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  مقدمه

، تبدیل به مشکل تصادفات و مرگ و میر، با افزایش تعداد هاي تمدن استوسایط نقلیه که از مشخص

ثانیه یک مرگ بر اثر  5ه در هر دهند کمارها نشان می. آهاي مختلف اجتماعی گردیده استبزرگی در عرصه

جهان طح عامل مرگ و میر در س سومین 2020دهد و برآورد شده است که در سال حادثه رانندگی رخ می

ار تصادفات رانندگی در دهه اخیر رشدي ده درصدي ر ایران آم). د32(داي باشادهحوادث ترافیکی و ج

حوادث  ، به طوري کهعه یافته استبرابر کشورهاي توس 15مرگ و میرهاي حوادث رانندگی داشته، میزان 

از کل مرگ و میرها در  71/0 باشد و بیش ازسال می 40اي، اولین علت مرگ و میر در گروه سنی زیر جاده

  ). 13(ن رده سنی مرتبط با حوادث ترافیکی استای

آورد، گزیند و با وسیله نقلیه آنها را به اجرا در مییانندگی رفتاري است که فرد بعنوان الگوهاي عملی بر مر

را  2و رفتارهاي منفی 1رفتارهاي مثبتدو دسته  تانداردیزان فاصله اسظ مسرعت، میزان تمرکز و حفد مانن

شود. این رفتارها . رفتارهاي منفی در رانندگی، رانندگی تهاجمی، یا رانندگی پرخطر گفته میشوندشامل می

لت منجر به رفتارهاي خطرناك رانندگی دومین ع). 50(دهنددو گروه از اشتباهات و تخلفات را پوشش می

 .رودس و ناتوانی در ایران به شمار میرفته عمر در اثر مرگ زودر هاي از دستمرگ و نهمین دلیل سال

ترین عامل در بروز رفتارهاي پرخطر رانندگی عوامل فردي و شخصیتی است. در جایگاه بعدي عوامل مهم

داشته اي پر مخاطره رانندگان مربوط به تاثیر دیگران و عوامل اجتماعی بیشترین سهم را در بروز رفتاره

   ).14(است

کننده رفتارهاي ایمن در رانندگی بینیشده، پیشقصد انجام رفتارهاي ایمنِ رانندگی و کنترل رفتاري درك

، احتمال انجام رفتارهاي ایمن دارندشده بیشتري رانندگانی که قصد باالتر و کنترل رفتاري درك .است

کننده رفتارهاي ایمن است. لذا یبینشده، پیشنگرش و کنترل رفتاري درك است.ها بیشتر رانندگی در آن
                                                             
1. Positive Behaviors 
2. Negative Behaviors 
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به . لذا این پژوهش )1(داردرفتارهاي ایمن در رانندگان ضرروت اي بر پایه ارتقاء هاي مداخلهطراحی برنامه

 کارکنان رانندگی در ایمن ارتقاء رفتارهاي بر محافظت انگیزش بر نظریه مبتنی آموزشی مداخله تأثیربررسی 

   پرداخته است. 1395 سال در تیران انشهرست پرورش آموزش و در شاغل

  بیان مسئله

هاي سازمان میر و ناتوانی جسمی در جهان است. گزارش و تصادفات جادهاي یکی از علل مهم مرگ

میلیون نفر در جهان جان خود را در اثر تصادفات  2/1دهد هر سال نزدیک به جهانی بهداشت نشان می

ها و مجروحان، از این کشته .)1(شوندمیلیون نفر دیگر مجروح می 50دهند و بیش از ترافیکی از دست می

تعداد موارد  2020شود تا سال بینی میپیش). 44(مربوط به کشورهاي با درآمد کم یا متوسط است 90/0

در کشورهاي با درآمد کم یا متوسط  80/0در سطح جهان و تا  65/0مرگ ناشی از تصادفات رانندگی تا 

کاهش  30/0این میزان در کشورهاي با درآمد باال تا  2020ین در حالی است که تا سال افزایش یابد؛ ا

  .)52(خواهد یافت

مسئله حوادث رانندگی به صورت عمده رفتاري است و با اصالح رفتارهاي فردي و اجتماعی، تا حدود 

ندگی، یکی از عوامل زیادي قابل پیشگیري می باشند. این یک حقیقت است که انجام رفتارهاي خطرناك ران

مهم و موثر در تصادفات رانندگی است و حتی در موارد متعددي در ایجاد و بروز سوانح ترافیکی، عامل 

ین عوامل دربرگیرنده رفتارهاي رانندگی(مثل تخطی . اانسانی به عنوان شایع ترین عامل گزارش شده است

و هاي رانندگی(مانند خستگی، عدم تمرکز و اختالل در مهارت )از قوانین رانندگی و سرعت غیر مجاز

ین مسئله اهمیت پرداختن به اصالح رفتارهاي خطرناك رانندگی و ا .شودناتوانی هاي فیزیکی و غیره) می

دهد. اگر چه عوارض آن را نشان می تالش براي تغییر این رفتارها در برنامه هاي کاهش تصادفات و

هاي زیادي شده است اما ترافیکی، منجر به یافتهوقوع حوادث  تحقیقات وسیعی در زمینه علل و چگونگی

   ).14(در مورد عوامل انسانی و این که چگونه می توانند باعث کاهش خطر تصادف شوند
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 کمعرفی شد و از آن پس به طور وسیعی به عنوان ی )3(رزتوسط راج 1انگیزش محافظت از طرفی نظریه

ن بر اساس ای). 48(تبهداشت پذیرفته شده اسه تارهاي مربوط بچارچوب براي پیشگویی و مداخله در رف

شامل پاداش از رفتارهاي نادرست و درك د و کنارزیابی تهدید، رفتارهاي ناسازگارانه را ارزیابی می نظریه

هاي ناسازگارانه را انتخاب واکنشان ست. پاداش از رفتارهاي نادرست امکدت و آسیب پذیري) اتهدید (ش

هد. ترس یک دکاهش میازگارانه را هاي ناسحالی که تهدید امکان انتخاب واکنشد و در دهافزایش می

فرد بنابراین اگر . )48(باشدو ارزیابی تهدید می 3شدت درك شده ،2یت درك شدهمتغیر میانی بین حساس

شود می برانگیخته 4المت آسیب پذیر است سطح باالتري از ترسدرك کند که در برابر یک تهدید جدي س

). در این 38(دیابرفتار محافظت کننده) افزایش می(کنندهگیري ي فرد براي انجام رفتار پیشدر نتیجه انگیزهو 

شود. بر پژوهش به بررسی تاثیر مداخله این نظریه انگیزش محافظت بر رفتارهاي ایمن رانندگان پرداخته می

مداخله این نظریه انگیزش  ررسی تاثیراساس پیشینه پژوهش مشخص شد هیچ گونه پژوهشی که به ب

محافظت بر رفتارهاي ایمن رانندگان پرداخته نشده است، براي همین منظور براي بر طرف کردن این خالء 

ارتقاء  برچه تاثیري  محافظت انگیزش بر نظریه مبتنی آموزشی مداخلهپژوهشی سوال پژوهش این است که 

  دارد؟  1395 سال در تیران شهرستان پرورش آموزش و در لشاغ کارکنان رانندگی در ایمن رفتارهاي

  ضرورت و اهمیت پژوهش 

از مردم را  یارياست که ساالنه جان بس یکیو تراف يحوادث و سوانح، تصادفات جاده ا یعتریناشاز  یکی

بیشترین حجم تردد خودروها در سطح جاده هاي کشور مربوط به تعطیالت است.  .دازدان یبه خطر م

 را از ودجان ختصادف  اثر بر ها نفرتصادفات رانندگی از شایعترین حوادثى است که ساالنه میلیون گرچه

ه با سایر مقایس روند شاخص تصادفات در هایران این است ک ورکش تمایز ولی وجه د،دهندست می

                                                             
1. Protection Motivation Theory 
2. Perceived Vulnerability 
3. Perceived Severity 
4. Fear 
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ورها غلب کشا در 1993 ات 1990سال  ان که رشد شاخص تصادفات ازبه افزایش است. چن کشورها رو

 29ایران  کشور در نقلیه هزار وسیله ده ازاي هر تعداد کشته شده به شاخص). 4(مثبت بوده است آرام وربط

 15تا  3حال توسعه  براي کشورهاي در نفر و 5/2تا  1بین  یافته کشورهاي توسعه در درحالی که بوده نفر

مداخالت بررسى  هباشد کما مى ررانندگى در کشو رخط پر الگوى رفتار دنشان دهن هاآمار .بوده است

را ضرورى آموزشی براي کاهش رفتارهاي پرخطر در رانندگی و ارتقاء رفتارهاي ایمن در رانندگی 

  ). 16(سازدمى

لذا بررسی  .شودپیش بینی میاي کاهش تصادفات جادهی خاصی در این زمینه هر ساله تدابیر ترافیک

از ). 6(از اهمیت خاصی برخوردار استارهاي پرخطر رانندگی رفتارهاي ایمن به منظور پیشگیري از رفت

رسد برخی نقلیه هستند. به نظر می یلي خود نیازمند وساهاي روزمرههمه اقشار براي انجام فعالیت طرفی

اق رفتار نقلیه هستند و با انجام رفتارهایی که مصد لالزم در استفاده از وسایهاي د مهارتافراد فاق

م براي زهاي ال). نبود مهارت13(شوندانی و مالی میجب بروز خسارات جبران ناپذیر جپرخطراست، مو

رانندگی امن و ایمن نه تنها براي خود فرد موثر است بلکه سایر افراد نیز از این امنیت بهره مند می شوند. 

رسد. انجام ر میلذا انجام مداخالتی که بتواند رفتارهاي ایمن را در افراد افزایش دهند ضروري به نظ

انندگی پلیس هاي چون شهرداري، راهنمایی و رپژوهش در این زمینه داراي نتایج کاربردي براي سازمان

باعث افزایش رفتارهاي ایمن در آنان شود. لذا انجام چنین پژوهشی در این زمینه  تواندو میکشور می باشد 

  ضرورت دارد

  اهداف پژوهش 

   . کارکنان رانندگی در ایمن ارتقاء رفتارهاينمره کل  بر محافظت انگیزش یهبر نظر مبتنی آموزش تأثیر -

  بر ابعاد ارتقاء رفتارهاي ایمن در رانندگی کارکنان. انگیزش بر نظریه مبتنی آموزش تأثیر -2
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  فرضیه هاي پژوهش 

  موثر است. رانندگی در ایمن رفتارهايرتقاء انمره کل  بر محافظت انگیزش بر نظریه مبتنی آموزش -1

  موثر است. ارتقاء رفتارهاي ایمن در رانندگی ابعاد بر محافظت انگیزش بر نظریه مبتنی آموزش -2

  اهداف پژوهش 

  محافظت انگیزش بر نظریه مبتنی آموزشی مداخله: متغیر مستقل

، هشدت درك شد، دهحساسیت درك ش رفتارهاي ایمن رانندگان در حوزه رانندگی شامل: متغیرهاي وابسته

  .3هزینه درك شدهو  پاداش درك شده، 2دهکارآمدي پاسخ درك ش، 1خودکارآمدي درك شده

  تعریف متغیرهاي پژوهش 

  تعاریف مفهومی 

نظریه انگیزش محافظت براي توضیح اثرات ترس بر نگرشها و رفتارهاي محافظت:  انگیزش نظریه

رفتارها دارد توسعه داده شد. این نظریه بهداشتی و اینکه برانگیخته شدن ترس یک اثر مهمی روي انتخاب 

براي درك و پیش بینی قصد و رفتارهاي بهداشتی که بر عوامل شناختی موثر بر تصمیم گیریهایی که فرد از 

  ).2000کند(آید، تمرکز میکند و یا با چنین وقایعی کنار میزا حفاطت میخود در برابر وقایع آسیب

ارهاي ایمن در رانندگی شامل رعایت کردن مقررات و قوانین راهنمایی و به رفترفتارهاي ایمن رانندگان: 

ده و موجب شود. این رفتارها تضمین کننده زندگی، سالمتی فرد انجام دهنده عمل بورانندگی اطالق می

  ).9شود(سالمت خود و دیگران می

اشتی آسیب پذیر اعتقاد شخص به اینکه در برابر تهدید بهدحساسیت درك شده  :حساسیت درك شده

درك شده به معنی حساسیت احتمال دستگیري فرد خاطی در صورت تخلف، باال  است. این حساسیت

                                                             
1. Perceived self efficacy 
2. Perceived Response Efficacy 
3. Perceived Costs 
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بودن احتمال تصادف و جریمه توسط پلیس می باشد. افرادي که حساسیت درك شده باالیی دارند احتمال 

  ).19(دهندش میافزای د راخواز دست دادن برخی امتیازات رانندگی خود را در صورت تخلف در 

اعتقاد شخص به اینکه تهدید بهداشتی جدي است. باور شخص از اینکه سوانح و  :شدت درك شده

دف سد که تصارت ادراك شده فرد به این باور میدر شد حوادث جاده اي مشکل و معضلی جدي است.

دمات همچنین مختل تواند زندگی او را مختل کند و این صآورد که میکردن صدمات جدي را به وجود می

  ).38(هاي مالی را براي فرد در بر داردشود و زیانهاي اوقات فراغت او میکننده زندگی اجتماعی و فعالیت

هاي خود در یک زمینه مشخص خودکارآمدي به قضاوتهاي فرد درباره توانایی :خودکارآمدي درك شده

دهند تا به هایشان را به تالش کم نسبت میکند. افرادي که خودکارآمدي باالیی دارند، شکستاشاره می

دهند تا به هایشان را به توانایی پایین نسبت میتوانایی پایین، در حالیکه افراد با خودکارآمدي پایین، شکست

اعتقاد شخص به اینکه می تواند به طور موفقیت آمیز رفتار پیشنهاد شده را انجام دهد. باور ). 29تالش کم(

ینکه می تواند به طور موفقیت آمیز رانندگی ایمنی به منظور پیشگیري از سوانح و حوادث شخصی مبنی بر ا

  ).38(اي داشته باشدجاده

همچنین این برآورد شخص از اینکه رفتار پیشنهاد شده موثر واقع خواهد شد.  :کارآمدي پاسخ درك شده

اي از بروز سوانح و حوادث جاده تواند موثر واقع شود وبرآورد که شخص از اینکه رانندگی ایمن می

  ).19(مدهاي ناشی از آن را از بین ببردپیشگیري کرده و خطرات و پیا

گیرد و شامل ناسازگار یا عدم حفاظت از خود میپاداشی است که فرد از پاسخ  :پاداش درك شده

هایی که به ز پاداشباشد. درك فرد اهاي بیرونی (مقبولیت اجتماعی) میهاي درونی (لذت) و پاداشپاداش

دنبال رانندگی غیر ایمن کسب می کند از جمله: زودتر به مقصد رسیدن و تجربه شور و هیجان به دنبال 

  ).19ت غیر قانونی(دگی با سرعرانن
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هایی که در ارتباط با انجام رفتار محافظت کننده باشد. همچنین برآورد شخص از هزینه :هزینه درك شده

عی که براي داشتن رانندگی ایمن با آن مواجه است، از جمله: دیرتر به مقصد رسیدن برآورد شخصی از موان

  ).38(و عدم صرفه جویی در وقت به دلیل عدم رانندگی به هنگام خستگی

  تعاریف عملیاتی 

اي مبتنی بر اي دو جلسهمنظور از نظریه انگیزش محافظت در این پژوهش مداخلهمحافظت:  انگیزش نظریه

   شود.نظریه انگیزش محافظت که به رانندگان گروه مورد(آزمایش) آموزش داده می هايسازه

سوالی بر اساس  62رفتارهاي ایمن اي که رانندگان بر اساس پرسشنامه نمره رفتارهاي ایمن رانندگان:

  کنند.) کسب می19(نظریه انگیزش محافظت طراحی شده است

پرسشنامه سوال از  10اي که رانندگان بر اساس مرهن منظور از حساسیت درك شده :حساسیت درك شده

  کنند.) کسب می19رفتارهاي ایمن(

پرسشنامه رفتارهاي سوال از  10اي که رانندگان بر اساس مرهمنظور از شدت درك شده ن :شدت درك شده

  کنند.) کسب می19ایمن(

سوال از  8دگان بر اساس اي که راننمرهمنظور از خودکارآمدي درك شده ن :خودکارآمدي درك شده

  کنند.) کسب می19پرسشنامه رفتارهاي ایمن(

سوال از  21اي که رانندگان بر اساس مرهمنظور از کارآمدي پاسخ درك شده ن :کارآمدي پاسخ درك شده

  کنند.) کسب می19پرسشنامه رفتارهاي ایمن(

پرسشنامه رفتارهاي سوال از  8ساس اي که رانندگان بر امرهمنظور از پاداش درك شده ن :پاداش درك شده

  کنند.) کسب می19ایمن(
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پرسشنامه رفتارهاي سوال از  11اي که رانندگان بر اساس مرهمنظور از هزینه درك شده ن :هزینه درك شده

  کنند.) کسب می19ایمن(
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  ل دوم

ش و ه  ی و  ی    با
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  مبانی نظري

محافظت و  انگیزش بر نظریه مبتنی آموزشی مداخلهتدا به بررسی مبانی نظري پژوهش شامل در این فصل اب

خودکارآمدي ، شدت درك شده، حساسیت درك شده رفتارهاي ایمن رانندگان در حوزه رانندگی شامل

و سپس مبانی پژوهشی در  هزینه درك شدهو  پاداش درك شده، کارآمدي پاسخ درك شده، درك شده

  رج کشور پرداخته شده است. داخل و خا

  رانندگی در ایمن رفتارهاي

 از استفاده نحوه و هامهارت دانش، رانندگان تا کندمی فراهم را ايزمینه ایمن رانندگی برنامه آموزش

 و خطر ادراك .بخشند بهبود را خود خطر ادراك هايمهارت همچنین و کنند کسب را ایمنی تجهیزات

 صدمات، کاهش براي را مناسب ایمن رفتارهاي رانندگان تا شودمی موجب رخط میزان مناسب ارزیابی

 از  کمربند قبیل از ایمنی تجهیزات از استفاده با همچنین و دهد نشان رانندگی تخلفات و ترافیکی خطرات

 آموزش ایمن، رانندگی رفتارهاي آموزش با). 58(آید عمل به پیشگیري جسمی هايآسیب و صدمات

 رفتار رویکرد کاربرد و مختلف هايموقعیت در وسیله نقلیه راندن نحوه و رانندگی مهارتهاي و هاتکنیک

 تغییر است ایمن رانندگی با ارتباط در تأثیرگذاري بسیار متغیر که را افراد نگرش توانمی شده ریزي برنامه

 از تجهیزات استفاده طریق از جسمی هايآسیب و ترافیکی خطرات کاهش براي را زمینه در نهایت و داد

  . )58(کرد فراهم ایمنی

 باشند معتقد چنانچه و کنند احساس جدي خطر معرض در را خود افراد اگر سالمت به باور مدل اساس بر

 که عملی بهاي باشند معتقد اگر حتی دارد، وجود آن شدت یا و هاآسیب و خطرات کاهش براي راهی که

 .کنندمی شرکت خطرات از پیشگیري هايفعالیت در دارند انتظار که است منافعی از بیش دهند،می انجام

  یک عنوان به شده درك منافع و موانع حساسیت، میزان افزایش بر عالوه ایمن رانندگی آموزش برنامه

 


