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  چكيده

ناشي  تصادفاتدرصد  30باشد كه حدود ايران كشوري در حال توسعه با آمار مرگ و مير بسيار باالي تصادفات ترافيكي در جهان مي 

هاي كنترل و از عدم توجه به جلو بوده كه مهمترين عامل آن استفاده از تلفن همراه حين رانندگي است. اعمال قانون يكي از راه

تواند نقش بسزايي در كاهش باشد كه در صورت وجود قوانين كارا و رعايت آن توسط رانندگان ميمي كاهش اينگونه از تصادفات

اين دسته از تصادفات داشته باشد. هدف از اين مقاله بررسي تاثير قوانين موجود در رابطه با عدم استفاده از موبايل حين رانندگي و 

هاي بين شهري است. منطقه مورد مطالعه براي تحقيق نندگان داخل شهر و راهنحوه اجراي آن توسط پليس و تاثير پذيري روي را

اري پژوهش جامعه آم باشد.باشد كه مركز استان كردستان و از شهرهاي واقع شده در غرب ايران ميحاضر شهرستان سنندج مي

باشند. به دليل نامحدود بودن نندج ميهاي برون شهري و درون شهري شهرستان سدر جادهدر رفت و آمد  حاضر شامل تمام افراد

نفر به عنوان جامعه مورد بررسي آماري  384جامعه آماري براي تعيين حجم نمونه از روش تعيين حجم نمونه كوكران استفاده و 

رابطه  دهند كهنتايج نهايي اين تحقيق نشان مي .مشخص شدند. روش تعيين حجم نمونه در اين مطالعه به صورت تصادفي ساده است

معناداري بين سطح تحصيالت در استفاده از موبايل حين رانندگي و قوانين مرتبط با استفاده از موبايل و قاطعيت پليس در عدم 

  استفاده از موبايل حين رانندگي وجود دارند. ولي رابطه معناداري بين جنسيت رانندگان و عدم استفاده از موبايل حين رانندگي 

  . ه استدست نيامده ب

  

  ، قوانين، تصادفات عدم توجه به جلو، رانندگي، قاطعيت پليستلفن همراهكليدي:  هايواژه

  

  مقدمه-1
طبق اطالعات مركز آمار ايـران تعـداد مشـتركان تلفـن همـراه      

 5/7با افزايش رشد  1396مشغول به كار دراين كشور، در سال 

. ميليون نفررسيده اسـت  88درصدي نسبت به سال قبل به عدد 

 1396همين آمار تعـداد مشـتركان تلفـن همـراه در سـال      طبق 

داري معـادل   ) با رشد معنـي 1385نسبت به ده سال پيش (سال 

 64/82در همـين حـال   . درصد افزايش، همراه بوده اسـت  474

هاي اصلي، فرعي و ريلي هاي كشور از جمله جادهدرصد جاده

). 1396(مركـز آمـار ايـران،   تحت پوشش موبايـل قـرار دارنـد    

تحقيقات انجام شده در اين زمينه نشـان داده اسـت كـه تلفـن     

همراه يكي از آشـكارترين وسـايلي اسـت كـه اگـر در هنگـام       

تواند باعث عدم تمركـز فكـري   رانندگي از آن استفاده شود مي

شود از عوامل رانندگان شود و رانندگاني كه حواسشان پرت مي

 ,Lam( اصلي بـه وجـود آمـدن تصـادفات ترافيكـي هسـتند      

اند كـه اسـتفاده از تلفـن همـراه در     محققين نشان داده ).2002

 بــردحــين راننــدگي بــه شــدت احتمــال تصــادف را بــاال مــي 

)Laberge et al., 2003(.    حسينلو و همكـاران در در سـال

 آن نقش و رانندگي هنگام همراه تلفن از استفاده تاثيرات 1387

ترافيكـي را مـورد بررسـي قـرار      تصادفات و تخلفات بروز در

درچند سال اخيـر، اسـتفاده از تلفـن    دادند. آنها نشان دادند كه 

افزايش چشمگيري داشته است و دامنه اسـتفاده   ايرانهمراه در 

از آن در بين رانندگان بسيار زياد شده است. اين درحالي است 

كه بر طبق قوانين راهنمايي و رانندگي كشور استفاده از گوشـي  
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مراه در حين رانندگي ممنـوع مـي باشـد. بـديهي اسـت كـه       ه

استفاده ازگوشي همراه در هنگام رانندگي باعث به وجود آمدن 

احساسات مختلفي درشخص راننـده ماننـد: هيجـان، نـاراحتي،     

نگراني، افسردگي و حتي احساسات مثبتي ماننـد خوشـحالي و    

مـايي و  شود و اين موضوع منجر به عدم رعايت قوانين راهنمي

رانندگي از طـرف راننـدگان و افـزايش تخلفـات و تصـادفات      

ايـن اسـت    اين تحقيق شود. يكي از نتايج مهمنها ميآترافيكي 

درصد از رانندگان در اثر صحبت با تلفن همـراه   15كه بالغ بر 

درصد از رانندگان راه حـل   44اند. همچنين دچار تصادف شده

نندگان از تلفـن همـراه در   مناسب براي جلوگيري از استفاده را

  هـاي جمعـي   حين رانندگي را فرهنگ سـازي از طريـق رسـانه   

از موقع به كار بردن .  (Husanlou et al., 2008 ) .ننددامي

اولين موبايل  نويسندگان خطرهاي  استفاده از موبايل در هنگام 

اند. استفاده فراوان از موبايل در هنگـام  رانندگي را بررسي كرده

ــد ــل و خطــر تصــادف،   ،گيرانن ــين اســتفاده از موباي   رابطــه ب

دسـتي) و   -هاي متفـاوت اسـتفاده از موبايـل (هنـدزفري    شيوه

عوامـل روانـي و ... در اســتفاده راننـده از موبايــل بـر بــازدهي     

رانندگي تأثير دارند. نتايج تحقيقات مختلف نشان مي دهند كـه  

در هنگـام  هـاي دسـتي   حتي استفاده از هندزفري براي موبايـل 

تواند باعث عـدم ايجـاد تصـادفات شـود. تحليـل      رانندگي نمي

هاي مختلف در رابطه با استفاده از موبايل حـين راننـدگي   مقاله

نتايج غير قابل اجتناب استفاده از موبايل در هنگـام راننـدگي را   

كند. بـراي درك فراينـد اسـتفاده از موبايـل در هنگـام      تأييد مي

جود دارد. مرحلـه اول تحليـل شـيوع و    رانندگي چهار مرحله و

فراواني استفاده از موبايل در هنگام رانندگي است. مرحلـه دوم  

باشـد.  برند مـي بررسي رانندگاني كه بيشتر موبايل را به كار مي

مرحلــه ســوم انــواع متفــاوت اســتفاده از موبايــل بــه صــورت 

كنـد.  هندزفري و يا دسـتي روي بـازدهي راننـدگي بحـث مـي     

هــاي گونــاگون ارم خطرهــا را مــرتبط بــا اســتفادهمرحلــه چهــ

 ,.Lipovac et alكنـد ( (هندزفري و يا دستي) را بررسي مي

هاي موردي در كشورهاي جهان ميـزان  برخي پژوهش). 2017

براي . اندنمودهرا بررسي استفاده از موبايل حين رانندگي  شيوع

 رهـاي دسـتي تلفـن همـراه د    نمونه، ميـزان اسـتفاده از گوشـي   

هاي آنـان نشـان   . يافتهشده استرانندگان استراليايي را بررسي 

گوشـي  از رانندگي هنگام در رانندگان از ٪15داد كه در حدود 

هـاي ديگـر ايـن    كنند. يافتـه استفاده مي همراه تلفن دستي هاي

مطالعه نشان داد كه اغلب استفاده كننـدگان از تلفـن همـراه در    

 هسـتند. ) 64%( سال 40 از كمتر و) ٪78هنگام رانندگي مردان (

 تلفـن  از استفاده پديده باالي بسيار شيوع دهنده نشان مطالعات

 ميـان  در مطالعـه  نتـايج يـك  . اسـت  راننـدگي  هنگام در همراه

 تلفـن  از آنـان  %60 از بيش كه دهدمي نشان اسپانيايي كارگران

 ميـان  نيـز  تفـاوتي  و كننـد مي استفاده رانندگي هنگام در همراه

 Horberry et( .ندارد وجود استفاده الگوي در زنان و مردان

al., 2001( .زهـرا و  مشـايخي  هـدي  نژاد، دقيق هانيه بي بي 

 از در پژوهشـي تحـت عنـوان اسـتفاده     1397در سـال   نورالـه 

 هـاي سـودمندي دوربـين   تحليل براي هاي داده كاويالگوريتم

كليـدي   نقـش  سرعت رانندگي نشان دادند كه عامل و راهنمايي

 عوامـل  از يكـي  .دارد ايجـاده  تصـادفات  ريسـك  كـاهش  در

 تخلـف  ثبت هايدوربين خودروها، غيرمجاز سرعت بازدارنگي

   ايـن  از اسـتفاده  اخيـر  هـاي سـال  در .اسـت  ناجـا  راهور پليس

بـرون   هايجاده تصافادت و تخلفات كاهش منظور به هادوربين

 ايـن  از هـدف  .است داشته گسترش زيادي هابزرگراه و شهري

 و راهنمـايي  تخلف ثبت هايدوربين سودمندي تحليل پژوهش

 گرفتـه  صورت بيني پيش در. است كرج تهران بزرگراه رانندگي

 كرج تهران بزرگراه تخلفات ميزان ،93 سال هايماه برخي براي

 سال در خود نظير هايماه تخلفات به درصد نسبت 32 ميزان به

 نشان ديگر هايتحليل همراه به امر اين است، داشته كاهش 92

 نتـايج  از .است بررسي مورد بازه در هادوربين سودمندي دهنده

 بـراي  توانمي تخلف ثبت هايدوربين هايداده كاوش و تحليل

 و تخلفات كاهش هدف شهري با ريزي برنامه و مديريت بهبود

  (Bibi hanie et al., 2018) .نمود استفاده تصادفات

 2009ها در گزارش سال ملي ايمني بزرگراهدر امريكا اداره 

ميزان استفاده از لوازم كوچك الكترونيك ماننـد گوشـي تلفـن    

همراه، آي پد و آي فون در ميان رانندگان را بـر اسـاس تعـداد    

هاي اين كشـور و  مشاهده شده در نمونه برداري از سطح جاده

كه  دهدبراي مناطق مختلف ارايه كرده است. اين آمار نشان مي

ميزان استفاده از لوازم الكترونيك در هنگـام راننـدگي در حـال    

ــدود     ــزارش در ح ــن گ ــاس اي ــر اس ــت. ب ــزايش اس  از ٪9اف

 توســط امريكــا هــايبزرگــراه در شــده مشــاهده خودروهــاي

 انواع از يكي از استفاده حال در كه شوند مي هدايت رانندگاني

هستند. همچنين بر اسـاس گـزارش أنسـتيتو بيمـه      همراه تلفن

ها در ايـن كشـور تعـداد راننـدگاني كـه از      براي ايمني بزرگراه

  هـاي دسـتي تلفـن همـراه در هنگـام راننـدگي اسـتفاده        گوشي

در كشور آمريكا  2005تا  2000هاي اند، در فاصله سالكردهمي
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دهـد كـه   در حال افزايش بوده است. ايـن گـزارش نشـان مـي    

بيشترين افزايش استفاده از گوشي دستي تلفن همـراه در ميـان   

سـال) بـوده    24تا  16رانندگان نوجوان و جوان (محدوده سني 

  ).Uddin et al., 2017( است

 4 رانندگي حين همراه تلفن از استفاده هنگام تصادف خطر

 دست كه مخصوصي وسايل از رانندگان اگر حتي شود،مي برابر

 بررسـي  بـا  اسـتراليايي  محققين .كنند استفاده گذارد مي آزاد را

 از پس كه استراليا پرت شهر در راننده 456 شده ضبط مكالمات

ايـن   بـه  بودنـد،  كـرده  پيدا نياز بيمارستاني معالجات به تصادف

 از يـك  هر مورد در همچنين محققان .رسيدند برابري 4 تخمين

 و تصـادف  از پيش درست همراه تلفن از استفاده رانندگان، اين

 شـده  انجام قبل ساعت 24 كه وقت روز همان در سفرهايي در

 5 تـا  كـه  كساني مورد در نتايج. كردند ارزيابي و مقايسه را بود

 بـود افـرادي   مشابه داشتند، تلفني مكالمه تصادف از پيش دقيقه

 روي حركـت  توانايي كنندمي صحبت همراه تلفن گوشي با كه

 عوامـل  ترين شايع از يكي امر اين و ندارند را مستقيم خط يك

 شـده  مشـخص  تحقيق يك براساس.بوده است تصادفات بروز

 متوجـه  كمتـر  كننـد مـي  صـحبت  خود همراه تلفن با كه افرادي

 را دانشمندانفردي تحقيق اين در .شوند مي خود اطراف اتفاقات

 دانشـگاه  محوطـه  بـه  چـرخ  تك يك بر سوار كها دلق لباس در

  توجـه  وي بـه  كـه  افـرادي  كردند درخواست وي از و فرستادند

 نتيجـه  .بسـپارد  خاطر به را آنها وتعداد بگيرد زيرنظر را كنندمي

 تلفن با صحبت مشغول كه افرادي داد نشان مبتكرانه تحقيق اين

 وخـم  پـيچ  پـر  مسـيري  در تصـادفي  صـورت  به هستند، همراه

 .شـوند نمـي  آگـاه  رهگـذران  ديگـر  حضـور  از و كرده حركت

 مشـغول  كـه  افـرادي  چهارم يك تنها شده، اعالم نتايج براساس

 محوطـه  در دلقـك  حضور متوجه بودند همراه تلفن با صحبت

 كـاربران  اينكـه  بر بود تأييدي مهر تحقيق اين نتيجه .بودند شده

  و هـدف  بـي  سـرگردان،  كـامال  كردن صحبت حين همراه تلفن

 توانمي پديده اين اثبات با. كنندمي حركت به اطراف توجه بي 

 .بـرد  پي رانندگي حين همراه تلفن از استفاده بودن خطرناك به

 Elham ( .اند نهاده توجهي نام نابينايي را پديده اين دانشمندان

Moradi, 2016(  

ي نشان دادند در مطالعـه   2008درسل و همكاران در سال 

  نيازمنــد  هــايي كــه در ارتبــاط بــا رفتــار انســان هســتند،پديـده 

عوامـل مـوثر بـر رفتـار      هاي آزمايشي بسيار دقيقي است.روش

انسان بسيار زياد بوده و تعامل آنها با هم ديگـر بسـيار پيچيـده    

است. چگونگي تاثير استفاده از تلفـن همـراه بـر عملكردهـاي     

ــت     ــوي اپيدميولوژيس ــوادث از س ــروز ح ــدگي و ب ــا، رانن ه

 متخصصين علوم كاربردي و علـوم بنيـادي مـورد توجـه قـرار     

  بـه طـور كلـي مطالعـاتي كـه بـه بررسـي اثـرات          گرفته است.

اي مكالمه با تلفن همراه در هنگـام رننـدگي بـر ايمنـي     مداخله

 اند، به يكـي از سـه دسـته زيـر تعلـق دارنـد.      ترافيكي پرداخته

Dressel, J et al, 2008) (  
اند تـا ارتبـاط   (رگرسيون) كه تالش كرده مطالعات همبستگي -

استفاده از تلفن همراه يا همزماني استفاده از آن بـا  ميان فراواني 

  تصادفات رانندگي را نشان دهند.

مطالعات شبيه سازي (شـبيه سـازي مسـير راننـدگي در يـك       -

اند تا كاهش عملكـرد راننـدگي   فضاي مجازي) كه تالش نموده

افزايش تصادفات) در هنگـام مكالمـه بـا تلفـن همـراه را       (مثالً

  سكوت نشان دهند. نسبت به رانندگي در

انـد  مطالعات مكانيزم روانشناختي. اين مطالعات تالش نمـوده  -

  تا كـاهش در عملكـرد فراينـدهاي حسـي حركتـي كـه تصـور        

(مانند تكاليف توجه ديداري) را  شود در رانندگي مهم باشندمي

در هنگام مكالمه با تلفن همراه نسبت به راننـدگي در سـكوت   

  نشان دهند.

يافته هاي ديگـري در تاييـد    2004در سال آچلي و درسل 

اين نظريه كـه مكالمـه همزمـان بـا راننـدگي سـبب فشـار بـر         

در اين مطالعـه   شود، ارايه كردند.مكانيزمهاي توجه چشمي مي

 )FFOV(و ميدان ديد عملكـردي   )UFOV(ميدان ديد مفيد 

شـركت كننـدگان در آزمـون در دو حالـت دو تكليفـي و تـك       

ري شـد. ايـن مطالعـه نشـان داد كـه شـاخص       گيتكليفي اندازه

UFOV  كه ارتباط آن با نرخ حوادث رانندگان سالمند بررسي

شده است، در شرايط دو تكليفي نسبت به تك تكليفي كـاهش  

  اي هـاي سـاده و حافظـه   يابد. تكليف مكالمه شامل مكالمـه مي

آسـتانه   اي به كلمات معـين بـود.  هاي تك واژهبه صورت پاسخ

اهداف در مسير رانندگي در زماني كه شركت كنندگان شناسايي 

شدند، نسبت به شرايط كـار تـك تكليفـي    در مكالمه درگير مي

شـدت آسـتانه ابـراز شـده توسـط       .افزايش چشمگيري داشت

 برخي از شركت كنندگان به دليل مكالمه همزمان بـا راننـدگي،  

 برابـر  3/16تواند احتمال تصادف منجر به جراحت آنـان را  مي

   (Dressel, J., & Atchley, P. 2004)   بيشتر كند.

) در يك تحقيق به بررسي 1391صفارزاده و همكاران (

 سرانه درآمد به جريمه نسبت بزرگي لحاظ به ايران رتبه

ماهيانه و بررسي نمرات منفي و مجازات آنها در  ملي ناخالص
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بين كشور هاي مختلف پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد كه 

در  در تخلفات عدم توجه به جلو و استفاده از تلفن همراه رانيا

نكته  نيگرفته است. ا قرار كشور اول 3 نيدر برتبه دوم و 

 نسبت به رانيدر ا يكيتراف يها مهيجر زانيدهد كه مينشان م

 كشورها باالست. ريبا سا سهيمتوسط افراد در مقا درآمد

 يازهايامت ليتحلدهد كه همچنين نتايج اين تحقيق نشان مي

مختلف امكان  يكشورها نيدر ب ينقد يهامهيجر رينظ ،يمنف

 يازهايامت يبرا يمشخص يهاحد نصاب راي. زداشت نخواهد

حد  نيبر اساس ا و در هر كشور در نظر گرفته شده يمنف

وجود دارد. به طور خالصه،  زين يمختلف يها مجازات هانصاب

نتايج مرتبط با نمرات از  يبندرا عنوان جمع ريز موارد توان يم

  داشت: انيبمنفي 

اعمال مجازات، مربوط به  يبرا يآستانه نمرات منف نيترشيب •

  .ي)نمره منف 30 (است  رانيا

اعمال مجـازات مربـوط بـه     يبرا يآستانه نمرات منف نيتركم •

  .ي)نمره منف 6 (كشور ژاپن است 

تواند يم يآموزش يهااز كشورها شركت در دوره ياريدر بس •

 ,Safarzadeh et al( شـود.  يمنفـ ي ازهايمنجر به كاهش امت

2012  .(  

باشـند،  يرا دارا م ينقد يهامهيجر نيتر شيكه ب يتخلفات

تحقيـق   كشـورها بـاال اسـت    اكثـر  در زيها نآن يمنف يازهايامت

ــروز   حاضــر در راســتاي شــناختن يكــي از عوامــل مهــم در ب

تصادفات، يعني تاثير استفاده از تلفن همراه در حـين راننـدگي   

نفـر از راننـدگان    384انجام گرفته است. بـه همـين منظـور از    

هـاي درون شـهري و بـرون    شـبكه  اي دراي و غير حرفهحرفه

مده و تاثير استفاده از تلفـن همـراه   آشهري نظر سنجي به عمل 

ــزان    ــانون و مي ــه ق ــرام ب ــي، احت در خصوصــيات روحــي روان

در نهايـت نقـش   تصادفات آنهـا مـورد بررسـي قـرار گرفـت.      

بازدارندگي قوانين مرتبط با موبايل حين رانندگي و تاثير پذيري 

رانندگان در شهرستان سـنندج مـورد بررسـي    اين قوانين روي 

در سـال  و همكـاران   شـادماني  خسـروي  فاطمـه  گيرد.قرار مي

 وسيله و شخص به مربوط عوامل برخي تأثير بررسيبه  1390

اند كه كشور پرداخته ترافيكي سوانح در تقصير وضعيت بر نقليه

 راننـدگي  تصـادف  در مقصـر  غيـر  و مقصـر  افـراد  بـين در آن 

 سـن،  اثـر  بررسـي  مطالعه اين از هدف .دارد وجود تمايزهايي

 تقصير نوع بر نقليه وسيله نوع و سرعت گواهينامه، نوع جنس،

 تصـادف  557182 پيمايشي بررسي دريك است تصادفات در

 در بـودن  مقصـر  غيـر  و مقصـر  پيامـد  بـا  census روش بـه 

 سـن،  بررسـي  مـورد  هـاي  متغير. شدند مطالعه وارد تصادفات

 يافت و هستند نقليه وسيله نوع و سرعت گواهينامه، نوع جنس،

 آزمـون  بـا  آنهـا  تحليل و شده ارايه توصيفي آمار قالب در هها

 عامـل  داد نشان نتايج .است گرفته صورت لجستيك رگرسيون

 درون محورهـاي  در.اسـت  نداشـته  بودن مقصر بر تأثيري سن

 محورهـاي  در و ( OR=20 /1 ) بيشتر شانس مردان شهري،

 بودن مقصر براي(OR=0 / 499) كمتري شانس شهري برون

  )سرعت فاكتور، مؤثرترين شهري برون هاي محور در .داشتند

60 / OR=3 )  ب گواهينامه براي بودن مقصر شانس .است 

 2/68 و 2/99 ترتيب به شهري برون و درون محور دو هر در 1

 و درون محـور  دو هـر  در موتورسيكلت بودن مقصر شانس و

 بـرون  محورهـاي  در. بود 2/19 و 1/76 ترتيب به شهري برون

 توسـط  ترافيكـي  سـوانح  رخداد در بودن مقصر شانس شهري

 درون محورهـاي  از بيشـتر  برابـر  پـنج  نزديك تا سرعت عامل

 و سـرعت  عامـل  بـه  توجـه  بـا  شـود مـي  توصيه .است شهري

 برون محورهاي در خصوصاً موتورسيكلت راكبين در جنسيت

 سـازمانهاي  توسـط  مناسب سياستگذاري و ريزيبرنامه شهري

 ,.Khosravi Shadmani et al) .پـذيرد  صـورت  ذيـربط 

2011)  

  
  روش تحقيق -2
. اين باشدمي همبستگي-توصيفي مطالعات نوع از پژوهش اين  

براي كسب اطالع از وجود رابطه بـين متغيرهـا    هاپژوهشنوع 

كشف رابطة علت و معلـولي   پذيرد؛ ولي در آنها الزاماًانجام مي

مورد نظر نيست. در پژوهش همبستگي بر كشف وجود رابطـه  

اطالعـاتي كـه در    شـود؛ بين دو گـروه از اطالعـات تأكيـد مـي    

خصوص يك متغيـر در دو جامعـه يـا دو موقعيـت گـردآوري      

شده، يا اطالعاتي كه در خصـوص دو يـا چنـد متغيـر در يـك      

خواهد بداند محقق مي اهجامعه تهيه شده است. در اين پژوهش

كه آيا بين دو چيز يـا دو گـروه اطالعـات رابطـه و همبسـتگي      

يعني اينكه آيا تغييـر در يكـي بـا تغييـر در      وجود دارد يا خير؛

  ديگري همراه است يا خير، و اگر چنـين ارتبـاطي وجـود دارد،    

 رابطـه  پـژوهش  نوع اين دراز چه نوع و ميزان آن چقدر است. 

 گـردد. ايـن  مـي  تحليـل  تحقيـق  هـدف  اسـاس  رب متغيرها ميان

    .است كاربردي پژوهشي هدف، نظر از همچنين پژوهش
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   جامعه آماري -2-1

باشـد كـه   جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمام افرادي مي  

هاي برون شهري و درون شهري شهرستان سـنندج در  در جاده

ها به صورت باشند. كه تعداد آنرفت و آمد و عبور و مرور مي

نامحدود مـورد محاسـبه قـرار خواهـد گرفـت. روش و ابـزار       

گيري متغيرهـا  گردآوري اطالعات در اين پژوهش جهت اندازه

نامـه محقـق   در دو بخش انجام شده است. بخـش اول پرسـش  

مولفه اصلي (موبايل  3نامه شامل باشد. كه اين پرسشساخته مي

قانون و قـوانين و  و كاهش تصادفات، قاطعيت پليس در اجراي 

باشد. همچنين تعداد سواالت هر مولفـه بـه   بروز تصادفات) مي

 مخـالفم تـا كـامالً    ، در طيـف ليكـرت از كـامالً   8، 5، 5ترتيب 

در بخش دوم نيز از بانك اطالعـات   موافقم تشكيل شده است.

تصادفات پليس راه استان كردستان در راستاي آمـار تصـادفات   

تلفن همراه استفاده شده است. كـه در ايـن   ناشي از استفاده از 

ديتاها تصادفات عدم توجه به جلـو مـورد توجـه قـرار گرفتـه      

  است.

 

  روش نمونه گيري -2-2

اي و جامعه آماري رانندگان در اين پژوهش از روش پرسشنامه

ها استفاده شـده اسـت. بـه    جهت تحليل داده SPSSافزار و نرم

براي تعيـين حجـم نمونـه از    دليل نامحدود بودن جامعه آماري 

) 1نفر (فرمول  384فرمول تعيين حجم نمونه كوكران استفاده و 

مشخص شـد. روش تعيـين حجـم نمونـه در ايـن مطالعـه بـه        

 روشـي 	گيري تصـادفي سـاده   نمونه صورت تصادفي ساده بود.

 نمونـه  واحـد ( جامعـه  اعضـاي  از يك هر براي آن در كه است

مساوي براي انتخـاب شـدن، فـراهم شـود. ايـن       امكان) گيري

روش بر انتخاب واحدهايي از كل جامعـه اشـاره مـي كنـد بـه      

تمال مسـاوي (غيـر صـفر) بـراي     حطوري كه هر واحد داراي ا

بودن به عنوان عضوي از اعضاي نمونه باشد. به صورت دقيقتر 

در روش نمونه گيري تصادفي ساده هر يك از اعضـاي جامعـه   

 مساوي و مسـتقل بـراي انتخـاب شـدن، هسـتند.      داراي شانس

نمونه گيري تصادفي ممكن است به دو صورت با جايگزيني و 

گيري بـا جـايگزيني، هـر    بدون جايگزيني انجام شود. در نمونه

را دارد، در صورتي كه  نبيش از يكبار شانس انتخاب شد عضو

در نمونه گيري تصادفي بدون جايگزيني، هر عضو فقط يكبـار  

هاي آماري بـه كمـك   س انتخاب شدن را دارد. غالب نظريهشان

  انـد.  بنـدي شـده  گيـري تصـادفي بـا جـايگزيني صـورت     نمون

گيري بـدون جـايگزيني   در نمونه گيري تصادفي ساده، از نمونه

گيري بـا جايگـذاري از يـك    هنگامي كه نمونه شود.استفاده مي

ك جامعـه  گيري بدون جايگذاري از يجامعه محدود و يا نمونه

  ) قابل استفاده است:1نامحدود انجام گيرد فرمول (

)1(                                       � =
�� × ��

��
  

d) يا حداكثر خطاي برآورد) بوده كه مقدار آن از : خطاي نسبي

درصـد   5شود معموالً در اغلب تحقيقـات مقـدار   قبل تعيين مي

براي آن در نظر گرفته مي شود. حجم نمونه بـه شـدت تحـت    

  درصـد   10تـا   1باشـد كـه مقـدار آن بـين     تاثير اين مقدار مـي 

درصد استفاده شده اسـت   5باشد. در تحقيق حاضر از مقدارمي

  كه بسيار اصولي است.

د است كـه در دنبالـه   : نقطه درصدي توزيع نرمال استاندار��	

مساحت وجود دارد. مثالً در سطح  سمت راست آن به اندازه 

ــان  ــان  1,96درصــدي مقــدار آن  95اطمين  90در ســطح اطمين

درصـدي مقـدار    99و در سطح اطمينان  1,65درصد مقدار آن 

  باشد.مي 2,57آن 

	� = باشـد  : نسبت موفقيت در جامعـه مـورد مطالعـه مـي    	�

ز جامعه كه با نظر يا سئواالت ما موافق هستند) (نسبت افرادي ا

و در صورتيكه اطالعي از آن در دست نباشد بجـاي آن مقـدار   

دهيم كه در ايـن صـورت بيشـترين مقـدار حجـم      قرار مي 5/0

  .نمونه به دست خواهد آمد

)1(                          � =
(1.96)

2
∗0.5∗

	
0.5

(0.05)2
= 384				                    

  محاسبه پايايي پرسشنامه  -2-3 

ها، با استفاده براي ارزيابي پايايي يا اعتبار هريك از پرسشنامه  

آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه را محاسبه  SPSS22از نرم افزار 

نتيجه ضريب آلفاي كرونباخ بـراي ايـن    1نمائيم. در جدول مي

هـا در ايـن آزمـون جـواب     وروديه شده است. يپرسشنامه ارا

   .باشدسواالت مربوط به هركدام از متغيرهاي مستقل مي

  ها. آلفاي كرونباخ محاسبه شده پرسشنامه1جدول 

  تعداد سوال  آلفاي كرونباخ  متغير

استفاده از موبايل و كاهش 

  تصادفات
968/0  5  

قاطعيت پليس و نحوه 

  اجراي قوانين
950/0  5  

رعايت قوانين و بروز 

  تصادفات
962/0  8  
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در نوسان است در  1و  0 ضريب آلفاي كرونباخ بينمقدار 

ها بـراي آلفـاي   باشد داده 50/0كمتر از  اين ضريب صورتي كه

 تـا   50/0 كرونباخ مناسب نخواهد بـود و اگـر مقـدار آن بـين    

 ها متوسط بوده و اگـر مقـدار ايـن شـاخص،    باشد داده 690/0

ها براي هاي موجود در بين دادهباشد همبستگي 70/0 بزرگتر از

آلفاي كرونباخ مناسب خواهند بود. با توجـه بـه جـدول فـوق     

هاي موبايل و كـاهش تصـادفات    مقادير آلفاي كرنباخ پرسشنامه

و بــروز  950/0، قاطعيــت پلــيس معــادل بــا 968/0معــادل بــا 

ها نامهدهد پرسشباشد كه نشان ميمي 962/0تصادفات معادل با 

  از پايايي خوبي برخوردار هستند.

  

 هاتجزيه و تحليل داده -4- 2

هاي پژوهش از در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل يافته  

آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده خواهد شد. در بخش 

هاي پراكندي و گرايش به مركز و آمار توصيفي از شاخص

با تأييد پيش فرض شكل توزيع و در بخش آمار استنباطي 

ضريب همبستگي پيرسون ها از آزمون نرمال بودن توزيع داده

هاي آماري با استفاده خواهد شد. الزم به ذكر است كليه تحليل

  انجام شده است. Excelو  23نسخه  SPSSنرم افزارهاي 

  

  هاي مورد مطالعهبودن توزيع نمونهبررسي نرمال -5- 2

آزمون كولموگروف اسميرنف  در اين بخش با استفاده از  

  هاي مورد مطالعه بررسي شده است. فرض نرمال بودن نمونه

  * آزمون كولموگروف اسميرنف 

هاي مورد مطالعه به هاي آزمون نرمال بودن نمونهفرضيه

  صورت زير است:

H0.نمونه داراي توزيع نرمال است :  

H1.نمونه داراي توزيع نرمال نيست :  

 P-valueتي كه مقدار احتمال يعني گيري: در صورتصميم

باشد فرض صفر يعني فرض نرمال  05/0كوچكتر از مقدار 

درصد رد  5بودن توزيع نمونه مورد مطالعه در سطح خطاي 

شود و اين شود و در غيراين صورت فرض صفر تأييد ميمي

  باشد.به معني آن است كه توزيع نمونه مورد مطالعه نرمال مي

مواردي  2بدست آمده در جدول  Sigر با توجه به مقادي

Sig  باشند فرض صفر يعني فرض نرمال مي 05/0بيشتر از

شود و پذيرفته مي 05/0بودن توزيع نمونه در سطح معناداري 

باشد اين فرضيه يعني نرمال مي 05/0كمتر از  Sigمواردي كه 

شود. الزم به ذكر است زماني كه بودن توزيع نمونه رد مي

شود براي آزمون فرضيه از بودن پذيرفته نمي فرض نرمال

هاي پارامتري و در غيراين صورت از روش غير پارامتري روش

  استفاده خواهد شد.

  

  قيتحق يرهايآزمون نرمال بودن متغ .2جدول 

 تعداد متغير

مقدار آماره 

آزمون 

كولموگروف 

 zاسميرنف 

Sig 
-تصميم

  گيري

نتيجه 

  آزمون

استفاده از 

موبايل و 

كاهش 

 تصادفات

384 082/0 001/0 
رد فرض 

 صفر

توزيع 

نرمال 

 نيست

قاطعيت 

پليس و 

نحوه 

اجراي 

 قوانين

384 087/0 001/0 
رد فرض 

 صفر

توزيع 

نرمال 

 نيست

رعايت 

قوانين و 

بروز 

 تصادفات

384 066/0 001/0 
رد فرض 

 صفر

توزيع 

نرمال 

 نيست

  

  هاي تحقيقآزمون فرضيه -3

رابطه معناداري سطح تحصيالت در عدم استفاده  -1- 3

  از موبايل حين رانندگي 

  آزمون كروسكال واليس *

شابه غير م نوع و ويتنياين آزمون شكل گسترده آزمون يومن 

پارامتريكي آناليز واريانس يك عامله است. به عبارت ديگر 

باشد و مدنظر مي جهت تحليل واريانس يك طرفه رتبه اي،

  .كندموجود در محل توزيع را تعيين مي هايتفاوت

شود در سطح ، مشاهده مي3و 4همانطور كه از جداول 

درصد، اختالف معناداري بين عدم استفاده از  5معناداري 

ها با سطح تحصيالت متفاوت مشاهده دهندهموبايل بين پاسخ

شود. از اين رو رابطه معناداري سطح تحصيالت در عدم مي

درصد  5موبايل حين رانندگي در سطح خطاي استفاده از 

شود به عبارت ديگر سطح تحصيالت تأثير معناداري پذيرفته مي

ديپلم، در عدم استفاده از موبايل حين رانندگي دارد. در مقاطع 

كارداني، كارشناسي و تحصيالت تكميلي اين مهم بيشتر مشهود 

  است.
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 ليفاده از موبادر عدم است التيرتبه سطح تحص نيانگيم .3جدول 

  يرانندگ نيح

 رتبه ميانگين رتبه تعداد وضعيت تحصيلي

 هفتم 11/142 41 درحد خواندن و نوشتن

 ششم 25/159 65 ابتدايي

 پنجم 05/187 11 راهنمايي

 اول 62/226 93 ديپلم

 دوم 88/207 86 كارداني

 سوم 52/211 61  كارشناسي

 چهارم 65/211 27  تحصيالت عالي

     384  جمع كل

در عدم  التيسطح تحص سيآماره آزمون كروسكال وال .4جدول 

  يرانندگ نيح لياستفاده از موبا

 وضعيت تحصيلي 

 411/27 اسكوئركاي

 6 درجه آزادي

Sig 001/0 

 

رابطه معناداري جنسيت در عدم استفاده از  -2- 3

  موبايل حين رانندگي

  ويتني* آزمون يومن 

از جامعه اي مفروض باشد و متغيرهاي هرگاه دو نمونه مستقل 

 ها به صورت ترتيبي باشند، از آزمون يومن ويتني استفاده آن

استيودنت با دو نمونه مستقل است  t شود. اين آزمون مشابهمي

شود. در اين آزمون فرض و معادل ناپارامتري آن محسوب مي

شود كه توزيع دو جامعه نرمال است. دو نمونه مستقل نمي

هايي با توزيع مشابه و احتماالً متفاوت از حيث ميانه عهجام

شود ، مشاهده مي6و  5همانطور كه از جداول  شود.انتخاب مي

درصد، اختالف معناداري بين عدم استفاده  5در سطح معناداري 

  ها با جنسيت متفاوت مشاهده دهندهاز مؤبايل بين پاسخ

شود. از اين رو رابطه معناداري بين جنسيت در عدم نمي

درصد  5در سطح خطاي  رانندگياستفاده از موبايل حين 

وجود ندارد  به عبارت ديگر به لحاظ جنسيت تفاوت معناداري 

  دارد.ندر عدم استفاده از موبايل حين رانندگي وجود 

  

قوانين عدم استفاده از موبايل  در رابطه معناداري -3- 3

  حين رانندگي بر بروز تصادفات 

  دو* آزمون خي

شود در سطح معناداري مالحظه مي 7همانطور كه از جدول   

درصد، اختالف معناداري بين فراواني مشاهده شده پذيرفته  5

هاي هرگز و به ندرت شود. از آنجايي كه فراواني گزينهمي

باشد، عوامل و گاهي و بيشتر اوقات ميهاي گاهبيشتر از گزينه

قوانين عدم استفاده از موبايل حين رانندگي در بروز تصادفات 

شود. به عبارتي ديگر درصد پذيرفته مي 5در سطح خطاي 

عوامل و قوانين عدم استفاده از موبايل حين رانندگي بر بروز 

چون در جهت عكس فرضيه تصادفات تأثير معناداري دارد. اما 

تواند موجب كاهش بروز اين عامل نمي ،لذا .محقق قرار دارد

  تصادفات شود.

  ليدر عدم استفاده از موبا تيرتبه جنس نيانگيم .5جدول 

 ميانگين رتبه تعداد جنسيت

مجموع 

 هارتبه

 00/21158 50/201 105 زن

 00/52762 11/189 279 مرد

    384 جمع كل

  

   تيجنس يتنيو ومنيآماره آزمون  .6جدول 

  ليدر عدم استفاده از موبا

 جنسيت 

 000/13702 من ويتني

 w 000/52762ويلكاكسون 

z 979/0- 

Sig 328/0 

  

  

  رابطه معناداري نحوه اجراي قوانين مرتبط  -3-4 

  با عدم استفاده از موبايل حين رانندگي توسط پليس

  دو* آزمون خي

دو فرضيات پژوهش در اين بخش با استفاده از آزمون خي  

هاي دو فراواني گزينهآزمون قرار گرفتند. در آزمون خيمورد 

هاي مورد انتظار تحت فرض صفر (يكسان هر فرضيه با فراواني

اي شود. در صورتيكه فراواني گزينهها) مقايسه ميبودن فراواني

موافق از مخالف به طور معنادار بيشتر باشد فرضيه محقق 

ي مقايسه فراواني دو براشود. نتايج آزمون خيپذيرفته مي

  گاهي، بيشتر اوقات و هميشه) ها (هرگز، به ندرت، گاهگزينه

مالحظه  8همانطور كه از جدول ثبت شده است.  جداولدر 
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درصد، اختالف معناداري بين  5شود در سطح معناداري مي

آنجايي كه فراواني شود. از فراواني مشاهده شده پذيرفته مي

هاي هرگز و بيشتر اوقات بيشتر از گزينهگاهي و هاي گاهگزينه

باشد، قاطعيت پليس در عدم استفاده از ميبه ندرت زيادتر 

شود به عبارت درصد پذيرفته مي 5موبايل در سطح خطاي 

ديگر قاطعيت پليس تأثير معناداري در عدم استفاده از موبايل 

   حين رانندگي دارد.

عدم استفاده از  نيعوامل و قوان دو يآزمون خ جينتا .7جدول 

  در بروز تصادفات ليموبا

  هاگزينه فراواني مشاهده شده فراواني مورد انتظار

8/88 38 1 

8/88 191 2 

8/88 120 3 

8/88 6 4  

0 0 5  

  كل 355 

X2= 983/234                   df=3                     Sig= 001/0  

  هاي پژوهشمنبع: داده
  دو قاطعيت پليس نتايج آزمون خي .8جدول 

  در عدم استفاده از موبايل

  هاگزينه فراواني مشاهده شده فراواني مورد انتظار

0/70 7 1 

0/70 54 2 

0/70 171 3 

0/70 82 4  

0/70 26 5  

  كل 350 

X2= 240/657                   df=4                     Sig= 001/0  

  هاي پژوهشمنبع: داده
  

دفات عدم توجه به جلو و بررسي آمار تصا -5- 3
  داليل 

آمار پليس راه استان كردستان در خصوص  2و  1شكال ا  
در  نسبت به كل تصادفاتتصادفات عدم توجه به جلو 

دهد همانطور مسيرهاي برون شهري و درون شهري را نشان مي
 93كه نشان داده شده است در مسير هاي درون شهري در سال 

درصد و در  4/36به ميزان  94درصد و در سال  9/36به ميزان 
درصد آمار تصادفات عدم توجه به جلو  24به ميزان  95سال 

كه اين ميزان در مورد  باشد در حالينسبت به كل تصادفات مي
درصد و در  65/27به ميزان  94هاي درون شهري در سال مسير
ه آمار و ارقام فوق درصد است. با توجه ب 34به ميزان  95سال 

هاي درون درصد تصادفات در مسير 30بطور ميانگين حدود 
كه يكي  استشهري و برون شهري ناشي از عدم توجه به جلو 

از عوامل مهم در حواس پرتي و عدم توجه به جلو استفاده از 
تواند منجر به تصادف شود. موبايل حين رانندگي است كه مي

ي رابطه بين ميزان تحصيالت در همچنين با توجه به معنادار
عدم استفاده از موبايل حين رانندگي، رابطه بين قوانين و 
مقررات مربوط به عدم استفاده موبايل حين رانندگي و رابطه 

توان قاطعيت پليس در عدم استفاده از موبايل حين رانندگي مي
نتيجه گرفت كه آموزش صحيح همراه با فرهنگ سازي و 

در قوانين و مقررات و اجراي قاطع قوانين  همچنين بازنگري
  .درصد از تصادفات شود 30مي تواند باعث كاهش حدود 

  
مقايسه تعداد كل تصادفات و ميزان تصادفات عدم توجه به جلو  .1شكل 

   در مسيرهاي خارجي استان كردستان (پليس راه استان كردستان)

  

  
مقايسه تعداد كل تصادفات و ميزان تصادفات عدم توجه به جلو  .2شكل 

  (پليس راه استان كردستان) در مسيرهاي داخلي استان كردستان

  گيرينتيجه -4
با توجه به آمار و ارقام مربوط به عوامل ايجاد تصادفات    

ترافيكي در ايران و جهان، يكي از داليل مهم تصادفات عدم 
درصد از كل تصادفات  30كه حدود  استتوجه به جلو راننده 

کل عدم توجه به جلو  کل عدم توجه به جلو  کل عدم توجه به جلو 

٩٣سال  ٩۴سال  ٩۵سال 

درصد ٢۴

درصد٣۶٫٩درصد٣۶٫۴

و  ل ج ه  ب ه  ج و ت م  د ع ل  ك و  ل ج ه  ب ه  ج و ت م  د ع ل  ك

ل  ا 9س 4 ل  ا 9س 5

درصد ٣۴

درصد٢٧٫۶۵
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شود. از جمله داليل عدم توجه به جلو راننده در را شامل مي
مراه يا ديگر وسايل توان به استفاده از تلفن هحين رانندگي مي

تواند در ايجاد هاي مختلفي ميالكترونيكي اشاره نمود. پارامتر
توان به جنسيت اين دسته از تصادفات دخيل باشد كه مي

راننده، ميزان تحصيالت راننده، قوانين و مقررات موجود در 
رابطه با جرايم استفاده از موبايل حين رانندگي و قاطعيت پليس 

قوانين و مقررات اشاره نمود. تحقيق حاضر با در اجراي اين 
بررسي ميداني و استفاده از پرسشنامه استاندارد به بررسي اين 

ها و رابطه آنها با عدم استفاده از موبايل در حين رانندگي پارامتر
  پرداخته است. نتايج بدست آمده عبارتند از:

الت رابطه معناداري در عدم استفاده از موبايل و سطح تحصي- 
رانندگان وجود دارد به عبارت ديگر با افزايش سطح تحصيالت 
رانندگان ميزان استفاده از موبايل توسط آنها در حين رانندگي 

رسد عدم آموزش صحيح به نظر مي ،يابد. بنابراين افزايش مي
 در سطوح پايين تر مي تواند از علل اين فرضيه باشد.

وبايل و جنسيت رانندگان رابطه معناداري در عدم استفاده از م- 
وجود ندارد يا به عبارت ديگر سهم استفاده از موبايل توسط 

 رانندگان زن و مرد يكسان است.

رابطه معناداري در عدم استفاده از موبايل توسط رانندگان - 
حين رانندگي و قوانين و مقررات موجود جهت جريمه وجود 

ها و امتيازات دارد. به عبارت ديگر قوانين موجود شامل جريمه
 منفي در اين زمينه بسيار ناكارامد است.

رابطه معناداري در عدم استفاده از موبايل توسط رانندگان و 
به عبارت   .دارد دقاطعيت پليس در اجراي قوانين موجود وجو

رسد كه نحوه ديگر عالوه بر نقص قوانين موجود به نظر مي
توجه به نتايج فوق با اجراي اين قوانين نيز داراي نقص است. 

نياز است كه سيستم قانونگذاري و اجرايي ايران در خصوص 
سازي در گذاري جهت افزايش آگاهي عمومي و فرهنگسرمايه

خصوص عدم استفاده از موبايل حين رانندگي اقدام نمايد 
ه يهمچنين نسبت به اصالح قوانين موجود در اين زمينه و ارا

هاي جديد كنترلي جهت راهكارهاي كارآمد شامل سيستم
  اجراي قوانين توسط پليس اقدامات الزم را انجام دهد. 
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ABSTRACT 

Iran is a developing country with high rates of high-traffic deaths in the world, of which 

about 30% of the accidents are due to lack of attention, the most important factor of which 

is the use of mobile phones during driving. Law enforcement is one of the ways to control 

and mitigate such accidents, which can play a significant role in reducing these accidents 

in the presence of efficient laws and compliance by drivers. The purpose of this paper is to 

examine the impact of police decisiveness on the non-use of mobile devices while driving 

and the impact on city drivers and interurban roads. The study area is located in the city of 

Sanandaj, the capital of Kurdistan province and the cities located in western Iran. The 

statistical population of the present study included all people traveling on urban and inner 

roads in Sanandaj city. Due to the unlimited statistical population, the sample size was 

determined using the Cochran sample size and 384 as the statistical population. The 

method of determining the sample size in this study is simple random. The final results of 

this study indicate that there is a significant relationship between the level of education in 

the use of mobile phones during driving and the rules related to the use of mobile phones 

while driving and the determination of the police to not use the mobile while driving. 

However, there was no significant relationship between drivers' gender and the lack of use 

of mobile during driving. 
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