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  مقدمه  -1

ین است و پذیرفته نیست که تعداد زیادي از هموطنانمان هر ساله بـر اثـر   هر انسان، منحصر بفرد و غیر قابل جایگز

شویم ي کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، متوجه می، در مقایسه]1[اي کشته و مصدوم شوندتصادفات جاده

ن واقعیـت  ای، است ک به مراتب کمتر انجام شدهمرتبط با موضوع ایمنی ترافیدر کشورهاي درحال توسعه مطالعات 

ي جامع براي کاهش تصادفات و تلفات، بایـد  اگرچه در یک برنامه پیشگیرانه .]2[نامید "اپیدمی غفلت "توان را می

با توجه به نقش زیاد (رسد مداخله در عامل انسانیعامل انسان، جاده و وسیله نقلیه پرداخت، اما به نظر می 3به هر 

هاي مورد نیاز در این راستا، شناساندن خطـرات  یکی از آموزش. ]3[تر باشداثربخش) آن در تصادفات رانندگی ایران

بدین منظور نیاز به بررسی عوامـل مـؤثر بـر    . متقاضیان دریافت گواهینامه استرانندگان خصوصا بالقوه رانندگی به 

هاي داراي قعیتاز موخطاهاي انسانی، شناسایی خطرات و علل تصادفات، تهیه ابزاري براي سنجش درك خطر افراد 

با ارائه آموزش مناسب، افراد می. باشدهاي الزم در جهت ارتقاء مهارت رانندگی ایمن میو آموزش خطرات ترافیکی

  . گیري نمایندتوانند سریعتر و با پشتیبانی اطالعات بهتر تصمیم

هاي خـود در  ییکاملی از توانا كرد در ابتدا ند به طور معمولوشبه اخذ گواهینامه رانندگی می که موفقی رانندگان

در مقایسـه بـا راننـدگان بـا     کـار  تازه به همین دلیل است که رانندگان ،هاي وسیله نقلیه ندارندرانندگی و مشخصه

. تجربه داراي آمار تصادفات بیشتري بوده و باالترین نرخ تصادفات در اغلب کشـورها بـه ایـن گـروه اختصـاص دارد     

هاي مقدماتی است کـه  بخش اول مربوط به آموزش :شودبه دو بخش اصلی تقسیم می هاي رانندگیآموزش مهارت

-در حال حاضر توسـط آموزشـگاه   و شودطی آن شخص با چگونگی هدایت وسیله نقلیه و مفاهیم رانندگی آشنا می

بخـش دوم   .باشـد هاي مربوط به آن شرط الزم براي اخذ گواهینامه راننـدگی مـی  هاي رانندگی اجرا شده و مهارت

بـا    ].4[به منظور کاهش خطر تصادفات استو به موقع گیري صحیح هاي رانندگی ایمن براي تصمیمشامل مهارت

در نظر گرفتن آمار باالي تصادفات در شرایط فعلی و نقش باالي عامل انسانی در حوادث و در راستاي تحقق، بخشی 

بینـی خطـر و   هاي ادراکی کـاربران راه در درك و پـیش  ي مهارتهاي ایران که به ارتقااز راهبردهاي ملی ایمنی راه

کند، در جهت اصالح رفتار انسانی باید هاي مربوط به اخذ و تمدید گواهینامه رانندگی اشاره میارتقاي نظام آموزش

، رفتـار  هاي موجـود بـاالبرده  وانان، آگاهی آنان را از محدودیتهاي آموزش بینش براي جروش .]1[اي اندیشیدچاره

-بدین ترتیب بررسی درك رانندگان از خطرهاي بالقوه ترافیکی و ارائه برنامه. ]5[تري به آنان خواهد بخشیدمعقول

ها در راستاي کـاهش ریسـک   یکی از روش. هاي آموزشی در راستاي ارتقاء آگاهی و ایمنی، حائز اهمیت خواهد بود

ده از شناسایی به موقع این خطـرات در فرآینـد یـک آزمـون     ، سنجش میزان درك خطر رانندگان و استفا تصادفات

  .است 1تحت عنوان آزمون درك خطر

                                                 
1 - Hazard Perception Test 
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هاي کوتاه ویدئویی با به وسیله ساخت کلیپ 1رانندگی درك خطرپویاي اي از آزمون در این مطالعه با ساخت نمونه

) رانندگان کـم تجربـه و باتجربـه   (هاي نمونه توجه به خطرات بالقوه ترافیکی شهر تهران به بررسی درك خطر گروه

بررسـی   ،ایـن آزمـون   هدف از این پژوهش سنجش درك خطر براي هر یک از فاکتورهاي خطر. پرداخته شده است

. بوده استو بررسی اعتبار آزمون مورد نظر تجربه و باتجربه وجود تفاوت معنادار بین میزان درك خطر رانندگان کم

جنسیت و میزان تحصیالت بر درك خطـر راننـدگی و تـاثیر میـزان      یر تفاوت درفرضیات این مطالعه عدم وجود تاث

راهـور  این مطالعه با حمایت مرکز تحقیقات کاربردي پلـیس  . باشدتجربه رانندگی بر میزان درك خطر رانندگان می

ه شـده، سـپس   هاي درك خطر اشاردر ادامه این مقاله به مطالعات پیشین در زمینه آزمون. صورت گرفته است ناجا

  .روش مورد استفاده مطرح و نتایج حاصل ارائه شده است

  

  پیشینه مطالعات - 2

ادراك خطر یک مساله مهم براي رانندگی ایمن است و آزمـون درك خطـر بـه منظـور آمـوزش، ارزیـابی و صـدور        

، مقایسـه بـین آزمـون    همکاران انجـام شـد  و  2سایلفااي که توسط در مطالعه. گیردگواهینامه مورد استفاده قرار می

)SHPT( درك خطر استاتیکی
)DHPT(با نمایش تصاویر ثابت و آزمون پویاي درك خطر   3

هـاي  با استفاده از کلیپ 

هـایی  آزمون استاتیکی زمان کمتري نیاز دارد، با این وجود مساله قابـل توجـه، نشـانه   . کوتاه ویدئویی صورت گرفت

هستند و این ویژگی در آزمون با تصاویر ثابت کم بـوده و یـا بـه طـور      داراي اهمیت 4است که براي شناسایی خطر

کند کـه در تصـاویر ثابـت    هاي متحرك اطالعاتی را از مسیر و کاربران راه فراهم مینشانه. کامل از دست رفته است

اسـترالیا در  و همکاران در مطالعه خود به عملکرد کشورهاي توسعه یافتـه ماننـد انگلسـتان و     5چو .]6[وجود ندارد

واقعـی بـودن   . زمینه آزمون درك خطر اشاره نموده و به طراحی چهارچوب آزمون درك خطر راننـدگان پرداختنـد  

هـاي  و قابلیـت تشـخیص پاسـخ    تجربـه و باتجربـه  ، ایجاد تمایز بـین راننـدگان کـم   تصاویر ضبط شده تا حد ممکن

اي مرکـز  در ایـن مطالعـه از مربیـان حرفـه    . اشـد باز اصول مورد توجه یک آزمون درك خطر مـی ) تقلب( نامناسب

 M.O.T.Cها آموزشی ایمنی، اداره کل بزرگراه
به منظور ارزیابی آزمون درك خطر دعوت به عمـل آورده و از آنهـا    6

شود هنگام مشاهده شرایط داراي خطر در حین پخش فیلم آزمون، واکـنش خـود را بـا فشـردن کلیـد      خواسته می

مطالعات نشان داده است آموزش شناخت خطرات رانندگی بـر رفتـار راننـده و توانـایی عکـس      . ماوس اعالم نمایند

  .]7[العمل نسبت به خطرات تاثیر گذار بوده و رفتار رانندگی از این طریق اصالح خواهد شد

                                                 
1 - Dynamic hazard perception test (DHPT) 
2 - Scialfa  
3 - Static hazard perception test 
4 - Anticipatory cues 
5 - Chou 
6 - Ministry Of Transportation And Communications 
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فته شـده  و همکاران انجام شد، آزمون درك خطر دینامیکی از رانندگان جوان گر سایلفاي دیگرکه توسط در مطالعه

هـا نشـده   هایی که بسیاري از ناظران موفق به شناسایی خطـر در آن پس از انجام آزمون و بعد از حذف صحنه. است

العمل، نسـبت بـه خطرهـایی کـه ندیدنـد و      کار و باتجربه بر اساس تفاوت در زمان عکسبودند، دو گروه راننده تازه

کار به طور قابل توجهی رانندگان تازه. د با یکدیگر مقایسه شدندمواردي که به اشتباه به عنوان خطر شناسایی نمودن

هـایی کـه در تجربـه    نتایج نشان داد آزمون درك خطر بـین گـروه  .  تر نسبت به خطرات واکنش نشان دادندآهسته

پیشنهاد کند و به منظور ارزیابی در فرآیند صدور گواهینامه و همچنین آموزش رانندگی تفاوت دارند تمایز ایجاد می

 .]8[شده است

در مطالعه خود به بررسی ساخت و ارزیابی بازي جدي براي آموزش درك خطر و احتمال اصالح توانایی ادراك  1چن

نماید که با توجه به عدم بلوغ روانی نوجوانان و اشـتیاق  پردازد و این را عنوان میخطر رانندگان جوان کم تجربه می

ایـن  . رود یک بازي جدي ابزار بهتري براي آموزش نسبت به ابـزار دیگـر باشـد   ار میهاي ویدئویی انتظآنان به بازي

. ]9[توانند به منظـور داشـتن مهـارت ادراك خطـر بهتـر، تعلـیم ببیننـد       اعتقاد وجود دارد که رانندگان مبتدي می

به عنوان بخشی از  2002باشد از نوامبر سال انگلستان آزمون درك خطر را که به صورت دینامیکی و کامپیوتري می

-نوع خطر رایج ترافیکی اشاره می 13این آزمون به . آزمون تئوري وارد فرآیند آزمون دریافت گواهینامه نموده است

درصدي تصادفات راننـدگان جـوان یـک     3موسسه تحقیقات ایمنی جاده در هلند گزارشی را مبنی بر کاهش . کند

  .]9و10[لستان را ارائه داده استسال بعد از برگزاري آزمون درك از خطر انگ

هـاي داراي  هـاي عمـومی بـه موقعیـت    اي تا کنون در خصوص عوامل مختلف داراي خطر و پاسختحقیقات گسترده

هاي مذکور، ابتـدا الزم اسـت بـه    هاي مرتبط با موقعیتدر تعریف سیستم. خطرات قریب الوقوع صورت گرفته است

یین شود که خطر شناسایی شده تهدید قابل توجهی براي ایمنی عمـومی  تشخیص خطر، اقدام شده و پس از آن تع

موقعیت خطر الزم است توسط ارزیابان مورد بررسی قرار گیرد و نوع عمل حفاظتی آموزش داده شود، . هست یا خیر

 اولین مرحله در پروسه پاسخ، توجه به اطالعات خطـر . شودطی چنین روندي است که مدل به رسمیت شناخته می

اطالعات خطر باید درك شود و در واقـع ایـن واکـنش در    . ي خطر بستگی دارداست که در واقع به شرایط محدوده

گیري درك از خطر نتیجه یک فرآیند است شکل. دهدمحدوده زمانی معین است که درك افراد را از خطر نشان می

شـود و خصوصـیات   وشی کـه پیـام دریافـت مـی    محتواي خطر ، ر: دسته از عوامل 3و نتایج این فرآیند تحت تاثیر 

هاي داراي خطر و افرادي که در معـرض خطـر هسـتند بایـد بـه نحـوي       تعریف از موقعیت. قرار دارد دریافت کننده

زمان پاسخ به خطر نیز از مـوارد  . صورت گیرد که براي افرادي که قرار است هشدار را دریافت کنند قابل درك باشد

مسأله مهم است که افراد را از میزان زمانی که تا قبل از وقوع خطر در دسترس دارند، مطلع  حائز اهمیت است، این

بدین ترتیب آنان خواهند دانست چه میزان زمـان بـراي اعمـال فعالیـت هـاي حفـاظتی در اختیـار خواهنـد         . کنیم

  .]11[داشت

                                                 
1 - Chen 
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  روش تحقیق - 3

 .تحلیل نتایج ارائه شده استدر این بخش به ترتیب مراحل ساخت آزمون، نحوه برگزاري و 

  

  ساخت ابزار آزمون درك خطر -3-1

باشد به طور خالصه شامل دریافت آمار هاي ویدئویی از زاویه دید راننده میروند ساخت ابزار آزمون که شامل کلیپ

آمـار و   تصادفات شهر تهران به تفکیک نوع برخورد و علت تامه از پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بـزرگ، بررسـی  

هاي مرتبط با سناریوهاي تعریف شده شناسایی علل تصادفات، تعریف سناریوهاي داراي اهمیت بیشتر، ساخت کلیپ

  .باشدو طراحی آزمون می

مربوط به شهر تهران به تفکیک فوتی، جرحی، خسارتی، برمبناي نوع برخورد   92و  91، 90هاي آمار تصادفات سال

ارائـه شـده    1موارد داراي اهمیت بیشتر در تصادفات منجر به فوت در جدول . ار گرفتو علت تامه، مورد بررسی قر

پس از انجام چندین بار تعریف و بازبینی . سناریوها بر اساس بررسی آمار مذکور و نظر کارشناسان انتخاب شد. است

کشی و پس از پیاده شـدن  طدر محل خ( هاي عبور عابر از عرض خیابانسناریو شامل سوژه 12سناریوها، در نهایت 

، تغییر خط ناگهانی وسیله نقلیه، نزدیک شدن به ورودي و خروجی بزرگراه، ورود وسیله نقلیه از فرعی به )از اتوبوس

نزدیک شدن اصلی، حرکت در حالت دنده عقب، استفاده وسایل نقلیه از چراغ راهنما به منظور گردش یا تغییر خط، 

نداشـتن دیـد   (حرکت در خیابـان باریـک و داراي انحنـا    سواران، سیکلت ، موتورطولی عدم رعایت فاصله، به میدان

  . و کودکان در حال بازي در خیابان مورد تایید قرار گرفت )مناسب

  

     بیشترین علل تصادفات رانندگی بر مبناي علل تامه و نوع برخورد :1جدول                                     

  مهعلل تابر مبناي 
عدم توجه به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، تغییر مسیر ناگهانی، عدم رعایت حق تقدم، تخطی از 

 .سرعت مطمئنه، حرکت با دنده عقب، انحراف به چپ

بر مبناي نوع 

 برخورد

 برخورد، هینقل لهیوس کیبا  هینقل لهیوس برخورد، کلتیبا موتورس هینقل لهیوس برخورد، با عابر هینقل لهیبرخورد وس

  .با عابر کلتیموتورس برخوردي، برخورد چند، ثابت ءیبا ش هینقل لهیوس برخورد، هینقل لهیبا چند وس هینقل لهیوس

  

  هاي آزمون درك خطربرداري و ساخت کلیپفیلم -3-1-1

روي شیشـه جلـو   دوربـین  . انجـام شـد   1080P (Full HD)با فرمت   GoProفیلمبرداري در شهر تهران  با دوربین 

  .شدخودرو نزدیک به زاویه دید راننده نصب 

  طراحی آزمون -3-1-2

-هایی با زمان حدودي یک دقیقه شامل موقعیتهاي ضبط شده، برشپس از انجام فیلمبرداري، و بازبینی تمام فیلم

، امکان فیلمبـرداري  هاي داراي خطرات ترافیکی، استخراج گردید با توجه به ضیق وقت و فقدان برخی امکانات الزم
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شود یـک تـایمر قـرار داده شـده     مالحظه می 1 ها همانطور که در شکلروي کلیپ. تعدادي از سناریوها فراهم نشد

بالقوه،  العمل نسبت به موقعیت داراي خطراست، زمانی که آزمودنی با فشردن یک کلید به منظور نشان دادن عکس

هـاي مـورد نظـر بـراي     کلیـپ . شـد بال او با دقت صدم ثانیه قابل ثبت مینماید، زمان عکس العمفیلم را متوقف می

هاي شناسایی شـده داراي خطـر   تعدادي از کارشناسان، و رانندگان ایمن و باتجربه، نمایش داده شد و تمام موقعیت

انتخـاب   هاي داراي خطر آنها بیشتر توجـه شـده بـود   هایی که به موقعیتتوسط آنان، ثبت گردید پس از آن کلیپ

موقعیت داراي خطر بالقوه ترافیکی جهت برگزاري آزمون استفاده شـده   10کلیپ شامل  7در این مطالعه از  .شدند

  .است

  
 هاهاي درك خطر و تایمر قرار داده شده روي کلیپتصویر یکی از آزمون  :1شکل

  

  . استارائه شده  2همراه با عنوان خطر مورد نظر هر آزمون در جدول  هايموقعیت
 

  محتواي آزمون درك خطر  -2جدول

  آزموننام   خطر مورد نظر  آزموننام   خطر مورد نظر

تغییر خط ناگهانی وسیله 

  نقلیه
H4-1  

H4 
 H1  عبور عابر پیاده از عرض خیابان پس از پیاده شدن از اتوبوس

  H2-1 عبور عابر پیاده از عرض خیابان H4-2  وجود کارگاه خیابانی
H2 

  H2-2 نزدیک شدن به میدان H5 نموتور سوارا

شدن به  کینزد

 ریسرعتگ
H6 ورود وسیله نقلیه از فرعی به اصلی H3-1  

H3 
و  يشدن به ورود کینزد

 بزرگراه یخروج
H7 عبور عابر پیاده از عرض خیابان H3-2  
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  شرکت کنندگان-3-1-3

نفر از  34گروه باتجربه شامل . کار هستندندگان تازهها در این مطالعه شامل دو گروه رانندگان باتجربه و رانآزمودنی

سـال و   39کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی، مربیان رانندگی و همچنـین راننـدگان ایمـن بـا میـانگین سـن       

نفر، بعضا رانندگان کم  53کاررانندگان تازه. کیلومتر در هفته انتخاب شدند 1400تا  700متوسط مسافت رانندگی 

هـاي راننـدگی آزمـون بـه     تجربه و اکثرا متقاضیان دریافت گواهینامه هستند که از این افراد با مراجعه به آموزشگاه

جلسـه دوره آمـوزش شـهر را گذرانـده      12سال بوده و به طور متوسـط   24متوسط سن این گروه . عمل آمده است

  ).باشدکیلومتر می 20ه آموزش حدود مسافت رانندگی در هر جلس(بودند 

  ي برگزاري آزموننحوه-3-1-4

هاي مورد نظر براي هر یک از افراد شرکت کننده در آزمون نمایش داده شده و از آنها خواسته شـد در زمـان   کلیپ

شردن یـک  اي را مشاهده کردند آن را با فها را بسنجند و هر زمان موقعیتی داراي خطر بالقوهپخش کلیپ، موقعیت

هـاي داراي  شد منظور از موقعیـت نمود اعالم نمایند، همچنین به آنها گفته میکه فیلم را متوقف می )Space( کلید

خطربالقوه مورد نظر، آن است که اگر در حال رانندگی در شرایط واقعی بودند هنگام مواجه شدن با شرایط مـذکور  

کردند و همچنین توضیح سرعتشان را کم کرده و یا بیشتر احتیاط می احتماال پاي خود را از روي پدال گاز برداشته،

نمایند این به منزله ترمز نیست و تنها به دلیل ثبت زمان شد هنگامی که با فشردن کلید، فیلم را متوقف میداده می

عمل از او الپس از فشردن کلید توسط آزمودنی علت این عکس. عکس العمل، فشردن این کلید درخواست شده است

  .دقیقه بوده است 15العمل  زمان برگزاري آزمون و ثبت عکس. سوال شده و زمان آن ثبت شده است

  تعیین بازه زمانی خطر و امتیاز -3-1-5

از زمانی که الزم است به موقعیت هاي داراي خطرات بالقوه توجـه صـورت گیـرد     )یا پنجره خطر( 1بازه زمانی خطر

شود العمل و توجه دیر میشویم که پس آن براي انجام عکسهدف مورد نظر آنقدر نزدیک میآغاز و تا زمانی که به 

العمل در این محدوده  امتیاز انجام عکس. قسمت تقسیم شده است 5در این مطالعه این  بازه زمانی به . یابدادامه می

) -1(مذکور صفر و در صورت نشناختن خطـر  العمل، قبل و بعد از بازه امتیاز عکس. یابدکاهش می 1آغاز و به  5از 

در مطالعه خود به آن اشـاره   2لیمدر خصوص نحوه تعریف این بازه در مورد برخی خطرات از روشی که . خواهد بود

در این روش یک ثانیه از میانگین پاسخ رانندگان باتجربه کاسته و به عنوان آغاز  ]12[شده نموده استفاده شده است

نیز از زمان عکس العمل استفاده شـده اسـت    1به منظور تعیین پایان زمان امتیاز .  گیریمدرنظر می آن را 5امتیاز 

ثانیـه متغیـر اسـت کاسـته      5/2تـا   75/0العمل که  از براي این منظور از نزدیکترین موقعیت به هدف، زمان عکس

 3ان شده در مطالعه دکتر ویلیام والکولـد از روش عنو 5در برخی موارد براي آغاز زمان امتیاز  ]14و13 [خواهد شد،

. ]15[فریم استفاده نموده است-ها به صورت فریماستفاده شده که با استفاده از نظر افراد کارشناس و مشاهده کلیپ

                                                 
1 -Hazard Window 
2 - Lim 
3 - Willem Vlakveld 
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در مطالعه خود، گروه تحقیقاتی را به عنوان کارشناسان مناسب جهت تعیین بازه زمانی پیرامون خطر معرفی  1یونال

  .]16[ها را مشاهده نموده و آزمون ها را برگزار کرده استکه محقق بارها کلیپکند چرامی

و همچنین  امتیاز  3در این قسمت جزئیات و  بازه زمانی خطر هر یک از موقعیت هاي مورد نظر آزمون، در جدول 

ارائه شده   2ر شکل است به عنوان نمونه د H1مربوط به خطر عبور عابر از عرض خیابان که مربوط به کلیپ 1تا  5

  . هاي خطر امتیازات هر یک از شرکت کنندگان مشخص شدپس از تعیین پنجره. است

  

  هاي درك خطرپنجره خطر هر یک از آزمون  :3جدول

  نام آزمون  )ثانیه(کل زمان پنجره خطر  )دقیقه:ثانیه:صدم ثانیه(از )دقیقه:ثانیه:صدم ثانیه(تا 

00:26:72  00:22:48 4.24 H1 

00:30:80 00:25:12 5.68 H2-1 
H2 

00:35:42 00:31:56 3.86 H2-2 

00:13:25 00:11:40 1.85 H3-1 
H3 

00:27:64 00:24:64 3 H3-2 

00:20:12 00:17:20 2.92 H4-1 
H4 

00:40:73 00:38:64 2.09 H4-2 

00:18:52 00:16:04 2.48 H5 

00:29:76 00:25:60 4.16 H6 

00:09:76 00:06:60 3.16 H7 

  

                                                 
1 - Ayca Berfu Unal 
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 .که سوژه خطر آن عبور عابر پیاده است H1امتیازات مربوط به آزمون  :2شکل

  

  تحلیل اطالعات براي هر یک از آزمون هاي درك خطر -4

مورد تحلیل   t-testوارد شده و با انجام آزمون  22نسخه  SPSSها در نرم افزار امتیازات کسب شده توسط آزمودنی

که به اهمیت توجه به  H1در آزمون. درصد ارائه شده است 95م افزار در سطح اطمینان خروجی نر. قرار گرفته است

، tعبور عابر از عرض خیابان پس از پیاده شدن از اتوبوس پرداخته شد پس از انجام تحلیل امتیازات توسـط آزمـون   

0.05 <P= 0   شناسایی و زمان عکـس العمـل    کار درنشان دهنده وجود تفاوت معنادار بین رانندگان باتجربه و تازه

نشان داده  3در شکل  H1گراف مربوط به نتیجه آزمون. درصد است 95نسبت به موقعیت مذکور در سطح اطمینان 

  .شده است
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  H1گراف مربوط به تحلیل آزمون درك خطر  - 3شکل 

  

ها به همراه عنوان ز آزمونهر یک ا P-VALUEمقدار به دست آمده براي  ،t به منظور بررسی نتایج حاصل از آزمون

 و  H3-1هـاي  به جز نتیجه آزمون .و توضیحات مرتبط در ادامه ارائه شده است 4ولخطر مورد نظر هر یک در جد

H5وجود تفاوت بـین ایـن دو گـروه حـاکی از آن     . باشد، تفاوت بین گروه رانندگان باتجربه و کم تجربه معنادار می

ها و یا به آن موقعیت هاي مذکور را به عنوان موقعیت داراي خطر بالقوه نشناختهتکار موقعیاست که رانندگان تازه

الزم به ذکـر  H5 و  H3-1هاي در خصوص آزمون. اندنسبت به گروه رانندگان باتجربه دیرتر عکس العمل نشان داده

نظـر بـه صـورت ناگهـانی در      هایی که براي این دو مورد انتخاب شدند به دلیل آنکه در آنها سوژه مورداست کلیپی

-مـی ن 1گیـري کند یعنی جزو خطرات در حال شکلگیرد و خطر تعریف شده توسعه پیدا نمیمعرض رؤیت قرار می

العمـل دو گـروه آزمـودنی نسـبت بـه آن      تفاوت عکس) بین رؤیت ممکنه و حقیقی فاصله زمانی وجود ندارد( باشد 

وجه به آنکه آزمون درك خطـر در صـورتی داراي اعتبـار اسـت کـه بـین       باشد، بنابراین با تموقعیت ها معنادار نمی

هـا  بـاقی آزمـون   .انـد داراي اعتبار نبوده H5 و  H3-1هاي تجربه و با تجربه تمییز ایجاد کند لذا آزمونرانندگان کم

  .اندداراي اعتبار بوده

  

                                                 
1 -Developing hazard 

ت
ازا

تی
ام
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  Hآزمون درك خطر گروه  tحاصل از نتایج آزمون   P مقدار :4جدول

P-VALUE  
خطر مورد 

  نظر
  آزموننام   خطر مورد نظر P-VALUE  آزموننام 

.000  

تغییر خط 

ناگهانی 

  وسیله نقلیه

H4-
1 

H4 

 H1  عبور عابر پیاده از عرض خیابان پس از پیاده شدن از اتوبوس  000.

.012  
وجود کارگاه 

  خیابانی
H4-

2 
  H2-1 عبور عابر پیاده از عرض خیابان 001.

H2 

.143  
سیکلت موتور

 سواران
H5 .000  نزدیک شدن به میدان H2-2  

.016  
شدن  کینزد

 ریبه سرعتگ
H6 .084 ورود وسیله نقلیه از فرعی به اصلی H3-1  

H3 

.000  

شدن  کینزد

و  يبه ورود

 یخروج

 بزرگراه

H7 .000 عبور عابر پیاده از عرض خیابان H3-2  

  

 نتیجه گیري - 5

یک نمونه آزمون پویاي درك خطر رانندگی بـه بررسـی درك راننـدگان     همانطور که اشاره در این مطالعه با ساخت

و بررسـی اعتبـار آزمـون مـورد نظـر      هاي داراي خطرات بـالقوه ترافیکـی   از  برخی از موقعیتو تجربه باتجربه و کم

  :نتایج مطالعه در ادامه ارائه شده است ،پرداخته شد

از میان متقاضیان دریافت گواهینامه بودنـد، حـاکی از عـدم شناسـایی     کار که اکثرا هاي تازهنتایج آزمون از نمونه -

بـه راننـدگان بـا تجربـه      هاي مورد نظر و در بعضی موارد شناسایی دیرهنگام شرایط توسط این گروه نسبتموقعیت

  بوده است،

-هداراي اعتبار نشدي خطر مورد نظر آنها ناگهان در معرض رؤیت قرار گرفت هایی که سوژهدر این مطالعه آزمون -

  ،اند

هاي داراي خطر که پس از ورود آنها به چرخه ترافیک براي ایـن گـروه و   کار با موقعیتعدم آشنایی رانندگان تازه -

تواند براي دیگر کاربران خطرساز خواهد بود حاکی از نیاز جدي این گروه به آموزش بوده و استفاده از این آزمون می

  و کاهش ریسک تصادفات رانندگی باشد،ش گامی در جهت این آموز

-تجربه صورت نگرفته و یا دیر صورت مـی از جمله موقعیت هاي حائز اهمیت که توجه به آن توسط رانندگان کم -

هـاي  ابر پیاده طی سال هاي اخیر آموزشپذیرد عبور عابر پیاده است که الزم است با توجه به آمار باالي تصادفات ع

  له صورت پذیرد،نندگان به این مسأس سازي راالزم در خصوص حسا
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بنابراین الزم  باشندمیداراي اعتبار  نمودندکار تمایز ایجاد که بین رانندگان باتجربه و تازه يدرك خطر هايآزمون -

  .هاي اعتبار سنجی شده استفاده نمودزمونمنظور انجام مطالعات تکمیلی از آ است پس از طراحی آزمون به

تجربه پیش از ورود آنها بـه چرخـه ترافیـک    هاي داراي خطرات بالقوه ترافیکی به رانندگان کمدن موقعیتشناسان -

 .الزم است مورد توجه قرار گیرد

  

  قدردانی -6

آقاي مهندس مهـدي  سرگرد احسانی، جناب سروان جواهري و ، جناب ناجا از مرکز تحقیقات کاربردي پلیس راهور

زواره، آقاي همایون محمودي، جنـاب سـرهنگ   ایشان و همچنین از دکتر محسن فالح يهاسالمی به خاطر حمایت

هاي رانندگی ایرانپارس اهمرکز فرماندهی و کنترل ترافیک پلیس راهور و آموزشگ مرتضی اسدامرجی،مهندس  زینی،

  .دریغشان کمال تشکر را داریمهمکاري بیو بابک به سبب 
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  مراجع

  .ترابري و راه وزارت ایمنی، و فناوري مطالعات دفتر ،1390 ایران، هاي راه ایمنی ملی راهبرد - 1

- هاي ترافیکی در تقاطعبینی ناهنجاريهاي پیشمدل ،فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک ،.شاداب مهر، ه - 2

  .45سال دوازدهم،  ،1389، هاي چراغدار شهر مشهد

یابی آزمون نظري آزمون گواهینامۀ رانندگی بـر اسـاس   ارزش، .س ی،شعبانو  .آ ی،بلوک ،.ع، دالور ،.ا ،مام شریفی -3

 .گیري تربیتیفصلنامۀ اندازه ،1391 ،آزمون کیکالس هیآن با نظر سهیپاسخ و مقا-سوال هینظر
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Abstract 

A dynamic hazard perception test contains short video clips of the daily driving conditions. 
Participants are supposed to detect hazard situation while watching these clips. The 
aforementioned test is used as part of the driving test for the issuance of driver's license in 
some countries. In this study, through designing a dynamic hazard perception test, 
consisting of 10 hazardous situations, a comparison between novice and experienced drivers 
in recognition of danger was made, and its validity was examined. Filming (camerawork) 
was done in Tehran and the participants were comprised of 53 driver's license applicants 
and novice drivers and 34 experienced drivers. The inexperienced group reacted less quickly 
to potentially hazardous situations or even were not able to recognize them compared to 
experienced drivers' group. Cronbach's alpha was 0.847 and there was good reliability. The 
results indicate that 8 out of 10 tests have been validated and will be used in further studies 
.It should be noted that this research was conducted with the support of the Research Center 
of Iran's Traffic Police "Rahvar" and the results are being reviewed for implementation. 
Key words: Hazard perception test, Driver's license, Accidents, Validation, Novice and 
experienced drivers. 


