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 دانشگاه الزهراء -ارشد علوم اجتماعي كارشناس -١
  دانشگاه صنعتي اميركبير  -زيست دانشكده مهندسي عمران و محيط علمي عضو هيأت -٢

  
  چكيده

از ديـدگاه  شهروندان تهراني، بر ميزان تخلفات رانندگي به تفكيك جنسيت شهروندي  اخالق ترافيكدر اين مقاله، تاثير 
نفـر از افـرادي كـه     215از براساس نظرسنجي  از طريق پرسشنامه و در اين مطالعه ساختن مدل. شده است مدلشناسي  جامعه

در ايـن مطالعـه   . است صورت گرفتهده بودند، راجعه كشهر تهران مر 10+ود به مراكز پليسنقليه خ برگه تخلفات وسيله براي اخذ
دو  كه شاملتعريف شده است ميزان تعهد و پايبندي رانندگان به قوانين راهنمايي و رانندگي  به عنوان شهروندي اخالق ترافيك

 ،هـاي بعـد اجتمـاعي    به عنوان شاخص آنومي اجتماعي، سرمايه اجتماعي و تعهدات اجتماعي. باشد ميبعد اجتماعي و فرهنگي 
 . هاي بعد فرهنگي در نظر گرفته شده است افراد به عنوان شاخص اجتماعي -پايگاه فرهنگيهاي جمعي و  ، تاثير رسانهالگوپذيري

متغيرهاي مربوط به بخشي از دهد كه متغيرهاي مورد بررسي در اين تحقيق به عنوان  ان ميشاخص خوبي برازش مدل نش
نتايج بدسـت آمـده در   . در بروز تخلفات رانندگي نقش دارنددرصد 60و در بين زنان درصد  39تنها در بين مردان عامل انساني، 

بعـد   اگاهي از شاخص سرمايه اجتماعي درعدم   مولفه اي، عواملي همچون تحصيالت از عوامل زمينه دهد كه  اين مقاله نشان مي
مولفه تعهـد فـردي از    در بين زنان و در بعد فرهنگي  ها و تاثير رسانه از شاخص الگوپذيرياي اوليه ه گروهتاثير  مولفه ،اجتماعي

مـدي  خص سـرمايه اجتمـاعي و مولفـه ناكارآ   از شا) فردي(اعتماد انضمامي و ) عمومي(اي  شاخص تعهد اجتماعي،  اعتماد رابطه
رابطه معناداري بـا ميـزان   اجتماعي در هر دو گروه  -نگيقوانين از شاخص آنومي اجتماعي در بين مردان و همچنين پايگاه  فره

  .در شهر تهران دارندتخلفات رانندگي 
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  مقدمه - 1
ايـن پديـده   . رشد شهرنشيني در جهان، و به ويژه در كشورهاي در حال توسعه رو به افزايش است

باشـد، بـه    هم به دليل رشد جمعيت و هم به خاطر موج گسترده مهاجرت روستاييان به شـهر هـا مـي   
برابر رسيده است 2سال اخير به بيش از  25مدت طوريكه جمعيت بعضي از شهرهاي بزرگ جهان، در 

افزايش يافته و اين امر نيـاز بـه    ،محل زندگي افراد سترش شهرها متوسط فاصله محل كار بابا گ ]. 1[
ايـن  نقليـه نيـز بـه     از سوي ديگر رشد مالكيت وسيله. نمايد استفاده از وسايل حمل و نقل را بيشتر مي

  .گرديده استدر شبكه معابر شهري  راهبندان نجر به بروزممقوله دامن زده و 
ثر در عرصه ترافيـك  عوامل مورا  شبكه معابرنقليه و  انسان، وسايل ،ترافيكو  نقل و كارشناسان حمل

هـاي   نظمي مطالعات مختلفي به نقش انسان به عنوان مهمترين عامل در مقوله بي]. 2[دانند شهري مي
  ].5و  4، 3[اند  تصادفات ترافيكي اشاره كردهترافيكي و به ويژه در تخلفات و 

يكـي از علـل بـروز مشـكالت،      به عنوانگريزي  بي توجهي به مقررات راهنمايي و رانندگي و قانون
فرهنگـي، اجتمـاعي، اقتصـادي و     شـرايط  ، تـابعي از معضالت و حوادث ترافيكي در بسياري از جوامـع 

يكي در ايران مويد ميـزان بـاال و غيرمتعـارف تخلفـات     آمار حوادث تراف. باشد مي آن جامعه جغرافيايي
گـردد   هاي اجتماعي را باعـث مـي   رانندگي است كه هر ساله زيان هاي جبران ناپذير اقتصادي و آسيب

 ].6[ اسـت  گزارش شدهبروز تخلفات رانندگي اصلي ترين علت به عنوان  ،انسانيعامل ميان ن در اي كه
تربيتـي و بهداشـت قابـل     شناسي، علـوم  علوم مختلفي چون روانشناسي، جامعه ديدگاهعامل انساني از 
  . شود نگريسته مي آنشناسي به  در اين مطالعه از ديدگاه جامعه بررسي است كه

 اخـالق ترافيـك  ريشـه در   ،شناسي، يك جنبه از علـل انسـاني تخلفـات راننـدگي     از ديدگاه جامعه
راهنمايي افراد به قوانين   تعهدات و پايبنديشهروندان، ميزان  كاخالق ترافيمنظور از . دان داردشهرون

بـا  . باشد ميترافيك و مسئولين راهنمايي و رانندگي  و نقل و وضع شده از جانب متوليان حملو رانندگي 
 بخـش آنچه كـه در  . شود طرح مساله و اهداف تحقيق پرداخته ميو ، به بيان اين مقدمه، در بخش دوم

هـاي   و شـاخص  وابسـته معرفـي متغيرهـاي مسـتقل و    د، ساختار كلي مقاله شامل گرد سوم مطرح مي
در بخـش  . اسـت ت ا، جامعه مـورد مطالعـه و نحـوه گـردآوري اطالعـ     از آنها هر يكسنجش مربوط به 

بهبـود  ، نتايج و پيشنهاداتي در جهت كـاهش تخلفـات راننـدگي و    در بخش پنجم، مدلسازي و چهارم
  .گردد ارائه مينظم ترافيك شهر تهران 

  
  طرح مساله و اهداف تحقيق - 2

به زندگي اجتماعي خصلتي منظم و قابل  ر رفتارها از آنها پيروي مي شود،هنجارها و قواعدي كه د
هـاي   يكي از نمادهاي بـارز كجرفتـاري   و رانندگي، عدم رعايت قوانين راهنمايي. پيش بيني مي بخشد

كجروي، ناهمنوايي با هنجار يا مجموعه هنجارهاي معيني اسـت  ]. 7[باشد  اجتماعي در كالنشهرها مي
به طـور كلـي   . ]7[اي پذيرفته شده است  اي از مردم در اجتماع يا جامعه كه توسط تعداد قابل مالحظه

د در حاليكه اساس حفـظ زنـدگي   نشو وي، باعث برهم خوردن نظم شهري ميرفتارهاي انحرافي و كجر
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باشـد كـه در بيشـتر مطالعـات در حـوزه       ذكر اين نكتـه نيـز مهـم مـي    . باشد شهري، بر حفظ نظم مي
و تنهــا در برخــي جــرايم و  نشــده اســتهــاي اجتمــاعي، جنســيت افــراد كجــرو لحــاظ   كجرفتــاري
بنـا بـر نظريـه    . ]7[ هاي خاص مانند تجاوز به عنف و فحشا، گروه زنان تفكيك شـده اسـت   كجرفتاري

انـه  هـاي كجرو  از مردان مستعد شركت در رفتارهـا و فعاليـت   مرتن، حتي اگر زنان بنا به داليلي كمتر
  . شدبا جه دليلي به ناديده گرفتن مسئله جنسيت در مطالعات نميباشند، به هيچ و

شناسي معاصر، بحث شـهروندي و بـه دنبـال آن اخـالق شـهروندي       يكي از مباحث مهم در جامعه
برد و  كند، از امكانات شهر بهره مي ندگي ميبه طور خالصه شهروند، فردي است كه در شهر ز. باشد مي

محصـول زنـدگي    كـه  باشـد و اخـالق شـهروندي    در مقابل شهر و ديگر شهروندان داراي مسئوليت مي
عبارت است از وظايف و تعهداتي كه هر شهروند در قالب رفتارهاي اجتماعي نسبت به باشد،  شهري مي

  ].8[نهادهاي اجتماعي و ساير شهروندان دارد 
 شـهروندي  اخـالق ترافيـك  اجتماعي و فرهنگي موثر بر  عللشناسايي در اين مطالعه، دف اصلي ه

و ارائه راهكارهاي مناسـب جهـت كـاهش تخلفـات راهنمـايي و راننـدگي از جانـب        برحسب جنسيت 
كـه بـه طـور كلـي زيـر پـا نهـادن قـوانين          باشـد  ذكر اين نكته نيز حائز اهميت مي .باشد رانندگان مي

نقـل، بـه دو    و به عنوان تنها عامل با شعور و فعال در سيسـتم حمـل   ،و رانندگي توسط انسان راهنمايي
فراموش كردن برخي قوانين، عدم آشنايي با محيط و يـا  گاه رانندگان به دليل . دهد دليل عمده رخ مي

 خطاي ديد و نديدن تابلوها، مرتكب تخلف مي شوند كه در ايـن مطالعـه بـه عنـوان تخلفـات سـهوي      
يرپا گذاشته و مرتكب تخلف زقانوني را رانندگان با آگاهي و تعمد  در برخي مواقع،ولي . اند معرفي شده

آنچـه كـه در ايـن مطالعـه      .شـود  ياد مـي تخلفات عمدي از آنها در اين مطالعه، به عنوان  كهمي شوند 
راننـدگان   ترافيـك شه اين امر، در ضعف اخـالق  مدنظر مي باشد، تخلفات عمدي رانندگان است كه ري

  .جستجو مي شود
  

 ساختار كلي تحقيق - 3

شهروندي به عنوان متغير مستقل و ميزان تخلفات رانندگي افراد به  اخالق ترافيكن مطالعه، در اي
يمـه افـراد در   متغير وابسته با توجه به مبلغ جرسنجش . عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است

هـايي   با پرسـش  و سنجش متغير مستقل) 1389تير ماه سال ( اطالعاتقبل از گردآوري ماه  12طول 
  . شده است انجامكامال موافق تا كامال مخالف از  1قسمتي ليكرت 5در سطح سنجش طيف 

 
  شهروندان اخالق ترافيك - 1.3

، بنـابراين  ]9[گيـرد   بنابر نظريه چلبي، سنجش اخالق در دو بعد اجتماعي و فرهنگي صـورت مـي  
 اخالق ترافيـك رانندگي، الزم است  شهروندي بر ميزان تخلفات اخالق ترافيكجهت بررسي بهتر تاثير 

                                                 
١Likert - Scale  
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توضـيح ايـن دو بعـد    در ادامه به  .شهروندي نيز در دو بعد اجتماعي و فرهنگي مورد مطالعه قرار گيرد
  .شود پرداخته مي

  
  اخالق اجتماعي بعد  -1.1.3

 در اخالقـي  هـاي  فرمـان  مبناي بر مسئوليت و تكليف احساس عبارت است از ،بعد اجتماعي اخالق
بـه عنـوان    2اجتماعي اتتعهدو  1سرمايه اجتماعي، آنومي اجتماعيدر اين مقاله، ]. 9["ديگران" مقابل

، 4و مرتن 3دوركيم هاي بنابر نظريه. شود بررسي مي رانندگياجتماعي در بروز تخلفات  هاي بعد شاخص
هنجارهـاي تعمـيم يافتـه و مـورد      ،كـه درآن  شـود  اطالق مـي  اي شرايط اجتماعي، به اجتماعيآنومي 

سه مولفه ناكارآمدي قوانين، عـدم احسـاس   ، كه از ]8[باشند تضعيف يا ناكارآمد شده  ،پذيرش جامعه
مجموعـه   .بـراي بررسـي آن اسـتفاده شـده اسـت     امنيت اجتماعي و عدم احسـاس عـدالت اجتمـاعي    

 و موجود در سيستم هاي اجتماعي كه موجب ارتقـاي سـطح همكـاري اعضـاي آن جامعـه     هنجارهاي 
شـود كـه    ناميـده مـي   سـرمايه اجتمـاعي  ، گـردد  هاي تبادالت و ارتباطات مي پايين آمدن سطح هزينه

هايي چون آگاهي اجتماعي، مشاركت اجتماعي و اعتماد اجتمـاعي   ، داراي مولفه5براساس نظريه پاتنام
 و جمـع  بـه  نسـبت  جامعـه  افـراد  از يك هر و تعلق خاطر، كه مسئوليت چنين احساسهم]. 10[است

بنـا بـر نظريـه چلبـي، تعهـدات       .شـوند  ناميـده مـي   تعهدات اجتمـاعي دارند،  تعلق آن به كه اي جامعه
در ايـن مطالعـه تعهـدات    ]. 9[سه سطح عمومي، سازماني و فـردي سـنجيده مـي شـوند     در اجتماعي

و تعهـدات انضـمامي   ) عمـومي (اي  باشد، بنابراين دو مولفه تعهدات رابطه سازماني مرتبط با مسأله نمي
  .  براي سنجش اين شاخص مورد نظر قرار گرفت) فردي(

  
  بعد فرهنگي -2.1.3

دارنـد   جامعـه  فرهنـگ  در ريشه كه هنجاري است هاي فرمان مجموعه اخالق، شامل فرهنگي بعد
براسـاس   اجتمـاعي  -فرهنگـي پايگـاه  و  همگـاني هـاي   رسانه تاثير، الگوپذيري افراددر اين مقاله، ]. 9[

پـذيري   ر جريـان جامعـه  د الگوپذيري. اند فرض شدههاي بعد فرهنگي  افراد به عنوان شاخص تحصيالت
هاي اوليه كه روابط در  گروه( 8يهو ثانو 7اوليه اين امر در دو گروه ،6بنا بر نظريه كولي. افتد فرد اتفاق مي

هـاي ثانويـه، كـه داراي روابـط      باشد و گـروه  چهره و تقريباً پايدار مي به آنها به صورت غيررسمي، چهره
) باشـند  رسمي، براساس قواعد و مقررات خاص و بيشتر بنابر منفعت فردي و عمـدتاً كوتـاه مـدت مـي    

خـانواده شـامل پـدر و مـادر، دوسـتان و همكـاران بـه عنـوان         در اين مطالعه، ( .]11[ گيرد صورت مي

                                                 
١ Social Capit l 
٢Social Assurance 
٣ Emile Durkheim 
٤ Robert Merton 
٥ Patnam Robert 
٦ Chales Cooley  
٧ Primary Groups 
٨ Secondary Groups  
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و اسـاتيد و فرهيختگـان    همگـاني نقليـه   پليس راهنمايي و رانندگي، رانندگان وسايلهاي اوليه و  گروه
در دنياي امروز، به دليل شرايط اجتمـاعي،   .)اند هاي ثانويه درنظر گرفته شده دانشگاهي به عنوان گروه

هـاي   در بسـياري از جنبـه   هاي همگاني رسانهبنابراين . با يكديگر كاسته شده است ارتباط متقابل افراد
در زنـدگي روزانـه خـود مـورد      افـراد بسياري از اطالعاتي را كـه  خالت داشته و هاي اجتماعي د فعاليت

دهنـده   به عنوان واسط و انتقال همگانيهاي  بنابراين رسانه ].7[سازند هم ميافردهند،  مياستفاده قرار 
 بـر  ي جمعـي هـا  ميـزان تـاثير رسـانه   ، ايـن مقالـه  در . كننـد  جامعه نقش اساسي ايفـا مـي  فرهنگ در 

 پايگـاه اجتمـاعي   .مـورد سـنجش قـرار گرفتـه اسـت      راننـدگان گرايي و كاهش تخلفات ترافيكي  قانون
يـا اعتبـار    احتـرام هاي اجتماعي از نظـر   هاي ميان گروه به تفاوت شناسي جامعهاصطالحي است كه در 

 .هـاي ذهنـي افـراد از اختالفـات اجتمـاعي بسـتگي دارد       پايگاه بـه ارزيـابي  . گردد اجتماعي اطالق مي
اجتماعي  -يفرهنگتواند نشان دهنده پايگاه  و بسياري موارد ديگر مي  تحصيالت، شغل، طبقه اجتماعي

نجش اساس تحصيالت و سواد مورد سبر اجتماعي افراد  -هنگيردر اين مطالعه پايگاه ف]. 7[افراد باشد
  .قرار گرفته است

 
  اي عوامل زمينه  -3.1.3

عالوه بر عوامل اجتماعي و فرهنگـي، عوامـل    ميزان تخلفات ترافيكي،ل موثر بر مبراي سنجش عوا
   .ه استر گرفتانيز مورد سنجش قرشغل ، مسكن و تحصيالت، تاهلجنسيت، سن، اي چون  زمينه
 

  تخلفات رانندگي - 2.3
 ادارهثبـت شـده   آمـار تخلفـات    ، ازبه عنـوان متغيـر وابسـته    ميزان تخلفات رانندگي بررسيبراي 

ف تخلـ  12ايـن اطالعـات،    بربنـا . استفاده شده است 1388  ، در سالراهنمايي و رانندگي تهران بزرگ
دادند به عنوان شاخص هـاي سـنجش    درصد كل تخلفات ثبت شده را تشكيل مي80بيش از عمده كه 

ومي ايـن مطالعـه و همچنـين وضـعيت تخلفـات      مـدل مفهـ  . ميزان تخلفات رانندگي انتخاب گرديدند
از آنجـا كـه   ]. 12[ در مطالعه پيشين مولفين قابل مالحظه است 1388و  1387هاي  ر سالدگي دنران

در برگه تخلفات ثبت شده رانندگان، تخلفات برون شهري نيز لحاظ گرديده بود و همچنين بـه دليـل   
هـا،   تاخير در پرداخت جرايم، مبلغ برخي از آنها به دو برابر افزايش يافته بود، مبلغ ثبت شده در برگـه 

آوري  به مبلغ جـرايم پـس از جمـع   بنابراين در اين مطالعه، محاس. اين مطالعه نبود برايعدد كارآمدي 
در دفعات تكرار هر يـك   شوراي عالي ترافيكمصوب جرايم رانندگي ها، با لحاظ كردن مبلغ  پرسشنامه
  .صورت گرفته است از تخلفات،

 
  اطالعات گردآوري  -3.3

شـهر   10+پلـيس  جامعه آماري مورد مطالعه، كليه افراد مراجعه كننده به واحد اجراييـات مراكـز   
از طريــق نظرسـنجي  براسـاس  ، مطالعــهايـن  . بودنـد جهـت دريافــت برگـه تخلفـات راننــدگي    تهـران  

، در بخـش دوم  ،در بخش اول مشخصات فـردي راننـدگان  . انجام شده است اي در سه بخش پرسشنامه
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در بخش . طراحي شدشهروندان  اخالق ترافيكبراي سنجش قسمتي ليكرت 5الب طيف سواالتي در ق
انتخاب و از  1388تخلف عمده براساس آمار سال  12رانندگي افراد،  سنجش ميزان تخلفات سوم براي

افراد خواسته شد تا دفعات تكرار هر يك از تخلفات خود را بنا بر برگه تخلفات صـادر شـده، مشـخص    
 ، پرسشنامه1آزمون پيشدر مرحله  .ها در دو مرحله صورت گرفت وري پرسشنامهآ توزيع و جمع.  كنند

براساس اطالعات بدست آمـده از  . آوري شد نفر از افراد جامعه مورد مطالعه توزيع و جمع 30اوليه بين 
هر  6/0اعتبار باالي با  ، ها، برخي از سواالت حذف و يا اصالح گرديد و پرسشنامه نهايي اين پرسشنامه
شـهر تهـران،    10+پلـيس  در مراكـز   1389مرداد ماه  15تير ماه تا  15در بازه زماني ، 2ها يك از مولفه
نقليـه اسـتفاده    ها تنها به رانندگاني ارائه گرديد كه شخصـاً از وسـيله   پرسشنامه .آوري شدتوزيع و گرد

 215در مجمـوع، تعـداد   . بـود  كردند و تخلفات ثبت شـده منحصـراً مربـوط بـه خـود شـخص مـي        مي
پرسشنامه مربـوط بـه    78پرسشنامه مربوط به آقايان و  137آوري شد كه از اين ميان  جمع پرسشنامه

  .ها بوده است خانم
  

 مدلسازي -4

بـه  . ه اسـت استفاده شـد ها  جهت تجزيه و تحليل داده SPSSافزار  وري اطالعات از نرمآ از گردپس 
از ، )بدسـت آمـده از طيـف ليكـرت    (اي بودن متغيرهاي مستقل  دليل كمي بودن متغير وابسته و رتبه

، مـدل  2جـدول  . ]13[4اسـتفاده گرديـد  % 95در سطح اطمينان  3اسپيرمن اي ضريب همبستگي رتبه
   .دهد در جامعه موردد بررسي را نشان مي زنان در بينرا  نهايي مطالعه

  
  نهايي مربوط به زنان مدلدر  tمقادير ضرايب و آزمون   - 2جدول 

 t- stat ضريبB مولفه شاخصجنسيت
شاخص خوبي 

 برازش

 زنان

-239.406× 104 مقدار ثابت  1.394-  

R2 = 0.60 

اي عوامل زمينه -165.730× 104تحصيالت دانشگاهي   2.203-  

43.590× 104 عدم آگاهي سرمايه اجتماعي  2.026 

120.522× 104 گروه هاي اوليه الگوپذيري  3.753 

 -پايگاه فرهنگي
-90.101×  104 تحصيالت اجتماعي  5.600 -  

53.407× 104 استفاده از رسانه ها تاثير رسانه ها  2.270 

  

                                                 
١ Primary Test 

  .ه استاعتبارسنجي توسط ضريب آلفاي كرونباخ انجام شد  ٢
٣ Correlation Coefficient Rank Spearman 

  ]13[استفاده از اين ضريب همبستگي در مطالعات علوم اجتماعي توصيه شده است   4
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مدل نهايي مطالعه در بين مردان جامعـه مـورد بررسـي، نشـان داده شـده       ،3همچنين در جدول 
 .است

  
  نهايي مربوط به زناندر مدل  tمقادير ضرايب و آزمون   -3جدول 

 t- stat ضريبB مولفه شاخصجنسيت
شاخص خوبي 

 برازش

 مردان

 0.407 32.651× 104 مقدار ثابت

R2 = 0.39 

)فردي(تعهد انضمامي  تعهدات اجتماعي  104  ×29.1352.086 

 سرمايه اجتماعي

 2.818 36.986× 104 اعتماد فردي

اعتماد تعميم يافته 
)عمومي(  

104 ×34.475-2.227-  

 2.168  30.013× 104 ناكارآمدي قوانين آنومي اجتماعي

اجتماعي -پايگاه فرهنگي -4.350-35.735× 104 تحصيالت   

  
شـهروندي در ميـزان    اخالق ترافيـك هاي  شود، مدل تاثير مولفه مالحظه مي 2در جدول چنانچه 

مطـابق ايـن مـدل،    . بدسـت آمـده اسـت    60/0با شاخص خوبي بـرازش  در بين رانندگان زن تخلفات 
عـدم آگـاهي از قـوانين    هاي اوليه خود،  هايي چون تحصيالت دانشگاهي، الگوپذيري افراد از گروه مولفه
 -هـا بـر رفتـار راننـدگان و همچنـين پايگـاه فرهنگـي        رسـاني رسـانه   ايي و رانندگي، تاثير اطالعراهنم

تماعي افراد بر اساس سطح تحصيالت از عوامل تاثيرگـذار بـر ميـزان تخلفـات ترافيكـي شـهروندان       اج
 اخـالق ترافيـك   هـاي  مولفـه مدل تاثير  3بنا بر جدول  همچنين. شناخته شدند) در بين زنان(تهراني 

. اسـت بدسـت آمـده    39/0با شاخص خوبي برازش در بين رانندگان مرد، شهروندي در ميزان تخلفات 
، )عمومي(اعتماد تعميم يافته  ، اعتماد فردي،)فردي(تعهد  انضماميچون  هايي مولفه اين مدل،مطابق 

از عوامـل   اجتماعي افـراد بـر اسـاس سـطح تحصـيالت      -فرهنگيپايگاه و همچنين ناكارآمدي قوانين 
بدسـت  نتـايج   .شـناخته شـدند   )در بين مردان( تاثيرگذار بر ميزان تخلفات ترافيكي شهروندان تهراني

شـهروندان در   ار بر اخالق ترافيـك گذ وامل تاثيربيانگر اين مطلب مي باشد كه ع ،3و  2جداول مده از آ
مطالعه به شرح ذيل قابـل  مده در اين نتايج مدلهاي بدست آ.  دنباش دو گروه زنان و مردان متفاوت مي

  :باشد تفسير مي
 بـا سـطح تحصـيالت ليسـانس و بـاالتر      نتايج نشان مي دهد كه زنـان  : تحصيالت دانشگاهي

  .تخلفات رانندگي كمتري مرتكب مي شوند
 عدم آگاهي زنان نسبت به مسـايل  دهد،  نشان مي 2مده از جدول بدست آنتايج  :عدم اگاهي

بـا ميـزان تخلفـات     و معناداري رابطه مستقيم مربوطه، و اطالعات در زمينه نرخ جرايم و برخي قوانين
  .رانندگي آنها دارد

 در ارتكاب يا عـدم ارتكـاب   در جامعه مورد مطالعه زنان نتايج نشان مي دهد كه  :الگوپذيري
 . كنند تخلفات رانندگي از الگوهاي اوليه خود پيروي مي
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 هـاي جمعـي و ميـزان     بين ميـزان اسـتفاده از رسـانه    ،بنا بر مدل بدست آمده :ها تاثير رسانه
هـا   رسـانه  ،اين نتيجهبنابر. مشاهده شده استو معناداري نندگي در بين زنان رابطه مستقيم تخلفات را

 . است  زنان داشته اخالق ترافيككاركرد منفي بر 

 و ميـزان  ) فـردي (، بين سطح تعهدات انضـمامي  دهد نتايج نشان مي :)فردي(انضمامي عهد ت
بيانگر سطح  كه اين امر. تخلفات رانندگي در بين مردان رابطه مستقيم و معناداري مشاهده شده است

  . استمورد مطالعه جامعه بين مردان منافع فردي به منافع جمعي را در  اولويتدگرايي باال و فر
 بين اعتمـاد فـردي مـردان و    نشان مي دهد كه 3مدل بدست امده از جدول  :اعتماد فردي ،

باالي اعتماد فـردي  اين امر بيانگر سطح . وجود داردنادار و مستقيمي ميزان تخلفات رانندگي رابطه مع
 .باشد در بين مردان در جامعه مورد بررسي مي

 ه سطح اعتمـاد تعمـيم يافتـه    ، هر چمطابق مدل بدست آمده :)عمومي( تعميم يافته اعتماد
 .شود ميكمتر مردان باالتر باشد، ميزان تخلفات رانندگي 

 بيـانگر تمايـل تمـرد از     ،در ايـن مطالعـه  ناكارآمـدي  شدن ضـريب   مثبت :ناكارآمدي قوانين
  .است مرد پاسخگويانتوسط  راهنمايي و رانندگي قوانين

 پايگـاه فرهنگـي  ، رابطـه معنـاداري بـين    هبنا بـر نتـايج حاصـل    :اجتماعي  -فرهنگي گاهيپا- 
لبته با توجه بـه  ا. وجود دارد در هر دو گروه زنان و مردان افراد و ميزان تخلفات رانندگي آنها اجتماعي
 . ، شدت تاثير اين عامل در بين زنان باالتر استبدست آمدهضرايب 

 
 و پيشنهادات نتايج - 5

در اين مطالعه به شناخت و بررسي عامل انساني، به عنوان مهمترين عامل بروز تخلفات راننـدگي  
با توجه به نتايج ارائه شده . از دو بعد اجتماعي و فرهنگي در دو گروه زنان و مردان پرداخته شده است

بيـان  ل بـه شـرح ذيـ   در جهت كاهش تخلفات راننـدگي از بعـد انسـاني     يتپيشهادادر بخش پيشين،  
  :گردد مي

عامـل انسـاني   درصد  60در بين مردان و عامل انساني  درصد39طبق نتايج بدست آمده تنها   - 1
 ايـن مطالعـه  راننـدگي در  عمـدي  بـروز تخلفـات    ، درشـهروندي  اخالق ترافيكاز جنبه ، در بين زنان

 .استدر راستاي شناسايي اين عوامل  بيشترانجام مطالعات  لزوم بيانگر كه بوده استتاثيرگذار 

 مـردان در جامعـه  از ديـدگاه  . باشـد  ميناكارآمدي قوانين يكي از علل اصلي تخلفات رانندگي  - 2
تـي  انـد و يـا داراي كاركردهـاي مثب    خود را از دسـت داده بسياري از قوانين كاركردهاي  ،مورد مطالعه

 ،قـوانين  شـده در  تعيـين عقيده دارند كه سرعت مجـاز   رانندگان مردبسياري از به طور مثال . تندسين
تشـكيل جلسـات   . داننـد  ود را موجـه بـراي عـدم رعايـت آن مـي     خ ، لذاباشد كنوني نمي معابرمناسب 
 يمناسـب توانـد فرصـتي    چون پارك ها و يا مراكز عمومي مـي كاربردي در اماكن عمومي هم -تخصصي

 . باشدراهنمايي و رانندگي توسط مختصصين براي عموم مردم، توجيه علمي قوانين  براي

ذيري زنـان از  بر ميزان تخلفات رانندگي در جامعـه مـورد مطالعـه، الگوپـ     موثرديگر عوامل از  - 3
از تولـد در آن   از آنجايي كه خانواده، نخستين گروهي است كه هـر فـرد پـس   . باشد هاي اوليه مي گروه
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بنـابراين درونـي شـدن     گيـرد؛  ها در آن صورت مـي  ن يادگيريتري بيشترين و عميق عضويت مي يابد و
ها و قوانين اجتماعي از جمله  قوانين راهنمايي و رانندگي در اين گروه، بيش از گروه هاي ديگـر   ارزش

نتايج حاصل از اين مطالعه نيز تاييدي اسـت بـر همـين اصـل كـه خـانواده و       . اثر دارد زنانبر عملكرد 
در  هاي زندگي و دروني كردن هنجارهاي اجتمـاعي  هاي اوليه بيشترين نقش را در آموزش سبك گروه

هاي اوليه افراد  كه جزء گروه(شي در مقاطع مختلف تحصيلي زهاي آمو برگزاري كالس .دارند بين زنان
 .باشد راهكار موثري جهت كاهش تخلفات رانندگي مي ،به ويژه براي دختران) باشند مي

شـهروندي در بـين زنـان درايـن مطالعـه، تـاثير        اخـالق ترافيـك  يكي ديگر از عوامل موثر بر  - 4
تواند به دليل ارائه اطالعـات و الگوهـاي نامناسـب رفتـاري در      اين امر مي. هاي جمعي بوده است رسانه
لـب  بنـابراين ج . ها اتفـاق افتـاده باشـد    و يا به دليل عدم اعتماد مردم به اين رسانه مگانيههاي  رسانه

اي و همچنين اصالح الگوهاي رفتاري در اين راستا، مي تواند گام موثري  اعتماد زنان به اطالعات رسانه
 . بر كاهش ميزان تخلفات رانندگي زنان باشد

برخي قـوانين و ميـزان جـرايم، عامـل تاثيرگـذار بـر       مطابق نتايج حاصله، عدم آگاهي زنان از  - 5
بنابراين ارتقاء سطح آگاهي آنان از قوانين و شرايط موجـود در  . ارتكاب تخلفات رانندگي آنها بوده است

اي سـودمند   البته بايد توجـه شـود كـه آگـاهي    . تواند اقدام موثري باشد نقل، مي و زمينه مشكالت حمل
بنابراين افزايش آگاهي به نحـوي كـه   . نگراني افراد شود القه مندي و دلموجب ع باشد كه  وكارآمد مي

 .افراد نگران شرايط جامعه خود شوند، كاري مفيد است

اجتماعي باالتري هستند، احساس همنوايي بيشتري نسـبت   -فرهنگيافرادي كه داراي پايگاه  - 6
به قوانين اجرايي جامعه دارند، بنابراين كمتر دچار رفتارهاي كجرو و انحرافي از جمله ناديـده گـرفتن   

زنـان  (اين نگـرش در بـين همـه افـراد جامعـه      ]. 12[قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي مي شوند 
 . بق ضرايب بدست آمده اين مسئله در بين زنان بيش از مردان رايج اسـت البته ط .وجود دارد) ومردان

رعايـت  باشد و بايد تالش شود عموم مردم بداننـد   اصالح اين ديدگاه امري ضروري ميرسد،  به نظر مي
 اجتمـاعي  -قوانين راهنمايي و رانندگي بر عهده عموم شهروندان بدون درنظر داشتن پايگـاه فرهنگـي  

در جهـت ايجـاد چنـين نگرشـي امـري      دن قوانين از طريق شعارها و جمالت نمـادين  دروني كر .است
  .رسد كارآمد به نظر مي

اين . تعهد فردي نيز به عنوان عامل موثر در ميزان تخلفات رانندگي مردان شناخته شده است - 7
جامعـه  . ارجحيت منافع فردي بر منافع جمعـي اشـاره دارد   به فردگرايي باال در بين مردان وامر اشاره 

ايجـاد احسـاس پيونـد اجتمـاعي و      .در يك راستا باشـد موفق، جامعه اي است كه منافع فرد و جامعه 
تواند گامي در جهت باال بـردن سـطح تعهـدات فـردي در      احساس مسئوليت در بين مردان جامعه مي

هاي عمومي در زمينه مسايل ترافيكي راهكار ناسبي  فعاليت ترغيب مردان به مشاركت در. جامعه باشد
 .رسد به نظر مي

اعتمـاد   ، نشان مي دهد كه در بين مـردان جامعـه مـورد بررسـي،    اين مطالعه نتايج حاصل از  - 8
ايـن امـر يكـي از    . فردي در سطح باال و اعتماد تعمـيم يافتـه در سـطح پـايين و ضـعيفي وجـود دارد      
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توسعه اعتماد تعميم يافته در بين افراد جامعه، گامي موثر . شهري مي باشدمشكالت موجود در جوامع 
  .باشد در جهت افزايش مشاركت اجتماعي و به دنبال آن ارتقاء سرمايه اجتماعي در جامعه مي

 
 تقدير و تشكر -6

، )استاديار دانشگاه الزهرا(از جناب آقاي دكتر موسوي  مراتب سپاس و قدرداني در پايان اين مقاله،
مـديران و  هـاي ناجـا،    نمايي و رانندگي تهـران بـزرگ، مركـز پـژوهش    واحد آمار و مطالعات پليس راه

 همكـاري وري اطالعات در اين مطالعه آ سطح شهر تهران كه در گرد 10+مراكز پليس كارمندان محترم
  .شود به جا آورده مي، نمودند
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Abstract 
This paper is regarding to the impact of ethics on urban traffic violation in the city of Tehran by a 

sociological approach. The developed model is based on the survey with 215 drivers who had visited 

police +10 offices to get their driving violations records. In this paper, traffic ethics of citizens is defined 

by their commitment to obey traffic regulations in social and cultural terms. Social commitment is 
decayed to social anomie, social capital and social assurance indices and cultural commitment is decayed 
to modeling, plural media effect and cultural- social status. 

The Goodness of fit measure of the models show the modes are responsible for that investigated only 
reflect the 39 percent of  the variations on male’s group & 60 percent of variations on female’s group. 

Results of this paper show that some contextual variables such as education are affect the traffic 
regulation violations, consciousness, primary groups’ influence of popular model and effect’s of vehicle 
information are affect the traffic violations on  female’s group. Also individual assurance, subjective 
confidence, generalized confidence and inefficiency of provision are affect the traffic violations on male’s 
group. Moreover all of the people have confidence cultural- social status is affect the traffic violations. 

   
Keywords: Traffic violation, Gender, Regression model, Citizens commitments 
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