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  هاي رانندگان تاكسي تهران در  ديدگاه

 زمينه رفتارهاي خطرناك رانندگي

  

   1دكتر محسن شمس

   2دكترداود شجاعي زاده

   3دكترسيد رضا مجدزاده

   4دكترآرش رشيديان

   5دكتر علي منتظري

 

   :چكيده

در اين مطالعه براي طراحـي برنامـه        . استكانال   يل مخاطب، بازار و   اساس الگوي بازاريابي اجتماعي پژوهش تكويني است كه شامل تحل         

آنان درباره رفتارهاي خطرناك    هاي      كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي رانندگان تاكسي تهران مبتني بر بازاريابي اجتماعي، نظرات و ديدگاه             

  .شده استگردآوري رانندگي 

 نفر راننده تاكسي خطي شـهر  42و طي چهار جلسه بحث گروهي متمركز با حضور مطالعه از نوع كيفي پديده شناسي بود  :روش كار 

  .تهران، نظرات آنان درباره اجزاي مربوط به تحليل مخاطب، تحليل بازار و تحليل كانال، استخراج، دسته بندي و تحليل شد

گي در رانندگان تاكـسي تهـران، انتقـال پيـام     از ديدگاه شركت كنندگان، اقدام مناسب براي كاهش رفتارهاي خطرناك رانند         :ها  هيافت

هاي نوشـتاري و سرپرسـتان    ترغيب كننده براي افزايش تمركز آنان با استفاده از فضاي داخل تاكسي و مراكز تجمع رانندگان با كمك رسانه       

  .گذار بر رانندگان معرفي شدتأثيرخطوط تاكسيراني به عنوان رهبران فكري 

ترغيب كننده در ي ها ماستفاده از پيا. دهد ميهاي بازاريابي اجتماعي را تشكيل  خاطب محوري، اساس برنامهتوجه به اصل م :گيري نتيجه

 براي افزايش تمركز در رانندگي و استفاده از سرپرستان خطوط به عنوان رهبران فكري، نظرات گـروه                  ها  نهاي تجمع آ   داخل تاكسي و محل   

                                                 

  دكتراي پزشكي، دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت. 1

  متخصص آموزش بهداشت، استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران. 2

  متخصص اپيدميولوژي، استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران. 3

  دانشگاه علوم پزشكي تهراناري سالمت،  استاديار  دانشكده بهداشت ذگ متخصص مديريت و سياست. 4

  متخصص اپيدميولوژي و سالمت عمومي، استاد پژوهشي جهاد دانشگاهي. 5
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  .خواهد داد است كه اساس طراحي برنامه را شكل يهدف

  

  رفتارهاي خطرناك رانندگي، بازاريابي اجتماعي، پژوهش تكويني، رانندگان تاكسي:  كليديواژگان
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ABSTRACT 

Objective(s): Formative research consists of audience analysis, market analysis and channel analysis, is the 

basis of the interventions based on social marketing model. In this study, the views of taxi drivers about risky 

driving behaviors were extracted in order to plan an intervention based on social marketing model.  

Methods: This qualitative research and phenomenology study was held through four focal group discussions 

by the participation of 42 taxi drivers in Tehran. The drivers' views about the components of audience analysis, 

market analysis and channel analysis were extracted, categorized and analyzed. 

Results: The participants believed that the best action for improving Tehran taxi driver's behaviors is 

developing and communicating the persuasive messages for increasing the taxi driver's concentration. Drivers’ 

gathering places, internal space of taxies, printed materials such as stickers and pamphlet and people who are 

opinion leaders for drivers like lines supervisors were suggested by most of the participants.  

Conclusion: Consumer orientation is the core and basement of social marketing programs. Increasing the taxi 

drivers' concentration during driving through persuasive messages, in the gathering and driving places of taxi 

drivers by using lines supervisors as opinion leaders, can be effective for modifying the risky driving behaviors. 

 

 

Keywords: Risky Driving Behaviors, Social Marketing, Formative Research, Taxi Drivers  

 

   :مقدمه

ميليون نفر مجروح   پنجاه  دهند و بيش از       ميليون نفر در جهان جان خود را به علت حوادث ترافيكي از دست مي              2/1هر ساله نزديك به     

 تـا   2000 هاي  سالدر بين    ها  ن اين ميزا  ،شود بيني مي   درصد اين آمار مربوط به كشورهاي با درآمد كم يا متوسط است و پيش              نود. شوند مي

در حـالي كـه در بيـست سـال          . ]1[درصد در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط افزايش يابد         هشتاد   درصد در سطح جهان و تا        65 تا   ،2020

يابـد، در كـشورهاي بـا     مـي  درصد افزايش هشتادآينده ميزان مرگ ناشي از حوادث ترافيكي در كشورهاي با درآمد كم و متوسط نزديك به                 

 از دسـت رفتـه در اثـر         هـاي   سـال در حال حاضر تصادفات ترافيكي نهمين علت        . ]2[ درصد كاهش خواهد يافت    سيدرآمد باال اين ميزان تا      

شود و ششمين علت مرگ تبديل DALY  به علت سوم2020رود كه در سال  مي در جهان است و انتظار (DALY)ناتواني و مرگ زودرس 

]1[ .  
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 درصد افزايش در ميزان مـرگ و ميـر ناشـي از             هشتهد كه هرسال نزديك به      د مي  نشان    2000 تا   1995 هاي  سالاطالعات مربوط به    

  ه در هر صد هزار نفر اسـت كـ         8/25دهد و ميزان مرگ ناشي از تصادفات ترافيكي در اين دوره در ايران                 ميتصادفات ترافيكي در  ايران رخ       

 بـا   ،البتـه . ]3[د هزار نفر منطقه مديترانه شرقي باالتر بوده اسـت          درص 2/15 در صد هزار نفر كل دنيا و         9/19 ميزان در مقايسه با ميزان       اين

 و در ده استان ايران انجام دادند ميزان مرگ ناشـي از تـصادفات ترافيكـي         2001 تا   2000بررسي كه اكبري و همكارانش در دوره يك ساله          

 9/13(و منطقه مديترانه شرقي   )  در صد هزار نفر    6/22( مربوط به كل دنيا     ي  ها  ن در هر صد هزارنفر به دست آمد كه در مقايسه با ميزا            سي

  . ]4[ست و باالترين رتبه را در جهان به خود اختصاص داده است ابسيار باال) در صد هزار نفر

دهد كه خسارت مستقيم ساالنه ناشي از حـوادث ترافيكـي    مي نشان 1380هاي ناشي از حوادث ترافيكي در سال       برآورد ناقصي از هزينه   

هاي ناشـي از تـصادفات ترافيكـي در كـشور حـداقل        مجموع هزينه1380در سال  . ]1[  ميليارد تومان است   550اي اقتصاد كشور بيش از      بر

 هـزار ميليـارد     125 تـا    120حـدود   ( هزار ميليارد تومان بوده است كه با توجه به مقدار تقريبي توليد ناخالص ملي كشور در آن سـال                     چهار

ايـن مقـدار بـراي      . ]5[ درصد از توليد ناخالص ملي كشور ما در تصادفات ترافيكي از بين رفته است              سهكه افزون بر    شود   ميمشخص  ) تومان

  . ]1[ درصد توليد ناخالص ملي كشور برآورد شده استپنج هزار ميليارد تومان و بيش از شش حدود 1385سال 

گيري از بروز اين حوادث اهميـت بـسياري           قدامات مناسب براي پيش    با توجه به بزرگي و اهميت اين معضل مهم سالمت در كشور ما، ا             

ينـد سـاخت خـودرو،      ا افزايش ضريب ايمني در فر     ،ها  نها و خيابا   اصلي ايمن سازي جاده   هاي      ثر در حوزه  ؤهاي م  طراحي و اجراي برنامه   . دارد

اصـالح رفتـار راننـدگان، سرنـشينان        هـاي        اجراي برنامـه     طراحي و   نهايتوضع قوانين و نظارت بر اجراي آن براي برخورد با متخلفين و در              

 اي هخودروها، موتورسيكلت سواران، دوچرخه سواران و عابرين پياده با هدف كاهش رفتارهاي خطرنـاك راننـدگي از جملـه اقـدامات مداخلـ       

  .]6[توانند مدنظر قرار گيرند هستند كه مي

مختلف اجتماعي و از جمله حوزه سالمت مورد استفاده قرار هاي   يير رفتار در حوزهيي كه بيش از سه دهه است براي تغ       ها  هيكي از ديدگا  

ي هـا   شدر بازاريابي اجتماعي، از اصول و رو      . ]7[ شد نهاد توسط فيليپ كاتلر پيش    1971گرفته است، بازاريابي اجتماعي نام دارد كه در سال          

و نيازهاي مخاطـب، انجـام   ها  شود و با محوريت خواسته مي گروه مخاطب استفاده رفتارهاي مطلوب به ها و بازاريابي تجاري براي انتقال ايده

:  را براي بازاريابي اجتماعي ارائـه كردنـد    يتر  كاتلر و روبرتو تعريف كامل     1989در سال   . شود يك رفتار يا توجه به يك ايده خاص ترغيب مي         

خواهند، كـاهش موانـع     مي ها نانه گروه مخاطب را از طريق عرضه منافعي كه آبازاريابي اجتماعي، فرآيند برنامه ريزي است كه رفتار مختار       "

  .]8[ "كند و انگيزه دادن براي ارتقاي رفاه فردي و اجتماعي ترويج مي

نـافع،  تواند براي افـزايش دادن م      مياين ديدگاه   . آيد ميبازاريابي اجتماعي در كنار آموزش و قانون سه راهكار عمده تغيير رفتار به شمار               

در مخـاطبيني كـه بـا يـك موقعيـت           . براي انجام رفتاري خاص به كـار رود        ها  ت يا تغيير فرص   ها  انگيزهشرايط    كردن كاستن از موانع، فراهم   

اه كنند، استفاده از ايـن ديـدگ        به دليل موقعيت رقابتي به انجام رفتار رقيب تمايل پيدا مي           ،ها  شرغم دريافت آموز   بهرو هستند و     هرقابتي روب 

  . ]9[ثر خواهد بودؤم

گيـري و كنتـرل       ، پـيش  ]11[اي  هتغذيـ هاي      ، ترويج تغذيه سالم و ارتقاي رفتار      ]10[ثر براي بيماران ديابتي   ؤطراحي و اجراي مداخالت م    

ده از چادرهـاي  گيري و مبارزه با بيماري ماالريا در مناطق اندميك از طريق ترويج استفا      ، پيش ]12[هاي آميزشي  بيماري ايدز و ساير بيماري    

 و تـرويج    ]16[، افـزايش تحـرك بـدني      ]15[، كاهش استفاده از الكل و مـواد مخـدر         ]14[، كاهش مصرف سيگار   ]13[ها  شك آغشته به حشره  

  .است مي ديدگاه بازاريابي اجتماعي در حوزه سالمت عمومؤثريي از كاربرد ها ه نمون]17[مني در دوچرخه سواراناي هاستفاده از كال

 (Social Marketing Assessment and Response Tool) الگوي ابزار سنجش و پاسخ بازاريابي اجتمـاعي  Neiger 1998در سال 

ريـزي   هـاي برنامـه     كه ماننـد سـاير مـدل       ،SMARTدر الگوي   . ]18،  19[ تر كردن مفاهيم بازاريابي اجتماعي، طراحي كرد       را براي عملياتي  

ي توجه به نظرات گروه مخاطب است، مراحل استفاده از ديدگاه بازاريابي اجتماعي در هفـت مرحلـه                  مبتني بر بازاريابي اجتماعي، كانون اصل     

 مورد توجه قـرار  Formative Researchريزي مقدماتي، طراحي و اجراي پژوهش تكويني يا  در اين الگو بعد از انجام برنامه. بيان شده است

  . شود ازار و تحليل كانال را شامل ميگانه تحليل مخاطب، تحليل ب گيرد كه مراحل سه مي
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گذار بر رفتار آنان مانند منافع، موانع و آمادگي براي تغيير شناسايي            تأثيرهاي گروه مخاطب و عوامل       در پژوهش تكويني، نيازها، خواسته    

 بـا رقبـا و شـركاي برنامـه و           و نيز تحليل بازار براي آشـنايي      شود    ميهاي كوچك اختصاصي و همگون براي مداخله انتخاب          شود و دسته   مي

هاي ارتباطي مناسب براي   شامل محصول، قيمت، مكان و ترويج و باالخره شناسايي كانالMarketing Mixتعيين اجزاي آميزه بازاريابي يا 

  . گيرد ثر با گروه مخاطب مدنظر قرار ميؤبرقراري ارتباط درست و م

واد و محصوالت مورد نياز براي انجام مداخله مبتني بر الگوي بازاريابي اجتمـاعي و              اين پژوهش كيفي با هدف شناسايي و  دستيابي به م          

. طراحـي و اجـرا شـد      ) خطـي هاي      رانندگان تاكسي (اي شهر تهران     با هدف كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در گروهي از رانندگان حرفه          

 مقدمه طراحي و انجام مداخله مبتني بر الگوي بازاريابي اجتماعي براي            روند انجام پژوهش تكويني و نتايج حاصل از آن را كه          پيش رو   مقاله  

  . مورد بحث قرار داده است،رود كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان تاكسي شهر تهران به شمار مي

   

  :روش كار

 رانندگان تاكـسي شـهر   هاي يه و نظراه ه است كه براي كسب تجرب(Phenomenology Study)اين مطالعه يك مطالعه پديده شناسي 

 (Focus Group Discussion) پديده رفتارهاي خطرناك رانندگي مورد استفاده قرار گرفت و از روش بحث گروهـي متمركـز   بارهتهران در

) ر و كانـال تحليـل مخاطـب، بـازا   (ها كمك گرفته شد تا از نتايج آن به عنـوان محـصوالت پـژوهش تكـويني       آوري داده  به عنوان روش جمع   

  :كنندگان در بحث گروهي متمركز اين مراحل طي شد براي تعيين تركيب شركت. شوداستفاده 

هـاي كرايـه، كـه بخـش      ، از نظر تعداد تصادفات در بـين سـواري  1385دهد كه در سال  آمار پليس راهنمايي و رانندگي تهران نشان مي   

 هـاي  ه جلس، ترتيب اين هب.  تهران قرار داشت5 و 4 باالترين رتبه و پس از آن مناطق      6ها اختصاص دارد، منطقه       به تاكسي  ها  ناي از آ   عمده

  . شد تهران برگزار 4 و 6هاي خطي خطوط تاكسيراني دو منطقه  بحث گروهي متمركز با حضور افراد منتخب از بين رانندگان تاكسي

دو گـروه  ( نفر راننده تاكسي در چهار گروه 42 تهران،  6 و   4اطق  رانندگان خطوط تاكسيراني من    ميبا انتخاب تصادفي از بين فهرست اسا      

 بحث گروهي متمركز در محل دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشـكي تهـران و در                هاي  هتقسيم شدند و جلس   )  نفره 11 نفره و دو گروه      10

 بحث و پس از بيان اهداف در هر جلسه، از رضايت            قبل از شروع  .  ساعت به طول انجاميد    2 تا   5/1هر جلسه بين    . دو هفته متوالي برگزار شد    

 تمايلي ، شد كه شركت در جلسه اختياري است و اگر كسي احساس كردتأكيدكنندگان براي شركت در جلسه اطمينان حاصل شد و  شركت

ي معادل دو ساعت كار راننـدگي  به هر يك از رانندگان شركت كننده در پايان جلسه مبلغ   . كندتواند جلسه را ترك      به ادامه حضور ندارد، مي    

  . پرداخت شد

در هـر جلـسه عـالوه بـر         . شـد ي حاوي سئواالت دموگرافيـك توسـط همگـي شـركت كننـدگان تكميـل                ها  منا در ابتداي جلسه پرسش   

اين دو نفـر    . ندكرد آنان را يادداشت مي    ميكننده، دو نفر يادداشت بردار حضور داشتند كه مطالب محوري بحث و نحوه ارتباطات غيركال               اداره

 مـورد   هـا   ه بحث گروهي متمركز آموزش ديده بودند و در  طي دو جلسه، مواردي كه بايـد در جلـس                   هاي  هبرداري در جلس   در زمينه يادداشت  

  .  پس از كسب اجازه از شركت كنندگان روي نوار ضبط شدها ههاي جلس تمام بحث.  هماهنگ شده بود،توجه قرار گيرد و يادداشت شود

 رانندگان تاكـسي  هاي يهها و نظر ، با توجه به اصول پژوهش تكويني در الگوي بازاريابي اجتماعي، اطالع از ديدگاه          ها  هحث در جلس  هدف ب 

بـود و در نتيجـه چـارچوب    ) محصول، قيمـت، مكـان و تـرويج   (با هدف تحليل مخاطب، بازار و كانال و به ويژه تعيين اجزاي آميزه بازاريابي     

  :از قبل مشخص شده بود ها مموضوعات و ت

  .كنند  بيان ميها نمصاديق رفتارهاي خطرناك رانندگي در تهران و داليلي كه رانندگان تاكسي براي اقدام به آ. 1

 ي رانندگان تاكسي براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي در شهر تهراننهاداقدامات پيش. 2

 ت آموزشي و انگيزشي به رانندگان تاكسيمكان مناسب براي انجام مداخالت و ارائه محصوال. 3

گـذار روي رفتارهـاي   تأثير از جملـه  افـراد   هـا  نهاي مناسب براي ارتباط با رانندگان تاكسي و انتقال محصوالت و خدمات بـه آ            كانال. 4

  رانندگي رانندگان تاكسي تهران
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بـردار بـه    و دو نفـر يادداشـت  )  حضور داشتهاي  هجلس مي تما كه به عنوان اداره كننده در     (بالفاصله پس از اتمام هر جلسه، نويسنده اول         

كنندگان،  براي هر گروه شركت. اطالعات مربوط به هر گروه به صورت مجزا تحليل شد. نوارهاي ضبط شده گوش دادند و يادداشت برداشتند 

ي هـا  مسـپس تـ  . دسته بندي و آماده تحليل شد آنان در زمينه موضوعات از پيش تعيين شده، ها يه خوانده شد و نظر   ها  تچندين بار يادداش  

  . استخراج گرديد ها ممربوط به هر گروه با هم مقايسه و عناصر مشترك در ت

  

  :ها يافته

از آنجا كه تعداد زنان راننده تاكسي در خطوط تاكسيراني       .  همگي مرد بودند   ، انتخاب شدند  ها  هاي كه براي شركت در جلس       نفر راننده  42

هـا از راننـدگان تاكـسي زن     ر كم و در مقابل نزديك به هشت هزار راننده تاكسي خطي مـرد قابـل چـشم پوشـي، در گـروه         شهر تهران بسيا  

 چهـار پـنجم ابتـدايي  و       )  درصد 4,76( نفر   دوسوم راهنمايي،   )  درصد 33,33(نفر  چهارده  ديپلم،  )  درصد 42,85(نفر    هجده  .  استفاده نشد 

بـا تحـصيالت بـاالتر از فـوق ديـپلم           )  درصد 9,52( نفر   چهار جمعا   ها  نوشتن سواد داشتند و در بين آ      در حد خواندن و ن    )  درصد 9,52(نفر  

  .  سال سن داشتند50 تا 40بين %) 61,90( نفر 26.   سال بود61 سال تا 27محدوده سني آنان بين . حضور داشتند

سمند، )  درصد23,80(نفر ده . رفت  به شمار ميها ن در بين آترين نوع تاكسي   پيكان بود كه فراوان    ها  نآ)  درصد 57,14( نفر   24تاكسي  

 سـال  پـنج يـك سـابقه راننـدگي كمتـر از      هـيچ . سـاير انـواع خودروهـا را داشـتند     )  درصد 4,76(  نفر دو  پرايد و   )  درصد 23,80( نفر   شش

 6ظر سابقه رانندگي تاكسي در شـهر تهـران،          از ن .  سال ذكر كرده بودند    20سابقه رانندگي خود را بيشتر از       )  درصد 52,38( نفر   22نداشتند،

 23,80( نفـر  10 سـال و  20 تـا  10)  درصـد 28,57( نفـر  12 سـال،  10 تـا   5)  درصد 33,33( نفر   14 سال،   5كمتر از   )  درصد 23,80(نفر  

 ساعت ذكر كردند    8 تا   4 از آنان ساعات كار روزانه خود را بين       )  درصد 4,76( نفر   2فقط  .  سال سابقه را ذكر كردند     20هم بيشتر از    )  درصد

  . ساعت كار اعالم كردندهشتميزان ساعات كار خود را بيشتر از )  درصد95,24( نفر بقيه 40و 

  

  : وضعيت رانندگي در شهر تهران و نقش رانندگان تاكسي در بهبود آن.1

  . سيده شد پروضعيت رانندگي در شهر تهرانكنندگان درباره  قبل از ورود به بحث اصلي، ابتدا از شركت

 گروهي متمركز كسي اعتقاد نداشت كه رانندگي در تهران وضـعيت مطلـوبي دارد و تقريبـاً                هاي      كننده در بحث   در بين رانندگان شركت   

خـراب  «ي هـا  تاسـتفاده از عبـار  . هاي چهارگانه اتفاق نظر داشتند كه وضع رانندگي در شهر تهران خوب نيـست     كنندگان گروه  تمام شركت 

با كارهايي كـه در يكـي دو سـال          «يكي از رانندگان معتقد بود كه       .  نشانگر چنين ديدگاهي بود    ،»درحد صفر است  «،  »اح است افتض«،  »است

   هنـوز هـم راننـدگي در تهـران       ، اما  بهتر شده است    ميكنند، وضع رانندگي ك    هاي متخلف را جريمه مي     اخير انجام شده و افسراني كه راننده      

  ».بد است

 در توصيف وضعيت رانندگي در  تهران  استفاده كردند كه با توضيحات  »رانندگي كردن در تهران خيلي سخت است      «ت  چند نفر از عبار   

  . شهر استدر اين از سختي همان وضعيت بد رانندگي ها نكه منظور آشد آنان مشخص 

الگـوي سـاير راننـدگان در راننـدگي         توانند   رانندگان تاكسي مي   آيا  هال كـ  ؤ س  اين  هقريب به اتفاق شركت كنندگان در پاسخ ب       

كنندگان اين بود كه موارد تخلف و انجام رفتارهاي خطرناك راننـدگي             ترين نكته مطرح شده توسط شركت      مهم . جواب مثبت دادند   باشند؟

: راننـدگان گفـت   يكـي از    . تواننـد الگـويي بـراي ديگـران باشـند          مـي دليل  در بين رانندگان تاكسي كمتر از ساير رانندگان است و به همين             

همه نگرانـي   .  جمع تر است   ها  ن چون حواس آ   ،دهند كنند و كمتر رفتارهاي خطرناك رانندگي انجام مي        هاي تاكسي كمتر خالف مي     راننده«

هاي تاكسي شغلشان رانندگي است و براي تفـريح كـردن و ويـراژ               راننده.  اين است كه جان مسافرين خود را تا پايان مسير حفظ كنند            ها  نآ

تواند الگوي راننـدگي راننـدگان باشـد و      هر راننده تاكسي نمي،در مقابل، بعضي از شركت كنندگان معتقد بودند   ».اند  هدادن به خيابان نيامد   

 .  چنين قابليتي دارند،دهند  رفتارهاي خطرناك را انجام نمي اين هفقط رانندگاني ك
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انـد و   هاي وظيفه شـناس كـه تـصادف نكـرده     رانندهاز تمام .  راننده تاكسي باشد  اًالزم نيست اين الگو حتم    «: يكي از رانندگان معتقد بود    

و وضـعيت    مينيـروي انتظـا   ي  ها  شتوان از طريق گزار    اين افراد را مي   . توان به عنوان الگوي رانندگي ديگران استفاده كرد        مياند   جريمه نشده 

 ».پيدا كردها  بيمه نامه

  

  :گي در تهران مصاديق رفتارهاي خطرناك رانند.2

 نشان داد كه  راننـدگان از رفتارهـاي          دانيد؟  رفتارهاي خطرناك رانندگي مي    ءكدام رفتارها را جز   ل كه   ؤا س  اين  هپاسخ رانندگان ب   

 نوع رفتارهاي خطرناك رانندگي به محل رانندگي بستگي دارد و نوع رفتارهـاي خطرنـاك    ،آنان معتقد بودند  . خطرناك رانندگي آگاه هستند   

مواردي كه از ديدگاه شركت كنندگان مصاديق رفتارهاي خطرناك رانندگي          . ها متفاوت است   نندگي در مسيرهاي پرتردد و شلوغ با بزرگراه       را

رانندگي در حالت عصبانيت، تغيير ناگهاني مسير رانندگي، سبقت غيرمجـاز، انحـراف بـه چـپ و راسـت،           :  عبارت بودند از   ،آمد به حساب مي  

ركت مارپيچ، عدم رعايت فاصله طولي با ديگر خودروها، انحراف به چپ، صـحبت بـا تلفـن همـراه در حـين راننـدگي و                          سرعت غيرمجاز، ح  

 .  مصرف مواد مخدرتأثيررانندگي تحت 

شود، رفتارهاي خطرناكي هم هستند كه   به جز رفتارهاي خطرناك رانندگي كه در همه رانندگان ديده مي،شركت كنندگان معتقد بودند

توقف دوبله يا ايستادن در وسط خيابان براي پياده و سوار كردن مسافر و سوار كردن مسافر در   . ر مخصوص گروه رانندگان تاكسي است     بيشت

  .روند ميحالت حركت از اين نوع رفتارها به شمار 

يكي . تر از ساير رفتارهاست شايعكننده اتفاق نظر داشتند كه رانندگي كردن با حالت عصبانيت در بين رانندگان تاكسي           رانندگان شركت 

رانندگان بدهكارند، قسط ماشـين دارنـد، روزانـه         بيشتر  . عصبانيت ما در حين رانندگي به فشار زياد روي ما مربوط است           «: از رانندگان گفت  

از طرفـي هـم     . ي شوند شود ناخودآگاه عصبان   ميهمين است كه باعث     . ساعت در سرما، گرما و ترافيك پشت فرمان هستند        پانزده  تا  چهارده  

، توجه به نقش هواي آلـوده  ها ه نكته جالب در يكي از جلس».شود  ميها نبرخورد زياد رانندگان تاكسي با مردم  باعث  زودتر عصباني شدن آ  

و  هـواي آلـوده      كنـيم    ساعت رانندگي مي  پانزده  تا  چهارده  وقتي روزانه   «: يك راننده اعتقاد داشت   . در ايجاد عصبانيت در حين رانندگي بود      

  ».شود ميگذارد و باعث عصبي شدن ما  كنيم، روي اعصاب ما اثر مي تنفس مي

بعضي از رفتارهاي خطرناك راننـدگي مثـل نبـستن كمربنـد            «: نظر يكي ديگر از رانندگان درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي جلب بود          

اگـر  . زند مانند رانندگي با سرعت غيرمجاز هاي به ديگران هم  صدمه ميبعضي ديگر از رفتاراما  ،رساند  ميآسيبايمني فقط به خود شخص   

  ».قرار است كاري براي رفتارهاي خطرناك رانندگي انجام شود، بهتر است به رفتارهاي گروه دوم  توجه شود

  

  : داليل انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي توسط رانندگان تاكسي.3

 صـحبت  انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان و به ويـژه راننـدگان تاكـسي       داليل  از رانندگان خواسته شد تا از       

  :هاي بيان شده توسط آنان در چند محور دسته بندي شده است ديدگاه. كنند

   آموزش ناكافي رانندگي به رانندگان .1

 كه همراه با آموزش ناكافي بـه متقاضـيان اسـت،            هاي رانندگي  چند نفر از شركت كنندگان از روند فعلي گرفتن گواهينامه در آموزشگاه           

يكي از رانندگان نظـر خـود را چنـين بيـان            . كنندگان مورد مخالفت قرار نگرفت     يك از شركت   اظهار نارضايتي كردند و اين نظر از سوي هيچ        

هـاي   آموزشـگاه . انـد   هزيـاد شـد   ت كافي رانندگي و صالحيت نشستن پشت فرمان ماشين را ندارند، در تهـران خيلـي                 مهارافرادي كه   «: كرد

توانـد   مـي هـر كـسي   . خريد ماشين قسطي و ليزينگي هم  آسان اسـت  . دهند ميساعت آموزش به راحتي گواهينامه      پانزده تا ده    رانندگي با   

   ».گواهينامه بگيرد و پشت فرمان ماشيني بنشيند

دهند و از    درست به افراد رانندگي ياد نمي     ها    ك طرف آموزشگاه  از ي «:  اين راننده، يكي ديگر از شركت كنندگان گفت        هاي  هييد جمل أدر ت 

اين راننـده بـا مقايـسه آمـوزش          ».گذارند ميطرف ديگر هم خود  افراد  براي گرفتن گواهينامه عجله دارند و  براي آموزش  رانندگي وقت ن                   
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 بهتر آموزش ببيند    ،ها راننده مجبور بود    آن موقع . ودگرفتن گواهينامه در گذشته خيلي سخت تر از حاال ب         «: رانندگي در گذشته و حال گفت     

    ».تا بتواند گواهينامه خود را بگيرد

   عدم توجه به قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي.2

: يكـي از راننـدگان گفـت      . كنـد  اي به عاليم راهنمايي و رانندگي توجـه مـي          در تهران كمتر راننده    ، شركت كنندگان معتقد بودند    بيشتر

بـه  . خوانند و بعد كار تمام اسـت       ميبيشتر رانندگان آيين نامه راهنمايي و رانندگي را فقط براي امتحان دادن و در زمان گرفتن گواهينامه                  «

 ».بعد از گرفتن گواهينامه رانندگي هم كه آموزشي نيست. كند رود و هر كسي كار خودش را مي تدريج عاليم و تابلوها يادشان مي

مـدل  بـاال قـوانين    ي هـا  نماشـي «: نندگان به نقش مدل خودرو در عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي اعتقاد داشـتند            چند نفر از را   

  ».كنند ميگويند و مدل پايين ماشين ما را مسخره   اعتراض كنيم، بد و بيراه ميها نوقتي هم به آ. كنند راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي

يكي از رانندگان با عـصبانيت  . دانستند ميدر بروز تصادفات رانندگي در تهران  ميرسيكلت سواران را عامل مه  تمام شركت كنندگان موتو   

زننـد و    مـي شوند، ترمز  ناگهاني      ميرد   ها  نالي ماشي  هكنند، از الب   شوند، خالف حركت مي    ميموتورسوارها از چراغ قرمز رد      «: و حرارت گفت  

  ».دانند  وسايل نقليه نميء  خودشان را جزها نآ. دهند، كسي هم كاري به كارشان ندارد نجام مي ا ها نهركاري بخواهند در خيابا

  در تهران  ها ن وضعيت نامناسب خيابا.3

است وظرفيت اين تعداد ماشـين را نـدارد و توليـد بـيش از حـد خـودرو توسـط         ميي تهران قدي ها  ن خيابا ،رانندگان معتقد بودند  بيشتر  

  :يكي از شركت كنندگان چنين گفت. دانستند سازي را عامل اين مشكل ميكارخانجات خودرو

در  هـا   تراننـدگاني مثـل مـا كـه سـاع          به خصوص    .ريزد ي تهران شلوغ است و اين ترافيك و شلوغي اعصاب آدم را به هم مي              ها  نخيابا«

   ».كنيم ميشود كه ما خالف  مي  اين هتيجن. شود درست رانندگي كرد ميبا اعصاب خراب هم كه ن. آيد ميفشار هستيم،  ها نخيابا

پر از دست انداز و چاله عامل اصلي ترافيـك و تـصادف             ي  ها  نخيابا«: يك راننده گفت  . ي تهران هم اشاره شد    ها  نبه وضع بد سطح خيابا    

 ،دهـد  ا مـسيرش را تغييـر مـي     كنـد يـ    مـي بيند و از ترس افتادن در آن ناگهان ترمز           اي مي   كه در حال رانندگي يكدفعه چاله      اي  هرانند. است

 ».كنند ميپشت سر مشكل پيدا ي ها نمعلوم است كه ماشي. تقصيري ندارد

   نظارت ناكافي پليس راهنمايي و رانندگي.4

 كـه قـانون بـه حـد          اين  با وجود  ،برخي اعتقاد داشتند  . ن رانندگي رضايت نداشتند   اكنندگان از نحوه اعمال قانون در مورد متخلف        شركت

 ».شـود  مـي پليس  فقط در زمان تصادف پيـدايش       «: يكي از شركت كنندگان معتقد بود     . شود ميبه خوبي و كامل اجرا ن     اما  د دارد   كافي وجو 

ي هـا   ندر خيابـا  اما  . شود ميوقتي تعداد ماموران راهنمايي و رانندگي زياد باشد، رفتارهاي خطرناك رانندگي و تصادف كم               «: اي گفت  راننده

 بعد از ظهر كـه موقـع تعـويض شـيفت اسـت، پليـسي در                 دو تا   دوازدهدر بعضي ساعات روز به خصوص ساعت        . كم است تهران مامور قانون    

بيـشتر  در گذشـته  «: اي هم اعتقـاد داشـت كـه     راننده باسابقه «.دهند ميهاي متخلف هر كاري بخواهند انجام        حضور ندارد و راننده    ها  نخيابا

ايـن روزهـا اكثـر نيروهـاي پلـيس          امـا   برد    حساب مي  ها  نتند، افسران كادر بودند و راننده هم از آ        حضور داش  ها  نافسران پليس كه در خيابا    

 ».برند  حساب نميها نهم از آها   و رانندهاند ه و آموزش نديداند ه خوب توجيه نشدها نآ. وظيفه هستند

در «: ال جالبي مطرح كرد   ؤ، يكي از رانندگان س     داشتند ها  نرانندگان بر لزوم حضور پررنگ تر پليس در خيابا        بيشتر  ي كه   تأكيدبا وجود   

شـود   مـي مور را از كجـا      أمور جلوي تخلفات رانندگي گرفته شود، اين همـه مـ          أميليون جمعيت، اگر قرار باشد فقط با م       ده  تهران با بيشتر از     

  ».مور خودش باشدأمين كرد؟ به نظر من بايد كاري كرد كه هر كسي مأت

  ندارد در تهران خودروهاي غيراستا.5

و فرسـوده   مي قـدي  ،ي تهران در رفت و آمدنـد      ها  نشركت كنندگان بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه بسياري از خودروهايي كه در خيابا              

 نظر يكي از رانندگان در مورد نقش مـدل خـودرو          . كند  مشكالتي ايجاد مي   خطرناك است و براي راننده و ديگران         ها  نهستند و رانندگي با آ    

يي كه  ها  نآ. كنند به نظر من دو گروه رانندگان قوانين رانندگي را درست رعايت نمي           «: در انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي جالب توجه بود       

ترسـند كـه    مـي فرسوده دارند و  ن    ي  ها  ن اهميتي ندارد و گروه ديگر رانندگاني كه ماشي        ها  نمدل باال دارند و جريمه شدن براي آ       ي  ها  نماشي

  ». بيشتري ببيند، در نتيجه ممكن است رفتارهاي خطرناك رانندگي بيشتر انجام دهندآسيب در اثر تصادف ها نن آماشي
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   مشكالت ساختاري جامعه روي رانندگي در تهرانتأثير .6

. مـستقيم داشـتند   هاي مستقيم و غير     به مشكالت ساختاري و زيربنايي جامعه به ويژه تورم و بيكاري، اشاره            ها  هكنندگان در جلس   شركت

شـود كـه مـردم بـا         فشار اقتصادي باعث مي   . چه كنيم كه فكرمان خراب است     ، اما   مه ما قانون را بلد هستيم     ه«: يكي از رانندگان معتقد بود    

را اش   ساعت كار كنـد تـا خـرج خـانواده         شانزده  راننده تاكسي كه مجبور است روزانه       .  پرت باشد  ها  ناعصاب خراب رانندگي كنند و حواس آ      

  ».تواند درست رانندگي كند شود، هزار فكر در ذهن دارد و معلوم است كه نمي دربياورد و برخوردهاي مردم باعث ناراحتي او مي

شود كه راننده تمركز كافي روي رانندگي نداشته باشـد و           شركت كنندگان توافق داشتند كه عوامل اقتصادي و اجتماعي باعث مي          بيشتر  

  . ارهاي خطرناك رانندگي شودهمين باعث انجام رفت

 

 :ي براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي در شهر تهراننهاداقدامات پيش. 4

 را  هـا   ن؟ نظرات مختلفي ارائه شد كه آ      توان كرد  براي اصالح وضعيت رانندگي در تهران چه كارهايي مي        ال كه   ؤ س  اين  هدر پاسخ ب  

  :ماي هدر قالب محورهاي كلي زير دسته بندي كرد

  : آموزش درست رانندگي كردن.1

آنان با نظر راننـدگان كـه       بيشتر  .  داشتند تأكيدهمه رانندگان بر نقش آموزش و فرهنگ سازي براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي              

  . بودند، موافق »در جامعه كار زيادي براي فرهنگ سازي رانندگي انجام نشده است «:معتقد بود

 سـالگي شـكل   18 درصد شخصيت تا قبل از سن 95زيرا . ها و در سن پايين داده شود آموزش بايد به بچه«: وديكي از رانندگان معتقد ب   

 بايد در سطح مدارس ابتـدايي باشـد تـا نتيجـه بهتـري داشـته                 ها  شآموز. دهد ميساله جواب ن  سي تا چهل    گيرد، آموزش روي يك آدم       مي

   ».باشد

مربوط به رانندگان تاكـسي بايـد   ي  ها  شآموزاما   ،به ويژه رانندگان تاكسي به آموزش نياز دارند       همه رانندگان و    «: يكي از رانندگان گفت   

ـ . موران پلـيس و همكـارانش ارتبـاط برقـرار كنـد     أچگونه با ديگر رانندگان، مسافران، م، يك راننده تاكسي بايد ياد بگيرد    . ويژه باشد    ايـن  هب

 ».ي ديگران باشدتواند الگويي براي رانندگ صورت است كه او مي

همـراه بـا آمـوزش دادن    . يي كافي نيـست تنهاآموزش به «: جالب توجه بود ها شتر كردن آموز   ديدگاه يكي از رانندگان در مورد اثربخش      

در ايـن صـورت اسـت كـه         .  تشويق شوند و با رانندگان متخلف هم به صورت قاطع برخورد شود            ،كنند بايد رانندگاني كه درست رانندگي مي     

مورين پلـيس   أمـ . اين روزها خبري از راهنمـايي نيـست       «: يكي از شركت كنندگان هم جمله جالبي بيان كرد        » .شود  آموزش بيشتر مي   رتأثي

اگر ماموران پليس در كنار نظـارت بـر راننـدگي، راهنمـايي هـم بكننـد، وضـع                   .  راهنمايي و رانندگي است    ها  ناند كه وظيفه آ    هفراموش كرد 

  ».شود رانندگي  بهتر مي

هـاي جمعـي بـه خـصوص راديـو و تلويزيـون در آمـوزش و فرهنـگ سـازي درسـت                         همه شركت كنندگان به نقش مهـم رسـانه         تقريباً

آنـان بـا   بيـشتر   . نظرات آنان حاكي از نوعي عدم رضايت از ايفاي چنين نقشي توسط راديو و تلويزيون بود               ، اما   كردن، اعتقاد داشتند   رانندگي

» كننـد؟  مـي  براي درست رانندگي كردن  تبليغي ن       ، اما شود اين همه تبليغات براي پفك و نوشابه پخش مي        « :فتنظر يكي از رانندگان كه گ     

يكـي از   . شـوند  مـي  نـشان داده ن    ،كننـد  ها رانندگان تاكسي كه خوب راننـدگي مـي          و سريال  ها  مموافق بودند و از اين گله داشتند كه در فيل         

كننـد و    بي سوادي هستند كه خالف مي     ي  ها  مها رانندگان تاكسي آد    لويزيون و بيشتر فيلم و سريال     تهاي      در  برنامه   «:كنندگان گفت  شركت

دهند، نبايد توقع داشت كه مردم از راننده تاكسي در           ميوقتي راننده تاكسي را به مردم اين طور نشان          . حتي بلد نيستند درست حرف بزنند     

بايـد اول خودمـان را تغييـر        . گيرند ها از هم رانندگي كردن را ياد مي        راننده«: هم شنيدني بود   جمله يكي از رانندگان      ».رانندگي الگو بگيرند  

توانـد   ما هم مـي   نادرست  برعكس رانندگي   . كنند مياگر ما درست رانندگي كرديم،  ديگران هم اين كار را            . بدهيم تا ديگران هم تغيير كنند     

  ».باعث شود كه ديگران هم بد رانندگي كنند
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راننـدگان شـركت    بيـشتر    در حال حاضر هيچ آموزشي براي رانندگان تاكسي تهران وجـود نـدارد و                ،شركت كنندگان معتقد بودند   همه  

كننده با اين نظر موافق بودند كه اگر به رانندگان آموزش داده شود تا در زمان رانندگي، روي رفتارهاي رانندگي خود تمركز داشـته باشـند،                     

  . خطرناك رانندگي كاهش خواهد يافتموارد انجام رفتارهاي 

  : اصالح وضع خيابان ها.2

 هـا   ني تهران بود و اين نظر كه براي اصالح رانندگي بايد اول وضع خيابا             ها  ن بسياري از شركت كنندگان بر استاندارد نبودن خيابا        تأكيد

من اگر تصميم گيرنده اصلي براي ترافيك       «: لبي داشت يكي از رانندگان نظر جا    .  بود ها  هرا درست كرد، مورد توافق شركت كنندگان در جلس        

كـردم تـا قـانوني بـراي      مـي ن سازمان آب، برق، گاز و تلفن و شهرداري هماهنگي ايجـاد     گذاشتم و بين مسئوال    مي اي  هتهران بودم اول جلس   

  »!درست كنند ها نكندن خيابا

  : نظارت بر اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي.3

 يكي از راننـدگان     تأكيد. گان موافق اين اصل بودند كه با نظارت بيشتر رفتارهاي خطرناك رانندگي كمتر خواهد شد              شركت كنند بيشتر  

ايـن كـه امـروز    .  جدي بودن در اجراي قانون مهـم تـر اسـت   ، امانظارت بر اجراي قانون را بايد زياد كرد«: بر نوع خاصي از نظارت جالب بود   

  ».كند كم مي ها ت چند روز ديگر رها شود، اعتماد مردم را به جدي بودن نظارپليس فالن خالف را جريمه كند و

يكي از رانندگان با اعالم مخالفت خود بـا  اما ها و تشديد قوانين بازدارنده از تخلف بود        بعضي ديگر از رانندگان زيادكردن جريمه      نهادپيش

وقتي مبلغ  جريمه زياد شود، كسي كه وضـع مـاليش            . ها را باال ببرند    يمهمن مخالفم كه جر   «: ها چنين اعتقادي داشت    افزايش مقدار جريمه  

دهد تـا    نميكند كه جريمه را كمتر كند يا جريمه را اصالً يخاصي سعي مهاي   پردازد و كسي كه ندارد از راه     ميخوب است و دارد جريمه را       

  ».زماني كه مجبور شود

  هـا   نآنچه كه براي آ   . جريمه خود هستند  هاي      مورين پليس فقط به فكر پركردن برگه      أتر م متاسفانه بيش «: يكي از رانندگان اعتقاد داشت    

  ».اصل است جريمه كردن است نه اداره درست ترافيك در شهر

اگر جريمه كردن به حق نباشد و راننده هـم بـه عمـد تخلـف را انجـام نـداده باشـد،              «: نظر يكي ديگر از شركت كنندگان هم جالب بود        

  ».در اين حالت ممكن است به لجبازي راننده با قانون منجر شود. شود ميشود و كار بدتر  ميعصباني 

 : فراهم كردن محيط مناسب براي انجام رفتارهاي درست رانندگي در بين رانندگان تاكسي.4

هـاي خطرنـاك راننـدگي كـم       ، از ميـزان رفتار    شـود  وقتي امكانات و تسهيالت براي رانندگي فـراهم          ،همه شركت كنندگان موافق بودند    

اول از همه بايد براي راننده تاكسي امكانات فراهم كرد و بعد از او انتظار داشت كه مقـررات را                    «: يكي از رانندگان اين نظر را داشت      . شود مي

ي در جـاي نامناسـب   يا جاي ايستگاه او مناسب نباشد معلوم است كه راننده تاكس،  وقتي تاكسي ايستگاه مشخصي نداشته باشد     . رعايت كند 

  ».ايستد ميكند يا دوبله  توقف مي

  : رفع مشكالت ساختاري جامعه.5

 نـوع عوامـل در بـروز رفتارهـاي           ايـن   ه نشانه نقش عمـد    ها  همين نبودن رانندگان تاكسي در تمام جلس      أبيان مكرر مشكالت اقتصادي و ت     

شود   ميتواند براي ماشين خودش وسايل نو بخرد و مجبور        ميسي ن وقتي راننده تاك  «: يكي از شركت كنندگان گفت    . خطرناك رانندگي است  

وقتي الستيك ماشين من صاف شده و مـن         . وسايل و قطعات كاركرده استفاده كند، كاري كرده كه رفتارهاي خطرناك رانندگي اتفاق بيفتد             

 ماشينم، معلوم است كـه راننـدگي خطرنـاكي خـواهم            توانم الستيك نو بخرم و مجبورم از آپاراتي الستيك كاركرده بخرم و بيندازم زير              مين

  ».داشت

راننده تاكسي كه مشكل اقتصادي دارد، خرج ماشينش باالست، هر سال حق بيمه ماشينش              «: شركت كننده ديگري چنين نظري داشت     

   ». باشدكند و مجبور است رفتار خطرناك رانندگي داشته شود و بايد ماليات بيشتري بدهد، فكرش كار نمي ميدوبله 

  

 :مكان مناسب انجام مداخالت آموزشي و انگيزشي به رانندگان تاكسي. 5

اگر بخواهيم كاري براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان تاكـسي شـهر تهـران           ال كه   ؤ س  اين  هدر پاسخ ب  
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  . نظرات شركت كنندگان متفاوت بوددانيد؟ را مناسب ميها  انجام دهيم، كدام محل

 تاكسيراني  اي  ه و مقصد خطوط تاكسيراني، دفاتر منطق      أهاي مبد  هاي تجمع  رانندگان تاكسي مانند ايستگاه       كنندگان محل  شركتبيشتر  

تـرين مكـان بـراي انتقـال محـصوالت و انجـام              در سطح شهر تهران و ستاد مركزي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران را مناسب               

 و معـابر نيـز      هـا   نهـا، خيابـا    ها و مسيرهاي حركت رانندگان تاكـسي در طـول بزرگـراه            فضاي داخلي و بدنه تاكسي    . مداخالت معرفي كردند  

  .ي مناسب ديگري براي ارائه محصوالت و خدمات مرتبط با اصالح رفتارهاي رانندگي بيان شدها مكان

  

  :ها ن و خدمات به آبراي ارتباط با رانندگان تاكسي و انتقال محصوالتمناسب هاي   كانال. 6

ترغيب كننده به رانندگان تاكسي در زمينه ترك رفتارهـاي          ي  ها  مبراي انتقال پيا   پرسش كـه      اين  هشركت كنندگان در پاسخ ب    

 :  كردندنهادرا پيشها  ؟ اين كانالدانيد مي را مناسب هايي خطرناك رانندگي چه كانال

رسـاني    هم بهترين كانال آموزشـي و اطـالع        ،كنندگان معتقد بودند   شركتتر  بيش ؛هاي جمعي به خصوص راديو و تلويزيون       رسانه. 1

را از روي اتفاقـات واقعـي كـه در اثـر رفتارهـاي               هـا   ماگر فـيل  «: يكي از شركت كنندگان گفت    . براي رانندگان تاكسي راديو و تلويزيون است      

 ».ت آن بيشتر استأثير بسازند و در تلويزيون نمايش دهند، ،افتد خطرناك رانندگي اتاق مي

جذابي كه با هنرمندي تهيه شده و تصاوير و         هاي       بروشورها و كتابچه   ها  ن به نظر آ   ؛بروشور و كتابچه براي مطالعه مسافر و راننده       . 2

 يكـي از  هادنپيـش .  داشته باشـد تأثير ها نتواند نظر رانندگان تاكسي و مسافران را به خود جلب كند و روي آ         ميزيبا داشته باشند،    هاي      طرح

 راننـده تاكـسي بـه عمـد رفتـار خطرنـاك             ،توان به مسافر اعالم كرد كه اگر مـشاهده كرديـد           ها مي  در اين جزوه  «: رانندگان جالب توجه بود   

نجـام  تواند روي رفتارهاي خطرناكي كه رانندگان تاكسي به صورت ناخودآگاه ا  اين تذكرات مي  . رانندگي انجام داد، با احترام به او تذكر دهيد        

 .كنندگان با اين نظر مخالفتي نداشتند يك از شركت  هيچ». داشته باشدتأثير ،دهند مي

گـذار بـه   تأثيركننـده و   ي ترغيـب هـا  م براي درج پيـا ؛و بدنه خودروها ها نو خياباها  استفاده از تابلوها و بيل بوردهاي بزرگراه    . 3

  . رانندگان تاكسي نتيجه خوبي خواهد داشت

 در داخـل تاكـسي وجـود داشـته باشـد و راننـدگان       ها ن امكان استفاده از آ؛ي مطالب آموزشيامحتوهاي   يا سي دينوار كاست  . 4

 .تاكسي و سرنشينان آن هر دو مخاطب آن باشند

 هاي كثيراالنتشار مانند همـشهري و بـا نـام          هاي روزنامه   كه به صورت ضميمه    ها  ه اين مجل  : هفتگي سازمان تاكسيراني   هاي  همجل. 5

شود، از طريق سازمان تاكسيراني به طور رايگان و منظم در اختيار رانندگان تاكـسي   مي در روزهاي خاصي از هفته چاپ  »همشهري مسافر «

 .شود ميقرار داده 

راننـدگان اسـتفاده از   بيـشتر   ؛و به خصوص روي شيشه جلو ها نمناسب در فضاي داخلي ماشيي ها محاوي پياهاي     برچسب. 6

 . بيشتر آن اعتقاد داشتندتأثيردانستند و به  ميانتقال پيام ي ها شا بهتر از ساير رواين روش ر

تواننـد  بـر رفتـار        مـي در بين رانندگان تاكسي چه افرادي هستند كـه          ال كه   ؤ س  اين  ه در پاسخ ب   ها  هشركت كنندگان در جلس   

 .افراد مختلفي را معرفي كردند بگذارند؟ تأثيررانندگي رانندگان تاكسي 

 بگذارنـد و برخـي ديگـر        تـأثير توانند روي ساير راننـدگان        رانندگان با تجربه و پيشكسوت هر خط مي        ،بعضي از رانندگان اعتقاد داشتند    

  .كردند  مينهاديشپرانندگان خوش برخورد و خوش اخالق را 

 ايـن نظـر     ». بگذارند تأثيرتوانند روي ديگران     ي بيشتر از بقيه م    ،رانندگاني كه سواد باالتري دارند    «: به نظر يكي ديگر از شركت كنندگان      

  .مخالفيني داشت كه به نقش تجربه بيشتر از سطح سواد اعتقاد داشتند

وقتي رانندگان تاكسي ببينند كه رانندگان جوان و كم سن و سال تـر رفتارهـاي درسـت راننـدگي انجـام                      «: يكي از رانندگان معتقد بود    

  .رو شد ه روب،يي كه بيشتر به نقش تجربه توجه داشتندها ن اين نظر هم با مخالفت آ».گيرند  ياد ميها نآكنند، از  دهند و كمتر تخلف مي مي
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هر خطـي بـراي خـودش     «:  اين بود  ،شركت كنندگان قرار گرفت و توسط يكي از رانندگان باسابقه بيان شد           بيشتر  نظري كه مورد توافق     

 از بين راننـدگان باتجربـه و خـوش          اين افراد معموالً  . شود مي تعيين   ها  ن و به انتخاب آ    سرپرست خط دارد كه هر سال از بين خود رانندگان         

ايـن افـراد را خـود راننـدگان      زيـرا   .  بگذارنـد  تـأثير توانند روي رفتار ديگران      شوند و مي    انتخاب مي  ، كه بقيه حرفشان را قبول دارند      اي  هسابق

   ».كنند مي پيروي ها نشنوند و از رفتارهاي آ مي  راها نكنند، تا حد زيادي حرف آ تاكسي انتخاب مي

 

  :گيري بحث و نتيجه

گذرد و مشكالت سالمت بسياري در سراسر جهـان بـا كمـك ايـن                نزديك به چهار دهه از شروع استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي مي           

 2004در بررسـي كـه در سـال         . يكي چندان زياد نيست   موارد استفاده از آن در برخورد با حوادث تراف        اما   ،شده است برطرف   ميچارچوب عل 

روي نتايج اقدامات پيشگيرانه مرتبط با حوادث ترافيكي انجام شد، ترويج رفتارهاي سالم از طريق بازاريابي اجتماعي، در كنار اصالح محـيط                      

خش معرفـي شـد و تـالش بـراي تغييـر در             و ارتقاي خصوصيات مهندسي وسايط نقليه و نيز وضع قوانين و اجبارهاي قانوني، راهكاري اثـرب               

مني و رانندگي در حال مستي با كمك     اي  هرفتارهاي خطرناك رانندگان وسايل نقليه از جمله سرعت باال، عدم استفاده از كمربند ايمني و كال               

  . ]6[ييد قرار گرفت أديدگاه بازاريابي اجتماعي مورد ت

ها و  بوس ها، ميني در كشور غنا و با هدف استخراج دانش و نگرش رانندگان تاكسياين رفتارهاي خطرناك رانندگي در پژوهش كيفي كه 

ي غيرمجاز، استفاده از الكل و داروها،       ها  ترانندگي بي پروا از جمله سبق     : ها انجام گرفت، از ديدگاه خود اين رانندگان عبارت بودند از           اتوبوس

هـاي آموزشـي در    در اين پژوهش نيز استفاده از بسيج  . هاي مه شكن    از حد از چراغ    خستگي زياد، سرعت باال، استفاده بيش     به رغم   رانندگي  

  .]20[ قرار گرفت تأكيدضد الكل، اجبارهاي قانوني و آموزش مورد هاي  مداخلهكنار 

Juarez      اسـتفاده   براي كاهش رفتارهاي خطرناك در رانندگي در ميان جوانان و نوجوانـان اقليـت              مي و همكارانش از يك چارچوب مفهو 

ي ها  تمهار سرعت غيرمجاز، شتاب غيرايمن و نزديك، تغيير ناگهاني در مسير رانندگي، رانندگي همراه با مصرف الكل و فقدان                    ها  نآ. كردند

ي هـا  نترين نوع بسيج رسـا  براي رانندگي مورد توجه قرار دادند و در بين راهكارهاي مربوط به رانندگان جوان و نوجوان اقليت، موفق را  الزم  

  .]21[را بسيجي مبتني بر ديدگاه بازاريابي اجتماعي كه به يك دسته مشخص از گروه مخاطب توجه دارد، دانستند 

ي هـا   شرفتاري و علوم اجتماعي كـه در پـژوه        هاي      ها و مدل    و همكارانش انجام شد، تئوري     Trifilettiدر مرور سيستماتيكي كه توسط      

 پروسيد، مدل رفتار    - مدل پرسيد  ،نتايج نشان داد  .  مورد استفاده قرار گرفته بود، بررسي شد       2001ا   ت 1980 هاي  سالگيري از حوادث      پيش

در اين بررسي مشخص شد كه از       . تئوري عمل منطقي و مدل اعتقاد بهداشتي بيشتر از همه مورد استفاده قرار گرفته بود              / برنامه ريزي شده  

  . مني در دوچرخه سواران پرداخته شده بوداي ه به يك مورد براي افزايش استفاده از كالهاتنبازاريابي اجتماعي استفاده چنداني نشده و 

كه براي كاهش تعداد تـصادفات ترافيكـي در ميـان جوانـان در ايالـت                ) Asset-Roadمعادل فرانسوي عبارت     (Atout-Routدر برنامه   

آمد، نيز به رفتارهـاي    سال به حساب مي25ري از تصادفات در افراد زير   گي   اطالع رساني براي پيش    -النس فرانسه اجرا شد و برنامه آموزشي      

 شـروع   2000در اين برنامه كـه از سـال         . رانندگي خطرناك از جمله رانندگي كردن در حالت مستي، خستگي و مصرف مواد توجه شده بود               

سال قبـل از آن مقايـسه   پنج  در دو سال اجراي برنامه و  ،ها  نشد، تعداد تصادفات ترافيكي، تصادفات فوتي و تعداد مرگ و مجروح ناشي از آ             

 برنامه در گروه مداخله در مقايسه با سه گروه شاهد باعث كاهش بيشتر در تعداد موارد تصادف، تصادفات منجـر                      اين  هنتايج نشان داد ك   . شد

  .]22[ به فوت و تعداد مرگ و مجروح ناشي از آن شد

مني در ميان دوچرخه سواران ترويج شد و از ميزان صدمات وارد به سـر               اي  هبي اجتماعي، استفاده از كال    در دو مطالعه نيز، با كمك بازاريا      

 دوچرخه سـوار از دو دانـشگاه را بـه دو گـروه مـورد و شـاهد تقـسيم        9737. در زمان بروز تصادفات ترافيكي تا حد قابل توجهي كاسته شد        

ريابي اجتماعي در بين دوچرخه سواران يك دانشگاه در امريكا، افـزايش ميـزان  اسـتفاده از                  نتيجه برنامه آموزشي مبتني بر مدل بازا      . كردند

نتـايج  . ]17، 23[   درصد سه هفته بعد از اتمام برنامه مداخله بـود 4/44در پايان مداخله و   درصد3/49 درصد شروع برنامه به 1/26كاله از 

آموز از  اي بر مبناي اين مدل، ميزان استفاده كودكان دانش  با طراحي و اجراي مداخلهمشابهي نيز در يك مطالعه ديگر به دست آمد و در آن

  .]24[ درصد رسيد 4/15 به 1990در سال درصد  4/5مني دوچرخه سواري از اي هكال
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رد بازاريـابي اجتمـاعي در      هايي از كارب   نمونهمورد بررسي قرار گرفته و      مقاله موارد استفاده از بازاريابي اجتماعي در حوزه سالمت          اين  در  

 كه به بستن كمربند ايمني !Click it or ticketگيري از تلفات ناشي از تصادف با عنوان  برنامه پيش .]25[ ه استحوزه ترافيك معرفي شد

 رساني مناسب به ي آموزشي و اطالعها م كه باعث شد تا پيا !Friends don't let friends drive drunkدر رانندگان توجه داشت و برنامه 

هاي بازاريابي اجتماعي هستند كه بر دو رفتـار مـشخص            منع رانندگي در حالت مستي توسط دوستان راننده كمك نمايد، دو نمونه از برنامه             

  .هاي خاص مخاطب متمركز بود در گروه

هاي اطالعاتي مربـوط بـه مقـاالت و          كجوهاي به عمل آمده در بان     و   در جست  ، اما بحث بازاريابي اجتماعي قدمتي بيش از سي سال دارد        

 در ،رود احتمال مـي . هاي مختلف از جمله سالمت يافت نشد       ي از استفاده از ديدگاه بازاريابي اجتماعي در حوزه        ها  نكشور، نشا  ميتوليدات عل 

آشنايي . اه وجود نداشته باشد   حوزه سالمت و به ويژه آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت كشور، آشنايي چنداني با استفاده عملي از اين ديدگ                  

مين، حفـظ و ارتقـاي   أگـذار پـيش روي تـ   تأثيرتواند بـابي جديـد و       با مفاهيم اساسي بازاريابي اجتماعي و  نحوه كاربرد آن در اين حوزه مي             

  . كندسالمت جامعه باز 

 دهه شصت و بـسيج رفتارهـاي مخـاطره          از جمله بسيج سالمت مادران و كودكان در       (هاي اطالع رساني     با وجود آن كه مواردي از بسيج      

در نظام سالمت ايران، تاكنون در حوزه سالمت كشور ما به صـورت مـدون و مبتنـي بـر مـدل از ايـن ديـدگاه                           ) آميز در ابتداي دهه هشتاد    

 آن عالوه بر كاهش     رود كه اميد است با اجراي موفق       رسد اين مورد، اولين پژوهش از اين دست به شمار مي           استفاده نشده است و به نظر مي      

هديد كننده سالمت جامعه، الگوي عملي براي پرداختن به ساير مشكالت سالمت ئله تموارد تصادفات ترافيكي در كشور و حل نسبي اين مس

  . شودكشورمان فراهم 

 يا پذيرش ايده يـا نگـرش   هاي مبتني بر الگوي بازاريابي اجتماعي، كه اساس آن ترغيب مخاطب براي انجام رفتار    طراحي و اجراي برنامه   

هـاي ملمـوس و غيرملمـوس در طراحـي آن، مكـان       مورد نظر است، توليد محصول متناسب با نياز و خواسته مخاطب، در نظرگرفتن هزينـه   

ن ا مخاطبـ  شناخت كامل . ثر براي ارتباط با مخاطب و ايجاد يا تداوم نياز در او خواهد بود             ؤمناسب براي ارائه آن و استفاده از روش ترويجي م         

گذارند و بـاالخره    ميتأثير با هدف انتخاب دسته اختصاصي مداخله، شناسايي شركاي برنامه و رقبايي كه بر اجراي برنامه ها نبندي آ و دسته 

  .   رود هاي ارتباطي مناسب ارتباطي با گروه مخاطب از ديگر اصول بازاريابي اجتماعي به شمار مي شناخت و استفاده از كانال

 متغيرهايي مانند سطح تحصيالت راننده،      ،نظران حوزه ترافيك شهري مشخص كرد      به با كارشناسان راهنمايي و رانندگي و صاحب       مصاح

 توجه به تغييـرات مـداوم    ، با البته. ها مورد توجه باشند    توانند به عنوان متغيرهاي تعيين كننده تركيب گروه        سابقه رانندگي و نوع تاكسي مي     

هـاي فرسـوده نـوع پيكـان رخ داده، تعيـين ايـن متغيـر قابـل                   هاي جديد به صاحبان تاكسي     كه در نتيجه واگذاري تاكسي    ها   در نوع تاكسي  

  . پوشي است چشم

 با هم نداشته باشد،     اي  ه تفاوت قابل مالحظ   ،ها و نظرات شركت كنندگان داراي اين مشخصات        رفت ديدگاه   كه احتمال مي    اين  هبا توجه ب  

 بـا حـضور افـراد       هـا   هو تشكيل جلس  ) بر اين اساس دو متغير سابقه رانندگي و سطح تحصيالت         (رانندگان در چهار گروه     به جاي گروه بندي     

داراي اين شرايط، تصميم گرفته شد كه رانندگان تاكسي خطوط تاكسيراني اين دو منطقه شهري، به صورت اتفاقي در چند گـروه كوچـك                        

االت مورد نظر يا مشاهده تفاوت واضح بين نظـرات راننـدگان بـا سـطح تحـصيالت و                   ؤاسخ به س  تقسيم شوند و در صورت عدم اشباع براي پ        

  . هاي اختصاصي كسب شود  از زيرگروهيتر يئسابقه رانندگي مختلف، اطالعات جز

 6 و   4ه  با تشكيل چهار جلسه بحث گروهي متمركز با حضور رانندگاني كه به صورت تصادفي از بين رانندگان تاكـسي خطـي دو منطقـ                       

 ،رسـيد  االت تعيين شده داده شد، اشباع نظرات حاصل شد، به طوري كه به نظر نمـي               ؤ به س  ها  نهايي كه توسط آ    انتخاب شده بودند و پاسخ    

بحث گروهي بـا    هاي    هبراي تشكيل جلس   مي از ديدگاه پژوهشگران، لزو    ،بنابراين. دشواالت بيان   ؤ س  اين  هنظرات جديدتر و بيشتري در پاسخ ب      

 بحث گروهي متمركز، مداخلـه  مبتنـي بـر الگـوي     هاي هبا توجه به نتايج به دست آمده در طي جلس     .تر احساس نشد   هاي اختصاصي  رگروهزي

  :بازاريابي اجتماعي با اجزاي زير طراحي شد

شـود،   مـشاهده مـي   اي   اي و غيرحرفـه     اين واقعيت كه رفتارهاي خطرناك رانندگي در بسياري از رانندگان حرفـه            :تحليل مخاطب . الف

هـاي دموگرافيـك،       ناهمگون هستند و هر بخـش از آن ويژگـي           كامالً طراحي برنامه براي اين گروه مخاطب كلي كه          ، اما غيرقابل انكار است  
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بنـدي   بازاريـابي اجتمـاعي بـر دسـته      . روان شناختي و رفتاري مخصوص به خود را دارد، عالوه بر صرف هزينه فراوان، اثربخش نخواهـد بـود                  

اي از زندگي روزانه خود      هانتخاب رانندگان تاكسي كه بخش عمد     .  دارد تأكيدن و طراحي مداخله اختصاصي براي دسته انتخاب شده          امخاطب

آيند، در راستاي اين دسـته بنـدي صـورت          اي به حساب مي    گذرانند و راننده حرفه    هاي شهري مي    و بزرگراه  ها  نرانندگي و در خيابا   هنگام  را  

  . وز هم اين دسته، اختصاصي نيستن ه اما،گرفته است

انتخاب رانندگان تاكسي خطي، آن هم از بين رانندگان مناطقي كه براساس گزارش پليس راهنمـايي و راننـدگي بيـشترين تـصادفات و                    

در . امه را افزايش دهدو اثربخشي برنشود تواند به دسته بندي درست گروه هدف كلي منجر        رفتارهاي خطرناك را در خود دارند، مي       احتماالً

برنامه مشابهي در غنا، دانش و نگرش رانندگان ميني بوس و اتوبوس براي استفاده در طراحي برنامه بازاريابي اجتماعي جهت ترويج رانندگي 

از گـروه منتخـب     محتواي پيام مورد استفاده در اين برنامه براساس نتايج مطالعه كيفي با دعوت              . بدون مصرف مشروبات الكلي استخراج شد     

اين دسته اختصاصي براساس معيارهـاي مـشابه و بـه ويـژه ميـزان               .  بحث گروهي متمركز به دست آمد      هاي  هرانندگان براي شركت در جلس    

 .]20[ الكل انتخاب شده بودند تأثيرانجام رانندگي تحت 

اسـتفاده از نظـرات   . ر گرو شناخت اجزاي بازار استهاي بازاريابي در هر دو بخش تجاري و اجتماعي د         موفقيت برنامه  :تحليل بازار   .ب

گـذاري روي   تأثيربراي  ) محصول، قيمت، مكان و ترويج    (گروه مخاطب برنامه براي شناخت و تحليل شركا و رقبا و نيز اجزاي آميزه بازاريابي                

رنامه، پليس راهنمـايي و راننـدگي تهـران    ترين شركاي ب مهم. شود ميمخاطب در استقبال از محصول مورد نظر، اساس تحليل بازار را شامل    

ي پزشكي كشور، مركز تحقيقات ترومـاي دانـشگاه علـوم پزشـكي     ها تبزرگ، سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران، مركز فوري   

. كنـد مين  أباتي، اهداف مشابه را ت    مين منابع مالي، انساني و پشتي     أتواند عالوه بر ت     مي ها  نگر هستند كه ارتباط با آ      ي بيمه ها  نتهران و سازما  

مزايايي است كه با انجام چنين رفتارهـايي        از جمله   نگرش و باورهاي رانندگان درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي         و  رقباي رفتاري در برنامه     

  . شود عايد راننده مي

انجام رفتارهاي خطرنـاك راننـدگي در مقابـل منـافع           هاي   سعي ما در طراحي برنامه مبتني بر بازاريابي اجتماعي، باالبردن ميزان هزينه           

 ما،  برنامه جامع آموزشـي اطـالع رسـاني بـراي             محصول: بخش ديگر تحليل بازار، شناسايي اجزاي آميزه بازاريابي است        . حاصل از آن است   

ي خطي مناطقي از شهر تهـران كـه   افزايش ميزان تمركز بر رانندگي درست و عدم انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان تاكس          

ابزار و محصول اصلي در اين برنامـه، پيـام ترغيـب            . هاي كرايه در  آن گزارش شده است، مدنظر قرار گرفت           بيشترين ميزان تصادفات سواري   

ك راننـدگي تـشويق     گذاري است كه دريافت آن توسط راننده تاكسي او را به تمركز بر رانندگي بدون انجام رفتارهـاي خطرنـا                   تأثيركننده و   

،  با در نظر گرفتن موانع فردي، گروهي و سازماني در طراحي و اجراي برنامه، كمتـرين ميـزان هزينـه                      قيمت محصول متناسب كردن   . كند

  . مادي، وقت، فقدان لذت و كاهش اعتماد به نفس در برنامه ديده شده است

 تجمع روزانه رانندگان به عنوان مكان ارائه برنامه خواهد بود تـا آنـان بـراي          كار و هاي      اين برنامه به صورت رايگان اجرا خواهد شد، محل        

 شـامل محتـوا، طراحـي،       هـا   مدر تهيـه پيـا     ميرعايت اصول عل  . نداشته باشند نيازي  ي مورد نظر به صرف وقت و هزينه اضافه          ها  مدريافت پيا 

، لذت توجه رانندگان به آن را به     ها  نيي آ ها  ندر توليد پيام و اصالح      ترغيب كنندگي و ماندگاري در ذهن و استفاده از نظرات خود رانندگان             

ي ترغيب كننده رانندگان براي داشتن تمركز در زمان رانندگي است، مراكز تجمع             ها  مارائه محصول برنامه كه پيا    مكان  . دنبال خواهد داشت  

 برنامه براي ايجاد نيـاز در مخاطـب و تـداوم ايـن نيـاز بـا       ترويج. دها خواهد بو  و فضاي داخلي تاكسي  ها  نرانندگان، مسير رانندگي روزانه آ    

روي شيشه خودرو كه در ديد راننده باشـد،         هاي      ي ترغيب كننده مانند برچسب    ها  مي براي انتقال پيا   ها  ناستفاده از تبليغات و ارتباطات رسا     

هاي فردي توسط رهبران فكري رانندگان تاكسي كه         ارائه مشاوره گيرد و    ميپمفلت حاوي پيام كه در اختيار راننده و سرنشينان تاكسي قرار            

 . پذير خواهد بود همان سرپرستان انتخابي خطوط تاكسيراني هستند، امكان

هاي  تر استفاده از رسانه    در ابعاد وسيع  . ها هستند  ، رسانه ها  مترين كانال از ديدگاه گروه مخاطب براي انتقال پيا          مناسب :تحليل كانال . ج

هـا و    هـاي نوشـتاري بـه ويـژه برچـسب          تـر رسـانه     اختصاصي براي رانندگان و در ابعاد كوچـك        هاي  هي به ويژه راديو و تلويزيون و نشري       جمع

گـذار بـر نگـرش و رفتـار راننـدگان تاكـسي كـه در اينجـا                  تأثيراستفاده از رهبران فكري به عنوان افـراد         . ي حاوي پيام مطرح شد    ها  تپمفل

 .   اثربخشي برنامه را باال خواهد بردها ن از طريق آها مارتباط با اين رهبران و انتقال پيا. راني معرفي شدندسرپرستان خطوط تاكسي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


     تهرانبرگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر

 

156

  :تشكر و قدرداني

انند صميمانه از مديريت و كاركنان محترم سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني تهران، سرپرستان               د  مينويسندگان مقاله بر خود الزم      

 شـهرداري تهـران و پلـيس راهنمـايي و راننـدگي             4 و   6هاي خطي در خطوط مناطق       اكسيراني، رانندگان زحمتكش تاكسي    ت 2 و   5مناطق  

  .   كنندتهران بزرگ، كه بدون همكاري آنان امكان انجام اين پژوهش وجود نداشت، تشكر و قدرداني 
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