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 2مهدی حسن زاده، 1داود جمور

 المللی امام خمینی )ره(بینریزی حمل و نقل و ترافیک، دانشگاه برنامه -کارشناس ارشد عمران -1

 راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران -کارشناس ارشد عمران -2 

 
 چكيده

رغم آمار باالی تصادفات و تاثیر قابل توجه ناوگان باری در آن، متأسفانه ساختاری جهت ارزیابی علی

و اطالعات دقیقیی در ایین    ای تعریف نشده استبرای رانندگان حرفه ویژهبهروانی و روحی رانندگان 

  اصالح رفتیار حلقیه مفقیوده در ایین عرصیه       و ارزیابی وضع موجود باشد. لذاخصوص در اختیار نمی

باشد. در این مطالعه برآنیم تا از طریق ارائه یک مدل مفهومی به شناسایی علل رفتارهای پرخطر می

دلییل انعطیا    بیه   پروسید -. مدل پرسیدهای گوناگون بپردازیمرانندگان ناوگان باری کشور از جنبه

در ایین مطالعیه    برای تدوین مدل مفهیومی  ،فرآیندی مبتنی بر شواهدارائه  پذیری و معیار پذیری و

راننده در ده اسیتان مهیم کشیور از     0666انتخاب شده است. با تجزیه و تحلیل نتایج پرسشگری از 

ق انجیام شیده بیا راننیدگان ناوگیان بیاری و       هیای عمیی  نظر جابجایی کاال و استخراج نتایج مصاحبه

مشاهدات میدانی، مدل پرسید به ترتیب در مراحل تشخیص اجتماعی، تشیخیص اپییدیمیولوکی،ی،   

شیناختی، تشیخیص میدیریتی،    های رفتاری و محیطی، تشخیص آموزشی، سیازمانی و بیوم  تشخیص

خت و پرداخیت گردییده و بیه    ها و طراحی مداخالت و برنامه پیشنهادی اصالحی ساارزیابی سیاست

 شناسایی علل رفتارهای پرخطر رانندگان ناوگان باری کشور پرداخته است.
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 مقدمه -1

ای و با در نظر گرفتن تجربه کشورهای پیشرو در با توجه نقش غیرقابل کتمان انسان در بروز تصادفات جاده

ای اگر مؤثر، مداوم و به صورت ساختاری انجام شیود،  های دورهتوان نتیجه گرفت که آموزشمی این حوزه،

ای هیایی نظییر آمیوزش حرفیه    سبب کاهش نرخ تصادفات خواهد شید. بیرای نمونیه در اسیترالیا، سیاسیت     

ی سیطح  رانندگان، ارتقای سطح قوانین و اعمال صحیح و دقیق آن، پیگرد قضایی رانندگان متخلیف، ارتقیا  

راه،ارهیای   های رفتاری رانندگان و اراییه های عمومی به افراد، شناسایی ویژگیفرهنگ رانندگی با آموزش

، از جمله دالیل کیاهش رشید نیرخ    اطمینان از سالمت و توانایی جسمی و روانی رانندگان جهت پیشگیری

 [.1] میالدی در این کشور بوده است 06 های پس از دههتصادفات در سال

رغم آمار باالی تصادفات و تاثیر قابل توجه ناوگان باری در آن، متاسفانه کشور از ساختار مناسبی برای علی

نامه برخوردار ایشان در دوره قبل و بعد از اخذ گواهیسنجش مهارت و عمل،رد آموزش رانندگان و نظارت، 

شیند. همننیین سیاختاری جهیت     باهای آموزش رانندگان از کیفیت مناسبی برخیوردار نمیی  نیست و روش

ای تعریف نشده است و اطالعات دقیقی در ایین  ارزیابی روانی و روحی رانندگان خاصه برای رانندگان حرفه

 باشد.باشد. لذا اصالح رفتار و ارزیابی وضع موجود حلقه مفقوده در این عرصه میخصوص در اختیار نمی

نده و بروز رفتارهای پرخطر و نهایتیا  حیوادت ترافی،یی را    ( ارتباط میان مش،الت فرد به عنوان ران1ش،ل )

 باشد.دهد. هد  اصلی در این مطالعه بررسی این رابطه مابین مش،الت راننده و بروز تصادفات مینشان می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رابطه میان مش،الت راننده و تصادفات :1ش،ل  
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مطالعیات اکتشیافی در وضیع موجیود رفتارهیای      در واقع در این مطالعه با پرسشگری از رانندگان و انجیام  

رانندگی ناوگان باری، از طریق ارائه یک مدل مفهومی به شناسایی علل رفتارهای پرخطر راننیدگان ناوگیان   

 شود.های گوناگون پرداخته میباری کشور از جنبه
 

 تحقيق تاریخچه -2

باشید،  انسیان، راه، وسییله(، راننیده میی    از آنجائی،ه ی،ی از سه عامل مهم و مؤثر در وضعیت ایمنی تیردد ) 

و  نیاقص ها بدون بررسی رفتار رانندگان این ناوگیان  نقلیه باری در سطح جادهبررسی وضعیت ایمنی وسایل

ها پیش به این مسئله توجه شده، مطالعات زییادی در  در کشورهای مختلف دنیا که از سال ثر است.ؤغیر م

نقلیه باری و تأثیر سالمت جسمی و روانی آنها در نوع رفتارشان انجیام  زمینه بررسی رفتار رانندگان وسایل 

 شده است.

تمرکز اساسی خود را بر  1896های قبل از عمده مطالعات صورت گرفته در حوزه ایمنی در بازه زمانی سال

ل،یرد  شرایط محیطی و نتایج ناشی از آمار ثبت شده تصادفات معطو  کرده بودند و اطالعات چندانی از عم

های بعد از آن توجه پژوهشگران به سمت مدنظر قرار نگرفته بود. لی،ن در سال وسایل نقلیهایمن رانندگان 

 نیز سوق پیدا کرده است. آنهاهای رفتاری رانندگان و هنجارمداری موضوعاتی نظیر بررسی شاخص

 4در حوزه رانندگان باری در  های انجام شده، نخستین مطالعات ارزیابی رفتارهای رانندگیبر اساس بررسی

کشور ایاالت متحده آمری،ا، بریتانیا، هلند و فرانسه انجام شد. در اغلب ایین مطالعیات همنیون بسییاری از     

ای از راننیدگان بیاری   های میدانی و با انجام  پرسشگری از جمعییت نمونیه  مطالعات ایمنی دیگر با پیمایش

 [.2بررسی قرار گرفته است ] ، تحتهای رفتاری در رانندگان مورد پرسششاخص

ونقلیی در کشیور   ( مطالعات اپیدیمولوکی،ی ناشی از تصادفات ترافی،ی و حمل1888و هم،اران ) 1موک-ان

در این مطالعه، ضرورت تف،یک رانندگان  حاصلاند. از جمله نتایج انجام داده پروسید-را به روش پرسیدغنا 

 [.3] نقلیه شخصی استای ناوگان تجاری و رانندگان وسایلهد  بر مبنای رانندگان حرفه

به ارزیابی و تعیین عوامل اصلی بروز ریسیک ابیتال بیه     3IMB( با استفاده از مدل 2661و هم،اران ) 2فیشر

راننیده   366انید. مطالعیه بیا پرسشیگری از     هندوستان پرداختهدر میان رانندگان باری کشور  HIVویروس 

ای ایین کشیور انجیام    ونقل جادهکامیون در شهر مادراس به عنوان مرکز تجمع رانندگان باری و هاب حمل

 [.4] شده است

                                                 
1 Charles N Mock 
2 Jeffrey D. Fisher 
3 Information-Motivation-Behavioral Skills 
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بررسیی آمیاری وضیعیت راننیدگی      منتشیر شید کیه در آن ضیمن     1TRBگزارشی از سوی  2660در سال 

هایی برای اصالح آمار تصادفات مربوط به این گروه از رانندگان در و جوان به بررسی روشکار رانندگان تازه

کیار، پیشینهاداتی بیرای    های آموزشی رانندگان تازهبا بررسی دوره همننینپردازد. کشور ایاالت متحده می

 .[5] های آموزشی این گروه از رانندگان ارایه شده استاصالح شرایط فعلی دوره

شناسایی عوامیل میوثر بیر رفتارهیای راننیدگان بیا اسیتفاده از         هد ای با ( مطالعه2660و هم،اران ) 2بنر

راننیدگان   از نفیر   1966 کیه روی  . در این مطالعهانجام دادندپرسشنامه رفتاری مننستر در کشور امارات 

ایمنیی، خوانیدن روزنامیه،    معیارهایی نظیر استفاده از تلفن همراه، بستن کمربند  انجام شد،سال  19باالی 

 .[0] تحصیالت، استعمال سیگار و ... مورد ارزیابی قرار گرفته است

نقلیه موتیوری در  بینی جراحات میان رانندگان وسایلجامع پیش ای( در مطالعه2669و هم،اران ) 3آواتزی

ایین مطالعیه از میدل    انید. در  در دسیتور کیار قیرار داده   را  در ایاالت متحده تصادفات منجر به فوت و جرح

پروسید برای بررسی الگوهای رفتاری استفاده و معیارهای ریسک بر مبنای آن ارزیابی شیده اسیت.   -پرسید

بندی و معناداری و مییزان وابسیتگی   نقلیه و محیط رانندگی تقسیمدر این مطالعه متغیرها به انسان، وسیله

 [.0] رفته استاری مورد ارزیابی قرار گهای رفتآن با ارزیابی شاخص

بیه بررسیی رفتارهیا و     5TPBریزی شده ( با استفاده از تئوری رفتارهای برنامه2616و هم،اران ) 4نوردفرکن

ای و شب،ه شهری، حومهای و به تف،یک معابر درونای و غیرحرفههای رانندگان مختلف اعم از حرفهواکنش

شیهری  هیای بیرون  تفاوت در رفتارهای رانندگی در راه. بر اساس فرضیه اولیه پرداختندشهری های برونراه

های ترافی،ی به دور است. در این پیژوهش بررسیی   آلشهری قابل توجه بوده و از ایدهنسبت به معابر درون

 .[9] این فرضیه با بررسی آماری رانندگان مختلف در سراسر کشور نروک انجام شده است

 پرخاشیگرانه  راننیدگی  رفتیاری -روانیی  هیای ریشه بررسی دی بهخورشی 1395ای در سال افروز در مطالعه

 و راهنمیایی  ادارة تصیادفات  بخیش  بیه  کننیده مراجعیه  مردان از نفر 33 تعداد پرداخت. او در مطالعه خود

 پژوهش او نشیان  هایانتخاب نمود. یافته  دسترس در گیرینمونه شیوه اصفهان را به شهر شمال رانندگی

 .[8است ] باال هاآزمودنی میان در پرخاشگری میزان داد
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 روش تحقيق -3

آمیوزش  مبتنی بر علومی نظیر اپیدیمولوکی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی، مدیریت و  1پروسید-مدل پرسید

مدل که با هد  شناسایی علل مش،الت رفتاری بنیا نهیاده شیده اسیت، میدل       بنا نهاده شده است. در این

های میان محیط و رفتار و بررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای مختلف و در مقابیل میدل   پرسید بر ارتباط

های آموزشی و محیطی تاکید دارند. ی،ی های در حوزهگذاریپروسید آن بر ساختارهای سازمانی و سیاست

دهی به عوامل میوثر  پروسید ارایه راهی ساده برای شناسایی و اولویت-های پرسیدهای کلیدی مدلنبهاز ج

 باشد. بر سالمت رفتاری و عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی می

در واقع الگوی پیشنهاد شده بر اساس این مدل به صورت یک غربال عمل کرده و بر اسیاس آن بیا بررسیی    

مانید بیه   سایی شده و حذ  عوامل با تاثیرگذاری کم و سطح اهمیت پایین، آننه باقی میی کلیه عوامل شنا

شود. ضمن آن که باید این ن،ته را مدنظر قرار داد که این میدل  عنوان عوامل تاثیرگذار گزارش و تاکید می

  دهد.هائی برای چگونگی اجرا و فرآیند طراحی یک برنامه آموزش سالمت ارائه میراهنمائی

 فرآینیدی  ،انعطا  پذیری و معیار پذیریی همنون به موارد پروسید-در بررسی نقاط برجسته مدل پرسید

برای اتخیا  مناسیب   تدارک فرآیندی ، تعهد آن نسبت به اصل مشارکت و مبتنی بر شواهد و قابل ارزشیابی

 .[16] انداشاره داشتههترین کاربردهای مبتنی بر شواهد ب

نیمی از آن در بخش پرسید و نیمی دیگیر در بخیش    ای است کهیک مدل نه مرحلهپروسید  -مدل پرسید

در این مطالعه بخش پرسید مدل تبیین و بررسی بخش پروسید آن که عموما   .[11] گیرندپروسید قرار می

 شود.میهای بعد از اجرا موکول سازی راه،ارها است به بررسیمبتنی بر اجرای پیشنهادها و پیاده

 ه اول: تشخیص اجتماعیمرحل 

  گیرد:کیفیت زندگی از دو طریق مورد بررسی قرار می در این مرحله

 هائی از قبیل درصد بی،اری، میزان سواد، تیراکم جمعییت، مییزان اشیتغال، مییزان      محاسبه شاخص

  جرائم، خدمات اجتماعی و ...

    هیا میانعی در راه ارتقیا     پرسش از افراد در جمعیت مورد مطالعه در خصوص عواملی کیه بیه نظیر آن

 شان هستند )از طریق پرسشنامه ، بحث گروهی و ....( کیفیت زندگی

 در این مطالعه هر دو گام به نوعی مورد استفاده قرار گرفته است.

 مرحله دوم: تشخیص اپیدمیولوکیک 

                                                 
1 The Precede- Proceed model 
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. در شیود میی در این مرحله به بررسی آثار اپیدیمیولوکی،ی موجود ناشی از بروز رفتارهای مختلف پرداختیه  

ای و توزیع فراوانی علل بروز تصادفات، سهم انیواع  این مطالعه در حوزه اپیدیمولوکی، بررسی تصادفات جاده

نین در این خصوص توجه بیه ایین   ای آن ارزیابی شده است. همنناوگان مقصر در تصادفات و توزیع منطقه

مسئله مهم است که آثار اپیدمیولوکی،ی با در نظر گرفتن بروز رفتارهای مختلف، سبک زندگی انتخاب شده 

 گیرد.شوند مدنظر قرار میتوسط جامعه مورد مطالعه و شرایط محیطی که در مرحله بعدی ارزیابی می

 مرحله سوم: رفتاری و محیطی 

شیوند. در ایین   میی  بندیدستهو غیررفتاری  ل بروز مش،الت به دو دسته عوامل رفتاریدر این مطالعات عل

مند رفتارهایی است که بیه عنیوان علیل ایجادکننیده     اساسی انجام شده تعیین نظام هایمرحله ی،ی از گام

  :[12] مرحله و به شرح زیر تش،یل شده است 5مش،ل مدنظر هستند. این فرآیند از 

 امل رفتاری و غیررفتاری موثر در بروز مش،ل میورد مطالعیه کیه در ایین پیژوهش      تشخیص میان عو

 ای است. حوادت ترافی،ی جاده

 کننده و رفتارهای درمانیبندی عوامل رفتاری در دو لیست رفتارهای پیشگیریطبقه 

 بندی رفتارها برحسب اهمیتطبقه 

 بندی رفتارها به ترتیب قابلیت تغییرطبقه 

 فتاری انتخاب اهدا  ر 

 شناختیمرحله چهارم: تشخیص آموزشی، سازمانی و بوم 

گیروه عوامیل مسیتعدکننده،     3در این مرحله با  مد نظر قرار دادن عوامل بروز رفتارهای راننیدگی کیه در   

آنها نیز خواهد شد. همننیین در ایین    بندیشوند، اقدام به اولویتبندی میکننده طبقهقادرکننده و تقویت

های مرتبط با رانندگان دهی سازمانونقل بار کشور با اولویتد کارکردهای سازمانی مجموعه حملمرحله ابعا

های موجود در ایین بخیش اسیت را میدنظر قیرار      بررسی و جزییات مربوطه به عواملی که حاصل از نقصان

 دهد.می

 ها و طراحی مداخالتمرحله پنجم: تشخیص مدیریتی، ارزیابی سیاست 

مرحله با شناسایی میزان و سطح اعتبارات، نیروهیای انسیانی، وسیایل و لیوازم میورد نییاز و موانیع        در این 

شان بر رفتارهای ترافی،ی تعیین خواهد شد و گذاریها، نوع مداخله و اثرو سیاست هااحتمالی مؤثر بر برنامه

 شود.ها ارایه میبندی از برنامهدر نهایت یک زمان

 مرحله ششم: اجرا 

های قبلی برنامه آموزشی بیه اجیرا گذاشیته، میدیریت و     گیریابق با مفاد این مرحله و بر اساس تصمیممط

  شود.سرپرستی می
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 مرحله هفتم: ارزیابی فرآیندها و روندهای در نظر گرفته شده 

بیا در  کند. این مهم در این مرحلیه و  ارزشیابی فرآیند، اجرای برنامه را مطابق آننه طراحی شده بررسی می

 شود:نظر گرفتن سواالت زیر انجام می

چیه بخشیی از جمعییت هید       آیا مداخله به جمعیت هد  رسییده اسیت؟   برنامه چگونه اجرا شده است؟

  کنندگان چگونه است؟اند؟ میزان رضایت دریافتمداخله را به طور واقعی دریافت نموده

  مرحله هشتم: ارزیابی و بررسی آثار 

هیای  ی فرآیندها در مرحله قبلی میدل، در ایین مرحلیه ارزشییابی آثیار منیتج از برنامیه       با ارزشیابی و بررس

مدت مدنظر قرار خواهد گرفت. در این نیوع ارزشییابی، اثیرات فیوری برنامیه آموزشیی در       اصالحی در کوتاه

 گیرد.راستای اهدا  اختصاصی برنامه مورد توجه قرار می

  هاو خروجیمرحله نهم: ارزشیابی و ارزیابی پیامد 

هیای اصیالحی، در ایین مرحلیه     مدت و فوری فرآیندها و برنامههای انجام شده و ارزیابی آثار کوتاهبا بررسی

های مدل مورد توجه خواهید بیود. در   های پیشنهادی تحت عنوان خروجیهای بلندمدت انجام برنامهارزش

زان بروز و توزیع فراوانی تصادفات، علل تامیه  مدت برنامه آموزشی روی میاین سطح از ارزیابی تاثیر طوالنی

ومیر ناشی از آن بررسی و در کنار آن مسایل و مش،الت رانندگان، متنیارر  وقوع تصادفات و همننین مرگ

آثار که در مرحله قبلیی بیه آن   ارزشیابی پیامد در مقایسه با ارشیابی شوند. با هد  نهایی برنامه بررسی می

 .داردنیز گیرتر است و نیاز به هزینه بیشتری تر و وقتتر، گران پینیدهمعموال شود، پرداخته می

های انجام شده مؤید آن جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش رانندگان انواع ناوگان باری است. بررسی

بایسیت در دو  میی شان ایهای کاری و حرفهاست که حوزه فعالیتی این گروه از رانندگان با توجه به ویژگی

منظور از رانندگان بیاری در ایین مطالعیه راننیدگان      شهری و به طور مجزا بررسی شود.بخش شهری و بین

ای ناوگان سیبک بیاری در حیوزه    ایه یک و رانندگان حرفهپناوگان سنگین و نیمه سنگین دارای گواهینامه 

ش خصوصیی کیه صیرفا  جهیت نیازهیای      حمل و نقل کاالست. این مطالعه شامل رانندگان ناوگان باری بخ

 شود.کنند، نمیشخصی و نه عمومی از وسیله نقلیه خود استفاده می

هایی خاص، پرسشگری از رانندگان با هد  شناسایی وضیعیت اقتصیادی،   در این مطالعه ضمن طراحی فرم

اری راننیدگان  نقطه از کشور و بر اساس یک نمونه مطلوب از جمعیت آمی  16اجتماعی و فرهنگی ایشان در 

ای از کل جامعه باشد و ناوگان باری کشور انجام شد. برای اطمینان بیشتر از این،ه نمونه مورد مطالعه نمونه

هیایی  و هوا، وضعیت بار و نوع مسافرت را شامل شود،  شاخصهای مختلف جاده، آب اقوام مختلف، ویژگی

 :استه نظیر موارد زیر در انتخاب این ده نقطه استفاده شد

 های مختلف کشورموقعیت جغرافیایی استان 
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 کیاال )ورودی بیه و خروجیی از     المللیی های بیین موقعیت کریدورهای اصلی حمل بار و پراکندگی درگاه

 کشور( 

 های کشورپراکندگی نقاط پرتقاضای باری در استان 

 های مختلفوضعیت آمار تصادفات و پراکنش آن در استان 

 هاسایر محدودیت 

اساس ده استان فارس، کرمان، اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آ ربایجان شرقی، تهران و  بر این

البرز، مازندران، خراسان رضوی و کردستان برای انجام مطالعات انتخاب گردیدند. با بررسی منابع و مراجیع  

نفیر در   0666نمونیه   بعد ،نمونه آماری و با توجه به اهمیت این مطالعات مناسب موجود در خصوص حجم

 استان منظور گردید. 16
 

 پروسيد -مدل پرسيدو پرداخت ساخت  -4

با رانندگان ناوگان باری  های عمیق انجام شدهتجزیه و تحلیل نتایج پرسشگری و استخراج نتایج مصاحبه با

( 1ش،ل ) درهمننین  گردد.ارائه و تشریح می (1جدول )مدل پرسید به شرح و مشاهدات میدانی، مراحل 

و بررسیی   سازی راه،ارهیا پیادهپس از  مدل بخش پروسید نمودار مدل مفهومی با جزئیات ارائه شده است.

 سازی قابل تدوین است.نتایج پیاده
 

 پروسید -مدل پرسید پرسید بخش تدوین مراحل : 1جدول 

 موارد حائز اهميت مدل مرحله

 مرحله اول:

تشخیص 

 اجتماعی

  رانندگان ناوگان باری در کشور در میان آحاد مردم جامعه از موقعیت مناسیبی برخیوردار   جایگاه اجتماعی

 نیست.

  رانندگان باری به واسطه روی،ردهای سنتی موجود در میان خود در پذیرش تغییرات اجتماعی، سازمانی و

 دهند.های فراوانی را نشان میها و ناسازگاریمقاومت ،قوانین مرتبط

 مسئله سالمت در میان رانندگان باری مشاهده نشده و بسیاری از آنها مش،الت مرتبط بیا   توجه چندانی به

 کنند.ها قلمداد میسالمت جسمی و روانی خود را متاثر از فشار کاری زیاد و نبود حمایت

  نبود امنیت شغلی و فصلی بودن محیط کسب و کار از جمله مسایلی است که در حوزه اجتماعی رفتارهای

 دگان را متاثر از خود کرده است.رانن

 ای و حوادت شغلی به طور مستقیم بر کیفیت زندگی رانندگان و افیراد تحیت ت،فیل    هزینه تصادفات جاده

 ایشان اثرگذار هستند.
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 پروسید -مدل پرسید پرسید بخش تدوین مراحل : 1جدول ادامه 

 موارد حائز اهميت مرحله مدل

 مرحله دوم:

تشخیص 

 اپیدیمیولوکی،ی

 اندمقصر اعالم شده یااز تصادفات جاده %20در  نیسنگ یرانندگان ناوگان بار. 

 یهیا کشور اعیم از حیوزه   یهادر جاده دیاز تصادفات منجر به فوت و جرح شد %15بار در وانت رانندگان 

 .اندمقصر بوده یشهرو برون یشهر

 یناش نیسبک و سنگ یرانندگان ناوگان تجار انیدر م ژهیدر کشور و به و یاتصادفات جاده لیدال عمده 

 و عدم توجه به جلو هستند.  یواکگون اد،یاز سرعت و سبقت ز

 عیدم   اخییر،  یهیا در کشور در سیال  یابروز حوادت جاده یعامل اصل 16شده از  هیبر اساس اطالعات ارا

عوامیل   نیتریبه عنوان اصل رمجازغی سرعت و چپ به تجاوز تقدم، حق رعایت عدم ٬ولیرعایت فاصله ط

  .هستند یقابل بررس یکه در حوزه عوامل رفتار باشندیم یاتصادفات جاده

 06  افتدیکشور اتفاق م یهادر جاده یبه واسطه عامل انسان ناوگان باری از تصادفات %05تا. 

 است نیآفرنقش یسوم تصادفات ناوگان بار کیدر  یپرتو حواس یخستگ عامل. 

 یدر ارتقیا  یگذارهیونقل وزارت راه نرخ بازگشت سرماانجام شده در پژوهش،ده حمل قاتیاساس تحق بر 

 RTL قاتیاست که مرکز تحق یدر حال نیشده است و  ا ینیبشیدرصد پ 306کم دست ی،یتراف یمنیا

 تا هزار درصد هم محاسبه کرده است. رانیکشور ا یرقم را برا نیانگلستان ا

مرحله سوم: 

های تشخیص

رفتاری و 

 محیطی

 یبیرا  یموضیع  یکیور  ایی نشدن و  دهیبا نور استپ باال که سبب د ایبا چراغ خاموش در شب و  یرانندگ 

 .شودیم گریرانندگان د

 است در  یاز حوادت رانندگ یاریو توجه ن،ردن به سرعت مطمئنه که عامل بس یمنیفاصله ا تیرعا عدم

 .مشاهده شده است یطول مصاحبه در رانندگان مختلف و به خصوص رانندگان ناوگان سبک بار

 کیه سیبب    یراننیدگ  نیضیبط صیوت( در حی    ایی  ویدستگاه پخش )راد ایهمراه تلفن و توجه به  صحبت

 .شودیم یو عدم دقت در رانندگ یپرتحواس

 سیبب   یسیرعت عمیل در واکینش بیه راننیدگ      زانیکه عالوه بر کاهش م یدر رانندگ دنیو نوش خوردن

 .شودیم زین یتمرکز در رانندگ زانیکاهش م

 در طیول   یو راننیدگ  ییاز عالئیم راهنمیا   یو به طور خاص بعضی  نیرانندگان نسبت به قوان یطور کل به

 .ندارند یادیتوجه ز ریمس

 اسیت   یناوگان بیار  یپرخطر رانندگ یرفتارها نیاز جمله مهمتر یرانندگ نیبا تلفن همراه در ح صحبت

 .ندارند زین یکه به آن توجه چندان

 در  یکه با وجود نقص فن ریدر طول مس یمختلف یها خودروهادر طول انجام مصاحبه یموارد مختلف در

 .مشاهده شده است باشندیحال تردد م

 سیردرد و   ،یعضیالن  یوفتگرفع کی  یبرا ییو مصر  مواد دارو یاقدام به خوددرمان یناوگان بار رانندگان

مس،ن و خواب آور تجربیه   یهاقرص ایخوردن شربت و  انیم نی. در اکنندیو دندان م یموضع یدردها

 .باشدیم یاریرانندگان بس
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 پروسید -مدل پرسید پرسید بخش تدوین مراحل : 1جدول ادامه 

 موارد حائز اهميت مرحله مدل

مرحله چهارم: 

تشخیص آموزشی، 

سازمانی و 

 شناختیبوم

 مطالعیات و   نیی حاصیل از ا  یهیا افتیه یبر اسیاس   ،یاموثر بر بروز مش،الت و حوادت جاده یرفتارها

در خصیوص زمیان و    یزیراشتباه، عدم برنامه هیاست. تغذ یعوامل مختلف یناش یمطالعات مشابه قبل

 معید  ،یو مشی،الت اقتصیاد   هیا نیه یونقل و خود رانندگان، هزحمل یتوسط اپراتورها یم،ان رانندگ

 ،یاز رانندگان، کمبود ام،انیات رفیاه   و نقل حمل یسو استفاده اپراتورها ،یسوادیآموزش مناسب، ب

 یاز خیانواده، نبیود سیاختارها    یراننیدگان، دور  انیی اشتباه م یو باورها یاجتماع یسنت یساختارها

راننییدگان در کنییار  یتمییاعاج گییاهیدر خصییوص جا یناکییاف غییاتیمناسییب، تبل یو سییازمان یتیریمیید

 نینسیبت بیه آنهیا و همننی     یو ناآگیاه  نیبیه قیوان   یتوجهیو ب سیبه پل یاعتمادیب ،یریپذسکیر

 یمختلفی  یهیا با چیالش  یرانندگ یرانندگان  سبب شده است تا رفتارها ی،یزیو ف یمش،الت جسم

 .مواجه باشند

 کیه   ییو کمبودها یداخل تیدر حوزه ترانز یتیریمد یهاو ضعف یسازمان لی، مسافوق در کنار عوامل

هسیتند. در میدل    یو اساسی  تیی اهم زیحیا  زیی دارا هسیتند ن  یو آموزشی  ییی اجرا یروهیا یو ن سیپل

و عوامیل   سیتعدکننده حوزه عوامل قادرکننده، عوامل م 3شده در  ییعوامل اثرگذار شناسا یشنهادیپ

 اند.شده یبندمیتقس کنندهتیتقو

مرحله پنجم: 

مدیریتی، تشخیص 

ها ارزیابی سیاست

و طراحی 

 مداخالت

 3و عوامیل   یتیریشده در حوزه مد یینقاط قوت و ضعف شناسا یبر مبنا ،شنهادهایاز توسعه پ شیپ 

بیا در   یها به صیورت راهبیرد  برنامه ،عوامل نیبه ا یدهتیشده از مرحله قبل با اولو یبندگانه دسته

محلیه   درآن  یهااز خروج جهیکرده و در نت دایمشخص و توسعه پ شانییاجرا یبندنظر گرفتن زمان

 استفاده خواهد شد. یبعد

 مرحله ششم:

برنامه پیشنهادی 

 اصالحی

 آموزش، فناوری، قوانین و مقیررات، نظیارت    هایبر اساس نیازهای شناسایی شده، این برنامه در حوزه

و کنترل و همننین توسعه اقتصادی و اجتماعی جایگاه رانندگان راه،ارهای متنوع و فراوانی را اراییه  

 کرده است.
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 های مدل در بخش پروسیدسازه نمایی از: 3ش،ل 
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 گيرینتيجه -5

رغم آمار باالی تصادفات و تاثیر قابل توجه ناوگان باری در آن، متاسفانه کشور از ساختار مناسبی برای علی

نامه برخوردار ایشان در دوره قبل و بعد از اخذ گواهیسنجش مهارت و عمل،رد آموزش رانندگان و نظارت، 

باشیند. همننیین سیاختاری جهیت     های آموزش رانندگان از کیفیت مناسبی برخیوردار نمیی  نیست و روش

ای تعریف نشده است و اطالعات دقیقی در ایین  برای رانندگان حرفه ویژهبهارزیابی روانی و روحی رانندگان 

 باشد.می باشد. لذا اصالح رفتار و ارزیابی وضع موجود حلقه مفقوده در این عرصهخصوص در اختیار نمی

در این مطالعه با پرسشگری از رانندگان و انجام مطالعیات اکتشیافی در وضیع موجیود رفتارهیای راننیدگی       

ناوگان باری، از طریق ارائه یک مدل مفهومی به شناسایی علل رفتارهیای پرخطیر راننیدگان ناوگیان بیاری      

انعطیا  پیذیری و معییار    دلییل  بیه   پروسیید  -مدل پرسیدشده است. های گوناگون پرداخته کشور از جنبه

تیدارک فرآینیدی   ، تعهد آن نسبت به اصیل مشیارکت و   مبتنی بر شواهد و قابل ارزشیابی فرآیندی ،پذیری

-میدل پرسیید  مبتنی بر شواهد در این مطالعه انتخاب شیده اسیت.    راه،ارهایهترین برای اتخا  مناسب ب

آموزش بنا نهاده شده ، علوم اجتماعی، مدیریت و مبتنی بر علومی نظیر اپیدیمولوکی، علوم رفتاری پروسید

مدل که با هد  شناسایی علیل مشی،الت رفتیاری بنیا نهیاده شیده اسیت، میدل پرسیید بیر            است. در این

های میان محیط و رفتار و بررسی عوامل موثر بر بروز رفتارهای مختلف و در مقابل مدل پروسید آن ارتباط

هیای  های آموزشی و محیطی تاکید دارند. ی،ی از جنبهها در حوزهاریگذبر ساختارهای سازمانی و سیاست

دهی به عوامل میوثر بیر سیالمت    پروسید ارایه راهی ساده برای شناسایی و اولویت-های پرسیدکلیدی مدل

 باشد. رفتاری و عوامل موثر بر ارتقای کیفیت زندگی می

از نظر جابجایی کاال و استخراج  کشور ده استان مهمراننده در  0666با تجزیه و تحلیل نتایج پرسشگری از 

مدل پرسید شامل مراحل های عمیق انجام شده با رانندگان ناوگان باری و مشاهدات میدانی، نتایج مصاحبه

   و بررسیی نتیایج    سیازی راه،ارهیا  پییاده زیر ساخت و پرداخت گردیده است. بخش پروسیید میدل پیس از    

 .سازی قابل تدوین استپیاده

 تشخیص اجتماعی مرحله اول:

 تشخیص اپیدیمیولوکی،ی مرحله دوم:

 های رفتاری و محیطیمرحله سوم: تشخیص

 شناختیمرحله چهارم: تشخیص آموزشی، سازمانی و بوم

 ها و طراحی مداخالتمرحله پنجم: تشخیص مدیریتی، ارزیابی سیاست

 برنامه پیشنهادی اصالحی مرحله ششم:
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 Identify the Causes of Risky Behaviors of Freight 

Fleet Drivers by Using Precede-Proceed Model

  
Davood Jamour, Mehdi Hasanzadeh 

 

  
Abstract  

Cargo Fleet plays an important role in car accidents. Unfortunately, mental 

and spiritual structure to evaluate professional drivers is not defined. And 

detailed information on this issue are not available. In this study, a conceptual 

model is presented to identify the causes of risky behaviors cargo fleet drivers. 

Precede-proceed model in this study was chosen because of its flexibility. It 

also offers evidence-based process. Questioning of 6,000 drivers was 

conducted in ten provinces of the country. Based on questionnaires and field 

observations precede-proceed model is built. Precede-proceed model is made 

in 9 steps and identify the causes of risky behavior Cargo's fleet drivers. 

 

 

 

 


