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 مقدمه -1

ونقول  حمول  هایزیرسایت دلیل عد  رشد متوازنعنوان یک کشور در حال توسعه، به به  کشور مادر 

ونقل و حمل ندشومیهای اقت ادی کشور محسوب نها شریا، جادهایدر کنار گونه جاده هوایی و ریلی

بر اساس آموار سوازمان راهوداری و     .ای سهد عمده جابجایی مسافر و کاال را بر عهده گرفته استجاده

گیورد  ها صورت میجابجایی بار و کاال در کشور از الریق جاده درصد 90ای بیش از حمل و نقل جاده

ای از عووار  ایون رشود نوامتوازن بووده اسوت.       ش نرخ تلفات جادهای و افزایبروز ت ادفات جاده [.1]

 .[2] کندموضوعی که در کشورهای در حال توسعه به دالیل متعدد، نمود بیشتری پیدا می

 با در نظر گرفتن نقش ایون گوروه از وسوایل    بارینقلیه توجه اساسی به وضعیت ایمنی ترافیک وسایل

کواهش هزینوه    سوبب  ،کاال و اثور مسوتقید آن بور رونوق اقت وادی     نقلیه و رانندگان آنها در جابجایی 

 .یواهد شدت ادفات و هزینه وارده به اقت اد و بافت اجتماعی کشور 

در آن، متاسفانه کشور از سایتار مناسوبی   باری رغد آمار باالی ت ادفات و تاثیر قابل توجه ناوگانعلی

نامه ایشان در دوره قبل و بعد از ایذ گواهیرد سنجش مهارت و عملکبرای آموزش رانندگان و نظارت، 

باشوند. همچنوین   های آموزش راننودگان از کیفیوت مناسوبی بریووردار نموی     بریوردار نیست و روش

ای تعریو  نشوده اسوت و    سایتاری جهت ارزیابی روانی و روحی رانندگان یاصه برای رانندگان حرفه

د. لذا اصالح رفتوار و ارزیوابی وضوع موجوود حلقوه      باشاالالعات دقیقی در این ی وص در ایتیار نمی

 .[3] باشدمفقوده در این عرصه می

و پرسشوگری در   ناوگوان بواری   ضمن بررسی و تحلیل آماری رفتار راننودگان در این مطالعه برآنید تا 

را  آنهوا رفتارهوای ناهنجوار و غیورایمن    ، علل بروز ارتباط با شرایط اقت ادی، اجتماعی و فرهنگی آنان

 بپردازید. شناسی رفتارهای آنهاآسیبشناسایی و به 
 

 ادبيات تحقيق -2

 پریاشگرانه رانندگی رفتاری-روانی هایریشه بررسی بهیورشیدی  1385ای در سال افروز در مطالعه

 و راهنموایی  ادارة ت ادفات بخش به کنندهمراجعه مردان از نفر 33 تعداد . او در مطالعه یودپردایت

پوووهش او   هوای یافتوه انتخاب نمود.   دسترس در گیرینمونه شیوه به را اصفهان شهر الشم رانندگی

 .[4] است باال هاآزمودنی میان در پریاشگری میزان داد نشان
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پردایتنود.  بررسی رفتارهای پریطر در میان راننودگان هلنودی   به  1لورنس و همکاران 1998در سال 

ودروها و راننودگان آن بور مبنوای شوایو متوسوط سواالنه الوول        بندی یاین مطالعه با البقه آنها در

هایی چون جنسیت، تح ویالت و سون،   گروه و بررسی شایو 5نقلیه( در سفرهای موتوری )با وسیله

های دریافتی از نیروی پلیس، رفتارهای پریطر رانندگی مورد ارزیابی قرار گرفتوه اسوت.   تعداد جریمه

گروه بررسی و تشوکیل داده االالعواتی بور مبنوای      3ین مطالعه در رفتارهای پریطر بررسی شده در ا

 .[5] در کل کشور انجا  شده است %22نفر و نرخ بازگشت  50000ارسال پرسشنامه به 

راننده فنالندی، هلندی و انگلیسی و بوه روش پسوتی    2000پرسشگری از در تحقیقی  2002در سال 

بنودی رفتواری مشواهدات بور     ها، به دستهدن پرسشگریاین پووهش ضمن تاکید بر موثر بو شد. انجا 

 .[6پردازد ]های آماری میاساس فراوانی و سایر شایو

بندی رفتارهای پریطر به اشتباهات، فراموشوی  با گروهای مطالعهدر  2سولمان و میشل 2002در سال 

. از نتوایج  اندند پردایتهتخلفات، به بررسی این مهد در میان رانندگان باری در کشور نیوزل و 3ایلحظه

فر  پرسشگری  1056های آماری صورت گرفته در این پووهش که با استفاده از مورد اشاره در تحلیل

توان به رابطه معکووس شوایو میوزان سورعت غیرمجواز و      انجا  شده است، می %36با نرخ بازگشت 

ساالنه کیلومتراژ راننودگی بوا    تخلفات رانندگی با سن و تجربه رانندگی و رابطه شایو میزان متوسط

 .[7] میزان تخلفات و رفتارهای پریطر اشاره کرد

به بررسی رابطه میان یطاهای رانندگی و میزان هوشیاری بوا   انجا  و در آن 2004ای در سال مطالعه

-20دسوته   3بندی سنی رانندگان در . بر این اساس با گروهشددر نظر گرفتن سن رانندگان پردایته 

سال، به بررسی روانشناسانه از رفتارهای راننودگی ایشوان و تحلیول     70-60سال و  50-40ال، س 30

 .[8]آماری نتایج حاصله پردایته شده است. 

ای مطالعهبا توجه به مشکالت ایمنی در کشور اسپانیا و تلفات زیادی که این کشور با آن مواجه است، 

بوا  و اهنجار رانندگی میان رانندگان اسپانیایی انجوا   با هدف شناسایی علل رفتارهای ن 2005در سال 

پردایتوه شوده اسوت. در ایون     رانندگی استفاده از پرسشگری به بررسی رفتارهای پریطر و اشتباهات 

گروه راهکار عملیاتی پیشنهاد شده است. در این مطالعات بعود   4 ،مطالعات با بررسی نتایج پرسشگری

 .[9] ای انجا  شده استگیری ت ادفی مرحلهنمونهنفر و انتخاب به روش  600نمونه 

بررسی آمواری وضوعیت راننودگی     منتشر شد که در آن ضمن 4TRBگزارشی از سوی  2006در سال 

هایی بورای اصوالح آموار ت وادفات مربووط بوه ایون گوروه از         کار و جوان به بررسی روشرانندگان تازه
                                                 

1 Peter F. Lourens, et,al 
2 Sullman & Michelle 
3 Lapse 
4 Transportation Research Board 



 4 

کوار،  های آموزشی راننودگان توازه  با بررسی دوره چنینهمپردازد. رانندگان در کشور ایاالت متحده می

 .[10] های آموزشی این گروه از رانندگان ارایه شده استپیشنهاداتی برای اصالح شرایط فعلی دوره

 نفری از رانندگان 743در پووهشی کاربردی با در نظر گرفتن یک جامعه نمونه  2007در سال  1ویلیا 

یک تحلیل آماری  به کمکرا های استاندارد رفتارهای پریطر رانندگان امهآلمانی، با استفاده از پرسشن

  .[11] بررسی و نتایج آن را ارائه نمود TPB(2(ریزی شده قبلی و بر مبنای تئوری رفتارهای برنامه

سوال اییور،    15با توجه به رشد سریع شهرنشینی در چین و افزایش مالکیت یودرو در این کشور در 

به بررسی رفتارهای پریطر رانندگان در شهر پکن پردایتوه شوده اسوت.     2009ی در سال ادر مطالعه

هایی است که بوه صوورت اینترنتوی و حیووری     روش انجا  مطالعه بررسی نتایج مربوط به پرسشگری

فواکتور ارزشوگذاری بورای آن     5سوال بوده و  25های الراحی شده دارای انجا  شده است. پرسشنامه

 .[12] تتعیین شده اس

 

 روش تحقيق -3

 جامعه آماری هدف و برآورد اندازه جامعه نمونه پرسشگری -3-1

هوای انجوا  شوده    جامعه آماری مورد مطالعه در این پووهش رانندگان انواع ناوگان باری است. بررسوی 

 شوان ایهوای کواری و حرفوه   مؤید آن است که حوزه فعالیتی این گروه از رانندگان با توجه به ویوگوی 

شهری و به الور مجزا بررسی شود. منظوور از راننودگان بواری در    بایست در دو بخش شهری و بینمی

 اینامه پایوه یوک و راننودگان حرفوه    سنگین دارای گواهیاین پووهش رانندگان ناوگان سنگین و نیمه

بخوش   این مطالعه شوامل راننودگان ناوگوان بواری    قل کاال است و وندر حوزه حمل ناوگان سبک باری

 شود.کنند، نمینقلیه یود استفاده میی وصی که صرفاً جهت نیازهای شخ ی و نه عمومی از وسیله

درصد از جامعه به عنوان نمونه الز  است و حتی اگور جامعوه    10گزینش  3های توصیفیبرای پووهش

ر درصود از آن هود بوه عنووان نمونوه الز  گوردد. د       20آماری کوچوک باشود، ممکون اسوت انتخواب      

  5هوای تجربوی  کنود. در پوووهش  مورد برای یافتن رابطه کفایت می 30تعداد  4بستگیهای هدپووهش

 .[13]مورد برای هر گروه الز  است.  30حداقل 

                                                 
1 William L.G. 
2 Theory of planned behaviour (TPB) 

3 Descriptive Research  

4 Correlation 

5 Experimental 
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موارد زیر در نمونه برداری مدنظر در مطالعات حاضر  ،های انجا  شدهبا توجه به بررسی و بر این اساس

 قرار گرفته است:

 شود.فر  می 5/2%گیری برابر با ل قبول در نمونهحداکثر یطای قاب 

 است.منظور شده  %95های گردآوری شده در سطح در این مطالعات قابلیت االمینان داده 

 ایون مطالعوه  اندازه جامعه نمونه مورد نیاز در  ،منظور نمودن موارد فوق و استفاده از جدول مورگانبا 

اسوتان در   10با توجه به اهمیت موضوع و منظور نموودن   البته شود.می محاسبه( 1مطابق با جدول )

 گردد.منظور می استان کشور 10در سطح نفر  6000این مطالعه، بعد نمونه 
 

 رفتاری رانندگان باری معه نمونه مورد نیاز در مطالعاتاندازه جا : 1جدول 

 ردیف
 عنوان جامعه

 مورد مطالعه

تعداد ناوگان باری 

 فعال در زیر گروه

نمونه مورد نياز بعد 

 برای زیرگروه

1 
رانندگان ناوگان سبک باری 

 بار و کامیونت()یاور، وانت
1700000 408 

2 

 رانندگان ناوگان سنگین

)تریلر، کامیون دو و سه 

 محور(

224000 405 

 

 ده اسوتان  هوای زیور  ، بور اسواس شوایو   [1] ایونقل جادهسازمان راهداری و حمل آماربا استفاده از 

تهران و ، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، یوزستان، اصفهان، کرمان ،فارس: هایاستان )شامل

جهوت   مهد در حوزه جابجوایی کواال   های( به عنوان استانکردستانو  یراسان رضوی، مازندران، البرز

در  زیور  هوای با در نظر گرفتن فراوانی هر یک از شوایو  این ده استان .دگردیانتخاب انجا  مطالعات 

نمونوه انتخواب    هوای اسوتان بوه عنووان   دهی استاندارد، و با استفاده از سیستد امتیاز کشورهای استان

ای و در نظور گورفتن سوایتارهای فرهنگوی و اجتمواعی      پراکنش منطقه ،هادر انتخاب استاناند. شده

 متفاوت در کشور و پوشش مطلوب کل کشور نیز مورد توجه بوده است. 

  استانی و بین استانی )تعداد و کیلومتراژ سفر( ناوگان باری در سفرهای درونحجد تردد 

 ی استانهاالول شبکه راه 

 تعداد رانندگان فعال در استان 

 تعداد ناوگان فعال در استان به تفکیک سبک و سنگین 

  کل بار جابجا شده به مق د استان و از مبدا استان 
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 استان شدگان در حوادث ترافیکی درتعداد کشته 

 استان ایتعداد ناوگان باری مق ر در ت ادفات جاده 

 

 رانندگان ناوگان باری رفتاری های پرسشگریفرم -3-2

سالمت )روان و جسد(، فر    پرسشگری شامل فر  فر  3در این مطالعه وضعیت رانندگان  برای بررسی

ی( راننودگان و فور  ارزیوابی    االالعات عمومی )شامل االالعات اقت ادی، اجتماعی، یانوادگی و فرهنگ

های انجا  شده، االالعات زیر در با توجه به ارزیابی. گرفته استمهارتی و آشنایی با قوانین مدنظر قرار 

 قرار گرفته است: مدنظرهای مختل  حوزه رفتارشناسی در تحقیقات مختل  دایلی و یارجی در فر 

 بندی یواب و نده، نوع رژید غذایی و زماندر حوزه سالمت جسد و روان بررسی سوابق بیماری ران

تغذیه، میزان مدت زمانی که در کنار یانواده حیور دارد، بسیار حایز اهمیت و اساسوی تشوخیو   

داده شده است. ضمن آن که سن، وضعیت م رف دیانیوات، مشوروبات الکلوی،  وضوعیت یشود،      

 استرس، مدت زمان کار روزانه نیز حایز اهمیت است.

 عات اقت ادی، میزان درآمد و مخار،، تعداد افراد تحت تکفل، شیوه زنودگی، میوزان   در حوزه االال

 مسکن مدنظر قرار دارد. رآمدی همسر و وضعیت مالکیت یودرو ورفاه، وضعیت د

 های ارایوه  در حوزه االالعات مهارتی، فرهنگی و اجتماعی نیز ت میمات مختل  راننده در موقعیت

باشد. ضمن آن که در کنار آن از االالعات عمومی وی در حووزه  یشده در پرسشگری مورد توجه م

 رانندگی و مهارتی نیز پرسش انجا  یواهد شد.

هوایی هور چنود پراکنوده در     پیش از این تالش از انجایی کهبر بودن پروسه الراحی و با توجه به زمان

موورد اسوتفاده در ایون     هوای ها و استانداردسازی آنها توسط پووهشگران مختل  در زمینهالراحی فر 

 1های استاندارد موجود و بومی شوده مطالعات انجا  شده است، در این مطالعه از تجمیع و ت حیح فر 

لیسوت   ،هوا استفاده یواهد شد. با توجه به رویکرد سه گانوه تعریو  شوده در الراحوی موضووعی فور       

 باشند:های انتخابی جهت استفاده در این مطالعه به شرح زیر میفر 

    هوای فور   جسومی و  روانوی در حوزه ارزیوابی سوالمت GHQ-12 ،SF-36  وSCL-90    بوه عنووان

که  SF-336و  GHQ-212های به ترتیب از فر  های انتخابی مدنظر قرار داشت که در نهایتگزینه

 [.15[ و ]14گردد ]توسط منتظری استاندارد شده است استفاده می

                                                 
1 Localized 
2 General-Health-Questionnaire (GHQ-12) 
3 The Short Form Health Survey (SF-36) 
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 پرسشوگری دموگرافیوک    هوای و اقت وادی از نمونوه فور     های اجتماعی، فرهنگیدر حوزه ارزیابی

، تغییرات الز  با توجوه بوه نیازهوای    مارودی در این حوزهبا توجه به تحقیقات گر شود.استفاده می

 .[16] اقت ادی و رفتاری رانندگان باری مدنظر قرار گرفته است-های اجتماعیو ویوگی مطالعه

 از میوان   ،هوای رفتواری  ی بوا قووانین و شناسوایی شوایو    در حوزه ارزیابی مهارتی و میزان آشنای

از نتوایج ارایوه شوده توسوط دکتور       بررسوی و  1پرسشنامه منچستر، های استاندارد شده موجودفر 

عرییی در پووهشی که با هدف بومی کردن پرسشنامه رفتاری منچستر در کشور انجا  شده است 

 .[17] گرددمیاستفاده 

بر مبنوای جمعیوت   های مختل  این مطالعه، سهد استاننمونه در  6000ی با توجه به ضرورت گردآور

 تعیین گردیده است.( 2جدول )آنها مطابق  در رانندگان فعال
 

 انجا  پرسشگریهای مختل  جهت های ارسالی به استانتعداد فر : 2جدول 

 تعداد فرم مورد نیاز جهت ارسال نام استان ردیف

 1110 فارس 1

 339 کرمان 2

 1078 اصفهان 3

 411 یوزستان 4

 166 سیستان و بلوچستان 5

 737 آذربایجان شرقی 6

 656 تهران و البرز 7

 402 مازندران 8

 871 یراسان رضوی 9

 230 کردستان 10

 6000 مجموع

 

 تجزیه و تحليل اطالعات -4

هوای غیرقابول   فور  های مختل ، پس از بررسی و یار، کوردن  استان پرشده درفر   6000از مجموع 

در ادامه نتایج پرسشگری تعدادی از  فر  قابل استفاده تشخیو داده شده است. 3417استفاده، تعداد 

 گردد.های مورد مطالعه ارائه میشایو

                                                 
1 Manchester Driving Behavior Questionnaire 
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 های مختل  کشور در حوزه سالمت روانمیزان شایو سالمت در استان: 1شکل 

 

 

 

 

 
 های مختل رانندگان ناوگان باری در استان بررسی وضعیت درآمد یانوار در میان: 2شکل 
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 سطح درآمد رابطه میان میزان ساعات رانندگی و: 3شکل 

 

 

 
  های سنی مختل  رانندگان ناوگان باریبررسی وضعیت درصد تاهل در میان گروه: 4شکل 
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 بررسی وضعیت زمان دور از یانواده در میان رانندگان ناوگان باری: 5شکل 

 
 

 
 درآمد متوسط ماهیانه رانندگان باری      مورددیدگاه کارشناسان و مسئولین در  :6 شکل
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 شناسی رفتارهای آنهاآسيبو  رفتارهای ناهنجار و غيرایمن رانندگان باریعلل بروز  -5

شناسی رفتارهوای  در این بخش علل بروز رفتارهای مختل  غیرایمن رانندگان باری شناسایی و آسیب

 بررسی و تحلیل االالعات گردآوری شده حاکی از آن است که:قرار یواهد گرفت.  آنها مدنظر

  از رانندگان باری آرامش روانی الز  برای انجا  فعالیت کاری بدون دغدغه را ندارند. %40بیش از 

    ای کننوده وضعیت نامناسب تح یالت و سطح سواد در میان بسیاری از راننودگان در سوطح نگوران

ایشوان راننودگان ناوگوان بواری      هایی که سرپرستاز کل یانواده %25الی است که است. این در ح

 باشند.هستند از وضعیت تح یالتی یوبی بریوردار نمی

   ای تغذیوه و  عمده مشکالت پزشکی و پیراپزشکی رانندگان باری ناشی از عد  آگاهی از اصوول پایوه

 باشد. سالمت شغلی و هنجارهای اجتماعی ایشان می

 ندگان ناوگان باری نسبت به مسایل سالمت جسمی و روانی االالعات کمی دارند.ران 

  تنها یک سو  از رانندگان از وضعیت درآمدی یود ابراز رضایت دارند این در حالی است که وضعیت

 درآمدی اغلب رانندگان در مقایسه با سطح درآمدی جامعه در شرایط مناسبی قرار دارد.

  از کول راننودگان بواری     %45ان از شغل یود رضایت کامل دارند و در مقابول  از رانندگ %40بالغ بر

 دارای منبع درآمدی غیر از درآمدهای حاصل از رانندگی هستند.

  از کل رانندگان باری از ناوگان تحت هدایت یود رضایت دارند. %33تنها 

 13%  بر عهده دارند. نفر را 5از کل رانندگان سرپرستی یانوارهایی با بعد جمعیتی بیش از 

 اند، تجربه استعمال مواد مخدر به عنوان یک تفننتعدادی از رانندگانی که مورد م احبه قرار گرفته 

شود بیش از نیمی از رانندگان تجربه م رف مشروبات الکلی دارا هستند. ضمن آن که برآورد می را

 اند.را در زمانی غیر از زمان رانندگی دارا بوده

 را در پایان یک روز کاری دارا هستند. ان باری امکان حیور مداو  در کنار یانوادهیک سو  رانندگ 

       اغلب رانندگان ناوگان باری از جایگاه اجتماعی مناسوبی بریووردار نبووده و از ایون رو در تعوامالت

شان با سایر افراد جامعه دچار مشکالت مختلفی هسوتند. مشوکالت ازدوا،   اجتماعی یود و یانواده

ترین مسایل ندان، مشکالت ازدوا، یود رانندگان باری و بدبینی به جایگاه اجتماعی ایشان اصلیفرز

 در حوزه اجتماعی بوده است.

 .سن ازدوا، در میان رانندگان باری بنا به دالیل مختل  افزایش یافته است 

 ان رانندگان باری با توجه به نوع ناوگان، نوع منطقه مورد پرسشگری، میزان درآمدها و مخار، در می

 به الور مشهودی متفاوت است.
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   .در حوزه رفتاری، بسیاری از رانندگان نسبت به مقوله یطرهای ترافیکی چندان حساسیتی ندارنود

ضمن آن که اعتماد به نفس رانندگان باری در مواجه با یطر بر اساس پرسشگری انجا  شده قابول  

 توجه تشخیو داده شده است. 

 خلفات رانندگی نظیر نبستن کمربند، صحبت با تلفن هموراه، اسوتعمال دیانیوات،    بروز تعدادی از ت

 م رف غذا و نوشیدنی، در میان رانندگان ناوگان باری بسیار عادی است.

 ربوط در  های آموزشی انجوا  شوده توسوط نهادهوای ذی    نیمی از رانندگان باری نسبت به تاثیر دوره

نداشته و آن را سبب ابطال بخوش زیوادی از زموان یوود     شان چندان نگاه مثبتی های فردیمهارت

 دانند.می

 های یود و اشتراک گذاری نظورات و  های سینه به سینه در راستای ارتقای مهارترانندگان از روش

 کنند.ای بسیار استفاده میهای حرفهدیدگاه

 هوای  روز واکونش نظرات پلیس راهور سوبب بو  دیدگاه منفی رانندگان باری نسبت به جایگاه و نقطه

 تدافعی و بعیاً تشدید مشکالت رفتاری در میان ایشان شده است.

       از منظر سالمت جسمی بسیاری از رانندگان ناوگان باری تمایل بوه اههوار بیمواری یوود در حوین

های بررسی شده در وضوعیت مطلووبی قورار    سنجشپرسشگری نداشتند. و متاسفانه بر اساس یرده

از ایشان در حوزه سالمت روان نیز از رفتارهوای نرموال و عوادی     %75که است ندارند. این در حالی 

 اند.مرتبط با سالمت روانی بریوردار بوده

 ( و عود  توجوه بوه     10سبقت غیرمجاز، رانندگی بیش از حد زمان مجاز و استاندارد )ساعت در روز

راننودگان بواری عموومی    ترین تخلفات در حووزه رفتارهوای راننودگی    جلو در زمان رانندگی، عمده

باشد. در بررسی آمار پلیس راهنمایی و رانندگی در علل تامه بروز ت ادفات نیز این تخلفوات بوه   می

 بر  االالعات به دست آمده است. تأییدیکه  اندترین تخلفات حادثه ساز گزارش شدهعنوان اصلی

  در ایون سوطح راننودگان    از رانندگان از وضعیت معیشتی متوسطی بریوردار هسوتند  %50بیش از .

هرچند ممکن است مالکیت بخشی از وسویله نقلیوه تحوت هودایت یوود را بریووردار باشوند و در        

آمدشان از متوسط درآمد یانوارهای ایرانی نیز باالتر باشد، اما عموماً از گروه کاالهای لوکس یاصی 

 ای است.اً از نوع اجارهدر منزل بریوردار نیستند. مالکیت منزل مسکونی در میان ایشان عمدت

دالیل بروز کج رفتارهای رانندگی در میان رانندگان باری بر اساس  ترینمدهع های انجا  شدهبا بررسی

 در موارد زیر یالصه کرد: توانهای این مطالعات را مییافته

 هوای  نهشان و همچنین هزینقلیهرانندگان با توجه به ممنوعیت ثبت وزن بار بیش از هرفیت وسیله

دهنود. ایون مسوئله هرچنود در میوان      مربوط به بارنامه تمایل چندانی برای این موضوع نشان نموی 
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شود، لیکن در حوزه شهری شهری چندان مشاهده نمیرانندگان باری ناوگان سنگین در حوزه برون

توجوه بوه نووع    بارها( با در میان این گروه از رانندگان و در میان رانندگان ناوگان سبک باری )وانت

 کنند بسیار معمول است.باری که حمل می

     هوایی کوه   مسایل اقت ادی در میان رانندگان باری سبب شده اسوت، راننودگان در قبوول سوفارش

کارفرما ارسال بار در زمان کوتاه به مق دی بسیار دور را مدنظر قرار داده است تمایل زیادی نشوان  

زیوادی   جوذابیت هوای موالی   هوا و وجوود مشووق   سورویس بدهند. این موضوع به سبب قیمت باالتر 

 ها بسیار معمول است.ها و کامیونتبرایشان دارد. این موضوع در میان رانندگان کامیون

 تمایل به م رف دیانیات،  باعث یستگی زیاد در حین رانندگیو  تنها بودن رانندگان در زمان سفر

 شده است. آنهاارهای جنسی پریطر در میان صحبت با تلفن همراه و گوش دادن به موسیقی و رفت

      شوان  رانندگان ناوگان باری به سبب تمایل به حفظ تیپولوژی و شخ ویت منح ور بوه فورد شوغلی

هوای راننودگی پذیرفتوه و قبوول     های مرسو  در میان تیو  های نامناسبی را به عنوان ویوگیعادت

اسوتراحت در مکوانی یواص در الوول مسویر      توان به تمایل راننده به دارند. از جمله این مسایل می

. این موضوع سبب شده است راننده فشار زیاد کاری و راننودگی الووالنی مودت را بورای     اشاره نمود

 رسیدن به مق د تحت هر شرایطی بپذیرد.

  مسایل اقت ادی و عد  آشنایی با مشکالت احتمالی ناشی از نقو فنی سبب شده است تا رانندگان

 نقلیه یود چندان جدیت الز  را به یر، ندهند.وسیلهباری در رفع مشکل 

 های صنفی کارآمد، عد  نظارت کد تجربگی، آموزش نامناسب، اعتماد به نفس کاذب، نبود مجموعه

مورد پلویس در مقواالع زموانی و مکوانی     های بیگیریقوی بر رانندگان ناوگان باری در کنار سخت

ننودگی بورای راننودگان بواری سوبب شوده اسوت توا         ای شغل رایاص و مشخو نبودن ابعاد حرفه

 رانندگان ناوگان باری نسبت به یطرات رانندگی آشنا نباشند.

 

 نتيجه گيری -6

راننودگان ناوگوان بواری  و    رفتارهای ناهنجار و غیورایمن  علل بروز به منظور شناسایی  در این مطالعه

مهد در حوزه استان  10از شهری و بین ناوگان باری شهری راننده 6000 ،شناسی رفتارهای آنهاآسیب

فر  پرسشگری شامل فر  سوالمت   3 برای این منظور .مورد پرسشگری قرار گرفته استجابجایی کاال 

)روان و جسد(، فر  االالعات عمومی )شامل االالعات اقت ادی، اجتماعی، یانوادگی و فرهنگی( و فر  

به ترتیوب    سالمت جسمی و روانی در ارزیابی. ه استالراحی گردیدارزیابی مهارتی و آشنایی با قوانین 

های اجتمواعی، فرهنگوی و اقت وادی از نمونوه     ارزیابیبومی شده، در  SF-36 و GHQ-12 هایفر از 
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از در حوزه ارزیابی مهارتی و میوزان آشونایی بوا قووانین      بومی شده وپرسشگری دموگرافیک  هایفر 

 عبارتند از: این مطالعهترین نتایج حاصل از مهد است. دیدهگراستفاده ر بومی شده پرسشنامه منچست

  از رانندگان باری آرامش روانی الز  برای انجا  فعالیت کاری بدون دغدغه را ندارند. %40بیش از 

  ضعیت وتنها یک سو  از رانندگان از وضعیت درآمدی یود ابراز رضایت دارند این در حالی است که

 مقایسه با سطح درآمدی جامعه در شرایط مناسبی قرار دارد. درآمدی اغلب رانندگان در

  از کول راننودگان بواری     %45از رانندگان از شغل یود رضایت کامل دارند و در مقابول   %40بالغ بر

 دارای منبع درآمدی غیر از درآمدهای حاصل از رانندگی هستند.

 13% نفر را بر عهده دارند. 5ز از کل رانندگان سرپرستی یانوارهایی با بعد جمعیتی بیش ا 

 را در پایان یک روز کاری دارا هستند. یک سو  رانندگان باری امکان حیور مداو  در کنار یانواده 

 در میان رانندگان باری بسیار عادی است. استعمال دیانیات،صحبت با تلفن همراه و نبستن کمربند 

 هوای  ات پلیس راهور سوبب بوروز واکونش   نظردیدگاه منفی رانندگان باری نسبت به جایگاه و نقطه

 تدافعی و بعیاً تشدید مشکالت رفتاری در میان ایشان شده است.

  ،سبقت غیرمجاز، رانندگی بیش از حد زمان مجاز و استاندارد و عد  توجه به جلو در زمان رانندگی

 باشد. ترین تخلفات در حوزه رفتارهای رانندگان باری عمومی میعمده

 هایی که کارفرموا  ، رانندگان در قبول سفارششودباعث میی در میان رانندگان باری مسایل اقت اد

 اده است تمایل زیادی نشان بدهند.ارسال بار در زمان کوتاه به مق دی بسیار دور را مدنظر قرار د

 تمایل به م رف دیانیات، صحبت با تلفن  باعثیستگی زیاد و  تنها بودن رانندگان در زمان سفرها

 رانندگان باری شده است.اه و گوش دادن به موسیقی و رفتارهای جنسی پریطر در میان همر

      شوان  رانندگان ناوگان باری به سبب تمایل به حفظ تیپولوژی و شخ ویت منح ور بوه فورد شوغلی

 رانندگی پذیرفته اند. هایهای مرسو  در میان تی های نامناسبی را به عنوان ویوگیعادت

  عد  آشنایی با مشکالت احتمالی ناشی از نقو فنی سبب شده است تا رانندگان مسایل اقت ادی و

 نقلیه یود چندان جدیت الز  را به یر، ندهند.باری در رفع مشکل وسیله

 های صنفی کارآمد، عد  نظارت کد تجربگی، آموزش نامناسب، اعتماد به نفس کاذب، نبود مجموعه

مورد پلویس در مقواالع زموانی و مکوانی     های بیگیریسختقوی بر رانندگان ناوگان باری در کنار 

 یاص سبب شده است تا رانندگان ناوگان باری نسبت به یطرات رانندگی آشنا نباشند.
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 مراجع -7

دفتر فناوری االالعات و ارتباالات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سالنامه اماری سوازمان   -1
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، پووهشوکده  1389دانشگاه علد و صنعت ایران، ارائه مدل جامع رفتواری راننودگان ناوگوان بواری،     -3

  حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی.

ین سووم  ،1385، رفتواری راننودگی پریاشوگرانه    -های روانوی بررسی ریشه، .  ،، یانبانی.غ ،فروزا -4
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level: influence of the driver’s age”, Physiology & Behavior  ( ) – . 

- M. Eugenia Gras, Mark J.M. Sullman, , “ Spanish drivers and their aberrant 

driving behaviors”, Transportation Research Part F ( ) – . 

- “Driver Education: A Path Ahead”, , Transportation Research Board: Operator 

Education and Regulation Committee. 

- L.G. William, Karel Hurts, , “Modeling safe and unsafe driving Behavior”, 

accident analysis and prevention. 
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