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  چكيده

ها، به ويژه رانندگان وسـايل   ها و خيابان طراحی مداخالت اثربخش برای اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی در استفاده کنندگان از جاده 

 و ١٣٨٧اين مطالعه مقطعی توصيفی ـ تحليلی در ارديبهشت سـال   . نقليه بدون اطالع از وضعيت نگرش و رفتارهای آنها امکان پذير نيست

بـا انتخـاب   . با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش و رفتارهای خودگزارشی و چک ليست مشاهده رفتارهای خطرناک رانندگی انجام شـد         

 شهر تهران که براساس آمار پليس راهنمايي و رانندگی در سال قبل، بيشترين ميزان تصادفات راننـدگی در بـين     ٦ و   ٤هدفمند دو منطقه    

. های مربوط به رانندگان تاکسی خطی منتخب اين دو منطقه جمع آوری شد کرايه را به خود اختصاص داده بودند، داده  خودروهای سواری   

ها نشان داد که نگرش رانندگان در دو منطقه انتخاب شده وضعيت مطلـوبی دارد و اکثـر            ها و چک ليست     تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه    

  . دهند ند که هميشه يا بيشتر اوقات، رفتارهای خطرناک رانندگی را انجام نمیرانندگان تاکسی دو منطقه گزارش کرد

دار داشـت و بـين رفتـار     نگرش مثبت نسبت به ترک رفتارهای خطرناک، در رانندگان تاکسی تنها با سابقه رانندگی آنـان رابطـه معنـی                   

نـوع رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی مـشاهده شـده       . ه شـد دار معکوس مـشاهد  خودگزارشی اين رانندگان و تحصيالت آنها نيز رابطه معنی       

های مختلف روز متفاوت بود و سه رفتار خطرناک استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی، رعايت نکردن فاصله مناسـب                   رانندگان در زمان  

ه لزوم توجه بـه انتخـاب گـروه مخاطـب     اين مطالع. تر از ساير رفتارها مشاهده گرديد     با خودرو جلويي و رانندگی نکردن بين خطوط، شايع        

های اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی براساس سابقه رانندگی، تحصيالت و رفتار خطرناک رانندگی شايع را نـشان              اختصاصی برای برنامه  

  .دهد می
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  ٤٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

گزارشات سازمان بهداشت جهانی نشان مي دهنـد کـه هـر سـاله              

 ميليون نفر در جهان جان خـود را در اثـر تـصادفات              ٢/١نزديک به   

 ميليون نفـر ديگـر مجـروح       ٥٠دهند و بيش از       ترافيکي از دست مي   

 درصد از اين کشته و مجروحان مربوط بـه کـشورهاي            ٩٠. شوند  مي

، صـدمات ناشـي از   ٢٠٠٢در سـال  . ]١[با درآمد کم يا متوسط است    

 درصـد از  ٢٣ درصـد از مـرگ هـاي و    ١/٢تصادفات رانندگي عامـل    

مرگ هاي ناشي از جراحـات در سراسـر جهـان بـود و پـيش بينـي                  

، تعــداد مــوارد مــرگ ناشــي از تــصادفات ٢٠٢٠شــود تــا ســال  مــي

 درصـد در کـشورهاي   ٨٠ درصد در سطح جهان و تا ٦٥رانندگي، تا   

يا متوسط افزايش يابد، اين در حالي است کـه تـا سـال    با درآمد کم    

 درصـد کـاهش     ٣٠ اين ميزان در کشورهاي با درآمد بـاال تـا            ٢٠٢٠

 تـصادفات ترافيکـي، نهمـين علـت         ٢٠٠٢در سال   . ]٢[خواهد يافت 

ــاتواني   ســـال   هـــاي از دســـت رفتـــه در اثـــر مـــرگ زودرس و نـ

)DALY: Disability Adjusted Life Years (از و مسئول بيش 

 ميليون سال از دست رفته عمر در نتيجه مرگ زودرس و ناتواني      ٣٨

 مـيالدي بـه سـومين       ٢٠٢٠رود در سـال       در جهان بود و انتظار مي     

  .]١[ و ششمين علت مرگ و مير جهاني تبديل گرددDALYعلت

اي ميزان مرگ ناشي از تـصادفات راننـدگي        توجه به توزيع منطقه   

 منطقــه آفريقــايي ســازمان ،٢٠٠٢نــشانگر آن اســت کــه در ســال 

 نفـر و پـس از آن        ٠٠٠/١٠٠ مورد مرگ در     ٣/٢٨بهداشت جهاني با    

 ٤/٢٦کشورهاي با درآمد پايين يا متوسط منطقه مديترانه شرقي بـا            

 نفر جمعيت، باالترين ميزان مرگ ناشي از        ٠٠٠/١٠٠مورد مرگ در    

. ]٢[تصادفات رانندگي در جهـان را بـه خـود اختـصاص داده اسـت              

 ناشي از اين تـصادفات چنـان گـسترده اسـت کـه از آن بـا                  صدمات

 درصـد   ٨٥بـيش از    . ]٣[شـود   نام بـرده مـي    » ها  جنگ جاده «عنوان  

 درصد از   ٩٦ و   DALY درصد   ٩٠مرگ ناشي از تصادفات رانندگی،      

مرگ کودکان در اثر اين نوع حوادث، مربوط به کشورهاي با درآمـد             

اي در جهـان      ات جاده هزينه اقتصادي تصادف   .]٤[کم و متوسط است   

 ٦٥ ميليارد دالر تخمين زده شده است کـه بـيش از      ٥١٨نزديک به   

اين . ميليارد دالر از اين مقدار متعلق به کشورهاي با درآمد كم است          

اي سـاليانه دريـافتي توسـط ايـن           هاي توسـعه    رقم معادل کل کمک   

ــشورهاست ــه  . ک ــوع هزين ــق مجم ــبه دقي ــستقيم و   محاس ــاي م ه

دهـد کـه      اي نـشان مـي      ت ناشي از تصادفات جاده    غيرمستقيم صدما 

 ميليـارد دالر در کـشورهاي عـضو اتحاديـه اروپـايي و              ٢٠٧بيش از   

 ميليارد دالر در اياالت متحـده در اثـر ايـن حـوادث              ٢٣٠نزديک به   

  ٢٠٠٠ تـا    ١٩٩٥هـاي     اطالعات مربوط بـه سـال      .]٢[شود  هزينه مي 

ش در ميـزان     درصـد افـزاي    ٨دهد که هر سال نزديـک بـه           نشان مي 

. ]٥[دهـد  مرگ و مير ناشي از تـصادفات راننـدگی در ايـران رخ مـي             

 در هـر    ٨/٢٥ميزان مرگ ناشي از اين حوادث در اين دوره در ايران            

 در صـد    ٩/١٩صد هزار نفر است که اين ميزان در مقايسه با ميـزان             

 در صد هزار نفـر منطقـه مديترانـه شـرقي     ٢/١٥هزار نفر کل دنيا و      

 ٢٠٠٠بررسي انجام شده در يک دوره يک ساله         . ]٦[ه است باالتر بود 

 و در ده اســتان ايــران، ميــزان مــرگ ناشــي از تــصادفات ٢٠٠١تــا 

 در هر صد هزارنفـر بـه دسـت آمـد کـه در مقايـسه بـا              ٣٠ترافيکي  

و منطقـه  )  در صـد هـزار نفـر   ٦/٢٢(هاي مربوط به کـل دنيـا       ميزان

ار باالسـت و يکـي از   بـسي )  در صد هـزار نفـر      ٩/١٣(مديترانه شرقي   

در . ]٧[ها را در جهان بـه خـود اختـصاص داده اسـت                باالترين رتبه 

مطالعه ديگری که با بررسي جمعيت کـشور، تعـداد وسـايل نقليـه،               

تعداد تصادفات رانندگي و ميزان مرگ و جراحات حاصل از آن طـي             

 انجام شد، مشخص گرديد که ميزان مـرگ         ١٣٨٥ تا   ١٣٧٦ده سال   

 رونـد افزايـشي     ١٣٨٤ تـا سـال      ١٣٧٦ حوادث از سـال      ناشی از اين  

 از  ميزان آن کاسته شـده اسـت،          ١٣٨٥داشته است و تنها در سال       

 مورد مرگ ٣٩، ميزان ١٣٨٥ولي حتي با وجود اين کاهش، در سال         

هـا در     در صد هزار نفر اين سال، همچنـان يکـي از بـاالترين ميـزان              

رگ در کشورهاي اروپايي سطح جهان است و تقريباً دو برابر ميزان م    

 ميليـون سـال     ٣/١تصادفات جاده اي در ايران هـر سـاله          . ]٨[است  

هاي از دست رفته عمـر در اثـر ترومـا از     برد و سال    عمر را از بين مي    

  . ]١[هاي قلبي عروقي و يا سرطان بيشتر است مرگ ناشي از بيماري

ه  نشان داد کـ    ١٣٧٨اي سال     برآورد هزينه خارجي تصادفات جاده    

هاي از دست رفتـه عمـر در نتيجـه مـرگ              با ارزشگذاري ريالي سال   

هـا ماننـد      که با اسـتفاده از انـواع روش       ) DALY(زودرس و ناتواني    

ميزان تمايل بـه پرداخـت افـراد     (VSLمحاسبه ديه، بيمه، درآمد و    

يک جامعه براي کاهش يک مـورد مـرگ از بـين افـرادي کـه فـوت        

هاي خـارجي تـصادفات فـوتي بـه           هانجام شد، نسبت هزين   ) کنند  مي

ــي   ــالص داخل ــد ناخ ــا ٣/٠از ) GDP(تولي ــسبت  ٢/٢ ت ــد و ن  درص

هاي ناشي از تصادفات به توليد ناخـالص          هاي خارجي معلوليت    هزينه

و با توجه به اين کـه       .  درصد متغير بوده است    ١ تا   ١٥/٠داخلي بين   

 و  ٣٠٤٩٤١ به ترتيب    ١٣٧٩ و   ١٣٧٨توليد ناخالص داخلي در سال      

توان به کالن بودن اين رقم پي     ميليارد ريال بوده است مي     ٣٢٠٠٦٩

هـاي مـستقيم و غيرمـستقيم          مجموع هزينه  ١٣٨٠در سال   . ]٩[برد

 هـزار ميليـارد تومـان       ٤ناشي از تصادفات ترافيکي در کشور بالغ بر         
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  ٤٠٥

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

بوده است که با توجه به مقدار تقريبي توليد ناخالص داخلـي کـشور        

مـشخص  )  هـزار ميليـارد تومـان      ١٢٥ تـا    ١٢٠حـدود   (در آن سال    

 درصد از توليد ناخالص داخلي کشور ما در اثر          ٣شود که بيش از       مي

ايـن مقـدار بـراي سـال       . ]١٠[تصادفات رانندگي از بين رفتـه اسـت       

 درصد توليد ناخالص    ٥ هزار ميليارد تومان و بيش از        ٦ حدود   ١٣٨٥

ن معضل مهم   بزرگي و اهميت اي    .]١[داخلي کشور برآورد شده است    

سالمت در کشور ما، اقدامات مناسب بـراي پيـشگيري از بـروز ايـن               

از بين اقداماتی که در حـوزه پيـشگيری    .سازد حوادث را ضروری می  

تـوان بـه ايمـن سـازي          از بروز تصادفات رانندگی مدنظر اسـت، مـی        

هـا و اصـالح       هـا و خيابـان      مسيرهای رانندگی در کشور شامل جـاده      

افزايش سطح ايمنـي خودروهـا و ايجـاد تغييـرات           نقاط حادثه خيز،    

مناسب در فرآيند ساخت آنها با هدف ايمن تر کردن وسـايل نقليـه،           

وضع قوانين بازدارنده و نظارت بر اجراي آن در برخورد با متخلفان و       

طراحي و اجراي مداخالت مؤثر برای اصالح رفتارهای خطرنـاک در            

ورسيکلت سواران، دوچرخـه    بين رانندگان، سرنشينان خودروها، موت    

رفتارهـای راننـدگی نقـش       .]١١[سواران و عابران پياده اشـاره کـرد       

مهمی در بروز تصادفات رانندگی دارد و به همين دليل، تالش بـرای          

ای   تغيير اين رفتارها در کاهش تصادفات و عـوارض آن تـأثير عمـده             

زمند مداخله برای اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی نيا      . خواهد بود 

. اطالع از ميزان آگاهی، نگرش و باورها و عملکـرد گـروه هـدف دارد              

حوادث ترافيکـي قابـل پيـشگيري هـستند و اکثـر آنهـا بـه دنبـال                  

پيوندنـد و مقـرون بـه صـرفه           رفتارهاي پرخطر رانندگي به وقوع مي     

ترين راه برای کاهش اين حوادث، کاستن از ميزان چنين رفتارهايي           

به عنوان بزرگترين و پرجمعيت تـرين شـهر         شهر تهران    .]١٢[است

سرشـماری سـال    ( نفـر،    ٠٠٠/٨٠٠/٧ايران با جمعيتـی نزديـک بـه         

 منطقـه   ٢٢ کيلومتر مربع بـه      ٨٦٤در وسعتی بالغ بر     )  کشور ١٣٨٥

در اين بررسی که با هـدف شناسـايي و     . شهرداری تقسيم شده است   

) ای خودگزارشــی و مــشاهده(تحليــل وضــعيت نگرشــی و رفتــاری  

ای کـه   نندگان تاکسی، به عنوان گـروه بزرگـی از راننـدگان حرفـه         را

هـا و     ای از وقت خود را در حـال راننـدگی و در خيابـان               بخش عمده 

کنند، انجام شده است، قصد مـا اطـالع      های تهران سپری می     بزرگراه

از وضعيت نگرش و رفتار و عوامل مؤثر بر آنان است تـا از نتـايج آن                 

مداخله مناسب در بين گروه رانندگان تاکسی       برای طراحی و اجرای     

های آموزشـی، يکـی از مـشکالت          در بسياری از برنامه   . استفاده شود 

داننـد و بـه همـين         عمده را عدم انتخاب درست گروه مخاطـب مـی         

دليل با اسـتفاده از معيارهـای مختلـف، يـک گـروه هـدف بـزرگ و               

 تـا   کننـد   هـای کوچـک و همگـون تبـديل مـی            ناهمگون به زيرگروه  

در اين فرآينـد کـه عنـوان دسـته          . اثربخشی برنامه را افزايش دهند    

را بر خود دارد، ) Audience Segmentation(بندی گروه مخاطب 

عالوه بر متغيرهای جمعيتی از ساير متغيرها به ويژه وضعيت نگرش           

به اين ترتيب، از نتايج اين مطالعه       . و رفتاری نيز استفاده خواهد شد     

  .دی مخاطبان نيز استفاده خواهد شدبرای دسته بن

  

   كار مواد و روش

در اين مطالعه مقطعی توصيفی ـ تحليلی، برای اطالع از نگرش و  

ای راننـدگان تاکـسی شـهر تهـران از      رفتار خودگزارشـی و مـشاهده   

ای برای سنجش نگرش و رفتـار خودگزارشـی        پرسشنامه خودساخته 

و ثبـت رفتارهـای     رانندگان تاکسی و چـک ليـستی بـرای مـشاهده            

هـای   اين بررسـی در مـاه   . خطرناک رانندگی آنان استفاده شده است     

 ٤ و  ٦ و در دو منطقـه شـهرداری         ١٣٨٧ارديبهشت و خـرداد سـال       

پرسـشنامه شـامل سـه بخـش اطالعـات          . تهران انجـام شـده اسـت      

روايـي محتـوای    .  آيتم طراحی شد   ٣٧جمعيتی، نگرش و رفتار و در       

ــتفاده از  ــا اس ــشنامه ب ــصان در  پرس ــان و متخص ــرات کارشناس  نظ

هـای راهنمـايي و راننـدگی، حمـل و نقـل و ترافيـک و علـوم                    حوزه

 ١٨برای تعيين پايايي، با توزيع پرسـشنامه بـين       . رفتاری تعيين شد  

نفر از رانندگان گروه هدف و تکميل آن، آلفای کرونباخ محاسبه شد            

عيين متغيرهای  ت.  به دست آمد   ٧٩/٠که با رفع اشکاالت آن، برابر با        

جمعيتـی پرسـشنامه بــا اسـتفاده از نظــرات کارشناسـان و افــسران     

راهنمايي و رانندگی انجام شد و عواملی که بر انجام تخلفات و رفتار             

. خطرناک رانندگی تأثير بيشتری دارند، مورد استفاده قـرار گرفتنـد          

در فرآيند تدوين چارچوب اصلی پرسشنامه نگرشـی، از سـازه هـای             

استفاده شـد کـه   ) Transtheoretical Model(ای  فرانظريهالگوی 

ــاری   ــر رفت ــل تغيي ــامل مراح ــه )Stages of Change(ش   ، موازن

ــری   ــصميم گيــ ــدی ) Decision Balance(تــ   و خودکارآمــ

)Self Efficacy (رفتارهای خطرناک راننـدگی کـه در بخـش    . بود

 عملکرد خود گزارشی مورد سؤال قرار گرفتـه بـود، حاصـل بررسـی             

های انجام شـده در حـوزه اصـالح رفتارهـای             متون علمی و پژوهش   

ای   چک ليـست بررسـی رفتارهـای مـشاهده         .خطرناک رانندگی بود  

رفتارهـای  .  آيـتم طراحـی شـد      ١٦رانندگان تاکسی تهـران نيـز بـا         

خطرناک رانندگی ذکر شده در اين چک ليست نيز حاصـل بررسـی             

 اصـالح رفتارهـای     های انجام شـده در حـوزه        متون علمی و پژوهش   

هـای راهنمـايي و    خطرناک راننـدگی، نظـرات کارشناسـی در حـوزه      
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  ٤٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

رانندگی، حمل و نقل و ترافيک و مفاد آيـين نامـه راننـدگی کـشور                

چک ليست، رفتارهايي مانند عـدم اسـتفاده از کمربنـد ايمنـی،        . بود

استفاده از تلفن همراه، سـرعت غيرمجـاز، سـبقت غيرمجـاز، تغييـر             

 رانندگی، عدم رعايت فاصله مناسب با خودرو جلـويي،        ناگهانی مسير 

عدم رانندگی در بين خطوط، انحراف به چپ، انجام حرکات مـارپيچ            

و زيگزاگ، عصبانيت در حين رانندگی و رانندگی در حالت خستگی           

با مرجعـه حـضوری بـه راننـدگان         . شد  و خواب آلودگی را شامل می     

، ٨٧يبهـشت مـاه سـال    تاکسی و ارايه پرسـشنامه بـه آنهـا طـی ارد         

هـا و رفتارهـای    هـای جمعيتـی، نگـرش      های مربوط بـه ويژگـی       داده

خودگزارشی آنان جمع آوری شد و تنها در مواردی که سطح سـواد             

رانندگان برای تکميل پرسشنامه کـافی نبـود، افـراد آمـوزش ديـده              

. کردنـد   های افـراد در پرسـشنامه مـی         اقدام به انتقال نظرات و پاسخ     

ها، افراد آموزش ديده ديگـری        ام فرآيند تکميل پرسشنامه   پس از اتم  

اين گروه با سوار شدن     . برای تکميل چک ليست رفتار انتخاب شدند      

به تاکسی به عنوان مسافر و همراهی با راننده در تمام طـول مـسير،         

دور از چشم راننده، با ثبت شماره و نوع تاکسی، مبدأ و مقصد خـط               

ه شده را ثبت کردند تا وضـعيت واقعـی          و زمان بررسی موارد خواست    

رفتارهای خطرناک رانندگی را در بين گروه هدف مورد ارزيابی قـرار            

األمکـان مـوارد مـشاهده تکـراری نباشـد و             برای اين که حتی   . دهند

برای هر تاکسی تنها يـک چـک ليـست تکميـل گـردد، از مـشاهده           

 ليـست   کنندگان خواسته شد تا شماره خودرو را نيز در باالی چـک           

در فرآينـد مـشاهده رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی،      . يادداشت کنند 

 عصر تعيين شده بود تـا  ٧ صبح تا ٨زمان مشاهده رفتار رانندگان از   

  .ترافيک ابتدای صبح و هنگام غروب بر روی نتايج تأثير نگذارد

برای انجام نمونه گيری، ابتدا بـا مراجعـه بـه پلـيس راهنمـايي و                

رگ و آمار مربوط به تعداد کل تصادفات رانندگی و        رانندگی تهران بز  

ای بـه     های کرايه   ها و سواری    تعداد تصادفات رانندگی در بين سواری     

ايـن آمـار نـشان    . تفکيک مناطق مختلف شهر تهران به دسـت آمـد       

 تهران به ترتيب بيشترين تعداد تصادفات       ٦ و   ٥،  ٤دادند که مناطق    

بيشترين تعداد تصادفات در بـين      اند و     رانندگی را در خود جای داده     

شـوند، بـه ترتيـب،     ها را نيز شـامل مـی   های کرايه که تاکسی    سواری

از آنجـا کـه دسـتيابی بـه     .  تهـران بـود  ٥ و ٤،  ٦مربوط بـه منـاطق      

رانندگان تاکسی و به ويژه رانندگان تاکسی خطی که مبدأ و مقـصد             

سـت،  تـر ا    آنان مشخص است و امکان دستيابی به آنـان نيـز فـراهم            

 شـهری   ٤ و   ٦های خطی در دو منطقـه         استفاده از رانندگان تاکسی   

از طـرف ديگـر، کارشناسـان و        . برای اين بررسی مدنظر قرار گرفـت      

متخصصان حوزه راهنمايي و رانندگی اعتقاد داشتند که با توجه بـه            

هـا و     ماهيت اکثر تخلفات رانندگی که بيشتر به رانندگی در بزرگـراه          

کند، خطوطی انتخاب شدند که در        ارتباط پيدا می  های اصلی     خيابان

بـه ايـن ترتيـب      . طول مسير خود از حداقل يک بزرگراه عبور کننـد         

های مورد نظر از بين رانندگان تاکسی خطی که در دو منطقـه        نمونه

کردند و در طول مـسير   دارای بيشترين تعداد تصادفات، رانندگی می     

انتخاب شد و به اين ترتيـب  گذشتند،  خود حداقل از يک بزرگراه می  

 ٤ خط تاکسيرانی از منطقه ٥ تهران و    ٦ خط تاکسيرانی از منطقه      ٦

در اين بررسی، برای کليـه راننـدگان   . تهران مورد بررسی قرار گرفت  

به علـت عوامـل   . خطوط مذکور پرسشنامه و چک ليست تکميل شد 

ــايش    ــدگان در طــول دو بخــش پيم ــر رانن ــه تغيي ــف از جمل مختل

، پاســخ )هــا هــا و تکميــل چــک ليــست يي بــه پرســشنامهپاســخگو(

دهندگان به پرسشنامه الزاماً همان رانندگانی نبودند کـه رفتارشـان           

 ٦ راننده از خطوط منطقـه      ٣٢٤جمعاً  . مورد مشاهده قرار گرفته بود    

 تهران به پرسشنامه پاسخ دادنـد و   ٤ راننده از خطوط منطقه      ٢٦٧و  

راننده از منطقـه    ٢٨٨ و   ٦ از منطقه     راننده ٢٨١رفتار رانندگی برای    

های جمع آوری شـده   تمامی داده.  تهران مورد مشاهده قرار گرفت  ٤

های آمـاری     ها با استفاده از آزمون      حاصل از پرسشنامه و چک ليست     

  .مناسب مانند کای ـ اسکواير و تی مورد تحليل قرار گرفت

  

  ها يافته

هـای تکميـل      ها و چـک ليـست       نتايج حاصل از تحليل پرسشنامه    

  :شده در چند محور زير قابل ارائه است

   نتايج پرسشنامه نگرش و رفتار خودگزارشی-١

 های جمعيتی رانندگان تاکسی   ويژگی-١-١

متغيرهای جمعيتی مؤثر بر نگرش و رفتار رانندگان تاکسی شامل          

ســن، تحــصيالت، نــوع تاکــسي، ســابقه راننــدگي از زمــان گــرفتن  

بقه رانندگي تاکسي و تعداد سـاعت راننـدگي    گواهينامه رانندگي، سا  

 و ٤در طول روز بود که بررسی تفاوت بين دو گروه رانندگان منطقه          

  . انجام شد% ٩٥ با در نظر گر فتن سطح اطمينان ٦منطقه 

 سال سـن داشـتند و   ٤٩ تا ٣٥بيشتر رانندگان هر دو منطقه بين    

در . اص داشـت  سال اختص٦٥کمترين فراوانی به گروه سني باالتر از  

بيــشترين ) ديــپلم(هـر دو گــروه راننــدگان، تحـصيالت دبيرســتانی   

خودرو پيکان بيشترين فراواني را از      . فراواني را به خود اختصاص داد     

اکثر رانندگان در   . نظر نوع تاکسي در هر دو گروه از رانندگان داشت         

 سال بود که گواهينامه رانندگی داشـتند و      ٢٠هر دو منطقه بيش از      
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  ٤٠٧

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

 رانندگی مشغول بودند و کمترين فراوانی در هر دو گـروه مربـوط              به

از نظر سابقه رانندگی تاکسی، .  سال بود ٥به سابقه رانندگی کمتر از      

 سال بود که    ٢٠ تا   ١٠اکثر رانندگان در رانندگان هر دو منطقه بين         

، آنهـايي کـه     ٦راننده تاکسی بودند، البته در بين راننـدگان منطقـه           

 سال داشـتند، هـم واجـد بيـشترين          ١٠ تا   ٥گی تاکسی   سابقه رانند 

بررسی وضعيت تعداد ساعت اشتغال به رانندگی تاکسی        . فراوانی بود 

در طول روز نشان داد که اکثر راننـدگان در هـر دو منطقـه روزانـه                 

جـدول  .  ساعت به رانندگي با تاکسی خود مشغول بودنـد        ٨بيشتر از   

ر دو گــروه راننــدگان  وضــعيت متغيرهــای جمعيتــی را د١شــماره 

  .دهد تاکسی مورد بررسی نشان می

  مراحل تغيير رفتار و خودکارآمدی رانندگان تاکسی -١-٢

پس از بخش جمعيتی، از مراحل تغيير رفتار در پاسـخ دهنـدگان             

ها سؤال شده بود تا مشخص شود که آنـان خـود را در                به پرسشنامه 

 ايـن ويژگـی، مراحـل       در اندازه گيری  . دانند  کدام مرحله رفتاری می   

ای شامل مراحل پـيش       پنجگانه تغيير رفتار براساس الگوی فرانظريه     

. انديشه، انديشه، آمادگی، عمل و حفظ رفتار مورد توجه قرار گرفـت           

در هنگام روا و پايا کردن پرسشنامه، سؤاالت مربـوط بـه ايـن پـنج                 

مـصاحبه بـا   . مرحله، در اکثر موارد بدون پاسـخ گذاشـته شـده بـود            

انندگان مشخص کرد که آنـان قبـول ندارنـد کـه رفتـار خطرنـاک                ر

انـد تـا مـشخص کننـد در کـدام مرحلـه تغييـر آن               رانندگی داشـته  

به همين دليل طراحـان پرسـشنامه مجبـور شـدند گزينـه             . هستند

ديگری را براساس نظر گروه منتخب هدف به پنج سـؤال اسـتاندارد             

در گزينه جديد،   . بدهند» گزينه اختصاصی «اضافه کنند و به آن نام       

قـبالً رفتارهـای خطرنـاک    «نظر رانندگان تاکـسی در مـورد عبـارت     

پرسـيده شـده   » ام و اآلن هم چنين رفتارهايي ندارم   رانندگی نداشته 

 گزينـه   ٤ و   ٦با اين تغييـر، اکثـر راننـدگان در هـر دو منطقـه               . بود

ک قـبالً رفتارهـای خطرنـا   «مذکور را انتخاب کردند و در رتبـه بعـد     

 ماه است که ايـن رفتارهـارا انجـام          ٦ام ولی بيشتر از       رانندگی داشته 

پرسش از خودکارآمدی در پاسـخ دهنـدگان         .انتخاب شد » دهم  نمی

به پرسشنامه نشان داد که اکثر رانندگان در هـر دو منطقـه، معتقـد        

تواننـد رفتارهـای      بودند که اين اطمينان را به خـود دارنـد کـه مـی             

را ادامه دهند و يا رفتارهای خطرناک رانندگی        درست رانندگی خود    

مقايــسه دو متغيــر مراحــل رفتــاری و    . خــود را کنــار بگذارنــد  

داری را    خودکارآمدی در دو گروه راننـدگان تاکـسی، تفـاوت معنـی           

 وضـعيت ايـن دو متغيـر را در دو گـروه             ٢جدول شماره   . نشان نداد 

  .دهد رانندگان تاکسی نشان می

 تاکسی  نگرش رانندگان -١-٣

 سـؤال بـود کـه بـر         ١٧بخش سؤاالت نگرشی پرسـشنامه شـامل        

هـا و     و با در نظر گرفتن نگرانـی      » موازنه تصميم گيری  «اساس سازه   

بر . منافع حاصل از اتخاذ رفتارهای درست رانندگی طراحی شده بود         

 سؤال نگرشی بر اسـاس ارتبـاط   ١٧اساس تحليل عاملی انجام شده،     

 سـؤال تحـت عنـوان       ٩. ه تقـسيم شـدند     دسـت  ٣آنها با يکديگر بـه      

 سـؤال بـا نـام       ٣های فردی ترک رفتـار خطرنـاک راننـدگی،            نگرانی

 ٥های ترک رفتار خطرناک راننـدگی تحـت تـأثير ديگـران و                نگرانی

سؤال به عنوان منـافع تـرک رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی بـا هـم              

های نگرشی در اين سه دسته به         بررسی پايايي پرسش  . تحليل شدند 

 به دست آمد که نشان از پايـا بـودن آن        ٨٦/٠ و   ٧٤/٠،  ٨٥/٠ترتيب  

ها نشان داد که رانندگان منتخب هـر دو منطقـه،           بررسی پاسخ  .دارد

نتـايج  . نگرش نسبتاً مطلوبی نسبت به رفتار خطرناک رانندگی دارند        

های رانندگان تاکسی منتخـب دو منطقـه بـه سـؤاالت              تحليل پاسخ 

  . آمده است٣نگرشی در جدول شماره 

  رفتار خودگزارشی رانندگان تاکسی -١-٤

در سؤاالتی که برای بررسی وضعيت رفتـار خطرنـاک راننـدگی از          

ديدگاه خود رانندگان طرح شده بود، از آنان خواسته شد تـا دربـاره              

 سـؤال بـود و      ١٢اين بخش شامل    . رفتار رانندگي خود قضاوت کنند    

ندگان دو منطقه از راننـدگی      ها نشان دادند که تصويری که ران        پاسخ

خود دارند، تصويری مطلوب و با کمترين ميزان رفتارهای خطرنـاک           

 ٦ درصد رانندگان تاکسی در منطقـه    ٥٦است، به طوری که بيش از       

 اعالم کردند که هميشه يـا بيـشتر         ٤ درصد در منطقه     ٥٠و بيش از    

ن ايـ . کننـد  اوقات از انجام رفتارهای خطرناک رانندگی اجتنـاب مـی       

ميزان برای برخی از رفتارها از جمله نبستن کمربند ايمنی، استفاده           

از تلفن همراه، عدم رعايت فاصله طولی با خودرو جلويي و راننـدگی             

 ٨٥نکردن بين خطوط تعيين شده در هر دو منطقه حتی به بـاالی               

  . رسد درصد هم می

 های جمعيتی در رانندگان تاکسی   ارتباط ميان ويژگی-١-٥

 بـرای بررسـی رابطـه بـين         Pن اسـتقالل و محاسـبه مقـدار         آزمو

متغيرهای جمعيتی پرسشنامه نـشان داد کـه در دو گـروه منتخـب              

رانندگان تاکسی، سـن بـا تعـداد سـاعت راننـدگی تاکـسی در روز،                 

و سـابقه راننـدگی تاکـسی بـا        سابقه راننـدگي تاکـسي      تحصيالت با   

ارتبـاط  . داری دارد تعداد ساعت رانندگی تاکسی در روز ارتباط معنی      

 ٨٥سن با تعداد ساعت رانندگی تاکسی در روز نشان داد که بيش از        

 سـاعت در روز بـه      ٨ سـال، بـيش از       ٦٥درصد رانندگان تاکسی زير     
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  ٤٠٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ٦٥رانندگی تاکسی مشغول هستند و اين درصد در گروه راننـدگان            

بررسی ارتباط تحـصيالت بـا      .  درصد است  ٥٣سال به باال نزديک به      

رانندگي تاکسي نيز نشان داد در دو گروه راننـدگان تاکـسی،            سابقه  

 سـال سـابقه راننـدگی داشـتند و در           ١٠ تـا    ٥اکثر افراد بـی سـواد       

 ١٠های با تحصيالت ابتدايی، راهنمايي، دبيرستان و دانشگاهی           گروه

ارتبـاط سـابقه   .  سال سابقه رانندگی تاکسی در اکثريت بودنـد      ٢٠تا  

 نيز حاکی از    ساعت رانندگی تاکسی در روز    رانندگی تاکسی با تعداد     

هـای    درصد رانندگان تاکـسی در تمـام گـروه       ٨٠آن بود که بيش از      

 سـال و بـيش از       ٢٠ تـا    ١٠ سال،   ١٠ تا   ٥ سال،   ٥ای کمتر از      سابقه

کننـد و      ساعت روی تاکسی خود کار می      ٨ سال، روزانه بيشتر از      ٢٠

 ٩٠ سال به بـيش از      ٢٠ تا   ١٠اين درصد در گروه رانندگان با سابقه        

  . رسد درصد موارد هم می

  های پرسشنامه   ارتباط ميان ساير بخش-١-٦

سـن،  (با استفاده از تحليل واريـانس، تـأثير هـر متغيـر جمعيتـی       

تحصيالت، نوع خـودرو، سـابقه راننـدگی عمـومی، سـابقه راننـدگی              

بر هر يـک از مـوارد       ) تاکسی و تعداد ساعت رانندگی تاکسی در روز       

های فردی، نگرانی ناشی از تأثير ديگـران          نگرانی(های نگرشی    حيطه

، نگـرش و  )و منافع مورد نظر فرد از ترک رفتـار خطرنـاک راننـدگی     

رفتار خودگزارشی و نيز تأثير متقابل نگرش و رفتار در کل جمعيـت            

 تهران مـشخص    ٤ و   ٦رانندگان تاکسی در دو گروه رانندگان منطقه        

  . آمده است٥ و ٤ نتايج در جداول شماره. شد

ای در راننــدگان   نتــايج چــک ليــست بررســی رفتــار مــشاهده-٢

  تاکسی

چک ليست مشاهده رفتارهاي خطرناک رانندگي دارای دو بخـش          

بود که در بخش اول آن، مشخصات تاکـسی شـامل مبـدأ و مقـصد                 

خط، نوع خودرو، زمان مشاهده و شماره خودرو قيد شـده بـود و در               

رهـاي خطرنـاک راننـدگي شـايع در بـين           بخش دوم، مـصاديق رفتا    

رانندگان تاکسي شهر تهران، شامل عدم استفاده از کمربنـد ايمنـي،        

استفاده از تلفن همراه، سـرعت غيرمجـاز، سـبقت غيرمجـاز، تغييـر             

ناگهاني مسير رانندگي، عدم رعايت فاصله مناسب با خودرو جلـويي،         

کات مـارپيچ   عدم رانندگي در بين خطوط، انحراف به چپ، انجام حر         

و زيگزاگ، عصبانيت در حين رانندگي و باألخره خـستگي و خـواب              

ايـن رفتارهـای خطرنـاک،      . آلودگي در زمان رانندگي، بيان شده بود      

هاي انجام شده در حوزه اصالح    حاصل بررسي متون علمي و پژوهش     

هاي راهنمـايي و      رفتارهاي خطرناک رانندگي، نظر کارشناسان حوزه     

بـراي  .  نقل و ترافيک و مفاد آيين نامه رانندگي بود رانندگي، حمل و  

تکميل آن از تعدادي از افراد آموزش ديـده اسـتفاده شـد کـه طـي                 

 به عنوان مسافر سوار تاکسی شـدند و تمـام           ٨٧ارديبهشت ماه سال    

 ٢٨١( راننـده    ٥٦٩در مجموع، بـرای     . مسير را با راننده همراه بودند     

 ٤نده از رانندگان خطوط منطقه ران٢٨٨ و ٦راننده از خطوط منطقه  

بيـشترين فراوانـي مـوارد       .چک ليست رفتاری تکميـل شـد      ) تهران

مشاهده در هر دو گروه مربوط به خودروي پيکان بود و فاصله زمانی             

 عصر تعيين شد کـه بنـا بـه گفتـه مـسئوالن              ٧ صبح تا    ٨مشاهده،  

سازمان تاکسيرانی، زمان معمول کار راننـدگان تاکـسی در خطـوط            

 بعـد از ظهـر      ٤ تـا    ١٢بيشترين موارد مشاهده در بـين سـاعات       . ودب

انجام شد و رفتارهای خطرناک رانندگی در رانندگان هردو منطقه بر           

 بعـدازظهر   ٤ تا   ١٢ ظهر،   ١٢ تا   ٨اساس زمان مشاهده به سه بخش       

 ظهـر، بيـشترين     ١٢ تا   ٨در فاصله زمانی    .  عصر تقسيم شد   ٧ تا   ٤و  

، نبستن  ٦ناک رانندگي در رانندگان منطقه      فراوانی انجام رفتار خطر   

 رعايـت نکـردن فاصـله بـا     ٤کمربند ايمنـي و در راننـدگان منطقـه     

خودروي جلويي بود و کمترين فراوانی نيز در هر دو گروه مربوط بـه   

 ١٢در فاصله زمانی    . رانندگي در حالت خستگي و خواب آلودگي بود       

فتار خطرناک رانندگي در     بعدازظهر نيز بيشترين فراوانی انجام ر      ٤تا  

 ٤، نبستن کمربند ايمني و در راننـدگان منطقـه           ٦رانندگان منطقه   

رعايت نکردن فاصله با خودروي جلويي بود، ولی کمترين فراوانی در           

، مربوط به رانندگي در حالت خستگي و خـواب آلـودگي و             ٦منطقه  

 ٧تـا   ٤در فاصله زمانی .  رانندگي با حالت عصبانيت بود     ٤در منطقه   

عصر نيز در هر دو گروه راننـدگان، بيـشترين فراوانـی انجـام رفتـار                

خطرناک رانندگي، مربـوط بـه رعايـت نکـردن فاصـله بـا خـودروي                

 مـواردی از  ٦در ايـن زمـان، در بـين راننـدگان منطقـه         . جلويي بود 

حرکات مارپيچ و زيگـزاگ و راننـدگي در حالـت خـستگي و خـواب         

 نيـز کمتـرين فراوانـی    ٤دگان منطقه آلودگی مشاهده نشد و در رانن   

انجــام رفتارهــای خطرنــاک راننــدگی بــه انجــام حرکــات مــارپيچ و 

بررسـی کلـی رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی          . زيگزاگ تعلق داشـت   

 تهـران بيـشترين     ٦مشاهده شده نشان داد که در رانندگان منطقـه          

ن فراوانی انجام رفتار مربوط به نبستن کمربند ايمني و کمترين ميزا          

رفتار خطرناک رانندگي مربـوط بـه راننـدگي در حالـت خـستگي و               

، بيـشترين   ٤در حالی کـه در راننـدگان منطقـه          . خواب آلودگي بود  

فراوانی را رعايت نکردن فاصله طولي با خودروي جلـويی و کمتـرين      

ميزان رفتار خطرناک رانندگي مربوط به رانندگي در حالت خستگي          

 وضــعيت کلــی رفتارهــای ٦اره جــدول شــم. و خـواب آلــودگي بــود 

يافته مهـم  . دهد ای در دو گروه رانندگان تاکسی را نشان می         مشاهده
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  ٤٠٩

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

از آنجـا کـه     . ديگر در اين بررسی وضعيت کيلومترسنج خودروها بود       

هـا در     توجه به کيلومتر سنج برای مشاهده وضعيت سـرعت تاکـسی          

 ٢٥شـد، متأسـفانه نزديـک بـه      حين حرکت اساس کار محسوب می   

ــ ــسیدرص ــه    د تاک ــده در منطق ــشاهده ش ــای م ــد ٣٣ و ٦ه  درص

 درصـد کـل مـوارد       ٢٩ و حـدود     ٤های مشاهده شده منطقه       تاکسی

   .مشاهده شده، کيلومترسنج خراب بود
  

  های جمعيتی رانندگان تاکسی مورد مطالعه  توزيع فراوانی ويژگی-١جدول شماره 
  متغيرهای جمعيتی  جمع  ٤منطقه   ٦منطقه 
  درصد  تعداد   درصد  عداد ت  درصد  تعداد 

              سن
  ٩/١٤  ٨٨  ١٥  ٤٠  ٨/١٤  ٤٨   سال٢٠-٣٤
  ٥٦  ٣٣١  ٢/٥٣  ١٤٢  ٣/٥٨  ١٨٩   سال٣٥-٤٩
  ٧/٢٣  ١٤٠  ٨/٢٥  ٦٩  ٩/٢١  ٧١   سال٥٠-٦٤

  ٣  ١٨  ٤/٣  ٩  ٨/٢  ٩   سال٦٥باالتر از 
  ٦/٩٧  ٥٨٠  ٤/٩٧  ٢٦٣  ٥/٩٨  ٣١٧  ٭ جمع

2χ = ٨٢/١ , df =٣, P-value= ٦١/٠  
              تحصيالت
  ٩/٤  ٢٩  ٦/٥  ١٥  ٣/٤  ١٤  بی سواد
  ٤/٢٦  ١٥٦  ٧/٢١  ٥٨  ٣/٣٠  ٩٨  ابتدايي

  ٢/٢٦  ١٥٥  ٢٧  ٧٢  ٦/٢٥  ٨٣  راهنمايي 
  ٣/٣٤  ٢٠٣  ٦/٣٦  ٩٨  ٤/٣٢  ١٠٥  دبيرستانی
  ٨/٦  ٤٠  ٥/٧  ٢٠  ٢/٦  ٢٠  دانشگاهی 

  ٦/٩٨  ٥٨٣  ٥/٩٨  ٢٦٣  ٨/٩٨  ٣٢٠  ٭ جمع
2χ = ٧٩/٥ , df =٤, P-value= ٢٢/٠  

              نوع تاکسی
  ٢/٥٥  ٣٢٦  ٩/٥٣  ١٤٤  ٢/٥٦  ١٨٢  پيکان
  ٥/١٠  ٦٢  ٥/١٠  ٢٨  ٥/١٠  ٣٤  پرايد
  ٤/٢٧  ١٦٢  ٨/٢٨  ٧٧  ٢/٢٦  ٨٥  سمند

  ٤/٥  ٣٢  ٦  ١٦  ٩/٤  ١٦  ساير موارد
  ٥/٩٨  ٥٨٢  ٣/٩٩  ٢٦٥  ٨/٩٧  ٣١٧  ٭ جمع

2χ = ٧٦/٠ , df =٣, P-value = ٨٥/٠  
              یسابقه رانندگ

  ٧/٢  ١٦  ٣  ٨  ٥/٢  ٨   سال٥کمتر از 
  ٦/١٤  ٨٦  ٥/١٠  ٢٨  ٩/١٧  ٥٨   سال٥-١٠
  ١/٣٧  ٢١٩  ٨/٣٧  ١٠١  ٤/٣٦  ١١٨   سال١٠-٢٠

  ٤٣  ٢٥٤  ٧/٤٥  ١٢٢  ٧/٤٠  ١٣٢   سال٢٠بيشتر از 
  ٣/٩٧  ٥٧٥  ٩٧  ٢٥٩  ٥/٩٧  ٣١٦  ٭ جمع

2χ = ٥٩/٦ , df =٣, P-value = ٠٨/٠  
              کسیسابقه رانندگی تا

  ٩/١٢  ٧٦  ١/١٦  ٤٣  ٢/١٠  ٣٣   سال٥کمتر از 
  ١/٣٠  ١٧٨  ١/٢٥  ٦٧  ٣/٣٤  ١١١   سال٥-١٠
  ٣٦  ٢١٣  ٢/٣٨  ١٠٢  ٣/٣٤  ١١١   سال١٠-٢٠

  ٦/١٨  ١١٠  ٤/١٨  ٤٩  ٨/١٨  ٦١   سال٢٠بيشتر از 
  ٦/٩٧  ٥٧٧  ٨/٩٧  ٢٦١  ٥/٩٧  ٣١٦  ٭ جمع

2χ = ٧٢/٨ , df =٣, P-value = ٠٣/٠  
              گی تاکسی در روزرانند

  ١  ٦  ٥/١  ٤  ٦/٠  ٢   ساعت ٤کمتر از 
  ٩/١٢  ٧٦  ٩/١٣  ٣٧  ١٢  ٣٩   ساعت ٤-٨

  ٤/٨٤  ٤٩٩  ٢/٨٤  ٢٢٥  ٦/٨٤  ٢٧٤   ساعت ٨بيشتر از 
  ٣/٩٨  ٥٨١  ٦/٩٩  ٢٦٦  ٢/٩٧  ٣١٥  ٭ جمع

2χ = ٨٥/٣ , df =٣, P-value = ٢٨/٠  

 ١٠٠هـای تکميـل شـده و جمـع درصـدها از       ها از مجمـوع پرسـشنامه   ال در آمار مربوط به هر متغيرآورده نشده است، جمع فراوانیچون موارد پاسخ داده نشده به هر سؤ      ٭

  .درصد کمتر است
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  ٤١٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

   وضعيت مراحل تغيير رفتار در دو گروه منتخب رانندگان تاکسی-٢جدول شماره 

    جمع  ٤منطقه   ٦منطقه 

  درصد  تعداد   درصد  تعداد   درصد  تعداد 

              مراحل تغيير رفتار

  ٧/٠  ٤  ١/١  ٣  ٣/٠  ١  پيش انديشه

  ٣/٠  ٢  ٤/٠  ١  ٣/٠  ١  انديشه 

  ٦/٥  ٣٣  ٧/٦  ١٨  ٦/٤  ١٥  آمادگی

  ٨  ٤٧  ٧/٦  ١٨  ٩  ٢٩  عمل

  ٣٥  ٢٠٧  ٣/٣٦  ٩٧  ٣٤  ١١٠  حفظ رفتار

  ٤/٥٠  ٢٩٨  ٧/٤٨  ١٣٠  ٩/٥١  ١٦٨  ٭ گزينه اختصاصی

  ١٠٠  ٥٩١  ١٠٠  ٢٦٧  ١٠٠  ٣٢٤  جمع

2χ = ٠٥/٤ , df =٥, P-value = ٥٤/٠  

              خودکارآمدی

  ٥/٢٤  ١٤٥  ٦/٢٦      ٧١  ٨/٢٢  ٧٤  خودکارآمدی برای ترک رفتار خطرناک رانندگی

  ٧/٦٦  ٣٩٤  ٩/٦٥  ١٧٦  ٣/٦٧  ٢١٨  خودکارآمدی برای ادامه رفتار درست رانندگی

  ٩/١  ١١  ١/١  ٣  ٥/٢  ٨  عدم خودکارآمدی برای ترک رفتار خطرناک رانندگی

  ٤/١  ٨  ١/١  ٣  ٥/١  ٥  عدم خودکارآمدی برای ادامه رفتار درست رانندگی 

  ٤/٩٤  ٥٥٨  ٨/٩٤  ٢٥٣  ١/٩٤  ٣٠٥  ٭٭ جمع

2χ = ٤٩/٢ , df =٣, P-value = ٤٨/٠  

  .ام و اآلن هم چنين رفتارهايي ندارم قبالً رفتارهای خطرناک رانندگی نداشته ٭

  های تکميل شده و جمع درصدها از ها از مجموع پرسشنامه ه به هر سؤال در آمار مربوط به هر متغيرآورده نشده است، جمع فراوانی چون موارد پاسخ داده نشد٭٭

  . درصد کمتر است١٠٠

  

  ٭ های نگرشی در دو گروه منتخب رانندگان تاکسی  ميانگين و انحراف معيار حيطه-٣جدول شماره 

  جمع  ٤منطقه   ٦منطقه   دامنه نمرات  های نگرشی حيطه

  ٢٥/٣٧) ١٤/٦(  ٥٠/٣٧) ٧٩/٥(  ٠٦/٣٧) ٤١/٦(  ٩-٤٥  های فردی نگرانی

  ١٤/١١) ٩٦/٢(  ٠٦/١١) ٦٩/٢(  ٢٢/١١) ١٧/٣(  ٣-١٥  نگرانی ناشی از تأثير ديگران

   ٤١/٢١) ٩٥/٣(  ٧٢/٢١) ٦٠/٢(  ١٥/٢١) ١٩/٤(  ٥-٢٥  منافع مورد نظر فرد

   ٧٧/٦٩ )٢٨/٩(  ٢٥/٧٠) ٩٢/٨(  ٤٠/٦٩) ٥٤/٩(  ١٧-٨٥  جمع

  . مستقل نشان داد که در بين کل رانندگان و نيز بين دو گروه رانندگان تفاوت معنی داری از نظر سه حيطه نگرشی فوق و کل نگرش وجود نداردtآزمون  ٭
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  ٤١١

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

  رانندگان تاکسی وضعيت همبستگی بين متغيرهای جمعيتی با نگرش و رفتار خودگزارشی -٤شماره جدول 

تعداد ساعت رانندگی تاکـسی در        سابقه رانندگی تاکسی  گیسابقه رانند  تحصيالت  

  روز

  کل  ٤منطقه    ٦منطقه   کل  ٤منطقه    ٦منطقه   کل  ٤منطقه    ٦منطقه   کل  ٤منطقه    ٦منطقه   نگرش و رفتار

  ٠٩/٠  ١٢/٠  ٠٦/٠  ٠٣/٠  ٠٤/٠  ٠٢/٠٭  ١٤/٠٭  ٠٢/٠  ٢٠/٠  -٠٤/٠  ٠٤/٠  -٠٦/٠  های فردی نگرانی

  ٠١/٠  ٠٣/٠  -٠٢/٠  -٠٤/٠  -٠١/٠  -٠٨/٠  ١٢/٠  ٠٢/٠  ١٨/٠٭  -٠٦/٠  ٠٦/٠  -١٢/٠  اننگرانی ناشی از تأثير ديگر

  -٠٦/٠  ١٤/٠  ٠٠٤/٠  -٠٤/٠  -٠١/٠  -٠٦/٠  ١٧/٠٭  ١٧/٠  ١٤/٠  ٠٥/٠  ١٦/٠٭  -٠٢/٠  منافع مورد نظر فرد

  ٠٣/٠  ٠٢/٠  ٠٣/٠  -٠٩/٠  ٠٢/٠  -٠٥/٠  ١٨/٠٭  ٠٩/٠  ٢١/٠  -٠٤/٠  ٠٨/٠  -١١/٠  نگرش کل

  -٠٣/٠  -٠١/٠  -٠٦/٠  ٠٣/٠  ١٠/٠  -٠٦/٠  ٠٣/٠  -٠٣/٠  ١٣/٠  -٢٠/٠٭  -١٨/٠  -٢٠/٠٭  رفتار خودگزارشی

  >P) ٠٥/٠(دار است از نظر آماری معنی ٭

  

  رانندگان تاکسیهای نگرشی با رفتار خودگزارشی   وضعيت همبستگی بين نگرش و حيطه-٥ شمارهجدول 

  رفتار خودگزارشی  

  کل رانندگان تاکسی  ٤اکسی منطقه رانندگان ت  ٦رانندگان تاکسی منطقه   های نگرشی حيطه

  ٠٥/٠  ٠٩/٠  ٠٣/٠  های فردی نگرانی

  ١١/٠  ٠٢/٠  ١٦/٠ ٭  نگرانی ناشی از تأثير ديگران

  -٠٨/٠  -٠٩/٠  -٠٦/٠  منافع مورد نظر فرد

  ٠٧/٠  ٠٤/٠  ٠٩/٠  نگرش کل

  >P) ٠٥/٠(دار است از نظر آماری معنی ٭

  

  دو گروه منتخب رانندگان تاکسیای در   وضعيت کلی رفتارهای مشاهده-٦جدول شماره 

  رفتار خطرناک رانندگی  جمع  ٤منطقه   ٦منطقه 

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی

  ٧٤  ٤٢١  ٧/٦٧  ١٩٥  ٤/٨٠  ٢٢٦  نبستن کمربند ايمنی

  ٧/٧  ٤٤  ٦/٦  ١٩  ٩/٨  ٢٥  استفاده از تلفن همراه در زمان رانندگی

  ٩/٢٨  ١١٧  ٣/٢٧  ٥٣  ٣/٣٠  ٦٤  ٭ سرعت غيرمجاز

  ٧/٣٢  ١٨٦  ٦/٣٢  ٩٤  ٧/٣٢  ٩٢  سبقت غيرمجاز

  ٨/٣٠  ١٧٥  ١/٢٧  ٧٨  ٥/٣٤  ٩٧  تغيير ناگهانی مسير رانندگی

  ١/٧٧  ٢٢٢  ٣/٦٨  ١٩٢  ٨/٧٢  ٤١٤  عدم رعايت فاصله طولی با خودروی جلويي

  ٩/٥٩  ٣٤١  ٥٩  ١٧٠  ٩/٦٠  ١٧١  رانندگی نکردن در بين خطوط تعيين شده

  ١٢  ٦٨  ٦/٧  ٢٢  ٤/١٦  ٤٦  ٭انحراف به چپ 

  ١/٥  ٢٩  ٩/٥  ١٧  ٣/٤  ١٢  انجام حرکات مارپيچ و زيگزاگ

  ٣/٦  ٣٦  ٣/٦  ١٨  ٤/٦  ١٨  رانندگی با حالت عصبانيت

  ٧/٢  ١٥  ٨/٣  ١١  ٤/١  ٤  رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی

   همچنين در. ست وجود نداشته، حذف شده استکرده و امکان بررسي سرعت براساس چک لي در بررسی نتايج مشاهده سرعت، مواردي که کيلومتر سنج آنها کار نمي ٭

  .بررسی نتايج مشاهده انحراف به چپ، مواردي که به علت يک طرفه بودن مسير مصداق انحراف به چپ نبوده، حذف شده است
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  ٤١٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  بحث و نتيجه گيري

ای شـهر تهـران       رانندگان تاکسی، گروه بزرگی از رانندگان حرفـه       

انه خود را به رانندگی مـشغول      هستند که زمان زيادی از فعاليت روز      

های الزم برای انجام درست ايـن وظـايف را کـسب              هستند و قابليت  

اصالح رفتارهای راننـدگی در ايـن گـروه، مـی توانـد تـأثير       . اند  کرده

مطلوبی بر کاهش تخلفات و تصادفات رانندگی در شهر تهران داشته           

تارهـای  هـای اصـالح رف      گام نخست در طراحی و اجرای برنامه      . باشد

دانـستن  . خطرناک رانندگی، اطالع از نگـرش و رفتارهـای آنهاسـت          

درباره ديدگاه و نگرش اين گروه از رانندگان، برداشـتی کـه آنـان از               

وضعيت رفتاری خود دارند و رفتارهای واقعی آنها در زمان رانندگی،           

  . به تعيين درست اهداف رفتاری در برنامه آموزشی منجر خواهد شد

هـای جمعيتـی     حاضر مشخص شد که در بـين ويژگـی   در مطالعه 

ای که در سـال قبـل از بررسـی            رانندگان تاکسی منتخب دو منطقه    

های کرايه داشتند، تنهـا       بيشترين تخلف و تصادف را در بين سواری       

در حالی کـه  . داری داشت از نظر سابقه رانندگی تاکسی تفاوت معنی      

تر  تر و موقعيت مرکزی   تهران، خطوط تاکسيرانی قديمی    ٦در منطقه   

 سـال   ٥است و موارد بيشتری از سـابقه راننـدگی تاکـسی کمتـر از               

شود، شايد علت تفـاوت در سـابقه راننـدگی تاکـسی دو               مشاهده می 

 را بتوان به جديدتر بـودن  ٤تر بودن سابقه در منطقه    منطقه و پايين  

ــه     ــرفتن آن در منطق ــرار گ ــه و ق ــن منطق ــسيرانی اي ــوط تاک خط

شايد سياسـت سـازمان تاکـسيرانی بـر     . ر شهر ارتباط داد   ت  ای  حاشيه

ای و جديـدتر شـهر        معرفی رانندگان تازه کارتر بـه خطـوط حاشـيه         

  . تهران باشد که چنين تفاوتی را ايجاد کرده است

ارتباط بين متغيرهای جمعيتی نشان داد کـه سـن راننـدگان بـر              

 بـاال رفـتن     گذارد و بـا     تعداد ساعت رانندگی تاکسی در روز تأثير می       

ايـن ارتبـاط در     . يابـد   سن، تعداد ساعت رانندگی در روز افزايش می       

داری متفـاوت بـود، بـه     بين رانندگان دو منطقه با هم به طور معنـی     

 راننـدگان تعـداد سـاعت کمتـری را در روز            ٤طوری که در منطقـه      

تـر بـودن      توان علت آن را هـم در جـوان          شايد می . کنند  رانندگی می 

از آنجا که رانندگان جـوان معمـوالً    .  جستجو کرد  ٤طقه  رانندگان من 

تـر دارنـد و بـه عنـوان           تحصيالت باالتری نسبت به رانندگان باسابقه     

دار   راننده تاکسی نيز سابقه کمتری خواهند داشـت، اخـتالف معنـی           

  . ميان اين دو گروه از نظر سابقه رانندگی تاکسی توجيه پذير است

های   رانندگان تاکسی، سؤاالت بخش   های رفتاری     در بررسی مؤلفه  

ای   هـای اصـلی الگـوی فرانظريـه         بعدی پرسشنامه با توجه بـه سـازه       

)Transtheoretical Model (اساس اين الگـو، کـه از   . طراحی شد

هـا    رود، را ايـن فرضـيه       ای به شمار می     الگوهای تغيير رفتاری مرحله   

 زمـان و  دهند که تغيير رفتار، فرآيندی است که در طـی          تشکيل می 

دهد و افراد برای تغيير رفتار خود محکوم به  مراحل مشخصي رخ می  

حرکت در طول اين مراحل هستند و براي پيـشرفت در طـول ايـن                

طراحان اين الگو معتقد   . ]١٣[مراحل، بايد اصول معيني به کار روند        

هستند که بيشتر افراد در معرض خطر، آمـاده تغييـر نيـستند و بـه             

بـر اسـاس ايـن      . ]١٤[دهند    ي تغيير رفتار پاسخ نمي    هاي سنت   برنامه

کند عبارت است     الگو، ترتيب مراحلي که شخص برای تغيير طي مي        

که در آن فرد قصدي براي      ) Precontemplation(پيش انديشه   : از

ــشه     ــدارد، انديـ ــده نـ ــاه آينـ ــش مـ ــود در شـ ــار خـ ــر رفتـ تغييـ

)Contemplation ( رفتـار  که در فرد قصد دارد طي شش ماه آينده 

 ساعت رفتار مـورد نظـر را در         ٢٤خود را تغيير دهد و يا برای مدت         

که در آن فرد قصد دارد      ) Preparation(پيش گرفته است، آمادگی     

هايي هم در جهـت       طي يک ماه آينده رفتار خود را تغيير دهد و گام          

کـه در آن فـرد کمتـر از    ) Action(تغيير رفتار برداشته است، عمل   

فتار خود را به شکل آشکار تغيير داده است و حفظ           شش ماه است ر   

که بيش از شش ماه از تغيير رفتـار آشـکار           ) Maintenance(رفتار  

رسد که افراد از طريق يک توالي منظم          به نظر مي  . فرد گذشته است  

کننـد و     تر از ديگران، در اين مسير حرکت مـي          تغيير، و برخي سريع   

اي متفـاوتي    هـاي مداخلـه     يـدگاه در هر مرحله فرآيندهاي تغيير يا د      

  . ]١٣[نياز است 

در پرسشنامه ما از مراحـل تغييـر رفتـار در پاسـخ دهنـدگان بـه                 

پرسشنامه سؤال شده بود تا مشخص گـردد آنـان خـود را در کـدام                

داننـد و بـرای هـر گـروه فرآينـد تغييـر               مرحله تغييـر رفتـاری مـی      

نامه، وقتـی   در زمان روا و پايا کردن پرسـش       . مشخصی طراحی گردد  

که سؤاالت مربوط به مراحل رفتاری پرسيده شد، تعداد موارد بـدون   

مصاحبه با چند نفر از راننـدگان منتخـب در مـورد            . پاسخ بسيار بود  

اين سؤال نشان از احساس نگرانی آنـان از جـواب بـه ايـن پرسـش                 

رسيد ريشه در مـشکالت احتمـالی داشـت کـه      داشت که به نظر می 

با وجود اطمينان .  اين سؤال برای آنان ايجاد کند    ممکن بود پاسخ به   

ها بدون نام و کامالً محرمانه مورد تحليل          دادن به آنان که پرسشنامه    

. گيرد، بـاز هـم مـشکل در مرحلـه دوم پـايلوت بـاقی مانـد                  قرار می 

بنابراين پژوهشگران مجبور شدند تا گزينه ديگری را براسـاس نظـر             

بـا ايـن    . سـتاندارد اضـافه نماينـد     گروه منتخب هدف به پنج سؤال ا      

قـبالً  «: تغيير، اکثر رانندگان در هر دو منطقـه گزينـه جديـد يعنـی             

ام و اآلن هـم چنـين رفتارهـايي          رفتارهای خطرناک رانندگی نداشته   
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  ٤١٣

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

قـبالً رفتارهـای    «را انتخـاب کردنـد و در رتبـه بعـد گزينـه              » .ندارم

کـه ايـن    مـاه اسـت   ٦ام ولـی بيـشتر از    خطرنـاک راننـدگی داشـته   

بـه عبـارت ديگـر اکثـر        . انتخاب شده بـود   » دهم  رفتارهارا انجام نمی  

. دانـستند   قريب به اتفاق رانندگان خود را در مرحله حفظ رفتار مـی           

دهـد    ها بر اين دو گزينه نشان می        مشاهده وضعيت تمرکز اکثر پاسخ    

که رانندگان تاکسی دو گروه منتخب، بـدون آن کـه بـا هـم تفـاوت          

شــته باشــند، خــود را در مرحلــه عــدم انجــام رفتــار  داری دا معنــی

دانستند، در صـورتی کـه        خظرناک رانندگی و حفظ رفتار درست می      

. مشاهده رفتارهای آنان، نشان از شيوع باالی اين نوع رفتارها داشت          

رسد پرسش مستقيم از رانندگان درباره وضـعيت          بنابراين به نظر می   

مراه بـوده اسـت و آنـان وجـود     های محتاطانه آنان ه  رفتاری با پاسخ  

  . کنند رفتار خطرناک را در روند روزمره رانندگی خود انکار می

چنين وضعيتی در اندازه گيری سازه خودکارآمـدی نيـز مـشاهده          

دانند که فرد در خـود سـراغ دارد          خودکارآمدی را اطمينانی می   . شد

سـش از  اين سازه با پر. ]١٣[تواند رفتار خاصی را انجام دهند        که مي 

هـا نـشان دادنـد کـه اکثـر            رانندگان تاکسی مـشخص شـد و پاسـخ        

رانندگان در هر دو منطقه معتقد بودند که به خـود اطمينـان دارنـد          

توانند رفتارهاي درست رانندگی را ادامه دهند و يا اگر رفتـار              که می 

بررسی اين متغيـر کـه   . نامناسبی دارند، آن را به راحتی ترک نمايند 

اری در دو گروه راننـدگان منتخـب از نظـر آن وجـود              د  تفاوت معنی 

داد که آنـان ادامـه رفتـار درسـت يـا تـرک رفتـار             نداشت، نشان می  

که البته در سؤال قبلی، اکثر رانندگان انجام آن را          (خطرناک خود را    

دانند و اطمينان دارنـد کـه در          را در توان خود می    ) انکار کرده بودند  

  .ار درست رانندگی را در پيش گيرندتوانند رفت صورت خواستن، می

سازه موازنه تصميم گيری با مقايسه نگرش رانندگان درباره فوايـد     

يـک رفتـار مـشخص انـدازه گيـری          ) يـا تـرک   (های انجـام      و نگرانی 

 سؤال به اندازه گيری اين سـازه        ١٧در پرسشنامه ما،    . ]١٤[شود    می

شی شـامل   ارتباط داشت که با تحليل آماری، سه حيطه مجزای نگر         

)  سؤال ٣(، نگرانی ناشی از تأثير ديگران       ) سؤال ٩(های فردی     نگرانی

)  سـؤال ٧(و منافع مورد نظر فرد از ترک رفتـار خطرنـاک راننـدگی        

  .تعيين شد تا نتايج هر حيطه به صورت مجزا نيز تحليل گردد

ميانگين و انحراف معيار نمرات نگرش رانندگان تاکسی نـشان داد          

هـای فـردی،      های نگرشی سـه گانـه نگرانـی         حيطهکه نگرش کلی و     

نگرانی ناشی از تأثير ديگران و منافع مورد نظـر فـرد از تـرک رفتـار           

گزارش راننـدگان تاکـسی     . خطرناک رانندگی، وضعيت مطلوبی دارد    

از وضعيت رفتارهای خطرناک رانندگی نشان داد که اکثر راننـدگان            

رهای خطرناک راننـدگی    بيان کردند که هميشه يا بيشتر اوقات رفتا       

های راننـدگان آمريکـايي را        ای که ديدگاه    مطالعه. دهند  را انجام نمی  

درباره وضعيت رانندگی خود و ديگران را بررسی کرد نـشان داد کـه         

کنند کـه     بيشتر رانندگان خود را رانندگان ماهر و محتاطی تلقی می         

ننـد  دا به علت عوامل محيطی احتمال تـصادف را در خـود زيـاد مـی     

]١٥[ .  

ها و رفتار راننـدگان تاکـسی      در مطالعه ديگری نيز مقايسه ديدگاه     

در دو کشور چين و آمريکا نشان داد که در آمريکا بيـشتر راننـدگان      

هــا و راهنماهــا در کــاهش تــصادفات توجــه  بــه نقــش دســتورالعمل

هـای    داشتند، در حالی که رانندگان چينی بر روی مهارت و قابليـت           

نتـايج ايـن مطالعـه مـشخص کـرد بـا          . کردنـد   ه مـی  فردی خود تکي  

وجودی که رانندگان چينـی رفتـار خـود را مطلـوب گـزارش کـرده             

 درصـد از    ٦٤بودند، ولی مـشاهده رفتـار آنـان نـشان داد کـه تنهـا                

 درصـد از آنهـا بـه        ٤٠بـستند و      رانندگان چينی کمربند ايمنی مـی     

در .]١٦[ردنـد   ک  هنگام تغيير مسير خود از چراغ راهنما استفاده مـی         

بررسی ما نيز اين تفاوت محـسوس و قابـل توجـه ميـان رفتارهـای                

  . خورد ای به چشم می خودگزارشی و مشاهده

مطالعه مشابه در کشور غنـا کـه بـرای اطـالع از نگـرش و دانـش           

رانندگان اتوبوس و مينی بوس درباره راننـدگی مختـل شـده تحـت              

ين رانندگان شرکت کننده    تأثير الکل انجام شد نيز نشان داد که از ب         

کردند تعداد کمی راننـده مـست وجـود      در بررسی، اکثر آنها فکر می     

کنند و اطالعی از ايـن کـه تـا چـه حـد الکـل        دارند که رانندگی می  

  .]١٧[تواند رانندگی را دچار اختالل کند نداشتند  می

بررسی وضعيت درک، نگرش و باور و آمادگی برای تغيير رفتار در            

 کانادايي نشان داد که رانندگان درک چندانی از در معرض           رانندگان

خطر بودن خود ندارند و اکثر آنهـا معتقـد بودنـد کـه بـه نـدرت بـا            

کننـد و     رانند و يا بعد از مـصرف الکـل راننـدگی مـی              سرعت باال می  

تقريباً تمامی آنها باور داشتند که قوانين راهنمايي و رانندگی ايمنی           

اين مطالعه مشخص کرد که بين زنان       . دهد   می ها افزايش   را در جاده  

و مردان راننده از نظر نگرش و باور تفـاوت وجـود دارد و بـه همـين            

های آموزشی بر روی راننـدگان مـرد متمرکـز     دليل بهتر است برنامه   

  .]١٨[گردد 

ای با هدف بررسی رابطه ميان رفتارهای خودگزارشی با           در مطالعه 

ن آمريکايي، مشخص شـد کـه سـن،         متغيرهای جمعيتی در رانندگا   

جنس، تحصيالت و درآمد رانندگان بر رفتار سـرعت غيرمجـاز آنـان          

تأثيرگذار بود؛ به طوری که رانندگان زن بيشتر از مـردان، راننـدگان    

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.4

.8
.2

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                            11 / 14

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.4.8.2
http://payeshjournal.ir/article-1-555-en.html


  

  ٤١٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

مسن بيشتر از جوانان و افراد با تحصيالت پايين بيشتر از راننـدگان             

. کردنـد   ايت مـی  با تحصيالت باالتر، محدوده مجاز برای سرعت را رع        

تأثير اين متغيرها بر استفاده از وسايل ايمنی مانند کمربنـد ايمنـی              

در بررسی رابطه اين متغيرها با رفتار       . هم نتايج مشابهی را نشان داد     

رانندگی نکردن بعد از مصرف الکل، مشخص شد کـه در ايـن مـورد               

تر داری بر رفتار داشت، به طوری که زنان بيش تنها جنس تأثير معنی   

  .]١٩[کردند  از مردان از رانندگی بعد از مصرف الکل اجتناب می

در مطالعه ديگری که بر روی تغييرات رفتارهای رانندگی از سـن             

 ســال انجــام شــد مــشخص گرديــد کــه غالبــاً رفتارهــای ٢٦ تـا  ٢١

 سـالگی ايـن     ٢٦خطرناک رانندگی رفتاری مردانه هستند و تا سـن          

نتيجه اين بررسی کوهـورت کـه       . ندشو  رفتار در رانندگان تثبيت می    

هــای خودگزارشــی بــرای بيــان رفتارهــای خطرنــاک   در آن از فــرم

رانندگی مانند رانندگی بعد از مصرف الکل، سرعت باال، رانندگی بعد           

از مصرف مواد مخدر، رفتارهای ماجراجويانه در گروه سنی مشخصی          

 ٢١،  ١٨مانی  از افراد متولد شده در نيوزيلند انجام شد و در مقاطع ز           

مطالعـه نـشان داد     .  سالگی از نظر رفتار رانندگی مطالعه شدند       ٢٦و  

که به طور کلی کاهش قابل توجهی در رفتارهای خطرناک راننـدگی      

مطالعـه  .]٢٠[افتـد    سالگی اتفـاق مـی  ٢٦ و ٢١در فاصله زمانی بين    

ديگری نيز که بر روی راننـدگان نـروژی انجـام شـد نـشان داد کـه                  

ه موضــوعات ايمنــی ترافيــک بــر روی رفتارهــای نگــرش نــسبت بــ

رانندگی، به ويـژه رفتارهـای پيـروی از قـوانين و سـرعت مجـاز در                 

  .]٢١[گذارد  رانندگی، تأثير می

هـای فـردی دو گـروه         مطالعه حاضر نشانگر اين بـود کـه نگرانـی         

دار   رانندگان تاکسی تنها با سـابقه راننـدگی عمـومی ارتبـاط معنـی             

گر هر چه در داخل اين دو گروه سابقه راننـدگی  داشت، به عبارت دي 

هـای فـردی آنهـا دربـاره رفتارهـای            رود، به ميزان نگرانـی      باالتر می 

به عبارت ديگر رانندگان باسـابقه،      . شود  خطرناک رانندگی افزوده می   

بيشتر برای ترک رفتارهای خطرناک راننـدگی خـود نگرانـی فـردی             

دار   دو منطقه، اين رابطه معنـی     البته در مجموع رانندگان اين      . دارند

اين بخش از نگرش با هيچکدام ديگـر از متغيرهـای جمعيتـی             . نبود

های تحت تأثير ديگران نيـز در         بخش نگرانی . دار نداشت   رابطه معنی 

 با سـابقه راننـدگی عمـومی ارتبـاط          ٦گروه رانندگان تاکسی منطقه     

ننـدگی  يعنی هر چه در داخل ايـن گـروه سـابقه را           . دار داشت   معنی

رود، بيشتر برای ترک رفتارهـای خطرنـاک راننـدگی خـود        باالتر می 

در . نگران هستند که مورد اعتراض يا تمـسخر ديگـران قـرار گيرنـد           

 و نيز مجمـوع راننـدگان دو منطقـه، ايـن رابطـه            ٤رانندگان منطقه   

دار نبود و در ضمن اين بخش از نگرش بـا هيچکـدام ديگـر از                  معنی

هر چه در اين راننـدگان     . دار نداشت   بطه معنی متغيرهای جمعيتی را  

) نگـرش مثبـت  (رود، ميزان موافقت  تاکسی سابقه رانندگی باالتر می   

آنها درباره منافع حاصل از ترک رفتارهای خطرناک رانندگی افـزوده           

 و کـل    ٦و نه رانندگان منطقه      (٤در گروه رانندگان منطقه     . شود  می

ت باالتر نظر مساعدتری نسبت بـه       نيز رانندگان با تحصيال   ) رانندگان

در مجموع نگرش مثبت نـسبت  . منافع ترک اين نوع رفتارها داشتند  

 و کـل    ٦به ترک رفتارهـای خطرنـاک، در گـروه راننـدگان منطقـه              

  . دار داشت رانندگان تنها با سابقه رانندگی عمومی رابطه معنی

رفتار خودگزارشـی راننـدگان تاکـسی نيـز در بـين راننـدگان دو               

بـه عبـارت    . دار معکوس داشت    نطقه تنها با تحصيالت رابطه معنی     م

رود، گـزارش آنـان از        تـر مـی     ديگر هر چه سـطح تحـصيالت پـايين        

از آنجـا کـه در مـشاهده      . شـود   تر مـی    رفتارهای رانندگی خود مثبت   

رفتارهای خطرنـاک متأسـفانه وضـعيت رفتارهـا در همـه راننـدگان         

ابطه را ناشـی از نگرانـی بيـشتر    چندان خوب نبود، شايد بتوان اين ر   

تـر از گـزارش درسـت رفتـار راننـدگی            رانندگان با تحصيالت پـايين    

هـای    بنابراين شايد بتوان گفت که الزم است تمرکـز برنامـه          . دانست

تـر و بـا    اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی، بر روی رانندگان قديمی    

  .سابقه بيشتر و دارای تحصيالت کمتر باشد

ارهای خطرناک رانندگی در بين رانندگان دو منطقـه         مشاهده رفت 

نشان داد که سه رفتار خطرناک اسـتفاده از تلفـن همـراه در زمـان                

رانندگی، رعايت نکردن فاصله مناسب با خـودرو جلـويي و راننـدگی     

تر از ساير رفتارهاست و در ضمن رفتارهای          نکردن بين خطوط شايع   

  . ز متفاوت استهای مختلف رو خطرناک رانندگی در زمان

نگرش مطلوب و وضعيت خوب رفتارهای خود گزارشی راننـدگان          

تاکسی از رفتارهای خطرناک رانندگی خود که در تناقض آشـکار آن        

با وضعيت واقعی اين رفتارها در آنان است، نـشان داد کـه بـه رغـم                 

شناخت کافی گروه مخاطب از رفتارهای خطرنـاک و پيامـدهای آن،        

شود و عواملی به جز نقص دانـش          ا به وفور ديده می    انجام اين رفتاره  

بـه  . شود و آگاهی و فقدان نگرش مطلوب باعث انجام اين رفتارها می        

رسد که انجام مطالعات کيفی مناسب برای اسـتخراج داليـل    نظر می 

انجام رفتارهای خطرناک رانندگی در بين رانندگان، بتواند اطالعـات          

هـای اصـالح رفتـار     و مجريان برنامـه تری را در اختيار طراحان     کامل

کنار هم قـرار دادن نتـايج ايـن مطالعـه کمـی و              . رانندگی قرار دهد  

های مطالعات کيفی مذکور به همراه استفاده از تجربيات سـاير             يافته

  .  های اثربخش کمک کند تواند به طراحی برنامه جوامع می
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  ٤١٥

     و همكارانمحسن شمس                                                                                           ...    رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران

مکـاری و   از آنجا که اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی نيازمند ه        

های درگير در حوزه ترافيک است و در          ها و گروه    ائتالف همه سازمان  

مورد رفتارهای رانندگان تاکسی حداقل دو بخش پليس راهنمـايي و     

رانندگی و سازمان مديريت و نظـارت بـر تاکـسيرانی نقـش کليـدی           

دارند، تشکيل کـارگروهی بـرای توجـه ويـژه بـه اصـالح رفتارهـای                

 مؤثری خواهد بود که در آن موضـوع اصـالح           خطرناک رانندگی گام  

. اين رفتارها در بـين راننـدگان تاکـسي در دسـتور کـار قـرار گيـرد               

های آموزش مداوم برای ايـن راننـدگان، اسـتفاده از             برگزاری کالس 

های آموزشی موجود در محيط کار رانندگان، کمک گرفتن از            فرصت

نندگان تاکسی در   های شهری برای اطالع رسانی مناسب به را         قابليت

زمينه رفتارهای خطرناک و فراهم کردن شرايط و امکانات مورد نياز           

ايـن واقعيـت   . تواند مفيد واقع گـردد  برای ترک چنين رفتارهايي می 

 درصـد از مـوارد مـشاهده شـده در ايـن مطالعـه،               ٢٩که نزديک به    

کـرد و در نتيجـه امکـان مـشاهده            ها کـار نمـی      کيلومترسنج تاکسی 

اين نقـص  . عت برای راننده وجود نداشت، قابل توجه بود       وضعيت سر 

تواند به عدم اطالع راننـده تاکـسی از    ظاهراً بی اهميت ولی مهم، می   

وضعيت سرعت خود و افزايش ناآگاهانه سرعت خـودرو منجـر شـود          

که نتيجه منطقی آن تخطی از سرعت مطمئنه و بـاالرفتن احتمـال             

 طراحـی و اجـرای مداخلـه        رسـد کـه     به نظر مـی   . بروز تصادف باشد  

مناسب برای رفع اين مشکل، البته به شرطی که تعمـدی در از کـار               

  .انداختن کيلومترسنج نباشد، کامالً عملی و کم هزينه خواهد بود

  سهم نويسندگان

 تهيـه  و مراحل مختلف پـژوهش  اجراي و طراحي: محسن شمس

 اوليه مقاله نسخه

 و ه مراحـل طراحـي  راهنمايي و نظـارت بـر کليـ   : آرش رشيديان

ها و اصـالح   اجراي پژوهش، ارائه مشاوره روش شناسی و تحليل داده      

  های مختلف مقاله نسخه

و نظارت در مراحل طراحی پـژوهش،   راهنمايي: داود شجاعی زاده

 کمک به اصالح و نهايي کردن متن مقاله

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

 ا و کمک به نهايي کردن متن مقالهه تحليل داده

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

  ها و کمک به نهايي کردن متن مقاله داده

  

  تشكر و قدرداني

داننـد صـميمانه از مـديريت و          نويسندگان مقاله بر خود الزم مـی      

کارکنان محترم سازمان مـديريت و نظـارت بـر تاکـسيرانی تهـران،              

ــاطق سر ــتان منـ ــتکش ٢ و ٥پرسـ ــدگان زحمـ ــسيرانی، راننـ  تاکـ

 شهرداری تهران و پليس     ٤ و   ٦های خطی در خطوط مناطق        تاکسی

راهنمايي و رانندگی تهران بزرگ، که بـدون همکـاری آنـان امکـان              

   .انجام اين پژوهش وجود نداشت، تشکر و قدردانی نمايند

 منابع
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هاي ناشي از علل خارجي حوادث        همه گير شناسي آسيب   . اسماعيل

چــاپ اول، وزارت بهداشــت درمــان و . در جمهــوري اســالمي ايــران
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