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  چكيده

های از  رفتارهای خطرناک رانندگی، يکی از عوامل مؤثر در بروز تصادفات رانندگی است که دومين علت منجر به مرگ و اولين علت سال    

هـا و نظـرات راننـدگان     اين مطالعه کيفی با هدف شناخت ديـدگاه      . رود  دست رفته عمر در اثر مرگ زودرس و ناتوانی در ايران به شمار می             

ای در اين شهر، در زمينه رفتارهای خطرناک رانندگی طراحی و اجرا شده است  ر تهران، به عنوان بزرگترين گروه رانندگان حرفهتاکسی شه

اين بررسی با استفاده از روش      . تا از نتايج آن در طراحی محصوالت و مداخالت اثربخش برای کاهش ميزان انجام اين رفتارها استفاده شود                 

. تمامی بحث ها ضبط، دسته بندی و تحليـل شـد  .  نفر از رانندگان تاکسی خطی شهر تهران انجام شد   ٤٢و با حضور    بحث گروهی متمرکز    

نتايج مطالعه در پنج تم اصلی شامل نقش رانندگان تاکسی در وضعيت موجود رانندگی در تهران، داليل انجام رفتارهای خطرناک رانندگی                     

هـا    های مناسب برای انجام مداخالت پيشنهادی و بهترين کانال          ادی برای اصالح اين رفتارها، مکان     از نظر رانندگان تاکسی، اقدامات پيشنه     

شـرکت کننـدگان در ايـن       . برای برقراری ارتباط با رانندگان تاکسی و ترغيب آنها برای اصالح رفتارهای خطرناک راننـدگی، خالصـه شـد                  

اکثر آنان بـه  . ين رانندگي، رانندگان رفتارهای خطرناک کمتری انجام خواهند داد      جلسات اعتقاد داشتند که با افزايش توجه و تمرکز در ح          

هـا از طريـق نـصب     های ترغيب کننده برای افزايش توجه راننـدگان تاکـسی بـه راننـدگی و يـادآوری محتـوای پيـام            نقش استفاده از پيام   

براساس نتايج اين مطالعه، استفاده از . فکری، اعتقاد داشتندهای حاوی پيام و کمک گرفتن از سرپرستان هر خط به عنوان رهبران  برچسب

تواند در اصالح رفتارهـای خطرنـاک    رود، می ای از آنها به شمار می       مداخالت رفتاری مبتنی بر نظرات مخاطب، که بازاريابی اجتماعی نمونه         
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  ٣٩٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

در جهان جان خود را به علـت         ميليون نفر    ٢/١ه نزديک به    هرسال

  ميليون نفر مجـروح ٥٠بيش از و  دهند  ترافيکي از دست مي حوادث

 درصد اين آمار مربوط به کشورهاي بـا درآمـد کـم يـا               ٩٠. شوند  مي

سال آينده ميزان مرگ ناشي      ٢٠در حالي که در     ]. ١[متوسط است   

 ٨٠از حوادث ترافيکي در کشورهاي با درآمد کم و متوسـط حـدود              

 ٣٠يابد، اين ميزان در کشورهاي با درآمد بـاال تـا              درصد افزايش مي  

  ]. ٢[درصد کاهش خواهد يافت 

هاي از دسـت       سال نهمين علت در حال حاضر، تصادفات ترافيکي،      

 در جهـان هـستند و    (DALY) رفته در اثر ناتواني و مـرگ زودرس       

ــه٢٠٢٠در ســال کــه رود  انتظــار مــي  و DALYســومين علــت   ب

مربـوط بـه     اطالعـات  ].١[ششمين علت مرگ و مير تبـديل گـردد          

 ٨ نزديـک بـه   سال هرکه  د  نده   نشان مي   ٢٠٠٠ تا   ١٩٩٥هاي   سال

ي در  ميزان مرگ و مير ناشي از تـصادفات ترافيکـ          درصد افزايش در  

در ايـن   مرگ ناشي از تـصادفات ترافيکـي    و ميزان    دهد  رخ مي  ايران

 اسـت کـه ايـن ميـزان در       نفـر   هر صد هزار    در ٨/٢٥ ،در ايران  دوره

 در صد هزار    ٢/١٥ در صد هزار نفر کل دنيا و         ٩/١٩مقايسه با ميزان    

بـا بررسـي کـه      ]. ٣[ نفر در منطقه مديترانه شرقي بيشتر بوده است       

 و در ده ٢٠٠١ تــا ٢٠٠٠اکبــري و همکــارانش در دوره يــک ســاله 

 ٣٠استان ايران انجام دادند، ميزان مرگ ناشي از تصادفات ترافيکـي   

نفر به دست آمد که در مقايسه با ميزان هاي مربوط          در هر صد هزار   

 ٩/١٣(و منطقه مديترانه شـرقي  )  در صد هزار نفر    ٦/٢٢(به کل دنيا    

ها را در جهان     بسيار باالست و يکي از باالترين رتبه      ) در صد هزار نفر   

هـاي    مجموع هزينه١٣٨٠در سال  ]. ٤[به خود اختصاص داده است      

 هزار ميليـارد تومـان      ٤ناشي از تصادفات ترافيکي در کشور، حداقل        

بوده است که با توجه به مقدار تقريبي توليد ناخالص ملي کـشور در              

 درصد  ٣، افزون بر    ) هزار ميليارد تومان   ١٢٥ تا   ١٢٠حدود  (آن سال   

وليد ناخالص ملي کشور ما در تـصادفات ترافيکـي از بـين رفتـه               از ت 

 هزار ميليارد تومان و     ٦ حدود   ١٣٨٥اين مقدار براي سال     ]. ٥[ است

  ]. ١[  درصد توليد ناخالص ملي کشور برآورد شده است٥بيش از 

با توجه به بزرگي و اهميت اين معضل مهم سالمت در کشور مـا،              

از بروز اين حوادث اهميت بـسياري       اقدامات مناسب براي پيشگيري     

هـاي اصـلي ايمـن        هاي مـؤثر در حـوزه       طراحي و اجراي برنامه    .دارد

ها، افزايش ضريب ايمني در فرآينـد سـاخت           ها و خيابان    سازي جاده 

خودرو، وضع قوانين و نظارت بر اجراي آن براي برخورد با متخلفـان         

ر راننـدگان،  هـاي اصـالح رفتـا    و در نهايت، طراحي و اجـراي برنامـه      

سرنــشينان خودروهــا، موتورســيکلت ســواران، دوچرخــه ســواران و 

  ]. ٦[روند اي مؤثر به شمار می عابران پياده، از جمله اقدامات مداخله

اين حقيقت که انجام رفتارهای خطرناک رانندگی، يکی از عوامـل         

مهم و مؤثر در بروز تـصادفات راننـدگی اسـت و در حتـی در مـوارد         

ار انسانی عامـل اصـلی در بـروز ايـن نـوع حـوادث بـه                 متعددی؛ رفت 

آيـد، اهميـت پـرداختن بـه اصـالح رفتارهـای خطرنـاک             حساب می 

اکثـر  . دهـد   هـای کـاهش تـصادفات را نـشان مـی            رانندگی در برنامه  

هاي معمول اصـالح رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی، براسـاس              برنامه

هـا و     دگاهشود و کمتـر بـه ديـ         نظرات کارشناسان طراحی و اجرا می     

به عبارت ديگر، در طراحـي  . شود  های مخاطب توجه می     نظرات گروه 

هاي اصالح رفتارهاي خطرنـاک بـرای راننـدگان و سرنـشينان         برنامه

خودروها، موتورسيکلت و دوچرخه سواران و عابران پياده، کمتـر بـه            

در کنـار رويکردهـای     . اصل مخاطب محـوري پرداختـه شـده اسـت         

ه شامل آموزش و اجبار است، رويکـرد سـومی   معمول اصالح رفتار ک  

  مطرح شده است که بازاريابي اجتمـاعي نـام دارد          ١٩٧١هم از سال    

]٧ .[  

ا و  هـ   خواسـته ها،     قرار دادن ديدگاه    محور در بازاريابي اجتماعي، با   

هـاي بازاريـابي تجـاري،         مخاطب و با کمـک اصـول و روش         ازهايين

لوب به گروه مخاطب منتقـل    ها و رفتارهاي مط     شود تا ايده    تالش می 

ب يـ  ترغ خاصده  يک ا يا توجه به    و ي ک رفتار   يانجام  گردد و يا برای     

اساس بازاريابی اجتماعی بر توليد محصول يا مداخله متناسـب          . شود

هـای   های مخاطب است که با در نظر گرفتن هزينـه       با نياز و خواسته   

صول های مناسب عرضـه محـ    مادی و غيرمادی رفتار هدف، در مکان      

يا مداخله و در نهايت ايجـاد نيـاز بـه آن محـصول و تـداوم نيـاز بـا               

اجـزای  . شـود  های مختلف به گروه هـدف ارائـه مـی    استفاده از روش  

چهارگانه فوق که شامل محصول، قيمت، مکان و ترويج است، اساس          

  .شود طراحی مداخالت مبتنی بر بازاريابی اجتماعی را شامل می

طـالع از نظـرات راننـدگان تاکـسي شـهر           در اين مطالعه کيفـی، ا     

اي کـه بخـش عمـده         تهران به عنوان گروه بزرگي از رانندگان حرفه       

گذراننـد و     هـاي شـهر مـي       وقت خود را در حال رانندگي در خيابـان        

ــرای طراحــی مــداخالت   ــه پيــشنهادات مناســب ب متعاقــب آن، ارائ

هـا و نيازهـای آنـان هـدف اسـت تـا بـه                 اثربخش مبتنی بر خواسته   

هـا و نظـرات     ژوهشگران و فعاالن حوزه ترافيک در شناخت ديـدگاه        پ

رانندگان وسايل نقليه ياری کنـد و نتـايج آن در طراحـی و اجـرای                

های مبتنی بـر بازاريـابی اجتمـاعی          مداخالت رفتاری، به ويژه برنامه    

  .مورد استفاده قرار گيرد
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  ٣٩٣

     و همكارانمحسن شمس                                                                                                    ...    ديدگاه رانندگان تاكسي شهر تهران درباره رفتارهاي

   كار مواد و روش

هـا از روش بحـث       در اين مطالعـه کيفـي، بـرای جمـع آوری داده           

 اســتفاده شــده (Focus Group Discussion)گروهــي متمرکــز 

جلسات بحث گروهي متمرکز با حضور افـراد منتخـب از بـين           . است

 ٤ و   ٦هـاي خطـي خطـوط تاکـسيراني دو منطقـه              رانندگان تاکسي 

 ايـن دو منطقـه بيـشترين ميـزان          ١٣٨٥در سال   . تهران برگزار شد  

هــا را دارا  هـا از جملــه تاکــسی  تـصادفات راننــدگی در بــين ســواری 

علت انتخاب اين دو منطقه، در نظر گـرفتن ايـن فرضـيه             ]. ٨[بودند

بود که احتماالً رفتارهای خطرناک رانندگی در بين رانندگان اين دو           

بـا اسـتفاده از   . شـود  منطقه بيشتر از ساير مناطق تهـران ديـده مـی       

 تهـران و    ٦ و   ٤فهرست اسامي رانندگان خطوط تاکسيراني منـاطق        

 نفر راننـده تاکـسي در چهـار گـروه           ٤٢انتخاب تصادفي از بين آنها،      

تقسيم شدند تا حداکثر افراد از نظر استاندارد جلسات بحث گروهـی     

جلــسات بحــث گروهــي متمرکــز در محــل دانــشکده . تــأمين شــود

بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران و در دو هفتـه متـوالي برگـزار              

قبـل از شـروع     .  ساعت به طول انجاميد    ٢ تا   ٥/١هر جلسه بين    . شد

بحث و پس از بيان اهداف در هر جلسه، از رضايت شرکت کنندگان             

براي شرکت در جلسه اطمينان حاصل شد و تأکيد شد کـه شـرکت             

در جلسه اختياري است و اگر کسي احـساس کـرد کـه تمـايلي بـه                 

 از بـه هـر يـک   . توانـد جلـسه را تـرک نمايـد         ادامه حضور ندارد، مي   

رانندگان شرکت کننده در پايان جلسه مبلغي معادل دو ساعت کـار            

در ابتداي جلـسه تمـامي شـرکت کننـدگان،          . رانندگي پرداخت شد  

هـای    برگـه . پرسشنامه حاوي سئواالت جمعيتـي را تکميـل کردنـد         

راهنمای جلسات بحث گروهی براساس اجزای چهارگانـه محـصول،           

 بازاريابی اجتمـاعی را شـامل   قيمت، مکان و ترويج، که اساس الگوی     

شود، طراحی و از نظرات کارشناسان حوزه ترافيک و نيز افـسران            می

پليس راهنمايي و رانندگی تهران بزرگ در نهايي کردن آن اسـتفاده     

عالوه بر اداره کننده، در تمام جلـسات دو نفـر يادداشـت بـردار           . شد

يرکالمـي  حضور داشتند که مطالب محوري بحث و نحوه ارتباطات غ         

اين دو نفر در زمينه يادداشت برداري در        . کردند  آنان را يادداشت مي   

هـاي    تمـام بحـث   . جلسات بحث گروهي متمرکز آموزش ديده بودند      

جلسات پس از کسب اجازه از شرکت کنندگان بـر روي نـوار ضـبط               

کـه بـه عنـوان      (بالفاصله پس از اتمام هر جلسه، نويـسنده اول          . شد

و دو نفـر يادداشـت     ) امي جلـسات حـضور داشـت      اداره کننده در تم   

. بردار به نوارهاي ضـبط شـده گـوش دادنـد و يادداشـت برداشـتند               

بـراي هـر    . اطالعات مربوط به هر گروه به صورت مجزا تحليـل شـد           

ها خوانده شد و با تعيين پنج تـم اصـلي،             گروه، چندين بار يادداشت   

دسته بنـدي و    نظرات آنان در زمينه موضوعات از پيش تعيين شده،          

هاي مربوط به هر گروه با هـم مقايـسه و             سپس تم . آماده تحليل شد  

  .عناصر مشترک در تم ها استخراج گرديد

  

  ها يافته

رانندگان شرکت کننده در جلسات گروهي متمرکـز همگـي مـرد            

 ١وضعيت ساير متغيرهاي جمعيتي آنـان در جـدول شـماره             . بودند

  .آمده است

های متمرکز در پنج تـم اصـلی زيـر         وهنتايج حاصل از بحث در گر     

  :خالصه شده است

  نقش رانندگان تاکسي در وضعيت موجود رانندگی شهر تهران -١

قبل از شروع بحث اصلي، از شرکت کنندگان خواسـته شـد نظـر              

  . خود را درباره وضعيت رانندگي در شهر تهران بيان کنند

اشـتند کـه    هاي چهارگانه اتفاق نظر د      تمام شرکت کنندگان گروه   

اسـتفاده از عبـاراتي     . وضعيت رانندگي در شهر تهران مطلوب نيست      

خيلي «و » حد صفر است در«، »افتضاح است «،  »خراب است «مانند  

  .  نشانگر چنين ديدگاهي بود»سخت است

از شرکت کنندگان درباره نقشی که رانندگان تاکسی در به وجـود      

در ابتـدا   .  سؤال شـد   آمدن اين وضع رانندگی نامطلوب تهران دارند،      

ــاک راننــدگی توســط   برخــی از راننــدگان، انجــام رفتارهــای خطرن

ايـن جملـه را يکـی از راننـدگان بـا       . رانندگان تاکسی را انکار کردند    

کند و کمتر در زمـان       راننده تاکسي خالف نمي   «: سابقه به زبان آورد   

حواس رانندگان تاکـسی   . دهد رانندگی، رفتارهاي خطرناک انجام مي 

جمع است و خيلی مواظبنـد تـا مـسافران خـود را بـه سـالمت بـه                   

 راننده ديگری هم در گروه ديگری با عـصبانيت      ».مقصدشان برسانند 

ما برای تفـريح کـردن و ويـراژ دادن          . شغل ما رانندگي است   «: گفت

ولی با ادامه بحـث خيلـی از شـرکت کننـدگان      » .کنيم  رانندگي نمي 

در بين رانندگان تاکسی را قبـول       وجود رفتارهای خطرناک رانندگی     

شايد راننـده   : "اين جمله متعلق به يکی ديگر از رانندگان بود        . کردند

تاکسي هم در حين رانندگی خالف بکند، ولی خالف اوکمتر از بقيه            

يک راننده تاکسی خوب آموزش ديده است و کمتـر از           . هاست  راننده

  . دهد ديگران رفتار خطرناک انجام می

ان معتقـد بودنـد کـه اگـر قـرار اسـت گروهـی از                شرکت کننـدگ  

رانندگان به عنوان الگو براي ساير رانندگان مطرح باشـند، آن گـروه             

اين جمله متعلق به يکی از راننـدگان بـود          . رانندگان تاکسی هستند  
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  ٣٩٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

هـر راننـده   «: که توسط شرکت کننـدگان ديگـری نيـز مطـرح شـد          

دگاني کـه زيـر نظـر       فقط رانن . تواند الگوي ديگران باشد     تاکسي نمي 

کنند و خودشـان قـوانين راهنمـايي و     سازمان تاکسيرانی فعاليت می 

   ».توانند الگوي ديگران باشند کنند مي رانندگي رارعايت می

 داليل انجام رفتارهاي خطرنـاک راننـدگي در بـين راننـدگان             -٢

 تاکسي 

بـه نظـر شـما کـدام        "پاسخ شرکت کنندگان به ايـن سـئوال کـه           

نشان داد که بيشترآنان،    " هنگام رانندگي خطرناک است؟   رفتارها در   

شـناختند و ايـن       به خوبی انواع رفتارهای خطرناک راننـدگي را مـی         

مـواردي کـه    . شناخت به تحصيالت، سن و سابقه ارتبـاطي نداشـت         

شرکت کنندگان آنها را جزو رفتارهاي خطرناک رانندگي نـام بردنـد           

انيت، تغييـر ناگهـاني مـسير       رانندگي در حالت عصب   : عبارت بودند از  

رانندگي، سبقت غيرمجاز، انحراف به چپ و راست، سرعت غيرمجاز،          

حرکت مارپيچ، عدم رعايت فاصله طولي با ديگر خودروها، انحراف به         

چپ، صحبت با تلفن همراه در حين رانندگي و رانندگي تحت تـأثير       

  . مصرف مواد مخدر

که اعتقاد داشـتند بـه      در بين شرکت کنندگان، افرادی هم بودند        

شـود،   جز رفتارهاي خطرناک رانندگي که در همه رانندگان ديده مي     

رفتارهاي خطرناکي هم هستند که بيشتر مخصوص گروه راننـدگان          

توقف دوبله، توقف در وسط خيابان براي پياده و سـوار           . تاکسي است 

کردن مسافر و سـوار کـردن مـسافر در حالـت حرکـت از ايـن نـوع                   

برخي از رانندگان هم رانندگي کردن با حالت عصبانيت         . ودرفتارها ب 

 . دانستند تر از ساير رفتارها مي را در بين رانندگان تاکسي شايع

ســپس از راننــدگان خواســته شــد تــا از داليــل انجــام رفتارهــاي 

خطرناک رانندگي در بين رانندگان به ويژه رانندگان تاکـسي سـخن      

ت بحـث گروهـی در دو محـور    نظرات بيـان شـده در جلـسا    . بگويند

  :اند اصلی دسته بندي شده

   داليل رفتاری-٢-١

ها از آموزش ناکـافي بـه راننـدگان           شرکت کنندگان در تمام گروه    

يکي از رانندگان نظر    . قبل از گرفتن گواهينامه رانندگی شاکی بودند      

تـر از حـاال       قبال گرفتن گواهينامـه سـخت     «: خود را چنين بيان کرد    

مـا مجبـور   . دادنـد   به کسي همينطوري گواهينامه نمي     آن موقع . بود

 شـرکت   ».بوديم درست آموزش ببينيم تا بتوانيم گواهينامه بگيـريم        

 سـاعت   ١٠-١٥مگـر بـا     «: کننده ديگری با عصبانيت چنين نظر داد      

هـا درسـت بـه        شود؟ از يک طرف آموزشگاه      آموزش کسی راننده می   

ف ديگـر هـم خـود افـراد     دهند و از طر   افراد رانندگي را آموزش نمي    

نتيجـه معلـوم    . گذارند  عجله دارند و براي آموزش رانندگي وقت نمي       

   »!است

اعتراض يکی ديگر از شرکت کنندگان هم به روند به کار گماردن            

ای بود کـه در       های کرايه   رانندگان تاکسی در طرح ساماندهی سواری     

سی کـی راننـده تاکـ    «:شهر تهران و ساير شهرها در دست اجراسـت  

ها، هر کـسی رسـيده روی         شدن اينقدر راحت بود؟ با اين ساماندهی      

نه آموزشی  ! کاپوت ماشينش را شطرنجی کرده و شده راننده تاکسی        

  ».ديده و نه مهارتی دارد

اکثر شرکت کنندگان معتقد بودند کـه بيـشتر راننـدگان تهرانـی             

دگان يکي از رانن  . کنند  کمتر به عاليم راهنمايي و رانندگي توجه مي       

خواننـد و    ها فقط آيين نامه را براي امتحـان دادن مـي            راننده«: گفت

رود و هـر کـسي    کم کم همه چيز از يادشان مـي . بعد کار تمام است  

بعد از گرفتن گواهينامه هم کـه آموزشـي در          . کند  کار خودش را مي   

  ».کار نيست

شرکت کنندگان از نحوه اعمال قانون در مورد متخلفان راننـدگي           

برخي اعتقاد داشتند با وجودي کـه قـانون بـه           . ضايت نداشتند هم ر 

از . شـوند   حد کافي وجود دارد، ولـي ايـن قـوانين کامـل اجـرا نمـي               

پلـيس فقـط در زمـان تـصادف         «: ديدگاه يکي از شـرکت کننـدگان      

راننده ديگري از ناکافي بودن تعداد افسران پليس        ».شود  پيدايش مي 

راهنمـايي و راننـدگي زيـاد       وقتـي تعـداد مـأموران       «: شکايت داشت 

ولـي در   . شـود   باشد، رفتارهاي خطرناک رانندگي و تصادف کـم مـي         

اي هـم   راننـده باسـابقه  » .هاي تهران مأمور قـانون کـم اسـت          خيابان

هـا    در گذشته اکثر افسران پليس کـه در خيابـان         «: اعتقاد داشت که  

برد   حضور داشتند، افسران کادر بودند و راننده هم از آنها حساب مي           

آنها خوب توجيه   . ولي اين روزها اکثر نيروهاي پليس وظيفه هستند       

 ».برند اند و راننده ها هم از آنها حساب نمي اند و آموزش نديده نشده

تـر پلـيس در       با وجود تأکيد اکثر رانندگان بر لزوم حضور پررنـگ         

در تهـران بـا     «: ها، يکي از رانندگان، سؤال جالبي مطرح کرد         خيابان

 ميليون جمعيت، اگر قرار باشد فقـط بـا مـأمور جلـوي              ١٠ از   بيشتر

شـود   تخلفات رانندگي گرفته شود، ايـن همـه مـأمور را از کجـا مـي      

  ».تأمين کرد؟ بايد کاري کرد که هر کسي مأمور خودش باشد

   داليل غيررفتاری-٢-٢

هاي فعلـي تهـران       ها، گنجايش کم خيابان     های همه گروه    در بحث 

ودرو و توليد بيش از حد انواع خودروها بـه عنـوان        برای اين تعداد خ   

يکي از شرکت کنندگان    . يک مشکل اساسی طرفداران زيادي داشت     

ايـن  . هـاي تهـران شـلوغ و پرترافيـک اسـت            خيابـان «: چنين گفت 
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  ٣٩٥

     و همكارانمحسن شمس                                                                                                    ...    ديدگاه رانندگان تاكسي شهر تهران درباره رفتارهاي

خــصوصاً بــه  .ترافيـک و شــلوغي اعــصاب آدم را بــه هــم مــي ريــزد 

بـا  . آيـد    مـي  ها هستند فشار    ها در خيابان    رانندگان تاکسی که ساعت   

نتيجـه ايـن    . شود درسـت راننـدگي کـرد        اعصاب خراب هم که نمي    

 بـه وضـعيت بـد سـطح         ».کننـد   هـا خـالف مـي       شود کـه راننـده      مي

هـاي    خيابـان «: يـک راننـده گفـت     . هاي تهران هم اشاره شد      خيابان

وقتـي در حـال راننـدگي    . تهران پر از دست انداز و چاله، چوله است    

بينـيم و بـرای نيفتـادن در آن ترمـز        مـي اي    هستيم و يکدفعه چالـه    

هـاي    کنيم، معلوم است که ماشين      کنيم يا مسيرمان را عوض مي       مي

 ».کنند پشت سر ما مشکل پيدا مي

شرکت کنندگان بر اين نکته اتفاق نظـر داشـتند کـه بـسياري از               

هاي تهران در رفت و آمد هستند قـديمي           خودروهايي که در خيابان   

توانـد باعـث      ندگي با آنها خطرناک است و مي      و فرسوده هستند و ران    

نظر يکي از رانندگان در مـورد       . مشکالتي براي راننده و ديگران شود     

نقش مدل خودرو در انجام رفتارهاي خطرناک رانندگي جالب توجـه   

تواند براي ماشين خودش وسـايل نـو          وقتي راننده تاکسي نمي   «: بود

رده اسـتفاده کنـد،     شـود وسـايل و قطعـات کـارک          بخرد و مجبور مي   

کند که رفتارهـاي خطرنـاک راننـدگي اتفـاق            غيرمستقيم کاري می  

توانم الستيک نـو      وقتي الستيک ماشين صاف شده و من نمي       . بيفتد

بخرم و مجبورم از آپاراتي الستيک کارکرده بخرم، معلوم اسـت کـه             

  ».توانم درست رانندگي کنم نمی

و غيرمـستقيم بـه     شرکت کنندگان به دفعات و به شکل مستقيم         

کـاري،    نقش مشکالت ساختاري و زيربنايي جامعه به ويژه تورم و بي          

همـه مـا قـانون را بلـد     «: يکي از رانندگان معتقـد بـود   . اشاره کردند 

فشار اقتصادي باعـث    . هستيم ولي چه کنيم که فکرمان خراب است       

 درد دل رانندگان    ».شود که مردم با اعصاب خراب رانندگي کنند         مي

ی از مشکالت روزمره و تأثير آنها بر رانندگی همراه با رفتارهای           تاکس

ايـن نظـر يکـی از راننـدگان باسـابقه در يکـی از             . خطرناک زياد بود  

 سـاعت کـار     ١٦راننده تاکسي که مجبور است روزانـه        «: ها بود   گروه

کند تا خرجش را دربياورد، هزار فکر در ذهن دارد و معلوم است که              

  ».انندگي کندتواند درست ر نمي

اکثـر راننـدگان بدهکارنـد، قـسط        «: يکي از راننـدگان هـم گفـت       

 ساعت در سرما، گرما و ترافيک پشت        ١٥ تا   ١٤ماشين دارند، روزانه    

شود راننده تاکسی عـصباني       همين است که باعث مي    . فرمان هستند 

از طرفي هم برخورد زياد رانندگان تاکسي با مردم باعث زودتر           . شود

  ».شود  آنها ميعصباني شدن

 اقدامات پيشنهادي براي اصالح رفتارهاي خطرنـاک راننـدگي          -٣

 در شهر تهران

نظراتي که رانندگان براي اصالح وضعيت رانندگي در تهران ارائـه           

  :اند کردند، در قالب اين محورها دسته بندي شده

   آموزش درست رانندگي کردن-٣-١

ي خطرناک رانندگي   همه رانندگان آموزش را براي اصالح رفتارها      

: دانستند و اکثر آنان با نظر يکي از رانندگان که معتقـد بـود          الزم مي 

در جامعه کار زيادي براي فرهنـگ سـازي راننـدگي انجـام نـشده               «

  . ، موافق بودند»است

اکثر شرکت کنندگان اعتقـاد داشـتند کـه در حـال حاضـر هـيچ                

اين وجود، نظـر  با . آموزشي براي رانندگان تاکسي تهران وجود ندارد    

همـه راننـدگان و بـه ويـژه راننـدگان       «: يکي از رانندگان جالب بـود     

هاي مربـوط بـه راننـدگان         تاکسي نياز به آموزش دارند، ولي آموزش      

ايـن نظـر را تقريبـاً همـه         » .تاکسي بايد ويژه و خاص خودش باشـد       

  . قبول داشتند

ی وقتی از رانندگان پرسيده شد که منظور آنها آموزش چـه چيـز            

تر از سايرين بود، جلـب   است، نظر يکی از رانندگان تاکسی که جوان      

  :توجه کرد

به نظر من بايد به رانندگان تاکسی آموزش داده شود که چطـور             «

مـا بايـد بـدانيم      . در زمان رانندگي، مواظب رفتـار خودشـان باشـند         

چطور با اين همه مشکالت و ترافيک، حواسمان به رانندگی خودمان     

  ».باشد

هـاي جمعـي بـه        ريباً همه شرکت کنندگان به نقش مهم رسانه       تق

خصوص راديو و تلويزيون در آموزش درست رانندگي کردن، اعتقـاد           

داشتند، ولي نظرات آنان حاکي از نوعي عدم رضايت از ايفاي چنين            

اکثر آنان با نظر يکي از رانندگان       . نقشي توسط راديو و تلويزيون بود     

ات براي پفک و نوشـابه پخـش مـي شـود            اين همه تبليغ  «: که گفت 

 موافق بودنـد و     »کنند؟  ولي براي درست رانندگي کردن تبليغي نمي      

هـا راننـدگان تاکـسي کـه          ها و سريال    از اين گله داشتند که در فيلم      

يکـي از شـرکت     . شـوند   کننـد نـشان داده نمـي        خوب راننـدگي مـي    

هـا    سـريال هاي تلويزيون و بيشتر فـيلم و          در برنامه «: کنندگان گفت 

کننـد و    هاي بي سوادي هستند که خـالف مـي          رانندگان تاکسي آدم  

وقتي راننده تاکسي را به مردم      . حتي بلد نيستند درست حرف بزنند     

دهند، نبايد توقع داشت که مردم از راننده تاکسي           اين طور نشان مي   

  ».در رانندگي الگو بگيرند
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  ٣٩٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ها هـم     موزشنظر يکي از شرکت کنندگان درباره نقش پليس در آ         

مـأموران  . اين روزها خبري از راهنمايي نيـست      «: او گفت . جالب بود 

. اند که وظيفه آنها راهنمـايي و راننـدگي اسـت            پليس فراموش کرده  

اگر مأموران پليس در کنار نظارت بر رانندگي، راهنمايي هم بکننـد،            

  ».شود وضع رانندگي بهتر مي

  رانندگي نظارت بر اجراي قوانين راهنمايي و -٣-٢

اکثر شرکت کنندگان موافق اين اصل بودند که با نظـارت بيـشتر             

تأکيد يکـي از راننـدگان      . شود  رفتارهاي خطرناک رانندگي کمتر مي    

نظارت بر اجـراي قـانون را بايـد    «: بر نوع خاصي از نظارت جالب بود  

ايـن کـه    . تـر اسـت     زياد کرد، ولي جدي بودن در اجراي قانون، مهم        

ي فالن خالف رانندگان را جريمـه کنـد و چنـد روز             امروز پليس برا  

ديگر موضوع فراموش شود، اعتماد مردم را به جدي بودن نظارت ها            

  ».کند کم مي

هـا و تـشديد قـوانين         با وجود پيشنهاد زياد کـردن مبلـغ جريمـه         

 گروه مخـالف ايـن نظـر    ،بازدارنده از تخلف توسط بعضي از رانندگان   

من مخالفم  «: يکي از آنها معتقد بود    . دهاي خود را داشتن     هم ديدگاه 

وقتي مبلغ جريمه زيـاد شـود، کـسي کـه           . ها را باال ببرند     که جريمه 

پـردازد و کـسي کـه      جريمـه را مـي     ،وضع ماليش خوب است و دارد     

کند که جريمه را کمتـر کنـد و يـا             هاي خاصي سعي مي     ندارد از راه  

  ».دهد تا زماني که مجبور شود جريمه را اصالً نمي

اگـر جريمـه    «: نظر يکي ديگر از شرکت کنندگان هم جالـب بـود          

کردن به حق نباشد و راننده هم به عمد تخلف را انجام نداده باشـد،               

در اين حالت ممکـن اسـت بـه         . شود  شود و کار بدتر مي      عصباني مي 

  ».لجبازي راننده با قانون منجر شود

  ها  اصالح وضع خيابان-٣-٣

هـاي   دگان بر استاندارد نبودن خيابانتأکيد بسياري از شرکت کنن    

تهران بود و اين نظر کـه بـراي اصـالح راننـدگي بايـد اول وضـعيت               

ها را اصالح کرد، مورد توافـق شـرکت کننـدگان در جلـسات              خيابان

هـاي    هـا و تعـريض خيابـان        پيشنهاداتي براي زيادکردن بزرگراه   . بود

مـن اگـر    « :يکي از رانندگان هم نظر جالبي داشـت       . شهر مطرح شد  

اي  تــصميم گيرنــده اصــلي بــراي ترافيــک تهــران بــودم اول جلــسه

ــرق، گــاز و تلفــن و   مــي ــين مــسئوالن ســازمان آب، ب گذاشــتم و ب

هـا    کردم تا قانوني براي کندن خيابـان        شهرداري هماهنگي ايجاد مي   

  »!درست کنند

  فراهم کردن امکانات مناسب براي رانندگي درست-٣-٤

ق بودند که وقتي امکانـات و تـسهيالت   همه شرکت کنندگان مواف  

براي رانندگي فراهم گردد، از ميزان رفتارهاي خطرناک رانندگي کم          

اول از همه بايد بـراي      «: يکي از رانندگان اين نظر را داشت      . شود  مي

راننده تاکسي امکانـات فـراهم کـرد و بعـد از او انتظـار داشـت کـه                   

مشخصي نداشته باشـد    وقتي تاکسي ايستگاه    . مقررات را رعايت کند   

 معلوم است که راننده تاکسي در       ،و يا جاي ايستگاه او مناسب نباشد      

  ».ايستد کند يا دوبله مي جاي نامناسب توقف مي

   رفع مشکالت ساختاري جامعه -٣-٥

بيان مکرر مشکالت اقتصادي جامعـه و ارائـه پيـشنهادات کلـي و              

 زمان جلـسات را     بعضاً غيرقابل اجرا از سوي رانندگان هم قسمتي از        

به خود اختصاص داد که با توجه بـه عـدم تناسـب آنهـا بـا وظـايف                   

  . هاي اجرايي به سرعت از آنها گذشتيم بخش

 مکــان مناســب بــراي انجــام مــداخالت اصــالح رفتارهــاي  -٣-٦

  خطرناک رانندگي رانندگان تاکسي شهر تهران 

 در پاسخ به اين سؤال که اگـر بخـواهيم بـراي اصـالح رفتارهـاي               

اي اجرا  خطرناک رانندگي در بين رانندگان تاکسي شهر تهران برنامه      

دانيـد؟ نظـرات شـرکت کننـدگان        ها را مناسب مي    کنيم، کدام محل  

  .متفاوت بود

هاي تجمـع راننـدگان تاکـسي ماننـد          اکثر شرکت کنندگان محل   

اي   هـاي مبـدأ و مقـصد خطـوط تاکـسيراني، دفـاتر منطقـه                ايستگاه

هر تهران و ستاد مرکزي سـازمان مـديريت و          تاکسيراني در سطح ش   

هاي مناسب براي انجام مداخالت  نظارت بر تاکسيراني تهران را محل    

هـا و نيـز       اسـتفاده از فـضاي داخلـي و بدنـه تاکـسي           . معرفي کردند 

هـا و   هـا، خيابـان   مسيرهاي حرکت رانندگان تاکسي در طول بزرگراه  

هاي   راي اجراي برنامه  معابر نيز به عنوان مکان هاي مناسب ديگري ب        

البته برخي از رانندگان از وقتي که ممکن است         . آموزشي مطرح شد  

هاي آموزشـي در سـازمان تاکـسيراني از آنهـا            براي شرکت در برنامه   

هـا روز آنهـا       گرفته شود، اشاره کردند و اعتقاد داشتند با اين کـالس          

  . افتند شود و از کار و زندگي مي تلف مي

هاي مناسب براي ارتباط بـا راننـدگان تاکـسي و انتقـال                کانال -٤

  محصوالت و خدمات به آنها 

شرکت کنندگان در پاسخ بـه ايـن پرسـش کـه بـراي ارتبـاط بـا                  

هاي اصالح رفتارهاي خطرناک رانندگي       رانندگان تاکسي براي برنامه   

 .دانيد؟ نظرات مختلفي داشتند هايي را مناسب مي چه کانال

  هاي جمعي نه رسا-٤-١
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  ٣٩٧

     و همكارانمحسن شمس                                                                                                    ...    ديدگاه رانندگان تاكسي شهر تهران درباره رفتارهاي

اکثر شرکت کنندگان معتقد بودند که بهتـرين کانـال آموزشـي و             

طرفداري . اطالع رساني براي رانندگان تاکسي راديو و تلويزيون است  

از راديو با توجه به اين که امکان اسـتفاده از آن در حـين راننـدگي                 

بيـشتر راننـدگان تاکـسي از راديـو پيـام، بـه             . وجود دارد بيشتر بود   

کننـد، يـاد و       هاي راديويي که زيـاد گـوش مـي           يکي از شبکه   عنوان

پيشنهاد يکي از . هاي ترافيکي آن را خوب و مفيد ارزيابي کردند         پيام

: هاي تلويزيـوني هـم جالـب بـود          شرکت کنندگان براي توليد برنامه    

شود تأثير بيشتري  هايي که بر اساس اتفاقات واقعي ساخته مي      فيلم«

ساختند که در آنها اتفاقات واقعي کـه   يي را ميها اي کاش فيلم . دارد

ــشان داده    ــدگي رخ داده اســت، ن ــاک رانن ــاي خطرن ــر رفتاره در اث

 ».شد مي

  هاي نوشتاري  رسانه-٤-٢

هاي جذابي که بـا   برخي از شرکت کنندگان به بروشورها و کتابچه   

هاي زيبا داشته باشـند، اشـاره         هنرمندي تهيه شده و تصاوير و طرح      

ادي که بتواند نظر رانندگان تاکسي و مسافران را به خـود             مو. کردند

پيشنهاد يکـي از راننـدگان      . جلب کند و روي آنها تأثير داشته باشد       

توان به مسافر اعـالم کـرد کـه           ها مي   در اين جزوه  «: جالب توجه بود  

اگر مشاهده کرديـد کـه راننـده تاکـسي بـه عمـد رفتـار خطرنـاک                  

توانـد    اين تذکرات مي  .  به او تذکر دهيد    رانندگي انجام داد، با احترام    

روي رفتارهاي خطرناکي که رانندگان تاکسي به صـورت ناخودآگـاه           

 استفاده از تابلوهاي بـزرگ نـصب   ».دهند تأثير داشته باشد    انجام مي 

هـا بـراي درج       هـا و نيـز بدنـه تاکـسي          هـا و خيابـان      شده در بزرگراه  

دگان تاکـسي هـم کانـال       هاي ترغيب کننده و تأثيرگذار بر راننـ         پيام

هـاي   اي هم پيشنهاد داد کـه برچـسب   راننده. پيشنهادي ديگري بود 

هـا و بـه خـصوص     هاي مناسب در فضاي داخلـي ماشـين       حاوي پيام 

روي شيشه جلو نصب شود تا راننده با ديدن آن به ياد رفتار درسـت    

اکثر رانندگان اسـتفاده از  . رانندگي بيفتد و حواس خود را جمع کند    

 .دانستند هاي انتقال پيام مي  روش را بهتر از ساير روشاين

   افراد تأثيرگذار بر رفتار رانندگان تاکسي-٤-٣

ــه و   ــا تجرب برخــی از راننــدگان اعتقــاد داشــتند کــه راننــدگان ب

تواننـد بـر روي سـاير راننـدگان تـأثير             پيشکسوت هر خط هـم مـي      

ق را  بگذارند و برخي ديگر رانندگان خـوش برخـورد و خـوش اخـال             

ــد پيــشنهاد مــي ــدگان . کردن ــه نظــر يکــي ديگــر از شــرکت کنن : ب

تواننـد روي     رانندگاني که سواد باالتري دارنـد بيـشتر از بقيـه مـي            «

ني داشت که به نقـش تجربـه   ا اين نظر مخالف».ديگران تأثير بگذارند  

: يکي از رانندگان معتقد بود کـه . بيشتر از سطح سواد اعتقاد داشتند   

تاکسي ببينند که رانندگان جوان و کم سن و سـال    وقتي رانندگان   «

کنند،   دهند و کمتر تخلف مي      تر رفتارهاي درست رانندگي انجام مي     

 اين نظر هم با مخالفت آنهايي کـه بيـشتر بـه             ».گيرند  از آنها ياد مي   

  .نقش تجربه توجه داشتند روبرو شد

نظري که مورد توافق اکثر شرکت کنندگان قرار گرفـت و توسـط             

هر خطي براي خـودش     «:  از رانندگان باسابقه بيان شد اين بود       يکي

سرپرست خط دارد که هر سال از بين خود راننـدگان و بـه انتخـاب        

اين افـراد معمـوالً از بـين راننـدگان باتجربـه و             . شود  آنها تعيين مي  

شـوند و     اي که بقيه حرفشان را قبول دارند انتخاب مـي           خوش سابقه 

چون ايـن افـراد را خـود        . يگران تأثير بگذارند  توانند روي رفتار د     مي

کننـد، تـا حـد زيـادي حـرف آنهـا را               رانندگان تاکسي انتخـاب مـي     

  ».کنند شنوند و از رفتارهاي آنها پيروي مي مي

  

  بحث و نتيجه گيري

هـای متعـددی بـرای کاسـتن از ميـزان             طی ساليان اخير، برنامـه    

شور ما انجام شده    تصادفات رانندگی و عوارض جانی و مالی آن در ک         

هـا و کـاهش تعـداد نقـاط           ها و خيابـان     ها، بزرگراه   اصالح جاده . است

حادثه خيز، افزايش ايمنی خودروها، وضع قوانين بازدارنده و تشديد          

نظارت بر اجرای آنها توسـط پلـيس راهنمـايي و راننـدگی و تـالش                

برای فرهنگ سازی و اصالح رفتارهای خطرنـاک راننـدگی در بـين              

. هـا بـوده اسـت       گان وسايل نقليه موتوری از جمله ايـن برنامـه         رانند

ها، نظرات کارشناسان و خبرگـان حـوزه          کانون توجه اکثر اين برنامه    

ترافيک است که مطمئناً شواهد بسياری هم بـرای تأييـد اثربخـشی             

با اين وجـود، عـدم توجـه        . اين مداخالت در منابع علمی وجود دارد      

بـه  ) Consumer Orientation(کافی به اصـل مخاطـب محـوری    

عنوان عنصر کليدی در طراحی مداخالت رفتاری اثربخش در تغييـر         

هـا،   رفتارهای فردی و اجتماعی، در مراحل طراحی ايـن نـوع برنامـه          

  . قابل مشاهده است

هاي مخاطـب و عوامـل تـأثير گـذار بـر       شناسايي نيازها و خواسته 

راي تغيير با هـدف طراحـي   رفتار آنان مانند منافع، موانع و آمادگي ب   

محصول يا مداخله مناسب، اساس الگوهـای برنامـه ريـزی مخاطـب             

را تــشکيل ) Consumer oriented planning Model(محــور 

ترين آنها بازاريـابی اجتمـاعی    در اين الگوها، که يکی از مهم . دهد  می

است، کانون اصلي توجه به نظرات گـروه مخاطـب اسـت و بنـابراين              

های کمی و کيفی مناسـب بـرای اطـالع از           جرای پژوهش طراحی و ا  

  . آيد ها، گام اول موفقيت به حساب می اين نيازها و خواسته
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  ٣٩٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

های کيفی و هدف تعيين شده، انتخـاب          با توجه به اصول پژوهش    

هدفمند شرکت کنندگان از مناطقی که بيشتر از ساير مناطق شـهر            

ها روبرو بودند، مـد   تهران با مشکل تصادفات رانندگی در بين تاکسی      

پيش فرض پژوهشگران اين بود که دانستن نظـرات         . نظر قرار گرفت  

رانندگان تاکسی اين مناطق که احتماالً رفتارهای خطرناک بيشتری         

از . دادند، در طراحی مداخالت رفتاری مـؤثرتر خواهـد بـود    انجام می 

ــايي و راننـــدگي و   درطرفـــی ــا کارشناســـان راهنمـ  مـــصاحبه بـ

ن حوزه ترافيک شهري مشخص شد که آنان، متغيرهايي         نظرا  صاحب

ــوان    ــه عن ــدگي را ب ــده و ســابقه رانن ــد ســطح تحــصيالت رانن مانن

دانند و بنابراين از      متغيرهاي تأثيرگذار بالقوه در نظرات رانندگان می      

تـوان اسـتفاده      های متمرکـز، مـی      اين عوامل در تعيين ترکيب گروه     

ها و نظرات شـرکت       ده شد ديدگاه  با توجه به اين که احتمال دا      . کرد

د، بـه   نکنندگان با اين مشخصات تفاوت چندانی با هم نداشـته باشـ           

براسـاس متغيرهـای     (همسانهای    جاي انتخاب رانندگان برای گروه    

تـصميم گرفتـه شـد کـه       ) سطح تحصيالت راننده و سابقه راننـدگي      

 شـهرداري، بـه     ٤ و   ٦رانندگان تاکسي خطوط تاکسيراني دو منطقه       

ورت اتفاقي در چند گروه کوچک تقسيم شوند و در صـورت عـدم              ص

اشباع در پاسخ به سؤاالت و يا مشاهده تفـاوت واضـح بـين نظـرات                

رانندگان با سطح تحـصيالت و سـابقه راننـدگي مختلـف، اطالعـات              

بـا تـشکيل چهـار    . تـر کـسب شـود    هاي اختصاصي   بيشتر از زيرگروه  

اني کـه بـه صـورت       جلسه بحث گروهي متمرکـز بـا حـضور راننـدگ          

 انتخـاب  ٦ و ٤تصادفي از بين راننـدگان تاکـسي خطـي دو منطقـه           

هايي که توسط آنها به سؤاالت تعيـين شـده داده             شده بودند و پاسخ   

رسـيد کـه    شد، اشباع نظرات حاصل شد، به طوري که به نظـر نمـي        

. نظرات جديدتر و بيشتري در پاسـخ بـه ايـن سـؤاالت بيـان گـردد                

اه پژوهشگران، لزومي براي تـشکيل جلـسات بحـث          بنابراين از ديدگ  

  .تر احساس نشد هاي اختصاصي گروهي با زيرگروه

در حوزه سالمت، رويکردهای مختلفی بـرای تغييـر رفتـار وجـود             

آموزش بـرای   . ترين آنهاست   دارد که آموزش و اجبارهای قانونی مهم      

ار افرادی که آگاهی کافی از موضوع يا مهارت الزم بـرای انجـام رفتـ              

مــورد نظــر را ندارنــد، اثــربخش خواهــد بــود و اجبــار بــرای گــروه  

با ايـن حـال، گـاهی اوقـات         . خواهند تغيير کنند    لجبازهايي که نمی  

برای مخاطبانی کـه در دو      . تواند مؤثر واقع شود     آموزش و اجبار نمی   

گيرند و يا به رغم طراحـی و اجـرای مـداخالت              گروه فوق جای نمی   

ان مشکل پابرجاست، رويکرد سومی به نـام  آموزشی و اجباری همچن 

بازاريابی اجتماعی به عنوان يـک      . گردد  بازاريابی اجتماعی مطرح می   

الگوی برنامه ريزی مخاطـب محـور، بـرای پـر کـردن فاصـله ميـان                 

  . شود آموزش و اجبار استفاده می

در اين الگو، برای مخاطبی که آماده انجام رفتار مشخـصی اسـت،             

 تـا بـا افـزايش درک    شود   انجام آن ندارد، تالش میولی تمايلی برای  

مخاطب از منافع رفتار و يا کاهش موانـع موجـود بـر سـر راه انجـام            

اساس بازاريابی اجتماعی بـر  . رفتار، احتمال انجام رفتاری را باال ببرد      

هـای مخاطـب    توليد محصول يا مداخله متناسب بـا نيـاز و خواسـته       

های مادی و غيرمادی رفتـار هـدف،    هاست که با در نظر گرفتن هزين  

های مناسب عرضه محصول يـا مداخلـه و در نهايـت ايجـاد           در مکان 

هـای مختلـف بـه        نياز به آن محصول و تداوم نياز با استفاده از روش          

توسـط   ١٩٧١در سـال    بازاريابي اجتماعي   . شود  گروه هدف ارائه می   

هـاي    ل و روش   در اين رويکرد، از اصو     .]٨[ پيشنهاد شد پ کاتلر   يليف

هـا و رفتارهـاي مطلـوب بـه گـروه             بازاريابي تجاري براي انتقال ايده    

 ازهــاييا و نهــ  خواسـته يــت محورشـود و بــا  مخاطـب اســتفاده مــي 

ب يـ  ترغ،خـاص ده يـ ک ايـ ا توجـه بـه   و يـ ک رفتار ي انجام  مخاطب،

 کاتلر و روبرتـو ايـن تعريـف را از بازاريـابي اجتمـاعي ارائـه              .شود  مي

آيند برنامه ريزي که رفتار مختارانه گروه مخاطـب را از           فر«: اند  کرده

طريق عرضه منافع مورد نظر آنها، کاهش موانع و انگيزه دادن بـراي             

  ].٩ [»نمايد  رفاه فردي و اجتماعي ترويج مي سطحارتقاي

تواند براي افـزايش دادن منـافع، کاسـتن از            بازاريابي اجتماعي مي  

ها براي انجام يک رفتار خـاص         رصتموانع، فراهمي انگيزه يا تغيير ف     

استفاده گردد و در مخاطباني که در موقعيت رقابتي قرار دارنـد و بـا      

هاي الزم، به انجام رفتار رقيـب تمايـل دارنـد،            وجود دريافت آموزش  

  ]. ١٠[استفاده از اين ديدگاه مؤثر خواهد بود 

ه هاي متعددي از کاربرد الگوی بازاريـابی اجتمـاعی در حـوز      نمونه

طراحـي و اجـراي مـداخالت مـؤثر بـراي           . انـد   سالمت معرفی شـده   

، ترويج تغذيه سالم و ارتقاي      ]١١[بيماران مبتال به ديابت در آمريکا       

، پيــشگيري و کنتــرل بيمــاري ايــدز و ديگــر ]١٢[اي  رفتــار تغذيــه

، پيشگيري از ابتال بـه ماالريـا در منـاطق    ]١٣[هاي آميزشي    بيماري

ها   ج استفاده از چادرهاي آغشته به حشره کش       اندميک جهان با تروي   

، کاهش اسـتفاده از الکـل و مـواد          ]١٥[، کاهش مصرف سيگار     ]١٤[

و تـرويج اسـتفاده از کـاله        ] ١٧[، افزايش تحرک بـدني      ]١٦[مخدر  

هـا بـه شـمار        از جمله اين پژوهش   ] ١٨[ايمني در دوچرخه سواران     

  . دنرو می

فـی اصـول الگـوي      با وجودي کـه نزديـک بـه چهـل سـال از معر             

گذرد و مشکالت سالمت بـسياري در سراسـر           بازاريابي اجتماعي مي  
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  ٣٩٩

     و همكارانمحسن شمس                                                                                                    ...    ديدگاه رانندگان تاكسي شهر تهران درباره رفتارهاي

جهان با کمک ايـن چـارچوب علمـي مرتفـع شـده اسـت، ولـي در                  

  . برخورد با حوادث ترافيکي استفاده چندانی از اين الگو نشده است

 بـر روی نتـايج اقـدامات پيـشگيرانه     ٢٠٠٤در بررسي که در سال   

فيکي انجام شد، ترويج رفتارهاي سالم با کمـک         مرتبط با حوادث ترا   

بازاريــابي اجتمــاعي در کنــار اصــالح محــيط و ارتقــاي خــصوصيات 

مهندسي وسايط نقليه و وضع قوانين و اجبارهاي قـانوني، راهکـاري            

اثربخش معرفي شد و کاربرد آن بـرای تغييـر رفتارهـاي خطرنـاکی              

و کاله ايمني و نيـز      مانند سرعت باال، عدم استفاده از کمربند ايمني         

رانندگي در حال مستي با کمک ديـدگاه بازاريـابي اجتمـاعي مـورد              

نتايج پژوهش کيفي انجام شده در غنا کـه بـا           ]. ٦[تأييد قرار گرفت    

هـا و     ها، ميني بـوس     هدف استخراج دانش و نگرش رانندگان تاکسي      

هـاي آموزشـي بـا کمـک          ها انجام شد، نيز استفاده از بـسيج         اتوبوس

 بازاريابی اجتماعی، در کنار ساير مداخالت از جمله اجبارهـاي       اصول

در پژوهش ديگـري    ]. ١٩ [دادند مورد تأکيد قرار      را قانوني و آموزش  

نيز که براي کـاهش رفتارهـاي خطرنـاک راننـدگي بـين جوانـان و                

 شامل سرعت غيرمجاز، شـتاب غيـرايمن، تغييـر ناگهـاني            ،نوجوانان

ه با مصرف الکل و فقـدان مهـارت الزم   مسير رانندگي، رانندگي همرا 

تـرين نـوع      رانندگي انجام شد، در بين راهکارهاي ارائه شـده، موفـق          

هاي مبتني بـر بازاريـابي اجتمـاعي در يـک             اي را بسيج    بسيج رسانه 

ــد   ــان کردن ــه]. ٢٠[دســته مــشخص از گــروه مخاطــب بي   در برنام

Atout-Rout    يـان  که با هدف کاهش تعداد تصادفات ترافيکـي در م

جوانان فرانسوي اجرا شد، يک بسيج اطالع رسـاني آموزشـي مـورد             

توجه قرار گرفت و نتايج آن نشان دادنـد کـه ايـن برنامـه در گـروه                  

مداخله باعث کاهش بيـشتری در تعـداد مـوارد تـصادف، تـصادفات              

]. ٢١[منجر به فوت و تعداد مرگ و مجروح ناشي از آن شـده اسـت        

زاريابی اجتماعی برای ترويج اسـتفاده از       اثربخشی برنامه مبتنی بر با    

کاله ايمني در ميان دوچرخه سواران و کاهش ميـزان صـدمات وارد             

به سر در زمان بروز تصادفات ترافيکي نيز در دو مطالعه مجزا مـورد              

هـای مبتنـي بـر بازاريـابي          در يکی از اين برنامـه     . ندتأييد قرار گرفت  

ه ايمنـی در پايـان مداخلـه و    اجتماعي، افزايش ميزان استفاده از کال  

در مطالعه دوم هم با طراحي      ]. ١٨[سه هفته بعد از آن مشاهده شد        

اي بـر مبنـاي الگـوي بازاريـابي اجتمـاعي، ميـزان             و اجراي مداخلـه   

استفاده کودکان دانش آموز از کاله ايمني در حين دوچرخه سواري           

ز تلفـات   برنامه پيـشگيري ا    ].٢٢[ای پيدا کرد      افزايش قابل مالحظه  

 که به بستن کمربنـد  !Click it or ticketناشي از تصادف با عنوان 

 Friends don't letايمنــي در راننــدگان توجــه داشــت و برنامــه

friends drive drunk!هاي آموزشي و اطـالع    که باعث شد تا پيام

رساني مناسب به منع راننـدگي در حالـت مـستي توسـط دوسـتان               

هاي مبتنی بـر بازاريـابي        مونه ديگر از برنامه   راننده کمک نمايد، دو ن    

  ].٢٣[اجتماعي موفق بودند 

 کـه   نـد  نشان داد   نيز نتايج بحث در جلسات بحث گروهي متمرکز      

رانندگان تاکسی از وضعيت رانندگی در شهر تهران رضايت ندارند و            

معتقدند که بايد برای اصالح رفتارهای خطرنـاک راننـدگی در بـين             

 اطالع کافی   ،آنها از رفتارهای خطرناک رانندگی    . درانندگان کاری کر  

دارند و مشکل آنها نداشتن دانش يـا مهـارت مـرتبط بـا ايـن گونـه                  

تـرين مـداخالت    رفتارها نيست که تنها به آموزش بـه عنـوان اصـلی        

 ديـدگاه شـرکت کننـدگان و        از طرفـي،  . تغيير رفتاری پرداخته شود   

تار راننـدگی حـاکی از آن       ارائه راهکارهای پيشنهادی برای اصالح رف     

گيرند تا تنها به اجبارهای       بود که اکثر آنها در گروه لجبازها قرار نمی        

به همين دليل و با توجه بـه ايـن کـه در بيـشتر               . قانونی توجه شود  

 اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی طراحـی و اجـرا شـده       ،مداخالت

يل نقليـه   های مخاطب شامل رانندگان وسا     در کشور ما، نظرات گروه    

رسـد کـه بايـد بـه       مورد توجه کافی قرار نگرفته است، بـه نظـر مـی           

  . ای شود رويکردهای مبتنی بر بازاريابی اجتماعی توجه ويژه

دسته بندي مخاطبان و طراحي مداخله اختـصاصي بـراي دسـته            

ای   انتخاب شده، که در الگوی بازاريابي اجتماعي مـورد تأکيـد ويـژه            

ه براي يـک گـروه مخاطـب کلـي کـه کـامالً            طراحي برنام . قرار دارد 

هـاي جمعيتــي، روان   نـاهمگون هـستند و هـر بخــش از آن ويژگـي    

شناختي و رفتاري مخصوص به خود را دارد، عالوه بر صـرف هزينـه              

انتخاب رانندگان تاکسي که بخـش      . فراوان، اثربخش نيز نخواهد بود    

هـا و   يابـان اي از زندگي روزانه خود را در حين رانندگي و در خ   عمده

آينـد،    اي به حساب مي     گذرانند و راننده حرفه     هاي شهري مي    بزرگراه

در راستاي اين دسته بندي صـورت گرفتـه اسـت، ولـي هنـوز ايـن                 

انتخاب رانندگان تاکسي خطـي، آن هـم از   . دسته، اختصاصي نيست  

اسـاس گـزارش پلـيس راهنمـايي و          بين رانندگان منـاطقي کـه بـر       

فات و احتماالً رفتارهاي خطرناک را در خود         بيشترين تصاد  ،رانندگي

تواند به دسته بندي درست گروه هدف کلي منجر گـردد و   دارند، مي 

در برنامه مشابهي در غنـا، دانـش و         . اثربخشي برنامه را افزايش دهد    

نگرش رانندگان ميني بـوس و اتوبـوس بـراي اسـتفاده در طراحـي               

دگي بـدون مــصرف   جهـت تـرويج راننــ  ،برنامـه بازاريـابي اجتمــاعي  

محتواي پيـام مـورد اسـتفاده در ايـن     . مشروبات الکلي استخراج شد   

اسـاس نتـايج مطالعـه کيفـي بـا دعـوت از گـروه منتخـب              برنامه بر 
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  ٤٠٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

رانندگان براي شرکت در جلسات بحث گروهـي متمرکـز بـه دسـت           

اساس معيارهاي مشابه و به ويژه ميزان        اين دسته اختصاصي بر   . آمد

  ]. ١٩[ انتخاب شده بودند ،ت تأثير الکلانجام رانندگي تح

پس از دسته بندی مخاطبان، شناسـايي و تحليـل اجـزاي آميـزه              

 محور اصلی طراحی برنامه مبتنـی بـر بازاريـابی اجتمـاعی             ،بازاريابي

مجموعه محصول، قيمت، مکـان و تـرويج، آميـزه بازاريـابی را             . است

 يـک  ،محـصول رسد در بررسی کيفی ما،        به نظر می  . دهد  تشکيل می 

برنامه اطالع رساني براي افزايش ميزان تمرکز بر رانندگي درسـت و            

عدم انجام رفتارهاي خطرنـاک راننـدگي در بـين راننـدگان تاکـسي        

خطي مناطقي از شهر تهران اسـت کـه بيـشترين ميـزان تـصادفات              

ايـن برنامـه بـا    .  گـزارش شـده اسـت    مورد آنها هاي کرايه در      سواري

ه را برای توجه به رفتار رانندگی خـود ترغيـب         کمک پيامی که رانند   

 او را به تمرکز بـر راننـدگي         ،کند و مشاهده آن توسط راننده تاکسي      

بدون انجام رفتارهاي خطرناک رانندگي تشويق نمايد، اجـرا خواهـد           

های فردي، گروهـي و سـازماني،    با در نظر گرفتن موانع و هزينه    . شد

طوری که با کمترين هزينه مـالي   محتوای پيام و رفتار مورد نظر، به        

هـای    ارائه رايگان مواد و پيـام     . قيمت محصول، متناسب شود    و وقتی 

برنامه و نيز استفاده از موضوع الگو بودن رانندگان تاکسی برای ساير           

هــاي کــار و تجمــع روزانــه  راننــدگان، بــه همــراه اســتفاده از محــل

ای دريافـت ايـن      تا نيازي به صرف وقت و هزينه اضافه بـر          ،رانندگان

ها نباشـد و نيـز توجـه بـه طراحـي، ترغيـب کننـدگي و               مواد و پيام  

ماندگاري در ذهن و استفاده از نظرات خود رانندگان در توليد پيـام             

و اصالح نهايي آنها، لذت توجه رانندگان به آن را بـه دنبـال داشـته                

ئـه  مکـان ارا  .باشد و منافع عمل به آنها در ديدگاه آنها افـزايش يابـد        

هاي ترغيب کننده بـراي افـزايش تمرکـز در      محصوالت برنامه و پيام   

 مراکـز تجمـع بـه ويـژه     ،زمان رانندگي، بر اساس نظر خود رانندگان    

های تاکسی، مـسير راننـدگي روزانـه آنهـا و فـضاي داخلـي                 ايستگاه

براي ترويج محصول و ايجاد نياز در مخاطـب و  . ها خواهد بود  تاکسي

اي براي انتقال      استفاده از تبليغات و ارتباطات رسانه      تداوم اين نياز با   

هاي ترغيب کننده مانند برچسب بـرای نـصب در ديـد راننـده،                پيام

گيـرد و   پمفلت حاوي پيام که در اختيار رانندگان تاکـسي قـرار مـي         

مشاوره فردي توسط سرپرستان انتخابي خطوط تاکسيراني به عنوان         

نتايج اين مطالعـه  . لی خواهد بود  رهبران فکري رانندگان تاکسي، عم    

تواند راهکارهای مناسب و مخاطب محـور را بـرای اصـالح              کيفی می 

هـای   با توجه به موفقيت   . رفتارهای خطرناک رانندگی پيشنهاد نمايد    

الگوی بازاريابی اجتماعی در حوزه سالمت و اسـتفاده انـدک از ايـن              

ت گـروه   الگو در حوزه ترافيک کشور و اهميـت کمـی کـه بـه نظـرا               

های اصالح رفتار داده شده است، بـه نظـر          مخاطب در طراحی برنامه   

رسد اين الگو بتواند در حوزه رقابتی رفتار رانندگی کاربرد داشته             می

پس از انجام اين مطالعه که حاصل آن تحليل مخاطب برنامـه            . باشد

است، انجام پيمايش کمی بـرای سـنجش وضـعيت رفتارهـايي کـه              

 را در بــين راننــدگان تاکــسی شــهر تهــران دارد بيــشترين فراوانــی

پس از ايـن دو مطالعـه نـوع مـواد مـورد اسـتفاده در               . ضروری است 

مداخله و محتوای پيام حاصل خواهد شد و با ترکيب نتـايج ايـن دو              

تواند اثربخشی مداخله مبتنی      مطالعه و انجام يک مطالعه تجربی می      

رفتارهــای خطرنــاک بــر بازاريــابی اجتمــاعی در کاســتن از ميــزان 

پـس از آزمـودن   . رانندگی در بين رانندگان تاکسی را مشخص نمايد    

ای از    تـوان نمونـه     اين الگو و استاندارد کردن مراحل اجرای آن، مـی         

های رانندگان طراحـی      اين مداخله را برای ساير مناطق و ديگر گروه        

و و هـای جمعـی ماننـد راديـ     از آنجا که استفاده از رسانه      .و اجرا کرد  

هـای مبتنـی بـر بازاريـابی اجتمـاعی بـه              تلويزيون در اجرای برنامـه    

ها با  اثربخشی بيشتر آن کمک شايانی خواهد کرد، ترکيب اين رسانه         

های بازاريابی اجتمـاعی بـرای مـواردی کـه در سـطوح               اصول برنامه 

  .گردد شود، پيشنهاد می استانی و ملی انجام می

  

  سهم نويسندگان

 تهيـه  و مراحل مختلف پـژوهش  اجراي و طراحي: محسن شمس

 اوليه مقاله نسخه

 و کليه مراحـل طراحـي   بر نظارت و راهنمايي :داود شجاعی زاده

 اجراي پژوهش 

تحليـل   اجـراي پـژوهش،   و مـشاوره در طراحـي  : آرش رشـيديان 

 کيفي، کمک به اصالح و نهايي کردن مقاله هاي داده

تحليـل    پـژوهش، اجراي و مشاوره در طراحي: سيد رضا مجدزاده

 کيفي، کمک به اصالح و نهايي کردن مقاله هاي داده

کمک  اجراي پژوهش، و طراحي مشاوره در مراحل: علی منتظری

  به اصالح و نهايي کردن مقاله

  

  تشكر و قدرداني

داننـد از همکـاری سـازمان         نويسندگان مقالـه بـر خـود الزم مـی         

 ٢ و   ٥منـاطق   مديريت و نظارت بر تاکـسيرانی تهـران، سرپرسـتان           

ــسی   ــتکش تاک ــدگان زحم ــران و رانن ــسيرانی ته ــی   تاک ــای خط   ه

   .شرکت کننده در جلسات بحث گروهی تشکر و قدردانی نمايند

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.4

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            10 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.4.7.1
http://payeshjournal.ir/article-1-554-fa.html


  

  ٤٠١

     و همكارانمحسن شمس                                                                                                    ...    ديدگاه رانندگان تاكسي شهر تهران درباره رفتارهاي

 منابع

نقـوي محـسن، جعفــري ناهيـد، عالءالـديني فرشــيد، اکبـري محمــد       -١

هاي ناشي از علـل خـارجي حـوادث در            همه گير شناسي آسيب   . اسماعيل

چــاپ اول، وزارت بهداشـت درمــان و آمــوزش  . نجمهـوري اســالمي ايـرا  

 ١٣٨٣تهران  پزشکي،

2. Montazeri A. Road-traffic-related mortality in Iran: 
a descriptive study. Public Health 2004; 118: 110-13 

 بررسي اپيدميولوژيک حـوادث     .محمدفام ايرج، قاضي زاده احمد     -۲

مجله علمي   .١٣٧٨ان در سال    رانندگي منجر به مرگ در استان تهر      

  ٣٥-٤٠، ٦، ١٣٨١ دانشگاه علوم پزشکي کردستان

4- Akbari ME, Naghavi M, Soori H. Epidemiology of 
deaths from injuries in the Islamic Republic of Iran. 
East Mediterrian Health Journal 2006; 12: 382-90 

چـاپ اول،   . يکـي در ايـران    هزينه تـصادفات تراف   . آيتي اسماعيل  -۵

  ١٣٨١دانشگاه فردوسي، مشهد 

6- Mock C, Quanesh R, Krishnan R. Strengthening the 
prevention and care of injuries worldwide. The Lancet 
2004; 363: 2172-79 
7- Kotler P, Zaltman G. Social marketing: an approach 
to planned social change. Journal of Marketing 1971; 
35: 3-12 
8- Shams M, Rahimi Movaghar V. Risky driving 
behaviors in Tehran, Iran. Traffic Injury Prevention 
2009; 10: 91-94 
9- Kotler P, Roberto EL. Social Marketing for 
Changing Public Behavior. 1 st Edition, Free Press: 
UK, 1989 
10- Maibach EW, Rothschild ML, Novelli WD. Social 
Marketing. In: Glanz K, Rimer B K, Lewis F M, 
editors. Health Behavior and Health Education: 
Theory, Research and Practice. 3rd Edition, Jossey- 
Boss: San Francisco, 2002: 437-61 
11- Thackeray R, Neiger BL. Use of social marketing 
to develop culturally innovative diabetes interventions. 
Diabetes Spectrum 2003; 16: 15-20 
12- Young L, Anderson J, Beckstrom L, Bellows L, 
Johnson SL. Using social marketing principles to 
guide the development of a nutrition education 
initiative for preschool-aged children. Journal of 
Nutrition Education and Behavior 2004; 36: 250-7 
13- Meekers D. The role of social marketing in 
sexually transmitted diseases/ HIV protection in 4600 

sexual contacts in urban Zimbabwe. AIDS 2001; 15: 
285-7 
14- Howard N, Chandramohan D, Freeman T, Shafi A, 
Rafi M, Enayatullah S, et al. Socio-economic factors 
associated with the purchasing of insecticide-treated 
nets in Afghanistan and their implications for social 
marketing. Tropical Medicine & International Health 
2003; 8: 1043-50 
15- Lowry RJ, Hardy S, Jordan C, Wayman G. Using 
social marketing to increase recruitment of pregnant 
smokers to smoking cessation service: a success story. 
Public Health 2004; 118: 239-43 
16- Palmer RS, Kilmer JR, Larimer ME. If you feed 
them, will they come? The use of social marketing to 
increase interest in attending a college alcohol 
program. Journal of American Colledge Health 2006; 
55: 47-52 
17- Wong F, Huhman M, Heitzler C, Asbury L, 
Bretthauer-Mueller R, McCarthy S, et al. VERB - A 
social marketing campaign to increase physical 
activity among Youth. Prevention Chronic Disease 
2004; 1: A10 
18- Ludwig TD, Buchholz C, Clarke SW. Using social 
marketing to increase the use of helmets among 
bicyclists. Journal of American Colledge Health 2005; 
54: 51-8 
19- Asiamah G, Mock C, Blantari J. Understanding the 
knowledge and attitudes of commercial drivers in 
Ghana regarding alcohol impaired driving. Injury 
Prevention 2002; 8: 53-6 
20- Juarez P, Schlundt DG, Goldzweig I, Stinsor N. A 
conceptual framework for reducing risky teen driving 
behaviors among minority youth. Injury Prevention 
2006; 12(suppl 1): i49-i55 
21- Carcaillon LI, Salim R. Evaluation of a program to 
reduce motor-vehicle Collisions among young adults 
in the county of Landes, France. Accident Analysis 
and Prevention 2005; 37: 1049-55 
22- Morris BAP, Trimble NE, Fendley SJ. Increasing 
bicycle helmet use in the community. Canadian 
Family Physician 1994; 40: 1126-31 
23- Smith WA. Social marketing: an overview of 
approach and effects. Injury Prevention 2006; 
12(suppl 1): i38-i43 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.4

.7
.1

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.4.7.1
http://payeshjournal.ir/article-1-554-fa.html
http://www.tcpdf.org

