ارائه مدل ختمنی تعداد تصادف رانندگان روستايي بر اساس جايگاه
اجتماعي و رفتار ترافيكي
(مطالعه موردي شهر كرمان)
چكيده
افزايش روز افزون وسايل نقليه و توسعه راههاي روستااي باعت
رشد اسافاده از وسايل نقليه در اين مناطق شده است  .از ايتن
رو ،مهراه با توسعه اسافاده از وسايل نقليه بايد بته مستللهي
اميين اسافاده كنندگان در اين مناطق توجه كايف شود .در ميان سته
عامل اصل اميين ترافيك (انسان ،راه و حميط) ،عوامل انسان بته
عنوان پارامرتي تأثريگذار مطرح م باشد؛ به طوری که خبتش اعظمت
از تصادفات به دليل عدم توجته راننتدگان میباشتد .در بررست
عوامل انسان  ،جايگاه اجاماع و نوع رفاار ترافيك افراد م -
تواند دو عامل مهم در بروز خطر تصادف باشد .بر اين اساس ،در
اين حتقيق ابادا به بررس امهي اين پارامرتها در اميين ترافيكت
پرداخاه و سپس مديل براي پيشبيين نرخ تصادف رانندگان روستاايی
بر اساس جايگاه اجاماع و رفاار ترافيك رانندگان ارائه متی-
شود .دادههای حتقيق برای ستاخ متد بتا مشتارک  051راننتده
روسااي مرد با سابقهي حداقل يك بار تصادف از طريق پرسشنامه
به دس آمد .سن ،وضعي تأهل و سطح حتصيالت به عنتوان ماغريهتاي
مساقل جايگاه اجاماع رانندگان ،ميزان ختلفتات راننتدگان بته
عنوان پارامرت مساقل تعيني كننده رفاار ترافيك و نرخ تصادفات
پارامرت وابساه اين مد میباشد .شاخص خوب بتر ارزش متد بتا
مقدار  16007نشان دهنده قابل اساناد بودن و کفاي متد جهت
پيشبيين نرخ تصادفات رانندگان روساايی بتا توجته بته جايگتاه
اجاماع و رفاار ترافيك آنها اس .
كلمات كليدي :راههاي روستايي ،اميين ترافيك ،عوامل انساني،
جايگاه اجتماعي ،رفتار ترافيكي

مقدمه و بيان مسئله
امروزه از تصادفات رانندگی به عنوان معضتلی بتزر کته ستالم و
امينی عمومی را به خطر میاندازد؛ ياد میشود .هم زمان با افتزايش
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حجم ترافيک در بسياری از کشورهای در حا توسعه اين مشكل روز به
روز پيچيدهتر و خطرناکتر میشود (آييت .)0831 ،براي اسافاده امين
از وسايل نقليه بايد به سته فتاكاور مهتم ،مهندست اميتين (توستط
كارشناسان ترافيتك) ،آمتوزش (رستانهها ،متدارس و  )...و كنترت
اجراي مقررات (پليس راهنماي رانندگ ) تتوجه شتايان شتود .بتر
اساس آمار اداره مل اميين راهها 0در امريكا در ستا  7117اگرچته
تنها  78درصد از مجعي امريكا در نواح روسااي زندگ م كننتد،
اما  57درصد از كل تصادفات منجتر بته فتوت امريكتا در راههتای
روسااي رخ میدهد .اين در حالی اس كه به دليتل توجته بته اميتين
جادههای روسااي در سا  7117نسب به سا  0993ميزان تصتادفات
روسااي در امريكا  9درصد كاهش يافاه بود .ماأستفانه در كشتور
ما به امهي اين امر در مناطق روسااي توجه كتايف منیشتود و ستب
بروز مشكالت اميين ترافيتك و بتاا بتودن تعتداد تصتادفات جتان و
خستتارت در حمتتور هتتاي روستتااي میباشتتيم .از طتتريف بستتياري از
کارشناسان محل و نقل و ترافيك ،انسان ،وسايل نقليه و شبكه معابر
را عوامل موثر در عرصه ترافيك و مسائل مربوط به اميتين راننتدگ
م دانند (حسيين .)0831 ،در اين ميتان مطالعتات خمالفت بته نقتش
انسان به عنوان مهمترين عامل در مقوله ب نظم هتاي ترافيكت و
به ويژه در ختلفات و تصادفات ترافيك اشاره کردهاند (شري حممتدي،
.)0835
طبق نظر كارشناسان  71ايل  75درصد عل تصادفات جادهای مربوط به
عوامل انسان است و  01ايل  05درصتد علت تصتادفات مربتوط بته
اتومبيل و مهچنني  01ايل  05درصد مربوط به عوامل جتادهاي است  .در
حالی که پژوهش ديگري معاقد اس عامل انسان به طور خالص و حمت
در  81درصد تصادف نقش دارد ،اما اگر با عوامل ديگر مهچون جتاده
و اتومبيل تركي شود به حدود  011درصد هم م رسد (عاريف.)0837 ،
حا اينكه ناديده گرفنت مقتررات راهنمتاي و راننتدگ و قتانون
گريزي به عنوان يك از علل بروز مشكالت ،معضالت و حوادث ترافيك
در بسياري از جوامع ،تابع از شرايط فرهنگ  ،اجاماع  ،اقاصادي
و جغرافياي آن جامعه میباشد .آمتار حتوادث ترافيكت در ايتران
مويد ميزان باا و غري ماعارف ختلفات رانندگ است كته هتر ستاله
زيانهای جتاان ناپتذير اقاصتادي و آستي های اجامتاع را باعت
میگردد كه در اين ميان عامل انسان  ،به عنتوان اصتلیترين علت
نتا .)0871 ،در حبت هتاي
بروز ختلفات رانندگ گزارش شده اس (ب
روان شناسی و شناخ عوامل مرتبط با جايگتاه اجامتاع انستانها
( National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA
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نظريات مافاوت نقل شده اس در آن ميان بنتا بتر نظريته چلت،،
تعهدات اجاماع در سه سطح عموم  ،سازمان و فتردي ستنجيده مت -
شوند؛ كه در اين مطالعه تعهدات سازمان  ،مرتبط با حموري موضوع
مورد مطالعه من باشد و با اين وجود پارامرتهتاي مستاقل ،تعهتدات
عموم و فردي در جامعه روسااي را در بر میگرينتد .برخت حمققتني
سبك زندگ را داراي دو بعد سامل و خطرناك م داند .آنها معاقدند
که سبك زندگ سامل جمموعه اناخابهاي اس كه فرد بنا بر موقعيت
اجاماع خود بر م گزيند و اين اناخابها بر آمده از موقعي هتاي
ساخااري و موقعي هاي فردي وي هساند (جل .)005 :0835 ،،در چنتني
شرايط  ،گروه خاص از رانندگان روسااي داراي آمار تصتادفهتاي
رانندگ بيشرتي نسب به سايرين میباشند که با ديگر افراد جامعه
در برخ از ويژگ هاي شخصييت مافاوت م باشند .در مهني راساا بررس -
هاي ماعدد ميان رابطه ويژگ هاي شخصييت و رفاار راننتدگ  ،حتاك
از آن اس كه عناصر خاص از شخصي ها باع بروز رفاارهاي قانون
شكنانه در رانندگان م شتود (آوازه .)0891 ،بتراي كتاهش رفاتار
قانون شكنانه رانندگان در مرحلهي او بايد عوامل تأثريگذار بتر
كرد و در مراحل بعدي به حتليل و چگونگ
اين رفاارها را شناساي
برخورد با آنها پرداخ از اين رو در اين مطالعه بيشتر تالش بتر
نشان دادن رابطهي ميان جايگاه اجاماع و نتوع رفاتار ترافيكت
رانندگان روسااي با ميزان خطر تصادف آنها م باشد.
كليات و مفاهيم حتقيق
با توجه به اينكه عامل انسان بته عنتوان يتك عامتل اساست در
سناريوي تصادفات به مشار م آيد ،بنابراين ،تعداد تصادفات بساگی
شديدی به رفاار رانندگان دارد .مطالعات پيشني اجنام شده بتر روي
رانندگان شهري و روسااي حاك از آن اس كه رانندگان روستااي
از رفاار ريسك بااتري نسب به راننتدگان شتهري برختوردار مت -
باشند .اين رفاار ريسك شامل مواردي چون :نبستنت كمربنتد اميتين،
رعاي نكردن حمدودي سرع در جادههاي روسااي و غريه م باشد كته
در كل باع افزايش آمار تصادفات جادههاي روسااي نسب به جاده-
هاي شهري م شود ( ) Eberhardt, 1001در اين حتقيق به بررس ارتباط ميان
جايگاه اجاماع و رفاار ترافيك رانندگان روستااي بتا ميتزان
خطر تصادف آنها پرداخاه شده اس و سپس تالش به اجياد متديل بتراي
پيش بيين ميزان خطر تصادف راننتدگان بتر استاس ماغريهتاي مستاقل
مرتبط با عوامل انسان دارمي .بر اين اساس از دو بعد مافاوت به
حال روانشناخای رانندگان توجه شده اس  .ابادا با در نظر گرفنت
اينكه نوع رانندگ افراد تتا حتدود بستيار زيتادي بته جايگتاه
اجاماع آنها بساگ دارد .وضتعي و شترايط اجامتاع نظتري ستن،
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وضعي تأهل و ميزان حتصيالت به عنتوان سته عامتل اصتل در تعيتني
جايگاه اجاماع رانندگان مورد بررس قترار گرفاهانتد و تعتداد
ختلفات راننده در دو سا گذشاه به عنوان پارامرتهاي مساقل نشتان
دهنده رفاار ترافيك رانندگان در نظتر گرفاته شتد .بنتابراين،
چهار عامل :سن ،وضعي تأهل ،ميزان حتصتيالت (فاكاورهتاي جايگتاه
تار
تاكاور رفات
تاه (فت
تا گذشت
تات در دو ست
تداد ختلفت
تاع ) و تعت
اجامت
ترافيك ) ،به عنوان ماغريهاي مساقل و ميزان تصتادفات راننتدگان
دوره رانندگ  ،به عنوان پارامرت نرخ تصتادف راننتدگان و
در طو
ماغري وابساهی مد میباشد در ادامه به حب در مورد تأثري هتر يتک
از اين ماغريهاي مساقل روي افزايش خطر تصادف رانندگان م پردازمي
و در پايان مد پيشبيين نرخ تصادف رانندگان با توجه بته رفاتار
ترافيك و جايگاه اجاماع رانندگان روسااي را ارائته ختواهيم
كرد.

روش شناسي حتقيق
در بررس ميزان تأثري رفاار ترافيك و جايگاه اجاماع رانندگان
روسااي در اميين ترافيك ،آمارگريي به صتورت مصتاحبه تصتاديف و در
چارچوب نظر خواه از  051راننده روستااي بتا حتداقل يتك بتار
سابقهي تصادف ،صورت پذيرف  .تا درك درسيت از عوامل مورد مطالعه
(پارامرتهاي مساقل) بر ميزان تصادفات رانندگان روستااي داشتاه
باشيم .آمارگريي به عمل آمده از روسااهاي اساان مازندران و بته
صورت پرسش شفاه از رانندگان بوده اس ؛ كه خبتش اعظمت از ايتن
دادهها از رانندگان ساكن روساا كه براي اختذ برگته ختلفتات وستيله
نقليه خود به مراكز پليس  +01اساان مازندران مراجعه كترده بودنتد،
صورت گرفاه اس  .براي اسافاده از آمارگريي جه مقايسه و ارزيتاب
تأثري پارامرتهاي مربوط به قشرهاي خمالت در افتزايش خطتر تصتادف
رانندگان و تفكيك رفاار ترافيك و جايگاه اجاماع بر اساس اين
پارامرتها ،منونه آماري به سه سطح حتصيل  ،سته گتروه ستين و چهتار
گروه از حلاظ تعداد ختلفات در دو سا گذشاه (براي ارزياب رفاار
ترافيك رانندگان) تفكيك شد؛ كته ناتايج آن در خبتش حتليتل داده
مورد ارزياب قرار م گريد .مهچنني وضعي تأهل نيز بته عنتوان يتك
پارامرت تأثريگذار در ميزان تعهد و جايگاه اجاماع راننتدگان در
نظر گرفاه شده اس  .جدو  0تعتداد راننتدگان بتراي پارامرتهتاي
مساقل به تفكيك آورده شده اس .
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جدو

 -0فراوانی رانندگان شرك كننده به تفكيك گروههای خمال
سن ،سابقه ختل  ،حتصيالت و وضعي تأهل
سابقه ختلف

سن
جوانان

03

ميان
ساان

19

ساخلورده

88

جمموع

051

يك
ختل
دو
ختل
سه
ختل
بيش
از سه
جمموع

حتصيالت
زير
سيكل
سيكل تا
ديپلم
بااي
ديپلم

81
71
81
07

جمموع

وضعيت تأهل
17
79

ماأهل

011

79

جمرد

51

051

جمموع

051

051

الباه فاكاور جنسي رانندگان نيز م توانس به عنوان يتك ماغتري
مساقل تعري گردد كه به دليل پايني بودن تعداد راننتدگان زن در
روسااها از تعري اين ماغري مساقل صرفنظر كتردهامي .پتس از گترد
آوري دادههاي آماري از نرم افزار  spssجه ارائه مد اسافاده می-
شود .براي درك برقراري ارتباط بني ماغري مساقل با ماغتري وابستاه
(نرخ تصادف رانندگان) از مد روند گراي خط با سطح اطمينان 95
درصد اسافاده میشود .پس از آمتارگريي و جتزيته و حتليتل دادههتا،
ناايج حاصل از حتليل دادهها ،تشخيص ميزان اثر گذاري و ساخ مد
مورد نظر در بندهاي  1و  5ارائه م گردد.
حتليل و بررسي دادهها
نتايج ارتباط بنی سن و نرخ تصادف رانندگان:

در بسياری از گزارشات و حتقيقات صتورت گرفاته در زمينته عوامتل
انسان تأثريگذار در اميين ،پارامرت سن رانندگان به عنوان يكت از
مهمترين عوامل موثر در تصادفات ترافيك بررس شده است ( Research
 )Report, 1005ناايج بسياري از اين حتقيقات نشان م دهد كه راننتدگان
با سن پاينيتر داراي رانندگ خطرناكتر میباشند و بيشتر در معرض
تصادف قرار دارند بر اين اساس در اين حتقيتق ستن راننتدگان بته
عنوان يك از پارامرتهاي موثر در نرخ تصادفات رانندگان روسااي
در نظر گرفاه شده اس  .برای اين منظور ،رانندگان از حلاظ سن در
سه گروه جتوان ( 71تتا  85ستا ) ،ميانستا ( 85تتا  51ستا ) و
ساخلورده (بااي  51سا ) تفكيك شدهاند .ناايج حتليل دادههتا جهت
تعيني ميزان تأثري سن در بروز خطر تصادف مطابق جدو  7میباشد.
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جدو

 -7ارتباط بني سن رانندگان و ميزان خطر تصادف رانندگان
روسااي
تصادف در سال

جوانان (02
تا )53

ميان ساالن
( 53تا )32

تعداد درصد

ساخلورده
(باالي )32

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زير 160

1

1

71

19

70

79

160 -167

73

10

03

87

7

70

167-168

88

19

7

01

1

1

بااي 168

7

01

1

1

1

1

جمموع

03

011

19

011

88

011

مهانطور كه حدس زده میشد گروه سين جوانان بيش از ساير گروهها در
معرض تصادف قرار دارند و حدود  59درصد اين راننتدگان جتوان در
بازهی بااي  167تصادف در سا قرار دارنتد كته ايتن امتر نشتان
دهنده رفاار پر خطتر راننتدگان جتوان میباشتد الباته در ميتان
روسااييان ،رانندگان بااي  51سا بسيار كمرت از راننتدگان قشتر
جوان میباشد و از طريف تقريبًا متامی رانندگان بااي  85سا ماأهل
م باشند و از اين رو مسلولي و تعهد نسب به خانواده م توانتد
باع كاهش رفاار پر خطر رانندگان شود.
ارتباط بنی ختلف رانندگان و نرخ تصادف رانندگان:

ميزان ختلفات ترافيك رانندگان م تواند به عنوان يك عامل متوثر
در بررس رفاار ترافيك آنها باشتد .بستياري از حتقيقتات صتورت
گرفاه رابطهي مساقيم بتني تعتداد تصتادفات راننتدگان و ميتزان
ختلفات آنها را نشان م دهد (  )Yasushi Nishida̗,1002: 11-11الباه بايد توجه
داش كه رانندگان روسااي نسب به رانندگان شهري كمرت حت كنترت
عوامل ترافيك م باشند .اگرچه افزايش سخ گريي توسط راهنمتاي و
رانندگ م تواند با افزايش تعداد جرميههتا و كتاهش تصتادفات در
سطح كل جامعه شود ويل براي بررس رفاار راننده ،واضح است كته
رانندگان داراي جرميههاي بيشرت ،رفاار ترافيك پرخطرتري دارند و
بيشرت در معرض تصادف قرار خواهند داش  .بر اين اساس ميزان ختلت
رانندگان به عنوان يك پارامرت كه م تواند با خطر تصادف رابطتهي
مساقيم داشاه باشد در نظر گرفاه شده اس  .در اين حتقيتق منظتور
از ميزان ختلفات تعداد دفعات جرميته شتدن راننتدگان توستط پلتيس
راهنماي و رانندگ در دو سا گذشاه م باشد؛ كه پس از حتليتل و
بررس دادهها ناايج حاصل شده در جدو  8آمده اس .
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جدو

 -8ارتباط بني رفاار ترافيك
روسااي

تصادف
در
سال
زير
160
 160167
167168
168
بااي
جمموع

يك ختلف

دو ختلف

تعداد درصد تعداد

و خطر تصادف رانندگان
سه ختلف

درصد

تعداد

درصد

بيش از سه
ختلف

تعداد درصد

77

05

03

70

00

87

1

1

07

85

79

10

01

79

0

3

1

1

70

81

07

85

7

53

1

1

7

8

0

8

1

88

81

011

71

011

81

011

07

011

مهانطور كه ديده م شود رانندگان داراي تعداد ختلفات بيشرت سابقهي
تصادف بااتري دارند و بيشرت در معرض تصادف قرار گرفاتهانتد .در
اين ميان رانندگان كه داراي بيش از سه ختل ثب شتدهاند .نترخ
تصادف در سا هاي گذشاه (ميزان خطر تصتادف) بتراي آنهتا بستيار
نگران كننده م باشد و نشان دهندهي اين امر اس كه بايتد توجته
بيشرتي نسب به افزايش فرهنگ اسافاده از وستايل نقليته و كتاهش
رفاار خطرناك ترافيك رانندگان روسااي صورت گريد.
ارتباط بنی ميزان حتصيالت رانندگان و نرخ تصادف رانندگان:

از ديدگاه كاركردي امروزه مراكز آموزش  ،طي وسيع از دانشهتا
و مهارتها را میآموزند كه اناظار مت رود در زنتدگ آتت دانتش
آموزان موثر واقع شود .مهچنني ،مدارس فرص هايی نظري رشد و افزايش
وسع فكري را براي دانش آموزان فراهم میستازد؛ بنتابراين كست
حتصيالت باع افزايش درك و مسلولي پذيري راننتدگان شتده و باعت
كاهش رفاار خطرناک ترافيك رانندگان م شود به طوريكه درحتقيقات
صورت گرفاه با اطمينان  99درصد رابطتهي معنتا داري بتني ميتزان
حتصيالت رانندگان و ميزان ختل آنها از قوانني راهنماي و رانندگ
وجود دارد (مردي  .)0891از ايتن رو در ايتن حتقيتق ،حتصتيالت بته
عنوان يك از عوامل موثر در تعيني جايگاه اجاماع افراد كه مت -
تواند تأثري به سزايی در كاهش رفاار خطرناك راننده داشاه باشتد
در نظر گرفاه شده اس  .ناايج حاصل از حتليتل و بررست دادههتاي
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آمارگريي شده از رانندگان روسااي در اجيتاد ارتبتاط بتني ميتزان
حتصيالت و خطر تصادف رانندگان به شرح جدو  1م باشد.
جدو

 -1ارتباط بني ميزان حتصيالت و ميزان خطر تصادف رانندگان
روسااي
تصادف
در سا
زير
160
 160167
167-168
168
بااي
جمموع

زير سيكل
تعداد درصد

سيكل تا ديپلم

بااي ديپلم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

01

88

71

75

05

59

7

07

85

11

9

85

05

80

71

81

0

8

0

01

1

1

0

8

17

011

79

011

79

011

مهانطور كه ناايج نشان میدهد با افزايش سطح حتصيالت راننتدگان ،از
ميزان خطر تصادف كاساه م شود .افزايش ميزان حتصيالت باع توستعه
درك رانندگان و اجياد ارتباط بيشرت آنها با قوانني و مقتررات مت -
گردد .مهچنني ميتزان پتايني حتصتيالت در روستااييان در مقايسته بتا
رانندگان شهري م تواند يك از عوامل مهتم در راننتدگ خطرنتاك
رانندگان روسااي نسب به رانندگان شهري باشد.
ارائه مدل

پس از گرد آوري دادههاي آماري از نرم افزار  spssجه ارائه مد
اسافاده شده اس  .براي درك هبرت برقراري ارتباط بني ماغري مساقل
با ماغري وابساه (نرخ تصادف رانندگان) از مد روند گراي خط با
سطح اطمينان  95درصد اسافاده شد .براي مد روندگراي متام ماغري-
ها بايد كم باشند .از اين رو ،ماغري مساقل وضعي تأهل به صورت
ماغري ساخاگی( 7صفر براي رانندگان جمرد و يك براي رانندگان
ماأهل) و ميزان حتصيالت در سه گروه موجود به سه كالس (يك براي
زير سيكل و دو براي سيكل تا ديپلم و سه براي بااي ديپلم) در
نظر گرفاه شده اس  .بعد از حتليل بر روي دادهها ناايج مطابق
جدو  5به دس آمده اس :

- Dummy variable
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جدو

 -5ناايج مد

رگرسيون خط

ضراي
B

آزمون
t

16777

006570

پارامرتهاي
مساقل
ثاب
رگرسيون
سن

-86305 -16117

حتصيالت

-56157 -16175

وضعي

تأهل

ختلفات

-16773 -16157
16103

از دادها در spss

آزمون
F

75637

شاخص خوب
برازش

16007

16008

مهانطور كه از جدو مشارهي  5پيداس مد تأثري رفاتار ترافيکتی و
جايگاه اجاماع رانندگان روسااي بر ميزان در معرض خطر تصتادف
براي آنها با شاخص خوب به رازش  16007به دس آمتده كته قابتل
قبو و اساناد م باشد .عالوه براين مقدار شتاخص ختوب بتر ارزش
اصالح شده براي اين دادهها برابر با  16003به دس آمده اس كته
مناس بودن تعداد دادهها در اين آزمون را تأييد م كند .افزايش
ميزان ختلفات رانندگان داراي ضري مثب م باشد كه نشتان دهنتده
اين امر اس كه رانندگان با تعداد ختلفات بااتر بيشتر در معترض
خطر تصادف قرار دارند .يك از پارامرتهاي كه تأثري به سزايی در
كاهش خطر تصادف رانندگان نشان م دهد وضعي تأهل راننتدگان مت -
باشد مهانطور كه ديده م شود در حماسبه وضعي خطر براي راننتدگان
ماأهل به ميزان  16157از خطتر در معترض تصتادف قترارگريي آنهتا
كاساه م شود كته ايتن امتر نشتان دهنتده تتأثري مستلولي پتذيري
رانندگان در كاهش خطر تصادف میباشد .افزايش سن و توسعه حتصتيالت
رانندگان روسااي م تواند كمك شايان به كاهش خطر تصادف داشاه
باشد .الباه بايد در نظر داشاه باشيم كه در متتام پتژوهشهتاي
مرتبط با عوامل انسان با ماغري غري ثابت و تغيتري پتذير ستركار
دارمي و امكان مافاوت بودن جوابها بعيد من باشد ويل م تتوان جهت -
گريي كل و ارتباط كل بني پارامرتهاي خمال را بررس كرد .به طور
كل مد پيش بيين خطر تصادف با توجه به رفاار ترافيك و جايگاه
اجاماع رانندگان به صورت زير ارائه م شود.
AR=16777 + 16103 TIC - 16117 AGE – 1.175 EDU - 16157MR
()0
 :ARپيش بيين نرخ تصادف رانندگان
 :TICتعداد ختلفات ثب شدهی راننده در دو سا
9

گذشاه

 :AGEسن رانندگان
 :EDUميزان حتصيالت رانندگان
 :MRوضعي تأهل رانندگان (رانندگان ماأهل يك و رانندگان جمرد
صفر)
حبث و نتيجه گريي
اگرچه ارائه مد براي رفاار انسان به دليل ماغري بودن رفاتار و
واکنشهای افراد دقيق من باشد ،ويل م تواند تتأثري و ميتزان امهيت
پارامرتهاي خمال را در اميين ترافيك نشان دهد .از اين رو ،پتژوهش
حاضر به بررس ميزان امهي جايگتاه اجامتاع و رفاتار ترافيكت
رانندگان در بروز خطر تصادف پرداخاه و سع در اجياد مديل مناست
براي پيش بيين خطرات براي گروههای خمال رانندگان داشتاه باشتد.
با توجه به ناايج حاصل از بررس ها و حتليلهاي آماري صورت گرفاه
و مقادير به دس آمده از آزمونها رابطهي تنگتاتنگ بتني رفاتار
ترافيك و نرخ تصادف براي رانندگان ديده م شود .يعين رانندگان
كه داراي ختلفات بيشرتي هساند ،بتيش از ستايرين در معترض تصتادف
واقع م شوند .عالوه بر ايتن ،بته دليتل پتايني بتودن ستطح كنترت
ترافيك در مناطق روسااي  ،رانندگان مسايل اميين مثل بسنت كمربند
اميين را كمرت رعاي م كنند و به مهني دليل در هنگام تصادفات بيشترت
در معرض صدمات جدي قرار م گريند .بر اساس ناايج به دس آمده در
اين حتقيق ،جايگاه اجاماع افراد مت توانتد نقتش بته ستزايی در
رفاار ترافيك آنها و نرخ خطر تصتادف راننتدگان داشتاه باشتد.
هرچه ميزان حتصتيالت راننتدگان روستااي بيشترت باشتد ميتزان درك
راننده از امهي موضوع بيشرت م شود و از اين رو به دليتل رعايت
قوانني و عدم رفاار خطرناك در رانندگ  ،كمرت در معرض تصادف قرار
م گريند .افزايش آموزش ترافيكت و امهيت آن در متدارس و مراكتز
آموزش به عنوان اساس ترين مراكز فرهنگسازي به خصوص در متدارس
روسااي  ،كه كمرت به مسايل اين چنيين پرداخاه م شود ،مت توانتد
كمك شايان به كاهش رفاار خطر آفرين رانندگان و در نايجه كاهش
كل حوادث ترافيك صورت دهد .حا اينكه بسياري از تصتادفات در
اس  .افزايش
حمورهاي روسااي به دليل نبود فرهنگ مناس رانندگ
سن در رانندگان اگرچه باع كاهش حواس و عكسالعمل رانندگان مت -
گردد ،ويل به طور كل رانندگان مسن كمرت از خود رفاتار پتر خطتر
نشان داده و از اين رو نسب به قشتر جتوان كمترت در معترض خطتر
تصادف قرار م گريند.
منابع:
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