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  وضعيت نگرش و رفتارهاي خطرناك رانندگي 

  در رانندگان تاكسي شهر تهران

  

   1دكتر محسن شمس

   2دكترآرش رشيديان

   3دكترداود شجاعي زاده

   4دكترسيد رضا مجدزاده

   5دكتر علي منتظري

  

   :چكيده

 به ويژه راننـدگان وسـايل   ،ها نا و خياباه كنندگان از جاده  طراحي مداخالت اثربخش براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي در استفاده         

 يتـر  با تعيين وضعيت نگرش و رفتاري رانندگان، دسته بندي دقيـق . پذير نيست  امكانها ننقليه بدون اطالع از وضعيت نگرش و رفتارهاي آ  

  . بود عملي خواهدها نها و نيز تهيه مواد و مداخالت مناسب براي آ براي شناسايي گروه مخاطب اختصاصي برنامه

نامـه سـنجش نگـرش و رفتارهـاي           و با استفاده از پرسش     1387 تحليلي در ارديبهشت سال      -اين مطالعه مقطعي توصيفي    :روش كار 

 شهر تهران كـه براسـاس       4 و   6با انتخاب هدفمند دو منطقه      . مشاهده رفتارهاي خطرناك رانندگي انجام شد     بررسي فهرست   خودگزارشي و   

ندگي در سال قبل، بيشترين ميزان تصادفات رانندگي در بين خودروهاي سواري كرايه را به خـود اختـصاص داده                    آمار پليس راهنمايي و ران    

  . آوري شد هاي مربوط به رانندگان تاكسي خطي منتخب اين دو منطقه جمع بودند، داده

گان در دو منطقـه انتخـاب شـده وضـعيت        نشان داد كه نگرش رانند     ها  تبررسي فهرس ها و    نامه تحليل نتايج حاصل از پرسش     :ها يافته

. دهنـد  رانندگان تاكسي دو منطقه گزارش كردند كه هميشه يا بيشتر اوقات رفتارهاي خطرناك رانندگي را انجام نمـي                 بيشتر  مطلوبي دارد و    

                                                 

  دكتراي پزشكي، دانشجوي دكتراي تخصصي آموزش بهداشت .1

  كي تهراناري سالمت،  استاديار  دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشذگ متخصص مديريت و سياست. 2

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

  متخصص اپيدميولوژي، استاد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران. 4

  متخصص اپيدميولوژي و سالمت عمومي، استاد پژوهشي جهاد دانشگاهي. 5

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


    برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

 

88

اشـت و بـين رفتـار       دار د   بـا سـابقه راننـدگي آنـان رابطـه معنـي            تنهـا نگرش مثبت نسبت به ترك رفتارهاي خطرناك، در رانندگان تاكسي           

نـوع رفتارهـاي خطرنـاك راننـدگي مـشاهده شـده            .  نيز رابطه معني دار معكوس مشاهده شـد        ها  نخودگزارشي اين رانندگان و تحصيالت آ     

 مختلف روز متفاوت بود و سه رفتار خطرناك استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي، رعايت نكردن فاصله مناسـب بـا         نهايرانندگان در زما  

  .شدودرو جلويي و رانندگي نكردن بين خطوط شايع تر از ساير رفتارها مشاهده خ

هاي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي براسـاس        اين مطالعه لزوم توجه به انتخاب گروه مخاطب اختصاصي براي برنامه           :گيري نتيجه

  .دهد سابقه رانندگي، تحصيالت و رفتار خطرناك رانندگي شايع را نشان مي

    

  اي، رانندگان تاكسي رفتارهاي خطرناك رانندگي، نگرش، رفتار خودگزارشي، رفتار مشاهده: كليديواژگان 
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ABSTRACT 

Objectives: Designing the Effective interventions for modifying the risky driving behaviors needs to know 

about audiences' attitudes and behaviors. In this study, we measured the attitudes, self-reported and observational 

behaviors among taxi drivers, a large group of professional drivers, in Tehran, the capital of Iran. 

Methods: In this cross-sectional study, we selected two municipality district of Tehran which had the highest 

rate of traffic accidents among taxicabs. By using a questionnaire, we asked them about their attitudes and 

reports of their behaviors during driving and a checklist was used for observing their risky driving behaviors. 

Then, collected data were analysed. 

Results: We found that taxi drivers in Tehran had had desired attitudes toward risky driving behavior and had 

reported their driving behavior well and non- risky.There was a significant direct relationship between their 

attitudes and driving history. However, we found a reverse significant relationship between self-reported 

behaviors and literacy level. Risky driving behavior wrer different based on the time of observation. Using cell 

phone, tailgaiting and not moving between lines were three most common observed risky driving behavior 

among taxi drivers. 

Conclusion: Taxi drivers, as professional drivers which form the large segment of our interventions for 

modifying the risky driving behaviors, have not desired behaviors regardless of their good attitudes and self 

reports. Thus, we should design and implement the interventios based on their driving history, literacy level, 

kind of the common behaviors and even the time of driving.  

 

Keywords: Risky Driving Behavior, Attitude, Self reported Behavior, Observational Behavior, Taxi 

drivers 
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  :مقدمه

ون نفر در جهان جان خود را در اثر تصادفات ترافيكي از دسـت   ميلي2/1سازمان جهاني بهداشت هر ساله نزديك به ي ها شبر طبق گزار  

 درصد از اين كشته و مجروحان مربوط به كشورهاي با درآمد كم يـا متوسـط                 90. شوند  ميليون نفر ديگر مجروح مي     50دهند و بيش از      مي

ناشـي از جراحـات در   هـاي     درصد از مـرگ 23و هاي    درصد از مرگ1/2، صدمات ناشي از تصادفات رانندگي عامل     2002در سال   . ]1[است

 80 درصـد در سـطح جهـان و تـا            65، تعداد موارد مرگ ناشي از تصادفات رانندگي، تـا           2020شود تا سال   مي بيني  پيشسراسر جهان بود و     

 30ا درآمـد بـاال تـا         اين ميزان در كشورهاي ب     2020درصد در كشورهاي با درآمد كم يا متوسط افزايش يابد، اين در حالي است كه تا سال                  

  .  ]2[درصد كاهش خواهد يافت

   از دســــت رفتــــه در اثــــر مــــرگ زودرس و نــــاتواني هــــاي ســــال تــــصادفات ترافيكــــي نهمــــين علــــت 2002در ســــال 

(DALY: Disability Adjusted Life Years) ميليون سال از دست رفته عمر در نتيجه مـرگ زودرس و نـاتواني   38  و مسئول بيش از 

  .  ]1[شود  و ششمين علت مرگ و مير جهاني تبديل DALY  ميالدي به سومين علت2020رود در سال  ميد و انتظار در جهان بو

، منطقه افريقـايي سـازمان بهداشـت    2002اي ميزان مرگ ناشي از تصادفات رانندگي نشانگر آن است كه در سال      توجه به توزيع منطقه   

 مـورد مـرگ در      4/26پس از آن كشورهاي با درآمد پايين يا متوسط منطقه مديترانه شرقي با              نفر و   صد هزار    مورد مرگ در     3/28جهاني با   

صـدمات ناشـي از ايـن        .]2[نفر جمعيت، باالترين ميزان مرگ ناشي از تصادفات رانندگي در جهان را به خود اختصاص داده اسـت                 صد هزار   

 درصد مرگ ناشي از تصادفات راننـدگي،        85بيش از    .]3[ شود ام برده مي   ن »ها جنگ جاده «تصادفات چنان گسترده است كه از آن با عنوان          

  .]4[ درصد مرگ كودكان در اثر اين نوع حوادث، مربوط به كشورهاي با درآمد كم و متوسط است96 و DALYدرصد نود 

 ميليارد دالر از اين مقدار      65ز   ميليارد دالر تخمين زده شده است كه بيش ا         518اي در جهان نزديك به       هزينه اقتصادي تصادفات جاده   

محاسـبه دقيـق    . اي ساليانه دريافتي توسط اين كـشورهاست       هاي توسعه  اين رقم معادل كل كمك    . متعلق به كشورهاي با درآمد پايين است      

كشورهاي عـضو   ميليارد دالر در 207دهد كه بيش از  مياي نشان   هاي مستقيم و غيرمستقيم صدمات ناشي از تصادفات جاده         مجموع هزينه 

  .]2[شود مي ميليارد دالر در اياالت متحده در اثر اين حوادث هزينه 230اتحاديه اروپايي و نزديك به 

 درصد افزايش در ميزان مـرگ و ميـر ناشـي از    هشتدهد كه هر سال نزديك به    نشان مي2000 تا 1995 هاي  سالاطالعات مربوط به    

  ايـن   ه است ك  8/25ميزان مرگ ناشي از اين حوادث در اين دوره در ايران در هر صد هزار نفر                 .  ]5[ دهد تصادفات رانندگي در  ايران رخ مي      

  . ]6[ در صد هزار نفر منطقه مديترانه شرقي باالتر بوده است2/15 در صد هزار نفر كل دنيا و 9/19ميزان در مقايسه با ميزان 

ر ده استان ايران، ميـزان مـرگ ناشـي از تـصادفات ترافيكـي در هـر صـد                     و د  2001 تا   2000بررسي انجام شده در يك دوره يك ساله         

 در صد 9/13(و منطقه مديترانه شرقي )  در صد هزار نفر6/22( ي مربوط به كل دنيا ها نبه دست آمد كه در مقايسه با ميزاسي نفر  هزارنفر  

  .  ]7[تصاص داده است ها را در جهان به خود اخ بسيار باالست و يكي از باالترين رتبه) هزار نفر

در مطالعه ديگري كه با بررسي جمعيت كشور، تعداد وسايل نقليه، تعداد تصادفات رانندگي و ميزان مـرگ و جراحـات حاصـل از آن در                          

 روند افزايشي داشـته     1384 تا سال    1376كه ميزان مرگ ناشي از اين حوادث از سال          شد   انجام شد، مشخص     1385 تا   1376طي ده سال    

 مورد مرگ در صد هزار      39،  ميزان    1385حتي با وجود اين كاهش، در سال        ، اما    از  ميزان آن كاسته شده است       1385 در سال    تنهاو  است  

تصادفات .  ]8[ دو برابر ميزان مرگ در كشورهاي اروپايي است در سطح جهان است و تقريباً ها ننفر اين سال  همچنان يكي از باالترين ميزا  

هـاي   از دست رفته عمر در اثر ترومـا از مـرگ ناشـي از بيمـاري     هاي سالبرد و  مي ميليون سال عمر را از بين 3/1ران هر ساله اي در اي  جاده

  .    ]1[قلبي عروقي يا سرطان بيشتر است

ماننـد   هـا   شو كه بـا اسـتفاده از انـواع ر         DALYگذاري ريالي     نشان داد كه با ارزش     1378اي سال    برآورد هزينه خارجي تصادفات جاده    

) كننـد  ميميزان تمايل به پرداخت افراد يك جامعه براي كاهش يك مورد مرگ از بين افرادي كه فوت                   (VSLمحاسبه ديه، بيمه، درآمد، و      

هـاي خـارجي      درصـد و نـسبت هزينـه       2/2 تـا    3/0 از   (GDP)هاي خارجي تصادفات فوتي به توليد ناخالص داخلي          انجام شد، نسبت هزينه   

 كه توليد ناخالص داخلي در       اين  ه درصد متغير بوده است و با توجه ب        1 تا   15/0ي ناشي از تصادفات به توليد ناخالص داخلي بين          اه  تمعلولي

  . ]9[توان به كالن بودن اين رقم پي برد مي ميليارد ريال بوده است 320069 و 304941 به ترتيب 1379 و 1378سال 
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 هزار ميليارد تومان بوده است      چهارم و غيرمستقيم ناشي از تصادفات ترافيكي در كشور بالغ بر            مستقيهاي       مجموع هزينه  1380در سال   

شود كـه بـيش از       مشخص مي )  هزار ميليارد تومان   125 تا   120حدود  (كه با توجه به مقدار تقريبي توليد ناخالص داخلي كشور در آن سال              

 هـزار   شـش  حدود   1385اين مقدار براي سال     .  ]10[فات رانندگي از بين رفته است      درصد از توليد ناخالص داخلي كشور ما در اثر تصاد          سه

  .]1[ درصد توليد ناخالص داخلي كشور برآورد شده استپنجميليارد تومان و بيش از 

از بـين   .  زدسـا   ميگيري از بروز اين حوادث ضروري        براي پيش را  بزرگي و اهميت اين معضل مهم سالمت در كشور ما، اقدامات مناسب             

هـا   توان به  ايمن سازي مسيرهاي رانندگي در كشور شامل جاده           گيري از بروز تصادفات رانندگي مدنظر است، مي        اقداماتي كه در حوزه پيش    

تـر كـردن     با هدف ايمنها ن و اصالح نقاط حادثه خيز، افزايش سطح ايمني خودروها و ايجاد تغييرات مناسب در فرآيند ساخت آ         ها  نو خيابا 

ثر بـراي اصـالح رفتارهـاي       ؤايل نقليه، وضع قوانين بازدارنده و نظارت بر اجراي آن در برخورد با متخلفين و طراحي و اجراي مداخالت م                   وس

  . ]11[خطرناك در بين رانندگان، سرنشينان خودروها، موتورسيكلت سواران، دوچرخه سواران و عابران پياده اشاره كرد

 بروز تصادفات رانندگي دارد و به همين دليل، تالش براي تغييـر ايـن رفتارهـا در كـاهش تـصادفات و                رد  ميرفتارهاي رانندگي نقش مه   

مداخله براي اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي نيازمنـد اطـالع از ميـزان آگـاهي، نگـرش و باورهـا و                     . اي خواهد بود    عمده تأثيرعوارض آن   

پيوندنـد و    مـي  به دنبال رفتارهاي پرخطر رانندگي بـه وقـوع           ها  نگيري هستند و اكثر آ     حوادث ترافيكي قابل پيش   . عملكرد گروه هدف دارد   

  . ]12[ترين راه براي كاهش اين حوادث، كاستن از ميزان چنين رفتارهايي است مقرون به صرفه

در )  كـشور 1385ي سال سرشمار( نفر، 7,800,000ترين و پرجمعيت ترين شهر ايران با جمعيتي نزديك به          شهر تهران به عنوان بزرگ    

در اين بررسي كه با هدف شناسايي و تحليل وضعيت نگرشـي            .  منطقه شهرداري تقسيم شده است     22 كيلومتر مربع به     864وسعتي بالغ بر    

ر از وقـت خـود را د      اي    هاي كه بخـش عمـد      رانندگان تاكسي، به عنوان گروه بزرگي از رانندگان حرفه        ) خودگزارشي و مشاهده اي   (و رفتاري   

ثر بـر  ؤكنند، انجام شده است، قصد ما اطالع از وضعيت نگرش و رفتار و عوامل م   تهران سپري مي  هاي    و بزرگراه  ها  نحال رانندگي و در خيابا    

  . آنان است تا از نتايج آن براي طراحي و اجراي مداخله مناسب در بين گروه رانندگان تاكسي استفاده شود

دانند و به همين دليـل بـا اسـتفاده از            ، يكي از مشكالت عمده را عدم انتخاب درست گروه مخاطب مي           هاي آموزشي  در بسياري از برنامه   

در . كنند تا اثربخشي برنامه را افزايش دهند كوچك و همگون تبديل ميهاي  معيارهاي مختلف، يك گروه هدف بزرگ و ناهمگون به زيرگروه

 را بـر خـود دارد، عـالوه بـر متغيرهـاي جمعيتـي از سـاير        (Audience Segmentation)اين فرآيند كه عنوان دسته بندي گروه مخاطب 

 ترتيب، از نتايج اين مطالعه براي دسته بندي مخاطبان نيز استفاده  اين هب. متغيرها به ويژه وضعيت نگرش و رفتاري  نيز استفاده خواهد شد          

  .خواهد شد

  

  :روش كار

اي راننـدگان تاكـسي شـهر تهـران از      ي اطـالع از نگـرش و رفتـار خودگزارشـي و مـشاهده     در اين مطالعه مقطعي توصيفي تحليلي، بـرا      

ي براي سنجش نگرش و رفتار خودگزارشي رانندگان تاكسي و بررسي فهرست ي براي مشاهده و ثبـت رفتارهـاي                    ها  تنامه خودساخ  پرسش

 تهـران   4 و   6 و در دو منطقـه شـهرداري         1387خرداد سال   ارديبهشت و   هاي    اين بررسي در ماه   . خطرناك رانندگي آنان استفاده شده است     

  . انجام شده است

نامه با استفاده از نظـرات   روايي محتواي پرسش.  آيتم طراحي شد37نامه شامل سه بخش اطالعات جمعيتي، نگرش و رفتار و در    پرسش

براي تعيين پايـايي، بـا توزيـع        . لوم رفتاري تعيين شد   هاي راهنمايي و رانندگي، حمل و نقل و ترافيك و ع           كارشناسان و متخصصان در حوزه    

    درصـد  79نفر از رانندگان گروه هدف و تكميل آن، آلفاي كرونباخ محاسبه شـد كـه بـا رفـع اشـكاالت آن، برابـر بـا                           هجده  پرسشنامه بين   

  . به دست آمد

مايي و رانندگي انجام شد و عـواملي كـه بـر انجـام           نامه با استفاده از نظرات كارشناسان و افسران راهن         تعيين متغيرهاي جمعيتي پرسش   

نامـه نگرشـي، از    در فرآيند تدوين چارچوب اصلي پرسـش .  بيشتري دارند، مورد استفاده قرار گرفتند تأثيرتخلفات و رفتار خطرناك رانندگي      

، موازنـه  (Stages of Change)ري  استفاده شد كه شـامل مراحـل تغييـر رفتـا    (Transtheoretical Model)اي  الگوي فرانظريههاي  سازه
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رفتارهاي خطرناك رانندگي كه در بخش عملكرد خود گزارشي . بود (Self Efficacy) و خودكارآمدي(Decision Balance)تصميم گيري

  .انجام شده در حوزه اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي بودي ها شال قرار گرفته بود، حاصل بررسي متون علمي و پژوهؤمورد س

رفتارهاي خطرناك رانندگي ذكـر شـده       .  آيتم طراحي شد   16رانندگان تاكسي تهران نيز با      اي    هبررسي فهرست بررسي رفتارهاي مشاهد    

ي انجام شـده در حـوزه اصـالح رفتارهـاي خطرنـاك راننـدگي، نظـرات                 ها  شدر اين بررسي فهرست  نيز حاصل بررسي متون علمي و پژوه           

 رفتارهايي ماننـد    ،بررسي فهرست .  و رانندگي، حمل و نقل و ترافيك و مفاد آيين نامه رانندگي كشور بود              راهنماييهاي    كارشناسي در حوزه  

عدم استفاده از كمربند ايمني، استفاده از تلفن همراه، سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، تغيير ناگهاني مسير رانندگي، عـدم رعايـت فاصـله                       

بين خطوط، انحراف به چپ، انجام حركـات مـارپيچ و زيگـزاگ، عـصبانيت در حـين راننـدگي و                     مناسب با خودرو جلويي، عدم رانندگي در        

  . رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي را شامل مي شد

 جمعيتـي،  هاي گيهاي مربوط به ويژ   داده ،87 طي ارديبهشت ماه سال      ها  ننامه به آ   ه پرسش ئبا مرجعه حضوري به رانندگان تاكسي و ارا       

نامه كافي نبـود، افـراد     در مواردي كه سطح سواد رانندگان براي تكميل پرسش         تنهاو رفتارهاي خودگزارشي آنان جمع آوري شد و          اه  شنگر

ها، افراد آمـوزش ديـده    نامه يند تكميل پرسشاپس از اتمام فر. كردند نامه مي افراد در پرسشهاي  آموزش ديده اقدام به انتقال نظرات و پاسخ     

  .تكميل بررسي فهرست  رفتار انتخاب شدندديگري براي 

اين گروه با سوار شدن به تاكسي به عنوان مسافر و همراهي با راننده در تمام طول مسير، دور از چـشم راننـده، بـا ثبـت شـماره و نـوع                           

ننـدگي را در بـين گـروه         و مقصد خط و زمان بررسي موارد خواسته شده را ثبت كردند تا وضعيت واقعي رفتارهاي خطرناك را                  أتاكسي، مبد 

 يك بررسـي فهرسـت تكميـل        تنهابراي اين كه حتي االمكان موارد مشاهده تكراري نباشد و براي هر تاكسي              . هدف مورد ارزيابي قرار دهند    

 در فرآينـد مـشاهده رفتارهـاي   . ، از مشاهده كنندگان خواسته شد تا شماره خودرو را نيـز در بـاالي بررسـي فهرسـت يادداشـت كننـد             شود

 عصر تعيين شده بود تا ترافيك ابتـداي صـبح و هنگـام غـروب روي                 هفتصبح تا   هشت  خطرناك رانندگي، زمان مشاهده رفتار رانندگان از        

  . نگذاردتأثيرنتايج 

ي و تعداد گيري، ابتدا با مراجعه به پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ و آمار مربوط به تعداد كل تصادفات رانندگ                  براي انجام نمونه  

اين آمار نشان داد كه منـاطق  . اي به تفكيك مناطق مختلف شهر تهران به دست آمد       هاي كرايه  ها و سواري   تصادفات رانندگي در بين سواري    

كه هاي كرايه     تهران به ترتيب بيشترين تعداد تصادفات رانندگي را درخود جاي داده بود و بيشترين تعداد تصادفات در بين سواري                   6 و   5،  4

از آنجا كه دستيابي به رانندگان تاكسي و به ويژه راننـدگان            .  تهران بود  5 و   4،  6شوند، به ترتيب مربوط به مناطق        ها را نيز شامل مي     تاكسي

خطـي در دو    هاي    ، استفاده از رانندگان تاكسي    استتر   تاكسي خطي كه مبدا و مقصد آنان مشخص است و امكان دستيابي به آنان نيز فراهم               

  .  شهري براي اين بررسي مدنظر قرار گرفت4 و 6طقه من

تخلفات رانندگي كـه بيـشتر     بيشتر   با توجه به ماهيت      ،از طرف ديگر، كارشناسان و متخصصان حوزه راهنمايي و رانندگي اعتقاد داشتند           

ـ .  مسير خود از يك بزرگراه عبور كنندكند، خطوطي انتخاب شدند كه در طول اصلي ارتباط پيدا مي نهايو خياباها    به رانندگي در بزرگراه      هب

كردنـد و در     هاي مورد نظر از بين رانندگان تاكسي خطي كه در دو منطقه داراي بيشترين تعداد تـصادفات، راننـدگي مـي                      نمونه ، ترتيب اين

 خـط تاكـسيراني از   5 تهران و 6 خط تاكسيراني از منطقه 6 ترتيب  اين هگذشتند، انتخاب شد و ب طول مسير خود حداقل از يك بزرگراه مي    

  .  تهران مورد بررسي قرار گرفت4منطقه 

بـه علـت عوامـل مختلـف از جملـه تغييـر          . نامه و بررسي فهرست  تكميل شد       رانندگان خطوط مذكور پرسش   تمام  در اين بررسي، براي     

نامـه الزامـا همـان       دهندگان به پرسـش    ، پاسخ )ها  تها و تكميل بررسي فهرس     نامه گويي به پرسش   پاسخ(رانندگان در طول دو بخش پيمايش       

 تهـران   4 راننده از خطوط منطقه      267 و   6 راننده از خطوط منطقه      324 جمعاً. رانندگاني نبودند كه رفتارشان مورد مشاهده قرار گرفته بود        

. هـران مـورد مـشاهده قـرار گرفـت          ت 4راننـده از منطقـه      288 و   6 راننـده از منطقـه       281نامه پاسخ دادند و رفتار رانندگي بـراي          به پرسش 

 تـي  اسـكواير و     -آماري مناسب مانند كـاي     نهايبا استفاده از آزمو    ها  تنامه و بررسي فهرس    هاي جمع آوري شده حاصل از پرسش       ادهد  ميتما

  .مورد تحليل قرار گرفت
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  :ها يافته

  :ارائه شده كه عبارتند ازي تكميل شده در چند محور ها تها و بررسي فهرس نامه نتايج حاصل از تحليل پرسش

  

  :نامه نگرش و رفتار خودگزارشي  نتايج پرسش.1

 :جمعيتي رانندگان تاكسي هاي گيويژ .1-1

ثر بر نگرش و رفتار رانندگان تاكـسي شـامل سـن،  تحـصيالت، نـوع تاكـسي، سـابقه راننـدگي از زمـان گـرفتن           ؤمتغيرهاي جمعيتي م 

 و  4و تعداد ساعت رانندگي در طول روز بود كه بررسي تفاوت بـين دو گـروه راننـدگان منطقـه                     گواهينامه رانندگي، سابقه رانندگي تاكسي      

  .  انجام شد درصد95 با در نظر گر فتن سطح اطمينان 6منطقه 

 در هر .  سال اختصاص داشت   65 سال سن داشتند و كمترين فراواني به گروه سني باالتر از             49 تا   35بيشتر رانندگان هر دو منطقه بين       

خودرو پيكـان بيـشترين فراوانـي را از نظـر نـوع             . بيشترين فراواني را به خود اختصاص داد      ) ديپلم(دو گروه رانندگان، تحصيالت دبيرستاني      

سال بود كـه گواهينامـه راننـدگي داشـتند و بـه             بيست  رانندگان در هر دو منطقه بيش از        بيشتر  . تاكسي در هر دو گروه از رانندگان داشت       

  . سال بودپنج غول بودند و كمترين فراواني در هر دو گروه مربوط به سابقه رانندگي كمتر از رانندگي مش

يي كـه   ها  ن، آ 6، البته در بين رانندگان منطقه       سابقه داشتند  20 تا   10رانندگان هر دو منطقه بين      بيشتر  از نظر سابقه رانندگي تاكسي،      

بررسي وضعيت تعداد سـاعت اشـتغال بـه راننـدگي تاكـسي در      .  بيشترين فراواني بود  سال داشتند هم واجد    10 تا   5سابقه رانندگي تاكسي    

جدول شماره . ساعت به رانندگي با تاكسي خود مشغول بودند  هشت  رانندگان در هر دو منطقه روزانه بيشتر از         بيشتر  طول روز نشان داد كه      

  .هدد ميسي نشان  وضعيت متغيرهاي جمعيتي را در دو گروه رانندگان تاكسي مورد برر1
  

  جمعيتي رانندگان تاكسي مورد مطالعه هاي گي توزيع فراواني ويژ-1جدول شماره 

  متغيرهاي جمعيتي  جمع  4منطقه   6منطقه 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

              سن

  9/14  88  15  40  8/14  48   سال34-20

  56  331  2/53  142  3/58  189   سال49-35

  7/23  140  8/25  69  9/21  71   سال64-50

  3  18  4/3  9  8/2  9   سال65باالتر از 

جمع
�

  317  5/98  263  4/97  580  6/97  
2=82/1, df =3, P-value=61/0  

              تحصيالت

  9/4  29  6/5  15  3/4  14  بي سواد

  4/26  156  7/21  58  3/30  98  ابتدايي

  2/26  155  27  72  6/25  83  راهنمايي

  3/34  203  6/36  98  4/32  105  تانيدبيرس

  8/6  40  5/7  20  2/6  20  دانشگاهي

جمع
�

  320  8/98  263  5/98  583  6/98  
2=79/5, df =4, P-value=22/0  

              نوع تاكسي

  2/55  326  9/53  144  2/56  182  پيكان

  5/10  62  5/10  28  5/10  34  پرايد

  4/27  162  8/28  77  2/26  85  سمند

  4/5  32  6  16  9/4  16  ساير موارد

جمع
�

  317  8/97  265  3/99  582  5/98  
2=76/0, df =3, P-value =85/0  
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  متغيرهاي جمعيتي  جمع  4منطقه   6منطقه 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

              سابقه رانندگي

  7/2  16  3  8  5/2  8   سال5كمتر از 

  6/14  86  5/10  28  9/17  58   سال10-5

  1/37  219  8/37  101  4/36  118   سال20-10

  43  254  7/45  122  7/40  132   سال20بيشتر از 

جمع
�  316  5/97  259  97  575  3/97  

2=59/6, df =3, P-value = 08/0  

              سابقه رانندگي تاكسي

  9/12  76  1/16  43  2/10  33   سال5كمتر از 

  1/30  178  1/25  67  3/34  111   سال10-5

  36  213  2/38  102  3/34  111   سال20-10

  6/18  110  4/18  49  8/18  61   سال20تر از بيش

جمع
�

  316  5/97  261  8/97  577  6/97  
2=72/8, df =3, P-value = 03/0 

              رانندگي تاكسي در روز

  1  6  5/1  4  6/0  2   ساعت4كمتر از 

  9/12  76  9/13  37  12  39   ساعت8-4

  4/84  499  2/84  225  6/84  274   ساعت8بيشتر از 

جمع
�

  315  2/97  266  6/99  581  3/98  
2=85/3 , df =3, P-value = 28/0  

تكميل هاي  نامه از مجموع پرسشها  ال در آمار مربوط به هر متغيرآورده نشده است، جمع فراوانيؤ چون موارد پاسخ داده نشده به هر س�

  . درصد كمتر استصدشده و جمع درصدها از 

  

 :تار و خودكارآمدي رانندگان تاكسي مراحل تغيير رف.1-2

ال شده بود تا مشخص شود كه آنان خود را در كدام ؤها س نامه پس از بخش جمعيتي، از مراحل تغيير رفتار در پاسخ دهندگان به پرسش   

اي شـامل مراحـل پـيش انديـشه،           فرانظريـه  گيري اين ويژگي، مراحل پنجگانه تغيير رفتار براساس الگـوي          در اندازه . دانند مرحله رفتاري مي  

ـ    ؤنامه، س  در هنگام روا و پايا كردن پرسش      . انديشه، آمادگي، عمل و حفظ رفتار مورد توجه قرار گرفت           پـنج مرحلـه، در       ايـن   هاالت مربـوط ب

نـد تـا   ها تطرناك رانندگي داشمصاحبه با رانندگان مشخص كرد كه آنان قبول ندارند كه رفتار خ        . موارد بدون پاسخ گذاشته شده بود     بيشتر  

  . مشخص كنند در كدام مرحله تغيير آن هستند

ال استاندارد اضافه كنند و ؤ گزينه ديگري را براساس نظر گروه منتخب هدف به پنج س،نامه مجبور شدند  طراحان پرسش،به همين دليل

م و  هـا   ت رفتارهاي خطرناك رانندگي نداش    قبالً« مورد عبارت    در گزينه جديد، نظر رانندگان تاكسي در      .  بدهند »زينه اختصاصي گ«به آن نام    

 گزينه مذكور را انتخاب كردنـد و در  4 و 6رانندگان در هر دو منطقه بيشتر با اين تغيير، .  پرسيده شده بود»ن هم چنين رفتارهايي ندارم   اال

  . انتخاب شد»دهم  رفتارهارا انجام نمي اين ه ك ماه استششبيشتر از ، اما مها تقبال رفتارهاي خطرناك رانندگي داش«رتبه بعد 

 اطمينان را    اين  هرانندگان در هر دو منطقه، معتقد بودند ك       بيشتر  نامه نشان داد كه      دهندگان به پرسش   پرسش از خودكارآمدي در پاسخ    

مقايـسه دو متغيـر   . خود را كنـار بگذارنـد  توانند رفتارهاي درست رانندگي را ادامه دهند يا رفتارهاي خطرناك رانندگي      به خود دارند كه مي    

 وضعيت اين دو متغير را در دو 2جدول شماره  . مراحل رفتاري و خودكارآمدي در دو گروه رانندگان تاكسي، تفاوت معني داري را نشان نداد              

  .دهد گروه رانندگان تاكسي نشان مي
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  ه منتخب رانندگان تاكسي وضعيت مراحل تغيير رفتار و خودكارآمدي در دو گرو.2جدول شماره 

    جمع  4منطقه   6منطقه 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

              مراحل تغيير رفتار

  7/0  4  1/1  3  3/0  1  پيش انديشه

  3/0  2  4/0  1  3/0  1  انديشه

  6/5  33  7/6  18  6/4  15  آمادگي

  8  47  7/6  18  9  29  عمل

  35  207  3/36  97  34  110  حفظ رفتار

  4/50  298  7/48  130  9/51  168  1صيگزينه اختصا

  100  591  100  267  100  324  جمع
2=05/4, df =5, P-value = 54/0  

              خودكارآمدي

  5/24  145  6/26  71  8/22  74  خودكارآمدي براي ترك رفتار خطرناك رانندگي

  7/66  394  9/65  176  3/67  218  خودكارآمدي براي ادامه رفتار درست رانندگي

  9/1  11  1/1  3  5/2  8  عدم خودكارآمدي براي ترك رفتار خطرناك رانندگي

  4/1  8  1/1  3  5/1  5  عدم خودكارآمدي براي ادامه رفتار درست رانندگي

  4/94  558  8/94  253  1/94  305  2جمع
2=49/2, df =3, P-value = 48/0  

  

 : نگرش رانندگان تاكسي.1-3

و منـافع  هـا    و با در نظر گرفتن نگرانـي »گيري موازنه تصميم«ال بود كه بر اساس سازه ؤسهفده االت نگرشي پرسشنامه شامل ؤش س بخ

 بـا   هـا   نال نگرشي براساس ارتباط آ    ؤسهفده  بر اساس تحليل عاملي انجام شده،       . حاصل از اتخاذ رفتارهاي درست رانندگي طراحي شده بود        

   .سيم شدند دسته تقسهيكديگر به 

ترك رفتـار خطرنـاك راننـدگي تحـت         هاي    ال با نام نگراني   ؤ س سههاي فردي ترك رفتار خطرناك رانندگي،        ال تحت عنوان نگراني   ؤ س نه

ي نگرشـي در ايـن      ها  شبررسي پايايي پرس  . ال به عنوان منافع ترك رفتارهاي خطرناك رانندگي با هم تحليل شدند           ؤ س پنج ديگران، و    تأثير

  . به دست آمد كه نشان از پايا بودن آن دارد درصد86 و  درصد74،  درصد85ه ترتيب سه دسته ب

نتـايج تحليـل    . رانندگي دارنـد   مطلوبي نسبت به رفتار خطرناك       نسبتاً رانندگان منتخب هر دو منطقه، نگرش        ،نشان داد ها    بررسي پاسخ 

  . آمده است3ل شماره االت نگرشي در جدوؤهاي رانندگان تاكسي منتخب دو منطقه به س پاسخ

  

                                                 

  . هم چنين رفتارهايي ندارمنام و اال قبال رفتارهاي خطرناك رانندگي نداشته.  1

درصد صدهاي تكميل شده و جمع درصدها از  نامه ها از مجموع پرسش ال در آمار مربوط به هر متغيرآورده نشده، جمع فراوانيؤ داده نشده به هر سچون موارد پاسخ. 2

 .كمتر است
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  1نگرشي در دو گروه منتخب رانندگان تاكسيهاي   ميانگين و انحراف معيار حيطه.3جدول شماره 

  جمع  4منطقه   6منطقه   دامنه نمرات  نگرشيهاي  حيطه

  25/37) 14/6(  50/37) 79/5(  06/37) 41/6(  9 -45  هاي فردي نگراني

  14/11) 96/2(  06/11) 69/2(  22/11) 17/3(    3 -15   ديگرانتأثيرنگراني ناشي از 

  41/21) 95/3(  72/21) 60/2(  15/21) 19/4(   5 -25  منافع مورد نظر فرد

  77/69) 28/9(  25/70) 92/8(  40/69) 54/9(   17 -85  جمع

  

 : رفتار خودگزارشي رانندگان تاكسي.1-4

ود رانندگان طرح شده بود، از آنان خواسته شد تا درباره رفتـار             االتي كه براي بررسي وضعيت رفتار خطرناك رانندگي از ديدگاه خ          ؤدر س 

 تصويري كه رانندگان دو منطقه از رانندگي خـود دارنـد،            ،ها نشان داد    بود و پاسخ   سؤالدوازده  اين بخش شامل    . رانندگي خود قضاوت كنند   

پنجاه  و بيش از     6رصد رانندگان تاكسي در منطقه       د 56تصويري مطلوب و با كمترين ميزان رفتارهاي خطرناك است، به طوري كه بيش از               

اين ميزان بـراي برخـي از       . كنند  اعالم كردند كه هميشه يا بيشتر اوقات از انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي اجتناب مي              4درصد در منطقه    

و جلـويي و راننـدگي نكـردن بـين خطـوط            رفتارها از جمله نبستن كمربند ايمني، استفاده از تلفن همراه، عدم رعايت فاصله طولي با خودر               

  . رسد  درصد هم مي85تعيين شده در هر دو منطقه حتي به باالي 

   

 :جمعيتي در رانندگان تاكسي هاي گي ارتباط ميان ويژ.1-5

نـدگان  نامه نشان داد كه در دو گـروه منتخـب ران            براي بررسي رابطه بين متغيرهاي جمعيتي پرسش       Pآزمون استقالل و محاسبه مقدار      

و سابقه رانندگي تاكسي با تعـداد سـاعت راننـدگي    سابقه رانندگي تاكسي  تاكسي، سن با تعداد ساعت رانندگي تاكسي در روز، تحصيالت با            

  . داري دارد تاكسي در روز ارتباط معني

سـاعت  هشت   سال، بيش از     65 درصد رانندگان تاكسي زير      85ارتباط سن با تعداد ساعت رانندگي تاكسي در روز نشان داد كه بيش از               

بررسـي ارتبـاط   .  درصـد اسـت  53 سـال بـه بـاال نزديـك بـه      65در روز به رانندگي تاكسي مشغول هستند و اين درصد در گروه راننـدگان            

 داشـتند   سال سابقه رانندگي  ده   تا   پنجافراد بي سواد    بيشتر   در دو گروه رانندگان تاكسي،       ،سابقه رانندگي تاكسي نيز نشان داد     تحصيالت با   

  . داشتندسال سابقه رانندگي تاكسي بيست تا ده بتدايي، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاهي ي مختلف با تحصيالت متفاوت اها و در گروه

درصد رانندگان تاكـسي در     هشتاد   نيز حاكي از آن بود كه بيش از          ارتباط سابقه رانندگي تاكسي با تعداد ساعت رانندگي تاكسي در روز          

 ساعت روي تاكسي هشتسال، روزانه بيشتر از بيست  سال و بيش از     بيست   تا   ده سال،   ده تا   پنج سال،   پنجاي كمتر از     هاي سابقه  وهتمام گر 

  .  درس ميدرصد موارد هم نود  سال به بيش از بيست تا دهكنند و اين درصد در گروه رانندگان با سابقه  خود كار مي

   

  :نامه رسشپي ها ش ارتباط ميان ساير بخ.1-6

سن، تحصيالت، نوع خودرو، سابقه رانندگي عمومي، سـابقه راننـدگي تاكـسي و              ( هر متغير جمعيتي     تأثيربا استفاده از تحليل واريانس،      

 ديگران و منـافع مـورد       تأثيرهاي فردي، نگراني ناشي از       نگراني(هاي نگرشي    بر هر يك از موارد حيطه     ) تعداد ساعت رانندگي تاكسي در روز     

 متقابل نگرش و رفتار در كل جمعيت رانندگان تاكـسي در            تأثير، نگرش و رفتار خودگزارشي و نيز        )ر فرد از ترك رفتار خطرناك رانندگي      نظ

  . آمده است5 و 4 شماره هاي نتايج در جدول.  تهران مشخص شد4 و 6دو گروه رانندگان منطقه 

  

                                                 

گان تفاوت معني داري از نظر سه حيطه نگرشي فوق و كل نگرش وجود  مستقل نشان داد كه در بين كل رانندگان و نيز بين دو گروه رانندtآزمون . 1

  .ندارد
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  ا نگرش و رفتار خودگزارشي رانندگان تاكسي وضعيت همبستگي بين متغيرهاي جمعيتي ب.4جدول شماره 

 سابقه رانندگي تاكسي  سابقه رانندگي  تحصيالت

تعداد ساعت رانندگي 

  تاكسي در روز

  متغيرهاي جمعيتي         

 

  

  نگرش و رفتار
  منطقه

6  

منطقه 

4  

 منطقه  كل

6  

منطقه 

4  

 منطقه  كل

6  

منطقه 

4  

 منطقه  كل

6  

منطقه 

4  

  كل

  09/0  12/0  06/0  03/0  04/0  �02/0 �14/0  02/0  20/0  -04/0  04/0  -06/0  فرديهاي  نگراني

  01/0  03/0  -02/0 -04/0  -01/0  -08/0  12/0  02/0  �18/0  -06/0  06/0  -12/0   ديگرانتأثيرنگراني ناشي از 

 -06/0  14/0 004/0 -04/0  -01/0  -06/0 �17/0  17/0  14/0  05/0  �16/0  -02/0  منافع مورد نظر فرد

  03/0  02/0  03/0 -09/0  02/0  -05/0 �18/0  09/0  21/0  -04/0  08/0  -11/0  نگرش كل

 -03/0  -01/0  -06/0  03/0  10/0  -06/0  03/0  -03/0  13/0  -20/0  �  -18/0 -20/0 �  رفتار خودگزارشي

  > P-value) 05/0( از نظر آماري معني دار است�

  

   خودگزارشي رانندگان تاكسيهاي نگرشي با رفتار  وضعيت همبستگي بين نگرش و حيطه.5جدول شماره 

 رفتار خودگزارشي

  

  نگرشيهاي  حيطه

  رفتار خودگزارشي

  6رانندگان تاكسي منطقه 

  رفتار خودگزارشي

  4رانندگان تاكسي منطقه 

  رفتار خودگزارشي

  كل رانندگان تاكسي

  05/0  09/0  03/0  فرديهاي  نگراني

  11/0  02/0  16/01   ديگرانتأثيرنگراني ناشي از 

  -08/0  -09/0  -06/0  رد نظر فردمنافع مو

  07/0  04/0  09/0  نگرش كل

  

  :اي در رانندگان تاكسي  نتايج بررسي فهرست بررسي رفتار مشاهده.2

 و مقـصد    أبررسي فهرست مشاهده رفتارهاي خطرناك رانندگي داراي دو بخش بود كه در بخش اول آن، مشخصات تاكسي شـامل مبـد                    

اره خودرو قيد شده بود و در بخش دوم، مصاديق رفتارهاي خطرناك رانندگي شايع در بـين راننـدگان                   خط، نوع خودرو، زمان مشاهده و شم      

تاكسي شهر تهران، شامل عدم استفاده از كمربند ايمني، استفاده از تلفن همراه، سرعت غيرمجاز، سـبقت غيرمجـاز، تغييـر ناگهـاني مـسير                   

عدم رانندگي در بين خطـوط، انحـراف بـه چـپ، انجـام حركـات مـارپيچ و زيگـزاگ،                     رانندگي، عدم رعايت فاصله مناسب با خودرو جلويي،         

  . رانندگي و باالخره خستگي و خواب آلودگي در زمان رانندگي بيان شده بودهنگام عصبانيت 

ر ي انجـام شـده در حـوزه اصـالح رفتارهـاي خطرنـاك راننـدگي، نظـ                 هـا   شو پـژوه   مياين رفتارهاي خطرناك، حاصل بررسي متون عل      

براي تكميل آن از تعدادي از افراد آمـوزش         . هاي راهنمايي و رانندگي، حمل و نقل و ترافيك و مفاد آيين نامه رانندگي بود               كارشناسان حوزه 

در مجمـوع بـراي     .  به عنوان مسافر سوار تاكسي شدند و تمام مسير را با راننده همراه بودند              87ديده استفاده شد كه در ارديبهشت ماه سال         

 .بررسي فهرست  رفتاري تكميل شد)  تهران4راننده از رانندگان خطوط منطقه 288 و 6 راننده از خطوط منطقه 281( راننده 569

عـصر تعيـين    هفت  صبح تا   هشت  بود و فاصله زماني مشاهده،      مربوط  بيشترين فراواني موارد مشاهده در هر دو گروه به خودروي پيكان            

 بيشترين موارد مـشاهده در بـين سـاعات        . ان تاكسيراني، زمان معمول كار رانندگان تاكسي در خطوط بود         ن سازم الؤشد كه بنا به گفته مس     

 12 تـا    8بعد از ظهر انجام شد و رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان هردو منطقه بر اساس زمان مشاهده به سه بخـش                      چهار  تا  دوازده  

  .  عصر تقسيم شد7 تا 4 بعدازظهر و 4 تا 12ظهر، 

                                                 

  > P-value) 05/0(از نظر آماري معني دار است .1

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


        قاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهرانبرگزيده مجموعه م

  

 

97

 4، نبستن كمربند ايمني و در رانندگان منطقه         6 خطرناك رانندگي در رانندگان منطقه       ها ظهر، بيشترين رفتار   12 تا   8در فاصله زماني    

در . در هر دو گروه مربوط به رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي بـود تخلفات رعايت نكردن فاصله با خودروي جلويي بود و كمترين          

، نبستن كمربند ايمني و در راننـدگان منطقـه   6خطرناك رانندگي در رانندگان منطقه تخلفات  بعدازظهر نيز بيشترين   4 تا   12 فاصله زماني 

، مربوط به رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي  و در          6 رعايت نكردن فاصله با خودروي جلويي بود ولي كمترين فراواني در منطقه              4

  . ت عصبانيت بود رانندگي با حال4منطقه 

 خطرناك راننـدگي، مربـوط بـه رعايـت نكـردن فاصـله بـا                هاي عصر نيز در هر دو گروه رانندگان، بيشترين رفتار         7 تا   4در فاصله زماني    

  مواردي از حركات مارپيچ و زيگزاگ و رانندگي در حالـت خـستگي و خـواب                  6در اين زمان، در بين رانندگان منطقه        . خودروي جلويي بود  

  .  نيز كمترين رفتارهاي خطرناك رانندگي به انجام حركات مارپيچ و زيگزاگ تعلق داشت4گي مشاهده نشد و در رانندگان منطقه آلود

 هـاي خطرنـاك   تهـران بيـشترين انجـام رفتار   6بررسي كلي رفتارهاي خطرناك رانندگي مشاهده شده نشان داد كه در رانندگان منطقه        

در حـالي   .  خطرناك رانندگي مربوط به رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي بود            هاي كمترين رفتار  مربوط به نبستن كمربند ايمني و     

 خطرنـاك   هـاي رعايت نكردن فاصله طولي با خودروي جلويي و كمترين ميزان رفتار          رفتارهاي خطرناك   ، بيشترين   4كه در رانندگان منطقه     

در دو گروه راننـدگان  اي  ه وضعيت كلي رفتارهاي مشاهد6جدول شماره . ودگي بودرانندگي مربوط به رانندگي در حالت خستگي و خواب آل  

  . هدد ميتاكسي را نشان 

از آنجا كه توجه به كيلـومتر سـنج بـراي مـشاهده وضـعيت سـرعت                 . يافته مهم ديگر در اين بررسي وضعيت كيلومترسنج خودروها بود         

 درصـد   33 و   6هاي مـشاهده شـده در منطقـه           درصد تاكسي  25نه نزديك به    سفاأدر حين حركت اساس كار محسوب مي شد، مت        ها    تاكسي

  .  درصد كل موارد مشاهده شده، كيلومترسنج خراب بود29 و حدود 4مشاهده شده منطقه هاي  تاكسي

  

  اي در دو گروه منتخب رانندگان تاكسي  وضعيت كلي رفتارهاي مشاهده.6جدول شماره 

  رفتار خطرناك رانندگي  جمع  4طقه من  6منطقه 

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  74  421  7/67  195  4/80  226  نبستن كمربند ايمني

  7/7  44  6/6  19  9/8  25  استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگي

  9/28  117  3/27  53  3/30  64  1سرعت غيرمجاز

  7/32  186  6/32  94  7/32  92  سبقت غيرمجاز

  8/30  175  1/27  78  5/34  97  انندگيتغيير ناگهاني مسير ر

  1/77  222  3/68  192  8/72  414  عدم رعايت فاصله طولي با خودروي جلويي

  9/59  341  59  170  9/60  171  رانندگي نكردن در بين خطوط تعيين شده

  12  68  6/7  22  4/16  46  2انحراف به چپ

  1/5  29  9/5  17  3/4  12  انجام حركات مارپيچ و زيگزاگ

  3/6  36  3/6  18  4/6  18   حالت عصبانيترانندگي با

  7/2  15  8/3  11  4/1  4  رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي

  

                                                 

كرده و امكان بررسي سرعت براساس بررسي فهرست وجود نداشته، حذف  ها كار نمي در بررسي نتايج مشاهده سرعت، مواردي كه كيلومتر سنج آن. 1

 .شده است

  .طرفه بودن مسير مصداق انحراف به چپ نبوده، حذف شده است رسي نتايج مشاهده انحراف به چپ، مواردي كه به علت يكدر بر. 2
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  :گيري بحث و نتيجه

اي شهر تهران هستند كه زمان زيادي از فعاليـت روزانـه خـود را بـه راننـدگي مـشغول                      رانندگان تاكسي، گروه بزرگي از رانندگان حرفه      

 مطلـوبي بـر   تأثيرتواند  اصالح رفتارهاي رانندگي در اين گروه، مي  . اند براي انجام درست اين وظايف كسب كرده      ا  ري الزم   ها  تهستند و قابلي  

هـاي اصـالح رفتارهـاي خطرنـاك         گام نخست در طراحـي و اجـراي برنامـه         . كاهش تخلفات و تصادفات رانندگي در شهر تهران داشته باشد         

دانستن درباره ديدگاه و نگرش اين گروه از رانندگان، برداشتي كه آنـان از وضـعيت رفتـاري                  . ستها  نرانندگي، اطالع از نگرش و رفتارهاي آ      

  .  در زمان رانندگي، به تعيين درست اهداف رفتاري در برنامه آموزشي منجر خواهد شدها نخود دارند و رفتارهاي واقعي آ

بيـشترين تخلـف و   گذشـته  اي كه سـال   سي منتخب دو منطقه جمعيتي رانندگان تاكهاي گي در بين ويژ،در مطالعه حاضر مشخص شد   

 تهـران،  6در حالي كـه در منطقـه   .  از نظر سابقه رانندگي تاكسي تفاوت معني داري داشتتنهاهاي كرايه داشتند،  تصادف را در بين سواري    

، شـايد   شـود   مي سال مشاهده    پنج كمتر از      و موارد بيشتري از سابقه رانندگي تاكسي      دارد  تر   تر و موقعيت مركزي    خطوط تاكسيراني قديمي  

 را بتوان به جديدتر بـودن خطـوط تاكـسيراني ايـن             چهارعلت تفاوت در سابقه رانندگي تاكسي دو منطقه و پايين تر بودن سابقه در منطقه                

بـه خطـوط    تـر     مبتديانندگان  شايد سياست سازمان تاكسيراني بر معرفي ر      . تر شهر ارتباط داد    اي منطقه و قرار گرفتن آن در منطقه حاشيه       

  . اي و جديدتر شهر تهران باشد كه چنين تفاوتي را ايجاد كرده است حاشيه

 مي گذارد و با بـاال رفـتن سـن،    تأثيرارتباط بين متغيرهاي جمعيتي نشان داد كه سن رانندگان بر تعداد ساعت رانندگي تاكسي در روز     

ين ارتباط در بين رانندگان دو منطقه با هم به طور معني داري متفاوت بود، به طوري كـه در                    ا. يابد تعداد ساعت رانندگي در روز افزايش مي      

 4تـر بـودن راننـدگان منطقـه      توان علـت آن را هـم در جـوان      شايد مي . كنند  رانندگان تعداد ساعت كمتري را در روز رانندگي مي         4منطقه  

تر دارند و به عنوان راننده تاكسي نيز سـابقه           ت باالتري نسبت به رانندگان باسابقه      تحصيال از آنجا كه رانندگان جوان معموالً     . و كرد وج  جست

  .  ميان اين دو گروه از نظر سابقه رانندگي تاكسي توجيه پذير استيدار كمتري خواهند داشت، اختالف معني

ـ      ي بعدي پرسش  ها  شاالت بخ ؤهاي رفتاري رانندگان تاكسي، س     لفهؤدر بررسي م   اي   هاصـلي الگـوي فرانظريـ     هـاي     ه سـازه  نامه با توجـه ب

(Transtheoretical Model)هـا تـشكيل    رود، اين فرضـيه  اي به شمار مي اساس اين الگو، كه از الگوهاي تغيير رفتاري مرحله.  طراحي شد

 محكـوم بـه حركـت در    دهد و افراد براي تغيير رفتار خود دهند كه تغيير رفتار فرآيندي است كه در طي زمان و مراحل مشخصي رخ مي       مي

 بيـشتر   ،طراحان اين الگو معتقد هـستند     . ]13[طول اين مراحل هستند و براي پيشرفت در طول اين مراحل، بايد اصول معيني به كار روند                  

  . ]14[دهند  هاي سنتي تغيير رفتار پاسخ نمي افراد در معرض خطر، آماده تغيير نيستند و به برنامه

 كـه در آن  (Precontemplation)پـيش انديـشه    :  عبارت است از   ،كند  راحلي كه شخص براي تغيير طي مي      بر اساس اين الگو، ترتيب م     

ده رفتـار    اينـ   ه كه در فرد قصد دارد در طي شش مـا          (Contemplation)ده ندارد، انديشه     اين  هفرد قصدي براي تغيير رفتار خود در شش ما        

 كـه در آن فـرد قـصد دارد در    (Preparation)رد نظر را در پيش گرفته است،  آمادگي     ساعت رفتار مو   24خود را  تغيير دهد يا براي مدت         

 كه در آن فرد كمتر از شـش مـاه      (Action)تغيير رفتار برداشته است، عمل      براي  يي هم   ها  مده رفتار خود را تغيير دهد و گا        اين  هطي يك ما  

به .  كه بيش از شش ماه از تغيير رفتار آشكار فرد گذشته است            (Maintenance)رفتار خود را به شكل آشكار تغيير داده است و حفظ رفتار             

كنند و در هر مرحلـه فرآينـدهاي    تر از ديگران، در اين مسير حركت مي رسد كه افراد از طريق يك توالي منظم تغيير، و برخي سريع             نظر مي 

  . ]13[اي متفاوتي نياز است  هاي مداخله تغيير يا ديدگاه

آنـان خـود را در كـدام مرحلـه          شود  ال شده بود تا مشخص      ؤنامه س  ه ما از مراحل تغيير رفتار در پاسخ دهندگان به پرسش          نام در پرسش 

االت مربوط به   ؤنامه، وقتي كه س    در زمان روا و پايا كردن پرسش      . شودانند و براي هر گروه فرآيند تغيير مشخصي طراحي          د  ميتغيير رفتاري   

ال نـشان از احـساس      ؤ سـ   اين  هبارمصاحبه با چند نفر از رانندگان منتخب در       . تعداد موارد بدون پاسخ بسيار بود     مراحل رفتاري پرسيده شد،     

ـ          ،رسيد  پرسش داشت كه به نظر مي       اين  هنگراني آنان از جواب ب     ال بـراي  ؤ سـ  ايـن  ه ريشه در مشكالت احتمالي داشت كه ممكن بود پاسخ ب

  . آنان ايجاد كند

گيـرد، بـاز هـم مـشكل در مرحلـه دوم              محرمانه مورد تحليل قرار مـي      كامالًبدون نام و    ها    نامه ن به آنان كه پرسش    با وجود اطمينان داد   

با . كنند استاندارد اضافه سؤال گزينه ديگري را براساس نظر گروه منتخب هدف به پنج ، پژوهشگران مجبور شدند،بنابراين. پايلوت باقي ماند
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ن هـم چنـين رفتارهـايي        رفتارهاي خطرناك رانندگي نداشـته ام و اال        قبالً«: در هر دو منطقه گزينه جديد يعني      رانندگان  بيشتر  اين تغيير،   

 رفتارهارا انجام  اين ه ماه است ك  ششبيشتر از   اما  م  ها  ت رفتارهاي خطرناك رانندگي داش    قبالً« را انتخاب كردند و در رتبه بعد گزينه          ».ندارم

  .  انتخاب شده بود»دهم نمي

بـر  هـا   پاسخبيشتر مشاهده وضعيت تمركز  . دانستند  اكثريت قريب به اتفاق رانندگان ما خود را در مرحله حفظ رفتار مي             ،به عبارت ديگر  

دهد كه رانندگان تاكسي دو گروه منتخب، بدون آن كه با هم تفاوت معني داري داشته باشند، خود را در مرحله عدم   اين دو گزينه نشان مي    

انستند در صورتي كه مشاهده رفتارهاي آنان، نشان از شيوع باالي اين نـوع رفتارهـا                د  مير خظرناك رانندگي و حفظ رفتار درست        انجام رفتا 

محتاطانه آنان همراه بوده است و آنان وجود    هاي    د پرسش مستقيم از رانندگان درباره وضعيت رفتاري با پاسخ         رس  مي به نظر    ،بنابراين. داشت

  . كنند  در روند روزمره رانندگي خود انكار ميرفتار خطرناك را

دانند كه  فرد در خـود سـراغ دارد كـه           خودكارآمدي را اطميناني مي   . گيري سازه خودكارآمدي نيز مشاهده شد      چنين وضعيتي در اندازه   

رانندگان در هـر دو  بيشتر ان داد   نشها    اين سازه با پرسش از رانندگان تاكسي مشخص شد و پاسخ          . ]13[تواند رفتار خاصي را انجام دهند      مي

را ادامه دهند يا اگر رفتار نامناسـبي دارنـد آن را   خود  درست رانندگي يتوانند رفتارها  منطقه معتقد بودند كه به خود اطمينان دارند كه مي         

  . كنندبه راحتي ترك 

داد كه آنان ادامه رفتار درسـت        نداشت، نشان مي  بررسي اين متغير كه تفاوت معني داري در دو گروه رانندگان منتخب از نظر آن وجود                 

دانند و اطمينـان دارنـد       در توان خود مي   )  قبلي اكثر رانندگان انجام آن را انكار كرده بودند         سؤالكه البته در    (يا ترك رفتار خطرناك خود را       

  .توانند رفتار درست رانندگي را در پيش گيرند كه در صورت خواستن، مي

يـك رفتـار مـشخص انـدازه گيـري          ) يـا تـرك   (هـاي انجـام      م گيري با مقايسه نگرش رانندگان درباره فوايد و نگرانـي          سازه موازنه تصمي  

گيري اين سازه ارتباط داشت كه با تحليل آمـاري، سـه حيطـه مجـزاي نگرشـي شـامل        ازهاند هال بؤسهفده در  پرسشنامه ما، . ]14[شود  مي

تعيين ) الؤ س 7(و منافع مورد نظر فرد از ترك رفتار خطرناك رانندگي           ) لؤا س 3( ديگران   تأثيرز  ، نگراني ناشي ا   )سؤال 9(هاي فردي    نگراني

  .شودشد تا نتايج هر حيطه به صورت مجزا نيز تحليل 

فردي، نگراني  هاي    نگرشي سه گانه نگراني   هاي    ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش رانندگان تاكسي نشان داد كه نگرش كلي و حيطه              

گـزارش راننـدگان تاكـسي از وضـعيت         .  ديگران و منافع مورد نظر فرد از ترك رفتار خطرناك رانندگي، وضعيت مطلـوبي دارد               تأثيراشي از   ن

اي  مطالعـه . دهند رانندگان هميشه يا بيشتر اوقات رفتارهاي خطرناك رانندگي را انجام نمي          بيشتر  رفتارهاي خطرناك رانندگي نشان داد كه       

 نشان داد كه بيشتر رانندگان خود را رانندگان ماهر          ،رانندگان امريكايي را درباره وضعيت رانندگي خود و ديگران بررسي كرد          ي  ها  كه ديدگاه 

  . ]15[دانند  كند كه به علت عوامل محيطي احتمال تصادف را در خود زياد مي و محتاطي تلقي مي

 تاكسي در دو كشور چين و امريكا نشان داد كه در امريكا بيـشتر راننـدگان بـه                  ها و رفتار رانندگان    در مطالعه ديگري نيز مقايسه ديدگاه     

فردي خود تكيه   ي  ها  تت و قابلي  مهارها و راهنماها در كاهش تصادفات توجه داشتند در حالي كه رانندگان چيني بر روي                 نقش دستورالعمل 

مشاهده رفتـار آنـان     اما   ،ي رفتار خود را مطلوب گزارش كرده بودند        كه رانندگان چين    اين نتايج اين مطالعه مشخص كرد با وجود      . مي كردند 

 هنگام تغيير مـسير خـود از چـراغ راهنمـا اسـتفاده        ها  ن درصد آ  40ستند و   ب  مي درصد رانندگان چيني كمربند ايمني       64 تنهانشان داد كه    

  .  به چشم مي خورداي  هدگزارشي و مشاهددر بررسي ما نيز اين تفاوت محسوس و قابل توجه ميان رفتارهاي خو. ]16[كردند مي

 الكـل  تأثيرمطالعه مشابه در كشور غنا كه براي اطالع از نگرش و دانش رانندگان اتوبوس و ميني بوس درباره رانندگي مختل شده تحت          

مي راننده مـست وجـود دارنـد     فكر مي كردند كه تعداد كها  نآبيشتر   نيز نشان داد كه از بين رانندگان شركت كننده در بررسي،             ،انجام شد 

  .]17[واند رانندگي را دچار اختالل كند نداشتندت ميكنند و اطالعي از اين كه تا چه حد الكل  كه رانندگي مي

بررسي وضعيت درك، نگرش و باور و آمادگي براي تغيير رفتار در رانندگان كانادايي نشان داد كه رانندگان درك چنـداني از در معـرض                         

 تمـامي   كننـد و تقريبـاً     رانند يا بعد از مصرف الكل رانندگي مي         به ندرت با سرعت باال مي      ،معتقد بودند  ها  نبيشتر آ د ندارند و    خطر بودن خو  

اين مطالعه مشخص كرد بين زنان و مـردان راننـده از   . دهد افزايش ميها     باور داشتند كه قوانين راهنمايي و رانندگي ايمني را در جاده           ها  نآ

  .]18[شود هاي آموزشي روي رانندگان مرد متمركز  و باور تفاوت وجود دارد و به همين دليل بهتر است برنامهنظر نگرش 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


    برگزيده مجموعه مقاالت دومين همايش جامعه ايمن شهر تهران

 

100

مريكايي، مشخص شد سـن، جـنس،   ابا هدف بررسي رابطه ميان رفتارهاي خودگزارشي با متغيرهاي جمعيتي در رانندگان اي  هدر مطالع 

 به طوري كه رانندگان زن بيشتر از مردان، رانندگان مسن بيشتر از             ،گذار بود تأثيرجاز آنان   تحصيالت و درآمد رانندگان بر رفتار سرعت غيرم       

 اين متغيرهـا بـر      تأثير. كردند براي سرعت رعايت مي   را  جوانان، افراد با تحصيالت پايين بيشتر از رانندگان با تحصيالت باالتر، محدوده مجاز              

 متغيرها با رفتـار راننـدگي نكـردن بعـد از             اين  هدر بررسي رابط  .  هم نتايج مشابهي را نشان داد      استفاده از وسايل ايمني مانند كمربند ايمني      

داري بر رفتار داشت، به طوري كه زنان بيشتر از مردان از رانندگي بعـد از                  معني تأثير جنس   تنهامصرف الكل، مشخص شد كه در اين مورد         

  .]19[ كردند مصرف الكل اجتناب مي

 رفتارهـاي خطرنـاك   كـه غالبـاً   شـد    سال انجـام شـد مـشخص         26 تا   21ري كه روي تغييرات رفتارهاي رانندگي از سن         در مطالعه ديگ  

ي هـا   م بررسي كوهورت كه در آن از فر        اين  هنتيج. شود  مي سالگي اين رفتار در رانندگان تثبيت        26رانندگي رفتاري مردانه هستند و تا سن        

ك رانندگي مانند رانندگي بعد از مصرف الكل، سـرعت بـاال، راننـدگي بعـد از مـصرف مـواد مخـدر،         خودگزارشي براي بيان رفتارهاي خطرنا    

 سـالگي از نظـر    26 و   21،  18رفتارهاي ماجراجويانه در گروه سني مشخصي از افراد متولد شده در نيوزيلند انجام شـد و در مقـاطع زمـاني                      

 21ر كلي كاهش قابل توجهي در رفتارهاي خطرناك رانندگي در فاصله زماني بـين               مطالعه نشان داد كه به طو     . رفتار رانندگي مطالعه شدند   

در مطالعه ديگري نيز كه بر روي رانندگان نروژي انجام شد نشان داد كه نگرش نسبت به موضوعات ايمني . ]20[ افتد  سالگي اتفاق مي   26و  

  .]21[ گذارد  ميتأثير و سرعت مجاز در رانندگي، ترافيك روي رفتارهاي رانندگي، به ويژه رفتارهاي پيروي از قوانين

دار داشـت، بـه       با سابقه رانندگي عمومي ارتباط معنـي       تنهافردي دو گروه رانندگان تاكسي      هاي    مطالعه حاضر نشانگر اين بود كه نگراني      

 درباره رفتارهاي خطرناك رانندگي     ها  نردي آ فهاي    رود، به ميزان نگراني     هر چه در داخل اين دو گروه سابقه رانندگي باالتر مي           ،عبارت ديگر 

 در مجمـوع    ،البتـه .  رانندگان باسابقه، بيشتر براي ترك رفتارهاي خطرناك رانندگي خود نگراني فردي دارند            ،به عبارت ديگر  . شود  ميافزوده  

  . رانندگان اين دو منطقه، اين رابطه معني دار نبود

 ديگـران نيـز در گـروه    تأثيرهاي تحت  بخش نگراني. رهاي جمعيتي رابطه معني دار نداشت كدام ديگر از متغي    اين بخش از نگرش با هيچ     

رود،  يعني هر چه در داخل اين گروه سابقه رانندگي بـاالتر مـي            .  با سابقه رانندگي عمومي ارتباط معني دار داشت        6رانندگان تاكسي منطقه    

 و نيز   4در رانندگان منطقه    . د كه مورد اعتراض يا تمسخر ديگران قرار گيرند        بيشتر براي ترك رفتارهاي خطرناك رانندگي خود نگران هستن        

كدام ديگر از متغيرهاي جمعيتي رابطه معني دار         مجموع رانندگان دو منطقه، اين رابطه معني دار نبود و درضمن اين بخش از نگرش با هيچ                

 دربـاره منـافع حاصـل از تـرك          هـا   نآ) نگرش مثبـت  (د، ميزان موافقت    هر چه در اين رانندگان تاكسي سابقه رانندگي باالتر مي رو          . نداشت

  . شود ميرفتارهاي خطرناك رانندگي افزوده 

نيز رانندگان با تحصيالت باالتر نظر مـساعدتري نـسبت بـه منـافع     )  و كل رانندگان6و نه رانندگان منطقه      (4در گروه رانندگان منطقه     

 با  تنها و كل رانندگان     6 نگرش مثبت نسبت به ترك رفتارهاي خطرناك، در گروه رانندگان منطقه             در مجموع . ترك اين نوع رفتارها داشتند    

  . سابقه رانندگي عمومي رابطه معني دار داشت

 هر  ،به عبارت ديگر  .  با تحصيالت رابطه معني دار معكوس داشت       تنهارفتار خودگزارشي رانندگان تاكسي نيز در بين رانندگان دو منطقه           

سـفانه  أاز آنجا كه در مشاهده رفتارهاي خطرنـاك مت . شود ميتر  رود، گزارش آنان از رفتارهاي رانندگي خود مثبت   تر مي  يالت پايين چه تحص 

وضعيت رفتارها در همه رانندگان چندان خوب نبود، شايد بتوان اين رابطه را ناشي از نگرانـي بيـشتر راننـدگان بـا تحـصيالت پـايين تـر از                        

اصالح رفتارهـاي خطرنـاك راننـدگي، روي        هاي     شايد بتوان گفت كه الزم است تمركز برنامه        ،بنابراين. ار رانندگي دانست  گزارش درست رفت  

  .ر و با سابقه بيشتر و داراي تحصيالت كمتر باشدت ميرانندگان قدي

ده از تلفن همراه در زمان راننـدگي،   سه رفتار خطرناك استفا    ،مشاهده رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان دو منطقه نشان داد          

رعايت نكردن فاصله مناسب با خودرو جلويي و رانندگي نكردن بين خطوط شايع تر از سـاير رفتارهاسـت و در ضـمن رفتارهـاي خطرنـاك                           

  . مختلف روز متفاوت است نهايرانندگي در زما

رهاي خطرناك رانندگي خود كه در تناقض آشـكار آن بـا   نگرش مطلوب و وضعيت خوب رفتارهاي خود گزارشي رانندگان تاكسي از رفتا       

رغم شناخت كافي گروه مخاطب از رفتارهاي خطرناك و پيامدهاي آن، انجام ايـن              به  وضعيت واقعي اين رفتارها در آنان است، نشان داد كه           
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د رسـ  مـي به نظر . شود ميجام اين رفتارها  و عواملي به جز نقص دانش و آگاهي و فقدان نگرش مطلوب باعث ان              شود  ميرفتارها به وفور ديده     

تـري را در     كه انجام مطالعات كيفي مناسب براي استخراج داليل انجام رفتارهاي خطرناك رانندگي در بين رانندگان، بتواند اطالعـات كامـل                   

هاي مطالعـات كيفـي      العه كمي و يافته   كنار هم قرار دادن نتايج اين مط      . اصالح رفتار رانندگي قرار دهد    هاي    اختيار طراحان و مجريان برنامه    

  .  اثربخش كمك كندهاي  واند به طراحي برنامهت مي ساير جوامع ها همذكور به همراه استفاده از تجرب

درگير در حـوزه ترافيـك اسـت و در    هاي  و گروه ها ناز آنجا كه اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي نيازمند همكاري و ائتالف همه سازما         

رهاي رانندگان تاكسي حداقل دو بخش پليس راهنمايي و رانندگي و سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني نقش كليـدي دارنـد،                     مورد رفتا 

ثري خواهد بود كه در آن موضوع اصالح اين رفتارها در بين            ؤتشكيل كارگروهي براي توجه ويژه به اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگي گام م           

آموزشـي موجـود در     ي  ها  تهاي آموزش مداوم براي اين رانندگان، استفاده از فرص         برگزاري كالس . ر كار قرار گيرد   رانندگان تاكسي در دستو   

شهري براي اطالع رساني مناسب به رانندگان تاكسي در زمينه رفتارهاي خطرناك و فراهم              ي  ها  تمحيط كار رانندگان، كمك گرفتن از قابلي      

  . شودواند مفيد واقع ت مياي ترك چنين رفتارهايي كردن شرايط و امكانات مورد نياز بر

كار نمي كرد و در نتيجه امكان مـشاهده       ها     درصد موارد مشاهده شده در اين مطالعه، كيلومترسنج تاكسي         29اين واقعيت كه نزديك به      

 بـه عـدم اطـالع راننـده تاكـسي از            واندت  مياين نقص ظاهرا بي اهميت ولي مهم،        . وضعيت سرعت براي راننده وجود نداشت، قابل توجه بود        

وضعيت سرعت خود و افزايش ناآگاهانه سرعت خودرو منجر شود كه نتيجه منطقي آن تخطي از سرعت مطمئنه و بـاالرفتن احتمـال بـروز                         

اختن د كه طراحي و اجراي مداخله مناسب براي رفع اين مشكل، البتـه بـه شـرطي كـه تعمـدي در از كـار انـد                          رس  ميبه نظر   . تصادف باشد 

  . عملي و كم هزينه خواهد بودكامالًكيلومترسنج نباشد، 

  

  :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   6 مناطق   هاي خطي در خطوط     تاكسيراني، رانندگان زحمتكش تاكسي    2 و   5مناطق  

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