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چکیده:
سابقه و هدف :چٙب٘چ ٝثخٛاٞیٓ ث ٝػّت ٔري ٔ ٚیر ٘بضی از تػبدفبت  ٚسٛا٘ح در ایراٖ ثٍٙریٓ ،ثبیذ ث ٝاثؼبد اجتٕبػی ٔٛضٛع  ٚثحثج
رفتبرٞب ٙٞ ٚجبرٞبی رایج در جبٔؼ ٚ ٝضرٚرت اغالح  ٚتغییر رفتبر ثپردازیٓ .از آٖجب و ٝضثٙبتت ػٛأثُ  ٚزٔیٙثٞٝثبی ایجثبد وٙٙثذٜ
حبدح ٝثٚ ٝیژ ٜثبٚرٞب در ارتجبط ثب افراد ا٘سب٘ی از إٞیت زیبدی ثرتٛردار است؛ ایٗ پژٞٚص ثب ٞذف ثررسی ثبٚرٞبی افثراد در ارتجثبط ثثب
ػّت تػبدفبت عراحی  ٚاجرا ٌردیذ ٜاست.
روش بررسی :پژٞٚص حبضر از ٘ٛع تٛغیفی ٔیثبضذ ٕٝ٘ٛ٘ .ثررسی ضذ ٜث ٝضی ٜٛعجم ٝای در دسترس تؼذاد ٔ 300طبروت وٙٙذٜ
ا٘تخبة  ٚثررسی ضذ٘ذ .ثٙٔ ٝظٛر ٌرد آٚری اعالػبت از پرسطٙبٔٔ ٝحمك سبتت ٝاستفبدٌ ٜردیذ ٜایٗ پرسطٙبٔ ٝػّت تػبدفبت را از سٝ
ثؼذ را٘ٙذ ،ٜلضب  ٚلذر  ٚضب٘س  ٚسبیر ػٛأُ (جبد ،ٜویفیت تٛدر )ٚثررسی ٔیوٙذ .ثٙٔ ٝظٛر تحّیُ دادٜٞبی ثذست آٔذ ٜاز آٔبر
تٛغیفی  ٚاستٙجبعی استفبد ٜضذ ٜاست.
یافتهها :آزٔٛد٘یٞب تٕبٔی ػٛأُ را٘ٙذ ،ٜتمذیر  ٚػٛأُ دیٍر (جبد ٚ ٜتٛدر )ٚرا از ػُّ ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی دا٘ست ٕٝٞ ٚ ٝایٗ ػٛأثُ
را تب حذی در ث رٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔٛحر دا٘ستٙذ .در ثررسی ثبٚر ٘سجت ث ٝثرٚز سٛا٘ح را٘ٙثذٌی ثثر حسثت جٙسثیت تفثبٚت ٔؼٙثبداری
ٔطبٞذ ٜضذ ،آزٔٛد٘یٞبی سبوٗ رٚستب در ٔمبیس ٝثب سبوٙبٖ ضٟر ثر ایٗ ثبٚر ثٛد٘ذ و ٝتمذیر ػبُٔ ٔثثحرتری در ثثرٚز سثٛا٘ح را٘ٙثذٌی
است ضٕٗ ایٙى ٝایٗ تفبٚت ثِ ٝحبػ آٔب ری ٔؼٙبدار ٘طذ .ثیٗ سٗ  ٚثبٚر ث ٝایٙى ٝرا٘ٙذ ٜػبُٔ اغّی ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙثذٌی اسثت راثغثٝ
ٔؼٙبدار ٔخجتی ٔطبٞذ ٜضذ .در ثررسی ثبٚر ٘سجت ث ٝػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ثر حست تحػیالت آزٔٛد٘یٞب ٘یس تفثبٚت ٔؼٙثبداری در
ػبُٔ تمذیر ٔطبٞذ ٜضذ.
نتیجهگیری :ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ثذست آٔذ ٜپیطٟٙبد ٔیضٛد و ٝدستا٘ذروبراٖ ٔ ٚسئٛالٖ ٘سجت ث ٝتغییر ٍ٘رش افراد از تمذیر ث ٝرا٘ٙذٜ
ث ٝػٛٙاٖ ػبُٔ اغّی تػبدفبت جبد ٜای الذاْ ٚرز٘ذ تب زٔی ٝٙثرای وبٞص تػبدفبت جبد ٜای فراٌ ٓٞردد.
واژگان کلیدی :ثبٚر ،تمذیر ،سٛا٘ح را٘ٙذٌی ،تراسبٖ جٛٙثی

مقدمه

ٔري زٚدرس تؼذاد ثسیبری از افراد جبٔؼٔ ٝیضثٛد ثّىث ٝتؼثذاد

1حفبظت از جبٖ ٘یرٚی ا٘سب٘ی در ٞر جبٔؼ ٝاز إٞیثت ثسثیبری

زیبدی را ٘یس دچبر ٔؼِّٛیت ٘ ٚبتٛا٘ی ٔثیوٙثذ ( )1وث ٝایثٗ أثر

ثرتٛردار است .سبزٔبٖ ثٟذاضت جٟب٘ی ثیبٖ ٔیدارد وٞ ٝر سبِٝ
ثیص از یه ٔیّی ٚ ٖٛدٚیست ٞسار ٘فر در سٛا٘ح جبدٜای وطتٚ ٝ
ثیص از ٔ 50یّی٘ ٖٛفر دچبر آسیتٞبی جذی ٔیض٘ٛذٔ .غبِؼبت
ا٘جبْ ضثذ ٜتٛسثظ ایثٗ سثبزٔبٖ ٘طثبٖ داد وث ٝدر سثبَ 1990
تػبدفبت جثبدٜای در ردٟ٘ ٜثٓ ٟٔثٓتثریٗ ػٛأثُ تؼیثیٗوٙٙثذٜ
سالٔتی جبٔؼ ٝلرار داضت ٝو ٝتب سثبَ  2020ثث ٝسثٔٛیٗ ػبٔثُ
ٔري ٔ ٚیر تجذیُ تٛاٞذ ضذ .تػبدفبت جثبدٜای ٘ث ٝتٟٙثب ثبػثج
*٘ٛیسٙذٔ ٜسئٔ َٛىبتجبتakbaryborng2003@birjand.ac.ir :

ٔٛجت ٞثذر رفثتٗ ٘یثرٚی ا٘سثب٘ی  ٚفطثبر التػثبدی در حثٛزٜ
سالٔت ٔیضٛد .تػبدفبت جثبدٜای در ایثراٖ ثث ٝضثذت در حثبَ
رضذ است ،ایٗ در حبِی است وٞ ٝسیٞٝٙبی زیبدی ٘یس در جٟثت
وبٞص آٖ غرف ٔیضٛد .ضٙبتت ػٛأُ ٔ ٚثِفٞٝثبی تثحیرٌثرار
ثر تػبدفبت جبدٜای ٔٛضٛع ٕٟٔی است چثرا وث ٝالزٔث ٝوثبٞص
سٛا٘ح جبدٜای ث ٝضٕبر ٔیرٚد .ثب تٛج ٝث ٝتحمیمبت ث ٝػُٕ آٔذٜ
ٟٔٓتریٗ ػُّ رضذ  ٚافسایص تّفبت  ٚتسثبرات ػجبرتٙثذ از :فمثر
اجتٕبػی ،فرٍٙٞی  ٚالتػثبدی ،افثسایص ٚسثبیُ ٘مّیثٛٔ ٝتثٛری،
وبٞص استفبد ٜاز ٚسبیُ ٘مّی ٝػٕٔٛیٛ٘ ،الع  ٚوبستیٞثبیی در
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تثسیسبت زیرثٙبیی راٜٞب ،جبدٜٞبی ٘بٔٙبست ،تٛدرٞٚبی ٘ب ایٕثٗ

تثحیرات اجتٕبػی  ٚتٛد احرثخطی ٞستٙذ ( )8ث٘ ٝظثر وثٛن ،در

 ٚثی تٛجٟی را٘ٙذٌبٖ ثث ٝلثٛا٘یٗ را٘ٙثذٌی ،سثرػت زیثبد ،ػثذْ

ٞر حبِت ،راثغ ٝثیٗ ٘یبت  ٚرفتبر ث ٝایٗ أر ثستٍی دارد وث ٝآیثب

ٛٞضیبری را٘ٙذ ٚ ٜا٘حثراف ثث ٝچث  ٚضثؼا لثٛا٘یٗ ٔ ٚمثررات

فثرد ٟٔثبرتٞثبی الزْ را ثثرای ا٘جثبْ دادٖ ایثٗ رفتثبر در تثثٛد

رإٙٞبیی  ٚرا٘ٙذٌی ٔیثبضذ ( .)2،3سّٕب٘ی ٕٞ ٚىثبراٖ ػٛأثُ

پرٚرا٘ذ ٜاست یثب تیثر ،ثث٘ ٝظثر ٔثیرسثذ ٍ٘ثرشٞثب تثحیرپثریر

ٔثحر ثر تػبدفبت جبد ٜای را ثررسی ورد٘ ٚ ٜطبٖ داد٘ذ و ٝاز ثیٗ

فرآیٙذٞبی ضثٙبتتی  ٚثثیص از ٞثر چیثس ا٘تظثبرات پیبٔثذی آٖ

ػٛأُ ٔثحر ثر تػبدفبت ،ػبُٔ ا٘سب٘ی ثب  54درغذ ثیطتریٗ ٘مص

ٞستٙذ ( )9چرا و ٝثبٚرٞب ثر رفتبر احر ٌراضتٙٔ ٚ ٝجر ثث ٝتخجیثت

را داضت ٝاست  ٚاز ثیٗ ػٛأُ ا٘سب٘ی سرػت زیبد ،ضثتبة وثردٖ

یب تغییر رفتبر تٛاٙٞذ ضثذ ثٙثبثرایٗ ضثٙبتت ثبٚرٞثبی افثراد در

در را ٜرسیذٖ ثٔ ٝمػذ ،رػبیت ٘ىردٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات را٘ٙذٌی،

ارتجبط ثب ػّت ثرٚز سثٛا٘ح ،ػثبّٔی ٟٔثٓ در ثر٘بٔثٝریثسی جٟثت

تٛاةآِٛد ثٛدٖ را٘ٙذٌبٖ ،سجمت غیر ٔجبز  ٚفبغّ ٝزیبد ٔسثبفت

جٌّٛیری  ٚوبٞص سٛا٘ح ٔیثبضذ چرا وث ٝدر غیثر ایثٗ غثٛرت

ثیٗ ٔجذأ ٔ ٚمػذ  ٚتستٍی ٘بضی از آٖ٘ ،سجت ث ٝسثبیر ػٛأثُ

تالشٞبی غٛرت ٌرفتٙٔ ٝتج ثث ٝضىسثت تٛاٞثذ ٌردیثذ .آٔثبر

٘مص ثیطتری داضت ٝاست ( .)4رحٕب٘ی فیرٚزجبٕٞ ٚ ٜىثبراٖ در

رٚزافس ٖٚوطتٞٝب ٔ ٚجرٚحبٖ جبٔؼٔ ٝب ث ٝرغٓ تالش ٔسئٛالٖ ٚ

پژٞٚطی ٘طبٖ داد٘ذ و ٝسٗ ،تحػیالت ،تردٚرزی ،تمذیرٌرایی،

دست ا٘ذروبراٖ ٔیتٛا٘ذ ٔثیذ ایٗ ٔٛضٛع ثبضذ .ایثٗ پثژٞٚص ثثب

٘ظبْ ٙٞجبری ،رضبیت ضغّی  ٚضیٌ ٜٛرفتٗ ٌٛاٞی٘بٔ ٝثر ٔیثساٖ

ٞذف ثررسی ثبٚرٞبی افراد پیرأ ٖٛػّت ثرٚز حٛادث در تراسبٖ

تػبدفبت تثحیرٌرار است ( .)5آ٘چٔ ٝسثّٓ اسثت ایثٗ اسثت وثٝ

جٛٙثی عراحی  ٚتذٚیٗ ٌردیذ.

ضٙبتت ٔثِفٞٝثب ٔ ٚتغیرٞثبی تثحیرٌثرار ثثر تػثبدفبت جثبدٜای
ضرٚرتی ا٘ىبر٘بپریر است .آ٘چ ٝثبیذ در ٔغبِؼبت اجتٕبػی پذیثذٜ

مواد و روشها

ترٔٚبی ترافیىی یب آسیتٞبی ٘بضی از تػبدفبت را٘ٙذٌی در ٘ظثر

ایٗ پژٞٚص از ٘ٛع تٛغیفی ٔیثبضذ .جبٔؼٔ ٝغبِؼث ٝضثذٕٞ ،ٜثٝ

ٌرفت ٝضٛد ایٗ ٘ىت ٝاست و٘ ٝجبیذ تٟٙثب ثث ٝعجمثٝثٙثذی سثٙی،

اٞبِی ضٟر ثیرجٙذ را وث ٝثثبالی  18سثبَ ثٛد٘ثذ در ثثر ٌرفثت.

جٙسی  ٚضغّی از ایٗ پذیذ ٜثسٙذ ٜورد ،ثّىث ٝثبیسثتی در وٙثبر

جبٔؼ ٝثررسی ضذ ٕٝٞ ،ٜافراد ثبالی  16سبَ در تراسبٖ جٙثٛثی

 ٕٝٞایٗٞب ثب رٚیىردی ا٘تمثبدی ثث ٝوٙىثبش در اثؼثبد فرٍٙٞثی،

را در ثر ٌرفت ٕٝ٘ٛ٘ .ثررسی ضذ ٜثب تٛج ٝث ٝفرٔ َٛوثٛوراٖ ثثٝ

اجتٕبػی  ٚالتػبدی آٖ پرداتت .دایبٔ٘ٛذ ٔ ٚه د٘ٚبِثذ یىثی از

ضی ٜٛعجم ٝای در دسترس تؼذاد  300آزٔٛد٘ی ا٘تخبة  ٚثررسی

دالیُ ٔغبِؼ ٝسالٔت ،ثیٕبری ٔ ٚري ٔ ٚیر در ػّث ْٛاجتٕثبػی؛

ضثثذ٘ذ .ثثثرای ٌثثردآٚری اعالػثثبت از پرسطثثٙبٔٔ ٝحمثثك سثثبتتٝ

ٔطخع وردٖ ػٛأُ فرٍٙٞثی ،اجتٕثبػی ،التػثبدی ،رفتثبری ٚ

استفبد ٜضذ .ایٗ پرسطٙبٔ ٝثبٚر افراد را در ارتجبط ثثب تػثبدف در

ٔحیغی ٔثحر ثر سثغٛح  ٚر٘ٚثذٞبی ٔثري ٔ ٚیثر اسثت  ٚآٖٞثب

سٔ ٝثِف ٝتمذیر ،ثی تٛجٟی ثث ٝلثٛا٘یٗ ٔ ٚمثررات  ٚثثیتثٛجٟی

ٔیتٛا٘ٙذ ریط ٝدر فر ٚ ًٙٞارزشٞبی اجتٕثبػی داضثت ٝثبضثٙذ

را٘ٙثثذ ٚ ٜػثثٛأّی چثث ٖٛاسثثتب٘ذارد ٘جثثٛدٖ جثثبدٜٞثثب ٘ ٚثثبأٙی

( ٚ )6از آ٘جب ؤ ٝري ٔ ٚیر ٘بضثی از سثٛا٘ح را٘ٙثذٌی در ایثراٖ

اتٔٛجیُٞبی تِٛیذ داتُ را ثررسی لرار ٔیٕ٘بیثذ .ثؼثذ از تثذٚیٗ

حذٚد  10درغذ از وُ ٔري ٔ ٚیرٞب را ثث ٝتثٛد اتتػثبظ دادٜ

ایٗ پرسطٙبٔ ٝجٟت ثررسی رٚایی ٔحتٛایی ،ایٗ اثسار در اتتیثبر

است ( )7ثبیذ ث ٝایٗ پذیذ ٜاز ٔٙظر ٙٞجبرٞب  ٚثبٚرٞب ٍ٘ریسثت ٚ

تؼذادی از ٔتخػػبٖ ٔرثٛط لرار ٌرفت  ٚثؼذ از دریبفثت ٘ظرٞثب،

ثب دلت ثررسی ورد .حٛزٜٞبی رفتثبری ٍ٘ ٚرضثی از حثٛزٜٞثبیی

تغییرات در پرسطٙبٔ ٝاػٕبَ  ٚدر ٕ٘ٝ٘ٛای ٘ 20فری ثرای ثررسی

است و ٝدر ٔغبِؼبت ترافیىی ،ثسیبر ث ٝآٖٞب تٛجث ٝضثذ ٜاسثت.

پبیبیی اجرا ٌردیذ ٘تبیج ٘طبٖ داد و ٝاثثسار ٔثٛرد ٘ظثر از پبیثبیی

رفتبرٞبی افراد در سالٔت  ٚیب الذاْ ث ٝرفتبرٞبی تغثرزا تثب چثٝ

( )0/75ثبالیی ٘یس ثرتٛردار ٔیثبضذ .ثٙٔ ٝظٛر ٌردآٚری اعالػبت

ا٘ذاز ٜثب ٍ٘رشٞب  ٚدیذٌبٜٞبی آٖٞب ٔٙغجك است؛ در ایثٗ راثغثٝ

پرسطٙبٔ ٝدر ٔیبدیٗ ،ایستٍب ٜاتٛثٛس ٔ ٚغثبزٜٞثب  ٚرٚسثتبٞب در

الزْ است و ٝرٚیىردٞبی رٚا٘طٙبسی اجتٕبػی را ٔذ٘ظر لرار داد،

اتتیبر آزٔٛد٘ی ٞثب لثرار ٌرفثت تثب ثث ٝآٖ پبسث .دٙٞثذ .پثس از

چرا و ٝرفتبرٞبی افراد تب حذ ثسیبر ٘طثتٌرفت ٝاز ٘یبت ٍ٘ ٚرش-

ٌثردآٚری اعالػثبت دادٜٞثبی ثذسثت آٔثذ ٜثثب اسثتفبد ٜاز آٔثبر

ٞبی آ٘بٖ است (٘ .)7یبت رفتبریٔ ،حػ ٝ٘ َٛتٟٙب ٍ٘رشٞب ،ثّىٝ

تٛغیفیٔ :یثبٍ٘یٗ ،ا٘حثراف ٔؼیثبر  ٚاسثتٙجبعی :آزٔث ٖٛتحّیثُ
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ٚاریب٘س ،آزٔٔ t ٖٛستمُ  ٚضریت ٕٞجستٍی پیرس ٖٛثب استفبدٜ

تمسیٓ ضذ) ،آزٔٛد٘یٞب ػٛأّی غیر از را٘ٙثذ ٚ ٜتمثذیر را ٘یثس تثب

از ٘رْ افسار ٘ spssسخ 16 ٝتحّیُ  ٚثررسی ٌردیذ.

حذی ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی دا٘ستٙذ.
ثٙبثرایٗ ثب تٛج ٝثث ٝآ٘چث ٝدر ثثبال ثیثبٖ ٌردیثذ ٔثیتثٛاٖ ٌفثت

یافتهها

آزٔٛد٘یٞبی ٔٛرد ثررسی ثر ایٗ ثبٚر٘ذ و ٝثی احتیبعی را٘ٙثذٚ ٜ

دادٜٞثثبی ثذسثثت آٔثثذ ٜاز پثثژٞٚص ٘طثثبٖ داد وثث ٝدر ٔجٕثثٛع،

رػبیت ٘ىردٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمثررات ،تمثذیر  ٚسثبیر ػٛأثُ در ثثرٚز

آزٔٛد٘یٞب ثبٚر ٘سجت ث ٝرا٘ٙذ ٜرا ثثب ٔیثبٍ٘یٗ  ٚ 23/87ا٘حثراف

سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٘مص دار٘ذ ٞ ٚر وذاْ از ایٗ س ٝػبُٔ را در سغح

ٔؼیبر  3/79در ٔمبیس ٝثب ثبٚر ٘سجت ث ٝتمذیر  ٚػٛأُ دیٍری وٝ

ٔتٛسظ دا٘ستٞ ٚ ٝیچوذاْ از ایٗ س ٝػبُٔ را ،ػبُٔ اغثّی ثثرٚز

ٔٛجت ثرٚز حبدحٔ ٝیٌردد ،در سغح ثثبالتری ثثِ ٝحثبػ ػٛأثُ

سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٘ذا٘ستٙذ.

ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی لرار دار٘ذ (جذ َٚضٕبر.)1 ٜ

در ثررسی ثبٚر ٘سجت ث ٝسٛا٘ح را٘ٙثذٌی ثثر حسثت جٙسثیت از

جدول  .1داده های توصیفی مربوط به باور نسبت به بروز سوانح

آزٔٔ T-test ٖٛستمُ استفبد ٜضذ ٘تبیج ٘طثبٖ داد وث ٝدر ثثبٚر
٘سجت ث ٝرا٘ٙذ ٚ ٜرػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات  ٚتمذیر در ػّثت ثثرٚز

رانندگی
ثبٚرٞب

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حراف ٔؼیبر

را٘ٙذٜ

23/87

3/80

تمذیر

14/80

4/42

سبیر ػٛأُ

11/06

1/99

سٛا٘ح را٘ٙثذٌی تفثبٚت ٔؼٙثبداری ثثِ ٝحثبػ آٔثبری ثثر حسثت
جٙسیت ٔطبٞذ٘ ٜطذ أب در ثبٚر ث ٝایٙى ٝسثبیر ػٛأثُ (ویفیثت
پبییٗ تٛدر ،ٚاستب٘ذارد ٘جٛدٖ جبدٛٔ )ٜجت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی
ٔیٌرددٔ ،یبٖ ز٘بٖ ٔ ٚرداٖ تفبٚت ٔؼٙثبداری ثثِ ٝحثبػ آٔثبری
ٔطبٞذ ٜضذ (ٔ ،)p>0/05رداٖ در ٔمبیس ٝثب ز٘بٖ ثث ٝایثٗ ػبٔثُ
در ػّت ثرٚز سٛا٘ح ارزش ثبالتری داد٘ذ (جذ َٚضٕبر.)2 ٜ

در ثررسی ثبٚر آزٔٛد٘یٞب ٘سجت ث ٝسٛا٘ح را٘ٙذٌی؛ ثثبٚر را٘ٙثذٜ؛
ٔیبٍ٘یٗ ،23/87ا٘حثراف ٔؼیثبر  ٚ 3/79تغثبی ٔؼیثبر ٔیثبٍ٘یٗ
 0/23ثذست آٔذ و ٝثب تٛج ٝث ٝتمسیٓ ٕ٘ثرات در سث ٝعجمث( ٝاز
آ٘جب و ٝدإٔ٘ ٝٙرات ثیٗ  8تب ٔ 32یثبضذٕ٘ ،رات ث ٝسث ٝعجمثٝ

جدول  .2آزمون  tبرای بررسی باور نسبت به بروز سوانح رانندگی بر
رانندگان زن و مرد
جٙسیت

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حراف ٔؼیبر

ٔتغیرٞب

زٖ

23/96

3/75

ٔرد

23/70

3/87

زٖ

14/93

4/53

ٔرد

14/56

4/21

سبیر

زٖ

10/83

1/77

ػٛأُ

ٔرد

11/44

2/28

را٘ٙذٜ

( 24/1 -32 ،16/1-24، 8-16ضؼیأ ،تٛسثظ ،تثٛة) تمسثیٓ
ضذ) ،آزٔٛد٘یٞب تب حذی را٘ٙذٌبٖ  ٚثیاحتیبعی ٘سجت ث ٝلٛا٘یٗ

تمذیر

رإٙٞبیی  ٚرا٘ٙذٌی را ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی دا٘ستٙذ.
در ثررسی ثبٚر ث ٝتمذیر در ثرٚز سٛا٘ح؛ ٔیثبٍ٘یٗ ،14/80ا٘حثراف
ٔؼیبر  ٚ 4/41تغبی ٔؼیبر ٔیبٍ٘یٗ  0/25ثذست آٔذ و ٝثب تٛجٝ

t

sig

0/56

0/57

0/69

0/48

2/56

0/011

ث ٝتمسیٓ ٕ٘رات در س ٝعجم( ٝاز آ٘جب و ٝدإٔ٘ ٝٙرات ثیٗ  7تثب

در ثررسی ثبٚر ٘سجت ث ٝسٛا٘ح در ٔیبٖ آزٔٛد٘یٞبی رٚسثتبیی ٚ

ٔ 28یثبضذٕ٘ ،رات ث ٝسث ٝعجمث21/1 -28 ،14/1-21 ،7-14 ٝ

ضٟری تفبٚت ٔؼٙبداری ثِ ٝحبػ آٔثبری ٔطثبٞذ٘ ٜطثذ (جثذَٚ

(ضؼیأ ،تٛسظ ،تٛة) تمسیٓ ضذ) ،آزٔٛد٘یٞب تمذیر را ٘یثس تثب

ضٕبر .)3ٜثٙٔ ٝظٛر ثررسی راثغ ٝثیٗ سٗ  ٚثبٚر ٘سجت ثث ٝثثرٚز

حذی ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی دا٘ستٙذ.

سٛا٘ح را٘ٙذٌی از ضریت ٕٞجستٍی پیرس ٖٛاستفبد ٜضثذ ٘تثبیج

در ثررسی ثبٚر افراد در ارتجبط ثب ػٛأّی غیر از را٘ٙذ ٚ ٜتمثذیر در

٘طبٖ داد تٟٙب ثیٗ ثبٚر ث ٝایٗ و ٝرا٘ٙذ ٜػّت ثرٚز سٛا٘ح است ثثب

ثرٚز سٛا٘ح؛ ٔیبٍ٘یٗ ،11/06ا٘حراف ٔؼیبر  ٚ 1/99تغثبی ٔؼیثبر

سٗ آزٔٛد٘ی راثغٔ ٝؼٙبداری ( )p>0/01ثِ ٝحبػ آٔبری ٚجثٛد

ٔیبٍ٘یٗ  0/12ثذست آٔذ و ٝثب تٛج ٝث ٝتمسثیٓ ٕ٘ثرات در سثٝ

دارد.

عجم( ٝاز آ٘جب و ٝدإٔ٘ ٝٙرات ثیٗ  4تب ٔ 16یثبضثذٕ٘ ،ثرات ثثٝ
س ٝعجمث( 12/1 -16 ،8/1-12، 4-8 ٝضثؼیأ ،تٛسثظ ،تثٛة)

 /110مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها

ترومای ترافیکی :باورهای افراد نسبت به علت بروز سوانح...

جدول  .3آزمون  tبرای بررسی باور نسبت به بروز سوانح رانندگی در

تحػیّی اثتذایی ثٛد٘ذ ٘سجت ثث ٝآزٔثٛد٘یٞثبی دارای ٔثذرن

رانندگان شهری و روستایی

تحػیّی فٛق دیپّٓ ِ ٚیسب٘س تمذیر را ػبُٔ ٔثحرتری در ثثرٚز

ٔتغیرٞب

را٘ٙذٜ
تمذیر
سبیر ػٛأُ

ٔحُ سى٘ٛت

ٔیبٍ٘یٗ

ا٘حراف ٔؼیبر

ضٟر

24/01

3/37

رٚستب

23/29

4/63

ضٟر

14/59

4/19

رٚستب

15/39

4/94

ضٟر

11/14

1/87

رٚستب

10/88

2/30

sig

سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔیدا٘ستٙذ (جذ َٚضٕبر.)4 ٜ

0/20

بحث
تحّیُ دادٞ ٜبی ث ٝدست آٔذ ٜاز پژٞٚص ٘طبٖ داد وٝ

0/16
0/34

آزٔٛد٘یٞب  ٕٝٞی ػٛأُ ٔرثٛط ث ٝثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی را در
ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔثحر دا٘ست ٕٝٞ ٚ ٝایٗ ػٛأُ را تب حذی
ػبُٔ ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔی دا٘ستٙذ .أب آ٘چ ٝثیص از ٕٝٞ
دارای إٞیت ٔی ثبضذ ایٗ است و ٝرا٘ٙذٌبٖ در غٛرتی

ثٙٔ ٝظٛر ثررسی ٘مص تحػیالت در ثبٚر ٘سجت ث ٝػّت ثرٚز
سٛا٘ح را٘ٙذٌی از آزٔ ٖٛتحّیُ ٚاریب٘س استفبد ٜضذ ٘تبیج ٘طبٖ
داد و ٝتٟٙب در ثبٚر ٘سجت ث ٝتمذیر در ػّت ثرٚز سٛا٘ح ثر حست
تحػیالت تفبٚت ٔؼٙبداری (ٚ )p>0/01جٛد دارد.

لٛا٘یٗ را رػبیت تٛاٙٞذ ٕ٘ٛد و ٝثر ایٗ ثبٚر ثبضٙذ و ٝػبُٔ
اغّی ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی تٛد را٘ٙذ ٚ ٜرػبیت لٛا٘یٗ
رإٙٞبیی  ٚرا٘ٙذٌی ٔی ثبضذٕٞ .بٖ ٌ ٝ٘ٛوٚ ٝاسى٘ٛسّ٘ٛس
٘طبٖ داد یىی از ٔٛا٘غ ػٕذ ٜپیطٍیری از حٛادث جبد ٜای در
ثرزیُ ایٗ است و ٝثیطتر ٔردْ ایٗ حٛادث را ٞسی ٝٙاجتٙبة

جدول .4آزمون تحلیل واریانس برای بررسی باور نسبت به بروز سوانح
رانندگی بر حسب مدرک تحصیلی

ثبٚر در
تػٛظ
را٘ٙذٚ ٜ
رػبیت لٛا٘یٗ
ٔ ٚمررات
ثبٚر ٘سجت ثٝ
تمذیر

ثبٚر ث ٝسبیر
ػٛأُ ٔٛحر
در ثرٚز سٛا٘ح

تحػیالت

ٔیبٍ٘یٗ

تغبی
ا٘حراف
ٔؼیبر

اثتذایی
رإٙٞبیی
دیپّٓ
فٛق دیپّٓ
ِیسب٘س

24/76
23/27
23/47
24/38
23/97

5/17
4/28
4/11
3/72
3/11

فٛق ِیسب٘س

23/77

2/86

اثتذایی
رإٙٞبیی
دیپّٓ
فٛق دیپّٓ
ِیسب٘س
فٛق ِیسب٘س
اثتذایی

17/80
16/33
15/06
14/17
13/74
15
10/71

3/53
4/01
4/37
3/91
4/81
3/31
2/14

رإٙٞبیی

10/87

2/47

دیپّٓ

10/98

2/19.

فٛق دیپّٓ

11/19

1/87

ِیسب٘س

11/17

1/74

فٛق ِیسب٘س

11/22

1/85

F

سغح
ٔؼٙبداری

٘بپریر تٛسؼ ٝتّمی ٔی وٙٙذ  ٚثٙبثرایٗ ٔسئِٛیت زیبدی در
لجبَ رفتبر تٛد ٘ذار٘ذ ( ) 10حبَ آ٘ى٘ ٝتبیج ایٗ پژٞٚص
٘طبٖ داد و ٝآزٔٛد٘ی ٞب ٘ ٝتٟٙب ػبُٔ را٘ٙذ ٚ ٜرػبیت لٛا٘یٗ ٚ
ٔمررات را ػبُٔ اغّی ٘ذا٘ست ٝثّى ٝآٖ را تب حذی در ثرٚز
سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔثحر دا٘ستٙذ  ٚثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاز ٜػٛأُ دیٍر را

0/709

0/617

٘یس در ػّت ثرٚز سٛا٘ح دتیُ ٔی دا٘ستٙذ ،ایٗ تجییٗ ثیبٖ
وٙٙذ ٜیبفت ٝسّٕب٘ی ٕٞ ٚىبراٖ است و ٝدر پژٞٚطی ػٛأُ
ٔثحر ثر تػبدفبت جبد ٜای را ثررسی و رد٘ ٚ ٜطبٖ داد٘ذ و ٝاز

3/785

0/002

ثیٗ ػٛأُ ٔثحر ثر تػبدفبت ،ػبُٔ ا٘سب٘ی ثب  54درغذ ثیص-
تریٗ ٘مص را داضت ٝاست  ٚاز ثیٗ ػٛأُ ا٘سب٘ی سرػت زیبد،
ضتبة وردٖ در را ٜرسیذٖ ثٔ ٝمػذ ،رػبیت ٘ىردٖ لٛا٘یٗ ٚ
ٔمررات را٘ٙذٌی ،تٛاة آِٛد ثٛدٖ را٘ٙذٌبٖ ،سجمت غیر ٔجبز

0/303

0/911

 ٚفبغّ ٝزیبد ٔسب فت ثیٗ ٔجذأ ٔ ٚمػذ  ٚتستٍی ٘بضی از آٖ
٘سجت ث ٝسبیر ػٛأُ ٘مص ثیطتری داضت ٝاست ( ٚ )4ثیبٖ
ػّیخب٘ی و ٝاظٟبر ٔی دارد ػّت اغّی سٛا٘ح را٘ٙذٌی ػبُٔ

ا٘جبْ آزٔ ٖٛتؼمیجی تٛوی ٘طبٖ داد و ٝثیٗ آزٔٛد٘یٞثبیی وثٝ

ا٘سب٘ی است ( .) 11ایٗ یبفت ٝپژٞٚص ثب ایٗ اظٟبر پبرسب وٝ

دارای تحػیالت دیپّٓ ثٛد٘ذ ثب آزٔٛد٘یٞثبی دارای تحػثیالت

ثیبٖ ٔی دارد ثیطتریٗ سجت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی در ایراٖ

فٛق دیپّٓ ( ٚ )p=0/02آزٔٛد٘یٞبی دارای تحػیالت ِیسب٘س

رػبیت ٘ىردٖ لٛا٘یٗ را٘ٙذٌی ،غّج ٝلٛا٘یٗ فیسیه ثر ٟٔبرت

( ) p=0/003تفبٚت ٔؼٙبداری ثِ ٝحبػ آٔبری ٔطثبٞذ ٜضثذ .ثثب

را٘ٙذ٘ ،ٜجستٗ وٕرثٙذ ایٕٙی ،سرػت  ٚسجمت غیر ٔجبز ٔی-

تٛج ٝث ٝایٗ ٘تبیج ٔیتٛاٖ ٌفت آزٔٛد٘ی ٞبیی و ٝدارای ٔذرن

ثبضذ (ٕٞ ،) 12س٘ ٛیستٕٞ .چٙیٗ ثبٚر ث ٝایٙى ٝجبدٚ ٜ
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ػٛأُ دیٍر در ثرٚز سٛا٘ح ٘مص دارد ثب پژٞٚص ٞبی ا٘جبْ

پژٞٚص ثب پژٞٚص ٞبی ا٘جبْ ضذ ٜدر ثبر ٜسٗ  ٚتػبدفبت

ضذ ٜدر ایٗ ثبرٕٞ ٜسٔ ٛی ثبضذ (.) 14 ،13در ثررسی ػّت

(ٕٞ )5 ،19سٔ ٛیثبضذ.

ث رٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی از دیذٌب ٜز٘بٖ ٔ ٚردأٖ ،رداٖ در ٔمبیسٝ

ٔی دا٘ٙذ ،آزٔٛد٘ی ٞبیی و ٝدارای ٔذرن اثتذایی ثٛد٘ذ در

ثب ز٘بٖ در سغح ثبالتری ثر ایٗ ثبٚر ثٛد٘ذ و ٝػٛأّی از لجیُ

ٔمبیس ٝثب آزٔٛد٘ی ٞبیی و ٝدارای ٔذرن فٛق دیپّٓ ٚ

ویفیت پبییٗ تٛدرٞٚبی تِٛیذ داتُ  ٚاستب٘ذارد ٘جٛدٖ

ِیسب٘س ثٛد٘ذ تمذیر را ػبُٔ ٔثحرتری در ثرٚز سٛا٘ح دا٘ستٚ ٝ

جبدٞ ٜب  ٚحتی لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات رإٙٞبیی  ٚرا٘ٙذٌی ٔٛجت

٘سجت ث ٝآ٘بٖ ایٗ ػبُٔ را در ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی در سغح

ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔیثبضذ .در ارتج بط ثب ثبٚر ث ٝتمذیر ٚ

ثبالتری ارزش ٌراری ٕ٘ٛد٘ذ .ایٗ یبفت ٝپژٞٚص ثب یبفتٞٝبی

را٘ٙذ ،ٜز٘بٖ در ٔمبیس ٝثب ٔرداٖ ،ایٗ دٔ ٚتغیر را در سغح

رحٕب٘ی  ٚفیرٚزجبٕٞ ٚ ٜىبراٖ و٘ ٝطبٖ داد٘ذ تحػیالت ثر

ثبالتری در ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔثحر دا٘ستٙذ ٞر چٙذ

ٔیساٖ تػبدفبت تثحیرٌرار است (ٕٞ )5سٔ ٛیثبضذ.

ایٗ تفبٚت ثِ ٝحبػ آٔبری ٔؼٙبدار ٍ٘ردیذ ایٗ یبفت ٝپژٞٚص
ثب یبفتٞ ٝبی ایّٕبز ٕٞ ٚىبراٖ و٘ ٝطبٖ داد٘ذ ثِ ٝحبػ

نتیجه گیری

رفتبرٞبی پرتغر ثر حست جٙسیت تفبٚت ٔؼٙبداری ٔطبٞذٜ

ثب تٛج ٝث٘ ٝتبیج ثذست آٔذٔ ٜی تٛاٖ ٘تیجٌ ٝرفثت وث ٝثثبٚر

٘ىرد٘ذ ٕٞسٔ ٛی ثبضذ ( ٚ ) 15ثب یبفت ٝثٙر (ٕٞ ) 16س٘ ٛیست.

افراد در ثبر ٜػّت ثرٚز سٛا٘ح درست ٕ٘ی ثبضذ ٛٙٞ ٚز ثبٚر ثثٝ

در ثررسی ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی از دیذٌب ٜآزٔٛد٘یٞبی

تمذیر  ٚسثبیر ػٛأثُ سث ٟٓزیثبدی را در ٘سثجت دادٖ ػّثت

رٚستبیی  ٚضٟری ثب ٚجٛد ایٗ و ٝآزٔٛد٘یٞبی سبوٗ در

تػبدف  ٚسٛا٘ح را٘ٙذٌی ث ٝتٛد اتتػبظ ٔی دٙٞذ.

رٚستب در ٔمبیس ٝثب آزٔٛد٘ی ٞبی سبوٗ ضٟر ،تمذیر را در
سغحی ثبالت ر  ٚرا٘ٙذ ٚ ٜسبیر ػٛأُ را در سغح پبییٗتری در

پیشنهادها

ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔثحر ٔی دا٘ستٙذ أب تفبٚت ٔؼٙبداری ثٝ

از آ٘جب وٛٙٞ ٝز ،افراد ػّت اغّی ثرٚز س ٛا٘ح را رػبیت ٘ىردٖ

ِحبػ آٔبری ٔطبٞذ٘ ٜطذ .ایٗ یبفت ٝپژٞٚص ٔجیٗ ثیبٖ ثراتی

لٛا٘یٗ از سٛی را٘ٙذٕ٘ ٜی دا٘ٙذ؛ پیطٟٙبد ٔی ضٛد ثثب فرٙٞثً

 ٚرزٔیب٘فرٔ ،رادی ٕٞ ٚىبراٖ؛ ٔبسیٙتر ٚٚ ٚدوبت است وٝ

سبزی  ٚتجّیغبت رسب٘ ٝای ػّت اغّی سٛا٘ح از ایٗ پس ثب دلت

٘طبٖ داد٘ذ فمر اجتٕبػی ،فرٍٙٞی  ٚالتػبدی از ػٛأُ ٟٔٓ

ثررسی لرار ضٛد.

تثحیرٌرار در ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی ٔیثبضذ (.)3،17،18 ،2

پیطٟٙبد ٔی ضثٛد ٘یثرٚی ا٘تظثبٔی در آٔثبد ٜسثبزی  ٚپخثص

ٕٞچٙیٗ ایٗ یبفت ٝپژٞٚصٔ ،جیٗ ٌفتبر ِ٘ٛذ  ٚآرٔ ٚیثبضذ

تیسرٞبی تّٛیسی٘ٛی ثر تغییر ثبٚرٞثب در جٟثت پرر٘ثً وثردٖ

و ٝثخطی از آسیت ٞب  ٚغذٔبت از جّٕ ٝترٔٚبی ترافیىی را ثٝ

٘مص را٘ٙذ ٚ ٜرػبیت لٛا٘یٗ در ثرٚز سٛا٘ح تالش ٕ٘بیٙذ.

سبتتبر جٕؼیتی ٚ ٚیژٌی ٞبی فرٍٙٞی تٛأْ ثب آٖ ٔیدا٘ٙذ

پیطٟٙبد ٔی ضٛد ایٗ پژٞٚص در ٕ٘٘ٛثٚ ٝسثیغ تثر ثثب ترویثت

( .)8در ثررسی راثغ ٝثیٗ سٗ آزٔٛد٘ی ٞب  ٚثبٚر ٘سجت ث ٝثرٚز

جٕؼیتی ٔتٛٙع تری ٘یس ا٘جبْ ٌیرد.

سٛا٘ح را٘ٙذٌی راثغٔ ٝؼٙبداری تٟٙب ثیٗ سٗ  ٚایٙى ٝرا٘ٙذٜ

پیطٟٙبد ٔی ضٛد ثبٚرٞبی را٘ٙذٌبٖ ٚسبیُ ػٕٔٛی حُٕ ٘ ٚمُ

ػبُٔ ثرٚز سٛا٘ح است ٔطبٞذ ٜضذ .ثر اسبس ایٗ ٘تبیج ٔی-

ث ٝدِیُ إٞیت ثررسی ٌردد.

تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛثیبٖ داضت وٞ ٝر چ ٝسٗ آزٔٛد٘یٞب ثبالتر
ٔی رٚد آ٘بٖ ث ٝعٛر ٔٙغمی ػّت ثرٚز سٛا٘ح را٘ٙذٌی را در
را٘ٙذ ٚ ٜرػ بیت ٘ىردٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمررات ٔی دا٘ٙذ ،ایٗ یبفتٝ

تشکر و قدردانی
از  ٕٝٞضروت وٙٙذٌبٖ در ایٗ پژٞٚص تطىر  ٚلذردا٘ی
ٔی ٕ٘بیٓ.
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