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مقدمه
سبک زندگی باید به صورت یک ترکیب پیچیده از کارها و عادت های رفتاری در افراد و گروه
ها مورد توجه قرار گیرد ،بخصوص با توجه به شالوده فرهنگی و شرایط اجتماعی– اقتصادی و روابط
اجتماعی و شخصیت آنها .با اینکه ما به نقش محیط زندگی کامال واقف هستیم ،ولی افراد تصمیمات زیادی
می گیرند که بر سالمت آن ها تاثیرگذار است .مفاهیم تغییرات رفتاری ،شکل گیری عادت ها و گسترش
سبک زندگی سهم زیادی برای ایفای نقش آموزش بهداشت و ارتقای سالمت به وجود می آورد ( Veal,

 .) 2005سبک زندگی از دیدگاه آدلر شیوه ای نسبتا ثابت است که فرد برای رسیدن به اهداف خود به کار
می برد یعنی راهی است برای رسیدن به اهداف زندگی .این سبک حاصل دوران کودکی فرد است ،به
عبارت دیگر ،سبک زندگی بعد عینی و کمیت پذیر شخصیت افراد است .به همین علت ،نظریه سبک
زندگی آدلر ،نظریه شخصیت او نیز محسوب می شود ( .)Lali, Abedi & Kajbaf, 2012سازمان جهانی
بهداشت سبک زندگی را بر اساس الگوهای مشخص و قابل تعریف رفتار می داند که از تعامل بین ویژگی
های شخصی ،برهم کنش روابط اجتماعی ،شرایط محیطی و موقیعیت های اجتماعی– اقتصادی حاصل می
شود ( .)Lali et al, 2012در طول  5سال گذشته میزان تصادف های منجر به مرگ رو به افزایش بوده است
و در بسیاری از کشورها تبدیل به نگرانی عمومی شده است ( .)Kheyrabadi & Bolhari, 2012بر اساس
گزارش سازمان بهداشت جهانی  ،ساالنه در اثر تصادف های رانندگی بیش از یک میلیون نفر کشته و حدود
 50میلیون نفر مجروح می شوند ( .)Kheyrabadi & Bolhari, 2012در کشور ایران نیز ساالنه بیش از 200
هزار فقره تصادف فوتی و جرح در  117هزار کیلومتر و  1017پیکره شهری اتفاق می افتد ( Mehmandar,

 ) 2011و همچنین یکی از باالترین آمارها در جهان است به طوری که تقریبا دو برابر میزان مرگ در
کشورهای اروپایی است ( .)Narimani, Rajabi, Ahadi & Hosseini, 2012اگر چه امکان عمر طوالنی
همراه باشاد زیستن نسبت به دوران قبل بیشتر شده است اما هرروز شاهد کشتار باور نکردنی مردان ،زنان و
کودکان درجاده ها هستیم .انسان در برابر ماشین قرارگرفته و این یک مبارزه است که انسان در آن بازنده
بوده است (.)Kanani, Aghaei & Abedi, 2013
امروزه شهرها مهمترین خا ستگاه زی ستی ان سان ها ه ستند و با پدیده هایی مدرن نظیر آلودگی هوا،
ترافیک ،رانندگی های پر خطر و تصااادف مواجهند که ناشاای از ورود به دنیای مدرن اساات ( Sharepour,

 .)vadadheir & Ghorbanzadeh, 2011بساایاری از محققان معتقدند که رانندگی کردن و خطر تصااادف
احتمالی در بافت زندگی افراد جساااتجو کرد زیرا رفتارهایی که افراد در هنگام رانندگی برمیگزینند،
بازتاب شیوه و سبک زندگی آنان است لذا رانندگی با سایر رفتارهای افراد مرتبط است .سبک رانندگی را
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می توان مجموعهای از انتخاب های مثبت و منفی فرد در محدودههای ساااختاری تعریف کرد .باید مد نظر
گرفت که رفتارهایی که فرد در زمینه رانندگی (نظیر ویراژ دادن ،سبقت گرفتن ،عبور از چراغ قرمز ،نبستن
کمربند ایمنی و )...انجام می دهد ،تا چه اندازه برآمده از موقعیت های سااااختاری و انتخاب های فردی
اوست (.)Erje, 2004
تردیدی نیست که این ماشین اغلب بدترین ویژگهای انسانی را به وجود می آورد ،کسانی که به
طور طبیعی آرام و دوست دا شتنی ه ستند ممکن است زمانی که رانندگی می کنند قابل شناخت نبا شند،
این رانندگان قسم می خورند که آنها از کودکی پرخاشگر و لجوج بوده اند و به نظر می رسد همه ناکامی
ها ،ناامیدی ها و حسااادتهای پنهانشااان حین رانندگی بروز می کند ( .)Alexander, 2005نتایج حاصاال از
مدل سازی تصادف های بزرگراه ها حاکی از آن است که بین تعداد تصادف های بزرگراه ها و متغیر های
متوساااط سااارعت ،انحراف معیار سااارعت ،حجم ترافیک در هر خط عبوری رابطه معنی داری وجود دارد
(.)Sadathosseini & Soleymani, 2010
بین سبک زندگی و میزان تصادفات رابطه وجود دارد .برای مثال ک سانی که اکثر اوقات شان را در خارج
از خانه به ساار می برند و به فعالیت هایی نظیر گوش دادن به موساایقی ،عالقه به فوتبال ،سااینما رفتن و نوشاایدن
مشروبات الکلی می کنند ،نسبت به دیگران رانندگی پرخطر بیشتری داشته اند ( .)Elvik, 2013الویک

( Elvik,

 )2013در یک فراتحلیل نشاااان دادند که مصااارف مواد و دارو با تصاااادفات جاده ای ارتباط دارد .خیرآبادی و
بوالهری ( )Kheyrabadi & Bolhari, 2012در پژوهشی با عنوان نقش عوامل انسانی در تصادفات جاده ای نشان
دادند که عوامل انساااانی مرتبط با حوادث رانندگی در جاده ها به دو گروه کلی تقسااایم می شاااوند .عواملی که
وابسته به عملکرد عصب -زیست شناختی انسان بوده ،خارج از کنترل و مدیریت شخص در حال رانندگی است
و عواملی که وابسااته به زمینه های شااخصاایتی افراد بوده ،در تعامل با هم عمل می کنند و اغلب تجمعی از عوامل
در افراد را می توان دید (.)Gnardellis, Tzamalouka & Papadakaki, 2008
بین سااابک زندگی و رفتار رانندگی ارتباط وجود دارد ( ;Cockerham, 1997; Møller, 2002
;Shams, Shojaeizadeh, Majdzadeh, Rashidian & Montazeri, 2011; Berg et all 1999
 .)Chliaoutakis et all, 2002کوربت ( )Corbett, 2003نشااان داد که رانندگان پر خطر مردانی هسااتند

که از سرعت زیاد لذت می برند .گناردلیس و همکاران ( )Gnardellis et all, 2008ن شان دادند که سبک
زندگی بر تصادفات رانندگی تاثیر دارد .علیزاده اقدم و صالحی ( )Alizadehaghdam & Salehi, 2011در
پژوه شی با عنوان سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آن ها (مطالعه موردی:
رانندگان درون شاااهری تبریز) نشاااان دادند که بین سااارمایه فرهنگی (شاااامل عادت ها ،روش ها ،مدارک
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تحصیلی و سبک های زندگی) و اشتباه های بی توجهی ،اشتباه های خطرناک ،تخلفات خطرناک و سبک
زندگی و رفتارهای رانندگی رابطه معنی داری وجود دارد و از بین ویژگی های فردی ،جنسااایت ،ساااطح
تحصیالت و نوع خودرو رانندگان نیز بر رفتارهای ترافیکی تاثیرگذار است.
بنابراین با توجه با آمار تصادفات در دنیا و ایران و توجه به این نکته که میزان تصادفات در ایران به
مراتب از میانگین تصادفات در دنیا بیشتر می باشد و همچنین با توجه به رابطه ای که بین تصادفات و سبک
زندگی در بین افراد می باشد .هدف پژوهش این است که سبک زندگی کاربران جوانی که دارای سابقه ی
تصادف هستند را مورد بررسی قرار دهد تا از این طریق عواملی از سبک زندگی که در تصادف دخیل هستند
شناسایی و بتوان از طریق برنامه های آموزشی و ...از میزان تصادفات کاست.
روش
نمونه گیری در این پژوهش به شیوه طبقه ای از مراکز بیمه ،بیمارستان ها ،کانون های اصالح تربیت
و زندان بود . .به دلیل اینکه محقق قصد دارد نمونه تحقیق را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود زیر
گروه های مختلف با گروههای ستی متفاوت با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه
در نمونه نیز حضور داشته باشند از این روش استفاده شد .این نوع نمونه گیری وقتی بکار می رود که جامعه
دارای ساخت همگن و متجانس نیست .جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد تصادف کرده  18تا  24ساله
شهر تهران بودند که به بیمارستان ها ،مراکز بیمه ،کانون های اصالح تربیت ،زندان ،مراجعه کرده بودند .از
بین این جامعه ،تعداد نفر  576انتخاب شدند .بدین صورت که برای مردان  407نفر انتخاب شدند .و برای
زنان هم  169نفر انتخاب شدند .مالک های ورود برای افراد  18تا  24سال :دارا بودن سابقه تصادف ،راننده
بودن یا عابر پیاده ،داشتن حداقل تحصیالت برای تکمیل پرسشنامهها و مالک خروج :داشتن سابقه بیماری
روانی ،عقب ماندگی ذهنی و جسمی ،نداشتن تحصیالت کافی جهت تکمیل پرسشنامه.
پرسشنامه سبک زندگی

1

پرسش نامه سبک زندگی توسط المحمود ،سیمونز و ال اسفار (Al-Mahmoud, Simmons & Al-

 )Asfoor, 2010ساخته شده است .این پرسشنامه شامل  49گویه می باشد که ابعاد مختلفی را از جمله ویژگی
های جمعیت شناختی ،عوامل فراهنگی ،عوامل اقتصادی-اجتماعی ،2استرس های ترافیکی ،3شرایط جاده
1 . Lifestyle
2 . Socio-Economic
3 . Traffic Stress
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ای و محیطی و تجارب تصادفات 1و تاریخچه خشونت های رانندگی 2را می سنجد که مجموعه همه این
عوامل به عنوان سبک زندگی فرد در نظر گرفته می شود .برای مثال به چند گویه ای که در این پرسش نامه
سنجیده می شود اشاره می شود" .وقتی راننده دیگری از شما سبقت می گیرد شما چه واکنشی نشان می
دهید" یا " اگر در هنگام رانندگی از چراغ قرمز عبور کنید و پلیس راهنمایی و رانندگی شما را ببیند ،چقدر
می ترسید؟" الزم به ذکر است برای انطباق ویژگی ها و رفتارهای رانندگی پرسش نامه مذکور با شرایط و
شیوه های رانندگی افراد در داخل کشور ،پرسش نامه مذکور ترجمه شد و گزینه هایی که با رفتارهای
رانندگی در کشور ما منطبق نبود حذف شد یا تغییر پیدا کرد .روایی صوری پرسش نامه مذکور توسط
المحمود و همکاران (  )Al-Hemoud et all, 2010با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان قابل قبول
گزارش کرده است .همچنین الزم به ذکر است که پایایی پرسش نامه مذکور در مطالعه الحمود و همکاران
با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با  0/70گزارش شده است.
اجرای پرسش نامه ها توسط جوانان داوطلب هالل احمر که رشته های مرتبط مانند روان شناسی و
مددکاری دارند و دانشجوی کارشناسی ارشد بودند ،صورت گرفت .در خصوص اجرا آموزش الزم در سه
جلسه به آزمون گرها داده شد و پس از اطمینان از صالحیت آزمون گرها ،با هماهنگی با سازمان های مربوطه
مانند بیمارستان ها ،مراکز بیمه ،کانون های اصالح تربیت ،زندان پژوهش به مرحله اجرا در آمد .در حین
اجرا نیز دو نفر از همکاران اصلی پژوهش بر روی آزمون گرها نظارت داشتند و پرسشنامه ها به محض پر
شدن تحویل همکاران داده می شد.
یافتهها
آمار توصیفی و عوامل سبک زندگی

پاسخهای افراد به پرسشنامه سبک زندگی با استفاده از تحلیلهای توصیفی و همچنین رابطه میان
تعداد تصادفات افراد در طول  24ماه گذشته و عوامل مربوط به سبک زندگی مورد بررسی قرار گرفتند .در
این پژوهش حدوداً  70درصد از افراد نمونه ،مرد و  29درصد زن بودند 79 .درصد از افراد مجرد و حدودا
 21درصد متاهل بودند 10 .درصد از افراد بین  18تا  19سال و  26درصد از افراد بین  20تا  21و  33درصد
از افراد بین  22تا  23و حدودا  30درصد از افراد  24تا  25ساله بودند 7 .درصد از گروه نمونه پایینتر از
دبیرستان 24 ،درصد دبیرستانی و  48درصد دانشجو و  19درصد از آنها فارغ التحصیل بودند 37 .درصد از
1 . Traffic Accident Experience
2 . Traffic Violation History
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افراد فرزند اول بودند .تحصیالت پدر  41درصد از افراد گروه نمونه دیپلم و  13درصد لیسانس بوده،
تحصیالت مادر  37درصد ار افراد ،سیکل و پایینتر بود 74 .درصد افراد دارای گواهینامه میباشند 35 .درصد
از افراد  2-1سال بیشتر سابقه رانندگی ندارند 38 .درصد از افراد حداقل یک بار سابقه تصادف داشتند73 .
درصد از افراد در روز تصادف داشتند؛  81درصد از افراد خودشان را مقصر میدانند 60 .درصد از افراد
گزارش میکنند که در هتگام تصادف کمربند ایمنی بستند؛ تنها حدودا  11درصد از افراد در هنگام تصادف
الکل یا مواد مصرف کردهاند 78 .درصد از افراد نقص فنی اتومبیل را گزارش نمیکنند؛ نیمی از افراد به
هنگام تصادف موسیقی گوش میدادند 75 .درصد از افراد گزارش میکنند که آب و هوا تاثیری بر تصادف
آنها نداشته است و  57درصد نقش جادهها را بر تصادفات موثر میدانند .تنها  16درصد از گروه نمونه سابقه
زندان رفتن داشتند؛  62درصد از افراد باور دارند که جریمههای پلیس تاثیر مثبتی بر وقوع تصادفات دارد؛
 19درصد از افراد زمان تصادف از تلفن همراه استفاده میکردند 34 .درصد از افراد از آموزشگاه رانندگی
خود رضایت متوسط داشتند .فقط  18درصد از افراد عضو همیار پلیس بودند؛  32درصد از افراد از بازیهای
کامپیوتری استفاده نمیکنند 43 .درصد از افراد گزارش میکنند که زمان تصادف تمرکز متوسطی داشتند
و  45درصد گزارش میکنند که واکنش آنها به هنگام تصادف سریع بوده است.
تحلیل های امار توصیفی

در این قسمت گزارش تحلیلهای آماری توصیفی به دست آمده از هر پنج فاکتور سبک زندگی به
ترتیب ارائه میشود.
الف) سالمتی و عوامل اجتماعی

1

عامل اول سالمت و عوامل اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد .هفت سوال اول عوامل
دموگرافیک را بررسی میکند؛ و بقیه موارد شامل سواالتی مربوط به ورزش ،نوع لباس پوشیدن ،سیگار
کشیدن ،نوع برنامه مشاهده شده در تلویزیون و نوع موسیقی مورد عالقه فرد میباشد.نتایج نشان میدهد
حدوداً  38درصد افراد بطور منظم ورزش میکنند .تنها  27درصد از افراد از نوع پوشش ملی استفاده می-
کنند 38 .درصد از افراد مرتبا به خارج از کشور سفر میکنند .حدوداً نیمی از افراد برنامه اخبار را بعنوان
برنامه تلویزیونی انتخاب کردند 60 .درصد از افراد مصرف سیگار را گزارش نکردند و  34درصد موسیقی
با ریتم آرام را ترجیح دادند.
1 - Fitness and Social Factors
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جدول .1گزارش توصیفی آیتم های سالمت و عوامل اجتماعی
آیتم های سالمت و عوامل اجتماعی

درصد

فراوانی

ورزش کردن به طور منظم()N=361
بلی

()38/5

139

خیر

()61/5

222

نوع پوشش ()N=361
ایرانی

()27/7

100

خارجی

()72/3

261

سفر خارج از کشور ()N=361
بلی

()38/2

138

خیر

()61/8

223

نوع برنامههای تلویزیون()N=361
اکشن

()8/6

31

ترسناک

()6/9

25

طنز

()13/3

48

اخبار

()44/6

161

ورزشی

()14/1

51

مذهبی

()3/6

13

موسیقی

()8/9

32

مصرف سیگار ()N=361
کمتر از  1پاکت

()22/4

81

 1پاکت

()11/1

40

بیشتر از یک پاکت

()6/1

22

سیگار نمیکشم

()60/4

218

نوع موسیقی()N=361
ریتم آرام

()26/6

96

ریتم متوسط

()34/9

126

ضرب تند

()27/1

98

موسیقی گوش نمیکنم

()11/4

41
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ب) استرس های زندگی

عامل دیگر ،استرسهای زندگی میباشد که شامل سواالتی میباشد که مشکالت مالی ،مشکالت
شخصی ،رضایت زندگی ،فقدان شخص مورد عالقه را می سنجد .در این پژوهش ،نتایج نشان داد حدوداً
 60درصد از افراد در طی  24ماه گذشته مشکالت مالی ،تقریباً  70درصد مشکالت میان فردی 35 ،درصد
فقدان فردی عزیز را تجربه کردند و بطور کلی  60درصاااد از گروه نمونه رضاااایت از زندگی را گزارش
کردند.
ج) سبک رانندگی

عامل سوم ،مربوط به سبک رانندگی میباشد که شامل سواالتی در ارتباط با رانندگی به تنهایی،
زمان رانندگی در روز ،استفاده از تلفن همراه ،استفاده از کمربند ایمنی ،مدل و رنگ وسیله نقلیه و بیمه
میباشد .وضعیت رانندگی افراد دارای سابقه تصادف نشان داد که  45درصد از افراد تنها و  42درصد با
دوستان رانندگی میکنند؛ همچنین تقریباً  50درصد افراد بعدازظهرها ( 12ظهر تا  6عصر) رانندگی میکنند.
 53درصد از افراد گزارش میکنند گاهی اوقات در هنگام رانندگی از موبایل استفاده میکنند؛ تنها نیمی از
افراد گزارش میکنند که به هنگام رانندگی از کمربند ایمنی استفاده میکنند و تقریباً  70درصد از افراد
برای رسیدن به مقصد زمان کافی را در نظر میگیرند؛ حدوداً  37درصد از افراد هدف از رانندگی را حمل
و نقل و  35درصد از آنها هدف را سرگرمی میدانند .حدوداً  80درصد از بیمه شخص ثالث برخوردارند
و  75درصد گزارش میکنند در شرایط جوی نامساعد با دقت بیشتری رانندگی میکنند و تنها  11درصد
تحت چنین شرایطی (باران تند و شن و طوفان) رانندگی میکنند .همچنین نتایج نشان داد  21درصد از ارفاد
قوانین راهنمایی رانندگی را از طریق دوستان و حدودا  30درصد خودشان آموزش دیدند و تنها  40درصد
از افراد گروه نمونه از طریق خانواده قوانین را آموزش دیدند؛ بنابراین حدودا نیمی از افراد آموزش حرفهای
برای گرفتن گواهینامه دریافت نکردند.
جدول .2گزراش توصیفی آیتم های مربوط به سبک رانندگی
آیتم های مربوط به سبک رانندگی

درصد

فراوانی

وضعیت رانندگی ()N=361
دوستان

()24/9

155

تنها

()45/2

163

()5

18

()6/9

25

خانواده بچهدار
خانواده بدون بچه
ساعت رانندگی
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()18

65

بعد از ظهر ( 12ظهر تا  6عصر)

()49/3

178

 6تا  12شب

()29/1

105

بعد از  12شب

()3/6

13

استفاده از تلفن همراه ()N=361
همیشه

()17/2

62

گاهی اوقات

()53/5

193

به ندرت

()29/4

106

استفاده از کمربند ایمنی ()N=361
بلی

()51/5

186

خیر

()20/5

74

()28

101

گاهی اوقلت
اختصاص دادن وقت کافی برای رسیدن به مقصد()N=361
بلی

()67

242

خیر

()33

119

هدف رانندگی()N=361
گذراندن وقت

()15/2

55

حمل و نقل

()37/4

135

سرگرمی

()35/7

129

تفریحات

()11/6

42

بیمه ()N=361
بیمه شخص ثالث

()79/2

286

بیمه بدنه

()20/8

75

شرایط جوی نامساعد ()N=361
مانند روزهای دیگر رانندگی میکنم

()14/7

53

با دقت بیشتری رانندگی میکنم

()74/2

268

رانندگی میکنم

()11/1

40

د) ادراک فرامین پلیس

عامل دیگری که این پرسااشاانامه به ساانجش آن میپردازد ادراک فرامین پلیس میباشااد .این عامل
شامل سواالتی مانند مالحظه کردن پلیس ترافیک در چراغ قرمز ،سرعت ،اجرای تخلف ترافیکی و آگاهی
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ترافیکی می با شد .نتایج ن شان داد حدوداً نیمی از افراد ترس و نگرانی بهنگام عبور از چراغ قرمز یا سرعت
غیرمجاز ندارند ،که به نظر میر سد مو ضوع مهمی در وقوع ت صادفات به شمار میآید .یافته مهم دیگر این
است که  60درصد از افراد فعالیتهای صورت گرفته از سوی پلیس و رسانهها در جهت آگاهی از قوانین
راهنمایی و رانندگی و بهبود شرایط ترافیکی را ناکافی ارزیابی می کنند.
جدول .3گزارش توصیفی آیتم های ادراک فرامین پلیس
آیتم های اطاعت از دستورات پلیس

درصد

فراوانی

عبور از چراغ قرمز در حضور پلیس ()N=361
میترسم

()46/5

168

نگرانی ندارم

()53/5

193

مناسب بودن قوانین رانندگی()N=361
بلی

()66/2

239

خیر

()33/8

122

کافی بودن قوانین ()N=361
بلی

()39/9

144

خیر

()60/1

217

میزان متوسط سرعت()N=361
کمتر از  120کیلومتر در ساعت

()59/8

216

 120تا  150کیلومتر در ساعت

()33

119

باالی  150کیلومتر در ساعت

()7/2

26

تعداد عبور از چراغ قرمز در  24ماه گذشته ()N=361
هیچ بار

()37/4

135

بین یک تا دو بار

()38/8

140

بیش از سه بار

()23/8

86

جریمه شدن به دلیل عبور از چراغ قرمز ()N=361
هیچ بار

()56/5

204

بین یک تا دو بار

()31/9

115

بیش از سه بار

()11/6

42

تخلف سرعت غیر مجاز()N=361
هیچ بار

()30/7

111
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بین یک تا دو بار

()48/2

174

بیش از سه بار

()21/1

76

تصادف در طی  24ماه اخیر ()N=361
بین  1تا  2بار

()83/9

303

بیش از  3بار

()16/1

58

ه) استرس های رانندگی

عامل آخر این پرسشنامه ،مربوط به استرس های رانندگی میباشد که عواملی مانندشرایط جاده ها ،شرایط هوا،
ترس از آسیب ،با فاصله کم و خطرناک دنبال ماشین دیگر حرکت کردن را مورد سنجش قرار میدهد .نتایج نشان میدهد
 75درصد از افراد شرایط جاده را عامل مهمی بر رانندگی میدانند و حدوداً  45درصد از افراد مشکالتی را در ارتباط با عالئم
راهنمایی رانندگی در جاده تجربه میکنند؛  53درصااد از افراد به اندازه یک ماشااین فاصااله خود را با ماشااین جلویی حف
میکنند و حدوداً  45درصد از افراد گزارش میکنند سرعت غیر مجاز رانندههای دیگر بر رانندگی آنها تاثیر دارد.
جدول  .4گزارش توصیفی آیتم های استرس رانندگی
آیتم های استرس رانندگی

درصد

فراوانی

واکنش در برابر سبقت ماشینهای دیگر()N=361
ناراحت میشوم

()25/8

93

انتقام میگیرم و سبقت میگیرم

()25/2

91

()49

177

واکنش نشان نمیدهم
تاثیر شرایط جاده بر رانندگی
بلی

()75/1

271

خیر

()24/9

90

مشکالت در ارتباط با عالئم راهنمایی رانندگی در جاده ()N=361
بلی

()43/5

157

خیر

()65/5

204

تاثیر سرعت غیر مجاز رانندههای دیگر بر رانندگی شما ()N=361
بلی

()44/9

162

خیر

()55/1

199

تاثیر آب و هوا ()N=361
بلی

()64/8

234

خیر

()35/2

127

()53/7

194

فاصله با ماشین جلویی
 1ماشین
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حدودا  2ماشین
حدودا بیش از  2ماشین

()27/7

100

()18

65

ترسیدن از اسیب دیدن به هنگام رانندگی ()N=361
بلی

()14/7

53

گاهی اوقات

()74/2

268

نمیترسم

()11/1

40

ماتریس همبسااتگی سااابقه تصااادف با عوامل ساابک زندگی در جدول  5آمده اساات .همانطور که
مشاااهده می شااود  3عامل عوامل اجتماعی ،ساابک زندگی و ادراک قوانین پلیس تصااادف ارتباط معنادار
داشتند .عامل ادراک قوانین پلیس همبستگی باالتری با سابقه تصادف دارد (.)p<0/01, R 0/26
جدول .5ماتریس همبستگی سبک زندگی و سابقه تصادف
عوامل

استرس

سبک

قوانین

استرس

سابقه

اجتماعی

زندگی

رانندگی

پلیس

رانندگی

تصادف

عوامل اجتماعی

1

استرس زندگی

.008

1

سبک رانندگی

.101

.024

1

ادراک قوانین پلیس

.014

*.105

**.209

1

استرس رانندگی

.009

**.147

.058

*.118

1

سابقه تصادف

*-.113

-.048

*.124

**.260

-.031

1

*معناداری در سطح  **،0/05معناداری در سطح 0/01
جدول  .6تحلیل رگرسیون همزمان سابقه تصادف بر مبنای ابعاد سبک زندگی
مدل

R

R2

 R 2تعدیل

خطای استاندارد برآورد
1/12

0/30

0/10

0/08

1

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

رگرسیون

()46/68

5

()9/33

()7.31

0/000

باقیمانده

()452/92

355

()1/27

کل

()499/60

360
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جدول  .7شاخصهای آماری رگرسیون ابعاد سبک زندگی
ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد شده
T

معناداری
()0/01

ابعاد سبک زندگی

 Bضریب

خطای

ضریب بتا

عوامل اجتماعی

()-0/05

استاندارد
()0/02

()-0/12

()-2/47

سبک رانندگی
1
ادراک فرامین پلیس

()0/02

()0/01

()0/09

()1/72

()0/08

()0/10

()0/02

()0/25

()4/82

()0/000

استرس رانندگی

()-0/04

()0/03

()-0/06

()-1/31

()0/18

استرس زندگی

()0/04

()0/06

()0/03

()0/64

()0/52

متغیر وابسته :سابقه تصادف؛ متغیر مستقل :ابعاد سبک زندگی
نتیجه
هدف این پژوهش بررسی سبک زندگی کاربران جوان ترافیکی با سابقه تصادف در شهرستان تهران
می باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که سابقه تصادف با ابعاد سبک زندگی ارتباط معنادار در
سطح( )P<0/01دارد .و در بین این عوامل و ابعاد ادراک فرامین پلیس همبستگی باالتری با سابقه تصادف
دارد( .)P0</01 ،R =0/26منظور از ارداک فرامین پلیس مالحظه کردن پلیس ترافیک در چراغ قرمز،
سرعت ،اجرای تخلف ترافیکی و آگاهی ترافیکی می باشد .نتایج پژوهش گرجیان ،خداویسی ،امینی،
سلطانیان و رضاپور ( )Gorjian, Khodaveisi, Amini, Soltanian & Rezapour, 2014در شهر همدان،
موید افزایش وقوع حوادث رانندگی در افرادی است که سبک زندگی خطرناک دارند .آنها در پژوهش
خود چهار بعد سبک زندگی (فعالیت های معمول روزانه،سبک رانندگی،درک قوانین راهنمایی و رانندگی
و استرسهای حین رانندگی) را مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که سبک زندگی افراد با حوادث
رانندگی رابطه معنادار در سطح ( )P<0/01دارد که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .همچنین نتایج
پژوهش سادات ایزدی ( )Sadatizadi, 2015در مورد رفتار رانندگی پر خطر در جوانان نشان داد که سبک
زندگی افراد بر رانندگی پر خطر تاثیر گذار است .ایزدی در پژوهش خود به بررسی ابعاد سبک زندگی با
تفکیک جنسیت(دینداری ،فرهنگ مصرفی ،مصرف الکل و ورزش) پرداخته است .همچنین پژوهش شارع
پور و همکاران ( )Sharepour et all, 2011نیز در این راستا می باشد شارع پور و همکاران در پژوهش خود
مانند پژوهش ایزدی سبک زندگی افراد را مورد بررسی قرار دادند و نتایج پژوهش آنها نشان داد که اعمال
مذهبی  ،عالقه به زیبایی و فرهنگ مصرفی در زنان بیشتر از مردان است و عالقه به رانندگی پر خطر در زنان
کمتر از مردان است .بنابراین می توان گفت که تصادفات و حوادث رانندگی و رفتار ترافیکی خلق الساعه
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نمی تواند باشد و به عنوان سبک زندگی ریشه در جامعه پذیری  ،گذشته و یادگیری افراد دارد و رفتارهای
پرخطر مهمترین عامل در ایجاد سوانح و تصادفات رانندگی در جهان محسوب میشود ،رفتارهای پرخطر به
مجموعه رفتارهایی گفته می شود که رانندگان را در خطر مرگ و یا صدمات ناشی از نقض موازین قانونی
قرار می دهد ( .)Shams et all, 2011رفتارهای پرخطری نظیر سرعت غیرمجاز ،نادیده گرفتن عالیم و
مقررات رانندگی ،سبقت غیر مجاز و نقض خطوط به وفور اتفاق می افتد ( Karlsson, Halldin, Leifman,

 .)Bergman & Romelsjö, 2003بررسی ها نشان می دهد بسیاری از رفتارهای غیر ایمن رانندگان به طور
واضح در ارتباط با شخصیت ،جنس ،درآمد و تحصیالت و سبک زندگی می باشد ( Pakgohar, Khalili

 .)& Saffarzadeh, 2009همچنین تجزیه و تحلیل تصادفات رانندگی در ایران بیانگر نقش عوامل انسانی
به عنوان مهمترین عامل بروز تصادفات رانندگی است این عوامل طیف وسیعی از عوامل

جمیت شناختی-

شخصیتی و مهارتهای روانی حرکتی رانندگان را شامل می شود ( .)Pakgohar et all, 2009بر اساس
شواهد موجود عوامل انسانی در  0/60از تصادفات رانندگی به عنوان دلیل اصلی و در  0/95کل تصادفات
نیز به عنوان یک عامل تأثیرگذار معرفی شده است ( .)Mohammadzadeh, Habibi, 2012بنابراین می توان
گفت ،این عوامل در تعامل پیچیده با هم عمل می کنند و به دلیل ارتباط قوی با خصوصیات شخصیتی و
شرایط روانشناختی رانندگان می توانند عامل خطر جدی در تصادفات رانندگی محسوب شوند .سرعت
زیاد و عجله بی مورد ،عدم رعایت قوانین و مقررات ،سبقتهای نابجا ،خستگی و رانندگی طوالنی بدون
استراحت ،بی توجهی به تابلوهای راهنما و هشدار دهنده (سبک زندگی) از جمله رفتارهای پرخطری هستند
که ارتباط قوی با شخصیت و نگرش رانندگان دارند ،اگرچه عوامل موقعیت و محیطی نیز در تقویت و یا
تضعیف آن نقش دارند.
در اشاره به پیشنهادات پژوهش ،پیشنهاد می شود که با توجه به اینکه باورهایی مانند قانون موثر و
بازدارنده نیست یا اجرا نمی شود و یا بعضی از مواقع می شود آن را دور زد در بین جوانان و نوجوانان وجود
دارد ،به روز رسانی قوانین بر اساس پژوهش های میدانی در فواصل زمانی کوتاه تر صورت گیرد و قوانین
موجود به قدر کافی آموزش داده شود .همچنین با توجه به اهمیت بسیار باالی ادراک قوانین پلیس در
تصادفات و رفتار پرخطر نمونه جوانان ،پیشنهاد می شود مداخالتی در ارتباط با تصحیح نگرش و باورهای
افراد در مورد قوانین و اجرای صحیح تر قوانین با توجه به اصول روانشناسانه صورت بگیرد .همچنین تجدید
نظر در محتوا و شیوه آموزش آموزشگاه های رانندگی با هدف یادگیری رانندگی ایمن و سالم و نه صرف
گواهینامه گرفتن و مهارت کسب کردن پیشنهاد می شود .در اشاره به محدودیت های پژوهش هم می توان
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 نبود یک پایگاه مشخص و معتبر برای دریافت اطالعات آماری،به عدم همکاری بعضی از بیمارستان ها
 دوره کوتاه مدت آموزش آزماینده ها بویژه در بخش کیفی و عدم امکان ضبط مصاحبه،مربوط به تصادفات
.در تعدادی از سازمان ها اشاره کرد
سپاسگزاری
 کانون های، مراکز بیمه،از تمام شرکت کنندگان در این پژوهش و همچنین مسئولین بیمارستان ها
 همچنین از سازمان.اصالح تربیت و زندان شهرستان تهران جهت همکاری در این طرح سپاس گزاریم
 اجتماعی جهت- طراحی و اجرای مداخله های روانی،یونیسف و هالل احمر ایران که از نظر مالی طرح
کاهش عوامل خطر تصادفات در نوجوانان و جوانان شهرستان تهران را حمایت کرده و این پژوهش نیز
. نهایت سپاس گذاری را می کنیم،جزیی از طرح مذکور است
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