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رانندگان بررسي نقش متغيرهاي دموگرافيك، رانندگي و خطاهاي انساني در وقوع حوادث غير مرگبار

 و انساني عامل رانندگي هاي تصادف آمدن پديد در .شود مي كالن اقتصادي خسارات همچنين و افراد از زيادي تعداد جراحات و مرگ باعث كه باشد مي اي جاده تصادفات حوادث، مهمترين از يكي:زمينه
.بود رانندگي حوادث در انساني خطاهاي و رانندگي دموگرافيك، متغيرهاي ارتباط بررسي مطالعه اين از هدف بنابراين .دارند بسزايي نقش ... و حادثه سابقه سن، قبيل از متغيرهايي

 اول قسمت در كه بود قسمتي دو پرسشنامه پژوهش، ابزار .شد انجام يزد استان شهري برون و شهري درون نقل و حمل سيستم رانندگان از نفر 150 روي بر تحليلي -توصيفي بصورت مطالعه :ها روش و مواد
Driver(  رانندگي رفتار پرسشنامه از استفاده با انساني خطاهاي ديگر قسمت در و دموگرافيك اطالعات Behaviour Questionnaire يا DBQ( شد تعيين. 

  سني گروه اين با معناداري ارتباط كه است سال18-25 سني گروه در بيشتر شده تعيين خطر و اشتباهات ها، لغزش عمدي، تخلفات كه شد مشخص سني گروه تفكيك به خطاها ارتباطي وضعيت در :ها يافته
 و ها لغزش عمدي، غير تخلفات و بود بيشتر شخصي هاي اتوبوس رانندگان در عمدي تخلفات كه شد مشخص نقليه وسيله مالكيت نوع تفكيك به خطاها ارتباطي وضعيت در همچنين .)P<0/05(داشت وجود

 ها لغزش و عمدي غير تخلفات عمدي، تخلفات كه داد نشان گذشته سال سه در حادثه سابقه تفكيك به .داشت وجود مالكيت نوع با معناداري ارتباط بودكه دولتي هاي اتوبوس رانندگان در بيشتر اشتباهات
.داشت وجود حادثه وسابقه عمدي تخلفات بين معناداري ارتباط كه بود بار دو حادثه سابقه با افراد در بيشتر

.دارند انساني خطاي هاي آيتم با داري معني رابطه داراي حادثه سابقه و نقليه وسيله مالكيت سن، متغيرهاي و رانندگي حوادث كه شد مشخص پژوهش اين نتايج براساس :گيري نتيجه
  رانندگان مرگبار، غير حوادث انساني، خطاهاي :كليدي ايه واژه

چكيده

 50 از بيش شدن مجروح و نفر ميليون 120 حدود مير و مرگ موجب ساالنه ترافيكي حوادث
 گروه در رانندگي حوادث از ناشي مرگ هاي از نيمي از بيش شود، مي جهان سراسر در نفر ميليون

 بيماري از پس كه دهد مي نشان ايران در شده ارائه آمارهاي .مي افتد اتفاق سال 44 تا 15 سني
  زير سني گروه در و سني گروههاي همه در مير و مرگ علت دومين حوادث ، عروقي قلبي هاي
 10 هر ازاي به كشته تعداد شاخص كه است آن نشانگر موجود آمارهاي بررسي .باشد مي سال40

 پايه بر  .باشد مي باالتر بسيار يافته توسعه هاي كشور با مقايسه در ايران در نقليه وسيله هزار
 انساني، عامل :شامل كه مؤثرند اصلي چهارعامل رانندگي هاي تصادف آمدن پديد در ها بررسي

 دهد مي نشان ايران اي جاده هاي تصادف تحليل و تجزيه .باشند مي محيط و نقليه وسيله اي، جاده
 از نيمي در انساني عوامل .است انساني عامل ايران، رانندگي هاي تصادف بروز عامل ترين مهم كه

 از .است تأثيرگذار عوامل از تصادفات، درصد 90 از بيش در و اصلي عامل رانندگي، تصادفات
 اساس بر .است برخوردار اي ويژه اهميت از رانندگي در انساني عامل تر دقيق بررسي رو، اين

 هنريچ مثال براي . شوند مي محسوب حوادث اصلي عامل انساني خطاهاي مختلف مطالعات نتايج
 ناشي را حوادث %90 تا%80 دريو كند، مي گزارش انساني خطاي را حوادث%88 حدود عامل

  %90 تا %70 وقوع عامل را انساني خطاهاي نيز رينارد و بيلينگ داند، مي انساني هاي خطا از
 سال كليه در حوادث وقوع اصلي علت نيز ايران ساله 9 حوادث آمار در .كنند مي معرفي حوادث

 توسط شده ارئه بندي طبقه در كه شده ذكر انساني خطاهاي 1369 سال از غير به بررسي مورد هاي
 با تا شديم آن بر پژوهش اين در ما .است شده قيد احتياطي بي عنوان با اجتماعي تامين سازمان
 در رانندگي و دموگرافيك متغيرهاي با را آن ارتباط انساني، خطاهاي و رفتارها نقش و بررسي
 .نماييم مشخص رانندگي حوادث

 رانندگان از نفر 150 بين در 1392 سال پاييز در مقطعي روش به و تحليلي نوع از مطالعه اين
 انجام ساده تصادفي بصورت گيري نمونه روش .گرديد انجام يزد شهر بار پايانه نقل و حمل سيستم

 از افراد خروج شرط و گواهينامه بودن دارا و سال 18 سن حداقل داشتن مطالعه به ورود معيار .شد
 )ماه 3 از كمتر كار سابقه( كارآموزان و استخدام تازه افراد نوشتن، و خواندن سواد نداشتن مطالعه

 شهري برون و شهري درون و شهري بين شهري، درون رانندگان بين از نيز رانندگان اعتياد و
 دموگرافيك اطالعات آن اول قسمت در كه بود قسمتي دو پرسشنامه پژوهش، ابزار .شدند انتخاب

 رفتار پرسشنامه از استفاده با رانندگي رفتار ديگر قسمت در و رانندگي به مربوط اطالعات و
Driver( رانندگي Behaviour Questionnaire يا DBQ( در مطالعه مورد متغيرهاي .شد تعيين 

 در رانندگي ساعات -گواهينامه سابقه -رانندگي سايقه -تاهل وضعيت -سن :شامل تحقيق اين
  تعداد -حادثه سابقه -سرعت حداكثر و متوسط -نقليه وسيله مالكيت -مسير نوع  -روز شبانه
 .بود ايمني كمربند از استفاده و حادثه
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  داراي %3/67 سال، 45 از بيشتر سن داراي اي مطالعه مورد افراد %3/43 كه داد نشان ها يافته
 از بيشتر گواهينامه سابقه داراي %3/55 و تاهل وضعيت داراي افراد %3/91 ، ديپلم زير تحصيالت

 از خارج رانندگي %54 روز، شبانه در رانندگي ساعت 6-12 داراي %78 همچنين .بودند سال 15
 سه در حادثه بدون افراد %3/71 ساعت، بر كيلومتر90 از كمتر سرعت حداكثر داراي %5/51 شهر،
 كمربند از هميشه تقريبا افراد از %9/83 همچنين .بودند خسارت بدون حوادث %7/72 و گذشته سال

 مالكيت نوع سن، متغيرهاي فقط تحقيق اين در مطالعه مورد متغيرهاي بين از .كردند استفاده ايمني
 .شدند رانندگي رفتار دهنده تشكيل فاكتورهاي با داري معني رابطه داراي حادثه سابقه و نقليه وسيله

 سني گروه تفكيك به عمدي غير عمدي، تخلفات ها، لغزش اشتباهات، فاكتورهاي امتياز مقايسه در
 مي سال 18-25 سني گروه رانندگان در بيشتر اشتباهات ها، لغزش عمدي، تخلفات كه شد مشخص

 همچنين .)P<0/05(دارد وجود سني گروه با عمدي تخلفات بين معناداري ارتباط كه باشد،
 تخلفات بين معناداري ارتباط كه بود سال 18-25سني گروه رانندگان در بيشتر عمدي غير تخلفات

 مالكيت نوع تفكيك به خطاها ارتباطي وضعيت در همچنين .نداشت وجود سني گروه با عمدي غير
 و است بيشتر شخصي هاي اتوبوس رانندگان در عمدي تخلفات كه شد مشخص نقليه وسيله

 كه باشد مي دولتي هاي اتوبوس رانندگان در بيشتر اشتباهات و ها لغزش عمدي، غير تخلفات
 كه داد نشان گذشته سال سه در حادثه سابقه تفكيك به .دارد وجود مالكيت نوع با معناداري ارتباط

 كه باشد مي بار دو حادثه سابقه با افراد در بيشتر ها لغزش و عمدي غير تخلفات عمدي، تخلفات
.دارد وجود حادثه وسابقه عمدي تخلفات بين معناداري ارتباط

 وسيله مالكيت سن، متغيرهاي و رانندگي حوادث كه شد مشخص پژوهش اين نتايج براساس
 به جوان رانندگان ..دارند انساني خطاي هاي آيتم با داري معني رابطه داراي حادثه سابقه و نقليه
 از باالتري درجه خود، رانندگي توانايي در افراط و بينانه خوش قضاوت و باال پذيري ريسك دليل
 خطاهاي و هستند تصادف خطر معرض در بيشتر بنابراين .پذيرند مي را رانندگي حين در خطر

 به نسبت ملموسي تفاوت با سبك نقلية وسائل رانندگان .شوند مي مرتكب رانندگي حين در بيشتري
 و عمدي غير عمدي، تخلفات .دارند باالتري نمره تخلفات و خطاها در سنگين هاي ماشين رانندگان

 دومين از پس داد نشان پژوهش اين نتايج بود بار دو حادثه سابقه با افراد در بيشتر ها لغزش
 شده باعث كردن تصادف تجربه شد مشخص و اند كرده رانندگي بيشتر احتياط با افراد تصادف،

  .يابد كاهش افراد در مجدد تصادف وقوع خطر داري معني طور به كه است

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري

مقدمه و بيان مسئله
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