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 و تاکسی طرزا در رانندگان خودروهاي سواري مقایسه و بررسی رفتارهاي خ

  در شهر اصفهان DBQبا استفاده از مقیاس 

  

  4، زهرا دهقانی3مجید فاضلی ، 2سعید منجم ،1سید محمدرضا سنبلستان

  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)راه و ترابري(عمران دانشجوي دکترا مهندسی-1

  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)راه و ترابري(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران-2

  ، دانشگاه صنعتی اصفهان)راه و ترابري(دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران-3

  ، دانشگاه اصفهان)ل و نقلحم(دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران-4

  

  چکیده

یکی از اصلی ترین دالیل تفاوت فاکتور انسان . در عملکرد ترافیکی کشورهاي مختلف تفاوت هاي زیادي وجود دارد

با وجود سهم باالي رفتارهاي پرخطر، خطاها و تخلفات رانندگی در بروز تصادفات در . در کشورهاي مختلف است

اي بررسی دالیل بروز این رفتارها در میان رانندگان ایرانی کمتر مورد بررسی قرار سطح کشور مطالعات منسجم بر

  . گرفته است

می باشد و در نتایج ) DBQ(رفتار رانندگی تحقیق پیمایش و ابزار گردآوري داده ها در این تحقیق پرسشنامهروش 

تخلفات، جنسیت، سابقه رانندگان و نوع خطاها و  آن سعی شده است روابط موجود میان نوع رانندگان، میزان

انواع رفتارهاي خطرناك در دو گروه  DBQبا توجه به تحلیل نتایج پرسشنامه . تخلفات بررسی گردد

نتایج  هم چنین. مورد بررسی قرار گرفته است) رفتارهاي خطرناك عمدي(و تخلفات) رفتارهاي ناخودآگاه(خطاها

درصد تخلف بیشتر  10درصد خطاي کمتر و  11ی براساس اظهارات خود داراي نشان می دهد رانندگان تاکس

به دست آمده در این پژوهش می تواند در بخش هاي مدیریت و  اطالعات .نسبت به رانندگان سواري می باشند

  .ایمنی ترافیک و مباحث مرتبط با آموزش هاي ترافیکی مورد استفاده قرار گیرد

 

  رانندگان خودروهاي سواري تحلیل خطاها وتخلفات رانندگی،، DBQی، رفتار رانندگ :کلیدواژه

  

   

                                                           
١
 -09132129750،smr_sonbolestan@yahoo.com  
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  مقدمه-1

به ویژه در کشورهاي در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین علل مرگ و میر و حوادث رانندگی و پیامدهاي آن 

باعث تلفات شدید در ایران نیز حوادث رانندگی عالوه بر وارد کردن صدمات اقتصادي . جراحات محسوب می شوند

 20در سطح جهان کشته و بین  میلیون نفر در حوادث جاده اي2/1 به طور متوسط ساالنه بیش از. انسانی می گردد

هم چنین براساس گزارش هاي سازمان بهداشت . میلیون نفر نیز دچار صدمات جدي جسمی می شوند 50تا 

ار دالر در سال برآورد شده و پیش بینی شده است که میلی 500جهانی هزینه تصادفات جاده اي در جهان بیش از 

نکته قابل توجه این . معرفی شود 2030تصادفات جاده اي به عنوان پنجمین عامل مرگ و میر در جهان در سال 

موضوع است که نزدیک به دوسوم از تلفات جاده اي ثبت شده در کشورهاي هند، چین، آمریکا، روسیه، برزیل، 

 ]2و1[.گزارش شده استآفریقاي جنوبی و مکزیک  ایران، اندونزي،

. و راهراننده، خودرو : ته می شونددر بررسی ایمنی ترافیک راه ها به طور معمول سه عامل موثر اصلی درنظر گرف

تاکنون سهم قابل توجهی از مطالعات مهندسی ترافیک در موضوع عامل راه انجام شده است درصورتی که 

یه نیز موثر توانند در موارد مربوط به ایمنی در آموزش رانندگان و طراحی وسایل نقلمهندسین ترافیک می 

عامل انسانی تاثیرگذارترین عامل در تعیین سطح ایمنی ترافیک از میان عوامل سه گانه محیط، وسیله و  ]3[.باشند

تجزیه و تحلیل تصادفات در ایران  ]4[.عامل انسانی است انسان بوده و رفتار راننده یکی از فاکتورهاي قابل مالحظه

درصد از  90ایران عامل انسانی است به طوري که بیش از نشان می دهد مهم ترین عامل بروز تصادفات رانندگی 

منظور از عامل انسانی در تصادفات ]3[.نی در ارتباط استسوانح به تنهایی یا مشترکا با عوامل دیگر با عوامل انسا

به طور مثال می توان به . طریقی به کاربر و دیگر استفاده کنندگان از راه ارتباط دارد تمامی عواملی است که به

ویژگی هاي جسمی نظیر خصوصیات دیداري و شنیداري و ویژگی هاي روانی نظیر قدرت تصمیم گیري، زمان 

 ]6[.فرد اشاره کردعکس العمل و خصوصیات شخصیتی 

به عنوان مثال . تارهاي انسانی در سطح جهان انجام شده استپژوهش هاي متعددي براي شناسایی مجموعه رف

قرار  را مورد بررسی 2008تا  2000ایورسن و روندمو تغییر در نگرش و رفتار رانندگان نروژي در مدت سال هاي 

سه و سینکلر به مقای]8[فتار رانندگان در ایران و ترکیههم چنین سیمسکوگلو و همکاران به مقایسه ر ]7[.داده اند

 ]9[.نروژ پرداخته اندرفتار رانندگان در آفریقاي جنوبی و 

با توجه به اهداف مطالعه پیش رو براي بررسی رفتار رانندگان تعدادي از پرسشنامه هاي معمول رفتار رانندگی 

)DBQ( پرسشنامه رفتار رانندگی از چهار قسمت تخلفات عمدي، تخلفات . براي انجام پژوهش انتخاب گردیده است

  .غیرعمدي، خطاها و لغزش ها تشکیل شده است

  

   



 

٣ 
 

  تعریف مسئله- 2

ل تاثیرگذار درصد تصادفات از عوام 90عوامل انسانی در نیمی از تصادفات رانندگی عامل اصلی و در بیش از 

می عامل انسانی را . در رانندگی از اهمیت ویژه اي برخوردار استاز این رو بررسی دقیق تر عامل انسانی  ]10[.است

مهارت رانندگی آن دسته از رفتاري است که . توان به دو بخش مجزاي مهارت رانندگی و شیوه رانندگی تقسیم نمود

با تمرین و ممارست افزایش یا بهبود می یابد در صورتی که شیوه رانندگی متشکل از عادات فرد در هنگام رانندگی 

 ]12و11[.ن تر نمی شودیماست که در طول زمان و با اندوختن تجربه رانندگی ا

در بررسی هایی که از عوامل انسانی در تصادفات صورت گرفته این نتیجه حاصل شده که داشتن چارچوب نظري 

بنا به . است) Violations(و تخلفات) Errors(صحیح براي تبیین سوانح نیازمند تمایز قائل شدن بین خطاها

نظر می رسد که این دو شکل از ناهنجاري علل روانشناختی و  تحقیقات مختلف میدانی در جوامع هدف گوناگون به

شیوه هاي اصالح متفاوتی داشته باشد و از منظر ترافیکی نیز ضرورت توجه و تمایز به آن ها به واسطه نوع و 

خطاها به ناتوانی یا نارسایی در قضاوت صحیح و انجام یک .ضرورت هاي برخورد و اصالح باید متفاوت انگاشته شود

و ) Slip(سلسله اعمال طراحی شده براي رسیدن به نتیجه مطلوب تعبیر شده است که خود به دو دسته لغزش ها

این درحالی است که تخلفات آن دسته از رفتارهایی هستند که ایمنی  .تقسیم می شود) Lapse(خطاهاي سهوي

خلفات عمدي تقسیم بندي می غیرعمدي و ترانندگی را به خطر می اندازد که آن ها نیز به دو دسته عمده تخلفات 

 ]13[.گردد

از گسترده ترین ابزار براي اندازه گیري سبک هاي رانندگی می باشد که توسط  )DBQ(پرسشنامه رفتار رانندگی

. بسیاري از محققان براي شناسایی رابطه میان ویژگی هاي راننده و دخالت در حوادث مورد استفاده قرار می گیرد

لغزش پرسشنامه براساس یک طبقه بندي نظري رفتاري ناهنجار رانندگان به سه مورد تخلفات، خطاها و  این نوع از

  ]14[.ها تقسیم می شود

 

  اهداف تحقیق- 3

  .از جمله اهداف تحقیق می توان به موارد زیر اشاره نمود

 مطالعه نوع و دالیل بروز رفتارهاي پرخطر در رانندگان ایرانی 

  نوع رانندگان، میزان تخلفات، جنسیت و سابقه رانندگان با نوع خطاها و تخلفاتبررسی روابط میان 

 مقایسه رفتارهاي پرخطر در رانندگان سواري شخصی و تاکسی 

  تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات براي کنترل تخلفات و خطاهاي رانندگی با استفاده از مباحث مرتبط با

 آموزش هاي ترافیکی
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  تحقیقروش -4

ن پژوهش جمع آوري اطالعات از روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه هایی که به صورت مصاحبه انفرادي در ای

که  DBQپرسشنامه ي مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه . تهیه می شدند به دست آمده است

تاکنون در  DBQپرسشنامه  .ت آمده استبه دس می باشد یکی از رایج ترین مقیاس ها براي بررسی رفتار رانندگان

چندین بار  ]21- 20-14-13[و ایران ]19[، استرالیا]18و17[، فنالند]16و15[فی مانند انگلستانکشورهاي مختل

بنر و همکاران در مقاله اي به بررسی سهم رفتارهاي پرخطر در بروز تصادفات  .استفاده و اعتبار آن تایید شده است

در پژوهشی دیگر وینتر  ]22[.و قطر پرداخته انددر حوزه هاي شهري و برون شهري در کشورهاي امارات، عربستان 

الب ابزاري و همکاران به بررسی کاربردهاي این پرسشنامه به عنوان راهکاري براي پیش بینی تصادفات در ق

هرچند در تمامی پژوهش هاي فوق مطالعات مختلفی بر روي رفتار رانندگان انجام  ]23[.حلیلی پرداخته اندفرات

ه که در این شده است اما به طور مدون به بررسی تفاوت در رفتار رانندگان سواري شخصی و عمومی پرداخته نشد

  . پژوهش انجام شده است

که در بحث  دان را به سه دسته اشتباهات، لغزش ها و تخلفات تقسیم بندي می نمایرفتار رانندگ DBQپرسشنامه 

در کنار بررسی رفتار رانندگان  .انه و عادي طبقه بندي نمودتخلفات می توان آن ها را به دو دسته با انگیزه پرخاشگر

رفتار رانندگی نیز حائز شناسایی تاثیر عواملی چون سن، جنسیت، تحصیالت و موارد مشابهی از این قبیل در 

در دو بخش در این پژوهش  تهیه شده پرسشنامه .ها به آن پرداخته شده استاهمیت است که در اکثر پژوهش 

جنسیت و اطالعات کلی مرتبط با راننده را به دست می آورد و در بخش دوم  سابقه رانندگی، ابتدا اطالعاتی از سن،

  .غیرعمدي، خطاها و لغزش ها رامورد بررسی قرار می دهدشامل تخلفات عمدي و رفتار رانندگی 

و خطاها  لغزش هاو )مورد13(که شامل تخلفات  بخش می باشد 2سوال در 21بسته سواالت این پرسشنامه شامل 

که از رانندگان خواسته شده است تا براساس رفتار ترافیکی روزانه خود در پاسخ به هریک از می باشد ) مورد8(

  .گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند) همیشه(5تا ) هرگز(صفرشنامه ها از میان شش گزینه لیکرتی سواالت پرس

انجام گرفته  1394نفر از رانندگان شخصی و تاکسی در شهر اصفهان در شهریورماه  210پژوهش حاضر بر روي 

مختلف از آزمون همبستگی پیرسون براي بررسی تاثیرگذاري عوامل  SPSSدر نهایت با استفاده از نرم افزار  .است

  .استفاده شده است

  

  پژوهش یافته هاي- 5

  یافته هاي توصیفی پژوهش- 1- 5

پرسشنامه مربوط به رانندگان تاکسی و تعداد  85پرسشنامه جمع آوري شده تعداد  210در این پژوهش از مجموع 

با توجه به کمبود جامعه آماري مناسب در رانندگان تاکسی . پرسشنامه مربوط به رانندگان شخصی می باشد 125
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اما در ارتباط با . رانندگان مرد پرداخته شده استخانم در این پژوهش در ارتباط با رانندگان تاکسی تنها به بررسی 

 88زن و  37رانندگان سواري شخصی براي انجام تحلیل هاي مورد نیاز ترکیب تکمیل کنندگان پرسشنامه ها از 

  .مرد تشکیل شده است

  .می باشد 1مطابق جدول در ادامه توصیف داده هاي جمعیت شناختی در پرسشنامه هاي گردآوري شده 

  

  توزیع فراوانی و درصد نمونه آماري جمعیت شناختی رانندگان تاکسی:1جدول

  درصد  تعداد  طبقه بندي  معیار

  سن

30-21  18  2/21  

40-31  26  6/30  

50-41  22  9/25  

  3/22  19  50باالي

  34/40  میانگین

  21- 67  محدوده سنی

  تجربه رانندگی

  4/22  19  سال10کمتر از 

20-11  26  6/30  

  47  40  سال 20باالي 

  65/19  میانگین

  1-45  محدوده سابقه

  تحصیالت دانشگاهی

  5/23  20  زیر دیپلم

  2/48  41  دیپلم

  4/9  8  فوق دیپلم

  5/16  14  لیسانس

  4/2  2  فوق لیسانس و باالتر

  وضعیت تاهل

  2/28  24  مجرد

  2/61  52  متاهل

  1/7  6  طالق گرفته

  5/3  3  بدون پاسخ
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  فراوانی و درصد نمونه آماري جمعیت شناختی رانندگان سواري شخصیتوزیع :2جدول

  معیار
  جنسیت

  طبقه بندي

  زن  مرد

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  سن

30-18  38  2/43  21  8/56  

40-31  22  25  6  2/16  

50-41  16  2/18  6  2/16  

  8/10  4  6/13  12  50باالي

  74/31  23/35  میانگین

  19-57  18- 61  محدوده سنی

تجربه 

  رانندگی

  3/70  26  7/38  34  سال10کمتر از 

20-11  28  8/31  7  9/18  

  8/10  4  5/29  26  سال 20باالي 

  65/9  45/15  میانگین

  1-35  1-41  محدوده سابقه

تحصیالت 

  دانشگاهی

  1/8  3  6/13  12  زیر دیپلم

  5/13  5  5/29  26  دیپلم

  4/5  2  8  7  فوق دیپلم

  4/51  19  7/30  27  لیسانس

  6/21  8  2/18  16  فوق لیسانس و باالتر

  وضعیت تاهل

  6/48  18  9/40  36  مجرد

  46  17  3/52  46  متاهل

  0  0  7/5  5  طالق گرفته

  4/5  2  1/1  1  بدون پاسخ

  

تا  21سال بوده که در محدوده  34/40بررسی داده ها نشان می دهد میانگین سنی رانندگان تاکسی در این مطالعه 

سال می باشد  74/31سال و  23/35میانگین سنی براي رانندگان سواري مرد و زن نیز به ترتیب . داردسال قرار  67

  .دنسال قرار دار 61تا  18که در محدوده سنی 

  .به تفکیک ارائه شده است 3در جدولهمچنین آمارهاي توصیفی در ارتباط با خطاها و تخلفات 
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  خطاها و تخلفاتآمارهاي توصیفی مربوط به متغیر :3جدول

  تخلفات  خطاها  آمارهاي توصیفی

  رانندگان تاکسی
  145/1  783/0  میانگین

  37/0- 99/1  42/0- 82/1  محدوده تغییرات

  رانندگان سواري شخصی
  039/1  885/0  میانگین

  41/0- 93/1  37/0- 53/1  محدوده تغییرات

  رانندگان سواري شخصی مرد
  115/1  911/0  میانگین

  47/0- 93/1  62/0- 53/1  محدوده تغییرات

  رانندگان سواري شخصی زن
  859/0  823/0  میانگین

  41/0- 32/1  37/0-26/1  محدوده تغییرات

  

  یافته هاي تحلیلی پژوهش-2- 5

نتایج به دست آمده از پرسشنامه رفتار رانندگان نشان می دهد بیشترین تخلفات در تمامی گروه هاي مورد مطالعه 

مشاهده  44و  21-18سواالت  میان سواالت بررسی شده در سواري شخصی مرد و زن درشامل رانندگان تاکسی، 

عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر، عدم رعایت سرعت مجاز در شبانگاه و ابتداي صبح و هم می شود به طوري که 

  .چنین عبور از چراغ قرمز در هنگام شب و خلوت بودن مسیرها شایع ترین تخلفات می باشد

رسی خطاها نیز شایع ترین خطا در تمامی گروه ها در سواالت بررسی شده در پرسشنامه رانندگی در سوال در بر

پس از این خطا . یعنی رانندگی در مسیر در عین توجه به نقشه، رادیو ضبط و یا صحبت با تلفن همراه می باشد 45

از آنان در رانندگان تاکسی، احتمال برخورد براي سبقت  )حرکت می کنند آهستهکه (ن دیگر ناشکیبایی با رانندگا

با خودرو جلویی در زمان تشکیل صف در رانندگان سواري شخصی مرد و گم کردن مسیر خروجی و مجبور شدن به 

  .تغییر مسیر طوالنی در رانندگان سواري شخصی زن جزو رایج ترین خطاها می باشد

  .سواري شخصی در پژوهش انجام شده ارائه گردیده است رفتار رانندگان تاکسی ونتایج پرسشنامه  4در جدول 
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  نتایج پرسشنامه رفتار رانندگان تاکسی و سواري شخصی در پژوهش: 4جدول

  نوع خطا یا تخلف
رانندگان 

  تاکسی

رانندگان سواري 

  شخصی مرد

رانندگان 

سواري 

  شخصی زن

ت
فا

خل
ت

  

 حرکت با فاصله کم از خودرو جلویی و زدن چراغ براي هشدار

  جهت حرکت سریع تر یا خروج از مسیر
36/1  27/1  92/0  

  27/1  77/1  73/1  عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر

عصبانیت از راننده دیگر و تعقیب او براي رسیدن و نشان دادن 

  عصبانیت
81/0  87/0  41/0  

  95/0  13/1  64/0  تغییر خط و اقدام به سبقت بدون توجه به آیینه و زدن راهنما

  22/1  53/1  75/1  عدم رعایت سرعت مجاز در شبانگاه و صبح زود

  78/0  64/0  37/0  عدم توجه به خودروهاي مقابل در هنگام گردش به چپ

احساس بیزاري نسبت به بعضی از رانندگان و تمایل به نشان 

  دادن عصبانیت
73/0  9/0  47/0  

چراغ عدم توجه به عابرین پیاده در زمان هاي شروع و اتمام 

  قرمز
09/1  17/1  08/1  

  55/0  03/1  37/1  سبقت از سمت راست و شانه راه

  87/0  92/0  27/1  ورود غیرمجاز به تقاطع و سد معبر خودروهاي داراي حق تقدم

  89/0  87/0  32/1  ورود ممنوع به خیابان یکطرفه

  32/1  93/1  99/1  عبور از چراغ قرمز در هنگام شب و خلوت بودن مسیرها

  44/0  47/0  45/0  رقابت با دیگر رانندگان در طول مسیر
ها

طا
خ

  

براي  )حرکت می کنند آهستهکه (ناشکیبایی با رانندگان دیگر 

  سبقت از آنان
01/1  69/0  5/0  

  84/0  17/1  97/0  احتمال برخورد با خودروي جلویی در زمان تشکیل صف

  26/1  74/0  42/0  طوالنیگم کردن مسیر خروجی و مجبور شدن به تغییر مسیر 

  16/1  79/0  56/0  اشتباه رفتن یک مسیر به جاي مسیر دیگر

  51/0  86/0  82/0  خطا در تخمین سرعت در مسیر مقابل به هنگام سبقت

  7/0  89/0  7/0  عدم کنترل آیینه قبل از تغییر خط و گردش به راست یا چپ

از ما اقدام اقدام به سبقت از خودرویی که متوجه نشده ایم قبل 

  .به زدن راهنما براي گردش به چپ یا سبقت کرده است
68/0  62/0  37/0  

رانندگی در مسیر در عین توجه به نقشه، رادیو ضبط و یا 

  صحبت با تلفن همراه
82/1  53/1  24/1  
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بررسی رفتار رانندگان براساس هدف از رانندگی به عنوان یک شغل یا فعالیت اجتماعی نشان می دهد رانندگان 

درصد تخلف بیشتر نسبت به رانندگان شخصی  10درصد خطاي کمتر و  11تاکسی براساس اظهارات خود داراي 

ان می دهد پرسشنامه هاي جمع بررسی این اعداد با مقیاس جنسیت براي رانندگان شخصی نیز نش. می باشند

درصد تخلف کمتر در رانندگان زن نسبت به  23درصد خطاي کمتر و  10آوري شده براساس اظهارات رانندگان 

  .می دهد تیجهرانندگان مرد را ن

تخلف رانندگان تاکسی نسبت به رانندگان  8تخلف بررسی شده در  13بررسی آماري تخلفات نشان می دهد از 

تخلف رانندگان سواري شخصی با اختالف کم وضعیت نامطلوبی  3در . عیت نامطلوب تري داشته اندسواري وض

عدم توجه به "و  "تغییر خط و اقدام به سبقت بدون توجه به آیینه و زدن راهنما"چون دارند و در تخلفاتی 

   .وده استمناسب تر ببسیار وضعیت رانندگان تاکسی  "خودروهاي مقابل در هنگام گردش به چپ 

و  "عدم توجه به خودروهاي مقابل در هنگام گردش به چپ" در مقایسه رانندگان مرد و زن نیز به جز تخلفات

  .در مابقی موارد میانگین تخلفات مردان بیشتر از زنان می باشد "ورود ممنوع به خیابان یکطرفه"

ر این پژوهش رابطه معنادار کلی در خطاي بررسی شده د 8بررسی آماري خطاها نیز نشان می دهد از مجموع 

 آهستهکه ( ناشکیبایی با رانندگان دیگر"میزان خطاهاي گروه هاي مختلف وجود ندارد به طوري که در سه خطاي 

اقدام به سبقت از خودرویی که متوجه نشده ایم قبل از ما اقدام به زدن "، "براي سبقت از آنان )حرکت می کنند

رانندگی در مسیر در عین توجه به نقشه، رادیو ضبط و یا "و  "یا سبقت کرده استراهنما براي گردش به چپ 

میزان خطا در رانندگان تاکسی بیشتر بوده و در مابقی موارد رانندگان سواري شخصی میزان  "صحبت با تلفن همراه

کردن مسیر خروجی و گم "خطاهاي در بررسی رابطه جنسیت با میزان خطاها نیز به جز . خطاي باالتري داشته اند

مردان در موارد دیگر خطاي  "اشتباه رفتن یک مسیر به جاي مسیر دیگر"و  "مجبور شدن به تغییر مسیر طوالنی

  .بیشتري نسبت به زنان دارند

رانندگان در صورتی که در میان خطاها و تخلفات بررسی شده موارد حادثه ساز را جدا کنیم مشاهده می شود 

در این مقایسه مردان . و تخلفات حادثه ساز بیشتري دارند درصد خطا 8ندگان سواري شخصی تاکسی نسبت به ران

نتیجه مذکور نتایج به دست آمده در اغلب . ندو تخلفات حادثه ساز انجام می ده درصد بیشتر از زنان خطا 29نیز 

 ]24و20[.منابع موجود در ادبیات موضوع را تایید می کند
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  هاي مختلف مورد مطالعه در خطاها و تخلفات حادثه ساز رفتار گروه:1نمودار

  

نتایج به دست آمده از روند تغییرات در میزان خطاها و تخلفات با توجه به سابقه رانندگی در این پژوهش نشان می 

ه نگین خطاها روند نزولی داشته است به طوري کدهد با افزایش تجربه رانندگی میانگین تخلفات روند صعودي و میا

  .سال بیشترین میزان خطاها و کمترین میزان تخلفات را انجام می دهند 20رانندگان با سابقه رانندگی بیش از 

  
  رفتار گروه هاي مورد مطالعه در خطاها و تخلفات براساس تجربه رانندگی :2نمودار

  

0.8

0.85

0.9

0.95

1
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1.1

1.15

سال 10تجربه رانندگی کمتر از  سال 20تا  10تجربه رانندگی  سال 20تجربه رانندگی بیش از 

خطاها تخلفات
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درصورتی که روند تغییرات رفتار رانندگان براساس افزایش سن را نیز در پرسشنامه هاي جمع آوري شده دنبال 

به طوري که با افزایش سن رانندگان از میزان خطاها  به دست خواهد آمد 2کنیم نتایجی تقریبا مشابه نمودار 

کمتر از تغییرات  خطاها و تخلفات با تغییرات سندر  محدوده تغییرات .کاسته و به میزان تخلفات افزوده خواهد شد

  .ایجاد شده ناشی از تجربه رانندگی می باشد

در ارتباط با وضعیت تاهل و تحصیالت دانشگاهی نیز رابطه معناداري میان این پارامترها و میزان خطاها و تخلفات 

  .مشاهده نشد

  

  مقایسه نتایج با مطالعات مشابه-3- 5

میانگین نمرات خطاها و  3نمودارمقایسه رانندگان ایرانی با رانندگان سایر کشورها در  به منظور در این بخش

  .شده استارائه براي رانندگان شخصی  DBQحاصل از آزمون  تخلفات مربوط به کشورهاي مختلف

  

  
  ]28-27-26-25- 21[فمیانگین نمرات خطاها و تخلفات کشورهاي مختل:3دارونم

  

از لحاظ میزان خطا در رانندگان سواري شخصی کشور ما در میان می توان دریافت که  3با نگاهی به نتایج نمودار

هم چنین کاهش میزان تخلفات  .کشورهاي مورد مقایسه به جز کشورهاي امارات و قطر در وضعیت بدتري قرار دارد

می تواند به نوعی مبین بهبود رفتار  2011و2006در رانندگان ایرانی نسبت به مطالعات انجام شده در سال هاي 

  .ترافیکی رانندگان ایرانی در سال هاي اخیر باشد



بین نتایج پرسشنامه رفتار رانندگان سواري در ایران با سایر کشورها در تعدادي از 

 ] 28،27،26،25،21[رانندگان سواري در ایران با سایر کشورها در تعدادي از سواالت

  

سواالت مورد بررسی با سایر کشورها نیز دو تخلف عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر و عدم رعایت 

فرهنگ در جهت سرعت مجاز در شبانگاه و صبح زود از مهم ترین تخلفات می باشد که الزم است مسئولین مربوط 

١٢ 

بین نتایج پرسشنامه رفتار رانندگان سواري در ایران با سایر کشورها در تعدادي از نیز مقایسه اي 

  

رانندگان سواري در ایران با سایر کشورها در تعدادي از سواالتمقایسه اي بین نتایج پرسشنامه رفتار 

سواالت مورد بررسی با سایر کشورها نیز دو تخلف عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر و عدم رعایت 

سرعت مجاز در شبانگاه و صبح زود از مهم ترین تخلفات می باشد که الزم است مسئولین مربوط 

  .سازي براي اصالح این ناهنجاري ترافیکی تالش بیشتري انجام دهند

 

 

نیز مقایسه اي  5در جدول 

  .سواالت انجام شده است

  

مقایسه اي بین نتایج پرسشنامه رفتار : 5جدول

  

سواالت مورد بررسی با سایر کشورها نیز دو تخلف عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر و عدم رعایت  اعداد در مقایسه

سرعت مجاز در شبانگاه و صبح زود از مهم ترین تخلفات می باشد که الزم است مسئولین مربوط 

سازي براي اصالح این ناهنجاري ترافیکی تالش بیشتري انجام دهند
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  نتیجه گیري-6

نتایج به دست آمده از این پژوهش براي شناسایی رفتار رانندگان نشان می دهد علی رغم وجود خطا در استفاده از 

ضمن آنکه . وجود داردرابطه معناداري بین نتایج این پرسشنامه و شرایط واقعی رفتار رانندگی منچستر،  پرسشنامه

با اصلی ترین تخلفات حادثه ساز  ایران علل تصادفات در کشوربررسی هاي موازي نشان می دهد مهم ترین 

  .شناسایی شده در این پژوهش رابطه معناداري دارد

در این مقاله بررسی رفتار رانندگان ایرانی شامل رانندگان سواري تاکسی و سواري شخصی با توجه به نمونه مورد 

پرسشنامه  125پرسشنامه توسط رانندگان تاکسی و  85از این تعداد . پرسشنامه انجام پذیرفت 210مطالعه شامل 

مطالعات انجام شده نشان می دهد در پرسشنامه هاي جمع آوري شده  .توسط رانندگان سواري شخصی تکمیل شد

قالب جواب ها پیرامون سواالت بررسی شده بین گزینه هاي هرگز، خیلی کم و گاهگاهی انتخاب شده است و 

هم چنین عبور از چراغ . وارد خاصی گزینه هاي معموال و همیشه را انتخاب کرده اندپرسش شوندگان تنها در م

قرمز در لحظه آخر، عدم رعایت سرعت مجاز در شبانگاه و ابتداي صبح و هم چنین عبور از چراغ قرمز در هنگام 

یو ضبط و یا صحبت شب و خلوت بودن مسیرها شایع ترین تخلفات و رانندگی در مسیر در عین توجه به نقشه، راد

  .با تلفن همراه شایع ترین خطا در پرسش شوندگان شناخته شده است

درصد تخلف بیشتر  10درصد خطاي کمتر و  11نتایج نشان می دهد رانندگان تاکسی براساس اظهارات خود داراي 

صی نیز نشان با مقیاس جنسیت براي رانندگان شخپرسش نامه ها بررسی . نسبت به رانندگان شخصی می باشند

در  .می باشنددرصد تخلف کمتر  23درصد خطاي کمتر و  10 رانندگان زن نسبت به رانندگان مرد داراي می دهد

صورتی که در میان خطاها و تخلفات بررسی شده موارد حادثه ساز را جدا کنیم مشاهده می شود رانندگان تاکسی 

در این مقایسه مردان نیز . ت حادثه ساز بیشتري دارنددرصد خطاها و تخلفا 8نسبت به رانندگان سواري شخصی 

الزم به ذکر است مقایسه رفتار رانندگان . درصد بیشتر از زنان خطاها و تخلفات حادثه ساز انجام می دهند 29

تاکسی و سواري شخصی براساس اظهارات رانندگان بوده و با توجه به اینکه رانندگان تاکسی در طول روز حجم 

  . شتري دارند باالتر بودن میزان تخلفات نسبت به رانندگان شخصی در این گروه طبیعی به نظر می رسدفعالیت بی

بررسی هاي موازي در این پژوهش نشان می دهد با افزایش تجربه رانندگی میانگین تخلفات روند صعودي و 

سال بیشترین میزان  20بیش از  میانگین خطاها روند نزولی داشته است به طوري که رانندگان با سابقه رانندگی

  .خطاها و کمترین میزان تخلفات را انجام می دهند

مقایسه رانندگان سواري شخصی در ایران با سایر کشورها نشان می دهد از لحاظ میزان خطا رانندگان ایرانی نسبت 

هش میزان تخلفات در هم چنین کا .به دیگر کشورها به جز کشورهاي امارات و قطر در وضعیت بدتري قرار دارند

می تواند به نوعی مبین بهبود رفتار  2011و2006رانندگان ایرانی نسبت به مطالعات انجام شده در سال هاي 

  .ترافیکی رانندگان ایرانی در سال هاي اخیر باشد
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  ارائه پیشنهادات-7

و فرهنگ سازي هاي مرتبط و  براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش پیشنهادات زیر براي بهبود رفتار ترافیکی

  .هم چنین بهبود روند انجام پژوهش هاي مرتبط ارائه می گردد

عبور از چراغ قرمز در لحظه آخر، عدم رعایت شایع ترین خطاها و تخلفات در رانندگان ایرانی  با توجه به اینکه- 1

خلوت بودن مسیرها و رانندگی در مسیر سرعت مجاز در شبانگاه و ابتداي صبح، عبور از چراغ قرمز در هنگام شب و 

این موضوع لزوم فرهنگ سازي و آموزش هاي  .در عین توجه به نقشه، رادیو ضبط و یا صحبت با تلفن همراه است

را نشان می براي کنترل تصادفات و هم چنین سخت گیري بیشتر مسئولین امر  ها ترافیکی بیشتر در این زمینه

  .دهد

گرفته در این پژوهش انجام فعالیت هاي موازي در زمینه گروه هاي هدف دیگر مثل  هم چون فرآیند انجام- 2

با سن و تحصیالت مختلف توسط پلیس رانندگان سرویس مدارس و موارد مشابه دیگر رانندگان خودرو برون شهري، 

هاي کنترل براي جهت دهی به سیاست داده هاي به دست آمده . پیشنهاد می گرددراهنمایی و رانندگی کشور 

، سیستم آموزش رانندگی و سیستم امتحان گواهینامه تصمیم گیري در مسائل فرهنگ سازي ترافیک، تصادفات

  .پیشنهاد می گردد رانندگی

با توجه به عدم دقت و کامل نبودن فرآیند بررسی رفتار رانندگان با استفاده از پرسشنامه هاي موجود استفاده از - 3

موازي با پرسشنامه هاي موجود براي شناسایی بهتر خطاها و و خودروهاي مجهز،  یدستگاه شبیه ساز رانندگ

  .تخلفات پیشنهاد می گردد

هرچند نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج به دست آمده از روش هاي دیگر براي شناسایی رفتار - 4

در رانندگان ایرانی و رانندگان در سایر هایی  رانندگان ایرانی تطابق دارد اما با توجه به کمبود دقت و وجود تفاوت

تهیه یک پرسشنامه جدید براي کشور ایران با توجه به رفتارهاي پرخطر شناسایی شده در رانندگان ایرانی کشورها 

  .پیشنهاد می گردد

و کسی تانتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد با توجه به مدت زمان رانندگی بیشتر در رانندگان - 5

این موضوع لزوم . عدم استراحت کافی میزان تخلفات در این رانندگان نسبت به رانندگان سواري شخصی بیشتر است

براي  این رانندگان و هم چنین نظارت بر سبک رانندگی اتخاذ تدابیري براي استراحت بیشتر ،آموزش هاي دوره اي

   .را نشان می دهد کاهش تخلفات در این گروه
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Abstract 
 

There are many differences in traffic performance of different countries. One of the main 
reasons for the differences in different countries is the human factor. despite the high 
proportion of high-risk behaviors and errors on traffic accidents in iran a coherent 
studies to investigate the causes of these behaviors among Iranian drivers have been less 
studied.  
A survey project method is used to collect data on the driving behavior questionnaire 
(DBQ), and the results it has try to investigate relations between the type of driver, 
gender, driving record and the type of errors and irregularities. according to analysis of 
questionnaire the risk behaviors have been investigated in groups of errors and 
misconduct. the results show  that taxi drivers, have 11% fewer errors and 10% more 
irregularities compared with personal drivers. Information obtained in this study can be 
used in  management of traffic and traffic safety. 

 


