
چكیده 
در ســا ل های اخیــر شناســایی جزئیــات رفتــار رانندگــی و تــالش بــرای بهبــود عملکــرد سیســتم حمل ونقــل در ایــن حــوزه 
مــورد توجــه بســیاری از متخصصــان  قــرار گرفتــه اســت. پژوهــش حاضــر بــا هــدف مطالعــه  و مقایســه رفتــار رانندگــی در دو 
کالن شــهر ایــران )تهــران و مشــهد(، بــا اســتفاده از پرســش نامه رفتــار رانندگــی بومــی ســازی شــده و توســعه یافتــه شــامل 
ــی از قبیــل تخلفــات رانندگــی، تخلفــات عمــد در رانندگــی، خطاهــا، لغزش هــا و رفتارهــای مثبــت انجــام  مطالعــه رفتارهای
گرفــت. پاســخ گویان شــامل 229 نفــر از راننــدگان تهــران و 90 نفــر در مشــهد بودنــد. بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی، ســاختار 
ــه قوانیــن ،  تعجیــل و عصبانیــت ،  عــدم  رفتارهــای نابه جــای راننــدگان ایــن دو شــهر متشــکل از 5 عامــل  بــی اعتنایــی ب
تمرکــز و توجــه بــه حقــوق دیگــران ،  بی توجهــی  و  ســرعت و عجلــه  شــناخته شــد و ســپس مشــابهت عامل هــای رفتــاری 
در دو شــهر مــورد آزمــون قــرار گرفــت. نتایــج آزمــون مقایســه ای متوســط  عامل هــای رفتارهــای نابه جــا در دو شــهر نشــان 
ــد. از طرفــی، نتایــج  ــل توجهــی ندارن داد رفتــار رانندگــی افــراد در دســته های شناســایی شــده در ایــن دو شــهر تفــاوت قاب
مقایســه دو مــورد از شــیوه های رفتــاری پرســش شــده از راننــدگان شــامل: اســتفاده از دنــده عقــب هنــگام عبــور از خروجــی 
ــه دیگــر راننــدگان، نشــان دهنــده ی وجــود تفــاوت میــان پاســخ های افــراد در  مــورد نظــر در بزرگــراه و دادن حــق تقــدم ب

دو شــهر اســت. 
واژگان کلیدی: مقایسه، رفتار رانندگی، پرسش نامه رفتار رانندگی  )DBQ(، کالن شهرهای ایران

1- مقدمه 
در  مهــم  از شــاخص های  رفت وآمــد   کارآیــی  و  امنیــت 
ــی عملکــرد حمل ونقــل هســتند. از ایــن  رو تالش هــای  ارزیاب
ــا  ــل ب ــرد سیســتم حمل ونق ــود عملک ــت بهب ــی در جه فراوان
توجــه بــه ایــن شــاخص ها در ســطح جهانــی صــورت گرفتــه 
اســت. از طرفــی اهمیــت نقــش رفتارهــای رانندگــی در 
برقــراری امنیــت و کارآیــی حمل ونقــل بســیار واضــح اســت و 
در دهه هــای اخیــر تحقیقــات گســترده ای در رابطــه بــا رفتــار 
راننــدگان در کشــورهای مختلــف صــورت گرفتــه اســت ]1[.

پیچیدگــی  رفتــار رانندگــی معمــوالً بــا در نظــر گرفتــن اجزای 
ســه دســته اصلــی خصوصیــات زیــر مشــخص می شــود:

1. ویژگی هــای فــردی راننــده شــامل ســن، جنســیت، ســابقه 
رانندگــی و...،

ــه،  ــیله نقلی ــاد وس ــد ابع ــه مانن ــیله نقلی ــات وس 2. خصوصی
ــرل  و...، ــات کنت ــور، ثب ــدرت موت ق

ــوا،  ــد، آب وه ــرایط رفت وآم ــامل ش ــه ای، ش ــرایط زمین 3. ش
ــاختی و....؛ ــرایط زیرس ش

ــي،  ــات رانندگ ــل انســاني در نیمــي از تصادف ــی، عوام از طرف
ــات، از عوامــل  عامــل اصلــي و در بیــش از 90 درصــد تصادف
پژوهش هــای  در   .]2[ اســت  شــده  شــناخته  تأثیرگــذار 
ــانی  ــای انس ــه ویژگی ه ــت ک ــده اس ــان داده ش ــیاری نش بس
ــر  ــد رانندگــی مؤث ــر فرآین ــد بطــور جــدی ب ــادی می توانن زی
ــی،  ــاوت روان شناس ــای متف ــل مکانیزم ه ــه دلی ــند ]1[. ب باش
تخلفــات می توانــد ناشــی از عامل هــای انگیزشــی و اجتماعــی 
باشــد، درحالی کــه خطاهــا )خطــای ســهوی، لغزش و اشــتباه( 
ــرد  ــات ف ــردازش اطالع ــای پ ــای ویژگی ه ــر مبن ــد ب می توانن
راننــده بــه وجــود آینــد ]1[. خطــا و تخلــف، هــر دو ممکــن 
ــاوت  ــي تف ــاند، ول ــیب برس ــران آس ــده و دیگ ــه رانن ــت ب اس
ــکاب تخلــف اســت ]2[.  ــه ارت اصلــي بیــن آ ن هــا در تعمــد ب

مقایسه رفتار رانندگی در کالن شهرهای ایران با استفاده از پرسش نامه 
رفتار رانندگي 

مطالعه موردی: تهران و مشهد 
ریحانه سادات شاهنگیان ، مهرناز اسعدی ، فاطمه امینی2، سارا مهاجرانی نژاد2

1-استادیار موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی 

 2-  دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل ونقل؛ موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی



44

گي
ند

ران
ار 

فت
ه ر

نام
ش 

س
پر

از 
ده 

تفا
س

ا ا
ن ب

را
 ای

ای
ره

شه
الن 

ر ک
 د

گی
ند

ران
ار 

فت
ه ر

س
قای

م
78

ره 
شما

 /
 1

39
8 

یز
پای

 /
م 

ده
وز

ل ن
سا

ــوع  ــوند: ن ــیم مي ش ــز تقس ــوع متمای ــه دو ن ــود ب ــا خ خطاه
ــه علــت مشــکالتي در توجــه،  اول، انحرافاتــي هســتند کــه ب
ــوع  ــد ]3[. ن ــه وجــود مي آین ــات ب ــردازش اطالع حافظــه و پ
دیگــر خطاهــا، خطاهــاي ســهوي  و اشــتباهاتي  هســتند کــه 
فــرد اعمــال و مســیر نادرســتي را بــراي رســیدن بــه مقصدش 
انتخــاب مي کنــد، بــدون این کــه بــه اشــتباه بــودن آن آگاهــي 
داشــته باشــد ]4[. تخلفــات نیــز بــه دو دســته مهــم تقســیم 
مي شــوند، رفتارهایــي کــه تخلفــات غیرعمــدي  هســتند کــه 
ــه در آن  ــدون این ک ــوند، ب ــر مي ش ــن منج ــض قوانی ــه نق ب
قصــدي باشــد، ماننــد رانندگــي آهســته در یــک راه باریــک دو 
طرفــه؛ درحالی کــه تخلفــات عمــدی  رفتارهایــي هســتند کــه 
بــه قصــد آســیب رســاندن و نقــض قانــون انجــام مي شــوند و 

ــوند ]4[. ــوب مي ش ــه محس ــار خراب کاران ــي رفت نوع
بــا توجــه بــه کثــرت ســوانح و تصادفــات رانندگــي در 
ــی از آن،  ــادي ناش ــاي اقتص ــاني و زیان ه ــات انس ــران، تلف ای
وجــود ابــزاري کــه بتوانــد عوامــل انســاني دخیــل )خطاهــا و 
تخلفــات( را شناســایي کنــد، بیــن آن هــا تمایــز قائــل شــود و 
احتمــال خطــر هــر یــک از آن هــا را مشــخص نمایــد، بســیار 
ــات رانندگــی  ــار تصادف ــه خصــوص آم ضــروري اســت ]5[. ب
درون شــهری در بیــن کل تصادفــات رانندگــی و تلفــات ناشــی 
ــزوم  ــر ل ــران و خراســان رضــوی بیانگ از آن در دو اســتان ته
توجــه ویــژه بــه فرهنــگ رانندگــی در  شــهرهای مطرح کشــور 
اســت. بــه عنــوان نمونــه طبــق آمــار منتشــره  توســط مرکــز 
آمــار ایــران، در پاییــز ســال 1392 آمــار تصادفــات و تلفــات 
رانندگــی در ایــن دو اســتان  بــه شــرح جــدول 1 بــوده اســت 
ــهری در  ــات درون ش ــاالی تصادف ــهم ب ــه س ــه ب ــا توج ]6[. ب
ایــن پژوهــش بــه مطالعــه رفتارهــای رانندگــی درون شــهری 
افــراد در کالن شــهرهای ایــن دو اســتان پرداختــه شــده اســت.

ــیوه  ــاط ش ــر ارتب ــی ب ــود مبن ــواهد موج ــه ش ــه ب ــا توج ب
رانندگــی و احتمــال خطــر تصــادف، ده هــا ابــزار  خــود 
ــده  ــاد ش ــی ایج ــیوه رانندگ ــری ش ــرای اندازه گی ــاری ب اظه
از  یکــی   )DBQ( رانندگــی   رفتــار  پرســش نامه  اســت. 
ــه  ــی را ب ــار رانندگ ــه رفت ــت ک ــی اس ــن ابزارهای پرکاربردتری
اندازه گیــری می نمایــد. مطالعــه ی  روش خــود اظهــاری، 
رفتــار نابه جــای راننــدگان توســط ریــزن و همکارانــش  
ــه عنــوان نقطــه عطفــی در تحقیقــات ایــن حــوزه  )1990( ب
ــن  ــات بی ــش انســان در تصادف ــه نق ــه ب ــا توج ــا ب ــود. آن ه ب
ــاوت ــکان متف ــل ام ــه دلی ــی ب ــات در رانندگ ــا و تخلف خطاه
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آن، و�ود  ناشی از �ای ا�تصادی، ت�فات ان�انی و زیاندر ایران �وانح و تصادفات رانند�ی ��رت�ا تو�� �� 
�لا تملایز �ائل� شلود و ا�زاری �� �تواند �وام� ان�انی د�ی� ��طا�ا و ت��فات� را شنا�ایی �ند، �لین آن

[. �� �صوص آمار تصادفات رانند�ی 5]�ا را مش�ص نماید، ��یار �روری ا�ت احتما� �طر �ر یك از آن
�یلان�ر �را�ان ر�وی ش�ری در �ین �� تصادفات رانند�ی و ت�فات ناشی از آن در دو ا�تان ت�ران و درون

تو�ط  ش�ر�ای مطرح �شور ا�ت. �� �نوان نمون� ط�� آمار منتشر��زوم تو�� ویژ� �� فر�ن� رانند�ی در 
 1دو ا�تان  �� شلرح �لدو� این آمار تصادفات و ت�فات رانند�ی در  1392مر�ز آمار ایران، در �اییز �ا� 

در این �ژو�ش �� مطا��� رفتار�لای راننلد�ی  ش�ری�ا تو�� �� ��م �ا�ی تصادفات درون .[6] �ود� ا�ت
 این دو ا�تان �ردا�ت� شد� ا�ت. ی ش�ر�ا��نش�ری افراد در درون

 
 1ش�ری در دو ا�تان ت�ران و �را�ان ر�ویش�ری و �ینم�ای�� آمار تصادفات، ت�فات و م�روحان رانند�ی دورن 1 �دو�

��نوان��ا�ص
�استان��راسان�ر�وی�استان�ت�ران

�در�د�از�ک��ت�داد�در�د�از�ک��ت�داد

�55/84 13156 یت�داد�ت�اد�ات�درون���ر  21367 22/72�  
�19/67 86 یت��ات�درون���ر�ت�داد  500 66/36�  
�57/93 2795 ی��روحان�درون���ر�ت�داد  22173 99/71�  

�45/15 2404 یت�اد�ات��رون���ر�ت�داد  8221 78/27�  
�81/32 42 یت��ات��رون���ر�ت�داد  864 34/63�  
�43/6 192 ی��روحان��رون���ر�ت�داد  8628 01/28�  

 
�لود اه�لاری  2�لا ا�لزاررانند�ی و احتما� �طر تصادف، د��ا تو�� �� شوا�د مو�ود م�نی �ر ارت�اط شیو� 

� ی�ی از �ر�لار�ردترین DBQ� 3نام� رفتار رانند�ی�یری شیو� رانند�ی ای�اد شد� ا�ت. �ر�ش�رای انداز�
�ای ی رفتلار نا�ل�نماید. مطا��ل��یری میا�زار�ایی ا�ت �� رفتار رانند�ی را �� روش �ود اه�اری، انداز�

�لا  �لاآن � �� �نوان ن�ط� �طفی در تح�ی�لات ایلن حلوز� �لود.1990� 4تو�ط ریزن و �م�ارانشرانند�ان 
تو�� �� ن�ش ان�لان در تصلادفات �لین �طا�لا و ت��فلات در راننلد�ی �ل� د�یل� ام�لان متفلاوت �لودن 

ا�لای [. در �ژو�ش این افراد �� �ام� ن��تًا ا�ا�لی: ت��فلات، �ط1�ا تمایز �ائ� شدند ]شنا�ی آنروان

                                                 
 �ا�تان ت�ران و ا�تان �را�ان ر�وی� 92�ای آماری �اییز شا�ص �ای�دو�: �زارشمن��   1

� Self- reported 
� Driver Behavior Questionnaire 
� Reason et al. 

Traffic  
Control stability  
Lapse  
Slips  
Unintentional violation  
Deliberate violation  

بــودن روان شناســی آن هــا تمایــز قائــل شــدند ]1[. در پژوهش 
ــای  ــات، خطاه ــل نســبتاً اساســی: تخلف ــراد ســه عام ــن اف ای
ــا تحلیــل نتایــج  پرخطــر و لغزش هــای نســبتاً آسیب رســان ب
پرســش نامه رفتــار رانندگــی در بیــن 250 نفــر شــناخته شــد 

 .]7[
ــا اســتفاده از پرســش نامه  ــه ب ــات صــورت گرفت ــب مطالع اغل
رفتــار رانندگــي، به صــورت مطالعــات تأییــدي  و برخــی 
ــات  ــی مطالع ــال در برخ ــوان مث ــه عن ــتند. ب ــافي  هس اکتش
تأییــدی ســه عامــل: تخلــف، خطــا و لغــزش و یــا چهارعامــل: 
خطــا، لغــزش، تخلــف عــادي و تخلــف خصمانــه طبقه بنــدي 
ــه  ــن فرض هــا صــورت گرفت ــای ای ــر مبن ــات ب شــده و مطالع
اســت. همچنیــن بــه عنــوان نمونــه برخــي از مطالعــات 
ــل  ــان عوام ــافی، محقق ــی اکتش ــل عامل ــتفاده از تحلی ــا اس ب
ــي  ــت بي تجربگ ــه عل ــزش ب ــا و لغ ــون خط ــدي همچ جدی
ــگ،  ــون پارکین ــراي قان ــي از اج ــم پوش ــي، چش و بی توجه
و  احساســي  تخلفــات  اجتمــاع،  بــه  نگذاشــتن  احتــرام 

خودخواســته را شناســایي کرده انــد ]8[. 
ــی  ــش گری های متنوع ــته، پرس ــال گذش ــت س ــی بیس در ط
ــف  ــورهای مختل ــش نامه DBQ در کش ــتفاده از پرس ــا اس ب
ــزارش  ــکاران  )2004( گ ــن و هم ــت. الیون ــده اس ــام ش انج
دادنــد کــه مطالعــات DBQ در کشــورهای اســترالیا، چیــن، 
یونــان، فنالنــد، هلنــد، نیوزلنــد، ســوئد و ترکیــه انجــام شــده 
اســت ]9[. همچنیــن ممدوحــی و همــکاران )1391( در 
ــل  ــن عوام ــات تعیی ــه مطالع ــد ک ــراز کردن ــود اب ــزارش خ گ
کشــورهای  در  مختلفــي  هدف هــاي  بــا  نابه جــا  رفتــار 
مختلــف انجــام شــده اســت؛ همچــون بررســي عوامــل رفتــار 
نابه جــا  در میــان راننــدگان کشــورهاي مختلــف )بــراي نمونــه 
اســترالیا، یونــان، نیوزیلنــد، اســپانیا  و چیــن(؛ مقایســه رفتــار 
رانندگــي در فرهنگ هــاي مختلــف )بــه عنــوان نمونه مقایســه 
رفتــار رانندگــي در بیــن راننــدگان کشــورهاي فنالنــد، 
انگلیــس و هلنــد( و مطالعــه رفتــار رانندگــي در گــروه خاصــي 
ــدگان  ــه اي، رانن ــدگان حرف ــه رانن ــراي نمون ــدگان )ب از رانن
ــکنان،  ــده و قانون ش ــان رانن ــوان، زن ــدگان ج ــازه کار، رانن ت
قوانیــن ترافیکــي( ]8[. همچنیــن آزکان  و همــکاران بــا 
تحلیــل رفتــار نابه جــاي راننــدگان ایرانــي و مقایســه آن 
ــي  ــل عامل ــا اســتفاده از روش تحلی ــر، ب ــج کشــور دیگ ــا پن ب
ــار رانندگــي را  ــه پرســش نامه رفت تأییــدي، ســاختار ســه گان
ــواع  ــق نیــز ان ــد. عریضــي و حقای ــران نیــز تأییــد نمودن در ای
رفتــار نابه جــا در بیــن راننــدگان اصفهانــي را در قالــب چهــار 
عامــل لغــزش، تخلــف عمــدي، اشــتباه و تخلــف غیــر عمــدي 
شناســایي کرده انــد ]5[. همچنیــن ازکان و الیونــن  )2005( 
ــری  ــرای اندازه گی ــزاری ب ــش نامه DBQ، اب ــعه  پرس ــا توس ب
رفتارهــای  مثبــت  راننــدگان و جســت وجوی رابطــه ی 
ایــن رفتارهــا و مقیاس هــای خطاهــا و تخلف هــا،  بیــن 
پرخاشــگری، تخلفــات رانندگــی و تصادفــات پرداختنــد و 
در نهایــت ســاختار ســه عاملــی شــامل تخلفــات، رفتارهــای 

ــد ]10[.  ــایی نمودن ــا را شناس ــده و خطاه ــت رانن مثب
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در ادامــه ایــن مقالــه روش انجــام تحقیــق و تحلیــل و 
بررســی های انجــام گرفتــه معرفــی شــده اســت. ســپس 
نتایــج  تحلیــل  عاملــی رفتارهــای نابه جــا در دو شــهر و 
ســپس مقایســه آمــاری بــر روی نتایــج دو شــهر ارائــه شــده 
ــه  ــج و ارائ ــدی نتای ــامل جمع بن ــز ش ــر نی ــش آخ ــت. بخ اس

ــت.  ــنهادات اس پیش

2- روش تحقیق
ــار  ــنجش رفت ــش نامه س ــع پرس ــا توزی ــش، ب ــن پژوه در ای
ــدگان  ــن رانن ــی و کاغــذی بی ــه دو شــیوه  اینترنت رانندگــی ب
دو کالن شــهر تهــران و مشــهد در کشــور ایــران، بــه بررســی و 
شناســایی رفتارهــای نابجــا و مثبــت راننــدگان ایــن دو شــهر 
ــده  ــه ش ــی پرداخت ــای اصل ــل مؤلفه ه ــتفاده از تحلی ــا اس ب

اســت.
ــق  ــه اینکــه در روش گــردآوری اطالعــات از طری ــا توجــه ب ب
ــا  ــایر روش ه ــه س ــبت ب ــش نامه نس ــی پرس ــع اینترنت توزی
ــن  ــل بی ــش تعام ــل افزای ــی از قبی ــه برتری های ــوان ب می ت
گــردآوری  ســرعت  افزایــش  پرســش نامه،  و  پاســخ گو 
داده هــا، ســهولت نگهــداری آن هــا و حــذف خطــای انســانی 
ــع آوری  ــه جم ــش هزین ــی و کاه ــک اطالعات ــاخت بان در س
ــا  ــات ب ــل در جمــع آوری اطالع ــرد، در مقاب ــا اشــاره ک داده ه
اســتفاده از پرســش نامه کاغــذی امــکان دسترســی بــه همــه 
اقشــار جامعــه و نیــز امــکان صحبــت رو در رو بــا فــرد و رفــع 
ابهامــات احتمالــی در پاســخ گویی بــه ســؤال ها از جملــه 
ــش دادن  ــت پوش ــه جه ــت. ب ــن روش اس ــر ی ای ــوارد برت م
ــر در  ــش گری حاض ــا پرس ــن روش ه ــر دو ای ــای ه مزیت ه
ــا  ــاه ت ــرداد م ــل م ــذی از اوای ــی و کاغ ــب اینترنت ــر دو قال ه
اواســط شــهریور مــاه ســال 1395 بــه مــدت 45 روز صــورت 

ــت. پذیرف
2-1- جمع آوری اطالعات

پرســش نامه حاضــر شــامل دو بخــش اطالعــات فــردی 
اســت.  رانندگــی  رفتــار  پرســش نامه  ســؤال های  و 
بخــش اول متشــکل از 14 پرســش دربــاره خصوصیــات 
ــی  ــابقه رانندگ ــی، س ــادی- اجتماع ــناختی، اقتص جمعیت ش
از رفتــار عمومــی  افــراد و میــزان رضایت منــدی آن هــا 
رانندگــی در شــهر خودشــان اســت.  بخــش دوم پرســش نامه 
 ،DBQ شــامل 44 ســؤال برگرفتــه از پرســش نامه اســتاندارد
رفتارهــای  مقیــاس   ،DBQ یافتــه  تغییــر  پرســش نامه 
ــت  ــه جه ــه ب ــؤال هایی ک ــز س ــدگان ]10[ و نی ــت رانن مثب
بومی ســازی پرســش نامه DBQ بــرای کشــور ایــران بــه 
ــن بخــش از لحــاظ  ــده اســت؛ ســوال های ای ــه گردی آن اضاف
محتــوا متشــکل از پنــج نــوع رفتــار رانندگــی رایــج افــراد را در 
ــه، خطاهــا، لغزش هــا و  قالب هــای تخلفــات، تخلفــات خصمان

ــت. ــی اس ــت رانندگ ــای مثب رفتاره
DBQ 2-2- تحلیل عاملی نتایج پرسش نامه

ــد  ــل چن ــاي تحلی ــي از روش ه ــاي اصل ــل مؤلفه ه روش تحلی
متغیــره آمــاري اســت کــه توســط کارل پیرســون )1901( 

بــراي تحلیــل اکتشــافي داده هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 
]8[.  از روش تحلیــل عاملــی  جهــت پــی بــردن بــه متغیرهای 
ــا تلخیــص مجموعــه ای از داده هــا  زیــر بنایــی یــک پدیــده ی
ــی،  ــل عامل ــرای تحلی ــه ب ــای اولی ــود. داده ه ــتفاده می ش اس

ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــا اســت. 
DBQ 2-2- تحلیل عاملی نتایج پرسش نامه

ــد  ــل چن ــاي تحلی ــي از روش ه ــاي اصل ــل مؤلفه ه روش تحلی
ــون )1901(  ــط کارل پیرس ــه توس ــت ک ــاري اس ــره آم متغی
بــراي تحلیــل اکتشــافي داده هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت 
]8[.  از روش تحلیــل عاملــی  جهــت پــی بــردن بــه متغیرهای 
ــا تلخیــص مجموعــه ای از داده هــا  زیــر بنایــی یــک پدیــده ی
ــی،  ــل عامل ــرای تحلی ــه ب ــای اولی ــود. داده ه ــتفاده می ش اس

ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــا اســت. 
DBQ 2-3-  تحلیل آماری نتایج پرسش نامه

2-3-1- آزمون مقایسه رفتارهای رانندگی در دو شهر
ــران و مشــهد،  ــدگان ته ــی رانن ــار رانندگ ــرای مقایســه رفت ب
ــه  ــرد ب ــر ف ــخ های ه ــار پاس ــراف معی ــن و انح ــدا میانگی ابت
ــوع از رفتارهــای دســته های شناســایی شــده  ســؤاالت هــر ن
در ســاختار عاملــی محاســبه شــد. ســپس بــه دلیــل ترتیبــی 
ــری  ــون غیرپارامت ــا( از آزم ــخ پرســش ها )متغیره ــودن پاس ب
ــرای بررســی وجــود تفــاوت بیــن هــر دســته  مان-ویتنــی  ب
از مؤلفه هــای رفتــاری راننــدگان در دو کالن شــهر تهــران 
ــدم  ــون ع ــن آزم ــر در ای ــرض صف و مشــهد اســتفاده شــد. ف
وجــود تفــاوت بیــن رفتارهــای کلــی رانندگان دو شــهر اســت.  

2-3-2- بررسی وجود تفاوت در پاسخ های افراد 
لــی  )2014( در مطالعــه مقایســه ای رفتارهــای راننــدگان دو 
کشــور چیــن و هلنــد بــا اســتفاده از پرســش نامه DBQ بــه 
بررســی وجــود تفــاوت در شــیوه های رانندگــی راننــدگان دو 
ــل، پاســخ ها را  ــن تحلی ــرای انجــام ای کشــور پرداخــت. وی ب
ــته بندی  ــوع در 5 ســطح دس ــرر وق ــزان تک ــه می ــه ب ــا توج ب
ــب  ــات، 3= معمــوالً، 4= اغل نمــود )1= هرگــز، 2= گاهــی اوق
اوقــات و 5= همیشــه بــرای احتمال هــای وقــوع: >%10، 
هــر   .(%90>  ،%90~%60  ،%60~%40  ،%40~%10
ــن 1  ــاز  پرخاشــگری بی ــک امتی ــر ســؤال ی ــرای ه ــه ب گزین
ــش هایی  ــان در پرس ــاص داد. بنابری ــود اختص ــه خ ــا 5 را ب ت
ــتباهات وی  ــات و اش ــامل تخلف ــراد، ش ــی اف ــار منف ــه رفت ک
ــتر  ــاز بیش ــد، امتی ــی می نمودن ــی بررس ــگام رانندگ را در هن
ــه  ــود؛ ب ــا ب ــری در رفتاره ــزان بیشــتر پرخاش گ نشــان گر می
ــج گزینهمطــرح  ــا پن ــز  ب ــور از چــراغ قرم ــال  عب ــوان مث عن
شــده بــه ترتیــب امتیازهــای 1تــا 5 را بــه خود اختصــاص  داده 
و میانگیــن امتیــاز مربــوط بــه هــر شــیوه رانندگــی بــرای هــر 
شــهر برابــر حاصل ضــرب درصــد فراوانــی هــر گزینــه در هــر 

ــد ]1[. ــه مربوطــه محاســبه گردی شــهر در عــدد گزین
DBQ 2-4- تحلیل مؤلفه های اصلی پرسش نامه

Factor Analysis  
Mann Whitney U Test  
Lie  
Score  
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2-4-1- بررسی پایایی عوامل پرسش نامه 
معمــوالً بــرای بــه دســت آوردن پایایــی )اعتمادپذیــری( 
ــا وســیله  ــج یکســان ب ــای حصــول نتای ــه معن پرســش نامه، ب
ــای  ــب آلف ــف، از ضری ــای مختل ــابه در زمان ه ــرایط مش و ش
نشــانگر  شــاخص  ایــن  می گــردد؛  اســتفاده  کرونبــاخ  
همبســتگی درونــی متغیرهــای اولیــه اســت و هرقــدر میــزان 
ــش ها  ــی پرس ــد، همگن ــر باش ــدد 1 نزدیکت ــه ع ــب ب ضری
بیشــتر اســت و پرســش نامه از پایایــی برخــوردار اســت. 
ــای  ــی بخش ه ــرای همبســتگی داخل ــب ب ــن ضری ــوالً ای معم

پرســش نامه رفتــار رانندگــی بــه کار مــی رود ]6، 9[. 
2-4-2- بررسی کفایت نمونه

تحلیــل  انجــام  بــرای  نمونــه  کفایــت  بررســی  بــرای 
 KMO ــاره ــا آم ــت   ب ــون بارتل ــی، از آزم ــای اصل مؤلفه ه
ــر  ــاخص KMO بزرگت ــه ش ــود. درصورتی ک ــتفاده می ش اس
از 0/5 باشــد، نمونــه مــورد مطالعــه کفایــت الزم بــرای انجــام 

تحلیــل عاملــی را دارد.

3- تحلیل پرسش های رفتار رانندگی
3-1- نتایج ساختار عاملی رفتار رانندگان
3-1-1- پایایی پرسش نامه و کفایت نمونه

بــه دلیــل اینکــه معمــوالً انتظــار مــی رود کــه میــزان شــاخص 
آلفــای کرونبــاخ بــا بیشــتر شــدن تعــداد اجــزا افزایــش یابــد 
]6[ و بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد ســواالت در برخــی دســته ها 
محــدود بــود، مقــدار ایــن شــاخص بــرای کل ســؤاالت بخــش 
رفتــار رانندگــی بــرای کل نمونــه و نیــز نمونه هــای هــر شــهر 

بــه طــور مجــزا در جــدول 2 محاســبه گردیــد.

 مقادیــر تمــام ضرایــب همبســتگی درونــی در ایــن مطالعــه از 
مقــدار 0/75 بیشــتر اســت کــه نشــان دهنــده پایایــی قابــل 
قبــول عوامــل پرســش نامه در بخــش پرســش های رفتــار 

رانندگــی اســت ]8[.
3-1-2- تحلیل عاملی رفتارهای نابه جا در رانندگی

ــی و  ــت و منف ــای مثب ــت رفتاره ــاوت ماهی ــه تف ــه ب ــا توج ب
ــه جــا، در  ــه رفتارهــای ناب ــوط ب ــداد بیشــتر ســؤاالت مرب تع
ــد  ــی م ــا در رانندگ ــه ج ــای ناب ــا رفتاره ــی تنه ــل عامل تحلی
نظــر قــرار گرفــت. در تحلیــل مؤلفــه هــاي اصلــي بــا چرخــش  
واریمکــس  مقــدار KMO بــراي نمونــه مورد مطالعــه 0/835 
بــه دســت آمــد کــه نشــان دهنــده کفایــت نمونــه اســت. بــر 
ــا  ــه ب ــد، ک ــه اســتخراج گردی ــل، 34 مؤلف ــن تحلی اســاس ای
اســتفاده از معیــار مقادیــر ویــژه بزرگتــر از 1، تعــداد 5 مؤلفــه 
ــي عضــو  ــه درصورت ــر اولی ــک متغی ــد. ی از آن انتخــاب گردی
ــي  ــاز عامل ــه امتی ــود ک ــبه مي ش ــي محاس ــه اصل ــک مؤلف ی
ــر  ــر از 0/35 باشــد. پــس از بررســي نمــودار مقادی آن بزرگ ت
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�نا����وا���پرس��ییایپا�ی�ررس�-2-4-1

و  ��ی�لا و�ل ��انی �ی��و� نتا ینام�، �� م�نا�ر�� �یری�ا�تماد�� ییای�� د�ت آوردن �ا ی�را م�مو�ً
�لا�� ن�لان�ر  نیلا �لردد؛یا�لت�اد� م 1�رون�لا� یآ��لا �یم�ت�ل�، از �لر ی�ام�ا�� در زمان �ی�را

�ا �ر�ل� ی�ا�د، �م�نل �ترینزد 1�� �دد  �ی�ر زانیا�ت و �ر�در م �یاو� یر�ایمت� یدرون ی�م��ت�
 ی�لا��� یدا��ل ی�م��لت� ی�لرا �ی�ر نی�ر�وردار ا�ت. م�مو�ً ا ییاینام� از �اا�ت و �ر�� �تری�

 [. 9، 6] رودی�ار م� � ینام� ر�تار رانند��ر��
�ن�ون���یک�ا�ی�ررس�-2-4-2

ا�لت�اد�  KMO�لا آملار�   2از آزمون �ارت�ت ،یا�� ی�ا���ؤم �یان�ام ت�� ینمون� �را تی��ا ی�رر� ی�را
�لام ان ی�زم �لرا تیل�ا�د، نمونل� ملورد م�ا��ل� ��ا 5/0�زر�تر از  KMO�ا��  ��ی. در�ورت�ودیم

 را دارد. ی�ام� �یت��
 
�یر��ار�رانندگ�ی�اپرس���ی����-3

 انر��ار�رانندگ�ساخ�ار��ا��ی�جین�ا�-3-1
�نا���و�ک�ای��ن�ون�پایایی�پرس��-3-1-1

 ا�دی �ی�زا ا�زا�دن ت�داد ا �تری�رون�ا� �ا � ی�ا�� آ��ا زانیرود �� میم�مو�ً انت�ار م ن��یا �ی�� د�
ا�ت ؤ�ل �ل� ی�ا�� �لرا نی�ا م�دود �ود، م�دار اد�ت� یت�داد �وا�ت در �ر� ن��یو �ا تو�� �� ا [6]

 .دیردم�ا��� � 2در �دو� �ور م�زا � �ر ��ر � ی�انمون� زی�� نمون� و ن ی�را ی��� ر�تار رانند�

 
 �ای ت�ران، م��د و ��نام� درنمون��ر�� DBQ�آ��ای �رون�ا� �رای ��� 2� �دو

�ری��داد���غ�ری��غ
 کرون�اخ�یآ��ا�بی�ر

��319�ک��ن�ون����90���د����229��ران��

 808/0 759/0 824/0 44 یرانند� یر�تار�ا

 
�ا��  ییایا�د�ند� ا�ت �� ن�ان �تری� 75/0م�ا��� از م�دار  نیدر ا یدرون ی�م��ت� �یتمام �را ریم�اد

 [.8] ا�ت یر�تار رانند� ی�انام� در ��� �ر����و� �وام� �ر��
                                                 

� Cronbach's Alpha 
� Bartlet Test 

ویــژه  و اســتفاده از شکســت هــا بــراي تعییــن مؤلفــه هــاي 
ــج 5 مؤلفــه اصلــي  اصلــي از دیگــر مؤلفــه هــا و تفســیر نتای
شناســایي گردیــد کــه 33/53 درصــد از واریانــس مجمــوع را 
ــه تحلیــل  ســاختار  ــوط ب توضیــح مــي دهنــد. اطالعــات مرب
عاملــی کل نمونه هــا بــا اســتفاده از نرم افــزار SPSS در 

جــدول 3 نشــان داده شــده اســت.

ــی  ــف رانندگ ــار تخل ــکل از چه ــي متش ــه اصل ــن مؤلف اولی
ــن«  ــه قوانی ــی ب ــی اعتنای ــوان »ب ــل را می ت ــن عام ــت، ای اس
ــی  ــف رانندگ ــار تخل ــج رفت ــل دوم متشــکل از پن ــد. عام نامی
ــل و  ــر »تعجی ــه( بیان گ ــد )خصمان ــف عم ــار تخل و دو رفت
ــار  ــه رفت ــامل س ــوم ش ــل س ــی«، عام ــت در رانندگ عصبانی
ــوده  ــده ب ــزش رانن ــار ناشــی از لغ ــی و دو رفت ــف رانندگ تخل
ــوق  ــه حق ــه ب ــز و توج ــدم تمرک ــوان »ع ــه عن ــد ب و می توان
دیگــران« در نظــر گرفتــه شــود. عامــل چهارم متشــکل از ســه 
تخلــف در رانندگــی و یــک خطــا اســت، می تــوان ایــن دســته 
را نماینــده »بی توجهــی در رانندگــی« در نظــر گرفــت. عامــل 
ــوده و بیانگــر وجــود  ــه ب پنجــم شــامل چهــار رفتــار متخلفان

ــت. ــدگان اس ــه« در رانن ــرعت و عجل ــت »س خصوصی

3-2- نتایج تحلیل آماری
3-2-1- مقایسه رفتارهای رانندگی در دو شهر

 در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از آزمــون غیرپارامتــری 
ــاری  ــای رفت ــای عامل ه ــه ویژگی ه ــه مقایس ــی ب مان-ویتن
راننــدگان در دو کالن شــهر تهــران و مشــهد پرداختــه شــده 
ــتاندارد و  ــراف اس ــاری، انح ــه رفت ــر مؤلف ــن  ه ــت. میانگی اس
تفــاوت بیــن میانگین هــا بــرای دو شــهر در جــدول 4 نشــان 

ــت. ــده اس داده ش
ــخ های  ــط پاس ــی متوس ــه ای مان-ویتن ــون مقایس ــج آزم نتای
ــان داد  ــهر نش ــرای دو ش ــا ب ــؤاالت عامل ه ــته از س ــر دس ه
کــه در تمــام مــوارد دلیلــی بــر رد فــرض h0 وجــود نــدارد، 
بنابرایــن رفتــار رانندگــی افــراد در دســته های مختلــف 
ــان %95  ــطح اطمین ــا س ــهر ب ــن دو ش ــده در ای ــف ش تعری
ــر اســت  ــه ذک ــابه اند. الزم ب ــد و مش ــاداری ندارن ــاوت معن تف
کــه پیــش از اســتفاده از آزمــون مان-ویتنــی، بــا اســتفاده از 
ــورد بررســی  ــا م ــودن متغیره ــال ب ــراف  نرم ــون کلمونگ آزم
ــل اول 0/124،  ــرای عام ــاداری  ب ــدار معن ــت. مق ــرار گرف ق
عامــل دوم 0/208، عامــل ســوم 0/976، عامــل چهــارم 

0/573 و عامــل آخــر 0/369 محاســبه گردیــد.

Varimax Rotation  
Scree Plot  
Kolmogrov-Smirnov  
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 �ای ر��ار�ای رانند�ان�ای مؤ����ام� ���ی� �ا��ار 3 جدو�
�امل

ی�
س�م��امل

�

ی�
آل�ا

کرو��اخ
�

��ام�سوا�ت�پرس�
�ریب�

�م��ت�ی�
�داخلی

اول
�

45
/

18
 

698
/0

 
 548/0 انونی در اوا�ر ش� یا ص�� زودقنادید� �ر��ن �ر��  -
 762/0 رانند�ی در �ا�� رو�ی نامنا�� -

 669/0 � یا ار�ا� �یامك �ن�ام رانند�ی ص��� �ا ���ن �مرا -

 705/0 ینجام کار�ایی مانند �غییر موج رادیو یا �وش کردن �� مو�یقی �ن�ام رانند�ا -

دوم
�

42
/8

 

724
/0

 

 452/0 �ایین �ا �ودروی ج�ویی �س از ایجاد ص� �ودرو�ا در �ر�� �ر�ورد -
 530/0 آور از �م� را����ق� �ا �ر�� �ر�ام -
 614/0 ای �اصی ��ق� از رانند���ور از چراغ قرمز �را -
 464/0 دیك ا�وم�ی� ج�ویی و چراغ زدن �رای کنار ر��ن ویرانند�ی نز -
 604/0ای ک� شما را �ص�انی کرد� ا�� �رای نشان دادن �ص�انی� �ود �� وی �قی� رانند�� -
 419/0 از دند� �ق� در �زر�را� �س از ��ور از �روجی مورد ن�ر ا���اد� -
اش�ن �س �یزاری ن��� �� �ر�ی رانند�ان و نشان دادن این �س �ا ر��ار�ای د -

 �ار در رانند�ی�صوم�
672/0 

سوم
�

22/
5 645
/0

 

 332/0 کشی زرد رن�ارک �ودرو در ای���ا� ا�و�و� و �اک�ی �ا وجود مشا�د� �ا��و یا ��� -
 691/0 ��ا�ر�یادکشی شد� �ق �قدم �ا�ر �یاد� و ا�زایش �ر�� در م�� �� �دم �وج� �� -
 584/0 �ر�ی در �ن�ام رانند�ی و م�وج� نشدن م�یر �ی شد��وا� -
 493/0 � از �وق �را نشان دادن نار�ای�ی از ن�و� رانند�ی دی�رانا���اد -
 522/0 درواش��ا� در ا���اد� از ک�ید�ای �و -

چ�ارم
�

49/
4 542
/0

 546/0 �راموشی م�� �ارک �ودرو - 
 577/0 ین اش��ا� در �ن�ام نزدیك شد� �� میدان یا �قا��ورود �� � -
 510/0 آین� �رک� �� �م� چپ، را�� یا دور زدن �دون �وج� ���غییر ج��  -
 640/0 م�یر �غزند� و �یز �وردن �ودرو�رمز نا��انی در  -

پ��م
�

56/
3 546
/0

 555/0 ا دند� ����ش �رای �رار از چراغ زرد � - 
 393/0 کندد �رک� می��ق� از رانند� ج�ویی ک� کن -
 656/0 زد�ام �ودور�اارا�� �رای �ر�ورد نکردن �� ��ق� و �رک� در �م�  -
 542/0 �یر دو �ر�� در شرای� ��رناک در �ن�ام ازد�امم��ق� در یك  -
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، عام� چ�ارم 976/0، عام� �وم 208/0، عام� دوم 124/0عام� او�  ی�را 1م�دار معناداری�رار �رفت. 
 محا��� �ردید. 369/0و عام� آ�ر  573/0

 
  یتنیو -�ای رفتاری رانند�ان و نتای� آزمون مانعام� انواع �ای�ا�خ �ایم�ای�� متو�� 4�دو� 

��ا��

���هد��هران
ا���ف�
�ها��وسط

فرض�رد�ن�ده�
 ��وسط یآز�ون�آ�ار

ان�راف�
اس�اندارد

 ��وسط
ان�راف�
�اس�اندارد

 0h -139/0 756/0 544/2 743/0 405/2 او�

�0h 086/0 357/0 394/1 450/0 480/1 دوم
�0h 002/0 397/0 707/1 389/0 709/1 �وم

�0h -028/0 405/0 601/1 400/0 573/1 چ�ارم
�0h -053/0 618/0 219/2 615/0 166/2 �ن�م

 
��هر�دو�ها�درافراد��ه�پرس��یهاپاس����ای�ه�-3-2-2

ز �ا�ع�، اش�ر مورد م�رای �رر�ی میزان م��ت یا منفی �ودن رفتار رانند�ان در دو ��نچنان�� �فت� شد 
�ا �وا�ت� شد �� میزان ت�رار �ر �دام از رفتار�ای رانند�ی و یا اشت�ا�ات رای� نام��ویان �ر�ش�ا�خ

 �ازی شد� اع�م نمایند. ومی�یافت� و تو�ع�نام� رفتار رانند�ی را �را�ا� �ر�شرانند�ی �ود 
در ن�ر  افراد �ی�ا در شیو� رانندی نا���ارفتارامتیازد�ی �� �رای  2-3-2��ش روش م�رح شد� در 

ا�ی �رار �ایی �� میزان م��ت �ودن رفتار رانند�ان را مورد ارزی�ر�شرا��� �ا در م�ا�� در �رفت� شد. 
ور ف �رای ع�تو���ا �ن�ام رانند�ی �وا�د �ود؛ م��ً ن رفتار آنتر �ودم�ین م��تتر �اییند�ند، امتیاز می

 د ا�تصاص �وا�د داد. را �� �و 5امتیازی �را�ر « �میش�»و �زین�  1�را�ر امتیاز « �ر�ز»�زین�  �عا�ر �یاد�
�ی �لای راننلدمیان�ین امتیاز رفتار�ا، انحراف ا�تاندارد و تفاوت امتیاز�لای �لین دو شل�ر در ملورد رفتار

ت �ل� در ا�ل رفتار�لایید�ند� نشان 5اعداد �دو� متفاوتی �� رانند�ان دو ش�ر داشتند محا��� �ردید. 
� ا�لت، شنا�لایی شلد 1/0ز رانند�ان دو ش�ر �تفاوت امتیاز ت�لران از مشل�د� �لیش ا تفاوت امتیاز �اآن
 �اشد.می

 م�ین این ح�ی�ت ا�ت ��: 5 نتای� �دو�

                                                 
� P-value 
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3-2-2- مقایسه پاسخ های افراد به پرسش ها در دو 
شهر

چنانچــه گفتــه شــد بــرای بررســی میــزان مثبــت یــا منفــی 
ــه، از  ــورد مطالع ــهر م ــدگان در دو کالن ش ــار رانن ــودن رفت ب
پاســخ گویان پرســش نامه ها خواســته شــد کــه میــزان تکــرار 
ــج  ــتباهات رای ــا اش ــی و ی ــای رانندگ ــدام از رفتاره ــر ک ه
رانندگــی خــود را براســاس پرســش نامه رفتــار رانندگــی 

ــد.  ــالم نماین ــده اع ــازی ش ــه و بومی س ــعه یافت توس
ــه  ــی ب ــرای امتیازده روش مطــرح شــده در بخــش 2-3-2 ب
رفتارهــای نابه جــا در شــیوه رانندگــی افــراد در نظــر گرفتــه 
شــد. در مقابــل در رابطــه بــا پرســش هایی کــه میــزان مثبــت 
ــد،  ــرار می دهن ــی ق ــورد ارزیاب ــدگان را م ــار رانن ــودن رفت ب
ــودن رفتــار آن هــا هنــگام  ــر ب ــر مبیــن مثبت ت امتیــاز پایین ت
رانندگــی خواهــد بــود؛ مثــاًل توقــف بــرای عبــور عابــر پیــاده  
گزینــه »هرگــز« امتیــاز برابــر 1 و گزینــه »همیشــه« امتیــازی 

برابــر 5 را بــه خــود اختصــاص خواهــد داد. 
میانگیــن امتیــاز رفتارهــا، انحــراف اســتاندارد و تفــاوت 
امتیازهــای بیــن دو شــهر در مــورد رفتارهــای رانندگــی 
متفاوتــی کــه راننــدگان دو شــهر داشــتند محاســبه گردیــد. 
اعــداد جــدول 5 نشــان دهنــده رفتارهایــی اســت کــه در آن ها 
ــاز تهــران از  ــاز راننــدگان دو شــهر )تفــاوت امتی تفــاوت امتی

ــد. ــت، می باش ــده اس ــایی ش ــش از 0/1 شناس ــهد( بی مش

نتایج جدول  5 مبین این حقیقت است که: 
1- راننــدگان شــهر تهــران بیشــتر از راننــدگان مشــهد مرتکب 
تخلفــات عمــد از قبیــل نشــان دادن احســاس خصومــت خــود 

در رانندگــی نســبت بــه ســایرین می شــوند.
ــه  ــل بیشــتری ب ــهر مشــهد تمای ــدگان ش ــن رانن 2- همچنی
انجــام پنــج تخلــف رانندگــی از قبیــل: تــالش بــرای فــرار از 
ــه  ــی ک ــده  ی جلوی ــبقت از رانن ــه، س ــده س ــا دن ــراغ زرد ب چ
ــی  ــن ســرعت قانون ــده گرفت ــد، نادی آهســته حرکــت می نمای
ــتباه در  ــط اش ــه خ ــح زود، ورود ب ــا صب ــب ی ــر ش در اواخ
ــا  ــو ی ــه رادی ــه ب ــدان و توج ــا می ــع ی ــه تقاط ــگام ورود ب هن
گــوش دادن بــه موســیقی هنــگام رانندگــی دارنــد؛ در 
ــه  ــه راننــدگان مشــهد ب ــی نســبت ب ــل، راننــدگان تهران مقاب
ــد  ــی مانن ــای رانندگ طــور متوســط بیشــتر مرتکــب تخلف ه
ســبقت از ســمت راســت بــا ســرعت بــاال و اســتفاده از دنــده 
ــراه،  ــورد نظــر در بزرگ ــگام گذشــتن از خروجــی م عقــب هن

می شــوند.
ــتر  ــط بیش ــور متوس ــه ط ــهد ب ــهر مش ــدگان در ش 3-  رانن
نســبت بــه راننــدگان در شــهر تهــران در عبــور از تقاطــع بــا 
ســرعت نامناســب، بــدون دقــت کافــی و نادیــده گرفتــن حــق 

ــوند.  ــتباه می ش ــار اش ــران، دچ ــدم دیگ تق
ــه میــزان بیشــتری در  ــه طــور متوســط رفتــار مثبــت ب 4- ب
بیــن راننــدگان تهرانــی نســبت بــه راننــدگان مشــهدی رواج 
ــا  ــه ب ــظ فاصل ــامل: حف ــی ش ــاوت در رفتارهای ــن تف دارد، ای
خــــودروی جــــلویی بــرای حفــظ آرامــش راننــده، تنظیــم 

ــده در حــال ســبقت،  ــه رانن ــرای کمــک ب ســرعت خــودرو ب
ــه  ــده ای ک ــه رانن ــرای کمــک ب ــا ب اســتفاده از چــراغ راهنم
ــه ســایر راننــدگان  قصــد ســبقت دارد و دادن اجــازه عبــور ب

ــل توجــه اســت.  ــا وجــود داشــتن حــق تقــدم قاب ب
ــیوه  ــک ش ــا ی ــه ب ــی در رابط ــون مان-ویتن ــج آزم 5-  نتای
ــده ی  ــان دهن ــف نش ــک تخل ــی و ی ــت در رانندگ ــار مثب رفت
عــدم پذیــرش فــرض برابــری  پاســخ ها در دو شــهر )h0( در 

ــت.  ــان 95% اس ــطح اطمین س

4- نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد
ــار  ــاختار رفت ــی س ــای اصل ــل مؤلفه ه ــتفاده از تحلی ــا اس ب
از  بــا اســتفاده  رانندگــی در دو شــهر تهــران و مشــهد 
پرســش نامه رفتــار رانندگــی توســعه یافتــه، متشــکل از 
ــت  ــل و عصبانی ــن، تعجی ــه قوانی ــی ب ــی اعتنای ــل ب 5 عام
ــران،  ــوق دیگ ــه حق ــه ب ــز و توج ــدم تمرک ــی، ع در رانندگ
بی توجهــی در رانندگــی و ســرعت و عجلــه شــناخته شــد کــه 
عوامــل تعجیــل و عصبانیــت در رانندگــی و نیــز عــدم توجــه 
ــن  ــش نامه ای ــعه پرس ــل توس ــه دلی ــران ب ــوق دیگ ــه حق ب
ــوع 33/53  ــل در مجم ــن عوام ــد. ای ــل گردی ــش حاص پژوه
ــده  ــه ش ــای مطالع ــای نابه ج ــس کل رفتاره ــد از واریان درص
ــن  ــرار گرفت ــد. ق ــح می دهن ــهرها را توضی ــدگان کالن ش رانن
ــف  ــته های مختل ــی در دس ــات رانندگ ــف تخلف ــواع مختل ان
ــار رانندگــی  ــد در پرســش نامه رفت حاکــی از ســاختاری جدی
ــات  ــه مطالع ــه و پنج گان ــاختارهای چهارگان ــا س ــه ب ــت ک اس

ــازگاری دارد. ــته س گذش

ــد  ــان می ده ــه نش ــورت گرفت ــاری ص ــای آم ــج تحلیل ه نتای
رفتــار راننــدگان در کالن شــهرهای ایــران بــه صــورت عمــده 
ــاداری  ــاوت معن ــده تف ــایی ش ــاری شناس ــای رفت در عامل ه
بــا یکدیگــر ندارنــد؛ هرچنــد کــه در برخــی رفتارهــای 
ــود دارد  ــی وج ــل توجه ــای قاب ــاص تفاوت ه ــردی خ عملک
کــه می توانــد ناشــی از تفــاوت زیرســاخت های شــهری و 
ــل  ــد. از عل ــهر باش ــی دو ش ــی و اجتماع ــرایط فرهنگ ــا ش ی
بــه  می تــوان  تفاوت هــا  برخــی  در  دیگــر  توجــه  قابــل 
تالش هــای صــورت گرفتــه از ســوی مراکــز معاونت هــای 
ــات  ــری از تبلیغ ــهر در بهره گی ــهرداری های دو ش ــک ش ترافی
ــود. از  ــاره نم ــی اش ــگ رانندگ ــود فرهن ــت بهب ــترده جه گس
جهــت  در  سیاســت گذاری   می شــود  پیشــنهاد  ایــن  رو 
ــهری در  ــک ش ــل و ترافی ــوزه حمل ونق ــازی در ح فرهنگ س
دســتور کار شــهرداری های همــه ی کالن شــهرها قــرار گیــرد. 
ــات  ــل از مطالع ــج حاص ــه نتای ــت ک ــوان گف ــی ت در کل م
ــدگان  ــف رانن ــای مختل ــن گروه ه ــی در بی ــای رانندگ رفتاره
و  تصادفــات  بی نظمی هــا،  وقــوع  علــل  ریشــه یابی  در 
اثــرات منفــی ناشــی از شــیوه های رفتــاری راننــدگان و 
حمل ونقــل  حــوزه  در  عملکــرد  بهبــود  برنامه ریزی هــای 

ــت. ــد اس مفی
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 ش�ر�ای ت�ران و مش�دم�ای�� نتای� رفتار�ای رانند�ی رانند�ان در ��ن 5 �دو�

�ر�تار�مورد��ررس�
ت�اوت��امت�از

��اامت�از
�دم�رد�
��رض �م��د�ت�ران

�ت���ات��مد
 0h 187/0 389/1 576/1 وی ا��ا� �صومت ن��ت �� �ر�ی رانند�ان و ت�ش �رای نشان دادن این �س ��

�ت���ات
 0h -191/0 222/2 031/2 فرار از چراغ زرد �ا دند� ��ت�ش �رای 

 0h -104/0 240/3 344/3 �ند��ویی �� آ��ت� �ر�ت می���ت از رانند�
 0h -233/0 167/2 934/1 نادید� �رفتن �ر�ت �انونی در اوا�ر ش� یا ص�� زود
 0h -120/0 809/1 689/1 ورود �� �� اشت�ا� در �ن�ام ورود �� ت�ا�� یا میدان

 0h 162/0 489/1 651/1 ���ت از �مت را�ت �ا �ر�ت �ا�
 0h -259/0 333/3 074/3 تو�� �� رادیو یا �وش دادن �� مو�ی�ی �ن�ام رانند�ی

 1h 182/0 300/1 482/1 �ا�تفاد� از دند� ��� �ن�ام ��شتن از �رو�ی مورد ن�ر در �زر�را�
���ا

 0h�-103/0 656/1 553/1 راندم دی�د�ت �افی و نادید� �رفتن �� ت���ور از ت�ا�� �ا �ر�ت نامنا��، �دون 
�ر�تار�مث�ت
 0h -184/0 739/2 555/2 �دم ا�تفاد� از م�یر �مت چپ م�یر �ا �دف روان ماندن �ریان ترافیك

 0h 213/0 611/3 824/3 �ف� فاص�� �ا �ودروی ��ویی �رای �ف� آرامش رانند�
 0h 161/0 544/3 705/3 �� رانند� در �ا� ���تتن�یم �ر�ت �ودرو �رای �مك 

 0h 134/0 478/3 612/3 ا�تفاد� از چراغ را�نما �رای �مك �� رانند� ای �� �صد ���ت دارد
 1h 238/0 157/2 395/2  �دادن ا�از� ��ور �� �ایر رانند�ان �ا و�ود داشتن �� ت�دم

 
صورت �مد�  �� رانیا یش�ر�ا��ن در نرفتار رانند�ا د�دینشان م�ای آماری صورت �رفت� ت��ی� �ینتا

ی ارفتار� ی�ر� �رچند �� در؛ دارندن �ری�دی�ا  یتفاوت م�نادار�ای رفتاری شنا�ایی شد� در �ام�
 ای و یش�ر ی�ار�ا�تیاز تفاوت ز یناش تواندیو�ود دارد �� م ی�ا�� تو�� ی�اتفاوت �م��ردی �اص

 ی�ا�� ت�ش توانیم �اتفاوت یدر �ر� �ری. از ��� �ا�� تو�� د�اشدش�ر  دو یو ا�تما� یفر�ن� �یشرا
د� ��تر غاتیاز ت�� �یری��ر�دو ش�ر در  ی�ایش�ردار كیتراف ی�امرا�ز م�اونت یصورت �رفت� از �و

 ی�ازفر�ن� در ��ت ی��ارا�تی� شودیم شن�ادی� رو نیاشار� نمود. از ا ی��ت ���ود فر�ن� رانند�
 .  ردیش�ر�ا �رار ���ن ی�م� ی�ایدر د�تور �ار ش�ردار یش�ر كیون�� و ترافدر �وز� �م�
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 Driving Behavior Comparison in Iran’s Metropolitan Cities Using Driving Behavior
Questionnaire

Case study: Tehran and Mashhad
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Abstract
 Driving styles have been known as an effective factor in discipline and safety development in
 cities. Recently, identification the details of these factors and trying to improve the transportation
 system performance in regard to this field have been considered by many researchers in
 transportation. Current research has been done with the aim of comparative studying of driving
 culture and behavior of drivers in Iran’s metropolitans. Driving Behavior Questionnaire was
 used as a self-reporting instrument to examine aberrant behaviors in addition to positive driving
 229 behaviors in major cities of Tehran and Mashhad. Respondents of survey samples were
 ones in Mashhad. Factor analysis of localized DBQ responds in major 90 drivers in Tehran and
 main factors including: 5 cities classified the structure of drivers’ aberrant driving behaviors to
 “inattention to driving rules”, “aggressiveness and hurry in driving”, “un-concentration and
disobedient to others rights”, “inadvertency in driving” and “speed and rush”. The results of non-
 parametric tests for independent samples in case of comparing averages of different factors of
 behavior structure in two cities imply that there is no meaningful difference in driving behaviors
 between the two cities. On the other side, the results of developed DBQ questions comparison
 between sample groups indicate that all styles of driving are the same in two groups except
 two of them: “Using the reverse gear after passing the desired exit on freeways as a driving
 .“violence” and “letting others to pass in case of your own priority as a positive driving behavior

 Keywords: Comparison, Driving behavior, Driving Behavior Questionnaire, Iran’s
Metropolitan Cities


