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در تحقیق حاضر ،رابطه هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شههر ياسهوج بررسهی شهده اسهت .چهارچو

نظهری در ايه

پژوهش ،نظريههای هوش اخالقی لنیک و كیل و نظريه عقبماندگی فرهنگی آگبرن است .اي پهژوهش بهه روش پیمايشهی و بها اسهتااده از
تکنیک پرسشنامهای انجام شد .جامعه آماری كلیه شهروندان 51-06ساله بودند كه گواهینامه رانندگی داشتند و طی بازه زمهانی  2مهاه قبهل از
انجام پژوهش ،در سطح شهر ياسوج رانندگی كرده بودند .حجم نمونه  907نار بودند و با استااده از روش نمونهگیری تصهادفی چندمرحلههای
انتخا

شدند .اعتبار متغیرهای تخلف رانندگی و آگاهی ترافیکی از روش تحلیل عاملی تأيیدی و پايايی آنها با استااده از همسهانی درونهی بهه

روش كودرريچاردسون تعیی شد .همچنی برای سنجش اعتبار سازه هوش اخالقی از تحلیل عاملی اكتشهافی و بهرای سهنجش پايهايی آن ،از
آلاای كرونباخ استااده شد .نتايج توصیای پژوهش ،نشان می دهد میزان تخلف ترافیکی در بی رانندگان بسیار زياد است .نتايج تحلیلی تحقیق،
رابطه ای معکوس و معنادار را بی هوش اخالقی و آگاهی از تخلف رانندگی نشان میدهد؛ بهگونهایكه بها افهزايش ههوش اخالقهی و آگهاهی
ترافیکی تخلاات ترافیکی كاهش میيابد .اي دو متغیر ،با هم حدود 51درصد از تغییرات متغیر تخلف رانندگی را تبیی میكنند.
كلیدواژهها :تخلف رانندگی ،هوش اخالقی ،آگاهی ترافیکی ،رانندگان ،ياسوج.
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مقدمه و بیان مسأله

نخست دنیا بهلحاظ تخلاات ترافیکهی ،رتبهه دوم جههان را در

سوانح ترافیکی يکی از پیامدهای تخلف رانندگی است و ههر

میزان خسارات ناشی از تصهادفات داشهته باشهد

(پايگهاه خبهری

در جوامهد درحهالتوسهعه،

تحلیلی فردا نیهوز .)5936 ،اي امر ،نشان میدهد تخلاات رانندگی

تعداد زيادی از انسانها در اي سوانح ،جان خود را از دسهت

مسأ لة مههم اجتمهاعی در كشهور اسهت كهه در نتیجهة عوامهل

میدهند؛ بهگونهایكه سهاننه نزديهک بهه  5/2میلیهون ناهر در

مختلای روی میدهد؛ ولی تاكنون نقش هر يک از عوامهل در

جهان ،در اثر اي حوادث كشته و بیش از 16میلیون نار ديگهر

شکلگیری ايه رفتهار كهامال شهناخته نشهده اسهت .ازجملهه

مجروح میشوند36 .درصد از اي آمار مربوط بهه كشهورهای

عواملی كه نقش آن در تخلاات ترافیکی بخوبی بررسی نشده،

با درآمد كم يا متوسط است و پیشبینی میشهود ايه میهزان،

هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی اسهت .ناشهناختهبهودن نقهش

بی سالهای  2000تا  2020تا 01درصد در سطح جهان و تها

هوش اخالقی در تخلاات ترافیکهی درحهالی هنهوز مسهألهای

16درصد در كشورهای با درآمد كم يا متوسهط ،افهزايش يابهد

علمی است ،كه بنا بر يافتههای علوم رفتاری ،ههوش اخالقهی

(اختیاری و شمس .)5911 ،در ايهران ،میهزان مهرگومیهر ناشهی از

(كه يکی از ابعاد ههوش اسهت) چهارچوبی را بهرای عملکهرد

حوادث رانندگی  51برابهر كشهورهای توسهعه يافتهه اسهت و

صحیح انسانها فراهم می آورد و يک عامهل پهیشبینهیكننهده

روزه در سراسر دنیا بههخصهو

میشود (محمدی و همکاران .)5932 ،باتوجهبه اي

شايدتري دلیل تصادفات ،عوامل انسانی گهزارش شهده اسهت

رفتار محسو

(سوری و همکهاران)5911 ،؛ بهطوریكهه عامهل انسهانی در  36تها

استدنل ،ههوش اخالقهی ممکه اسهت نهوا رفتهار ترافیکهی

31درصد رخدادهای رانندگی به صورت جداگانه يا همهراه بها

رانندگان را نیز پیشبینی كند ،كهه البتهه تحلیهل واقعهی آن بهه
2

عوامل ديگر ،مسؤول شناخته شده اسهت (يعقهوبی .)5973 ،آمهار

بررسی علمی نیاز دارد .بهطوركلی ،بوربها ( )2005همهدردی؛

تصادفات جادهای در ايران ،بیست برابر میانگی جهانی اسهت

هوشههیاری؛ توجههه و احتههرام؛ مهربههانی؛ صههبر و بردبههاری؛
9

و دركل 2/1درصد از كل تصادفات جادهای دنیا در ايران اتااق

خودكنترلی؛ و انصاف؛ و لنیهک و كیهل ( )2005درسهتکاری؛

میافتد؛ درحالیكه سههم ايه كشهور از كهل جمعیهت جههان

دلسوزی؛ بخشش و مسؤولیت پذيری را اصول هوش اخالقهی

5درصد بیشتر نیست (هاشمی .)5911 ،5همچنی  ،آمار سالههای

بر میشمارند .تخلف رانندگی در صورت عمهدیبهودن ،يهک

قبهل و بررسهیههايی كهه در برخهی منهاطق صهورت گرفتهه،

رفتار غیراخالقی نیز نامیده میشود و به نظر مهیرسهد اصهول

نشاندهندة افزايش میزان مرگومیر ناشی از تصادفات رانندگی

چندگانه هوش اخالقی ،آن را مشخص میكنند.

در سالهای اخیر است؛ بهطوریكه روزانه در كشور  02نار بر
اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست میدهند0 ،هزار ناهر

تخلاات رانندگی يک رفتار انحرافهی اسهت كهه طهی آن
قواعد و قوانی راهنمايی و رانندگی نقض میشهود

(احمهدی و

مجروح میشوند ( نقهوی )5915 ،و بههطهور جداگانهه بههعلهت

امیری )5935 ،و در چارچو

مرگهای ناشی از سوانح رانندگی ،روزانه  5066سال عمهر از

تحلیل و بررسی میشود .باتوجهبه حجهم و وسهعت تخلاهات

دست میرود (آلعمران و آلعمهران .)97 :5935 ،همچنهی گاتنهی

رانندگی كه در دودسته آشکار و ناآشکار طبقهبندی میشهود و

اسهت كهه در كشهور ،روزانهه 16میلیهون بهرگ جريمهه بهرای

نیز برای بسیاری از آنها به ويژه تخلاات ناآشکار ،مجازاتهای

تخلاات آشکار رانندگان صادر میشود و حدود 76ههزار ناهر

مشخصی در نظر گرفته نشده اسهت ،تبیهی ايه تخلاهات در

در سال ،در سهوانح ترافیکهی مصهدوم و مجهروح مهیشهوند

قالب نظريات انحرافات اجتمهاعی ،كهافی نیسهت و ضهرورت

(احمدی .)5913 ،همه اي آمار موجب شده است كه ايران رتبهه

دارد يک مسأله اجتماعی جامعه شههری ،در قالهب نظريهات و

5

معاون عمرانی وقت وزير كشور

نظريهههای انحرافهات اجتمهاعی،
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رويکردهای جامدتری تبیهی و بررسهی شهود .بهراي اسهاس،

از طرف پلیس ،شناسايی ،ثبت و يا جريمه میشوند و تخلاات

پژوهش حاضر سعی دارد از منظری ديگر رابطه هوش اخالقی

جاری از دايره پلیس بركنهار هسهتند (فکهوهی .)5971 ،تخلاهات

و آگاهی ترافیکی را با تخلف رانندگی بررسهی كنهد .بها ايه

ناآشکار ،تخلااتی هستند كهه پلهیس قهادر بهه شناسهايی آنهها

تااصیل ،سؤال اساسی اي است كه نخست شهیوا تخلهف در

نیست.

بی رانندگان ياسوجی به چه میزان اسهت و دوم بهی آگهاهی
ترافیکی و هوش اخالقی با میزان تخلف رانندگی چه ارتباطی

ب -آگاهی

وجود دارد؟

آگاهی ماهومی بی رشتهای است كهه بهه روش ههای مختلهف

وضعیت نابسامان تخلف رانندگی در اسهتان كهگیلويهه و

تعريف شده است .اي ماهوم ،در ادبیات جامعهشناختی در ،

بوير احمد و مركز آن ،يعنی ياسوج ههم ،نگهرانكننهده اسهت؛

شناخت و معرفت شرايط و وضعیت خا

تعريف مهیشهود

بهگونههای كهه پهژوهش احمهدی ( )5936نشهان داد بهیش از

(احمدی .)5911 ،آگاهی در حوزه ترافیک شامل شناخت و در

31درصد رانندگان بررسیشده در شهر ياسوج ،در طهی  9مهاه

از قواعد؛ اصول؛ عالئهم و وضهعیت كلهی ترافیهک و مسهائل

قبل از انجام تحقیق ،بهنوعی مرتکب تخلاهات راننهدگی شهده

مربوطبه آن (مثال آگهاهی از وضهعیت شههر ،كشهور و جههان

بودند .براساس گزارش دايره آمار استان ،در دهه  16در استان،

بهلحاظ میزان سوانح ترافیکی و ) ...است.

 5779نار در حوادث رانندگی كشته شدهاند و طی سهال  35و
نیمسههال اول سههال  32در مجمههوا  921332فقههره تخلههف

ج -هوش اخالقی

رانندگی در استان رخ داده است .همچنی براساس آمهار ،طهی

بوربا ( )2005هوش اخالقی را ظرفیت و توانايی در درست

سالهای  36و  35در شهر ياسوج به ترتیب تعهداد  553912و

از خالف ،باورداشت به اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهها

 35447فقره تخلف راننهدگی و همچنهی تعهداد  171و 105

و رفتار صحیح و درست تعريف میكند .در تعريف ديگر كهه

فقههره تصههادف ترافیکههی روی داده اسههت (مرفههو .)5932 ،

لنیک و كیل ارائه دادهاند ،هوش اخالقی توانايی ايجهاد تمهايز

ازسوی ديگر ،پژوهش احمدی و همکهاران ( )5935نشهان داد

بی درست و غلط ،براساس اصول جهانشمول تعريهف شهده

بینظمی اجتماعی بهويژه در حوزه ترافیهک ،در شههر ياسهوج

است .اي نوا هوش ،در محیط جههانی مهدرن كنهونی نهوعی

شیوا زيادی دارد.

جهت يا

بهرای اقهدامات اسهت .ههوش اخالقهی جهز آنکهه

چهارچوبی مناسب بهرای فعالیهت انسهانهها فهراهم مهیكنهد،
پیشینة تجربی و نظري

كاربردهای فراوانی نیز در دنیهای حقیقهی دارد .درواقهد ،ايه

تعریف مفاهیم

هوش تمام انواا هوش انسان را برای انجام كارهای ارزشمند،

الف -تخلف رانندگی

هدايت میكند.

تخلههف راننههدگی عبههارت اسههت از رفتههاری كههه آگاهانههه يهها

پژوهشگران به رفتارهای ترافیکهی از منظرههای مختلهف

ناآگاهانه ،به اختیار يا اجبار ،از سوی رانندگان شهركت كننهده

توجه كردهاند .يونسهیان و مهرادی ( )5919در پهژوهش خهود

(احمهدی،

نشان دادند كه در مجموا ،عملکرد رانندگان در شههر تههران،

 .)5911تخلاات راننهدگی را بهه دودسهته آشهکار يها ناآشهکار

درزمینه مقررات راهنمايی و رانندگی ضعیف است .هالكهويی

طبقه بندی میكنند .تخلاات آشکار نیهز بهه دودسهته سهاك و

و مرادی ( )5914نیز ،در پژوهشی آگاهی نگهرش و عملکهرد

تخلاات ترافیکی جاری تقسیمبندی میشوند كه دسهته سهاك

عابران پیاده را درزمینه رعايت مقررات راهنمايیوراننهدگی در

سر زند و خالف قهوانی و مقهررات مصهو

باشهد
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عبور از محدوده چههارراهههای اصهلی شههر تههران ،بررسهی

دريافتنههد كههه هنجارهههای شخصههی ،وهنههی و توصههیای تههأثیر

كرده اند .پس از حذف متغیرهای مخدوش كننده ،با اسهتااده از

معنههاداری بههر نگههرش نسههبت بههه سههرعت غیرمجههاز دارنههد

رگرسیون لجستیک ،آگاهی و نگرش درزمینه رعايت مقهررات

(2007

 .)Pelsmacker & Janssens,وايههت و همکههاران ()2010

راهنمههايیوراننههدگی از نظههر آمههاری ارتبههاط معنههادار داشههتند.

نیز ،در استرالیا تأثیر عقايد رانندگان بر استااده از تلا همهراه

يافتههای تحقیق نشان داد عملکرد عابران شهر تهران ،در زمینه

(با هدف و يا دستی) را در حال راننهدگی بررسهی كردنهد .در

مقههررات راهنمههايیوراننههدگی ضههعیف اسههت .آواز و میقههات

نتايج اي مطالعه ،بی عقايد رفتاری ،هنجاری و كنترلی هر دو

( )5913در پژوهشی در شهر تهران ،به اي نتیجه رسیدند كهه

گروهی كه به میزان زياد يا كهم از گوشهی اسهتااده مهیكننهد،

بی آگاهی زنان و میزان تخلاات رانندگی آنان رابطه معناداری

تااوت معنهاداری وجهود داشهت ( .)White et al. 2010دو اِن و

وجود دارد .پژوهش احمدی ( )5936در شهر ياسهوج ،نشهان

همکاران ( )2015در پژوهشی كه در نبراسهکا انجهام دادهانهد،

داد تخلف رانندگان ياسوجی بسیار زياد است .همچنی  ،میزان

موضوا ديگری را بررسی كردهاند .موضوا بررسهی آنهها ايه

آگاهی رانندگان از قوانی راهنمايی و رانندگی نیهز ،در سهطح

است كه آيا نوجوانانی كه بهصورت رسمی و در آموزشگاههها

متوسط رو به پايی اسهت .همچنهی نتهايج تحلیلهی پهژوهش

تعلیم رانندگی ديدهاند ،با نوجوانانی كه در دوره ههای رسهمی

نشان دادهاند كه میزان آگاهی از قوانی راهنمايی و رانندگی بر

شركت نکرده و به صورت غیررسمی تحت نظارت افهرادی از

میزان تخلف راننهدگی تهأثیر معنهادار و مناهی دارد .مطالعهات

قبیل والهدي  ،راننهدگی يادگرفتههانهد ،بهه لحهاظ تصهادفات و

(میرفردی و همکاران)5932 ،

تخلاات ترافیکی ،با يکديگر تااوت دارند؟ بدي منظور با يک

(میرفهردی و همکهاران)5939 ،

مطالعه توصیای اپیدمیولوژيک ،آمار و رفتار نوجوانهان راننهده،

نیز ارتباط معناداری با میزان تخلاات ترافیکی در ياسوج دارد.

طی يک دوره 1ساله يعنی از سال  2003تا  2010بررسی شهد.

نتايج پژوهش فراست و صادقی ( )5936نیهز ،نشهان مهیدههد

نتايج رگرسهیون گهامبههگهام كهه طهی آن متغیرههای زمینههای

آشنايی ناكافی بها ايه مقهررات ،از عوامهل مهؤثر بهر تخلهف

به صورت متغیرهای كنترل به كار گرفته شهدند ،نشهان داد كهه

رانندگی است .امی بیدختی و همکاران ( )5935طی پژوهشهی

نوجوانانی كه به شیوه رسمی آموزش ديده بودنهد ،در  2سهال

كه با روش پیمايشی و با استااده از پرسشنامه رفتار راننهدگی

اول رانندگی ،به طور معناداری كمتر مرتکب تصادف؛ صهدمه؛

منچستر انجام دادند ،دريافتند كه به ترتیهب تخلاهات عمهدی؛

تصادفات مرگبار؛ تخلاات؛ و تخلاات مرتبط بها الکهل شهده

خطاهای سهوی؛ تخلاات غیرعمدی و لغهزشههای راننهدگی

بودند ).(Duane et al., 2015

جديدی نشان داد كه آگاهی ترافیکی
عابران و سرمايه اجتماعی رانندگان

عوامل ايجاد تصادفات هستند .خهاكی و همکهاران ( )5939در

مرور مطالعات پیشی نشان میدهد كه عوامل فرهنگهی و

پژوهشی نقش كلیدی فرهنگ و آموزش مجازی ترافیک را در

شناختی در میزان بروز تخلاات ترافیکی نقهش مهمیهی دارنهد؛

در عالئم ترافیکی برای كاهش تصادفات ،ارزيابی كردهاند و

باوجوداي  ،در اي تحقیقات موضهوا ههوش اخالقهی مطهرح

به اي نتیجه رسیدهاند كه تقويهت و ارتقهاف فرهنهگ ترافیهک،

نشده بود .بنابراي  ،در اي پژوهش تخلاات ترافیکی در پیوند

و شناخت افراد از عالئم ترافیکی را گسترش میدههد و

با هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی ارزيابی شده است .تخلهف

براي اساس ،نیاز به توسعه و آموزش فرهنگ ترافیکی ،جدا از

راننههدگی رفتههاری انحرافههی اسههت كههه در قالههب نظريههات

پارامترهای جنسهیت؛ سه ؛ سهوابق راننهدگی و ،...بههوضهوح

جامعهشناختی ،روانشناختی و روانشناختیاجتماعی متعهددی

محسوس است.

بررسی میشود .در تحقیق حاضر ،پژوهشهگر سهعی دارد ايه

در

پلسههماكر و جانسههنز ( )2007در پژوهشههی در بلژيههک،

پديده را در قالهب دو نظريهه پهسافتهادگیفرهنگهی و ههوش

بررسی رابطة هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر ياسوج

اخالقی تبیی كند.
نظريه هوش اخالقی نخستی بار توسط بوربها ( )2005در
روانشناسههی مطههرح شههد .وی هههوش اخالقههی را «ظرفیههت و

1

توانايیها احترام بگذارد .درپايان ،انصاف باعث میشود تا فرد
با ديگران عادننه ،بیطرفانه و منصاانه رفتار كند و بنابراي  ،به
رعايت قانون و نوبت مبادرت ورزد.

توانههايی در درسههت از نادرسههت ،باورداشههت بههه اعتقههادات

لنیک و كیل ( )2005هوش اخالقهی را «توانهايی كهاربرد

اخالقی قوی و عمل به آنها و رفتار صحیح و درست» تعريف

اصول اخالقی جهانی در اخالقیات ،اههداف و مهراودات يهک

مههیكنههد .بوربهها  7اصههل اساسههی شههامل همههدلی؛ وجههدان؛

فرد از روی قاعده» تعريف میكنند .درحقیقت ،هوش اخالقی

خويشت داری؛ احترام؛ مهربهانی؛ بردبهاری و انصهاف را بهرای

ظرفیت وه افراد برای تعیی اي نکته مهم است كهه چگونهه

هوش اخالقی بر میشمارد كه بهه فهرد كمهک مهیكنهد تها از

بايد از اصهول جههانشهمول بشهری در ارزشهها؛ اههداف؛ و

بحرانهای اخالقی و فشارهای اجتنها ناپهذير زنهدگی خهود،

فعالیتهای خود در زندگی استااده كرد .ابعاد ههوش اخالقهی

عبور كند (رشیدآبادی و پارسا5939 ،؛ به نقل از بوربا .)5911 ،همهدلی

ازنظر لنیک و كیل شامل درسهتکاری؛ مسهؤولیت؛ دلسهوزی و

يعنی توانايی همواتپنداری كه بههوسهیله آن ،فهرد رنهجهها و

بخشش است .درستکاری به ماهوم همهاهنگی بهی باورهها و
و اعمال فرد اسهت .مسهؤولیتپهذيری بهه

دردهای ديگران را تشخیص میدهد و در میكنهد و همهی

ارزشهای مطلو

مسأله ،او را از رفتار ظالمانه باز میدارد .وجهدان ،يهک نهدای

معنای پذيرش مسئولیت اعمال خود و پیامهدهای آنهها اسهت،

درونی قوی است كه به فرد در تصمیمگیری درباره امر درست

دلسوزی به معنای توجه و احترام به ديگران بدون چشمداشت

يا نادرست كمک میكند و باعث میشود او در مسهیر درسهت

و انتظار جبران و بخشش به معنای تحمل اشتباهات ديگران و

بماند و در صورت انحراف ،احساس گناه بهر او چیهره شهود.

آگاهی از عیهو

و بهینقهصنبهودن خهود (

خويشت داری فرد را در مههاركهردن امیهال ناسهانیاش يهاری

 .)2011براسهاس ايه نظريههه ،رفتهار انسههان در موقعیهتهههای

میكند و نیز ،باعث میشود كه قبل از مبادرت بهه ههر عملهی،

گوناگون ،تابعی از هوش اخالقی وی است ،بهگونهایكه بسته

فکر كند و درنتیجه ،او بهگونهای صحیح رفتار میكند و كمتهر

به میزان و سطح هوش اخالقی افراد ،رفتارهای آنها اخالقی و

احتمههال دارد انتخهها هههای عجوننهههای بکنههد كههه پیامههدهای

در جهت اصول جهانشمول و يا غیراخالقهی و خودمحورانهه

خطرناكی به دنبال دارد .ارزشمندبودن احترام به ديگران ،باعث

خواهد بود .ترافیک نیز ،يک پديهده جههانی و شهامل بع هی

میشود انسان با ديگران با مالحظه رفتهار كنهد؛ همهانطوركهه

اصول جهانشمول است .از اي نظريه ،چنی دريافت میشهود

دوسههت دارد بهها خههودش رفتههار شههود و بههه همههی دلیههل ،از

كه فرد راننده در ترافیک ،درصهورتیكهه شهخص درسهتکاری

خشونت ،نارت و بیعدالتی دوری میجويد و حقوق ديگران

باشد ،بی باورش به رعايت اصول و قواعد رانندگی و رفتار و

را محترم میشمرد و رعايت میكند .مهربانی توجه فهرد را بهه

نحوه رانندگیاش ،هماهنگی بیشتری ديده میشهود .راننهدهای

رفاه و احساسات ديگران جلب میكند .با تقويت اي ويژگهی

كه مسؤولیتپذيری زيادی داشته باشد ،درصورت بروز اشهتباه

در شخص ،او خودخواهی كمتری خواهد داشت و به نیازهای

و تخلف ،مسؤولیت كار خود و پیامهدهای آن را مهیپهذيرد و

ديگران بیشتر فکر میكند؛ به آنها توجهه نشهان مهیدههد و در

سعی نمیكند با مقصهر جلهوهدادن ديگهران و شهرايط ،اشهتباه

كمکكردن پیشقدم میشود .بردباری به فرد كمک میكنهد تها

خويش را انکار و ايجاد تنش كند .ازآنجايیكه چنی اشخاصی

ويژگیهای مختلهف و متاهاوت ديگهران را در كنهد ،آمهاده

اشتباه خود را صادقانه میپذيرند ،عمدتا سعی خواهند كرد كه

پذيرش چشماندازها و باورهای جديد باشد و به ديگران بدون

از تکرار آن بپرهیزند .ازطرفی افراد دلسوز و مهربان ،در هنگام

توجههه بههه تاههاوت جنسههی؛ نههژاد؛ ظههاهر؛ فرهنههگ؛ باورههها و

راننههدگی بههه حقههوق ديگههران توجههه دارن هد و آن را محتههرم

Lennick & Kiel,

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931
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میشمارند؛ بنابراي  ،سعی مهیكننهد كهاری انجهام ندهنهد كهه

بی اي دو جنبه فرهنگی به سازش ناپذيری آنها منجر میشود

ناقض حقوق ههم نوعانشهان باشهد .مثالحاضهر نیسهتند بهرای

كه اي پديده ،پهسافتهادگی فرهنگهی نهام دارد .وی همچنهی

راحتی حال خود ،خودروی خهود را دوبلهه پهار كننهد و بها

معتقد بود با احداث شاهراههای سريد و جديهد ،سهازگاری بها

توقف نابجا و خالف قانون ،سد راه ديگران شهوند .همچنهی

آنها بهبود خواهد يافت؛ يعنی اي جنبه از فرهنگ بايهد تغییهر

افرادی كه توانايی بخشهش زيهادی دارنهد ،هنگهام شهركت در

كند و خود را هماهنگ سازد كه در آن صورت بدان «فرهنهگ

ترافیک نیز ،مانند ديگر عرصههای زندگی خود ،راحهتتهر از

سازشپذير» گاته میشود .ازطرف ديگر ،به بهاور او ،بهه دلیهل

خطا و اشتباه ديگران چشمپوشهی مهیكننهد و كمتهر درصهدد

اختراعات و نوآوریهای فنی ،بخشهايی از فرهنهگ در برابهر

مقابلهبهمثل؛ تالفیكردن؛ ايجاد و دام زدن به تهنش حاصهل از

دگرگهونی و تحهول سهريدتهری هسهتند .بهرای حاهت تعهادل

اشتباهات و خطاهای ديگر افراد حاضر در ترافیک ،بر میآيند.

فرهنگی ،نزم است بخشهای وابسته و مهرتبط نیهز ،بههطهور

براي اساس ،در تحقیق حاضر پژوهشگر سعی دارد با استناد بر

متناسب متحول شود؛ چنان كه اگر بخهشههای بهه ههموابسهته

نظريه هوش اخالقی لنیک و كیهل ،رابطهه ههوش اخالقهی بها

فرهنگی نتوانند همزمان بها ههم حركهت كننهد ،جامعهه دچهار

ههای

پسافتادگی فرهنگی میشود (آگبهرن .)5907 ،طبق ايه نظريهه،

اساسی ديگر ما اي است كه هوش اخالقی میتواند بر تخلف

فر

می شود كه مسأله تخلف رانندگی متهأثر از ناهمهاهنگی

رانندگی تأثیر بگذارد و آن را كاهش دهد.

بخشهای مهادی و غیرمهادی ترافیهک اسهت .بههايه ترتیهب،

تخلف رانندگی را بررسی كند؛ بنابراي  ،يکهی از فهر

آگ برن )1975( 5بها طهرح يهک مثهال دربهاره تحهول در

بههرخالف تحههول و پیشههرفت سههريد و چشههمگیههر صههنعت

صنعت اتومبیل و عقب ماندگی زيرساختهای جهادهای بهرای

خودروسازی در جهان ،و ورود ساننه میلیهونهها خهودرو بهه

تطابق با اي تحول ،نظريه «پهسافتهادگی فرهنگهی» را مطهرح

چرخه ترافیک جهانی در بع ی كشورها بهويژه ايران ،فرهنگ

ساخت و سعی داشت با اي مثهال سهاده ،در مخاطهب را از

ترافیک رشد بسیار كنهدتری نسهبت بهه رشهد كمهی و كیاهی

نظريهاش آسان كند .به گمان او پس افتهادگی فرهنگهی زمهان

خودروها داشته؛ كه به تبد اي امر ،میزان تخلاات رانندگی نیز،

رخ م دههد كهه يکه از دو جنبهه فرهنهگ كهه بهه يکهديگر

در آنها بسیار است .ازآنجهايیكهه بههطهوركلی افهزايش سهطح

وابستهاند ،يا قبل از جنبه ديگهر و يها بهه میهزان بیشهتر تغییهر

آگاهی يکی از ملزومات اساسی ارتقای سطح فرهنهگ اسهت،

م كند ،و بدي ترتیب میان آن دو واحدى كه قبال با يکهديگر

همپاشدن فرهنگ ترافیک با رشد مادی آن نیز ،مستلزم آگهاهی

سازگار بودند ،ناسازگارى ايجهاد مه شهود .آگبهرن ،در مثهال

ترافیکی بسیار است .براي اساس ،يکی از فر

ههای اساسهی

خود اقرار میكرد كه در سال  1910جادهها و اتومبیلها كه دو

پژوهش حاضر ،اي است كه آگاهی ترافیکهی قهادر اسهت بهر

جنبه مختلف فرهنگی به شمار میرونهد ،بها يکهديگر بخهوبی

تخلف رانندگی تأثیر بگذارد و آن را كاهش دهد.

سازگار بودند؛ زيرا سرعت اتومبیلها زيهاد نبهود؛ بنهابراي  ،از

بنابراي  ،ضم بهرهگیری از نتايج مطالعات پیشی كه بهر

پیچوخمها بدون مشکل يا مواجههشهدن بها خطهر زيهاد عبهور

اهمییت آگاهی در میزان تخلاات ترافیکی تأكیهد كهرده بودنهد،

میكردند .با گذشت زمان ،صنعت اتومبیل تحول زيادی يافهت

دو نظريه پسافتادگی فرهنگی آگبرن و هوش اخالقهی لنیهک

و خودروهههای پیشههرفتهتههر و پرسههرعتتههری وارد همههان

و كیل ،چارچو

نظری تحقیق اسهت كهه از نظريهه لنیهک و

خیابانهای خاكی و پرپیچو خمی شدند كه متناسب بها تحهول

كیل ،متغیر هوش اخالقی و از نظريهه آگبهرن ،متغیهر آگهاهی

اتومبیلها تغییر نکرده بودند .آگبرن ،معتقد بود كه ناهماهنگی

استخراج شد .از اي نظريات درپايان ،دو فرضیه به دست آمد:
 -5بی ههوش اخالقهی و تخلهف راننهدگی رابطهه معنهادار و

Ogburn

1

بررسی رابطة هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر ياسوج

معکوسهی وجههود دارد و  -2بههی آگههاهی ترافیکههی و تخلههف

7

رانندگی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
هوش اخالقی

تخلف رانندگی

آگاهی ترافیکی
نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق
درستکاری

سختافزاری

هوش
اخالقی
تخلف

نرمافزاری

دلسوزی
بخشش

رانندگی
آگاهی
ترافیکی

آگاهی عمومی
ترافیکی
آگاهی از قوانی
ترافیکی

نمودار  -2مدل تحلیلی تحقیق

روششناسی پژوهش

تعداد كلیه افراد  51 -06سال ساك شهر ياسهوج ،حهدود 46

روش انجههام پههژوهش ،پیمايشههی بههوده كههه بهههلحههاظ نههوا،

هزار نار بوده است ،تعداد 1هزار نار از آنها برای حجم جامعة

توصیایتبیینی و به لحاظ شیوه اجرا ،مقطعی بوده است .جامعه

آماری در نظر گرفته شد و با اسهتااده از جهدول نمونههگیهری

آماری ،كلیه شهروندان  51 - 06سال شهر ياسوج است كه در

كرجسی و مورگان ( )1970اندازه نمونه  907نار تعیهی شهد.

بازه زمهانی  2مهاه قبهل از انجهام پهژوهش ،راننهده خهودروی

برای انجام نمونههگیهری نیهز ،از روش نمونههگیهری تصهادفی

سواری در سطح شهر بودهاند .باتوجههبهه اينکهه دسترسهی بهه

چندمرحلهای استااده شد و درانتها در شهانزده محلهه (شهامل:

تعداد دقیهق ايه افهراد ،امکهانپهذير نبهود ،بها نظرخهواهی از

سالمآباد؛ راهنمايی؛ ترمینهال؛ محمودآبهاد؛ ارم ،رجهاف؛ شهاهد؛

كارشناسان حهوزه راهنمهايیوراننهدگی از طريهق بهرآوردی از

گلستان؛ كشاورزی؛ معلم؛ شهدا؛ زيرتل؛ بنسنجان؛ دولتآبهاد؛

درصد افراد  51تا  06سال ،كه گواهینامه رانندگی داشتند و در

شرفآباد و امامت) دادههای مورد نیاز از افراد واجد شرايط و

 2ماه گذشته تجربه رانندگی داشته اند ،حجهم نمونهه محاسهبه

داوطلب ،جمدآوری شد.

شد .بهاي منظور26 ،درصد از كلیه افراد  51 -06سهال سهاك

ابزار تحقیق ،برای سنجش تخلف رانندگی مقیاسی محقق

شهر ياسوج برای جامعه آمهاری تحقیهق در نظهر گرفتهه شهد.

سهههاخته و دربردارنهههدة دو بعهههد نهههرمافهههزاری (1گويهههه) و

(مركز آمار ايهران)5935 ،

سخت افزاری (7گويه) و بهصورت بلی /خیر است كهه اعتبهار

باتوجهبه اينکه براساس سرشماری5936
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1

آن با روش تحلیل عامهل تأيیهدی و پايهايی آن بها اسهتااده از

تخلاات رانندگی (كل) برابر با (12درصد) بهرای بعهد تخلهف

همسانی درونی به روش كودر ريچاردسون ،تعیی شده است.

نرمافزاری برابر با (12درصد) و برای بعد تخلف سختافزاری

مطابق با محاسبات انجامشهده ،ضهريب پايهايی بهرای مقیهاس

برابر با (01درصد) است.

جدول  -1تحلیل عامل مقیاس تخلف رانندگی
سازه

عامل1

عامل 2

تخلف

تخلف

نرمافزاري

سختافزاري

وزن

وزن عاملی

مقدار ویژه

مقدار
واریانس
تبیینشده

عاملی
استااده از بوق برای نشاندادن عصبانیت خود به ديگر رانندگان

6/021

نبست كمربند ايمنی

6/069

پیامکفرستادن يا پیامکخواندن

6/117

سبقت از سمت راست

6/494

توقف در محل پار ممنوا

6/937

توقف دوبله

6/171

همراهنداشت مدار ماشی

6/999

استااده از بوق برای سالم و يا خداحافظی با ديگران

6/493

5/464

خرا بودن چراغ جلو و يا عقب

6/490

خرا بودن بوق

6/119

شیشه دودی بیشتراز 51درصد

6/915

كمبادبودن نستیک

6/021

سات يا خرا بودن دنده

6/056

خرا بودن برفپا ك

6/063

خرا بودن چراغ ترمز

6/131

آزمون  KMOبرای متناسب بودن اندازه نمونه

29/164

6/199

آزمون  Bartlettبرای درست بودن تاکیک عاملها

Sig=0/666

مجموا واريانس (كل) تبیی شده

92/100

ضريب كودر ريچاردسون آگاهی ترافیکی

0/82

برای سنجش آگاهی ترافیکی نیهز ،از مقیاسهی پژوهشهگر

9/120

3/909

=Df
561

Chisquare=720/236

شده است و مقدار آن برابر با 07درصهد اسهت .بهرای تعیهی

ساخته و متشکل از دو بعد آگاهی عمومی ترافیکی (4گويه) و

اعتبار اي مقیاس هم ،از اعتبار سهازه بهه روش تحلیهل عامهل

آگاهی از قوانی ترافیکی (1گويه) و به صورت صحیح  /غلهط

تأيیدی استااده شد.

استااده شد كه به روش كودر و ريچاردسون ،پايايی آن تعیهی

بررسی رابطة هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر ياسوج

3

جدول  -2تحلیل عامل مقیاس سنجش آگاهی ترافیکی رانندگان
سازه

عامل1

عامل 2

آگاهی

آكاهی از

عمومی

قوانین

واریانس

ترافیکی

ترافیکی

تبیینشده

وزن

وزن عاملی

مقدار ویژه

مقدار

عاملی
سواركردن كود در صندلی جلو و در آغوش سرنشی  ،مانعی ندارد

6/041

در مواقد ضروری در حی رانندگی از تلا همراه ،بهصورت خیلی كوتاه استااده شود

6/042

در گذرگاه عابر پیاده كه چراغ راهنمايی رانندگی نداشته باشد ،حق تقدم با وسايل نقلیهه

6/410

2/197

21/513

است
هنگامی كه پیادهرو شلوغ باشد ،از حاشیه خیابان برای راهرفت استااده شود
در مواقد ضروری هنگام عبور از عر

خیابان ،با تلا همراه خود پیامک بارستید

6/013
6/719

عابري پیاده عامل مهم ايجاد ترافیک در شهر ياسوج هستند

6/191

قوانی ترافیکی در دنیا قوانی اصلی هستند

6/201

تصادفات جادهای ،سومی علت مرگومیر در ايران هستند

6/774

ايران ازلحاظ تصادفات جادهای رتبة پنجم جهان را دارد

6/776

آزمون  KMOبرای متناسببودن اندازه نمونه

5/996

54/777

6/744
Sig=6/666

آزمون  Bartlettبرای درستبودن تاکیک عاملها
مجموا واريانس (كل) تبیی شده

42/307

ضريب كودر ريچاردسون آگاهی ترافیکی

6/07

بهمنظور سنجش هوش اخالقهی از پرسهشنامهه لنیهک و
كیل ( )2005استااده شد كهه ابتهدا بهه روش پهیشآزمهون ،در
جامعه مدنظر هنجاريابی شد .درنهايهت 24گويهه از آن ،بهرای
سنجش متغیر هوش اخالقی در تحقیق حاضر به كار رفت كهه
اعتبههار آن ،بهها اسههتااده از تحلیههل عامههل اكتشههافی و بهها روش
چرخش واريماكس 5مشخص شد .درپايان ،تحلیهل عهاملی بها
حذف  55آيتم (بهدلیل فقدان بار عاملی يا همبستگی بها سهاير
عوامل) به استخراج  9عامهل درسهتکاری (4گويهه) دلسهوزی
(0گويه) و بخشش (9گويه) منجر شد كه در مجمهوا ،قادرنهد
15/2درصد از سازة هوش اخالقی را تبیی كنند.

Varimax Rotation

1

=Df
90

Chisquare=454/512
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جدول -3تحلیل عامل مقیاس سنجش هوش اخالقی رانندگان
سازه

عامل1

عامل 2

عامل 3

مقدار

درستکاري

دلسوزي

بخشش

ویژه

وزن

وزن

وزن

واریانس

عاملی

عاملی

عاملی

تبیینشده

وقتی تصمیمی میگیرم و نتیجه آن اشتباه میشود ،به اشتباهاتم اعتراف میكنم

6/061

سعی میكنم تصمیماتم ،با اعتقاداتم هماهنگ باشد

6/024

اطرافیانم معتقدند كه رفتارم با باورها و اعتقاداتم ،مطابقت دارد

6/745

اطرافیانم معتقدند رفتارم با باورها و اعتقاداتم ،سازگار نیست

6/007

4/520

بیشتر تالشهای م برای خدمت به ديگران است

6/719

م حقیقتا به افرادی كه با آنها معاشرت میكنم ،بهدوراز هیچگونه چشمداشتی عالقهمندم

6/130

نیازهای مربوطبه رشد و پیشرفت اطرافیانم ،برايم مهم است

6/034

اطرافیانم معتقدند كه م فردی دلسوز و مهربان هستم

6/164

میزان چشمگیری از وقتم را برای كمک به ديگران صرف میكنم

6/103

چون اطرافیانم را دوست دارم ،آنها را برای دستیابی به اهدافشان كمک میكنم

6/106

م قادر به بخشیدن و فراموش كردن هستم ،حتی زمانی كه فرد خطايی جهدی انجهام داده

5/231

6/047

5/261

مقدار

27/161

1/019

1/692

باشد
م میپذيرم كه افراد اشتباه خواهند كرد

6/960

حتی زمانی كه مردم اشتباه میكنند ،باز هم به آنها اعتماد میكنم

6/921

آزمون  KMOبرای متناسببودن اندازه نمونه

6/144
Sig=6/666

آزمون  Bartlettبرای درستبودن تاکیک عاملها

مجموا واريانس (كل) تبیی شده

15/507

ضريب آلاای كرونباخ كل مقیاس هوش اخالقی

6/717
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Chisquare=5619/413

یافتههاي پژوهش

میانگی تخلاات در بُعد نرمافزاری (تخلف از قهوانی صهريح

براسههاس يافتههههههای توصههیای تحقیههق ،از مجمههوا  907ناههر

رانندگی) در هنگام رانندگی بر روی مقیاسی بها دامنهه  6-1و

پاسخگو 215 ،نار (70/0درصد) مرد و  10نار (29/4درصهد)

میانگی واقعی  ،4برابر با  9/55بوده است .میهانگی تخلاهات

زن بودهاند .میانگی سنی پاسخگويان  92/19و میانگی سهواد

در بُعد سختافزاری (تخلاات فنی مربوطبه خودرو) بهر روی

آنها برحسب سال 54/71 ،بوده است .بهلحاظ وضعیت تأههل،

مقیاسی با دامنه  6-7و میانگی واقعی  ،9/1برابر با 5/55بهوده،

 221نار (02/5درصد) متأهل و  593نار (97/3درصد) مجهرد

و میانگی كل تخلف رانندگی بر روی مقیاسی با دامنهة 6-51

بودهاند .بهلحاظ قومیت 961 ،نار ( 19/5درصهد) لهر 44 ،ناهر

و میانگی واقعی  ،7/1برابر با  4/22بهوده اسهت .در مجمهوا،

(52درصد) فارس و  51نار (4/3درصد) تر بودند.

34/1درصد از رانندگان ،در بازه زمانی مدنظر تحقیق ،بهنهوعی

جدول  4توزيد فراوانی پاسخگويان برحسب ابعاد دوگانه
تخلف رانندگی را نشان میدهد .براساس يافتههههای جهدول،

مرتکب تخلف شده بودند.

بررسی رابطة هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر ياسوج

55

جدول  -4توزیع فراوانی پاسخگویان ،برحسب ابعاد دوگانه تخلف رانندگی
طی دو ماه گذشته كدام یک از موارد زیر را در هنگام رانندگی انجام دادهاید؟

خیر
فراوانی

بلی
درصد

درصد

فراوانی

تخلف نرم افزاری

استااده از بوق ،برای نشاندادن عصبانیت خود به ديگر رانندگان

537

19/7

576

40/9

نبست كمربند ايمنی

250

11/3

515

45/5

پیامک فرستادن يا پیامکخواندن

223

02/4

591

97/0

سبقت از سمت راست

203

31/9

31

20/7

توقف در محل پار ممنوا

276

79/0

37

20/4

توقف دوبله

296

02/7

597

97/9

همراهنداشت مدار ماشی

271

71/7

13

24/9

استااده از بوق ،برای سالم و يا خداحافظی با ديگران

560

21/3

205

75/5

در طی دو ماه گذشته ،در كداميک از حالتهای زير رانندگی كردهايد؟

خیر

بلی

تخلف سخت افزاری

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

خرا بودن چراغ جلو و يا عقب

921

11/0

42

55/4

خرا بودن بوق

954

11/0

19

54/4

شیشه دودی بانتر از 51درصد

210

77/3

15

22/5

كمبادبودن نستیک

233

1511

01

51/1

سات يا خرا بودن دنده

957

10/4

16

59/0

خرا بودن برفپا ك

963

14/2

11

51/1

خرا بودن چراغ ترمز

955

14/7

10

51/9

مطابق با جدول  ،1نمره آگاهی ترافیکی بر روی مقیاسهی

بهدستآمده برابر با  0/77است.

با دامنه صار تا  3اسهت كهه میهانگی واقعهی  4/1و میهانگی
جدول  -5توزیع فراوانی رانندگان پاسخگو در مقیاس آگاهی ترافیکی
گویهها

صحیح
تعداد

غلط
تعداد

درصد

درصد

عابران پیاده ،عامل مهم ايجاد ترافیک هستند

551

92/2

243

07/1

سواركردن كود  ،در آغوش سرنشی جلو مانعی ندارد

15

59/3

950

10/5

قوانی ترافیکی در دنیا قوانی اصلی هستند

77

25/6

236

73/6

تصادفات جادهای سومی علت مرگو میر در ايران هستند

33

27/6

201

79/6

در مواقد ضروری در حی رانندگی از تلا همراه استااده شود

73

25/1

211

71/1

ايران ،ازلحاظ تصادفات جادهای رتبة پنجم جهان را دارد

567

23/2

206

76/1

در گذرگاه عابر پیاده كه چراغ راهنمايیرانندگی نداشته باشد ،حق تقدم با وسیله نقلیه است

14

22/3

219

77/5

هنگامی كه پیادهرو شلوغ باشد ،از حاشیه خیابان برای راهرفت استااده شود

01

57/7

962

12/9

در مواقد ضروری در حی عبور از خیابان ،با تلا همراه خود پیامک بارستید

46

56/3

46

56/3

تعداد پاسخگو907 :

میانگی بهدستآمده0/77 :
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52

براسههاس نتههايج جههدول ،نمههره هههوش اخالقههی در بُعههد

 41/13بوده است كه براي اساس ،بهمنظور فهم دقیقتر ،میهزان

درستکاری بر روی مقیاسی با دامنه  4-26و میانگی واقعی ،1

هوش اخالقی به سهه دسهته ضهعیف ( ،)59 -96/99متوسهط

برابر با 51 /12بوده است .در بُعد دلسوزی بر روی مقیاسی بها

( )96/94 - 47/00و قههوی ( )47/07 -01تقسههیم شههد .نتههايج

دامنه  0-96و میانگی واقعهی  ،52برابهر بها  22/35و در بُعهد

نشههان داد 6/1درصههد راننههدگان ،هههوش اخالقههی ضههعیف،

بخشش بر روی مقیاسی با دامنهه  9-51و میهانگی واقعهی ،0

97/0درصههد هههوش اخالقههی متوسههط و 05/0درصههد ،هههوش

برابر با  56/41بوده است .همچنی  ،نمره هوش اخالقی (كهل)

اخالقی قوی دارند.

بر روی مقیاسی با دامنه  59-01و میانگی واقعی  ،20برابر بها
جدول  -6توزیع فراوانی رانندگان پاسخگو در مقیاس هوش اخالقی
ابعاد
درستکاری
دلسوزی
بخشش
هوش اخالقی (كل)

متوسط

پایین

كل

زیاد

تعداد

56

566

217

907

درصد

2/7

27/2

76/6

566

تعداد

1

505

265

907

درصد

5/4

49/3

14/1

566

تعداد

94

255

522

907

درصد

3/9

17/1

99/2

566

تعداد

9

591

220

907

درصد

6/1

97/0

05/0

566

باتوجه به دادههای جدول  1ضريب همبستگی دو متغیهر

میانگین
51/12
22/35
56/41
13/41

كه در فاصله اطمینان  /33معنادار است )  Sig= (6/666و طهی
آن ،با افزايش هوش اخالقی تخلف رانندگی كاهش میيابد.

هوش اخالقی و تخلف رانندگی برابر با ( )R= -6/262اسهت

جدول  -7ماتریس همبستگی هوش اخالقی و ابعاد آن با تخلف رانندگی
متغیر مستقل

ضریب پیرسون

تعداد پاسخگویان

سطح معناداري

درستکاری

**-/247

907

6/666

دلسوزی

**-/519

907

6/666

بخشش

**-/604

907

6/666

هوش اخالقی

**-/262

907

6/666

** رابطه در سطح  33درصد معنادار است.

باتوجهبه نتايج بهدستآمده در جدول  1بايد گات كه بها

از طرفی ،میزان اي رابطه كه برابر با  -/917است ،بههصهورت

اطمینههان  6/33و سههطح معنههاداری كوچههکتههر از  6/665بههی

معکوس (منای) است و طی آن ،با افهزايش آگهاهی ترافیکهی

آگاهی ترافیکی و تخلف رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.

میزان تخلف رانندگی كاهش میيابد.
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جدول  -8ماتریس همبستگی آگاهی ترافیکی و تخلف رانندگی و ابعاد آن
ضریب پیرسون

متغیر مستقل

سطح معناداري

تعداد پاسخگویان

تخلف نرمافزاری

**/463

907

6/666

تخلف سختافزاری

**/162

907

6/666

آگاهی ترافیکی

**-/917

907

6/666

** رابطه در سطح  33درصد معنادار است.

تحلیل رگرسیون

تخلف رانندگی دارند و روی هم رفته ،به مقدار  6/42با تخلف

برای بررسی تأثیر هم زمان دو متغیر آگاهی ترافیکهی و ههوش

رانندگی همبستگی نشان میدهند .اي مدل ،درمجمهوا ،قهادر

اخالقی از رگرسیون خطی ساده استااده شد كهه نتهايج آن ،در

است حدود 51درصد از تغییهرات تخلهف راننهدگی را تبیهی

اي جدول انعکهاس يافتهه اسهت .مطهابق نتهايج ،ههم آگهاهی

كند.

ترافیکی و هم هوش اخالقی رابطهه معکهوس و معنهاداری بها
جدول  -9بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تخلف ترافیکی
Beta

متغیر

مقدار t

Sig

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مقدار

Sig

F
Constant

-

56/20

6/666

آگاهی ترافیکی

-/911

-7/944

6/666

هوش اخالقی

-/576

-9/167

6/665

6/42

6/571

93/97

6/666

خالصه و نتیجه

رانندگان در شهر ياسوج ،با نظريه آگبرن ،دربهاره همگهامی و

در اي پژوهش ،رابطه بی متغیرهای مستقل هوش اخالقهی و

يا ناهمگامی تغییرات در فرهنهگ مهادی و فرهنهگ غیرمهادی

آگاهی ترافیکی و تخلاات ترافیکی رانندگان ،در شهر ياسهوج

منطبق است .آگبرن ،به طورمشخص ،با طرح مثهالی از پديهده

بررسی شده است .براساس نتايج پژوهش ،مشهخص شهد كهه

ترافیک به شرح نظريه خود پرداخت .شهر ياسوج در طی چند

بیشتر رانندگان (34/1درصد) در شهر ياسوج ،در بازه زمهانی2

دهه گذشته ،به لحاظ مکانی و جمعیت ،رشد فزايندهای داشهته

ماه قبل از انجام پژوهش ،بهنهوعی مرتکهب تخلهف راننهدگی

است و متناسب با اي افزايش جمعیهت شههری و همگهام بها

شدهاند .اي يافته ،با پژوهش احمدی ( )5936كه نشان داد در

روند كشوری تعداد خودروهها در ياسهوج نیهز ،روبههافهزايش

ياسوج 14/9درصهد از راننهدگان ،مرتکهب انهواعی از تخلهف

است .باوجوداي  ،شیوة رانندگی تعداد هنگاتهی از راننهدگان،

رانندگی شده بودند و همچنهی  ،پهژوهش يونسهیان و مهرادی

متناسب با آئی نامهها و قواعد راهنمايیورانندگی نیسهت .ايه

( )5914و هالكههويی و مههرادی ( )5911انطبههاق دارد .آنههها بههه

وضعیت ،نوعی ناهمهاهنگی را در كمیهت و كیایهت تحهونت

ترتیب نشهان دادنهد عملکهرد راننهدگان و عهابران در تههران،

مادی و فرهنگی ايجاد كرده و زمینه افزايش تخلاات ترافیکهی

مناسب نبوده است .باتوجهبه اينکهه شههر ياسهوج طهی 9دههة

را پديد آورده است.

گذشته ،رشد چشمگیری ازنظر جمعیهت و تأسیسهات شههری

نتايج تحقیق ،نشان داد كه بی آگاهی ترافیکهی و تخلهف

داشته است ،اي نتیجه درباره زيادبودن میزان تخلاات ترافیکی

رانندگی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد؛ بدي معنا كهه
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با افزايش آگاهی ترافیکی رانندگان ،از میزان تخلهف راننهدگی

رانندگان كاهش میدهد و تعهد ،همراه با خالقیهت فهردی در

آنها كاسته مهیشهود .ايه يافتهه ،بها نتهايج پهژوهش احمهدی

سالم و ايم سازی رانندگی كارساز میشود.

( )5911آواز و میقههات ( )5913و فراسههت و صههادقی ()5936

بنهها بههه اعتقههاد صههاحبنظههران عرصههه روانشناسههی و

مطابقت دارد كه آنها همگی نشان دادنهد آگهاهی ترافیکهی بها

روانشناسی اجتماعی هوش ،يعنی توانايی سازگاری با محهیط،

عملکرد و تخلف رانندگی ارتباط معناداری دارد.

انههواا مختلاههی دارد و بههرخالف تصههور عامهههه ،در دوران

ازسوی ديگر ،آگاهی ترافیکی رانندگان ياسهوجی همپها و

بزرگسالی نیز ،تغییر میكند .هوش اخالقی نیز ،يکهی از انهواا

متناسب با گسترش وسايل نقلیه در اي شهر ،تحول نیافته و به

هوش است كه بوربا ،آن را ظرفیت و توانايی در درسهت از

نرسیده است .زيادبودن میزان تخلاات ترافیکهی

خالف ،باورداشت به اعتقادات اخالقی قوی و عمل به آنهها و

در شهر ياسوج ،ازيکسو ،و رابطه معکهوس آگهاهی ترافیکهی

رفتار صحیح و درست تعريف مهیكنهد .بهدون شهک ،ارتقهاف

با تخلاات ترافیکی ،ازسویديگر ،گويای كمبودن میزان آگاهی

سطح هوش اخالقی افراد جامعه ،راه خهوبی بهرای كاسهت از

ترافیکی مؤثر در بی راننهدگان شههر ياسهوج اسهت؛ هرچنهد

میزان تخلف ترافیکهی و بههتبهد آن ،تخلهف راننهدگی اسهت.

میانگی آگاهی ترافیکی راننهدگان مهدنظر نیهز ،كمتهر از حهد

هرچنههد قههانونگريههزی در ايههران ،يههک مس هأله ريشهههدار و

متوسط واقعی و حتی در سطح پايی بوده است .در اينجا يهک

اپیدمیولوژيک است ،اما ساختار اجتماعی شهر ياسوج كه يهک

مسئله اجتماعی وجود دارد و آن ،توانايی رانندگیكردن برخی

ساختار قبیلهای و عشهیرهای اسهت ،بیشهتر بهر قهانونگريهزی

از رانندگان ،بدون توجهه بهه آئهی نامهه اسهت كهه جهايگزي

شهروندان ياسوجی دام میزند .اي شهر ،با قهدمتی كمتهر از

رانندگی منطبق با آئی نامه شده است .افزايش چنی مهواردی،

 16سال ،همواره پذيرای مهاجرانی از روستاهای اطراف خهود

تخلاات ترافیکی را به يک موضوا پُرشمار و درخهور تحمهل

است .بافت اجتماعی شههر ياسهوج ،كهه متشهکل از جمعیهت

تبديل میكند.

مهاجران روستايی بها فرهنهگ عشهیرهای هسهتند ،بههگونههای

میزان مطلو

براسهاس نتههايج تحقیههق ،بههی هههوش اخالقههی و تخلههف

موجب ضعف در نهادينهشهدن ارزشهها و الگوههای فرهنهگ

راننهههدگی رابطهههه معکهههوس و معنهههاداری وجهههود دارد.

شهروندی شهده اسهت .ايه وضهعیت ،نهوعی عقهبمانهدگی

بهعبارت ديگر ،با افزايش ههوش اخالقهی راننهدگان ،از میهزان

فرهنگی را پديد آورده ،بهگونهایكه الزامات رفتاری همهراه بها

تخلف رانندگی آنان كاسته میشود .دانستنیهای افراد از جهان

ورود عناصر و فنهاوری نهوي  ،بخهوبی شهکل نگرفتهه اسهت.

پیرامون و الزامات رفتاری آن ،زمانی در بهینهسازی رفتارههای

وضعیت رانندگی و میزان تخلاات ترافیکی وكرشهده ،گويهای

فردی و اجتماعی اثرگذار است كه همهراه بها نهوعی از تعههد

بیتوجهی به الزامات رفتاری در حوزه رانندگی است.

اخالقی باشد .دانش و استعداد فردی ،جهدا از اخالقهیبهودن،

در پژوهش حاضر ،تأثیر متغیرههای جمعیتهی بههصهورت

ممک است بهجای مواهب ،به مصايب رفتاری برای خود فرد

متغیرهای كنترل بر تخلف راننهدگی سهنجیده شهد ،كهه بهرای

و ديگران در جامعه منجهر شهود .بها وجهود تعههد اخالقهی و

رعايت اختصار از آوردن جداول مربوطبه آن ،خودداری شهد.

هوش اخالقی است كه افراد از بسیاری خطاهها و كهجرویهها

نتايج نشان داد كه بی هیچكدام از متغیرههای سه ؛ جنسهیت؛

دوری میكنند .رانندگی مستعد رفتارهای پرخطهر اسهت و بهه

وضعیت تأهل؛ قومیت و تحصیالت ،با تخلف رانندگی ارتباط

بهرهگیری جدیی از هوش اخالقهی نیهاز دارد تها در پرتهو آن،

معناداری وجود ندارد .اي يافتهه ،نشهان مهیدههد رابطهه بهی

رانندگان ،سرنشینان خودرو و عابران پیاده احسهاس آرامهش و

متغیرهای اصلی تحقیق (آگاهی ترافیکی و هوش اخالقهی) بها

ايمنی كنند .هوش اخالقی نیاز به پلیس را بهرای تنظهیم رفتهار

تخلف راننهدگی رابطههای واقعهی و محکهم اسهت و متهأثر از
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متغیرهای مزاحم نیسهت .همچنهی  ،بافهت اجتمهاعی و نسهبتا

ماید است كه برای همنوايی با قواعد ترافیکی و رعايهت آنهها

عشیرهای جامعة مدنظر ،نهوعی همگهونی نسهبی را در بع هی

در همه مواقد ،و ايجاد انگیزه در مردم ،بهرای كهاهش میهزان

رفتارهههای اجتمههاعی همچههون راننههدگی پديههد آورده اسههت؛

تخلاات ترافیکی آنها تأثیرگذار است.

بهگونهایكه متغیرهای زمینهای كه نسهبتی بها شهرايط سهواد و

پیشنهاد می شود مركز آمار راهنمايیورانندگی و پلیسراه،

آگاهی ندارند ،تااوتی در میزان تخلاات رانندگی عابري پديد

از طريق رسانههای گروهی آمار تخلاات و تصادفات ترافیکی

نیاورده است.

و هزينهها و خسارات ناشی از اي سوانح را منعکس ،مردم را
از وضعیت ترافیکی شهر ،استان و كشور آگاه سازند .همچنی ،

پیشنهادها

به آنها هشدار دهند كه درصورت بیتوجهی به تجديهدنظر در

باتوجهبه اينکه طی دوره زمانی  2ماه قبهل از انجهام پهژوهش،

رفتارهای نامناسب ترافیکی خود ،همچنان با افزايش اي آمهار

34/1درصد از رانندگان در مواردی مرتکهب تخلهف ترافیکهی

و پیامدهای مخر

و زيانبار آن بهرای خهود و ههمنوعانشهان

شدهاند ،پیشهنهاد مهیشهود بهرای كهاهش میهزان تخلاهات در

مواجه خواهند بود.

كوتاه مدت ،پلیس راهنمايیوراننهدگی بهر ترافیهک شههری بها

باتوجهبه معناداربودن رابطه متغیر هوش اخالقی با تخلف

سیستم نظارتی قویتری نظارت كنهد و بها تخلاهات ترافیکهی

رانندگی در اي تحقیق ،مشخص مهیشهود كهه ارتقهاف سهطح

برخورد جدیتر و قاطعانهتری داشته باشد.

هوش اخالقی در میان افراد و بهويژه كودكهان ،اهمیهت بسهیار

با توجه به نتايج ،مبنیبر كمبودن میهزان آگهاهی ترافیکهی

زيادی در كاهش میزان تخلاات رانندگی دارد .براي اساس ،به

رانندگان ،پیشنهاد میشود رسهانههها بهرای آگهاهسهازی مهردم

پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود راهکارهای عملی افهزايش

درباره اي امر مهم ،بیشتر تالش كنند .در اي زمینه ،سهاخت و

هوش اخالقی را در افراد جامعه مطالعه كنند.

پخش انیمش ها و سهاخت برنامههههای مسهتندی كهه دربهاره
پیامدهای سههلانگهاریهها و تخلاهات ريزودرشهت ترافیکهی

منابع

هستند ،ازطريق شبکة استانی ماید واقد میشود.

احمدی ،س .)5911( .بررسی تخلاهات ترافیکهی راننهدگان و

برگزاری همايشهای عمومی و علمی با موضوا ترافیهک

عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر ياسهوج ،طهرح

و فرهنگ ترافیک در شهر ،برای آشناسهازی مهردم بها زوايهای

پژوهشههی ،ياسههوج ،معاونههت پژوهشههی و فنههاوری

مختلف ترافیک و ارتقاف فرهنگ ترافیک در میان آنان.

دانشگاه ياسوج.

شهرداری با استانداردسازی ترافیکی خیابهان هها و ايجهاد

احمدی ،س« .)5913( .بررسی تاثیر عامل خودرو بهر تخلهف

پاركینکهای شهری موجب كاهش درصدی از میزان تخلاات

رانندگی» فصلنامه مطالعات مديريت ترافیک ،سهال

ترافیکی میشود.

 ،1ش ،57

.79-12

برگزاری نمايشگاهههای عمهومی عکهس و فهیلم دربهاره

احمههدی ،س« .)5936( .بررسههی رابطههه آگههاهی از قههوانی

تخلاات و سهوانح ترافیکهی ،تلنگهر و هشهداری بهرای مهردم

راهنمايی و راننهدگی و تخلهف راننهدگی در بهی

درباره پیامدهای رعايت نکردن قواعد و هنجارههای ترافیکهی

رانندگان» فصلنامه مطالعات مديريت ترافیک ،سهال

است.
نصههب بیلبوردهههايی از عکههسههها و جمههالت تأثیرگههذار
بهصورت كارشناسی شده و براساس اصول روانشناختی كاری

ششم ،ش ،25

.5 -51

احمدی ،س.؛ عادلی ،ا .و امیری ،ر « .)5935(.بررسهی رابطهه
احسههاس بههینظمههی و احسههاس نههاامنی در بههی
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شهههروندان ياسههوجی» ،فصههلنامه پههژوهشهههای

تصادفات براساس سهناريوهای مختلهف» ،سهومی

راهبهردی امنیههت و نظهم اجتمههاعی ،سههال ،5ش ،9

كنارانس ملی تصهادفات جهادهای ،سهوانح ريلهی و
هوايی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان.

.09 -16
احمدی ،س .و امیهری ،ر« .)5935( .بررسهی رابطهه عملکهرد

پايگاه خبری تحلیلی فردا نیوز 26 .)5936( .میلیارد دنر خسهارت سهاننه

پلههیس راهنمههايی راننههدگی و تخلههف راننههدگی»،

تصادفات ،پايگاه خبهری تحلیلهی فهردا نیهوز ،تهاريخ انتشهار

فصههلنامه مطالعههات مههديريت ترافیههک (در دس هت
چاپ).
آگبرن ،و« .)5907( .پسافتهادگی فهرهنگی » ،ترجمهه :بیهو
محمدی ،مجله كیههان فرهنگهی ،ش ،17
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.91
آل عمران ،ر .و آل عمران ،ا« .)5935( .بررسی تهأثیر ارتقهای
سطح سواد بر میزان تخلاات راهنمهايی و راننهدگی
در ايران» ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهور،
سال  ،5ش ،9

.97 -16

امی بیدختی ،ا.؛ شهريای ،ن .و زرگهر ،م« .)5935( .تهدوي و
اولويت بنهدی راهبردههای كهاهش ناهنجهاریههای
رفتههار راننههدگی بهها اسههتااده از مههدل ،»SWOT
پژوهشنامهه نظهم و امنیهت انتظهامی ،ش ،57
.5 -20
آواز ،ز .و حبیبیان ،م« .)5913( .بررسی جامعه شهناختی تهأثیر
اخالق ترافیک شهروندی بر تخلاات راننهدگی ،بهه
تاکیک جنسیت؛ مطالعه موردی :كالنشههر تههران»،

يههازدهمی كناههرانس بههی المللههی حمههل و نقههل و
ترافیک ايران.

پايگاه خبری تحلیلی فردا نیوز 26 .)5936( .میلیارد دنر خسهارت
ساننه تصادفات ،پايگهاه خبهری تحلیلهی فهردا نیهوز،
تههههههههههههههههههههاريخ انتشههههههههههههههههههههار
،5936/55/0
http://www.fardanews.com/fa/news/184773/2
0-%D9%85%DB%8C

خاكی ،ا.؛ جعاری حقیقت پور ،پ .و خسهروپور ،م.)5939( .
«ارزيابی نقش كلیدی فرهنهگ و آمهوزش مجهازی
ترافیههک در در عالئههم ترافیکههی بههرای كههاهش

،5936/55/0
http://www.fardanews.com/fa/news/184773/2
0-%D9%85%DB%8C

رشیدآبادی ،ز .و پارسا ،ز« .)5939( .بررسهی تطبیقهی اصهول
هوش اخالقهی از ديهدگاه میکلهه بوربها و خواجهه

نصیرالدي طوسی» ،نخسهتی همهايش ملهی علهوم
تربیتی و روانشناسی ،مرودشت.
سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران ،مهندسهی مشهاور
سههبزينه« .)5973( .رويکههرد جامعهههشههناختی بههه
تخلفزايی ترافیکی در تهران» ،مجله شهرداریهها،
ش ،54

.51 -53

سههلیمان اختیههاری ،ی .و شههمس ،م« .)5911( .بسههیجهههای
رسههانهای اطههالارسههانی آموزشههی و پیشههگیری از
حوادث ترافیکی» ،پژوهشهای مهديريت انتظهامی،
ش ،2

.212-207

سوری ،ح.؛ رويانیان ،م.؛ زالی ،ا .و موحدینهژاد ،ا.)5911( .
«بررسی سوانح ترافیکی قبل و بعد از اجرای چههار
فعالیت اجرايی پلیس راهنمايی و رانندگی كشهور»،
مجله پژوهنده ،سال  ،54ش،07

.51-26

فراست ،م .و صادقی ،ز« .)5936( .بررسی انگیهزه تخلاهات از
ديههدگاه راننههدگان وسههايل نقلیههه شخصههی شهههر

اصهاهان» ،اولهی همههايش ملهی ترافیهک ،ايمنههی و
راهکارهای اجرايی ارتقای آن ،كرمان.
فکههوهی ،ن« .)5971( .تخلههف راننههدگی ،فرهنههگ ،قههانون و
مشاركت» مجله صهنعت حمهلونقهل ،ش،516
.14-11
محمههدی ،س.؛ نخعههی ،ن.؛ برهههانی ،ف .و روشهه زاده ،م.
(« .)5932ابعاد هوش اخالقهی در حرفهه پرسهتاری

يک مطالعة توصیایمقطعی در شرق ايهران» ،مجلهه

بررسی رابطة هوش اخالقی و آگاهی ترافیکی با تخلف رانندگی در شهر ياسوج

ايرانی اخالق و تاريخ پزشهکی ،دوره  ،0ش ،1
.17-00
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سال  ،0ش ،5

.06-07

يونسیان ،م .و مرادی ،ا« .)5919( .آگاهی ،نگرش و عملکهرد

مرفو  ،راهنمايیورانندگی استان كهگیلويه و بوير احمد.

رانندگان ،درزمینه مقررات راهنمايی و راننهدگی در

( .)5932گزارشهای داخلی از تخلاات ترافیکی

تهران» ،مجله بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی،

در استان كهگیلويه و بوير احمد ،ياسوج.
مركز آمار ايران .)5935( .نتايج سرشماری سال  ،5936تههران:
مركز آمار ايران.
میرفردی ،ا.؛ احمدی ،س .و امیری ،ر« .)5932( .بررسی رابطه
سرمايه اجتماعی و آگاهی ترافیکی با نظهم گريهزی

عابران پیاده (مورد مطالعه شهر ياسهوج)» ،فصهلنامه
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سهال
دوم ،ش  ،)0( 2صص .46-21
میرفردی ،ا.؛ احمدی ،س .و امیری ،ر« .)5939( .رابطه سرمايه
اجتماعی و تخلاات رانندگی (مورد مطالعه شهر

ياسوج)» ،فصلنامه مطالعات پژوهشی راهور
(علمی-پژوهشی) ،ش ،3

.97 - 55

نقوی ،م .)5915( .سیمای مرگومیهر در  51اسهتان كشهور در
سههال  ،5916معاونههت سههالمت وزارت بهداشههت
درمان و آموزش پزشکی.
هالكويی نايینی،

 .و مرادی ،ا« .)5911( .آگاهی ،نگهرش و

عملکرد عهابري پیهاده ،درزمینهه رعايهت مقهررات
راهنمههايی و راننههدگی در عبههور از محههدودههههای
چهارراههای اصلی شههر تههران» ،فصهلنامه پهايش،
سال  ،0ش ،5

.27 -91

يعقوبی ،ح« .)5973( .بررسی نقهش عوامهل انسهانی در بهروز
تصادفات رانندگی در ايران» ،مجله انديشه و رفتار،

دوره  ،9ش ،9

.17-00

Borba, M. (2005) Building Moral Intelligence: The
Seven Essential Virtuse That Teach Kids To
Do The Right Thing. San Francisco JosseyBass.
Duane, F. Shell, A. Ian M. Newmana, Ana Lucía
)Córdova-Cazar Jill, B. Heese, M. (2015
“Driver Education and Teen Crashes and
Traffic Violations in the First two Years of
”Driving in A Graduated Licensing System
Accident Analysis and Prevention, 82: 45–52.
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970) “Determining
Sample Size for Research Activities”.
Educational
and
Psychological
Measurement, 30: 607-610.
Lennick, D. E. Kiel, F. (2011) Moral Intelligence,
Enhancing Business Perforship Success in
Turbulent Times. New Jersey: Pearson
Education.
Pelsmacker, P. D. Janssens, W. (2007) "The Effect of
Norms, Attitudes and Habits on Speeding
Behavior: Scale Development and Model
Building and Estimation". Accident Analysis
and Prevention, 39:6-15.
White, K. M. Hyde, M. A. Walsh, SH. P. Watson, B.
(2010) "An Investigation of the Beliefs
Inﬂuencing Drivers’Hands-Free and HandHeld Mobile Phone Use", Transportation
Research Part F, 13:9–20.
World Health Organization. (2009) Global status
report on road safety: time for action,
Geneva, WHO Publishing.

51

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال پنجم ،شماره پیاپی  ،51شماره چهارم ،زمستان 5931

