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تاریخ پذیرش92/5/11 :

چکیده

گسترش فوق العاده تخلفات رانندگي و تبعات زيان بار ناشي از آن نیز باعث شده است که اين
موضوع به عنوان يكي از مهم ترين مس��ائل اجتماعي كش��ور مورد توجه قرار گيرد .از طرفي انواع
خودرو به دليل نقش��ي كه در تس��هيل ارتباط ميان انس��ان ها دارند ،جزئي جدانشدني و ضروري در
زندگي بشر بوده و تصور زندگي بدون آن نيز دشوار است .بنابراين نهادینه کردن فرهنگ يا راه هاي
درست استفاده كردن از وسایل نقلیه و نیز آموزش های گس��ترده در این رابطه در کش��ورمان بسیار
مهم و ضروری به نظر می رسد .نظر به اينكه انسان قابل آموزش و تربيت است و با آموزش قواعد
و مق��ررات صحيح ترافيكي مي توان از بروز تصادف��ات و تلفات ناشي از آن جلوگيري كرد .هدف
اصل��ی این پژوهش تبیی��ن تأثیر آموزشهای جاری بخش حمل و نقل جاده ای بر کاهش تصادفات
و تلف��ات در بی��ن رانندگان بخش کاال پایانه بار اراک است .این پژوهش از نظر روشهای گردآوری
دادهه��ای توصیف��ی تبیینی از نوع پیمایش است .پژوهش حاضر با در نظر گرفتن  83نفر از رانندگان
خودروه��اي سنگيني كه آموزش هاي ارائه ش��ده از طرف سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان مركزي را گذرانیده اند به عنوان نمونه آماری ،به روش میدانی ،از طریق پرسشنامه ساختاریافته
به جمع آوری اطالعات پرداخته شد .نتایج این تحقیق نش��ان میدهد که احساس نياز به آموزش بر
آموزش ادراك شده تأثير مثبت دارد و این به نوبه خود بر کاهش حوادث رانندگي و نیز کاهش میزان
تخلف��ات اثرگذار است .نتایج همچنین بیانگر این است که انتظار از دوره آموزش بر آموزش ادراك
شده تأثير مثبتی ندارد.

کلیدواژهها

تصادفات ،تخلفات ،احساس نیاز به آموزش ،انتظار از دوره آموزشی ،آموزش ادراک شده

 .1استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی
 .2کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای -واحد دختران نی ریز،
(نویسندهمسئول) Gorgin.Tayebeh@yahoo.com :
 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی
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