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. فارس. دکتراي پزشکي،جمعيت هالل احمر استان فارس  -٣
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  فارس ايران.کارشناس شهر سازي، شهردار داراب -۴

 ۳۱/۱/۹۱: پذيرش مقاله                   ۱/۱۰/۹۰: وصول مقاله

  :چکيده
تـرين عامـل    عنـوان مهـم   عامـل انسـاني بـه    :مقدمه

هـدف پـژوهش   . اي شناخته شده است تصادفات جاده
حاضر مقايسه نقش عامل انسـاني در بـروز تصـادفات    

صنوف مختلف شهرسـتان داراب در زمسـتان   رانندگان 
  .بود ٨٩

 يهمبسـتگ  يفيحاضر از نوع توصـ  پژوهش :ها روش
ـ  گـروه  ٤نخسـت از  . بود ون، يگان اتوبـوس، کـام  درانن

 يريگ نفر به روش نمونه ١٣٠ يشخص يرو سوا يتاکس
 يرفتـار راننـدگ   ةهدفمند انتخـاب شـدند و پرسشـنام   

 يهـــا داده. ل کردنــد يــ را تکم) MDBQ( منچســتر 
انس چند راهه، يل واريپژوهش با استفاده از آزمون تحل

 يافـزار آمـار   و بـا اسـتفاده از نـرم    يب همبسـتگ يضرا
SPSS ل شديتحل.  

در  هـا  س نشـان داد گـروه  انيل واريج تحلينتا :ها افتهي
و  ي، تخلفـات عمـد  ها اشتباهات، لغزش(ها  تمام عامل

ــات غ ــديتخلف ــا  )يرعم ــديب ــادار  يک ــاوت معن گر تف
 ٣ات درمـر زان نين ميشترين بيهمچن. )p >٠٥/٠(دارند

ـ به ترت يو تخلفات عمد ها عامل اشتباهات، لغزش ب ي
 يون، سـوار يرانندگان اتوبوس، کام يها متعلق به گروه

ن يشتريب يرعمديتخلفات غ اما در عامل ؛بود يو تاکس
ون و يکـام  ي، تاکسـ يسـوار متعلق به ب ينمرات به ترت
  .اتوبوس بود

 ها ز نشان داد سن با تمام خطاين يب همبستگيج ضرينتا
ــ ــات رابط ــادار دارد ةو تخلف ــت و معن ). p>٠٥/٠( مثب

خطرناک و اشتباه  يرعمديغ يالت با خطاير تحصيمتغ
امـا بـا عامـل     ؛)p>٠٥/٠( نادار داشتو مع يمنف ةرابط

 مثبــت و معنــادار داشــت ةرابطــ ير عمــديــتخلــف غ
)٠٥/٠<p .(نشـان   اي رابطه ين با تخلفات عمديهمچن

و استفاده از  يرانندگ يها مدت سال). p <٠٥/٠( نداد
ـ چ يبا ه يمنيکمربند ا  يمعنـادار  ةک از عوامـل رابطـ  ي

  ).p <٠٥/٠( نشان ندادند

 هـا  اطزان نمرات خين ميشتريا که باز آنج :گيري جهينت
ون يوبوس و کامته رانندگان اژه متعلق بيو تخلفات به و

 تصـادفات،  زانيم کاهشمنظور  بهشود  ميشنهاد يبود، پ

 هنگام در يکاف يها و آموزش يشناخت روان يها يابيارز
 طور به آن از پس نيهمچن و نامهيگواه هئارا نش ويگز

  . .رديپذ صورت متناوب

ــاکل ــديم ــدگي،  :ت كلي ــدگان، تصــادفات رانن      رانن
  .و تخلفات ها عامل انساني، خطا

mailto:M.heydari.res@gmail.com
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  مقدمه
حوادث راننـدگي سـاليانه جـان هـزاران نفـر را در      

روزانه در سراسر . گيرد ميمله ايران سراسر جهان، از ج
نفر جان خود را بـر اثـر تصـادفات     ٣٠٠٠ش از يا بيدن

  .)١( دهند مياز دست  اي جاده

 ير بر اثر تصادفات رانندگيسال اخ ١٠ يط رانيدر ا
مجـروح  نفـر  هزار  ٢٢١ون و يليم ٢هزار کشته و  ٢٣٥

  .)٢(شدند 

تـا   ٢٠٠٠ يهـا  ن ساليدهد که ب مينشان  ها يبررس
 يهـا  در کشـور  يکـ يسوانح تراف يها تعداد کشته ٢٠٢٠

ن يکه ا يدر حال ؛ابدي ميکاهش  افتهيثروتمند و توسعه 
و متوسـط درآمـد و در   کم درآمـد   يها روند در کشور

 ينيب شينکه پيجه اينت. حال توسعه معکوس خواهد بود
ـ يکه در ا يکيشود تلفات سوانح تراف مي  ةن برهه در رتب

بـه   ٢٠٢٠اسـت تـا سـال     ها يماريازدهم صدمات و بي
  . )١( ل شوديبدتد کننده سالمت انسان يسوم تهد ةرتب

از  يوسـتار يپاست که  يچند بعد يرفتار يرانندگ
. گذارند ميبر آن اثر  يتيو موقع ياجتماع -يمل فردعوا

 اي مجموعـه  اي عوامل تصادفات جاده يشناس  در سبب
ت نامناسـب  ياز جملـه وضـع   ؛انـد  ازعوامل مطرح شده

ه فرسوده، يز، وسائل نقليکشور، نقاط حادثه خ يها جاده
شـتر  ياگرچـه ب  .يو عوامـل انسـان   ها خودرو ينقص فن

رات به کـ عوامل فوق را قش ن اي دهن حوادث جامحققا
ـ اما آنها بر ا اند؛ متذکر شده ه ن نکتـه توافـق دارنـد کـ    ي

 ةصيبه خص بوطدرصد از علت تصادفات مر ۹۰حدود 
  .)۳( است يان عامل انسانهم اي گاندرانن يرفتار

ــژوهش ــا پ ــد يه ــ  يچن ــه بررس ــبن يب ــا اني  يه
ــل انســان يشــناخت روان  اي در تصــادفات جــاده يعوام

  .)۴،۵(اند  پرداخته

و  يتيشخصـ  يفـرد  يهـا  تفاوت آنجا که اصوالًاز 
و  يراننـدگ  ةوير شـ ش اطالعات افراد بزپردا يها سبک

 ؛)۴( م داردير مســتقيثأتــامـد آن در بــروز تصـادفات   يپ

ـ اح يمتخصصان در تشـر  ان دو سـطح  يـ من موضـوع،  ي
ز يتمـا  يراننـدگ  ٢يو خطاها يرانندگ ١تخلفات ياساس

ن دو مفهوم يال است که ين دلين امر بديا .اند قائل شده
. دارنـد  ياصـالح متفـاوت   ةويشـ و  يشناسـ  سبب عمدتاً

ـ  ييبـه نارسـا  ف يـ خطاها بنا به تعر در  يشـناخت  يذهن
شده  يک سلسله اعمال طراحيح و انجام يقضاوت صح

در ؛ )۶( شـود  مـي اطالق مطلوب  ةجيدن به نتيرس يبرا
ـ يشود که ا ميگفته  ييبه رفتارها تخلفات که يحال  يمن
تـوان بـه    مـي و ازجملـه   انـدازد  ميندگان را به خطر ران

ر مجـاز،  يـ سـبقت غ ، يمصرف الکل در هنگام راننـدگ 
  .)۶( نام برد.... و  خطوط يروحرکت 

 يگـر يد يهـا  يبند ميتقس ينه خود داراين دو گزيا
 :اسـت  گر خطاها شـامل دو دسـته  يهستند؛ به عبارت د

 در توجـه و پـردازش اطالعـات    يشـناخت  يينارسا -۱
 ياشـتباه  يهـا  انجام رفتار: اشتباهات -۲و  ٣)ها لغزش(

  ).۷( که فرد از نادرست بودن آن ناآگاه است

 يشناخت يها يشتر کاستيب ،خطاها يشناس در سبب 
  .)۷( ل استيستم پردازش اطالعات دخيو نقص در س

کـه بـه    ٤يعمـد تخلفـات  : اند ز دو دستهين تخلفات
؛ شـود  ميالق اط ين رانندگيقوان ينقض آشکار و تعمد

شـود   ميرا شامل  ييها که رفتار ٥ير عمديغتخلفات و 
در  يعمدنکه يشود بدون ا مين يکه منجر به نقض قوان

عوامـل   يتخلفـات عمـد   يدر سـبب شناسـ   .کار باشد
 دارنـد  ينقش پررنگ تر يتيو موقع يزشيانگ ياجتماع

)۷(.  

ـ ارتبـاط متغ  ين مطالعه بررسيا ةهدف عمد  يهـا  ري
ـ با ا يت شناختيجمع تخلفـات  ن دو عامـل خطاهـا و   ي
مختلـف   يهـا  قشر ةسين با مقايهمچن .باشد مي يعمد

                                                             
1 . violences 
2 . Erorrs 
3 .Lapses 
4 Aggressive Violation 
5 Ordinary Violation 



 محمود حيدري،کاظم خرم دل، طيبه رخشاني، محمد کاظم شکوه
 

41 

 

اره
شم

م، 
هار
ل چ
 سا
ت،
نجا

د و 
مدا
ی ا
علم

مه 
صلنا
ف

1 ،
13

91
 

در آنهـا   يراننـدگ  يمنف يهازان انجام رفتاريمرانندگان 
  . مشخص شود

، در تصادفات منجر به فوتكه دهد  مينشان  هاآمار
 يدرصد افـراد خـودرو   ٧/٣٥مورد استفاده  هينقل ةليوس

درصد وانـت   ٨/٦لت، کيدرصد موتورس ٥/٢٦، يسوار
درصد  ٧/١و  يليونت و تريون، کاميدرصد کام ٤/٤بار، 

ـ نقل ةلين وسـ يهمچن. بوس بوده است ينياتوبوس و م ه ي
درصد موارد  ۳۳در ياده متوفيا عابر پير با خودرو يدرگ

ـ يونـت و تر يکام ون،يدرصد کام ٧/١٨، يسوار  ٥/٨، يل
ــار،   ٤/٣کلت و يدرصــد موتورســ ٩/٥درصــد وانــت ب

   .)٨( بوس بوده است ينياتوبوس و م درصد

ــ حــق ةدر مطالعــ ن ســن و يشــناس و همکــاران ب
امـا سـن بـا     ؛ده شديد يمعنادار ةرابط يعمد يخطاها

ـ  .نشان نداد اي گر عوامل رابطهيد ـ  ةن رابطـ يهمچن ن يب
در . الت با هر چهار عامل مثبـت و معنـادار بـود   يتحص

 يتخلفـات عمـد  خطاهـا و  ت با ين جنسين مطالعه بيا
ق يحقـا  ةکه در مطالع يدر حال ؛)۹( ده نشديد اي رابطه
ت يجنسـ ) ۱۹۹۰( سن و همکارانيو ر )۱۰( يضيو عر
 .و خطاهـا نشـان داد   يتخلفات عمدبا  يمعنادار ةرابط

ـ با پارکر و همکاران  ـ  معنـادار  ةافتن رابطـ ي ن سـن و  يب
درصــد نشــان دادنــد کــه ، يتخلفــات عمــدخطاهـا و  

بـوده   شتريار بيتر بس در رانندگان مسن يعمد يخطاها
 ).۱۱( است

کشور مشخص شد  خارج از در يگريد ةدر مطالع 
 بـه  منجـر  کـه  يرانندگ خطرناک يها علل انجام رفتار

 .است متفاوت جوانان و مسن در افراد شود مي تصادف
 کهولـت  و يماريب شتريمسن ب افراد در تصادفات علت

 علـت تصـادفات،   شـتر يب ها جوان در اما؛ باشد مي سن

ـ  تجربه عدم اي خشونت و پرخطر يرفتارها مصـرف   اي
  .)۱۲( باشد ميالکل 

بـا تمرکـز بـر عوامـل     ن مطالعه در تالش اسـت  يا
را کـه   يت شـناخت يـ جمع يها رينقش متغ يشناخت روان

آن بروز  مدايو پ يجام رفتار پرخطر در رانندگاناحتمال 
ـ ؛ كنـد  ييدهند شناسا ميش يافزارا تصادفات  ن يهمچن

 يرا در انجـام رفتارهـا  مختلف رانندگان  ياقشرهسهم 
ـ با تقوتا  پرخطر مشخص سازد  ينظـر  يهـا  انيـ ت بني

در کــاهش   ميگــا يمربــوط بــه راننــدگ يهــا پـژوهش 
  .برداشته شود يرانندگتصادفات 

  :ابزار
  :١منچستر يرفتار رانندگ ةپرسشنام

MDBQ  ـ  كـه  اسـت  يسـؤال  ٥٠ ةپرسشـنام ک ي
 يـك  در  و نجدسـ  مـي   را يرانندگ يهااتخلفات و خط

 ،٠=هرگز( شود مي بندي درجه ٥ تا ٠ از ليكرتي طيف
 طـور  بـه  ،٣=اوقـات  بيشتر ،٢=گاهگاهي ،١=ندرت به

بـا   جنبـه  دو در سـؤاالت  .)٥ = هميشـه  و ٤=مكـرر 
 در ديگـري  و رفتـار  نوع در يكي دارند؛ فرق يكديگر

 .دارد راننـدگان  ديگـر  براي رفتار كه آن خطري ميزان
، هـا  لغـزش  :دسـته هسـتند   ٤ شـامل  رناهنجا يها رفتار

 .تخلفـات غيرعمـدي   و عمـدي  تخلفـات  ،اشـتباهات 
 بندي سه طبقه رفتارها اين خطر ميزان مورد در همچنين

 بـراي  خطـر  احتمال بدون رفتارهاي :الف :دارد وجود

 عـدم  احساس ايجاد حد در فقط و جاده رانندگان بقية

 رهاييرفتا :ب ،)كم خطر احتمال ( براي ديگران آرامش

 احتمال( كند خطر ايجاد براي ديگران دارد احتمال كه

خطـر   ديگر راننـدگان حتمـاً   براي :ج و )متوسط خطر
  .)ادياحتمال خطر ز( کند ميجاد يا

 يبـرا  يمناسب ييايو پا ييروا يدر مطالعات خارج
  .)۱۴،۱۳( دست آمده است هن پرسشنامه بيا

 و همکـاران  يگـودرز  ةران در مطالعين در ايهمچن
و  ٨٧/٠معـادل   MDBQ  يونباخ بـرا رک يزان آلفايم

تا  ٩٢/٠ ةدر دامنرا  ها اسيخرده مق يب توافق برايضرا
  .)١۵( اند کردهذکر  ٩٦/٠

                                                             
1 Manchester Driving Behavior Questionnaire 
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نيمـه سـازي    ميزان آلفـاي كرونبـاخ و ضـريب دو   
 ۸۶/۰و  ۸۷/۰نيز در اين پژوهش به ترتيـب  پرسشنامه 

  .دست آمد هب

  ها روش
بـا طـرح    يفيپژوهش حاضر از نوع مطالعات توص

 يدارا افـراد تمـام  را  يآمـار  ةجامعـ . اسـت  يهمبستگ
ــيگواه ــدگ ةنام  ۱۳۸۹شهرســتان داراب در ســال  يرانن
ـ  هدفمنـد به صورت  ها نهمون. دادند ميل يتشک  ۴ن ياز ب

و لـر، اتوبـوس،   يون و تري، کـام يقشر راننـدگان تاکسـ  
 يکه شغل اصلنامه يگواه يدارامردان ( يشخص يسوار

 ۴۰ يهـا  گـروه به صورت نفر  ۱۶۰ )ودنب يرانندگ انآن
ل ينفر تقل ۱۲۰زش به يکه پس از ر انتخاب شدند ييتا
و   صـالح  يمراکز ذدر ابتدا پس از اخذ مجوز از . افتي

کا يو سند يمسافربر يها انهي، پايرانيبا تاکس يهماهنگ
ـ  پرسشـنامة رفتـار راننـدگي را    ياران پژوهشـ يدست ن يب

 ،ل پرسشنامهياز تکم قبل .كردندع يتوزشرکت کنندگان 
ح دادنـد  يکنندگان توضـ  شرکت يبرا ياران پژوهشيدست

کننـد کـه قصـد دارد     مـي شـرکت   يدر پژوهش انکه آن
عـالوه بـر   را بسـنجد و   يراننـدگ  يها و رفتار ها عادت

ـ آبدون اسـم هسـتند، اطالعـات     ها نکه پرسشنامهيا  انن
ز بـه  يـ ج پـژوهش ن ينتـا  و محرمانه خواهد مانـد  کامالً

 .منتشر خواهد شد يو نه فرد يو گروه يآمارصورت 
 يها نخست گروه: ده داشتحاضر دو هدف عم ةمطالع

ـ رفتـار   يهـا  از لحـاظ شـاخص   مورد مطالعـه   يدگرانن
ـ تـا م  سه شدندير مقاگيکدي با )تخلفاتو  ها خطا( زان ي

ـ ک تحليـ سپس در  ؛مشخص شود خطر  يل همبسـتگ ي
مـل  وابـا ع  يت شـناخت يجمع يهارياز متغ يبرخ ةرابط

ي پـژوهش بـا   ها داده .شد يدر کل نمونه بررس مذکور
و  ۱۶ويراسـت   SPSSافزار آماري  نرم ةاستفاده از بست

، ي آمـار توصـيفي  هـا  همچنين بـا اسـتفاده از شـاخص   
 اي رشـته  رمن و دويرسـون، اسـپ  يپ( يب همبستگيضرا
ـ و تحل )اي نقطه ـ انس چنـد راهـه و   يـ ل واري ک راهـه  ي
   .ل شدنديتحل

  ها افتهي
مـرد در   ةراننـد  ۱۲۰کننـدگان در پـژوهش    تشرک

ـ در تحل. سـال بودنـد   ۵۸تا  ۲۲ يسن ةدامن ل نخسـت  ي
لحاظ سه  از ها ن گروهيکل تفاوت ب يل مانوايج تحلينتا
ـ متغ ـ تحق ير اصـل ي  >F=(5.62) P(بـود  ق معنـادار ي

0.001 .(  
ک راهه يانس يل واريسپس با استفاده از آزمون تحل

مکـان  (.سه شدنديهم مقا با ها ريدر تک تک متغ ها گروه
  )انتهاي مقاله()۱جدول
دهد تفـاوت   مينشان  ۱چنانچه مندرجات جدول  
و تخلفـات   ها خطا( وابسته يها ريمتغ  ميدر تما ها گروه
مشخص براي سپس . )p>٠٥/٠( معنادار است) يعمد

 يو تخلفات عمد ها در خطا ها ق گروهيشدن تفاوت دق
 ها ن آزمون گروهيدر ا .استفاده شد يبيتعق يها از آزمون

  .پردازد مي ها گروه يسه زوجيبه مقا
در عامـل  كـه  نشان داد  LSD يبيآزمون تعق ةجينت

ـ . با هم تفاوت معنادار بـود  ها ن تمام گروهيلغزش ب ن يب
ن يهمچن يون با سواريو کام يون با تاکسيرانندگان کام

مشـاهده   يتفاوت معنـادار  يو سوار ياتوبوس با تاکس
ـ   .شد ب راننـدگان اتوبـوس،   يـ گـر بـه ترت  يارت دبه عب
 ير عمـد يـ غ يدر عامل خطا يو تاکس يون، سواريکام

  . ن نمره را کسب کردنديشتريب ها خطرناک
ـ   فقـط  ياما در عامـل تخلفـات عمـد    ن يتفـاوت ب

معنـا دار بـود و    يو اتوبوس با سوار ياتوبوس با تاکس
 يو تاکسـ  يون، سواريب رانندگان اتوبوس، کاميبه ترت

  .ن نمرات را کسب کردنديشتريب
ـ  يعنيدر عامل سوم  ن اتوبـوس بـا   ياشتباه تفاوت ب

معنـادار   يون با سواريو کام ي، اتوبوس با تاکسيسوار
در  يگر تفـاوت معنـادار  يکـد يبـا   ها گروه يبود و مابق

ـ زان نمـرات ن يـ ن ميشـتر يب. زان اشتباه نداشتنديم ز بـه  ي
و  يتاکسـ ون، يب متعلق به رانندگان اتوبـوس، کـام  يترت

  .بود يسوار
ز تفـاوت  ين ير عمديتخلفات غ يعنيدر عامل آخر 

ون بـا  ين کـام ي، همچنـ ين رانندگان اتوبوس با سـوار يب
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ب يزان نمرات به ترتين ميشتريب؛ اما معنادار بود يسوار
ون و اتوبـوس  يکـام  ،ي، تاکسيمتعلق به رانندگان سوار

  .بود
 يهــا ريــمتغ ةرابطــ يگــر بــه بررســيد يلــيدر تحل

. پرداخته شد يعامل رفتار رانندگ ۴با  يت شناختيعجم
 هـا  افتـه ي ةر بودن جداول آنها خالصـ يکه به علت جاگ

عبارت بودنـد    يت شناختيجمع يها ريمتغ: شود ميذکر 
بسـتن کمربنـد     و يراننـدگ  ةالت، سـابق ياز سن، تحص

رسـون،  يپ يب همبسـتگ يکه بـا اسـتفاده از ضـرا    يمنيا
  .ل شدنديتحل اي هنقط اي رشته رمن و دوياسپ

مثبـت و   ةرابطـ   عامـل  ۴سن با هر  ها ريان متغياز م
الت با لغزش و ير تحصيمتغ. )p>٠٥/٠( معنادار داشت

امـا بـا    ؛)p>٠٥/٠( و معنادار داشت يمنف ةاشتباه رابط
 معنـادار داشـت   مثبت و ةرابط ير عمديعامل تخلف غ

)٠٥/٠<p( ــا متغ و ــب ــن ير تخلفــات عمــدي  ةز رابطــي
  .)p<٠٥/٠( نداشت يمعنادار

ـ يو استفاده از کمربند ا يرانندگ يها مدت سال  يمن
 نشان نداد يمعنادار مثبت و ةک از عوامل رابطيچ يبا ه

)۰۵/۰>p(.   

  يريگ جهينت
 يشناخت روان اي سهيمقا يحاضر بررس ةهدف مطالع

 ؛ زيـرا مختلف رانندگان بود يها قشر در  يرفتار رانندگ
ن سـهم را در  يشـتر يب يانعامل انسكه ثابت شده است 

آمار ماهيانه و سـاليانه مـرگ و   . دارد اي تصادفات جاده
گاهي تـا حـد     رانياز حوادث رانندگي در احاصل مير 

ايـن  . و بالياي طبيعـي اسـت   ها مقايسه با برخي جنگ
ملي براي  ةپيامد شوم تمدن اگر نه به عظمت يک فاجع

 کـه  اما از چنان اهميتي برخوردار اسـت  ؛کشور ماست
  . طلبد مي را نياز به يک عزم ملي در جهت کاهش آن 

بـه   يمقـدمات  ةک مطالعـ يپژوهش حاضر به عنوان 
اشتباهات، عامل  ۴صنوف مختلف رانندگان در  ةسيمقا

 نيـز و  يرعمـد يتخلفات غ  و ي، تخلفات عمدها لغزش

ن عوامل يبا ا يت شناختيجمع يها ريارتباط متغ يبررس
  . پرداخت

عامـل   ۳در ذكر شد  ها افتهيدر بحث گونه كه  همان
ب يــبــه ترت يتخلفــات عمــد و هــا اشــتباهات، لغــزش

ن يشـتر يب يو تاکسـ  يسوار ،ونيکام ،رانندگان اتوبوس
بـه   ير عمـد ياما در عامل تخلفات غ ؛نمرات را داشتند

ن يشـتر يون واتوبـوس ب يکـام  ،يتاکسـ  ،يب سـوار يترت
  .نمرات را کسب کرده بودند

حاصــل  شــتر ياهــا ب شــتر آمــد خط يچنانچــه پ
و نقـص در پـردازش اطالعـات     يشناخت يها يينارسا

 يزشيشتر انگينه ساز تخلفات بيکه زم يدر حال ؛هستند
راننـدگان    ج،يحال بـا توجـه بـه نتـا    . هستند يتيو موقع

نسـبت بـه    ين بـا تفـاوت ملموسـ   يسـنگ  ةيوسائل نقل
 ةسبک در خطاها و تخلفـات نمـر   يها نيرانندگان ماش

علت امر عالوه بـر نگـران کننـده بـودن     . ددارن يباالتر
ـ ا يشـناخت  يهـا  يينارسابه دليل تواند  مي ن دسـته از  ي

کـه مشـخص    ميژه هنگـا يـ ن امر به ويا. رانندگان باشد
در  يزان خطاهـا و هـم تخلـف عمـد    يـ شود هـم م  مي

از افراد  ياديت جان عده زيرانندگان اتوبوس که مسئول
نگـران   سـت ها هگـرو  يشتر از مـابق يدارند ببر عهده را 

  . تر است كننده

كـه  دهـد   مـي نشـان   هـا  آمـار  ،افتهين يبا عطف به ا
 هـا  ن و اتوبـوس يسنگ ةيل نقلياز رانندگان وسا ياريبس

طـور   به. ک تصادف دارنديش از يکسال بيران در يدر ا
 ۱۲ون و در هـر  يک کـام يمتوسط در هر چهار تصادف 

 ۱۲نفـر کشـته و    ۵ک اتوبـوس بـا متوسـط    يتصادف 
  ). ۱۶( ر بوده استيروح درگمج

تعـداد تصـادفات    يگرچه در کل به لحاظ درصـد ا
 ؛)۱( کمتر است ها ين نسبت به سواريه سنگيوسائل نقل

لـذا   ،دارد يريزان تلفات آنها رقم چشمگيسفانه مأاما مت
 ينش و اصالح رفتـار راننـدگ  يگز يژه بر رويتمرکز و
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طلب  را يشتريضرورت ب اي ن قشر از رانندگان حرفهيا
  .کند مي

ــ  ــه بررس ــه ب ــتحل يدر ادام ــتگي ــ يل همبس  يبرخ
، ن عوامل پرداخته شـد يبا ا يت شناختيجمع يها ريمتغ

ماننـد   يشـناخت  روان يها ريمتغكه ثابت شده است زيرا 
ت يوضــع ،التيتحصــ ،هــلأت تيوضــع  ،ســن، جــنس

، زمان واکنش، يجانيحاالت ه ،ينات، سبک زندگيتمر
ـ تج و يد، گوش به زنگـ يقدرت د نقـش   يراننـدگ  ةرب

  ).۱۷( کنند ميايفا  يدر تصادفات رانندگ  ميمه

بـا   يج نشان داد که سن ارتباط مثبت و معنادارينتا
 ها زان خطايش سن ميجه با افزايدر نت .تمام عوامل دارد

 يافته تـا حـد  ين يا. ابدي يش ميدر هر چهار عامل افزا
ج پارکر و همکاران است که نشـان دادنـد   يهمسو با نتا

و نه تخلفـات   يرانندگ يش سن احتمال خطاهايبا افزا
ج يو در تضــاد بــا نتــا )۱۲( ابــدي مــيش يافــزا  يعمــد

 و سـن  دادنـد  نشـان  اسـت کـه   شناس و همکاران حق
 يقـانون  ريـ غ اعمـال  انجـام  بـا فقـط   يراننـدگ  ةتجرب

  .)١٠( دارد معنادار  و يمنف ةرابط زيآم رخشونتيغ

شود  مي ينيب شيتوان گفت پ مين مسئله ين اييدر تب
، سـرعت  يشـناخت  يهـا  ييکاهش توانـا  هکه با توجه ب

همزمــان بــا و واکــنش و ســرعت پــردازش اطالعــات 
ـ ن يشـناخت  روان يش سن خطاهـا يافزا ز در راننـدگان  ي
ن يبا سن عموماً يش تخلفات عمدياما افزا ؛ابديش يافزا

بحــث و  يدارد کــه جــا يتــر يه منطقــيــتوج يجــوان
  . دارد يشتريپژوهش ب

 زانيو همکاران من در پژوهش حق شناس يمچنه

ـ م بـا  التيتحصـ   اعمـال  انجـام  و خطاهـا  انـواع  زاني

در  .داد نشـان  را يمعنـادار  ميمسـتق  ةرابطـ  يرقـانون يغ
الت بـا لغـزش و   ير تحصين پژوهش متغيکه در ا يحال

اما با عامل تخلـف   ؛و معنادار داشت يمنف ةاشتباه رابط
ـ بـا متغ . داشـت معنـادار   مثبـت و  ةرابطـ  ير عمديغ ر ي

  . نداشت يمعنادار ةز رابطين يتخلفات عمد

 يکسـان  ن باشد که عمومـاً يعلت امر ممکن است ا
 يشـتر يب يشـناخت  ييتوانا ددارن يالت باالتريکه تحص

 هـا  الت و خطـا ين تحصيب يمنف ةلذا وجود رابط ؛دارند
  . دارد يه بهتريتوج

ـ تخلفات غ انجام با فقط يرانندگ يها زان ساليم ر ي
ـ داشـت کـه در ا   يمعنـادار  معکـوس  ةرابطـ  يعمد ن ي

ـ  يمعنـادار  ةمطالعه رابطـ  زان يـ ن بسـتن کمربنـد و م  يب
  .دا نشديپ يرانندگ يها سال

 يک گـام مقـدمات  يـ ن پژهش به عنوان يا يها افتهي
 هـا  لذا ضرورت ؛دارد ديکأت يعامل انسان يبر رو صرفاً

ه نکه با توجـ ينخست ا  :کند ميمطرح   را ييها شنهاديو پ
 يش خطاها، شغل راننـدگ يم سن با افزايارتباط مستق هب

از مشاغل سخت در نظر گرفتـه شـود و    يکيبه عنوان 
  .ابديکاهش  اي گان حرفهدرانن يسن بازنشستگ

ن بـه  يسـنگ  ةيـ ل نقلئشود رانندگان وسا ميشنهاد يپ
 يشناخت يها نقص ينش از لحاظ وجود برخيهنگام گز

ـ وند مـورد ارز شـ  ميکه منجر به تصادفات  يحرکت  يابي
ــديقــرار گ يروان شــناخت همچــون کــم  ييخطاهــا. رن

ن ين، اشـتباه در تخمـ  ييپـا  ياري، تمرکز و هوشيتوجه
، يدر راننـدگ  يمهـارت کـاف  نداشتن سرعت و فاصله، 

ط خـاص و  ينادرست در شـرا  يريگ ميا تصميقضاوت 
  . اند ن دستهيکمبود سرعت واکنش از او ، يبحران

در  يتوان بـه دشـوار   ميپژوهش  يها تياز محدود
ـ گ نمونه نمونـه اشـاره کـرد کـه     كـم  تعـداد   نيـز و  يري

ـ . کند ميج را مخدوش ينتا يريپذ ميتعم ن عـدم  يهمچن
ـ يصح يده رانندگان در پاسخ يهمکار دليـل  بـه  ان ح آن

ـ ترس از به خطـر افتـادن موقع   شـان اعتبـار    يت شـغل ي
کـه  بـه طـوري    ؛کنـد  مـي مطالعـه را مخـدوش    يرونيب

همچون مصـرف مـواد و     ها رياز متغ يخسندگان برينو
ــوگ   ــت س ــه عل ــل را ب ــمطلوب يريالک ــب ي ت از جان

نکـه در  يجـه ا ينت. ل حذف کردنديدهندگان از تحل پاسخ
ـ يبروز تصادفات گرچه ترک امـا   ،لنـد ياز عوامـل دخ  يب
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لـذا بـا برداشـتن     ؛ن سـهم را دارد يتر مهم يعامل انسان
ـ نظ ييها گام ح و آمـوزش و نظـارت   ينش صـح ير گـز ي

ــگ کــردن نقــش انســان در   مســتمر در جهــت کــم رن
 ها زان تلفات جادهياز م يريزان چشم گيتصادفات، به م

  .کاسته خواهد شد

در   ۱۵اين پـژوهش حاصـل طـرح مصـوبه بنـد      {
هفتادو هشتمين جلسه شوراي اسالمي شهرداري داراب 

  }مي باشد ۲۹/۹/۸۹مورخه 

  :اريزسپاسگ
اري زگشرکت کنندگان در پـژوهش سپاسـ   مياز تما

  .کنيم مي
  

  :هاي مختلف رانندگان در خطاها و تخلفات عمدي نتايج تحليل واريانس يک راهه تفاوت گروه):۱(جدول
 کاميون  متغير هاي پژوهش

(N=۳۰) 

 اتوبوس
(N=۲۷) 

 تاکسي
(N=۲۸) 

 سواري
(N=۳۵) 

F sig 

۱۶/۱۷  خطاي غير عمدي خطرناک  
)۵۸/۲(  

۹۶/۱۸  
)۶۲/۳(  

۶۴/۱۲  
)۴۴/۷(  

۶۴/۱۳  
)۸۳/۶(  

۱۲/۸  P<0.001 

۳۳/۱۲ تخلف عمدی  
)۵۰/۳(  

۲۹/۱۵  
)۲۸/۴(  

۱۵/۹  
)۰۸/۹(  

۷۸/۱۰  
)۶۵/۶(  

۸۹/۴  P<0.001 

 ۵  اشتباه و لغزش
)۱۰/۳(  

۴۸/۵  
)۱۰/۳(  

۷۷/۳  
)۷/۲(  

۶۸/۳  
)۴۳/۲(  

۶۷/۳  P<0.05 

۱۶/۱  تخلفات غير عمدي  
)۳۷/۰(  

۱۸/۱  
)۳۹/۰(  

۳۲/۲  
)۱۲/۲(  

۴۶/۲  
)۸۵/۱(  

۶۷/۷  P<0.001 
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Abstract 
Background: 
Human factor is identified as the most important factor in road accident. The purpose of this 
research was to compare the role of human factor in road accidents in different drivers' 
categories in Darab Township in 2010. 
 
Methods: 
In this descriptive-correlation research, firstly, four groups of drivers including bus, truck, 
taxi and private car drivers (130 drivers) were selected through purposeful sampling and 
completed Manchester Driving Behavior Questionnaire (MDBQ). Data was analyzed by 
using Multivariate analysis of variance (MANOVA), correlation coefficients and SPSS. 
 
Findings: 
According to the result, all groups had significant differences in all factors such as errors, 
lapses, aggressive and ordinary violation (P<0.05); also the highest rate in 3 factors of 
errors, lapses and aggressive violation were related to bus drivers, truck drivers, private car 
drivers and taxi drivers respectively; but in ordinary violations the highest scores were 
related to private car, taxi, truck and bus drivers respectively. The findings of correlation 
coefficients were as follows: there were a significant and positive correlation between age 
and all types of errors and violence (P<0.05); negative and significant correlation was found 
between education with dangerous and aggressive errors and lapses (P<0.05); but positive 
and significant correlation was found between education and aggressive violation (P<0.05); 
there was no correlation between education score and ordinary violation; also, no 
correlation was found between years of driving and wearing safety belt with errors and 
violence (P>0.05).  
 
Conclusion: 
The results indicated that the highest scores were specially related to bus drivers and truck 
drivers. Therefore, it is recommended to perform psychological assessments and adequate 
training in order to reduce the accident rate at the time of selection and obtaining driving 
licenses and periodically thereafter.  
 
Keywords: drivers, car accidents, human factor, errors, violence 
 

mailto::M.heydari.res@gmail.com

	39-46.pdf
	5a

