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هر سال هزاران نفر در ایران جان خود را در اثر حوادث رانندگی از دست می دهند، به : زمینه و هدف

یکی از عوامل موثر در این زمینه . که ایران جزء کشورهاي رتبه باال در زمینه حوادث می باشد يطور

 همبستگیبا هدف بررسی  ضرمطالعه حا. در رانندگی می باشد رانندگان نسبت به مسائل ایمنینگرش 

  .بین نگرش به ایمنی و رفتارهاي مخاطره آمیز می باشد

جامعه مورد مطالعه رانندگان تاکسی شاغل در . می باشد مقطعی از نوع این مطالعه :بررسیروش 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  384 روش نمونه گیري سیستماتیک با استفاده از .شهرستان ارومیه می باشد

گروه مورد از میان افرادي . نفر به عنوان گروه شاهد بود 192نفر به عنوان گروه مورد و  192شدند که 

سال گذشته سابقه حادثه رانندگی دارند و گروه شاهد از افرادي بود سابقه حادثه  3انتخاب شد که در 

مشخصات  - 1: بخش 3ه از این پرسشنام. ابزار جمع آورى اطالعات پرسشنامه است. ندرانندگی را ندار

براي آنالیز آماري از نرم  .رفتار هاي مخاطره آمیز تشکیل شده است - 3نگرش به ایمنی  -2 دموگرافیک

  .والیس استفاده شد - ویتنی و کروسکال –و آزمون همبستگی پیرسون، من  SPSS 16افزار 

هاي ابراز وجود و  هایج نشان داد در هر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیطنت :یافته ها

هر سه ). p=001/0(معنی داري وجود داشت همبستگی  رفتارهاي مخاطره آمیز و رانندگی با سرعت زیاد

رفتارهاي مخاطره آمیز ارتباط معنی داري  و ي نقض قوانین هحیط یطه نگرش به ایمنی در رانندگی باح

صیالت و رفتارهاي مخاطره آمیز از لحاظ آماري ارتباط معنی داري حبین میزان ت ).p<05/0(یافت نشد 

ساعات رانندگی  ل، سابقه حادثه، سابقه رانندگی وهمچنین بین سن، وضعیت تاه. )p<05/0(شد نیافت 

  .)p<05/0( مبستگی معنی داري یافت نشدبا نگرش به ایمنی در رانندگی ه در هفته

نگرش به ایمنی بر رفتارهاي مخاطره آمیز رانندگان تاثیر دارد، بنابرین با توجه به آمار  :نتیجه گیري

باالي حوادث در کشورمان، ضروري است برنامه هاي آموزشی در مورد مسائل ایمنی براي رانندگان 

 .مسائل ایمنی بهتر شودگذاشته شود تا نگرش رانندگان در مورد 

  نگرش، ایمنی، رفتار، رانندگان تاکسی، ارومیه :کلیدي کلمات

  1392، پاییز 3فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، دوره اول، شماره
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  مقدمه

ایران از لحاظ آمار تعداد مرگ ناشی ار حوادث رانندگی 

جزء کشورهاي رتبه دار در جهان می باشد به گونه اي که بر 

اساس آمار منتشره توسط سازمان پزشکی قانونی کشور هر 

هزار نفر در اثر تصادفات رانندگی  25سال به طور متوسط 

دفات نرخ تلفات تصا 1جان خود را از دست می دهند، نمودار 

  ).1(را نشان می دهد 1389تا  1384در کشور از سال 

  .بر اساس آمار پزشکی قانونی کشور 1389الی  1384نرخ تلفات ناشی از تصادفات رانندگی از سال :  1نمودار 

  
  

مطالعاتی که در مورد حوادث انجام می شود در سـه فـاز   

فـاز   -) (Pre- crash phase-2فاز قبـل حادثـه    -1: است

 – Post(فاز بعـد از حادثـه   -3و ) Crash phase( حادثه 

crash phase( . قبــل از حادثــه بــه بررســی فــاز مطالعــات

، رفتارها )Attitudes(ویژگیهاي رانندگان از قبیل نگرش ها 

)Behaviors (مطالعات فـاز  .و تجربیات رانندگی می پردازد 

حادثه به بررسی نوع برخوردهاي مرگبار و شـرایط آنهـا مـی    

مطالعات فاز بعد از حادثه گستره ي صدمات تحمیـل   .پردازد

شده در نتیجه ي تصادفات را با توجه بـه فراوانـی، ماهیـت و    

پیشـگیري بـر   از آنجـایی   .)2(کنـد  شدت پیامدها بررسی می

درمان مقدم است، مطالعات قبـل از حادثـه در پیشـگیري از    

مهمترین دالیل بروز رفتار هـاي   .دنحوادث اهمیت زیادي دار

افراد با نحوه اجراي روشـهاي  : ناایمن می تواند موارد زیر باشد

ضـرورت انجـام عمـل ایمـن      ،) مهـارت ( ایمن آشنا نیسـتند  

افراد فکر مـی کننـد کـه انجـام      ،) نگرش(احساس نمی شود 

ــازد     ــی سـ ــا وارد نمـ ــه آنهـ ــیبی بـ ــاایمن آسـ ــال نـ    اعمـ

  .)  (Zambon and Hasselberg 2006)باور( 

رش نسبت به تفاوت هاي فردي از قبیل درك ریسک، نگ

تی رانندگان بر میزان هاي شخصی ایمنی ترافیک، و جنبه

بر اساس مطالعاتی که  .)3،5(می گذارندایمن تاثیر رانندگی نا

پیش می توان انجام شده شخصیت ریسک پذیري افراد را 

نگرش افراد رفتارهاي آنها را تغییر داد کرده و با تغییر بینی 

 تغییر پذیرشخصیت افراد ثابت است ولی نگرش افراد  زیرا

توجه به رعایت موارد ایمنی کاري نگرشی است که  .)5(است

در باال بردن رفتار هاي ایمن اثر دارد و بسامد حوادث 

  .)6(کاهش می دهدرا

ــا عنــوان   آریســتایددر مطالعــه اي کــه   و همکــارانش ب

آمیز، ویژگیهاي شخصیتی و حوادث جـاده   رفتارهاي مخاطره

 132بــر روي  2009اي بــین دانشــجویان دانشــگاه در ســال 

نتایج مطالعـه نشـان داد افـرادي کـه از     دانشجو انجام دادند، 

لحاظ شخصیتی نگران بودند مستعد انجام رفتارهاي مخـاطره  

همچنین نتایج مطالعه نشان داد کـه افـرادي کـه    . آمیز بودند

حوادث رانندگی بیشـتري داشـتند رفتارهـاي مخـاطره آمیـز      

   ).7(بیشتري مثل عدم دقت و تمرکز در رانندگی را داشتند

ا هدف بررسی ارتباط بین نگرش به ایمنی ب ضرمطالعه حا

در رانندگی و رفتـار هـاي مخـاطره آمیـز راننـدگی در افـراد       

متاهل و مجـرد، گروههـاي سـنی مختلـف، سـوابق مختلـف،       

  .انجام شد وضعیت تاهل و سطح تحصیالت مختلف

  بررسیروش 

جامعـه مـورد    وتحلیلـی   -توصـیفی   این مطالعـه از نـوع  

در سـال  مطالعه رانندگان تاکسی شاغل در شهرستان ارومیـه  

و  بعد از هماهنگی بـا سـازمان تاکسـیرانی ارومیـه     .بود1392

از راننـدگان  % 50بـا توجـه بـه اینکـه حـدودا       کسب رضایت
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نرخ تلفات

سال

تعداد مرگ در اثر حوادث در سالهاي مختلف



 1392پاییز ، 3شمارهاول،  يدوره    فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

و % 95طمینـان  احداقل یک بار تجربـه تصـادف را دارنـد بـا     

م حجـ  بـا اسـتفاده از رابطـه     05/0خطاي مجـاز  

بـراي مقایسـه و ارتبـاط    . بدست آمـد  مورد 384تعداد نمونه 

نگرش به ایمنی و رفتارهـاي مخـاطره آمیـز در راننـدگان بـا      

نفـر بـه    192 ه با رانندگان بـدون سـابقه حادثـه،   سابقه حادث

انتخـاب  نفر به عنـوان گـروه شـاهد     192عنوان گروه مورد و 

سـال   3کـه در   ندگروه مورد از میان افرادي انتخاب شد. شد

و گروه شاهد از افرادي  داشتندگذشته سابقه حادثه رانندگی 

ســال گذشــته را نداشــتند 3در ســابقه حادثــه راننــدگی  کــه

از  بود کـه ابزار جمع آورى اطالعات پرسشنامه . انتخاب شدند

سـن، میـزان   (و عمـومی   مشخصات دموگرافیک -1: بخش 3

ی در هفتـه و  تحصیالت، وضعیت تاهل، تعداد ساعات راننـدگ 

رفتـار هـاي مخـاطره     -3نگرش بـه ایمنـی    -2 )سابقه حادثه

سـواالتی   نگرش بـه ایمنـی   قسمتدر . بودتشکیل شده آمیز 

رانندگی هیجانی  و اطاعت از قوانین، رانندگی با سرعتدرباره 

رفتارهاي مخـاطره آمیـز بعـدهاي ابـراز وجـود،       قسمتدر  و

بعـد از  . بودده شده رانندگی با سرعت زیاد و نقض قوانین آور

پرسشنامه ها به صورت خود اجراي کسب رضایت از رانندگان 

، زیرا طبیعت سواالت پرسشـنامه بـه   تکمیل شد نیمه نظارتی

که اگر از پاسخ دهنده به صورت شـفاهی پرسـیده    بودشکلی 

در حضور افراد دیگر پرسشـنامه را   بودیا فرد  مجبور  می شد

به بعضی سواالت جواب صـحیح  تکمیل نماید به احتمال زیاد 

، بنابرین در این روش پرسشنامه در اختیار فـرد قـرار   نمی داد

گرفت و پس از تکمیل آن توسط فـرد، جمـع آوري گردیـد و    

چنانچه پاسخ دهنده ها با سوالی مبهم روبرو باشند در اجراي 

 4سـواالت از   .نیمه نظـارتی از پژوهشـگر سـوال مـی پرسـید     

تشـکیل   خالفموافقم، مخالفم و خیلی مگزینه خیلی موافقم، م

و  3، مخـالفم  2، مـوافقم  1خیلـی مـوافقم    بود که نمرهشده 

میانگین در نظر گرفته شـده بـراي ایـن    . بود  4مخالفمخیلی 

باشد به منزلـه نگـرش منفـی و     5/2چهار گزینه اگر باالتر از 

به منزلـه نگـرش    5/2انجام رفتارهاي مخاطره آمیز و کمتر از 

 .عدم انجام رفتارهاي مخاطره آمیز می باشدمثبت و 

قبلی توسط  در مطالعهی پرسشنامه یروایی و پایا

تایید  77/0با میزان آلفاي کرونباخ  نویسندگان مقاله حاضر

و  SPSS 16براي آنالیز آماري از نرم افزار . )8( بودشده 

براي بررسی همبستگی ، آزمون آماري  همبستگی پیرسون

 - آزمون من از بین نگرش به ایمنی و رفتارهاي مخاطره امیز

میز آبراي مقایسه میانگین نگرش و رفتارهاي مخاطره ،ویتنی 

نندگان با توجه به وضعیت تاهل و سابقه حادثه از آزمون را

براي مقایسه میانگین نگرش و رفتارهاي  ،والیس -کروسکال

میز رانندگان با توجه به سابقه رانندگی، ساعات آمخاطره 

 - رانندگی در هفته، میزان تحصیالت از آزمون کروسکال

  .می باشد 05/0سطح معنی داري . استفاده شدوالیس 

  نتایج

. داشتندسال سن  35-26ن بیدرصد رانندگان  5/38

 5/43( مقدار بود  ینساعت در هفته بیشتر 80-41رانندگی 

سال سابقه  10تا  1درصد رانندگان بین  4/40). صدرد

درصد رانندگان میزان تحصیالتشان  6/41. رانندگی داشتند

  ).1جدول(ل می باشندهو اکثر رانندگان متا. بوددیپلم به باال 

توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه بر حسب سن، تعداد ساعات رانندگی در هفته، سابقه رانندگی، :  1جدول 

  )n=384( 1392در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه در سالتحصیالت، وضعیت تأهل و سابقه حادثه 

  درصد  تعداد  طبقه بندي  متغیر

  سن

18-25  

26 -35  

36 -45  

46 -55  

56 -65  

65>  

56  

148  

85  

49  

35  

11  

6/14  

5/38  

1/22  

8/12  

1/9  

9/2  

  ساعات رانندگی در هفته تعداد

1 -40  

41-80  

81-120  

>120  

117  

167  

92  

8  

5/30  

5/43  

24  

1/2  
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 1جدول ادامه 

  درصد  تعداد  طبقه بندي  متغیر

  سابقه رانندگی

1 -10  

11-20  

21-30  

31-40  

40>  

154  

111  

64  

31  

24  

4/40  

9/28  

4/16  

4/8  

9/5  

  تحصیالت

  ابتدائی

  راهنمائی

  دبیرستان

  دیپلم به باال

49  

59  

116  

160  

8/12  

4/15  

2/30  

6/41  

  وضعیت تاهل

  مجرد

  متاهل

  مطلقه

117  

252  

13  

5/30  

9/65  

6/3  

  سابقه حادثه
  دارد

  ندارد

192  

192  

50  

50  

نگرش به ایمنی در رانندگی و ) SD(میانگین و انحراف معیار 

رفتارهاي مخاطره آمیز رانندگی با توجه به مشخصات دموگرافیک و 

به  5/2میانگین نمره . آورده شده است 2سوابق رانندگی در جدول 

پایین نشان دهنده نگرش مثبت به ایمنی و عدم انجام رفتارهاي 

به باال نشان دهنده نگرش منفی  5/2مخاطره آمیز و میانگین نمره 

  . به ایمنی و انجام رفتارهاي مخاطره آمیز می باشد

رهاي مخاطره آمیز با توجه به ویژگیهاي دموگرافیک و سوابق نگرش به ایمنی و رفتا) انحراف معیار(میانگین نمره : 2جدول 

  ). =384n( 1392در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه در سالرانندگی 

  طبقه بندي  متغیر
: نگرش به ایمنی

  )SD(میانگین 

رفتارهاي مخاطره آمیز 

  )SD(میانگین 

  سن

18-25  
26 -35  
36 -45  
46 -55  
56 -65  

65>  

84/2 )63/0(  
84/2 )68/0(  
75/2 )80/0(  
70/2 )57/0(  
91/2 )75/0(  
4/2 )57/0(  

55/2 )56/0(  
44/2 )54/0(  
42/2 )54/0(  
38/2 )63/0(  
35/2 )43/0(  
41/2 )49/0(  

تعداد ساعات رانندگی در 
  هفته

1 -40  
41-80  
81-120  
>120  

85/2 )64/0(  
80/2 )70/0(  
73/2 )72/0(  
79/2 )04/1(  

53/2 )52/0(  
44/2 )53/0(  
29/2 )54/0(  
65/2 )86/0(  

  سابقه رانندگی

1 -10  
11-20  
21-30  
31-40  

40>  

80/2 )66/0(  
82/2 )74/0(  
75/2 )67/0(  
67/2 )73/0(  
92/2 )69/0(  

45/2 )52/0(  
46/2 )60/0(  
48/2 )55/0(  
21/2 )51/0(  
28/2 )35/0(  

  تحصیالت

  ابتدائی
  راهنمائی
  دبیرستان

  دیپلم به باال

82/2 )79/0(  
84/2 )75/0(  
81/2 )69/0(  
75/2 )64/0(  

39/2 )50/0(  
49/2 )55/0(  
43/2 )52/0(  
43/2 )57/0(  

  وضعیت تاهل
  مجرد
  متاهل
  مطلقه

82/2 )66/0(  
76/2 )69/0(  
25/3 )72/0(  

48/2 )56/0(  
39/2 )53/0(  
83/2 )54/0(  

  سابقه حادثه
  دارد
  ندارد

84/2 )75/0(  
76/2 )63/0(  

44/2 )53/0(  
42/2 )56/0(  
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براي بررسی ارتباط بـین نگـرش بـه ایمنـی و رفتارهـاي      

مخاطره آمیز از آزمون آمـاري همبسـتگی پیرسـون اسـتفاده     

یطه نگرش به ایمنـی  نتایج نشان داد هر سه ح). 3جدول (شد

 حیط هاي ابراز وجود و رانندگی با سرعت زیـاد  در رانندگی با

یعنـی   ،آمیـز ارتبـاط معنـی داري داشـت    رفتارهاي مخـاطره  

افــرادي کــه نگرششــان بــه ایمنــی راننــدگی منفــی هســت،  

هـر سـه   . رفتارهاي مخاطره آمیزششان هم بـاال خواهـد بـود   

حـیط ي نقـض قـوانین    ه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیط

  . رفتارهاي مخاطره آمیز ارتباط معنی داري یافت نشد

بررسی همبستگی بین حیطه هاي نگرش به ایمنی و حیطه هاي رفتارهاي مخاطره آمیز در بین رانندگان تاکسی با : 3 جدول

  .1392در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه در سال آزمون همبستگی پیرسوناستفاده از 

حیطه هاي رفتارهاي  -حیطه هاي نگرش به ایمنی

  مخاطره آمیز

میانگین 

انحراف (

حیطه ) معیار

  نگرش

انحراف (میانگین 

حیطه )معیار 

رفتارهاي 

  مخاطره آمیز

سطح معنی 

  داري

ضریب 

  )r(همبستگی

ابراز وجود - اطاعت از قوانینجریان ترافیک در برابر   30/3 ( 66/0 ) 99/1 ( 98/0 ) 001/0 * 221/0  

ابراز وجود - رانندگی با سرعت  96/2 ( 85/0 ) 04/1 ( 98/0 ) 001/0 * 874/0  

ابراز وجود -رانندگی هیجانی  27/2 ( 9/0 ) 99/1 ( 98/0 ) 001/0 * 893/0  

رانندگی با سرعت زیاد - جریان ترافیک در برابر اطاعت از قوانین  30/3 ( 66/0 ) 24/2 ( 37/0 ) 001/0 * 252/0  

رانندگی با سرعت زیاد - رانندگی با سرعت  40/1 ( 98/0 ) 24/2 ( 37/0 ) 001/0 * 515/0  

رانندگی با سرعت زیاد -رانندگی هیجانی  72/2 ( 10/1 ) 24/2 ( 37/0 ) 001/0 * 153/0  

نقص قوانین - جریان ترافیک در برابر اطاعت از قوانین  30/3 ( 66/0 ) 39/2 ( 65/0 ) 783/0  740/0  

نقص قوانین - رانندگی با سرعت  04/1 ( 40/0 ) 39/2 ( 56/0 ) 648/0  420/0  

نقص قوانین -رانندگی هیجانی  72/2 ( 01/1 ) 39/2 ( 65/0 ) 159/0  470/0  

  . نشان دهنده سطح معنی داري می باشد* 

براي بررسی نرمال  .می باشد 05/0سطح معنی داري 

. استفاده شد اسمیرنوف-از آزمون کولموگروفبودن داده 

غیر زیع داده هاي کلیه متغیرها نتایج بررسی نشان که تو

  .)4جدول(بودندنرمال 

در هفته،  اسمیرنوف براي متغیرهاي سن، تعداد ساعات رانندگی- بررسی نرمال بودن داده با استفاده از از آزمون کولموگروف: 4جدول 

  1392سابقه رانندگی، تحصیالت، وضعیت تأهل و سابقه حادثه در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه در سال

 سطح معنی داري متغیر

001/0 سن  

02/0 وضعیت تاهل  

001/0 سطح تحصیالت  

03/0 تعداد ساعات رانندگی درهفته  

001/0 سابقه حادثه  

001/0 سابقه رانندگی  

با توجه به نرمال نبودن توزیع داده ها براي مقایسه 

میز رانندگان با توجه به آمخاطره میانگین نگرش و رفتارهاي 

ویتنی و براي  -وضعیت تاهل و سابقه حادثه از آزمون من

مقایسه میانگین نگرش و رفتارهاي مخاطره امیز رانندگان با 

توجه به سابقه رانندگی، ساعات رانندگی در هفته، میزان 

نتایج  .والیس استفاده شد - تحصیالت از آزمون کروسکال

ایمنی و رفتارهاي مخاطره آمیز  نشان داد میانیگن نگرش به

در متغیرهاي دموگرافیک و عمومی تفاوت معنی داري وجود 

    .)5جدول)(<05/0P(ندارد 
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بین حیطه هاي نگرش به ایمنی و حیطه هاي رفتارهاي مخاطره آمیز با مشخصیات دموگرافیک و ارتباط  بررسی: 5جدول 

در رانندگان والیس  -ویتنی و کروسکال -آزمون منهاي  در بین رانندگان تاکسی با استفاده از آزمون سوابق رانندگی

   1392تاکسی داخل شهر ارومیه در سال

  سطح معنی داري  متغیر ها

نگرش به ایمنی –وضعیت تاهل   372/0  

نگرش به ایمنی –سایقه حادثه  475/0  

نگرش به ایمنی –میزان تحصیالت   984/0  

نگرش به ایمنی –سن  283/0  

نگرش به ایمنی –ساعات رانندگی در هفنه   640/0  

رفتارهاي مخاطره آمیز –وضعیت تاهل   230/0  

رفتارهاي مخاطره آمیز –سایقه حادثه  759/0  

رفتارهاي مخاطره آمیز –میزان تحصیالت   889/0  

رفتارهاي مخاطره آمیز –سن   499/0  

025/0  رفتارهاي مخاطره آمیز –ساعات رانندگی در هفته    

799/0  نگرش به ایمنی –سابقه رانندگی  

234/0  نرفتارهاي مخاطره آمیز –سابقه رانندگی  
  

  .می باشد 05/0سطح معنی داري . اشدنشان دهنده سطح معنی داري می ب* 

  بحث و نتیجه گیري

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین نگرش بـه ایمنـی   

در رانندگی و رفتارهاي مخاطره آمیز در رانندگی انجام شـده  

 35- 26اکسی  سنشان بـین  درصد از رانندگان ت 5/38. است

 80-41درصـد راننـدگان تاکسـی در هفتـه      5/43 .می باشد

) درصــد 59(بیشــتر راننــدگان . کننــد سـاعت راننــدگی مــی 

و اکثـر راننـدگان   . تحصیالتشان در مقطع راهنمایی می باشد

  .متاهل می باشند) درصد 5/65(

هـاي   ههر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیط

اي مخـاطره آمیـز   ابراز وجود و رانندگی با سرعت زیاد رفتاره

یعنـی افـرادي کـه نگرششـان بـه       .ارتباط معنی داري داشت 

ایمنی رانندگی منفی هست، رفتارهـاي مخـاطره آمیزششـان    

یطـه نگـرش بـه ایمنـی در     هر سه حبین . هم باال خواهد بود

ي نقـض قـوانین رفتارهـاي مخـاطره آمیـز       هحیط رانندگی با

ه محمـدیان و  در مطالعه اي ک.ارتباط معنی داري یافت نشد 

همکاران در بین رانندگان موتـور سـوار شـاغل انجـام دادنـد      

نتایج نشان داد که بین نگرش به ایمنی و رفتارهاي مخـاطره  

همســو بــا مطالعــه .  )8(همبســتگی معنــی داري وجــود دارد

و همکـارانش در بررسـی    آریسـتایدز که حاظر در مطالعه اي 

ارتباط بین نگرش به ایمنی در رانندگان با رفتارهاي مخاطره 

آمیز انجام دادند، نتایج نشان داد که بین نگرش بـه ایمنـی و   

  .همبستگی معنی داري وجود داردمیز آرفتارهاي مخاطره 

صیالت و رفتارهاي مخاطره آمیـز از لحـاظ   حبین میزان ت

بـین سـن، تحصـیالت،    . شدنآماري ارتباط معنی داري یافت 

اننــدگی و  ســاعات وضــعیت تاهــل، ســابقه حادثــه، ســابقه ر

همبسـتگی  با نگرش به ایمنی در راننـدگی   رانندگی در هفته

معنی داري یافت نشد، همچنین بـین سـن، وضـعیت تاهـل،     

سابقه حادثه، سابقه رانندگی و  ساعات رانندگی در هفته  بـا  

معنـی داري یافـت    همبسـتگی نگرش به ایمنی در راننـدگی  

در مطالعه اى که هاشم وند و همکارانش انجـام دادنـد،    .نشد

ى نتایج نشان داد که بین سن و نگرش به ایمنى ارتبـاط معنـ  

دارى وجود دارد در حالى کـه بـین تحصـیالت و نگـرش بـه      

،  هـم چنـین در   )9(وجـود نداشـت  ایمنى ارتباط معنى دارى 

مطالعه اى که زاروشانى و همکـارانش انجـام دادنـد مشـخص     

گردید که بین سـن و نگـرش بـه ایمنـى و نیـز تحصـیالت و       

  ).10(نگرش به ایمنى رابطه معنى دارى وجود ندارد

بـه ایمنـی در   نشان داد که نگـرش  اي  در مطالعهچینگ 

رانندگی بـه طـور مسـتقیم بـر رفتارهـاي مخـاطره آمیـز در        

همچنین ویژگیهـاي شخصـیتی بـه    . رانندگی تاثیر می گذارد

طور غیرمستقیم از طریق تاثیر بر نگرش به ایمنـی راننـدگان   

  ).11(بر رفتارهاي مخاطره آمیز رانندگان تاثیر می گذارد
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اسـاس ایـن بـاور    اصالح رفتارهاي ناایمن افراد، غالبـا بـر   

است که نگرش به ایمنی بر رفتارهاي مخاطره آمیز راننـدگان  

بنابراین اغلـب راه حـل هـا متکـی بـه تبلیغـات و       . تاثیر دارد

آموزشهاي ایمنی افـراد اسـت تـا تغییراتـی در نگرشـها و در      

، بنابرین با توجه بـه آمـار   . نتیجه رفتارهاي آنها حاصل گردد

روري است برنامه هاي آموزشی باالي حوادث در کشورمان، ض

در مورد مسائل ایمنی براي رانندگان گذاشته شود تـا نگـرش   

  .شود مثبت رانندگان در مورد مسائل ایمنی

  تشکر و قدر دانی

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم  

بنابرین . می باشد 91- 03-34- 745پزشکی ارومیه به شماره 

نشگاه علوم پزشکی ارومیه قدردانی از حمایت و پشتیبانی دا

  .می شود
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Abstract: 

Background:  Every year thousands of people lose their lives in car 

accidents, in such a manner that Iran is one of the top rank countries 

in this case. One of the effective factors in this field is attitude of 
drivers toward safety in driving. The present study aimed to 

investigate the correlation between safety to attitude and precarious 

behaviors. 

Materials and Methods: The present study is descriptive – analytic. 

In this study 384 people from interior taxi drivers of Urmia city were 

selected 192 of whom were considered as the case group with 

experience of accident during the past three years and 192people as 
control group with no experience of accident during the past three 

years. The data were collected through a questionnaire.  The 

questionnaire includes 3 parts: 1-demographic characteristics 2-safety 
attitude 3- specialty of personality. To investigate the relationship 

between personality and attitudes to safety, Features Pearson 

correlation test was used. For statically analysis SPSS software 16 
and Pearson correlation, kruskal- Wallis and Mann- Whitney were 

used. 

Results: Results showed that there was a significant correlation in all 

three scopes of attitude to safety in drivers, assertiveness scopes, fast 
driving and dangerous behaviors (p=0.001). There was no significant 

correlation in all three scopes of attitude to safety and rule breaching 

and precarious behaviors (p<0.005). Between education level and 
precarious behaviors no statistically significant relation was found 

(p<0.005). Also there was no significant correlation between age, 

marital status, experience of accidents, experience of driving and 
driving hours per week with the attitude to safety (p>0.05). 

Conclusion: Attitude to safety has effects on precarious behaviors of 

drivers, so by considering the high rate of accident in our country, it 

is necessary to set up training programs on safety issues for drivers in 
order to improve the drivers’ attitudes to safety issues. 

Keywords: Attitude, Safety, Behavior, Taxi drivers, Urmia 

 

 


