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 چکیده

:میزان رفتار ناهنجار ترافیکی رانندگان به صورت عدم ه استمقاله به پرسش های زیرپاسخ داده شد دراین

عدم تبعیت برای رانندگان  مهمترین دالیل تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک درمشهد چقدر است؟

موزش فرهنگ ترافیک از کدام آموزه های دینی اسالمی برای آ  چیست؟تجهیزات مهندسی ترافیک   مقرراتاز

تحقیق پیمایشی وهدف آن توصیفی ،  روش  وتغییردر رفتار ناهنجار ترافیکی شهروندان می توان استفاده نمود؟

تحلیلی وکاربردی است. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان وسایل نقلیه عمومی وخصوصی و ساکنان شهر مشهد 

خوشه ای روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم ، که بابود نفر 044حجم نمونه معادل  .بوده استزایران و

 بابین آموزه های دینی  برای برقراری پیوند انتخاب شدند. در مناطق مختلف شهرمشهد وتصادفی سیستماتیک 

شامل قرآن کریم، احادیث پیشوایان دینی واحکام فقهی استفاده  اسالم ازمنابع دینی ،دالیل رفتار ناهنجار ترافیک

 صورت به رانندگان ترافیکی ناهنجار رفتار میزان نتایج نشان داد که نوع آموزه دینی می باشد. 04شد که بالغ بر

 برای رانندگان دالیل مهمتریناست.درصد )تابلوسرعت ممنوع(0.20دراولویت اول حداکثر ازمقررات تبعیت عدم

 مناسب ترین روش ها برایاست.درصد )داشتن عجله در رانندگی(07 دراولویت اول حداکثر ازمقررات تبعیت عدم

درصد 6.29دراولویت اول حداکثر شهروندان ازدید ترافیکی ناهنجار رفتار و تغییردر ترافیک فرهنگ آموزش

و  فرهنگ سازی و تغییر در نگرش هابرای که  پیشنهاد نمودمحقق است. (گزارش تلویزیونی حوادث ترافیک)

توسط مبلغان دینی درمحافل مختلف و با استفاده از رسانه  از آموزه های اسالمی ، ناهنجار ترافیکی شهروندان رفتار

پیوند نزدیکتری بین نتایج تحقیق و آموزه های اسالمی تا  استفاده شود های مختلف که رانندگان ترجیح داده اند،

 .ات مثبت بیشتری از تبلیغات دینی در حوزه ترافیک درجامعه دیده شودواثر برقرار شود

 ،مشهدآموزه های اسالمی ،ترافیک فرهنگ ،آموزش روش های کلید واژه ها:

                                                           
شناسان این مقاله مبتنی بر پژوهشی است که با حمایت مالی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری مشهد انجام شده لذا بدین وسیله از مسئولین  وکار 1

 محترم این سازمان ونیز ازهمه کسانی که دراین تحقیق همکاری نموده اند، تشکر وقدردانی می شود.
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 مقدمه

 دیگران با ارتباط در شناسی خود نوعی شهروندان بستگی دارد که اجتماعی هویتشهراسالمی  به  هویت     

ای از صفات و مشخصاتی که باعث تشخیص فرد یا شیئی از افراد یا اشیاء مجموعهاز "هویت عبارت است  .است

گردد. شناسایی و کشف تفاوتهای اشخاص و افراد از یکدیگر عامل تعیین هویت دیگر می

 فرهنگی-هویت اجتماعی کهابعاد  ومولفه های مختلفی دارد   هویت شهری(. 3.. ،ص731.)تختی،"است

 یکیو ، یکی از ابعاد مهم آن است. هویت اقتصادی، اکولوژیک-هویت محیطی ،ضاییف-هویت کالبدیدرکنار 

 ؛ 1383 جاه، ورفعت نی ساروخا ؛ 1382 کیذقان، و ایمان ) است دینی هویت عی، اجتما هویت ابعاد از

 سنگ  می شود. اطالق پیدا می کند آن با که نسبتی و دین با انسان رابطه به ی،دین  هویت (.1381 ذکایی، 

هویت می توان نتیجه گرفت که  لذا (. 1387 و شکوری، جاه )رفعت است تعهد و پایبندی دینی هویت بنای

هویت  در تشکیلرابطه این دو  و استشهروندان از مولفه های  مهم شهر اسالمی هویت دینی  اجتماعی و

 است. درزندگی روزمره دین تاثیر بررسی برای دستیابی به این نتیجه ، نکته مهم ی تاثیر بسزا دارد. اسالمشهر

 را فرد یکنشها و گرایش که نگرش، ی نحو به ندندا می دینی اهتمام داشتن را دینداری دین شناسان  رخیب

 اصول از آگاهی و پایبندی از "است عبارت دینداریبرخی نیز معتقدند  (..1384 زند، )شجایی سازد متأثر

 ربانی، ) "باشد تاثیرگذار اجتماعی و زندگی فردی بر پیروی این که ای گونه به مذهب، یک وشعائر

 یک شعائر و اصول از آگاهی با که است کسی دیندار فرد یک"(. برخی دیگر معتقدند.6،ص733.طاهری،

 است تاثیرگذار وی اجتماعی  و فردی زندگی بر پیروی این که نحوی میپردازد، به آن از پیروی به مذهب

که  ذکرکرده اند ابعاد مختلف دینداریبرای  )گالک واستارک(برخی محققان ). 040 ص ،.73.شهابی،"(

که بیشتر به موضوع ما ارتباط بعد پیامدی  پیامدی.فکری و عاطفی، اعتقادی، بعد مناسکی، "عبارت است از:

، بیدختی و شریفی)امین "ناظر بر آثار دین بر اعمال، باورها وتجربه های زندگی روزمره دینداران است ،دارد

احساسات دینی  باورها و به عبارت دیگر، دراین بعد تاکید براین است که دینداران از اعمال، (.9.ص  ،.76.

 زندگی روزمره استنتاج کرده و با آن پیوندبرقرارنمایند.  کاربرد در خود برای

درزمینه زندگی اجتماعی از جمله  بررسی چگونگی برقراری پیوند بین نتایج تحقیقات با مبانی دین اسالم      

خواهد شد، درحالی که عدم بررسی این موضوع،   رفتاررانندگی شهروندان در مشهد باعث  پیوند علم ودین

اقتصادی -دین و اخالق اسالمی را  به حوزه زندگی فردی محدود می سازد واز نقش مهم آن در توسعه اجتماعی

جامعه می کاهد. از سوی دیگر، بیان ارتباط مفاهیم علمی با وسالمت جامعه درسطوح مختلف خرد وکالن 

مفاهیم دینی باعث درک مشترک و پیوند محققان حوزه ودانشگاه خواهد شد و بدین ترتیب، مفاهیم دینی وارد 

پیوند مزبور از طریق  عرصه های علمی ودانشگاهی خواهد گردید که تحقیقات بیشتر را به دنبال خواهد داشت.

 .(.76.)بهروان،نمایدکمک نیزقیقات می تواند به بومی شدن علوم اجتماعی اسالمی گسترش تح
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 زندگی در مدرن نهادهای ظهور باولی  داشته فراوانی های نقش و گسترده کارکردهای درگذشته دین     

 تغییر دستخوش را دینداری میزان و است شده واگذار نهادها سایر به کارکردها ازاین برخی بشری، جوامع

 از طریق برقراری رابطه وپیوند بین هویت دینی و  کارکرد دینامروزه افزایش لذا به نظر می رسد  .است کرده

برای بهبود عملکرد نهادهای گوناگون جامعه ازجمله سازمان حمل ونقل وترافیک  هویت اجتماعی شهروندان

مطمئنا چنین پیوندی باعث تقویت هویت شهر اسالمی خواهد  حایز اهمیت فراوان است.شهرداری محترم مشهد 

ترافیکی  تغییر در رفتار ونگرش های ناهنجار فرهنگ سازی و لذا دراین مقاله تالش شده است برای شد.

 شهروندان براساس نتایج تحقیق انجام شده، از آموزه های اسالمی استفاده شود وپیوند نزدیکتری بین نتایج

 های اسالمی برقرار شود.و آموزه  تحقیق

هدف اولیه واساسی اقدامات وتجهیزات مهندسی ترافیک سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری مشهد بطور      

خالصه، تنظیم،تسهیل وتقویت رفتار عابران سواره وپیاده هنگام جابجایی درمعابر درون شهری  برای دستیابی به 

منی،سرعت،راحتی ،بهروه وری،سالمت وکاهش آلودگی از طریق اهداف وارزشهای سازمان  مزبور، یعنی ای

 کاهش تصادفات و تخلفات و نیز روان شدن ترافیک، است. 

لیکن به نظر می رسد، برای دستیابی به این هدف، تنها نگاه مهندسی از طریق نصب ،طراحی و ارایه خدمات      

مهندسی کافی نیست،  بلکه کارایی آنها مستلزم آگاهی ، پذیرش ،نگرش مساعد ، مشارکت و همکاری 

ژوهش های انجام ن پیاده است.پدراستفاده مناسب از تجهیزات ازسوی کلیه شهروندان بویژه رانندگان و عابرا

(. طبق .70.شده در ایران نشان می دهد که مهم ترین عامل بروز تصادفات رانندگی عامل انسانی است )آیتی، 

مهندسی ترافیک موثر بوده است )سوری  %..نقص فنی ودر %3.تصادفات عامل انسانی ، وتنها در %.0آمارهادر

،.730.) 

 و وضع ،.اصولی طراحی :قرارمی گیرد نظر مد اساسی گام سه ترافیک، معموال مدیریت و کنترلبرای       

در بحث آموزش، محتوا و نیز روش های آن درجامعه ما چالش اساسی  . 0همگانی آموزش،7مقررات اجرای

وجود دارد. زیرا آموزش رانندگی فقط معطوف به افزایش مهارت عملی در رانندگی است  وبه مهارت های 

ادراکی، ذهنی، انگیزشی ونگرشی که  شکل دهنده دالیل رفتار نامناسب  است، کمتر توجه شده است. لذا این 

ن رفتار ناهنجار یعنی عدم تبعیت از مقررات انواع تجهیزات مهندسی ترافیک و دالیل رفتار عدم تحقیق میزا

تبعیت از نگاه رانندگان را مورد بررسی قرارداده است. با توجه به این که دالیل مزبور در قلمرو مهارت های 

رهنگی را می طلبد، لذا نهادهای ادراکی، ذهنی، انگیزشی ونگرشی است و تغییر در آنها  فعالیت های گسترده ف

آموزش رانندگی )مهارت عملی( بدون مشارکت سایر نهادهای فرهنگی بویژه نهادهای دینی که حوزه فعالیت 
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گسترده و نیز تعامل مستقیم وگرم  با کلیه اقشار جامعه دارند، تاثیر کمی در کاهش ناهنجاری ها خواهند داشت. 

ترافیکی وآموزه های اسالمی که  هنجارد محتوایی ومضمونی بین دالیل رفتار نا بنابراین، برقراری ارتباط و پیون

ابعاد گسترده در سبک زندگی اجتماعی بویژه  فرهنگ ترافیک دارد، گام اساسی برای ارتقای سطح آموزش 

بین های اجتماعی وفرهنگی عالوه بر آموزشهای مهارتی، خواهد بود. چنین پیوندی قطعا کارکرد  مثبت دین م

اسالم را درجامعه اسالمی افزایش خواهد داد و به نوبه خود باعث تقویت  اعتقادات وهویت دینی مردم خواهد 

 شد. لذا دراین مقاله سعی شده است به پرسش های زیرپاسخ داده شود:

تبعیت ازمقررات تجهیزات مهندسی ترافیک رفتار ناهنجار ترافیکی رانندگان به صورت عدم میزان  ..

  چقدر است؟ درمشهد

  چیست؟تجهیزات مهندسی ترافیک   مقرراتعدم تبعیت ازبرای رانندگان  دالیلمهمترین  ..

، از کدام آموزه های  به عنوان موضوع فرهنگ سازی باتوجه به مضمون و معنای هریک از دالیل رفتار .7

ی توان استفاده برای آموزش فرهنگ ترافیک وتغییردر رفتار ناهنجار ترافیکی شهروندان مدینی اسالمی 

 نمود؟

 

 پیشینه تحقیق

 یترافیکتاثیر دین بر زندگی و رفتار 

تحقیقات نشان داده که هویت دینی در معنای اخیر با رفتارهای قانونگرایانه  رابطه معنادار مستقیم و با      

رفتارهای نابهنجار افراد در جامعه رابطه معکوس دارد. پژوهشی نشان داد کسانی که بین دینداری و رفتارروزمره  

 حقوق دررعایت دینی اعتقاد عدم نشانه نادرست رانندگی شیوهمعتقدند "خود  پیوند  برقرار  نموده اند یعنی 

( و کمتر قانون گریز)ضریب ..42)ضریب همبستگی گرا قانون در رفتار رانندگی خود  بیشتر ،"است دیگران

( رفتار رانندگی -.427( بودند و همچنین رفتار رانندگی مخاطره آمیز کمتر)ضریب همبستگی-42.6همبستگی

( ومیزان -4271( ، رفتار رانندگی خصومت آمیزکمتر )ضریب همبستگی-42.0همبستگیجسورانه کمتر)ضریب 

درصد رانندگان  .1پژوهش مزبور نشان داد که  .( داشتند-..42تصادف مقصرساالنه کمتر)ضریب همبستگی 

بین  . این گونه پیوندبرقرار  نموده اند متوسط یا کمتریخود  پیوند  رانندگی شیوهبین دینداری و  درمشهد

  (.736.نداشت )بهروان،از لحاظ جنسیت، سواد، تاهل، پایگاه اقتصادی تفاوت رانندگی  رفتار شیوهدینداری و

دینداری)درهمه ابعاد مناسکی،عاطفی،اعتقادی وپیامدی( بر افزایش سرمایه "پژوهش دیگر نشان داد که 

)امین بیدختی و "اعی(تاثیر مستقیم دارداجتماعی )دارای ابعاد اعتماد اجتماعی، پذیرش هنجارها،مشارکت اجتم

 (. .7: .76.شریفی،
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پژوهشی  به بررسی تاثیر مذهب بر رضایت از رندگی پرداخت  ونشان داد که مردمان مذهبی رضایت بیشتری      

مشارکت  می کنند و درشبکه های از زندگی خود دارند زیرا آنان بطورمنظم در ارایه خدمات به شیوه مذهبی 

رعایت  مردم درصد 34/.تحقیقات نشان داده که  برخی.(4.4.لیم ،و  5پاتنامارند)مذهبی عضویت د اجتماعی

برخی تحقیقات نشان  (..73. ،کرامتی)را جزیی از تربیت دینی واخالقی محسوب نموده اندقوانین و مقررات 

به عنوان مالکهای  "رعایت حقوق شهروندان در زندگی روزمرهو" "رعایت نظم و قانون در جامعه"داده که 

برخی  (.730.)بهروان،(داشته است 9از حداکثر 1/0دینداری در نظر شهروندان مشهد اهمیت زیاد)میانگین

 )"سعی دارم مذهب در همه امور زندگی ام دخالت کند" تحقیقات خارجی نشان داده دینداران اظهارنموده اند

  (. ،61999هیل وراالف

 مبانی نظری

 هنجارهای اجتماعی ترافیک و آموزه های دینی
نقش مذهب در پیشبرد امور اجتماعی ومدنی که توسط جامعه شناسان نخستین همچون وبر ودورکیم مورد      

تاکید بود ، توسط جامعه شناسان اخیرکمرنگ جلوه داده شد. لیکن دردودهه اخیر دوباره تحقیقات حاکی از 

برخی معتقدند که ادیان فراهم کننده  .(..4.،0لیشترمناست) تاثیر مهم وآشکار مذهب  در پیشبرد امور مدنی

مهارت های مدنی، هنجارهای مدنی، عالیق اجتماعی، حل اختالفات، مشارکت مدنی از طریق کمک به مردم 

 معتقد الوود .(444.،3)پاتنامبرای یادگیری مصاحبت با دیگران، برگذاری جلسات، واحساس مسئولیت می باشند

 دین پیامد ومهمترین گذاشته اثر زندگی در افراد عملکرد نوع و برروحیات که واالست ارزشی دین که است

 معتقدند همکارش و برگرن.( 740: 667.،6)الووداست جامعه افراد همچنین اجتماعی روابط تحکیم جامعه، در

 عامل را دین  دورکیم .(.09: ..4.،4.)برگرنگذارد می اجتماعی رفتارهای بر مختلفی تأثیرات مذهب

 نیز و اعضا همکاری تقویت  و بخش انسجام عامل را دین  دیویس (.03.: 700.،همیلتون) داند می همبستگی

 (.  .3: 739.،پناهی( داند می آفرین نظم و بخش هنجار را دین

 است، حاکم اجتماعی روابط بر که اخالقی قواعد .است اجتماعی نظم اصلی عامل انسانی اخالقیات      

 می شکل را هنجارهایعنی  عمل الگوهای و فردی و اجتماعی های ارزش ترین عمیق دین .دارد دردین ریشه

 در ویژه به امر این .است اجتماعی نظم حفظ و جامعه همبستگی اساسی عاملنیز   وهنجارها ها ارزش .دهد

 می تجلی ،بیشتراست جهانی آن و جهانی این آموزه های دارای که دین ترین کامل عنوان به اسالم مورد

                                                           
5  Putnam & Lima 
6 Hill, pete C. and Hood jr. Ralf, 
7 Lichterman 
8 Putnam 
9 Ellwood 
10 Berggren& Bjornskov 
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 عملی مسایل به شامل فقه اسالمی است و احکاماست.  احکام و اخالقیات عقاید، شامل اسالم دین .یابد

 خاص طور به فقه و یکل طور به اسالم  دین اساسی هدف پردازد می انسانی رفتار و اعمال به روزمره وامور

 و مسایل از یکی برمی گیرد. در را اجتماعی های مسئولیت و  جامعه مدیریت و است بشر زندگی نظام حفظ

 جامعه در عملی الگوهای با اجتماعی و فردی باورهای در تناسب عدم کنونی جامعه اسالمی ما  مشکالت

 را آن عمال که آنچه و دارد، وجود افراد ذهن دراسالمی  آل ایده عنوان به که آنچه بین یعنی اینکه .است

برای برقراری پیوند  .است شدهنشان داده مدل شماره یک در مسئله این ندارد. وجود هماهنگی دهند می انجام

بین آموزه های اسالمی ورفتار ترافیکی ، ابتدا الزم است باورها تعمیق وتثبیت شود. سپس پیروان بتوانند از آن  

 تعامل یا تقابل دین با رفتار ترافیکی وکه خود مستلزم تجزیه وتحلیل )باورها برای رفتار ترافیکی استنتاج کنند 

نیز مستلزم گسترش مفهوم دینی در زندگی روزمره ویافتن مصادیق ترافیکی است(.پس از شکل گیری باورها 

از شیوه رفتارترافیکی به عمل  مثبت یا منفی()نگرش )درک واقعیت ها از دید اسالم( الزم است ارزیابی مناسب 

یاز قصد وتصمیم گیری چگونگی رفتار است که به نوبه خود منجر به رفتار ید. نگرش های مناسب پیش نآ

 به شدن تبدیل با اسالمیدینی  های آموزهتالش می شود  مدل این ترافیکی طبق الگوی اسالمی خواهد شد. در

 باشد. تاثیرگذار ترافیک رفتاربر مستقیماً تواندب اجتماعی رفتار

 

 
 (.76.عظیمی کیا،و دیگران ،)با اقتباس از  پیوند آموزه های اسالمی با رفتار ترافیکی- .مدل شماره

 

 روش تحقیق

کلیه  این تحقیق از نوع پیمایشی است وهدف آن توصیفی ، تحلیلی وکاربردی است. جامعه آماری شامل    

عمومی وخصوصی بجز کامیونها واتوبوسها)به دلیل محدودیت استفاده از همه معابر رانندگان وسایل نقلیه 

ومسیرهای درون شهری مشهد وبه تبع آن مورد نداشتن تبعیت از انواع تجهیزات کنترل ترافیک برای این دسته 

 .است هدرصد( بود729سال به باال و ساکنان شهر مشهد وخارج آن) 3.شامل گروه سنی رانندگان(

استنتاج دینی 

 ترافیکی

-باوراجتماعی 

 دینی ترافیکی 

-نگرش اجتماعی 

 دینی ترافیکی 

رفتار ترافیکی منطبق 

 با آموزه های دینی

آموزه دینیآموزه 

 دینی

تصمیم گیری 

 ترافیکی

تعمیق وتثبیت 

 باوردینی

 توان تحلیل اموزه ها

 توان گسترش مفاهیم

 یافتن مصادیق ترافیکی

 

ترافیکی هنجار ذهنی 

 دینی

قصد ونیت 

 ترافیکی دینی
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 م نمونهحج

( معرف  𝑠2نیز درنظر داشتن بزرگترین واریانس) و 61( t(رانندگان با درنظر داشتن احتمال)nحجم نمونه )   

خطای  درنظر داشتن و 20.3.های متغیر وابسته )میزان عدم تبعیت از مقررات تجهیزات کنترل ترافیک( معادل

 .حداقل نمره آن است) نمره متغیر وابستهاز  4247معادل که نمره متغیر وابسته  ∓.42.1( معادلdنمونه گیری)

 نفر به شرح زیرمحاسبه شد.  044طبق فرمول کوکران، معادل  (بوده است 1وحد اکثر آن

𝑛 =
t2. 𝑠2

𝑑2
=
(1.96)2. 2.418

(0.152)2
= 400 

 روش نمونه گیری

سیستماتیک است. بدین  خوشه ای وتصادفی،طبقه ای متناسب با حجم ترکیبی از روش نمونه گیری رانندگان    

شهرمشهد ، براساس منزلت   )طبقه(سیزده گانه به تفکیک مناطق(خوشه) چهل گانه ترتیب که ابتدا کلیه نواحی

اقتصادی ساکنان )تحصیالت سرپرست خانوار، درآمد سرانه خانوار،حیثیت شغل سرپرست خانوار( به -اجتماعی

. سپس حجم نمونه رانندگان به تناسب حجم جمعیت خانوار ..شد ()باالی باال تا پایین پایینپنج دسته طبقه بندی

ناحیه به عنوان حجم  0.معادل ، درصد کل نواحی شهر 71ساکنان هرطبقه، بین طبقات تقسیم شد.پس از آن، 

خصیص نمونه نواحی انتخاب شد.سپس، تعداد ناحیه نمونه به تناسب تعداد ناحیه طبقات، بین طبقات پنج گانه ت

پس ازشماره گذاری فهرست نواحی هرطبقه، نواحی نمونه در هرطبقه بطور تصادفی از فهرست نواحی  شد. داده

پس از تعیین نمونه هرناحیه، یک بلوک بطور تصادفی از فهرست بلوکهای ناحیه نمونه  .آن طبقه تعیین شد

در انتخاب شد وافراد نمونه راننده  هنگام سوار یا پیاده شدن از وسیله نقلیه در معابر اصلی وفرعی بلوک  نمونه 

 3د از ظهر از ساعت در دو نوبت صبح و بع معابر اصلی وفرعی مناطق مختلف باال، متوسط وپایین شهرمشهد

محل سکونت پاسخگویان راننده در مشهد با محل  براساس تحلیل نتایج، .شب  انتخاب شدند 3صبح تا 

 )زایر( پرسشگری در اغلب موارد تطابق داشت ودرصورت عدم تطابق، منطقه سکونت درمشهد یا خارج مشهد

   .ه استآن مشخص شد بودن

                                                           
،مجله علوم اجتماعی دانشگاه تاملی برمرزبندی اجتماعی فضای شهری مشهد: طبقه بندی منزلتی نواحی شهر(733.یوسفی،علی) 11

نمونه ازخانوارهای ساکن در بلوکهای  01.4.براساس جمعا 730.. اطالعات درسال .6-.9مشهد،پاییز وزمستان ،صصفردوسی 

نمونه در هریک از نواحی چهل گانه در مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد.حجم نمونه هر بلوک به تناسب جمعیت بلوک  

ت سرپرست خانوار ، درآمد سرانه، رتبه منزلت شغلی سرپرست درهرناحیه تعیین شده است. منزلت نواحی با سه شاخص تحصیال

 خانوارسنجیده شده است.
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با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد )زمان توسط پرسشگر و مصاحبه حضوری اطالعات        

با ، گزینش پاسخگویان پس از توضیح اهداف تحقیق (..76./../9تا  .76./../.جمع آوری اطالعات تحقیق

با ارایه  تمایل آنان به پاسخگویی همراه بود. پرسشنامه های ناقص کنار گذاشته شد. این پرسشنامه همراه

تصاویری رنگی وشماره گذاری شده از انواع تجهیزات ترافیک بود که بدون توضیح مفهوم آنها دراختیار راننده 

قرارگرفت. پرسشگر نیز همان تصاویررا دراختیار داشت با این تفاوت که معنا و مفهوم آنها توضیح داده شده 

ط به معنا ومفهوم تجهیزات، تصاویری که دارای توضیح بود. الزم به ذکر است که بعد از پایان پرسشهای مربو

میزان  عدم تبعیت  بود در اختیار پاسخگو قرار گرفت وپرسشگر نیز معنای هرکدام را درصورت لزوم توضیح داد.

از مقررات تجهیزات ودالیل عدم تبعیت به تفکیک انواع تجهیزات به گونه ای مطرح شد که پاسخگو می 

رانندگان به تمامی پرسشها پاسخ  وع تجهیزات وبا چه معنایی مورد پرسش قرار گزفته است.دانست راجع به چه ن

 دادند ودرصد بی پاسخ در پرسشها نزدیک صفر است.

 شاخص سازی

 تجهیزات مهندسی ترافیکعدم تبعیت از مقررات 

منظور از این تجهیزات همه انواع چراغهای راهنما ، تابلوها، خط کشیهای طولی وعرضی و سطح خیابان، و        

پلهای عابرپیاده است که از سوی سازمان ترافیک شهرداری مشهد در خیابانها ومعابر نصب شده است. دراین 

ن عدم تبعیت مورد پرسش قرار گرفته عنی میزایتحقیق میزان تبعیت از تجهیزات با تاکید بر جنبه آسیب شناختی 

است. دلیل این امر این است که پرسش از تبعیت، نتایج مثبت تری بدست می آورد زیرا پاسخگویان بیشتر تمایل 

دارند رفتار خود را موجه تر نشان دهند. از طرفی دیگر، اظهار میزان عدم تبعیت حد اقل رفتار نادرست را نشان 

منظور این است که کاربران راه،  تر است زیرا مردم در بیان خود کمتر مبالغه می کنند. می دهند که قابل اعتماد

نحوه سنجش این   هنگام عبور درشهر)به عنوان راننده( چقدر مقررات تجهیزات ترافیک را رعایت می کنند. 

ررات این ماه اخیر، هنگام رانندگی در مشهد، چقدر پیش آمده مق درششمفهوم به شرح پرسش زیر است:

زیادیا -7تاحدی   -.اصالیا کم  - .نمره گذاری ) ؟ تجهیزات را )که مشاهده می کنید(، رعایت نکنید

که  تعداد هفده نوع تجهیزات بررسی شده استنمره بیشتر میزان عدم تبعیت  بیشتر را نشان می دهد.  (بسیارزیاد

 .برای پرهیز از تکرار بعدا مشخص خواهد شد.
 تبعیت از مقررات تجهیزاتدالیل عدم 

ان  به عنوان پیامدهای رفتار رانندگمنظورادراکات، نگرشها ، احساسات ، انگیزه ها و باورهایی است  که        

نحوه  خود برای رعایت یا عدم رعایت مقررات استفاده از تجهیزات درذهن دارند ورفتار خودرا توجیه می کنند.

 چقدر به دالیلی  از سوی شما رعایت نکردن مقررات تجهیزات است: سنجش این مفهوم به شرح پرسش زیر
نمره بیشتر، میزان  .(زیادیا بسیارزیاد -7تاحدی -.اصالیا کم - .نمره گذاری ) بوده است که نام می برم ؟



 

9 
 

تکرار که برای پرهیز از  تعدادبیست وچهار نوع دلیل بررسی شدهاهمیت  بیشتر دلیل عدم تبعیت را نشان می دهد.

 بعدا مشخص خواهد شد.
 روشهای آموزشی 

 ترجیح می دهند.برای بهبود فرهنگ ترافیک را  یآموزش ،شخصا چه روشهایانرانندگمنظور این است که        

اگر برنامه هایی برای آموزش فرهنگ ترافیک رانندگان  نحوه سنجش این مفهوم به شرح پرسش زیر است:

های آموزشی زیر را برای خودتان چقدرمناسب  روش ازنداشتن وقت()صرف نظر ،درمشهد برگزارشود

 بیشتر روش  مناسب بودننمره بیشتر،  (.زیاد یا بسیارزیاد-7تاحدی   -.هیچ یا کم  -.)نمره گذاری دانید؟می

آموزشی پرسیده شد که برای پرهیز از تکرار بعدا مشخص خواهد  روشنوع دوازده را نشان می دهد.  آموزش

 شد.

 روشهای تحلیل
 تحلیل درصد

 

معرف به دو گروه بهنجار ونابهنجار طبقه هر بر حسب معنای  رانندگان برای استفاده بهتر از نتایج، درصد      

مطلوب است درحد در موضوع مورد نظر  انبندی شده است.گروه بهنجار شامل کسانی است که وضعیت آن

در موضوع مورد نظر نا مطلوب است ونیاز به آموزش  انوگروه نابهنجار شامل کسانی است که وضعیت آن

 فرهنگی دارند. 

 تحلیل مقایسه میانگین

این روش برای تعیین اولویت ها در هر شاخص استفاده شده است. روش مقایسه میانگین تک نمونه ای     

فها را به سه دسته میانگین هریک از معرفهای شاخص را با میانگین کل شاخص مقایسه می کند ومعر ..پارامتری

گروه بندی می کند. دسته اول شامل معرف هایی است که میانگین آنها بطور معنادار بیشتر از میانگین کل 

شاخص است. دسته دوم شامل معرف هایی است که میانگین آنها تفاوت معنادار با میانگین کل شاخص ندارد. 

 معنادار کمتر از میانگین کل شاخص است. دسته سوم شامل معرف هایی است که میانگین آنها بطور 

 روایی  وپایایی

تحقیق نشان دهنده صحت نتایج طبق هدف مورد انتظار است. که در مورد هریک از شاخصها به شرح  7.روایی    

، از روش قضاوت داوران استفاده شد. فهرست اولیه انواع برای تعیین نوع تجهیزات زیر تامین شده است.

تجهیزات مهندسی ترافیک توسط همکار تحقیق که متخصص ترافیک است براساس قوانین راهنمایی ورانندگی 

                                                           
12 One-Sample Statistics -Test Value 
13  validity 
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کشور تهیه شد. سپس این فهرست در کمیته تخصصی مرکب از محقق وکارشناسان سازمان حمل ونقل 

 فهرست نهایی تایید شد. وترافیک مورد بررسی قرار گرفت و

برای تعیین فهرست متغیرهای مربوط به سایر شاخصها از روش اعتبار سازه واعتبار محتوا استفاده شد. بدین     

ترتیب که نظریات، تحقیقات موجود ونیز نتایج مصاحبه های اکتشافی با تعدادی از رانندگان، کارشناسان استفاده 

درونی ساختاری با تحلیل همبستگی ماتریسی بین معرف های هر شاخص  شد.  عالوه براین از روش اعتبار

استفاده شد. بین همه معرفهای هرشاخص دو به دو همبستگی معنادار مشاهده شد. عالوه براین از روش اعتبار 

همه نمونه گیری نیز استفاده شد بطوری که از همه انواع رانندگان، در همه مناطق باال ،متوسط وپایین شهر  ودر

 شب نمونه گیری شد. 3صبح تا  3ساعات روز از 

تحقیق نشان دهنده دقت نتایج تحقیق است. برای تامین آن از پرسشگران مجرب و آموزش و نظارت  0.پایایی      

دقیق بر کارآنان استفاده شد. بطوری که نتایج تحقیق نشان داد در هیچیک از پرسشها بی پاسخ وجود ندارد. 

استفاده شد. نتایج نشان می دهد میزان دقت  .شماره روش محاسبه آلفای کرونباخ به شرح جدول عالوه برآن از 

 است که درحد مطلوب می باشد. 4204یا پایایی همه شاخصها بیشتر از 

 

 ضرایب پایایی-.جدول   

 Cronbach's Alpha N of Items شاخص ها

 17 0.90 تبعیتمیزان عدم 

 24 0.89 دالیل عدم تبعیت

 12 0.72 های آ موزشی روش

 

  

                                                           
14 reliability 

    گیرند. لذا هیچیک از  هدف این بوده که همه معرفها مورد تحلیل قرار  وباتوجه به این که منظور از شاخص سازی دراین تحقیق تحلیل مفهومی نبوده

 است. تحقیقتحلیل حذف نشده اند و منظور ار تعیین الفا بررسی دقت در 
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 یافته های تحقیق

 پایگاه اجتماعی اقتصادی رانندگان

 

 رانندگانپایگاه اجتماعی اقتصادی  -2جدول  

 درصد معتبر گزینه ها ویژگی ها درصد معتبر گزینه ها ویژگی  ها

 وضع تاهل
 021. مجرد

 جنسیت
   .02 زن

 6.23 دمر 0.21 متاهل

 تحصیالت

 

 20. بیسواد

 وضع اشتغال

 .362 شاغل

 420 محصل 421. ابتدایی

 127 دانشجو .62. راهنمایی

 420 خانه دار 7929 متوسطه

 20. بیکار .2.. کاردانی

 20. بازنشسته .2.. کارشناسی

 .42 سایر 020 کارشناسی ارشد

 24. دکتری

 نوع وسیله نقلیه

 .142 سواری شخصی

 مناطقمنزلت 

 سکونت

 326 تاکسی 920 پایین پایین

   3. پایین

 20.. آژانس  یا سرویس 20.. متوسط

 .02 وانت 321. باال

 24.. موتور سیکلت 7027 باال باالی

 

 را نشان می دهد. )رانندگان(پاسخگویانپایگاه اجتماعی اقتصادی  دوجدول شماره      

 درصد زن بودند. .02کنند مرد وی که رانندگی می پاسخگویاندرصد  6.23 :جنسیت

 درصد مجرد بودند. 021.ی که رانندگی می کنند متاهل وپاسخگویاندرصد  0.21 :وضع تاهل

ی که رانندگی می پاسخگویاندرصد  .7.2راهنمایی وکمتر است که  پاسخگویان کمترین سطح سواد :تحصیالت

درصد  720.پاسخگویان را شامل می شود. سواد کاردانی وکارشناسی 7929کنند را شامل می شود. سواد متوسطه 

 درصد پاسخگویان سواد عالی  درسطح کارشناسی ارشد ودکترا داشتند. 24.پاسخگویان را شامل می شود. فقط 
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درصد غیر شاغل بودند. بیشترین  423.ی که رانندگی می کنند شاغل وپاسخگویاندرصد  .362 :وضع اشتغال

 درصد بیکار وبازنشسته یا سایربود. .02درصد خانه دار و 420درصد محصل ودانشجو،  9شاغل معادلافراد غیر 

انتخاب نوع وسیله نقلیه تصادفی نبود وبه طور قراردادی با صالحدید کارفرما انجام شد.لذا  :نوع وسیله نقلیه

درصد تاکسی، 023.درصد موتورسیکلت و بقیه معادل  24..درصد وسیله نقلیه شخصی،  .142حدود نیمی معادل 

 آژانس ووانت بودند.

 مناطقدرصد در .002پایین یا بسیار پایین ،  مناطقدرصد رانندگان در 7423حدود:محل سکونت منطقه منزلت

 باال یا بسیار باالی شهر مشهد زندگی می کنند. مناطقدرصد در 1.23متوسط و

 عدم تبعیت از مقررات تجهیزات

را نشان می دهد. با توجه به این که  عدم تبعیت از مقررات تجهیزات نیاز آموزشی اولویت سهجدول شماره 

کمتر باشد مناسبتر است،  لذا میانگین های بیشتر یا مساوی کل  عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتهرچقدر نمره 

تاحدی تا بسیار "دیگر، درصد پاسخ شاخص به عنوان اولویت اول ودوم نیازآموزشی تعیین می شود.به عبارت 

به عنوان وضعیت نابهنجار تعریف می شود. از طرفی چون خطر عدم تبعیت تجهیزات مختلف متفاوت  "زیاد

است لذا بسته به اهمیت آن ها، باید انتظار درصد بهنجار بودن متفاوت باشد. بنابراین، ترتیب اهمیت را نمی توان 

بلکه درصد نابهنجاری در برخی موارد معیار بهتر ی برای انتخاب است. براین فقط با میانگین ها مشخص نمود 

صفر باشد در حالی که درصد این پاسخ در همه  "تاحدی تا بسیار زیاد"اساس انتظار می رود  درصد پاسخ 

 معرف ها بسیار قابل توجه است. لذا در همه موارد نیاز به آموزش احساس می شود.

 ازمقررات تبعیت عدم صورت به رانندگان ترافیکی ناهنجار رفتار میزان تحقیق، درپاسخ به پرسش اول 

درصد)تابلو 0926درصد )تابلوسرعت ممنوع( وحداقل0.20حداکثر دراولویت اول ترافیک مهندسی تجهیزات

فلش درصد)0920درصد )تابلوپارک ممنوع( وحداقل0920حق تقدم( است. دراولویت دوم، این میزان حداکثر

( وحداقل  خط ایستدرصد )0029دراولویت سوم، این میزان حداکثر ( است.هت نمای روی آسفالتهای ج

 ( است.چراغ  قرمز فرماندهیدرصد ) 123.
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 عدم تبعیت از مقررات تجهیزات-3جدول 
 ماه اخیر، هنگام رانندگی در مشهد، چقدر پیش آمده مقررات این تجهیزات را رعایت نکنید؟ درشش -س

 بیشتر=عدم تبعیت بیشتر()نمره 
درصد 

 بهنجار
 درصد نابهنجار

One-Sample Statistics 

Test Value   92. =  

 تاحدی کم-اصال عدم تبعیت بیشتر از میانگین شاخص کلی استاولویت اول :
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

 42444 ..2. 73 7020 027. چقدر پیش آمده تابلو محدودیت سرعت را رعایت نکنید؟ ..

 42444 237. 026. 77 .0.2 چقدر پیش آمده ازهشدارها یا اطالعات تابلو های پیام دهنده متغیر پیروی نکنید؟ ..

 42444 23. 120. 620. .012 چقدر پیش آمده از بین خطوط طولی) محوری( حرکت نکنید؟ .7

 424.0 293. 21.. 120. .172 چقدر پیش آمده تابلو حق تقدم را در چهارراه ها رعایت نکنید؟ .0

 تاحدی کم-اصال عدم تبعیت مساوی میانگین شاخص کلی استاولویت دوم:
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

 42430 299. .62. 027. 1729 چقدر پیش آمده تابلو پارک ممنوع را رعایت نکنید؟

 42439 299. 326. 023. 1727 چقدر پیش آمده از فلش های جهت نمای روی آسفالت خیابان، پیروی نکرده اید

 تاحدی کم-اصال عدم تبعیت کمتر میانگین شاخص کلی استاولویت سوم:
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

 42.47 290. 9. 7.29 1.20 چقدر پیش آمده پشت خط ایست توقف نکنید؟

 42933 .29. .32. .02. 1020 چقدر پیش آمده تابلو دور زدن ممنوع را رعایت نکنید؟

 42090 213. 920. 020. 1326 چقدر پیش آمده درمحل خطوط طولی ممتد،تغییر مسیر)تغییر خط( دهید

 4209 213. .12. 023. .102 چقدر پیش آمده درمقابل چراغ چشمک زن محل تقاطع، حق تقدم را رعایت نکنید؟

 42447 206. 20.. 120. 9.26 چقدر پیش آمده در محل سرعتگیر، سرعت خود را کاهش ندهید؟

 .4244 200. .02. 320. .902 چقدر پیش آمده تابلو گردش ممنوع را رعایت نکنید؟

 .4244 200. 023. 0. .932 چقدر پیش آمده از روی استوانه های الستیکی جدا کننده مسیر عبور کنید؟

 42444 209. .72. 629. .902 چقدر پیش آمده در محل خط کشی ایستگاه اتوبوس و تاکسی توقف کنید؟

 42444 209. 21.. 21.. 9126 چقدر پیش آمده درمحل خط کشی عابر پیاده ،حق تقدم وی را رعایت نکنید؟

 42444 276. 21.. 927. .0.2 چقدر پیش آمده ازتابلو ورود ممنوع عبور کنید؟

 42444 ..2. 127 421. .302 چقدر پیش آمده ازچراغ  قرمز فرماندهی در تقاطع ها  ومیدانها عبور کنید؟
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 عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتدالیل 

را نشان می دهد. با توجه به  عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتاولویت نیاز آموزشی دالیل  چهارجدول شماره    

کمتر باشد مناسبتر است،  لذا میانگین های  عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتاین که هرچقدر نمره اهمیت دلیل 

بیشتر یا مساوی کل شاخص به عنوان اولویت اول ودوم نیازآموزشی تعیین می شود.به عبارت دیگر، درصد 

به عنوان وضعیت نابهنجار تعریف می شود. از طرفی چون خطر برخی دالیل عدم  "تاحدی تا بسیار زیاد"پاسخ 

است لذا بسته به اهمیت آن ها، باید انتظار درصد بهنجار بودن متفاوت باشد. تبعیت تجهیزات مختلف متفاوت 

بنابراین، ترتیب اهمیت را نمی توان فقط با میانگین ها مشخص نمود بلکه درصد نابهنجاری در برخی موارد 

فر باشد در ص "تاحدی تا بسیار زیاد"معیار بهتر ی برای انتخاب است. براین اساس انتظار می رود  درصد پاسخ 

حالی که درصد این پاسخ در همه معرف ها بسیار قابل توجه است. لذا در همه موارد نیاز به آموزش احساس 

 می شود.

 مهندسی تجهیزات ازمقررات تبعیت عدم برای رانندگان دالیل مهمترین درپاسخ به پرسش دوم تحقیق،

( استفاده از موبایلدرصد)0621( وحداقلرانندگیداشتن عجله در درصد )07دراولویت اول حداکثر  ترافیک

دورشدن  یا رعایت مقررات به  دلیل شرایط جوی یسختدرصد )0727این میزان دراولویت دوم حداکثر. است.

این میزان دراولویت سوم  ( است.دیگران توسط رعایت مقررات عدم  درصد) 7023( و حداقل  مسیر

 دانستنمهم ن درصد) 626.( و حداقل  ی ویا اوضاع اجتماعیزندگی شخص رضایتی ازنادرصد )70حداکثر.

 ( است.رعایت مقررات
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 دالیل عدم تبعیت از مقررات تجهیزات-4جدول 

 رعایت نکردن مقررات تجهیزات از سوی شما  چقدر به دالیلی بوده است که نام می برم ؟ -1س

 نابهنجار بهنجار (رفتار)نمره بیشتر=اهمیت بیشتر
One-Sample 

Statistics 

Test Value  92.=  

 تاحدی کم-اصال میزان اهمیت بیشترازمیانگین شاخص کلی استاولویت اول: 
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

 42444 ..2. 7029 7120 0. عجله داشته اید به کارتان برسید؟ ..

 42444 236. 7426 923. 0.27 خطر تصادف را احساس نکرده اید؟ ..

 42444 233. 7.21 20.. 0020 حضورنداشته است؟پلیس  .7

 42444 .23. 626. 21.. 0329 دوربین هوشمند کنترل کننده وجودنداشته است؟ .0

 42444 23. .. 7920 0.29 حواستان پرت بوده یا مشغولیت ذهنی داشته اید؟ .1

 42444 203. 927. .12. 0329 جریمه شدن نداده اید ؟ احتمال  .9

 42444 207. .02. 026. .1 فرصت به نفع خودتان استفاده  کنید؟می خواسته اید از  .0

 42440 293. .32. 7.27 1421 درحال استفاده از موبایل بوده اید؟ .3

 تاحدی کم-اصال میزان اهمیت مساوی میانگین شاخص کلی استاولویت دوم: 
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

،سرما ،بارش( یادورشدن مسیر رعایت مقررات به  دلیل شرایط جوی)گرما  .6

 سخت بوده است؟
1920 .0 .927 .29 42039 

 42793 29. 123. 320. 1121 وضعیت رعایت مقررات یا حق تقدم برای شما مبهم بوده است؟ .4.

 42906 211. 026. 620. 9.20 پلیس به تخلف شما واکنش نشان نداده است؟ ...

 .4241 21. 026. 729. 9320 لذت کنید؟می خواسته اید از دیگران جلو افتاده و احساس  ...

 .4241 21. .12. 620. .912 دیگران  مقررات را رعایت نکرده اند؟ .7.

 تاحدی کم-اصال میزان اهمیت کمتر از میانگین شاخص کلی است اولویت سوم:
زیاد، بسیار 

 زیاد
Mean 
(1-3) 

Sig. 

 42447 200. 20.. 27.. 99 از زندگی شخصی ویا اوضاع اجتماعی ناراضی بوده اید؟ .0.

 .4244 209. .2.. 27.. 9921 نسبت به دیگران احساس خشم وعصبانیت داشته اید؟ .1.

 .4244 201. 726. 020. 9320 واکنش منفی دیگران برای شما مهم نبوده است؟ .9.

 42444 207. .02. 020. 0.21 از مقررات آگاهی نداشته اید؟ .0.
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 دالیل عدم تبعیت از مقررات تجهیزات-4جدول 

 رعایت نکردن مقررات تجهیزات از سوی شما  چقدر به دالیلی بوده است که نام می برم ؟ -1س

 نابهنجار بهنجار (رفتار)نمره بیشتر=اهمیت بیشتر
One-Sample 

Statistics 

Test Value  92.=  

 42444 .20. 9. 629 0020 از پلیس راهور ناراضی بوده اید؟ .3.

خواسته اید به انتظار همراهانتان پاسخ دهید یا شمارا به عدم رعایت  .6.

 وادارکرده اند؟
9626 .423 627 .276 42444 

 42444 279. 627 0. 0720 دیگران به شما واکنش منفی نشان نداده اند؟ .4.

 42444 .27. 329 020. 00 خواسته اید رفتار متخلفان را جبران یا مقابله به مثل کنید؟ ...

 42444 .27. .2.. .92 3.29 مبلغ جریمه برایتان مهم نبوده است؟ ...

 42444 2.6. .32 26.. 0326 فکر کرده اید قانون ومقررات بی فایده  وناکارامد است؟ .7.

 444. 2.0. .02 20.. .342 رعایت مقررات برایتان مهم نبوده  است؟ .0.

 روش های آموزشی

تر باشد بشآموزشی را نشان می دهد. با توجه به این که هرچقدر نمره  روش هایاولویت  پنججدول شماره    

آموزشی تعیین می روش مناسبتر است،  لذا میانگین های بیشتر یا مساوی کل شاخص به عنوان اولویت اول ودوم 

 .تعریف می شود "روش مناسب"به عنوان  "تاحدی تا بسیار زیاد"شود.به عبارت دیگر، درصد پاسخ 

 برایمناسب ترین روش ها   ،پاسخگویان شخصیتمایل درصد  به باتوجهدرپاسخ به بخشی از پرسش سوم، 

 در سه اولویت به شرح زیر است: شهروندان ترافیکی ناهنجار رفتار تغییردر و ترافیک فرهنگ آموزش

برگزاری دوره درصد)9320( وحداقلگزارش تلویزیونی حوادث ترافیکدرصد )6.29دراولویت اول حداکثر

بحث و درصد )9020این میزان دراولویت دوم حداکثر. ( است.های آموزش ترافیک برای رانندگان متخلف

این میزان دراولویت سوم  ( است.رادیو پیامدرصد) 9.26( و حداقل  مذاکره حضوری در مکان مناسب

 ( است.اینترنتدرصد) 326.( و حداقل  پیامکدرصد )1020حداکثر
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 های آموزشی روش-5جدول 

 ،)صرف نظر ازنداشتن وقت(اگر برنامه هایی برای آموزش فرهنگ ترافیک رانندگان درمشهد برگزارشود-س

 دانید؟های آموزشی زیر را برای خودتان چقدرمناسب می روش

 موزشیآهای  روش 
روش 

 نامناسب
 روش مناسب

One-Sample Statistics 

Test Value  2015 =  

اهمیت شیوه بیشتر از میانگین اول:اولویت 

 شاخص کلی است
 .mean Sig زیاد، بسیار زیاد تاحدی کم-اصال

 42444 296. 0027 020. 320 گزارش تلویزیونی حوادث ترافیک ..

 42444 .21. 9123 .62. .12. تیزر یا کلیپ تلویزیونی ..

 42444 209. 9726 .32. 026. های تشویقیاستفاده از شیوه .7

 .4244 2.3. 0020 .32. 0. پیام متغیرتابلو های  .0

برگزاری دوره های آموزش ترافیک  .1

 برای رانندگان متخلف
7.29 .. 0920 .2.1 424.. 

اهمیت شیوه مساوی میانگین اولویت دوم:

 شاخص کلی است

 زیاد بسیار زیاد، تاحدی کم-اصال
mean Sig . 

بحث و مذاکره حضوری در مکان  .9

 مناسب
7127 .426 0723 .243 42077 

 .4213 247. 7620 .72. .702 رادیو پیام .0

اهمیت شیوه کمتر از میانگین سوم: اولویت

 شاخص کلی است
  .mean Sig زیاد بسیار زیاد، تاحدی کم-اصال

 42444 26. 7.21 026. 0.29 پیامک .3

 42444 .23. 126. 74 .002 ومطبوعات  استفاده از روزنامه .6

های آموزشی آموزش از طریق بسته .4.

 وبورشور
0329 .0 .020 .209 42444 

 42444 299. 626. 927. 1723 زیر نویس تلویزیونی ...

 42444 .20. .2.. 920. .0.2 اینترنت ...

 )میانگین شاخص کلی شیوه های مناسب اموزشی() نمره بیشتر=شیوه مناسبتر(
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 فات دبا تصا دالیل عدم تبعیت از مقررات تجهیزات رابطه

با دفعات  گانرانندجدول شش نشان می دهد دالیل رفتارهای نابهنجار درپاسخ به بخشی از پرسش سوم، 

نابهنجار را به دالیل  کسانی که رفتار به عبارت دیگر،   رابطه همبستگی معنادار دارد. ،ندابوده مقصری که تصادف

 دالیل رفتار که شامل تغییر درفوق بیشتر مرتکب شده اند،  دفعات تصادف مقصر  بیشتری نیز داشته اند. لذا 

می تواند باعث کاهش خطر تصادف وافزایش نظم وایمنی ترافیک شود. است، نگرشها،باورها ورفتارهای مزبور 

نیز افزایش و  جان خود ومردموزه های دینی اسالمی برای حفظ از نظر آم رابطهمی توان گفت این  بنابراین،

درصد 66عالمت ستاره ) دوستاره با احتمال  همبستگی اجتماعی حایز اهمیت فراوان است.حس انسان دوستی و 

نشان دهنده معنادار بودن) قابل مالحظه بودن( رابطه  (درصد صحت گفتار61صحت گفتار ویک ستاره بااحتمال

اعداد نشان دهنده شدت یا ضریب همبستگی بین رفتار وتصادف است که  ماری می باشد.آلحاظ  از همبستگی

اهمیت "لذا  همبستگی مرتب شده است. تدالیل مزبور برحسب شد می باشد. .حداقل آن صفرتا حدکثرآن 

با دفعات  کمترین رابطه رابه ترتیب بیشترین و  " پرتی یا مشغولیت ذهنی حواس"و "نداشتن رعایت مقررات

لذا برای کاهش تصادف باید  تصادف نشان می دهد که همگی از نظرآماری حایز اهمیت محسوب می شوند.

 با استفاده از آموزه های دینی تغییر یابد. دالیل رفتار کاهشناهنجار ترافیکی از طریق رفتار

 با تصافات مقصر دالیل عدم تبعیت از مقررات تجهیزات رابطه-6جدول 

به ترتیب شدت همبستگی با  عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتدالیل 

 تصادف
 دفعات تصادف

 232.** رعایت مقررات برایتان مهم نبوده  است؟

 207.** می خواسته اید از دیگران جلو افتاده و احساس لذت کنید؟

 196.** از زندگی شخصی ویا اوضاع اجتماعی ناراضی بوده اید؟

 192.** کننده وجودنداشته است؟دوربین هوشمند کنترل 

خواسته اید به انتظار همراهانتان پاسخ دهید یا شمارا به عدم رعایت 

 وادارکرده اند؟
**.177 

رعایت مقررات به  دلیل شرایط جوی)گرما ،سرما ،بارش( 

 یادورشدن مسیر سخت بوده است؟
**.167 

 164.** احتمال جریمه شدن نداده اید ؟

 157.** به کارتان برسید؟عجله داشته اید 

 156.** واکنش منفی دیگران برای شما مهم نبوده است؟
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 با تصافات مقصر دالیل عدم تبعیت از مقررات تجهیزات رابطه-6جدول 

به ترتیب شدت همبستگی با  عدم تبعیت از مقررات تجهیزاتدالیل 

 تصادف
 دفعات تصادف

 135.** پلیس حضورنداشته است؟

 130.** خواسته اید رفتار متخلفان را جبران یا مقابله به مثل کنید؟

 117.* می خواسته اید از فرصت به نفع خودتان استفاده  کنید؟

 115.* خطر تصادف را احساس نکرده اید؟

 111.* نسبت به دیگران احساس خشم وعصبانیت داشته اید؟

 109.* درحال استفاده از موبایل بوده اید؟

 107.* فکر کرده اید قانون ومقررات بی فایده  وناکارامد است؟

 107.* حواستان پرت بوده یا مشغولیت ذهنی داشته اید؟

**. Kendall's tau_b Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید بر آموزه های اسالمی

 جدول هفت پیوند نتایج تحقیق را با آموزه های دینی به تفکیک دالیل رفتارپرسش سوم،  مهم درپاسخ به بخش

آنچه دراین جدول حایز اهمیت است، دالیل نشان داده است. به عنوان موضوع فرهنگ سازی ناهنجار ترافیکی

معنا  ازسوی محقق،برای درک این پیوند رفتار ترافیکی است که براساس نتایج تحقیق بایستی تغییر یابد. 

با استفاده از این مبلغان دینی  لیکن . تبدیل شده است دینییا واژگان به زبان ترافیکی ومضمون دالیل رفتار 

توسعه مفهومی  کنند کهبیشتری نیز استخراج  معانی دیگر و ترافیکیرفتار  از محتوای هر دلیل ندتوانروش می 

لذا نتایج تحقیق کارکرد تبلیغات دینی را درحوزه رفتار ترافیکی تقویت خواهد خواهد داشت. درپی بیشتری 

درباره نوع تجهیزاتی که بیشتر است که قبال نکته دیگر، ضرورت استفاده مبلغان دینی از سایر نتایج تحقیق  نمود.

، بیان یا مشخصات اجتماعی مخاطبانمخاطبان )رانندگان( مطلوب مورد تخلف قراردارد ونیز ابزارهای آموزشی 

 .شد
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 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید بر آموزه های اسالمی-7جدول

 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

عجله داشته اید به کارتان 

 برسید؟

 عجله
النّاسَ تَثَـبَّتوا لَم یَهلِک اَحَدٌ؛مردم را، در حقیقت، شتابزدگى به هالکت ما اَهلَکَ النّاسَ العَجَلَة وَ لَو اَنَّ 

 شد.دور بودند، هیچ کس هالک نمى انداخته است، اگر مردم، از شتابزدگى به 

پیامبر صلی اهلل 

 علیه و آله و سلم
 44.، ح  1..ص   محاسن

 عجله
ترک العجلة،سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : »ثالث من کنّ فیه لم یندم: 

 می باشد اجتناب از عجله یک مورد که به موضوع مربوط است، 

امام علی علیه 

 السالم

عوالم العلوم و  - 00، ح  .3، ص  01بیروت( ج -بحار االنوار )ط

 06.، ص  7.المعارف ج 

تصادف را احساس نکرده خطر 

 اید؟

 قران کریم و ال تلقوا بأیدکم الی التهلکةو خودتان را به دست خود به هالکت نیفکنید خود هالکت
 

 قتل نفس خود

و التقتلوا أنفسکم ان اهلل کان بکم رحیماً و من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً فسوف نصلیه ناراً وکان ذلک علی 

  اهلل یسیراً

کشتن ندهید زیرا خداوند به شما رحم دارد وهرکس چنین کند باخوددشمنی وستم نموده   خودتان را به

 وبزودی به آتش می رسد واین کار برای خدا آسان است.

 قران کریم
 

 دفع زیان از نفس به حکم عقل واجب است دفع زیان از نفس

ابن  دلیل عقل

ادریس در 

 سرائر

http://rasekhoon.net/article/show/156875 

 بر وجوب حفظ نفس، اینگونه استدالل شده که عدم حفظ نفس، مصداق خودکشی است حفظ نفس
وجوب حفظ 

 جان
http://rasekhoon.net/article/show/156875 

 این گونه استفاده می شود که وی عدم حفظ نفس از مرگ را خودکشی و القای نفس به هالکت می داند حفظ نفس

از کالم برخی از 

فقها همچون ابن 

 برّاج

 جواهر الفقه

 حفظ نفس
دارند که انسان حتی هنگام سخت ترین حفظ تندرستی و حفظ نفس را الزم و واجب شمرده اند و روا نمی 

 مصیبت و اندوه به عمد به جسم و جان خود آسیب برساند و اضرار به آن را حرام می شمارند.

رسول خدا صلّی 

اهلل علیه و آله و 

 سلّم

 0.0،ص0؛العروةالوثقی،ج.7.،ص.العروة الوثقی،ج

 حفظ نفس
ان رساندن به آن، اهمیت ویژه ای داده و بر حفظ درباره حفظ  نفس و مراقبت از بدن و نیز پرهیز از زی

صحت تأکید دارند؛ به گونه ای که در برخی روایات، بدن و اعضای آن از امانت های الهی به شمار آمده 

رسول خدا صلّی 

اهلل علیه و آله و 
 704، ص3موسوعة احادیث اهل البیت علیه الساّلم ، ج

http://rasekhoon.net/article/show/156875
http://rasekhoon.net/article/show/156875
http://rasekhoon.net/article/show/156875
http://rasekhoon.net/article/show/156875
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 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید بر آموزه های اسالمی-7جدول

 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

 سلّم اند.

 قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان نداردگوش، چشم، زبان و  حفظ نفس

رسول خدا صلّی 

اهلل علیه و آله و 

 سلّم

 704، ص3موسوعة احادیث اهل البیت علیه الساّلم ، ج

 از خوابیدن بر بامی که حفاظ ندارد ]به سبب خطر جانی[ نهی کرده است حفظ نفس

رسول خدا صلّی 

اهلل علیه و آله و 

 سلّم

 174، ص9الکافی، ج

 پلیس حضورنداشته است؟
 تخلفات رانندگی

 خالف شرع

از نظر شرعی اگر فردی مرتکب تخلفات رانندگی شود مسئول است،  اگر راننده ای خالف کند و بر اثر این تخلف 

پیامدهای فردی جانش را از دست بدهد مسئول خون این فرد خواهد بود و عالوه بر پیامدهای دنیوی این موضوع 

اخروی هم دارد و در صورتی که مقصر باشد در روز قیامت خون آن فرد دامنش را می گیرد. از نظر شرعی آنهایی 

و مقررات فرار کند مرتکب   که در تصادفات مقصر هستند مسئولیت غیرقابل انکاری دارند و کسی که از قوانین

تخلف شده است و ارتکاب تخلفات جایز نبوده و حرام است. ضمن اینکه قوانین و مقررات جمهوری اسالمی واجب 

االطاعت است.همه نهادها در امر کاهش تصادفات و تلفات مسئول هستند تنها نمی توان همه امور را بر عهده پلیس 

 دانست.

فتوای آیت اهلل 

 ناصر مکارم

 شیرازی

http://rayatelhoda.loxblog.net/post/1204 

دوربین هوشمند کنترل کننده 

 وجودنداشته است؟

 

 

 نفس تزکیه

 برد. مَن لَم یُهَذِّب نَفسَهُ لَم یَنتَفِع بِالعَقلِ؛  هر کس خود را تزکیه نکند، از عقل بهره نمى
امام على علیه 

 السالم
 69ص 9.وسایل الشیعه ج

 اتقو

الَّذى اِن اَسرَرتُم عَلِمَهُ وَ اِن اَعلَنتُم کَتَبَهُ؛نهایت   مِن عِبادِهِ وَ حاجَتُهُ مِن خَلقِهِ فَاتَّقُوا اللّه  اِنَّ التَّقوى مُنتَهى رِضَى اللّه

خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفریدگانش تقواست، پس تقوا از خداوندى بکنید که اگر پنهان کنید 

 مى داند و اگر آشکار سازید مى نویسد.

امام على علیه 

 السالم
 .307.، ح07.، ص4.کنزالعمال، ج

 مروت
 جِماعُ المُروءَةِ أَن ال تَعمَلَ فِى السِّرِّ ما تَستَحیى مِنهُ فِى العاَلنیَةِ؛

 اساس مردانگى، این است که در پنهان، کارى را نکنى که در آشکار از انجام آن شرم داشته باشى.

امام على علیه 

 السالم
 1146، ح  16.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

http://rayatelhoda.loxblog.net/post/1204
http://rayatelhoda.loxblog.net/post/1204
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 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید بر آموزه های اسالمی-7جدول

 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

 مَن قالَ الحَقَّ فیما لَهُ و َعَلَیهِ؛   باتقواترین مردم، کسى است که در آنچه به نفع یا ضرراوست،حق رابگوید.اَتقَى النّاسِ  تقوا

قال رسول اهلل 

صلى اهلل علیه و 

 آله

 03.نهج البالغه، خطبه 

حواستان پرت بوده یا مشغولیت 

 ذهنی داشته اید؟

 غفلت
که در خواب )غفلت( است! چه زیانکار است! عمر او کوتاه عُمرُهُ وَ قَلَّ اَجرُهُ؛واى بر آنوَیحُ النّائِمِ ما اَخسَرَهُ! قَصُرَ 

 شده است و پاداش او کم.

امام على علیه 

 السالم
 6.76، ح 140عیون الحکم والمواعظ، ص 

 غفلت

 أدائها لُفَّت فَضُرِبَ بها وَجهُ صاحِبِها؛ما لَکَ مِن صالتِکَ االّ ما أقبَلتَ علَیهِ فیها، فإن أوهَمَها کُلَّها أو غَفَلَ عن 

تنها آن مقدار از نمازت بهره توست که با توجّه قلبى همراه باشد. پس، اگر کسى در همه نماز سهو کند )حواسش 

 شود.بکلّى پرت باشد( یا از اداى آن غفلت ورزد )به وقت نگزارد( آن نماز مچاله شده و به صورت صاحبش زده مى

و امام امام باقر 

صادق علیهما 

 السالم

منتخب میزان الحکمة، ص  - 16، ح 94.، ص 30بحار األنوار، ج 

7.9 

 غفلت
 بالمَواعِظِ تَنجَلی الغَفلَةُ؛

 رود.با اندرزهاست که )پرده( غفلت کنار مى

امام على علیه 

 السالم
 163منتخب میزان الحکمة، ص  - .0.6غرر الحکم، ح 

 اید ؟ احتمال  جریمه شدن نداده

رعایت قوانین 

 حکم شرعی

آیا رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است یا خیر؟ اگر واجب است، آیا حکم مولوی است یا 

ارشادی؟ فتوا: بلی رعایت قوانین مربوط به نظم اجتماعی الزم است و نفع آن به خود افراد برمیگردد و آثار حکم 

 مولوی دارد.

 وای مراجع تقلیدفت فاضل لنکرانی

 ضمان
باشد؟  های وارده است؟ یا گناهکار هم میآیا متخلف از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی فقط ضامن خسارت

 فتوا:گناه هم کرده است.
 فتوای مراجع تقلید فاضل لنکرانی

می خواسته اید از فرصت به نفع 

 خودتان استفاده  کنید؟

 طمع
 العُقُولِ تَحتَ بُرُوقِ المَطَامِعِ؛ اَکثَرُ مَصَارعِ

 قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.

امام على علیه 

 السالم
 (140نهج البالغه،ص

 انصاف
 زَکاةُ القُدرَةِ النصافُ؛

 زکات قدرت، انصاف است.

امام على علیه 

 السالم
 ..03، ح  .70تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

 انصاف
 یَرْفَعُ الْخِلَافَ وَ یُوجِبُ الِائْتِلَافالْإِنْصَافُ 

 شود.برد و موجب الفت و همبستگى مى انصاف، اختالفات را از بین مى 

امام على علیه 

 السالم
 9..6، ح  760صنیف غررالحکم و دررالکلم ص 
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 روش های آموزش فرهنگ ترافیک با تاکید بر آموزه های اسالمی-7جدول

 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

درحال استفاده از موبایل بوده 

 اید؟

 سهو و لهو و نسیان

نشانه هاى غافل چهار چیز است: نابینایى )و بستن چشم بر روى  ;فَاَرْبَعَةٌ اَلْعَمى وَ السَّهْو وَ اللَّهْو وَ النِّسْیَانْاَمَّا عاَلمَةُ الغَافِلِ 

حقایق( و سهو و لهو و نسیان )به گونه اى که گرفتار فراموشکارى و سردرگمى به شهوات و عدم توجه به سرنوشت 

ن در این است که نسیان به معنى فراموش کردن چیزى است که قبال مى آینده خویش مى شود  )تفاوت سهو و نسیا

 دانست، ولى سهو به معنى عدم توجه به امورى است که باید به آن توجه کند.(

پیامبر اکرم )صلى 

 اهلل علیه وآله(
 ...، صفحه .بحار االنوار، جلد 

 سهو و لهو و نسیان

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَّا  ۖ  ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ  وَلقََدْ»فرماید: خداوند در سوره اعراف می

[ما بسیاری از 4.« ]الْغَافِلُونَئِکَ هُمُ ۖ  أُولَـ ۖ  ئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۖ  أُولَـ ۖ  یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا یَسْمَعُونَ بِهَا 

کنند و چشمانی دارند هایی( دارند که با آن چیزی درک نمیها )و عقلجن و انس را برای دوزخ آفریدیم، آنها دل

 شوند. آنها همچون چهارپایانند، بلکه بدترند. آنها همان غافالنند.هایی دارند که با آن نمیبینند و گوشکه با آنها نمی

کریم سوره قران 

 اعراف
 قران کریم سوره اعراف

 کسى که از حوادث روزگار غافل شود، مرگ او را بیدار خواهد کرد ;مَنْ غَفَلَ عَنْ حَوَادِثِ االَیَّامِ اَیْقَضَهُ الْحَمَامُ غفلت
امام على علیه 

 السالم
 69.، صفحه 0شرح فارسى غررالحکم، جلد 

رعایت مقررات به  دلیل شرایط 

جوی)گرما ،سرما ،بارش( 

یادورشدن مسیر سخت بوده 

 است؟

 صبر و عدم کسالت

 ایّاکَ وَ خَصلَتَینِ: اَلضَّجَرَ وَ الکَسَلَ، فَاِنَّکَ اِن ضَجِرتَ لَم تَصبِر عَلى حَقٍّ وَ اِن کَسِلتَ لَم تُؤَدِّ حَقّا؛

ق شکیبایى نکنى و اگر سست و تنبل باشى حوصله باشى بر ححوصلگى و تنبلى، زیرا اگر کماز دو خصلت بپرهیز: بى 

 حقّى را ادا نکنى.

امام صادق علیه 

 السالم
 979امالى صدوق، ص 

 صبر وجزع
 مَن لَم یُنجهِ الصَّبرُ أهلَکَهُ الجَزَعُ؛

 کسی که صبر وی را نجات نبخشد، جزع و بی تابی وی را از پای در می آورد. 

امام علی علیه 

 السالم
 .1.جهادالنفس، ح

 صبر
 اَلخَیرُ الَّذِی ال شَرَّ فِیهِ، اَلشُّکرُ مَعَ النِّعمَة وَ الصَّبرُ عَلَی النّازِلَة؛

 خیری که هیچ شری در آن نیست ، شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت ناگوار است

امام حسن علیه 

 السالم
 70.تحف العقول، ص 

 حلم
 اِنَّکَ مُقَوَّمٌ بِاَدَبِکَ فَزَیِّنهُ بِالحِلمِ؛

 شوى، پس آن را با بردبارى زینت بخش.گذارى مىتو با ادبت ارزش

امام على علیه 

 السالم
 936، ح 76.مشکاة األنوار، ص 

وضعیت رعایت مقررات یا حق 

 تقدم برای شما مبهم بوده است؟

 ادب
 اِنَّ النّاسَ اِلى صالِحِ االَدَبِ اَحْوَجُ مِنْهُمْ اِلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ؛

 مردم، به ادب )فرهنگ و تربیتِ( درست ، نیازمندترند، تا به طال و نقره.

 امام على علیه

 السالم
 1434، ح 00.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص

 ادب
 کَفاکَ مُؤَدِّبا لِنَفْسِکَ تَجَنُّبُ ما کَرِهْتَهُ مِنْ غَیْرِکَ؛

 پسندى ، دورى کنى.ات همین بس که از آنچه از دیگران نمى براى ادب آموزى 

امام على 

 السالمعلیه
 1436، ح 00.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص
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 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

 ادب
 کَفاکَ ادباً تَجنُّبُکَ ما تَکرهُ مِن غَیرکَ؛

 در مقام ادب همین بس که آنچه برای دیگران نمی پسندی، خود از آن دوری کنی.

امام حسن 

عسکری علیه 

 السالم

 1..، ح 040،ص 99بیروت(ج-بحاراالنوار)ط - 01دره الباهره ص

پلیس به تخلف شما واکنش 

 نشان نداده است؟

 محاسبه نفس
 مَن حاسَبَ نَفسَهُ سَعِدَ؛

 هرکه نفس خود را محاسبه کند، خوشبخت شود.

 امام علی علیه

 السالم
 .0.منتخب میزان الحکمة، ص  - 0330غرر الحکم، ح 

 محاسبه نفس
 وَقَفَ علی عُیُوبِهِ؛مَن حاسَبَ نفسَهُ 

 هر کس به حساب نفس خود رسیدگی کند به عیبهایش آگاه شود.

 امام علی علیه

 السالم
 66.، ص1شرح غررالحکم، ج

 محاسبه نفس
 مَن حاسَبَ نَفسَهُ رَبَحَ و َمَن غَفَلَ عَنهَا خَسِر؛

 غافل بماند، زیان دیده است. آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که از محاسبه نفس

امام رضا علیه 

 السالم
 6، ح .71، ص 03بحار األنوار، ج 

می خواسته اید از دیگران جلو 

 افتاده و احساس لذت کنید؟

 عدل وانصاف
 أَعدَلُ النّاسِ مَن أَنصَفَ مَن ظَلَمَهُ؛

 کند.ترین مردم کسى است که با کسى که به او ظلم کرده با انصاف رفتار عادل

امام على علیه 

 السالم
 6.40، ح  760تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 

 عفو وگذشت
 مَا التَقَت فِئَتانِ قَطُّ إِالّ نُصِرَ أَعظَمُهُما عَفوا؛

 هرگز دو گروه با هم رویاروى نشدند، مگر این که با گذشت ترین آنها پیروز شد.

امام رضا علیه 

 السالم
 3، ح43.ص، .االسالمیه( ج-کافى)ط

 عفو وگذشت
 إِنَّ أَعفَى النّاسِ مَن عَفا عِندَ قُدرَتِهِ؛

 ترین مردم، کسى است که در زمان قدرت داشتن، گذشت کند. با گذشت

امام حسین علیه 

 السالم
 7.الدرة الباهرة ص 

 عفو وگذشت
 اَلعَفوُ تاجُ المَکارِمِ؛

 گذشت، اُوج بزرگواریهاست.

امام على علیه 

 السالم
 .144،ح 01.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص

دیگران  مقررات را رعایت 

 نکرده اند؟

تجاوز به  بغی و

 حقوق دیگران
 الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ الْبَغْیُ  گناهی که نعمت ها را تغییر مى دهد، تجاوز به حقوق دیگران است.

امام صادق علیه 

 السالم
 0.، ح  130، ص .علل الشرایع ج 

بینا بودن به عیب 

 خود

 اَعْقَلُ النّاسِ مَنْ کانَ بِعَیْبِهِ بَصیرا وَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ ضَریرا؛

 هاى خویش بینا و از عیوب دیگران، نابینا باشد.ترین مردم کسى است که به عیبعاقل

 امام على علیه

 السالم
 (40.غررالحکم، ص

از زندگی شخصی ویا اوضاع 

 ناراضی بوده اید؟اجتماعی 
 و نارضایتىرضا 

 اَلرَّوحُ وَ الرّاحَةُ فِى الرِّضا وَ الیَقینِ وَ الهَمُّ وَ الحَزَنُ فِى الشَکِّ وَ السَّخَطِ؛

 خوشى و آسایش، در رضایت و یقین است و غم و اندوه در شکّ و نارضایتى.

امام صادق علیه 

 السالم
 70األنوار، ص مشکاة
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 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

احساس خشم نسبت به دیگران 

 وعصبانیت داشته اید؟
 غضب وخشم

نْ یَرْضى لِلنّاسِ ما یَرْضى ال یُعَدُّ الْعاقِلُ عاقاِلً حَتّى یَسْتَـکْمِلَ ثاَلثا: اِعْطاءَ الْحَقِّ مِنْ نَفْسِهِ عَلى حالِ الرِّضا وَ الْغَضَبِ وَ اَ

 لِنَفْسِهِ وَ اسْتِعْمالَ الْحِلْمِ عِنْدَ الْعَثْرَةِ؛

اقل نیست مگر آن که سه صفت را در خود به کمال رساند: حق را در هنگام خشنودى و خشم ادا کند، آنچه عاقل، ع

 پسندد، براى دیگران هم بپسندد و هنگام خطاى دیگران، بردبار باشد.را براى خود مى

 امام صادق علیه

 السالم
 7.3تحف العقول، ص 

واکنش منفی دیگران برای شما 

 مهم نبوده است؟

 لجاجت
 اَلْخَیْرُ عادَةٌ وَ الشَّرُّ لَجاجَةٌ؛

 خوبى عادت است و بدى لجاجت.

علیه  هللپیامبر صلى

 آلهو 
 073اساس البالغه، ص 

 لجاجت

 عَلى قَلبِهِ وَ صارَت دائرَةُ السَّوءِ عَلى رَأسِهِ ؛ مَن لَجَّ وَ تَمادى فَهُوَ الرّاکِسُ الَّذى رانَ اللّه

اى است که خداوند بر دلش پرده ]غفلت[ زده و و بر آن پافشارى نماید، او همان بخت برگشته  هر کس لجاجت کند

 پیشامدهاى ناگوار بر فراز سرش قرار گرفته است.

امام على علیه 

 السالم
 13نهج البالغه، نامه 

 از مقررات آگاهی نداشته اید؟
 رعایت مقررات

 حکم شرعی

توانند رانندگی کنند؟فتوا: رعایت مقررات و دارند، اما گواهینامه ندارند آیا میبرخی از افراد در رانندگی مهارت 

 ضوابط مذکور الزم است و عمل بر خالف مقررات جایز نیست.
 فاضل لنکرانی

 

 از پلیس راهور ناراضی بوده اید؟

 تعاطف
 شُکرُکَ لِلسّاخِطِ عَلَیکَ یوجِبُ لَکَ مِنهُ صاَلحا و َتَعَطُّفا؛

 سپاسگزاریت از کسى که از تو ناخشنود است، سبب رفع ناراحتى و مهربانى او نسبت به تو مى شود.

امام على علیه 

 السالم
 9.63، ح 34.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص

 رضا وشکر
 شُکرُکَ لِلرّاضى عَنکَ یَزیدُهُ رِضا وَ وَفاءً،

 و وفادارى بیشتر او مى شود. سپاسگزارى تو از کسى که از تو راضى است، موجب رضایت

امام على علیه 

 السالم

 .9.، ص 0شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ج

 1993، ح

خواسته اید به انتظار همراهانتان 

پاسخ دهید یا شمارا به عدم 

 رعایت وادارکرده اند؟

دوستی ودعوت به 

 راستگویی

 واعمال نیک

 إلى صِدقِ المَقالِ بِصِدقِ مَقالِهِ وَ نَدَبَکَ إِلى أَفضَلِ العمالِ بِحُسنِ أعمالِهِ؛خَیرُ إخوانِکَ مَن دَعاکَ 

بهترین برادرانت )دوستت(، کسى است که با راستگویى اش تو را به راستگویى بخواند و با اعمال نیک خود، تو را به 

 بهترین اعمال برانگیزد.

امام على علیه 

 السالم
 6171،ح 0.0الکلم ص تصنیف غررالحکم و درر

تشویق یا وادار به 

خالف شرع  تخلف

 است

کنند. آیا این افراد معصیت ها رانندگان را تشویق یا وادار به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی میبرخی از سرنشین

 است. کارند یا خیر؟ اگر سبب حادثه شوند چه کسی ضامن است؟فتوا: بلی؛ و هر کس مسبب حادثه باشد ضامن
 فاضل لنکرانی

 

به  اجبارجریمه 

حکم خالف قانون 

 شرع است

اگر برخی سرنشینها راننده را به ارتکاب خالف قانون وادار کنند و راننده از سوی افسر پلیس جریمه شود. آیا راننده 

اند یا خیر؟ج ـ خیر چون معموالً در این تواند مبلغ جریمه را از افرادی بگیرد که او را مجبور به خالف قانون کردهمی

ای را که داده ی جریمهتواند به او رجوع نموده و مطالبهاجبار در کار باشد می موارد اجبار واقعی نیست بلی اگر واقعاً

 فاضل لنکرانی
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 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

 بنماید.

عدم اطاعت از 

والدین برای تخلف 

 حکم شرع است

ای دارد؟فتوا: والدین حق کنند، چه وظیفهکسی که گواهینامه رانندگی ندارد، و والدینش او را مجبور به رانندگی می

 تواند در این موارد به حرف آنان گوش نکند.او را ندارند و او هم میاجبار 
 فاضل لنکرانی

 

دیگران به شما واکنش منفی 

 نشان نداده اند؟

 حیا
 غایَةُ الحَیاءِ أن یَستَحیِىَ المَرءُ مِن نَفسِهِ؛

 اوج حیا این است که آدمى از خودش حیا کند.

امام على علیه 

 السالم
 0013، ح 79.دررالکلم صتصنیف غررالحکم و 

 حیا
 لَا إِیمَانَ لِمَنْ لَا حَیَاءَ لَه

 ایمان ندارد کسی که حیا ندارد

امام صادق علیه 

 السالم
 1، ح 49.، ص.اإلسالمیة( ج -کافی )ط 

 ضمان

کند و یا از جاده ای احتمال بدهد که در سرعت یا سبقت غیرمجاز و حرکت غیرمعمولی تصادف میاگر راننده

شود و به این احتمال اهمیت ندهد و یا سرنشینها و مسافران به او تذکر دهند و او به تذکر آنها اهمیت ندهد منحرف می

و تصادف کند و یا منحرف شود و افرادی جان خود را از دست دهند و موجب قتل و جرح شود آیا قتل و جرح 

خون آنها و ضرب و جرحی که وارد شده ضامن است؟   آید یا شبه عمد؟ آیا در قیامت در برابرعمدی به شمار می

شود و در این فتوا:  صرف احتمال موجب تغییر حکم قتل نیست بلکه حکم قتل با توجه به موقعیت هر حادثه تعیین می

موارد معموالً شبه عمد است و به طور کلی اگر کسی مقصر باشد و باعث ایجاد جراحت یا فوت دیگری شود عالوه 

 گناه هم کرده است که باید توبه نماید. بر ضمان

 فاضل لنکرانی
 

خواسته اید رفتار متخلفان را 

 جبران یا مقابله به مثل کنید؟

 لجاجت
 اَالفراطُ فِى الماَلمَةِ یَشُبُّ نیرانَ اللَّجاجِ ؛

 سازد .ور مى  روى در سرزنش کردن ، آتش لجاجت را شعلهزیاده 

امام على علیه 

 السالم
 30العقول، ص تحف 

 لجاجت

 عَلى قَلبِهِ وَ صارَت دائرَةُ السَّوءِ عَلى رَأسِهِ ؛ مَن لَجَّ وَ تَمادى فَهُوَ الرّاکِسُ الَّذى رانَ اللّه

اى است که خداوند بر دلش پرده ]غفلت[ زده و هر کس لجاجت کند و بر آن پافشارى نماید، او همان بخت برگشته 

 فراز سرش قرار گرفته است.پیشامدهاى ناگوار بر 

امام على علیه 

 السالم
 13نهج البالغه، نامه 

 لجاجت
 سِتَّةٌ التَکونُ فِى المُؤمِنِ: اَلعُسرُ وَالنَّکَهُ وَالحَسَدُ وَاللَّجاجَةُ وَالکَذِبُ وَالبَغىُ؛

 خیرى، حسادت، لجاجت، دروغگویى و تجاوز. گیرى، بىشش )صفت( در مؤمن نیست: سخت

صادق علیه امام 

 السالم
 706،ص1.وسایل الشیعه ج-700تحف العقول، ص
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 موضوع فرهنگ سازی
 دالیل رفتارنابهنجارترافیکی 

 ماخذ منبع دینی آموزه دینی مفهوم دینی

مبلغ جریمه برایتان مهم نبوده 

 است؟

 تکبر
 اَلکِبرُ أَن تَغمِصَ النّاسَ وَتُسَفِّهَ الحَقَّ؛

 تکبر، این است که مردم را تحقیر کنى و حق را خوار شمارى.

امام صادق علیه 

 السالم
 7.4، ص.االسالمیه(، ج-الکافى)ط

 تکبر
 ما مِن أَحَدٍ یَتیهُ إاِلّ مِن ذِلَّةٍ یَجِدُها فى نَفسِهِ؛

 هیچ کس نیست که تکبّر ورزد، مگر بر اثر خوارى و حقارتى است که در خود مى بیند.

امام صادق علیه 

 السالم
 ..7، ص.االسالمیه(، ج-الکافى)ط

 تکبر
 مُستَکبِرٍ؛أَال اُخبِرُکُم بِأَهلِ النّارِ؟ کُلُّ عُتُلٍّ جَوّاظٍ 

 آیا شما را از اهل دوزخ آگاه نکنم؟ هر درشتخوىِ خشنِ متکبّر.

رسول اکرم صلى 

 اهلل علیه و آله
 04.،ص9کتاب العین،ج

 صدقه
قال : کلّ معروفٍ صدقةٌهر امر معروفی صدقه است )لفظ صدقه معموالً برای عملی بکار میرود که انسان از روی 

 دهد(رغبت و میل شخص خود انجام می 
 933ص     1ج    الحیات با ترجمه احمد آرام «ص»النّبیّ 

فکر کرده اید قانون ومقررات 

 بی فایده  وناکارامد است؟

رعایت قوانین 

 شرعی حکم

آیا رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی واجب است یا خیر؟ اگر واجب است، آیا حکم مولوی است یا 

قوانین مربوط به نظم اجتماعی الزم است و نفع آن به خود افراد برمیگردد و آثار حکم ارشادی؟ فتوا: بلی رعایت 

 مولوی دارد.

 فتوای مراجع تقلید فاضل لنکرانی

رعایت مقررات برایتان مهم 

 نبوده  است؟

 
باشد؟  میهای وارده است؟ یا گناهکار هم آیا متخلف از مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی فقط ضامن خسارت

 فتوا:گناه هم کرده است.
 فتوای مراجع تقلید فاضل لنکرانی

 ضمان

ای برای رساندن مریض یا مصدوم و مجروح به بیمارستان مجبور است از خیابانی برود که یک طرفه و اگر راننده

در نتیجه بیمار یا ورود ممنوع است و چراغهایش را نیز به عالمت اضطرار روشن کند و راننده مقابل راه ندهد و 

 ای که راه را باز نکرده است ضامن است؟ج ـ خیر ضامن نیست.مصدوم از بین برود و یا بیماریش شدت یابد آیا راننده

 فاضل لنکرانی
 

 ضمان

شوند که رانندگان دیگر تصادف کنند و یا دچار برخی از رانندگانی که با ارتکاب اعمال خالف قانون موجب می

آیا ضامن خسارتهای مالی و بدنی و جانی آنها هستند؟ فتوا:  اگر به نحوی باشد که عرفاً خسارت وارده حادثه شوند، 

 مستند به آنها باشد ضامن هستند و اال خیر.

 فتوای مراجع تقلید فاضل لنکرانی

 ضمان

ندارد و عابر پیاده ناگهان و کند و هیچ اطالعی از عابر پیاده ای در خیابان یا جاده طبق مقررات حرکت میاگر راننده

باشد اگر به سرعت و بدون توجه یا با توجه وارد جاده یا خیابان شود و راننده نیز در آن حال قادر بر کنترل ماشین نمی

تصادف کند و عابر پیاده مصدوم گردد و یا فوت شود، آیا دیه او بر عهده راننده است؟ در حالی که عابر پیاده 

 است؟ج ـ خیر دیه بر عهده راننده نیست. صددرصد مقصر بوده

 فاضل لنکرانی
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 و بحثگیری نتیجه 

 :شود داده زیرپاسخ های پرسش به است شده سعی مقاله دراین

 درمشهد ترافیک مهندسی تجهیزات ازمقررات تبعیت عدم صورت به رانندگان ترافیکی ناهنجار رفتار میزان-.

-7 چیست؟  ترافیک مهندسی تجهیزات ازمقررات تبعیت عدم برای رانندگان دالیل مهمترین-. است؟ چقدر

 دینی های آموزه کدام از ، سازی فرهنگ موضوع عنوان به رفتار دالیل از هریک معنای و مضمون به باتوجه

 نمود؟ استفاده توان می شهروندان ترافیکی ناهنجار رفتار وتغییردر ترافیک فرهنگ آموزش برای اسالمی

 09بیناولویت اول ودوم و عدم رعایت مقررات در موارد  ترافیکی ناهنجار رفتارنتایج نشان داد که میزان      

 79بیناولویت اول ودوم در  نیز ترافیکی ناهنجار رفتاربرخی دالیل  درصد رانندگان شیوع دارد.09درصد تا 

اهمیت زیادی به مذهب می . این درحالی است که شهروندان مشهد درصد رانندگان شیوع دارد 01تا درصد 

نسبت به  "در نزد مردم اهمیت مذهب"دهند بطوری که برخی تحقیقات نشان داده که موقعیت مشهد از لحاظ 

در  .از هیچ مرکز استانی پایین تر نیست و برتر استدرصد مراکز استانها  00از  "تاثیر دین درزندگی"ودرصد 04

اکنون تناقض دو موضوع است.  درصد پایین تر0و فقط از درصد برتر 00از "انجام واجبات مانند نماز وروزه"

شیوع ناهنجاری و اهمیت مذهب درمشهد را چگونه می توان حل نمود؟ به نظر می رسد این مساله به سبک 

زیرا نتایج تحقیقات مزبور  دینداری مردم مشهد مربوط است وآن عدم پیوند بین مذهب وزندگی روزمره است.

مورد در زندگی روزمره  هایی که در باره هنجارمراکز استانها  نسبت به سایر مشهد )مثبت(نشان داده که موقعیت

درصد، رواج گذشت  70، هنجارصداقت ازمراکز استانها  درصد..از مثال رعایت نوبت  تاکید مذهب است،

خیر خواهی وکمک به دیگران رواج درصد،  9929دربین مردم از، رواج انصاف  درصد 7727دربین مردم از 

لذا مشاهده  ( ..73.)بهروان، پایین تر است درصد،03درصد،رواج تقلب از 11،رواج راستگویی ازدرصد9.از

این نکته  رنج می برند.روزمره  می شود مردم مشهد با وجود دینداری زیاد از فشار هنجار دینی پایین در زندگی 

نده سبک زندگی دینی نامناسب است که تاثیر دین در زندگی روزمره را کاهش داده است ولذا نیاز به نشان ده

احساس می شود. بدیهی است تاثیر دین  ،تجدید نظر در سبک ترویج دینداری بویژه در خصوص رفتار ترافیکی

 ( .3: 739.،پناهی ؛.09: ..4.،0.برگرن ؛ 740: 667.،9.الوود ؛..4.،1.لیشترمن)بر زندگی هم به لحاظ نظری

هیل  ؛730.بهروان، ؛4.4.و لیم ، پاتنام؛ .7: .76.امین بیدختی و شریفی،؛ 736.بهروان،)وهم به لحاظ تجربی

                                                           
15 Lichterman 
16 Ellwood 
17 Berggren& Bjornskov 
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در تحقیقات پیشین به اثبات رسیده است ووضع موجود نمایانگر نارسایی در روش ترویج (31999.وراالف

 دینداری در بین مردم مشهد است.
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