
 

 

 رانندگان وسایل نقلیه سنگینارتقاء فرهنگ رانندگی در  یآموزش ارزیابی یک ماژول

  )خوي،مرند و جلفا:مطالعه موردي (

         

  ، 2ایرجی ابوالقاسم، 1سمانه شمسی

  و مدرس دانشگاه علمی کاربردي دانشگاه پیام نوردانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، -1

  مدیر عامل کانون جهانگردي و اتومبیلرانی جرایی،کارشناس ارشد مدیریت ا -2 

  

  چکیده 

امروزه ضرورت پیشگیري از سوانح رانندگی بر هیچ کس پوشیده نیست و با تمرکز جهـان در دهـه ایمنـی بـر ایـن      

درصـد و  49بر  اساس دستاوردهاي پژوهشگران نقش عامل انسانی در تصادفات .مهم،این ضرورت پررنگتر شده است

در این .درصد می باشدکه بیشترین سهم و نقش در میان دو عامل دیگر یعنی راه و وسیله نقلیه است 5/97سهم آن

 .میان آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی ارتقاء سطح آگاهی عمومی با این عامل کلیدي پیوند خورده است

ه در آن میزان آگاهی رانندگان تحقیق حاضر جهت ارتقاء کیفیت رانندگی در رانندگان وسایل نقلیه سنگین است ک

نسبت به دانستنی هاي رانندگی قبل و بعد از آموزش دوره هـاي راننـدگی طـی آزمـونی مشـخص سـنجیده شـده        

است،سوال ها و افراد آزمون دهنده در هر دو آزمون ثابت است و یک ارزیابی به روش پـیش آزمـون و پـس آزمـون     

براي سنجیدن مناسب بودن و نیز روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي  نفر به 384انجام گرفته است و نمونه آماري 

اسـتفاده   جامعه و نمونه آماري از آزمون کوکران و جهت تعیین تاثیر متغیر آموزش از آزمون ویلکاکسون و عالمـت  

فرهنـگ  شده است و نتایج حاصل ،حاکی از تایید فرضیه ها بوده و نشان میدهد که آموزش تاثیر مثبتی بر ارتقـاي  

  .رانندگی رانندگان وسایل نقلیه سنگین دارد

  

  ،عامل انسانی خواب آلودگی، حمل و نقل، آموزش رانندگی :کلید واژه 

                                                 
   shams.s@tac.org.irپست الکترونیکیو02188740415،تلفن کانون جهانگردي و اتومبیل رانی جمهوري اسالمی هاي تخصصی آموزش عضو علمی مرکز 1
2
 iraji.a@tac.org.ir:و پست الکترونیکی 021-61934501،جهانگردي و اتومبیل رانی جمهوري اسالمی مدیر عامل کانون  
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  مقدمه -1

امروزه موضوع تصادفات جاده اي و خسارات باالي جانی و مالی از آن از اساسی ترین مشکالتی است که متخصصان 

 ]3[.ا به چالش کشانده استو متولیان امور ترافیک و حمل و نقل ر

آنچه در این میان مد نظر کارشناسان حوزه ترافیک است شناسایی علل و عوامل موثر در بروز و شدت و قوع یک 

طورکلی سه عامل انسان وسیله نقلیه و راه ومحیط اطراف بعنوان علل اصلی تصادفات معرفی ب ]4[تصادف است

رانندگی شناخت این سه عامل و تاثیر هر یک بر ایجاد سانحه مهم  پس براي تجزیه و تحلیل حوادث]5[ .میشوند

در ) عامل انسانی(منتشر شد خطاي راننده  2004اکتبر  20بر اساس تحقیقات تریت و همکارانش که در ]6[ .است

  ]7[ .درصد تصادفات دخیل بود93

اند که عامل انسانی بیشترین سهم   هاي نشان داد  هاي انجام شده درخصوص عوامل مؤثر بر تصادفات جاده تحلیلپس 

شناسایی محدودیتهاي انسانی براي تمرکز بر آنها  بنابراین]8[ .را در بروز تصادفات به خود اختصاص داده است

یکی از محدودیتهاي انسان ،محدودیتهاي .مهم به نظر می رسد،جهت کنترل و به حداقل رساندن این عوامل 

با این  لذا]9[ .عنوان یکی از محدودیتهاي این زیر شاخه شناسایی شده است انگیزشی است که خواب آلودگی به

  .وجود به نظر می رسد آموزش نیروي انسانی در حوزه هر یک از محدودیتها نهایتا به کاهش تصادفات منجر شود

اد و در این با توجه به آنچه گفته شد این مقاله کوششی است براي تبیین اثر بخشی آموزش در ارتقاي آگاهی افر

گریز فرض بر این است که میتوان با دادن آموزش هاي مورد نیاز در حوزه خواب آلودگی به کاربران باالخص 

امید است بتوان با ارتقاي دانش انسانی از سهم و .رانندگان اتوبوسهاي بین جاده اي به ارتقاي آگاهی آنان کمک کرد

  .نقش انسانی در حوادث جاده اي کاست

  

  مساله و اهداف تحقیق تعریف- 2

انسان به همان اندازه که می تواند در وقوع تصادفات نقش .عامل انسانی در بیش از هفتاد درصد تصادفات نقش دارد

کارشناسان بر این عقیده اند که بیشترین درصد تصادفات به دلیل .داشته باشد،می تواند از وقوع آنها جلوگیري کند

در شکل گیري این موضوع عوامل چندي موثرند که از جمله آنها می توان به .خطاهاي انسانی صورت می پذیرد

پرتی و عدم تمرکز،خستگی و خواب آلودگی،مصرف  رفتار پرخاشگرانه رانندگان ، تمایل به سرعت غیر مجاز،حواس

رت کافی الکل و مواد مخدر،عجله و شتاب بی مورد،بی توجهی به مقررات،عدم استفاده از کمربند ایمنی،عدم مها

جهت کنترل خودرو،عدم رعایت فاصله طولی یا عرضی با سایر خودروها،انحراف از مسیر مستقیم،عدم رعایت حق 

انجام پذیرفت مشخص شد بی  88در یک مطالعه موردي در استان خراسان رضوي که در سال .اشاره نمود... تقدم و

پس از این عامل .در این بخش را تشکیل می دهند درصد مهمترین عامل بروز تصادفات 9/56توجهی به مقررات با 

 1/3درصد و خستگی و خواب آلودگی با  2/16درصد، ترکیب هر دو عامل باال با  6/13عجله و شتاب بی مورد با 
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از دیگر موارد قابل توجه در این بخش این است که عامل .درصد از دیگر عوامل موثر در وقوع تصادفات هستند

گی یکی از عوامل وقوع تصادفات به ویژه در مورد وسایل نقلیه سنگین در جاده ها را  تشکیل خستگی و خواب آلود

خستگی راننده به شدت می تواند بر نحوه قضاوت و تصمیم گیري فرد تاثیرگذار باشد،لذاست که از  ]10 [.می دهد

در مورد خستگی هیچ گونه  ]11 [ . این عامل به عنوان یکی از عوامل انسانی مهم در سوانح رانندگی یاد می شود

بنابراین هیچ گونه اعمال قانونی در مورد رانندگان اتومبیل و خودروهاي .حد کیفی و کمی و قانونی وجود ندارد

موثرترین روش ممکن براي کمک به رانندگان آموزش آنان در مورد توقف در هنگام خستگی .سبک قابل اجرا نیست

تا آنجا که یکی از چهار راهکار اصلی بنا به پیشنهادمسئوالن .احداث استراحتگاه استبا کمک عالئم کنار جاده و نیز 

 [ .ایمنی راههاي استرالیا آموزش رانندگان در مورد نشانه هاي خستگی و لزوم توقف در هنگام خستگی است

با رویکرد ارتقا ارزیابی مدلی ازآموزش ها بر اساس شرح و نمایش اسالید هاي آموزشی  این مطالعه هدف از]10

دانش مهارت جویان است که با روش پیش آزمون و پس آزمون سنجش شده و نتایج نهایی آن مورد ارزیابی قرار 

  . گرفته است

  

   چارچوب نظري و مدل تحلیل - 3

در تحقیق براي تعیین میزان تاثیر آموزش ضمن خدمت براي رانندگان وسایل نقلیه جاده اي در اسـتان آذربایجـان   

ی بعد از مطالعه ادبیاتی،مصاحبه با متخصصان امر در حوزه حمل و نقل و ترافیک جاده اي و کسب نظر اساتید شرق

در این مورد براي بیان میزان تاثیر آموزش بر ارتقاء فرهنگ رانندگی براي رانندگان وسایل نقلیه جاده اي بر اسـاس  

  :فرضیه سازي گردید )2-1(شکل 

  

   

  

 
 
 
 
 

  ار متغیرهاي مستقل و وابستهساخت- )2-1(شکل

 متغیرهاي وابسته متغیرهاي مستقل

 آموزش
ارتقاء دانش و فرهنگ 

 رانندگی
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   روش تحقیق -4

که در آن از گروه خاص رانندگان وسایل نقلیه جاده اي خواسته شـده تـا بـه     این نوع تحقیق از نوع پیمایشی است 

تعدادي از سوال هاي خاص قبل و بعد از دوره آموزشی پاسخ دهندو سپس این مطالعات به توصـیف تـاثیر آمـوزش    

معین می پردازد که براي آزمون نظرها و یا پاسـخگویی بـه    تقاء فرهنگ رانندگی ایمن در محیطضمن خدمت بر ار

   .پرسش هاي تحقیق به کار می روند و شامل توصیف و نتیجه گیري می باشند

این تحقیق هم جنبه کاربردي دارد و نتایج آن در تصمیم گیري ها،سیاست گذاري ها و همچنین برنامه ریـزي هـا   

  .می شود و هم جنبه مبنایی دارد استفاده

بایجـان  جامعه آماري تحقیق حاضر رانندگان وسایل نقلیه سنگین در شهرسـتان مرنـد،خوي و جلفـا در اسـتان آذر    

  .شرقی می باشند

در واقع از رانندگان خواسته شده به تعدادي سوال در دو آزمون یکسان پاسـخ دهنـد،آزمون اول سـواالتی در مـورد     

ها نسبت به رانندگی و شناخت رانندگی پر خطر و تاثیر خواب آلودگی بر رانندگی قبل از اجراي  نگرش و دانش آن

دوره آموزشی می باشد و آزمون دوم نیز پرسش مجدد همان سوال ها بعد از اجـراي دوره آموزشـی اسـت و میـزان     

میـزان  شـده کـه در نهایـت     ارتقاء نگرش و دانش رانندگان نسبت به رانندگی پس از اجراي دوره آموزشـی بررسـی  

  .اثربخشی دوره هاي آموزشی و تطابق و اثربخشی آن با اهداف این دوره ها را معین می کند

مشروط به فرض خاصی درباره توزیع جامعه نیست و به اصطالح با جامعـه اي توزیـع آزاد مواجـه    چون این تحقیق 

فرض خاصی درباره شکل و توزیع جامعه نیسـتند،از   هستیم از روش هاي ناپارامتریک استفاده می کنیم که مستلزم

  .روش هاي پارامتریک است و کاربردهاي گسترده تري دارند سویی دیگر فهم و استفاده از این آزمون ها ساده تر از

و  spssپس از تکمیل و جمع آوري پرسشنامه قبل و بعد از آموزش اطالعات موجود در آن ها با استفاده از نرم افزار 

excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

پارامتریک است که در آزمون فرض ایـن تحقیـق اسـتفاده    ناعالمت از پرکاربردترین روش هاي ویلکاکسون و آزمون 

  .شده است
  

  جامعه و نمونه آماري  -5

ایـن طـرح آموزشـی کـه در چهـار اسـتان تهران،آذربایجـان        آموزش داده شده در بر اساس معیارهاي جامعه آماري 

جهت محاسبه حجم نمونه از فرمول گیري نمونه کوکران استفاده شده شرقی،خراسان رضوي و فارس برگزار گردیده 

نفر تعیین گردید و روش نمونه گیري مورد استفاده در این تحقیق روش نمونـه   5085است که حجم جامعه آماري 

 95اطمینـان  بقه اي می باشد،براي محاسبه حجم نمونه آماري رانندگان با در نظر گـرفتن سـطح   گیري تصادفی ط
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نفر مشخص گردیـد کـه پرسشـنامه از     357.24درصد از فرمول کوکران تعداد نمونه آماري  5درصد و قبول خطاي 

  :اشدمی ب 357.24تهیه شد که فراتر از تعداد  از شهرستانهاي خوي،مرند وجلفا نفر 384بین 

  

)1(  

  
  

  یافته هاي تحقیق  -6

  کل پاسخگویان را مرد ها تشکیل می دادند چرا که اصوال اغلب قریب به اتفاق جامعه رانندگان وسایل نقلیه

 سنگین مردها هستند

 280  درصـد نمونـه    27(نفـر از آن هـا    104هـا و   متاهـل را ) درصد از نمونه اماري 73(نفر از پاسخگویان

 .ا تشکیل داده انده مجردرا ) آماري

 139 درصـد نمونـه    54(نفر از پاسـخگویان  209سال و  35زیر ) درصد نمونه آماري 36(نفر از پاسخگویان

نفـر از   4سـال و   55تا  46بین ) درصد نمونه آماري 9(نفر از پاسخگویان 32سال و  45تا  36بین ) آماري

 .سال سن دارند 55باالي ) درصد نمونه آماري 1(پاسخگویان
  

  :آزمون فرضیه ها -7

  :آمده است )6-1(جدولنفر نمونه آماري در  384تعداد پاسخ هاي صحیح به سواالت مطرح شده بین 
  

  نفر نمونه آماري 384تعداد پاسخ هاي صحیح به سواالت مطرح شده بین  - )6- 1(جدول

  تعداد پاسخ صحیح بعد از آموزش  تعداد پاسخ صحیح قبل از آموزش  شماره سوال

1  335  351  

2  352  369  

3  379  371  

4  208  350  

5  334  368  

6  366 370 
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  :در زیر آمده است خروجی آزمون فرضیه ها

  :آزمون عالمت

  نمایش داده شده است) 6-2(در جدول  = α 05/0  با آزمون عالمتشاخص دقیق 

  

 خروجی آزمون عالمت روي تعداد صحیح پاسخ قبل و بعد از آموزش) 6- 2(جدول

  ص دقیق آزمونشاخ  ردیف

1  219/0  

  

  اطالعات خروجی آزمون عالمت- )6- 3(جدول

  6  جمع سواالت

  5  آمار آزمون

  225/1  خطاي استاندارد

  221/0  تست دو طرفه- )sig(شاخص تقریبی آزمون

  219/0  تست دو طرفه- )sig(شاخص دقیق آزمون

  

  تفسیر خروجی

-i  آزمون فرض:  

  

H0 : آموزش در حال افزایش است پاسخ هاي صحیح به سواالت با       

H1:      پاسخ هاي صحیح به سواالت با آموزش در حال افزایش نیست  

  

-ii   آماره آزمون:  

 x=  5تا است یعنی  5تعداد عالمت هاي مثبت 

-iii   تصمیم گیري:  

219/0 =(sig) شاخص دقیق آزمون > α = 05/0  

 

ی نرخ پاسخگویی به سواالت بعد از آموزش در حال رد نمی شود یعن  0Hبنا براین نتیجه می گیریم که فرض 

  .افزایش است
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  :آزمون ویلکاکسون

  ویلکاکسوناطالعات خروجی آزمون - )6- 4(جدول

 N جمع رنک ها رنک میانه 

 00/2 00/2 1 رنک منفی

 00/19 80/3 5 رنک مثبت

    0  )بدون تغییر(میزان ثابت

   6 جمع کل

 
 صحیح بعد از آموزش از پاسخ بودن پاسخ صحیح قبل از آموزشرنک منفی مربوط به موارد بیشتر 

 صحیح قبل از آموزش از پاسخ رنک مثبت مربوط به موارد بیشتر بودن پاسخ صحیح بعد از آموزش

 صحیح بعد از آموزش میزان ثابت مربوط به موارد تساوي پاسخ صحیح قبل از آموزش با پاسخ

 
 ویلکاکسون آزمون - )6- 5(جدول

 صحیح قبل از آموزش- بعد از آموزشصحیح  

Z 782/1 -  

 075/0 )نقطه بحرانی دو طرفه(خروجی تقریبی فرضیه

  

  تفسیر خروجی

-i  آزمون فرض:  

H0 :        پاسخ هاي صحیح به سواالت با آموزش در حال افزایش است  

H1 :      پاسخ هاي صحیح به سواالت با آموزش در حال افزایش نیست  

  

-ii  مون آماره آز:  

نمونه اول رنکمجموع   R1= 2 

نمونه دوم رنکمجموع   R2= 19 

  را به دست بیاوریم  z  می توانیم مقدار )6-5(جدول با توجه به آماره آزمون

 

-iii   تصمیم گیري: 

  داریم  z  =  11/2با توجه به 



 

٨ 
 

|z|=| 782/1- |= 782/1 < 11/2  

رخ پاسخگویی به سواالت بعد از آموزش در حال رد نمی شود یعنی ن  0Hبنا براین نتیجه می گیریم که فرض 

 .افزایش است

 

  : نتیجه گیري-8

به وضوح مشخص می شود که آموزش تاثیري شگرف بر ارتقاء آگاهی هاي رانندگان اتوبوس هاي بین شـهري و  

  . داشته استجاده اي 

  

  قدردانی-9

جمهـوري   جهـانگردي و اتـومبیلرانی   بر خود تکلیف می دانم در این مجال از حمایتهاي مادي و معنـوي کـانون  

  .دانی نمایمقدراسالمی ایران در پژوهش جاري 
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Abstract  

The importance and the need to prevent accidents and traffic is no secret. And safety in the 
world focused on this, the need is greater. According to researchers at the role of the human 
factor in accidents by 49 percent and its share 5/97 percent of whose greatest contribution 
among other factors, the road and the vehicle. The education as a key element of raising 
awareness of the key factors linked. 
Research to improve the quality of driving in heavy vehicle drivers that Where the 
knowledge to know the drivers driving before and after training as drowsiness during a test 
drive with the fixed measured. 
Questions and test subjects of both tests have been fixed And only the test before and after 
training sessions and it is holding them. The sample included 384 people who were 
randomly selected sampling and also to measure the suitability of statistical samples of the 
Cochran test was used and to determine the effect of training of test and sign test Wilcoxon 
test was used. The results imply endorsement hypothesis and suggest that education has a 
positive impact on the promotion of culture and the quality of the drivers of heavy vehicles 

 
Keywords: Driving School, Transportation, Drowsiness, The human factor. 

  

 


