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بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی
اصغر میرفردی ،1سیروس احمدی ،2راضیهامیری

3

از صفحه  11تا 37
تاریخ دریافت93/2/16:

تاریخ پذیرش93/3/25 :

چكيده

تخلف رانندگی ضایعهای اس��ت که س��االنه خس��ارات زیادی برای جوامع مختلف و در س��طح

وس��یعتر برای جامعه جهانی به بار میآورد .هدف این پژوهش بررس��ی رابطۀ س��رمایه اجتماعی و
تخلف رانندگی در ش��هر یاسوج است .این پژوهش در س��ال  ،1392به روش پیمایشی و با استفاده
از ابزار پرس��شنامه انجام ش��ده است .جامعه آماری کلیه ش��هروندان  18- 60ساله هستند که دارای
گواهینامه رانندگی بوده و طی بازه زمانی دوماه قبل از انجام پژوهش در سطح شهر یاسوج رانندگی
کردهاند .در مجموع  367نفر به عنوان نمونه تعیین و با اس��تفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند
مرحلهای انتخاب شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که نرخ تخلف ترافیکی در بین رانندگان بسیار
باالس��ت .همچنین رابطه معنادار و معکوسی بین س��رمایه اجتماعی و تخلف رانندگی ،وجود دارد.
بنابراین با افزایش میزان سرمایه اجتماعی در بین رانندگان ،تخلف رانندگی کاهش مییابد.

کلید واژهها

تخلفات رانندگی ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،همیاری اجتماعی ،اطالعات و ارتباطات ،حمایت

اجتماعی ،رانندگان ،تصادفات.

 .1استادیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج (مأمور به خدمت در دانشگاه شیراز) ،نویسنده مسئول)a. mirfardi@gmail.com(:
 .2دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
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مقدمه

بي توجهي به قوانين و مقررات ترافيكي يكي از مسائل اجتماعي م ّهم در تمام جوامع است

( پارکر 1و همکاران1995 ،؛ پنای)2006 ،2؛ زیرا به طور گس��ترده باعث اتالف انرژی ،اتالف
وقت ،آلودگی زيس��ت محيطي ،ناراحتیهای روانی ،تصادفات ،مرگ و مير و خس��ارتهای
مالي و مادی ميشود (مانی 3و همکاران .)2007 ،بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني

4

( )2009در نتيجه تخلفات ترافيكي ،س��االنه  1/2ميليون نفر در سراس��ر جهان جان خود را
از دس��ت ميدهند ،بيش از  50ميليون نفر مصدوم و مجروح ميش��وند ،بيش از  518ميليارد
دالر خسارت مادي به بار ميآيد و پيشبيني ميشود تا سال  2030رقم مرگ و مير حوادث
ترافيكي ،به بيش از  2/4ميليون نفر افزايش يابد .ضرر و زیان ناشی از تصادفات که تنها یکی
از پیامدهای تخلف رانندگی اس��ت س��االنه  1/3درصد از تولید نا خالص ملی کشورهای در
حال توسعه را هدر میدهد (فالح زاده.)1385 ،
در ایران نیز عواقب ناش��ی از تخلف رانندگی ،هر س��اله خسارات آشکار و پنهان بسیار
باالیی به بار میآورد به گونهای که روزانه در این کشور هزار و ششصد سال عمر به دلیل سوانح
رانندگی از دس��ت میرود؛ و مجموعه هزینههای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از این حوادث،
شامل هزینۀ درمان مصدومان ،هزینۀ نگهداری معلوالن ،و توانبخشی آنها ،هزینۀ از دست رفتن
نیروی کار ،هزینۀ معضالت ناش��ی از بیسرپرس��تی خانوادهها و دیگر هزینهها در حدود هزار
میلیارد تومان در س��ال برآورد ش��ده اس��ت (آل عمران و آل عمران ،1391 ،ص  .)37همچنین
حس��ب گزارشهای ناجا ،ميزان خس��ارت تصادفات در ایران معادل  33سال بودجه راهداري
كشور و ايجاد دو ميليون فرصت شغلي براي جوانان است (احمدی.)1388 ،
در س��الیان اخیر ایران با افزایش تقریبی ساالنه  10درصد در میزان مرگ و ابتالی ناشی
از تصادفات رانندگی رو به رو بوده اس��ت (س��لیمان اختیاری و ش��مس .)1388 ،در سال
1. Parker
2. Pennay
3. Mooney
)4. World Health Organization (WHO
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 2005ن��رخ قربانیان حوادث رانندگی ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت ( 40نفر) ،از
نرخ های آسیا ( 14نفر) ،اروپا ( 18/1نفر) و دنیا ( 17/9نفر) به مراتب باالتر است (مرادی
و همکاران ،1391 ،ص  .)562هر چند نرخ قربانیان تصادفات جادهای در سال  2007برای
ایران با اندکی کاهش به  32/2نفر به ازای هر صد هزار نفر رس��ید اما در مقایس��ه با همه
کشورهای آسیایی و آفریقایی که آمار آنها موجود بوده ،ایران همچنان در رده نخست تلفات
رانندگی قرار داشت (مرادی و همکاران ،1391 ،ص  .)563بررسی مقایسهای ایران با برخی
کش��ورهای اروپایی در سال  2009نیز نش��ان داد که ایران کماکان از همه کشورهای مورد
بررس��ی به لحاظ نرخ قربانیان ترافیکی باالتر است (مرادی و همکاران ،1391 ،ص .)567
در ایران میزان مرگ و میر ناشی از حوادث رانندگی  15برابر کشورهای توسعه یافته است
و شایعترین دلیل تصادفات ،عوامل انسانی گزارش شده است (سوری و همکاران.)1389 ،
آم��ار تصادفات جادهای در ایران بیس��ت برابر میانگین جهانی اس��ت و در کل  2/5درصد
از کل تصادفات جادهای دنیا ،در این کش��ور اتفاق میافتد .در حالی که س��هم ایران از کل
جمعیت جهان یک درصد است (هاشمی .)1386 ،1همه این آمارها و همچنین صدور بيش
از  50ميليون برگ جريمه براي تخلفات آشكار رانندگان ،كشته شدن بيش از  25هزار نفر
و مجروح و مصدوم شدن حدود  70هزار نفر در سال در سوانح ترافيكي (احمدي)1389 ،
ايران را در رديف  10كش��ور اول دنيا به لحاظ تخلفات ترافيكي (سازمان بهداشت جهانی،
 ،)2009ردۀ نخست تصادفات جادهای و دومین کشور دنیا از نظر میزان خسارات ناشی از
تصادفات (دستجردی )1391 ،2قرار داده و بيانگر اين مطلب است كه بيتوجهي به قوانين
و مقررات ترافيكي در ايران ،يك مسئله مهم اجتماعي است.
تخلف��ات ترافيك��ي يا بيتوجهي ب��ه قواعد و قواني��ن ترافيكي ،در اس��تان كهگيلويه و
بويراحمد و مرکز آن یعنی یاسوج همچون الگوي كلي كشور ،شيوع زيادي دارد (احمدی
و همکاران .)1391 ،حس��ب گزارش دایره آمار اس��تان ،طی سال  91و نیم سال اول  92در
 .1معاون عمرانی وقت وزیر کشور
 .2وزیر وقت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
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مجموع  325992فقره تخلف رانندگی در اس��تان رخ داده است .همچنین ،در سالهای 90
و  91در ش��هر یاس��وج به ترتیب تعداد 119352و  91447فقره تخلف ترافیکی و همچنین
تعداد  878و  861فقره تصادف ترافیکی روی داده است (مرفوک.)1392 ،
بدون ش��ک تخلف رانندگی به عنوان یک مس��ئله اجتماعی به مانند هر پدیده اجتماعی
دیگری ناش��ی از عوامل متعددی اس��ت (احمدی .)1388 ،اما به نظر میرسد میزان سرمایه
اجتماع��ی در بی��ن رانندگان میتواند نقش مهمی در بروز تخلفات ترافیکی از س��وی آنان
داشته باشد .ولی این رابطه به ندرت مورد توجه و بررسی قرار گرفته است .بنابراین سؤال
اساس��ی تحقیق حاضر آن است که اوالً ،میزان شیوع تخلف رانندگی در بین رانندگان شهر

یاس��وج به چه میزان است؟ و ثانی ًا ،آیا بین متغیر سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی رابطه
معناداری وجود دارد؟

پیشینه تحقیق

بررس��ي تأثير س��رمايه اجتماعي بر تخلف یا قانونمندی ترافیکی كمتر مورد توجه قرار

گرفته است با اين حال مي توان از برخي پژوهشها نام برد که كم و بيش مرتبط با پژوهش
حاضر هستند.
 احمدی( )1388در پژوهش��ي به بررس��ي عوامل اجتماعي مؤثر بر تخلفات رانندگانپرداخته اس��ت .اين پژوهش كه به روش پيمايشي و با استفاده از نمونهگيري تصادفي چند
مرحلهاي بر روي  389نفر از رانندگان در ش��هر ياس��وج صورت گرفت ،نشان داد تخلف
رانندگان ياسوجي در سطح بسيار بااليي است.
 -دعاگویان و رفیعی( )1388در پژوهش خود با "عنوان بررسی میزان سرمایه اجتماعی

پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی" با استفاده از چارچوبهای
تعام�لات و س��رمایه اجتماعی رابرت پاتن��ام ،جیمز کلمن ،گیدنز ،فوکویاما و کریش��نا ،به
بررس��ی و تجزیه و تحلیل میزان س��رمایه اجتماعی پلیس راهور و تدوین الگوی مناس��ب
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پرداختند .نتایج حاصل از این تحقیق پیمایش��ی بوده و دادههای به دست آمده از دو جامعه
آماری رانندگان و افس��ران راهنمایی و رانندگی نش��ان داد که مردم خواهان ارتباط انسانی
ب��ا پلیس راهور بوده و این موضوع را در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بس��یار مؤثر
میدانند.
 يونس��يان و مرادي( )1384در پژوهشي به بررسي آگاهي ،نگرش و عملكرد رانندگانوس��ايل نقليه در زمينۀ مقررات راهنمايي و رانندگي در تهران پرداختهاند .اين مطالعه كه با
اس��تفاده از نمونهگيري خوش��هاي بر روي  220نفر از رانندگان تهراني انجام شد نشان داد
 56/4 ،67/7و  47/7درص��د رانن��دگان داراي آگاهي ،نگرش و عملكرد مناس��ب در زمينه
مقررات راهنمايي و رانندگي بودند .اين مطالعه نش��ان داد در مجموع عملكرد رانندگان در
شهر تهران در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي ضعيف است .به عالوه ،رابطۀ تحصيالت،
وضع تأهل ،شغل و نوع خودرو با عملكرد رانندگان در زمينه مقررات راهنمايي و رانندگي
به لحاظ آماري معنادار است.
 فیروز جائیان و بابایی( )1392در پژوهش خود با عنوان «فرسایش سرمایه اجتماعی وقانونگریزی در شهر تهران» که به روش پیمایشی بر روی  400نفر از افراد باالی  24سال
شهر تهران انجام دادند ،نشان دادند که فرسایش سرمایه اجتماعی بر میزان قانونگریزی اثر
معنادار و مستقیمی دارد.
 ناگلر )2011( 1در پژوهشي به بررسي تأثير سرمايه اجتماعي بر ارتقاي امنيت جادهاي،در آمريكا پرداخته اس��ت .اين پژوهش با اس��تفاده از دادههاي پانل( 10ساله) در  48منطقه
آمريكا صورت گرفته اس��ت .نتايج اين پژوهش نش��ان داد رابطه دو متغير سرمايه اجتماعي
و امنيت جادهاي معنادار اس��ت و طي آن با افزايش س��رمايه اجتماعي ،از تعداد تصادفات
ترافيك��ي ،مرگ و ميرهاي ترافيكي ،مصدوميتهاي ج��دي ترافيكي ،و مرگ و مير عابران
پياده ،كاسته ميشود.
1. Nagler
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چارچوب نظری

تخلف رانندگی رفتاری انحرافی اس��ت که طی آن قوانین و مقررات رانندگی توس��ط

رانندگان نقض میشود (احمدی و امیری .)1391 ،در تعریفی دیگر تخلف رانندگی عبارت
است از رفتاری که آگاهانه یا نا آگاهانه ،به اختیار یا اجبار ،از سوی رانندگانی که در ترافیک
شرکت میکنند سر زند و خالف قوانین و مقررات مصوب باشد (فکوهی ،1375 ،ص .)15
تخلفات رانندگی را به دو دسته آشکار یا ناآشکار طبقه بندی میکنند .تخلفات آشکار نیز به
دو دسته ساکن ،که از طرف پلیس مورد شناسایی ،ثبت یا جریمه قرار میگیرند و تخلفات
ترافیکی جاری که از دایره پلیس برکنار هستند ،تقسیمبندی میشوند (سازمان مشاوره فنی،
 .)15 :1379تخلفات ناآشکار تخلفاتی هستند که پلیس قادر به شناسایی آنها نیست.
تخلف رانندگی به عنوان مسئله اجتماعي مورد نظر در تحقيق حاضر ،در ادبيات جامعه
ش��ناختي ،يك رفتار انحرافي و آس��يب ش��ناختي اس��ت و به همين دليل معموالً در حوزه
انحراف��ات اجتماعي تبيين ميش��ود .اما پژوهش حاضر از منظري متف��اوت به دنبال تبيين
تخلف رانندگی اس��ت و تالش دارد اين مساله را بر حسب سرمايه اجتماعي تبيين كند كه
به زعم برخي انديش��مندان عالج مشكالت اجتماعي مدرن است(پورتز .)1998 ،1تعاریف
مختلف (نه متناقضی) از س��رمایه اجتماعی ارائه شده است که این تعاریف همپوشانیهای
زیادی دارند و بس��یاری از آنها به فرایندها و نتایج اساس��ی یکس��ان و مش��ابه اشاره دارند
(ووده��اوس ،2006 ،2ص  .)84ب��ه طور کلی بر حس��ب این تعاریف ،س��رمایه اجتماعی،
پتانس��یل نهفته در روابط بین و میان افراد (و گروههای) یک جامعه اس��ت که باعث انجام
امورات آنها میش��ود (سعادت،1386 ،ص  )177و افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن
جدی سطح هزینههای عملیاتی سازمانها شود (بانک جهانی .)2009 ،پاتنام ( )2000معتقد
است سرمایه اجتماعی به خصوصیاتی از سازمان اجتماعی نظیر شبکهها ،هنجارها و اعتماد
اش��اره دارد که همکاری و هماهنگی برای منافع متقابل را تس��هیل میکند .كلمن ()1998
1. Porters
2. Woodhouse

راهور

مطالعات پژوهشی

17

فصلنامه مطالعات پژوهشی

ب��ه طور دقیق بیان میکند که میزان باالی بیس��ازمانی اجتماعی (که رعایت نکردن قوانین
ترافیکی یکی از نمونههای آن اس��ت) با فقدان س��رمایه اجتماعی در رابطه اس��ت .بوردیو

1

( )2001س��رمایه اجتماعی را منابع بالفعل و بالقوهای میداند که در یک ش��بکه اجتماعی،
شبکه روابط را تس��هیل میکند .از نظر کوهن و پروساک )2001( 2سرمایه اجتماعی شامل
اعتماد ،شناخت متقابل ،ارزشهای مشترک و رفتارهایی است که اعضای شبکه های انسانی
و اجتماع��ات را به هم پیوند میدهد و همکاری آنها را امکان پذیر میس��ازد .بورس��يك

3

( )1988معتقد اس��ت برخی اجتماعات به خاطر اختالل در فرایندهای رسمی و غیررسمی
کنت��رل اجتماعی(از مؤلفههای س��رمایه اجتماعی) قادر به خود تنظیمی مؤثر نیس��تند .این
ش��رایط ،س��اختار س��ازمانی محله را مختل و باعث سست شدن پیوند س��اکنان نسبت به
همدیگر و اجتماع ش��ده و در نتیجه ،برخی س��اکنان به طور طوالن��ی مدتی از کنترلهای
اجتماع��ی هنجاری پیروی نخواهند کرد .بنابراین اگر چ��ه تبيين تخلف رانندگی در قالب
ديدگاهه��ا و نظريات متعددي ،امكان پذير اس��ت اما تمركز عمده پژوهش حاضر بر نظريه
سرمايه اجتماعي است.
نظریه پردازان س��رمایه اجتماعی بر نقش این متغیر در تقلیل مس��ائل مختلف اجتماعی
تأکید داش��تهاند به طوری که پاتنام( )2000آن را حالل مشکالت میداند .پاتنام و فوکویاما
( )1379در بررسیهای خود معتقد بودند که با افزایش میزان سرمایه اجتماعی ،در صورت
برابر بودن س��ایر ش��رایط ،میزان انحراف��ات کاهش پیدا خواهد ک��رد .از منظر صاحبنظران
سرمايه اجتماعي ،تمامی افراد و گروههای جامعه منافع و خواستههایی شخصی ،گروهی یا
اجتماعی در جهت بهبود وضعیت و جایگاه خودش��ان در شرایط و موقعیتهای گوناگون
دارن��د که برای تحصی��ل این امیال و منافع به ناچار باید در یک س��ری پیوندهای ارتباطی
ق��رار گیرند .هر ک��دام از این پیوندها ،هنجارها و الزامات خاص خ��ود را دارند که فرد یا
گروه بس��ته به اینکه تا چه حد این مؤلفهها را رعایت کنند و با آنها تطابق یابند ،دس��تیابی
1. Bourdieu
2. Cohen, D & Prusak
3. Bursik
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به خواستههایش��ان را تسهیل میبخش��ند .در واقع ،سرمايه اجتماعي از طريق تسهيل كردن
رواب��ط اجتماعي ،موجباتي فراهم ميس��ازد كه افراد بهتر و س��ادهتر بتوانند منافع فردي و
گروه��ي خود از جمله مناف��ع اقتصادي و اجتماعی را دنبال كنند .از آنجا که پدیده ترافیک
نیز یک ش��بکه اجتماعی اس��ت ،افراد مش��ارکت کننده در آن ،از طریق پیوندهای ذهنی و
هنجاری به همدیگر متصل میش��وند و اعمال و رفتار همه آنها بر گس��ترش یا مختل شدن
نظم و امنیت ترافیکی( که منافع تمامی افراد و گروههای جامعه محسوب میشود) به طور
مس��تقیم تأثیر میگ��ذارد .از طرف دیگر مطابق نظریه دورکیم و هیرش��ی ،)1969 ( 1وقتی
همبس��تگی اجتماعی پایین میآید انحرافات بروز مییابند .وفق این ،س��رمایۀ اجتماعی به
واسطه افزایش سطح همبستگی در جامعه موجب کاهش انحرافات میشود .بر این اساس،
هرچه س��رمایه اجتماعی افراد بیشتر باشد؛ بیش��تر محتمل خواهد بود که قواعد و مقررات
ترافیکی را رعایت کنند .با اس��تناد به این نظریه ،فرضیه اساس��ی پژوهش حاضر این است
که سرمایه اجتماعی قادر است بر بروز تخلف رانندگی تأثیر گذاشته ،آن را کاهش دهد.
فرضیه تحقیق :بین سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

1. Hirschi
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نمودار  :2مدل تحلیلی تحقیق

روش شناسی تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر ،روش پيمايش��ی است که به لحاظ نوع ،توصيفی -تبيينی و

به لحاظ ش��يوه اجرا ،مقطعی بوده است .جامعه آماری ،کليۀ شهروندان  18 - 60سال شهر
ياس��وج اس��ت كه در بازه زمانی دو ماه قبل از انجام پژوهش به عنوان راننده ،با خودروی
سواری در سطح شهر رانندگی کردهاند .با توجه به اینکه دسترسی به میزان دقیق افراد دارای
گواهینامه رانندگی که در طی دو ماه قبل در س��طح ش��هر رانندگی کرده باش��ند امکانپذیر
نبود کلیه افراد  18 -60سال به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شد که بر اساس
سرش��ماری (1390مرک��ز آمار ایران )1391 ،تعداد آنها  11157نفر اس��ت .با اس��تفاده از
ج��دول نمونهگیری کرجس��ی و م��ورگان ( )1970اندازه نمونه  367نفر تعیین ش��د .برای
انجام نمونهگیری از روش نمونهگيري تصادفی چند مرحلهای اس��تفاده شد و در نهایت در
شانزده محله (شامل :سالم آباد ،راهنمایی ،ترمینال ،محمود آباد ،ارم ،رجاء ،شاهد ،گلستان،
کش��اورزی ،معلم ،شهدا ،زیرتل ،بنسنجان ،دولت آباد ،ش��رف آباد ،امامت) دادههای مورد
نیاز از افراد واجد ش��رایط(دارا بودن گواهینامه و رانندگی در سطح شهر در دو ماه گذشته)
که تمایل به مش��ارکت در تحقیق داشتند جمعآوری شد .ابزار تحقيق برای سنجش تخلف
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رانندگان پرس��شنامه محقق س��اخته و مش��تمل بر دو بعد نرم افزاری( 8گویه) و س��خت
افزاری( 7گویه) و به صورت بلی /خیر است که اعتبار آن با روش اعتبار محتوی ،و پایایی
آن با اس��تفاده از همس��انی درونی به روش کودر ریچاردس��ون تعیین ش��ده است .مطابق
با محاس��بات انجام ش��ده ضریب پایایی برای مقیاس تخلفات رانندگی (کل) برابر با (82
درصد) ،برای بعد تخلف نرمافزاری برابر با ( 82درصد) و برای بعد تخلف س��ختافزاری
برابر با ( 65درصد)میباشد.
برای س��نجش س��رمایه اجتماعی نیز با تلفیق بخشهایی از دو پرسشنامه گورتائرت و
همکاران ( ،)2004و چن و دیگران ( ،)2009پرس��شنامهای مش��تمل بر  5بعد و  30سؤال
به روش طیف پنج درجهای لیکرت تنظیم شد که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ اندازه
گیری ش��د .ضریب پایایی برای مقیاس س��رمایه اجتماعی کل برابر ب��ا ( 81درصد) ،برای
بع��د اعتماد اجتماعی برابر با ( 78درصد) ،برای بعد همیاری اجتماعی برابر با ( 73درصد)
ب��رای بعد اطالعات و ارتباطات برابر با ( 64درصد) ،ب��رای بعد حمایت اجتماعی برابر با
( 80درصد) ،و برای بعد گروهها و ش��بکههای اجتماعی برابر ( 77درصد) است .به منظور
سنجش اعتبار مقیاس سرمایه اجتماعی از اعتبار سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده
شد که نتایج آن در جدول شماره  ،1انعکاس یافته است .تحلیل عاملی در نهایت با حذف
 7مؤلفه از مدل (به دلیل فقدان بار عاملی یا همبس��تگی با سایر عوامل) ،منجر به استخراج
 5عامل اعتماد (  5گویه) ،همیاری ( 4گویه) و اطالعات و ارتباطات ( 4گویه) ،حمایت (4
گویه) ،و گروهها و شبکهها ( 6گویه) شد که در مجموع قادرند  56/89درصد از واریانس
سازه سرمایه اجتماعی را تبیین کنند.
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جدول  :1تحلیل عاملی سرمایه اجتماعی
سازه

عامل 1عامل2

عامل3

عامل4

تابستان 93

عامل5

اعتماد همیاری اطالعات و حمایت گروه ها و
شبکهها
ارتباطات
وزن
عاملی
اعتماد به دوستان

0/311

اعتماد به پلیس

0/674

اعتماد به معلم ها

0/787

اعتماد به پرستاران

0/837

اعتماد به پزشکان

0/838

وزن
عاملی

وزن عاملی وزن
عاملی

وزن
عاملی

مقدار مقدار
ویژه واریانس
تبیین
شده

21/175 4/870

همکاری با همسایه ها
جهت آبادانی محله

0/658

کمک به همسایه ها و آشنایان
در هنگام بروز مشکل

0/813

همکاری با دوستان و فامیل
برای برگزاری جشن های آنها

0/788

عیادت از دوستان و
خویشاونداندرهنگامبیماری

0/684

12/110 2/785

میزان تماشای تلویزیون در
طول هفته

0/473

میزان گوش دادن به رادیو
در طول هفته

0/558

میزان خواندن مجله در
طول هفته

0/767

میزان مطالعه روزنامه در
طول هفته

0/774

2/120

9/216
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ادامه جدول شماره 1
میزان احتمال کمک از سوی
بستگان در هنگام نیاز

0/730

میزان احتمال کمک از سوی
دوستان در هنگام نیاز

0/813

میزان احتمال کمک از سوی
همسایه ها در هنگام نیاز

0/784

میزان احتمال کمک از سوی
هم محله ای ها در هنگام نیاز

0/739

1/843

عضویت در باشگاه های
ورزشی و تفریحی

0/550

عضویت در انجمن های
علمی ،آموزشی و ...

0/784

وضعیت عضویت در پایگاه
بسیج

0/617

وضعیت عضویت در تشکل
های صنفی مربوط به مشاغل

0/680

وضعیتعضویتدرتعاونیها

0/741

عضویت در تشکل های غیر
دولتی(مردم نهاد)

0/750

آزمون  KMOجهت
متناسب بودن اندازه نمونه
آزمون  Bartlettجهت
درست بودن تفكيك عامل ها

1/467

8/013

6/379

0/768
Sig = 000/0

Df = 253

مجموع واریانس (کل)
تبیین شده

56/893

ضريب آلفای كرونباخ كل
مقياس سرمایه اجتماعی

0/819

Chi- square= 3126/243
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یافتههای تحقیق

تابستان 93

الف) یافتههای توصیفی :بر اساس یافتههای توصیفی تحقیق ،از مجموع  367نفر پاسخگو،

 281نفر ( 76/6درصد) مرد و  86نفر ( 23/4درصد) زن بودهاند .میانگین سنی پاسخگویان
 32/53و میانگین س��واد آنها بر حسب س��ال ،14/75 ،بوده است .به لحاظ وضعیت تأهل،
 228نف��ر ( 62/1درص��د) متأهل و  139نفر ( 37/9درصد) مجرد بودهاند .به لحاظ قومیت،
 305نفر ( 83/1درصد) لر 44 ،نفر(  12درصد) فارس و  18نفر ( 4/9درصد) ترک بودند.
جدول  ،2توزیع فراوانی پاس��خگویان بر حس��ب ابعاد دو گانه تخلف رانندگی را نشان
میدهد .بر اس��اس یافتههای جدول میانگین تخلف��ات نرمافزاری (تخلف از قوانین صریح
رانندگ��ی) در هنگام رانندگی بر روی مقیاس��ی با دامن��ه  0 -8و میانگین واقعی  ،4برابر با
 ،3/11و میانگین تخلفات سخت افزاری( تخلفات فنی مربوط به خودرو) بر روی مقیاسی
ب��ا دامنه  0 -7و میانگین واقعی  ،3/5برابر با  ،1/11و میانگین کل تخلف رانندگی بر روی
مقیاسی با دامنۀ  0 -15و میانگین واقعی  ،7/5برابر با  4/22است.
جدول  :2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد دو گانه تخلف رانندگی

طی دو ماه گذشته کدام یک از موارد زیر را
در هنگام رانندگی انجام داده اید؟

خیر
فراوانی

بلی

درصد فراوانی درصد

تخلف نرم افزاری

استفاده از بوق برای نشان دادن عصبانیت
خود به دیگر رانندگان

197

53/7

170

46/3

نبستن کمر بند ایمنی

216

58/9

151

41/1

پیامک فرستادن یا پیامک خواندن

229

62/4

138

37/6

سبقت از سمت راست

269

98/3

98

26/7

توقف در محل پارک ممنوع

270

73/6

97

26/4
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تخلف
نرم
افزاری

توقف دوبله

230

62/7

137

37/3

همراه نداشتن مدارک ماشین

278

75/7

89

24/3

استفاده از بوق جهت سالم و یا خدا حافظی
با دیگران

106

28/9

261

71/1

در طی دو ماه گذشته در کدام یک از
حالت های زیر رانندگی کرده اید؟

بلی

خیر

فراوانی درصد فراوانی درصد

تخلف سخت افزاری

خراب بودن چراغ جلو یا عقب

325

88/6

42

11/4

خراب بودن بوق

314

85/6

53

14/4

شیشه دودی باالتر از  15درصد

286

77/9

81

22/1

کم باد بودن الستیک

299

81.5

68

18/5

سفت یا خراب بودن دنده

317

86/4

50

13/6

خراب بودن برف پاک کن

309

84/2

58

15/8

خراب بودن چراغ ترمز

311

84/7

56

15/3

بر اساس نتایج جدول  ،3نمره سرمایه اجتماعی در ابعاد ،اعتماد اجتماعی بر روی مقیاسی
با دامنه  0-25و میانگین واقعی  12/5برابر با 16/09؛ همیاری اجتماعی بر روی مقیاسی با
دامنه  0-20و میانگین واقعی  ،10برابر با 12/53؛ اطالعات و ارتباطات بر روی مقیاسی با
دامنه  0-20و میانگین واقعی  ،10برابر با 9/05؛ حمایت اجتماعی بر روی مقیاسی با دامنه
 0- 20و میانگین واقعی  ،10برابر با 10/75؛ و شبکه ها و گروه ها بر روی مقیاسی با دامنه
 0- 30و میانگین واقعی  ،15برابر با 7/11؛ اس��ت همچنین نمرۀ س��رمایه اجتماعی(کل) بر
روی مقیاس��ی با دامنه  0-115و میانگین واقعی  ،57/5برابر با  58/89بوده است که بر این
اس��اس به منظور فهم دقیق تر ،میزان س��رمایه اجتماعی به س��ه دسته ضعیف(،)0 -38/33
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متوسط( )38/34 -76/66و قوی( )76/67 -115تقسیم شد .نتایج نشان داد 8/2 ،درصد از
رانندگان دارای س��رمایه اجتماعی ضعیف 82/8 ،درصد دارای سرمایه اجتماعی متوسط ،و
 9درصد دارای سرمایه اجتماعی قوی بوده اند.
جدول  :3توزیع فراوانی رانندگان در مقیاس سرمایه اجتماعی

پایین

متوسط

باال

کل

ابعاد
تعداد

23

158

186

367

درصد

6/3

43/1

50/7

100

تعداد

35

167

165

367

درصد

9/5

45/5

45

100

اطالعات و
ارتباطات

تعداد

99

233

45

367

درصد

27

60/8

12/3

100

حمایت

تعداد

57

558

82

367

درصد

15/5

1/62

22/3

100

تعداد

266

90

11

367

درصد

72/5

24/5

3

100

تعداد

30

304

33

367

درصد

8/2

82/8

9

100

اعتماد
همیاری

گروه ها و شبکه ها
سرمایه
اجتماعی(کل)

میانگین
16/09
12/53
9/05
10/75
7/11
58/89

ب) یافته های تحلیلی

• بين ميزان سرمایه اجتماعی و تخلف ترافیکی رانندگان رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به داده های جدول شماره  ،4ضریب همبستگی دو متغییر سرمایه اجتماعی و تخلف
ترافیکی برابر اس��ت با ( )R= - 465/0که در فاصله اطمینان  99درصد معنادار است (=000/0
 )Sigو طی آن با افزایش سرمایه اجتماعی ،تخلف ترافیکی رانندگان کاهش می یابد.
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جدول شماره  :4ماتریس همبستگی سرمایه اجتماعی و تخلف ترافیکی رانندگان و ابعاد آنها

تخلف

اعتماد

تخلف

1

اعتماد

**-/356

همیاری

**/271** -/214

همیاری اطالعات

1
1

اطالعات و **/287** /097** -/272
ارتباطات
حمایت

سرمایه
اجتماعی

1

**/238** /250** /303** -/324

گروه ها و **-/269
شبکه ها

حمایت گروه ها و سرمایه
شبکه ها اجتماعی

*/117

1

**/291** /239

*/156

1

**/572** /635** /583** -/465

**/602

**/661

*رابطه در سطح  95درصد معنادار است.

1

** رابطه در سطح  99درصد معنادار است

برای بررس��ی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تخلف رانندگی (کل) از آزمون رگرسیون
خطی س��اده ،نیز اس��تفاده ش��د .که نتایج آن در جدول  ،5قابل مشاهده است .نتایج جدول
نش��ان میدهند ضریب همبس��تگی پیرس��ون برابر با  0/465اس��ت .ضریب تعیین برابر با
 0/217اس��ت که نشان میدهد سرمایه اجتماعی میتواند تغییرات تخلف رانندگی ترافیکی

را پیشبینی کند .مقدار  Fمحاس��به ش��ده نشان میدهد رگرس��یون معنادار است و مقدار t

نیز بیانگر آن اس��ت که ضریب رگرسیون معنادار است .به عبارت دیگر ،به ازای یک واحد
تغییر در انحراف معیار سرمایه اجتماعی به اندازه  0/465در انحراف معیار تخلف رانندگی،
تغییر ایجاد میشود.

راهور

مطالعات پژوهشی

27

فصلنامه مطالعات پژوهشی

سال سوم-شماره 9

جدول  :5بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تخلف ترافیکی

تابستان 93

Sig

مقدار t

متغیر

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

مقدار F

Beta

تخلف رانندگی

0/465

0/217

100/936

0/000 -10/047 -0/465

سرمایه اجتماعی

برای بررس��ی رابطه سرمایه اجتماعی با بعد سخت افزاری تخلف رانندگی نیز از آزمون
رگرسیون خطی ساده ،استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر انعکاس یافته است .مطابق با
نتایج جدول ،ضریب همبستگی پیرسون برابر با  0/273است .ضریب تعیین برابر با 0/074
اس��ت که نشان میدهد س��رمایه اجتماعی میتواند تغییرات تخلف سخت افزاری رانندگی

را پیشبینی کند .مقدار  Fمحاس��به ش��ده نشان میدهد رگرس��یون معنادار است و مقدار t
نیز بیانگر آن اس��ت که ضریب رگرس��یون معنادار و با توجه به منف��ی بودن بتا ،این رابطه
معکوس است .به عبارت دیگر ،مدل نشانگر آن است به ازای یک واحد تغییر در انحراف
معیار س��رمایه اجتماعی ،به اندازه  0/273در انحراف معیار تخلف سخت افزاری رانندگی،
تغییر ایجاد میشود.
جدول  :6بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تخلف سخت افزاری

متغیر

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

مقدار F

Beta

مقدار t

Sig

تخلف سخت افزاری

0/273

0/074

329/362

-0/273

-5/419

0/000

سرمایه اجتماعی

برای بررس��ی رابطه س��رمایه اجتماعی با بعد نرمافزاری تخل��ف رانندگی نیز از آزمون
رگرسیون خطی ساده ،استفاده شده که نتایج آن در جدول زیر انعکاس یافته است.
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جدول  :7بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و تخلف نرمافزاری

مقدار t

Sig

متغیر

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

مقدار F

Beta

تخلف نرم افزاری

0/491

0/241

115/979

0/000 -10/769 -0/491

سرمایه اجتماعی

مطابق با نتایج جدول ،ضریب همبس��تگی پیرس��ون برابر با  0/491است .ضریب تعیین
برابر با  0/241اس��ت که نش��ان میدهد سرمایه اجتماعی میتواند تغییرات تخلف رانندگی
را پیشبینی کند .مقدار  Fمحاسبه شده نشان میدهد رگرسیون معنادار است و مقدار  tنیز

بیانگر آن است که ضریب رگرسیون معنادار و با توجه به منفی بودن بتا ،این رابطه معکوس
اس��ت .به عبارت دیگر ،مدل نش��انگر آن اس��ت به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار
سرمایه اجتماعی ،به اندازه  0/491در انحراف معیار تخلف رانندگی ،تغییر ایجاد میشود.
برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی (متغیرهای کنترل) بر روی متغیر وابسته از رگرسیون

خطی به روش  Enterاس��تفاده ش��د .دادههای جدول حاکی از آن است که با توجه مقدار
 ،tفقط متغیر س��رمایه اجتماعی ،با تخلف رانندگی ارتباط معناداری دارد و متغیرهای س��ن،
جنسیت ،وضعیت تأهل ،قومیت ،و میزان تحصیالت معنادار نبودهاند .مدل زیر در مجموع
میتواند 22درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کند که بر این اساس متغیرهای جمعیتی
حدود  1درصد به ضریب تعیین اضافه کردهاند.
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جدول  :8بررسی اثر گذاری متغیرهای جمعیتی بر تخلف رانندگی

متغیر

ضریب
همبستگی

ضریب
تعیین

مقدار F

Sig

Constant

تابستان 93

Beta

مقدار t

Sig

-

8/498

0/000

سرمایه اجتماعی

0/000 -9/860 -/466

سن

0/093 -1/682 -/104

جنسیت
وضعیت تأهل

0/062
0/476

0/227

0/000 15/028

1/274

0/204

0/107 -1/615 -/100

قومیت لر

0/051

0/631

0/528

قومیت فارس

0/025

316

0/752

قومیت ترک(مبنا)

-

-

-

میزان تحصیالت

0/012

0/244

0/807

بحث و نتیجهگیری

یافتههای توصیفی تحقیق بیانگر این هس��تند که میزان تخلف رانندگی در بین رانندگان

بس��یار باالست .به گونهای که طی دو ماه گذش��ته  94/8درصد رانندگان به نوعی مرتکب
تخلف ترافیکی ش��ده بودند .این یافته با نتایج پژوهش احمدی( )1390در یاسوج که نشان
داد  84/3درصد از رانندگان مرتکب مواردی از تخلف رانندگی شده بودند ،انطباق دارد .بر
این اساس میتوان گفت که تخلف رانندگی یک مسئله اجتماعی مهم در این شهر است که
از س��ویی ترافیک ایمن را دور از دس��ترس نموده و از دیگر سو ،با منجر شدن به بینظمی
ترافیکی ،چهره شهر را بسیار نازیبا کرده است .هر چند تخلف رانندگی در ایران یک مسئله
ریش��هدار و اپیدمیولوژیک است ،اما ساختار اجتماعی شهر یاسوج که یک ساختار قبیلهای
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و عش��یرهای است بیشتر و بیشتر بر قانونگریزی رانندگان یاسوجی دامن میزند .این شهر
با قدمتی کمتر از  50س��ال همواره پذیرای مهاجرانی از روس��تاهای اطراف خود است .این
روستاییان که سالها با فرهنگ روستا خو گرفتهاند ،پیش از این ملزم به رعایت اصول شهر
نشینی نبودهاند ،و هنوز به طور کامل با ملزومات شهروندی آشنایی ندارند یا اینکه به زعم
برخی جامعه شناسان به دلیل روحیۀ محافظه کارانه در مقابل الگوی رفتاری جدید مقاومت
کرده یا با اکراه به آن تن میدهند .بر این اساس پیشنهاد میشود برای کاهش نرخ تخلفات
در کوتاه مدت ،بر شدت برخوردهای انتظامی با این تخلفات افزوده شود و پلیس راهنمایی
و رانندگی ترافیک شهری را با سامانه نظارتی قویتری تحت پوشش قرار دهد و با تخلفات
ترافیکی برخورد جدیتر و قاطعانهتری داشته باشد.
یافتههای تحلیلی بیانگر این هستند که بین سرمایه اجتماعی و تخلفات ترافیکی رانندگان
رابط��ه منفی و معناداری وجود دارد .مقدار این رابطه که برابر با  46درصد بود ،به صورت
معکوس اس��ت .بدین معنی که با باال رفتن سرمایه اجتماعی ،میزان تخلف رانندگی کاهش
مییابد .میزان ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد متغیر سرمایه اجتماعی قادر است 21
درصد از تغییرات واریانس تخلف رانندگی را پیش بینی کند .بررس��ی روابط ابعاد مختلف
سرمایه اجتماعی بر میزان تخلفات ترافیکی رانندگان نیز نشان میدهد که رابطه  5بعد اعتماد
اجتماعی همیاری اجتماعی ،اطالعات و ارتباطات اجتماعی ،حمایت اجتماعی و شبکهها و

ِ
معناداری کوچکتر از  0/01با میزان تخلف رانندگی معنادار
گروههای اجتماعی در س��طح
اس��ت .این یافته با پژوهش فیروزجائیان و بابایی( )1392که در تهران انجام گرفت نش��ان
داد که فرس��ایش سرمایه اجتماعی بر میزان قانونگریزی اثر مستقمی دارد ،مطابقت میکند.
یافتۀ اخیر همچنین با پژوهش ناگلر( )2011که با اس��تفاده از دادههاي پانل( 10س��اله) در
 48منطقه آمريكا به بررس��ي تأثير س��رمايه اجتماعي بر ارتقاي امني��ت جادهاي ،در آمريكا
پرداخته بود نیز نشان داد رابطه دو متغير سرمايه اجتماعي و امنيت جادهاي معنادار است که
طي آن با افزايش س��رمايه اجتماعي ،از تعداد تصادفات ترافيكي ،مرگ و ميرهاي ترافيكي،
مصدوميتهاي جدي ترافيكي ،و مرگ و مير عابران پياده ،كاسته مي شود؛ همخوانی دارد.
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این یافته با پژوهش دعاگویان و رفیعی ( )1388که با استفاده از چارچوب های تعامالت و
سرمایه اجتماعی رابرت پاتنام ،جیمز کلمن ،گیدنز ،فوکویاما و کریشنا ،به بررسی و تجزیه
و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و تدوین الگوی مناسب پرداخته بودند ،نشان
داد که مردم خواهان ارتباط انسانی با پلیس راهور بوده و این موضوع را در رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی بسیار مؤثر می دانند ،نیز مطابقت دارد و آنها را تأیید می کند.
تخل��ف رانندگی به عنوان یک��ی از موارد قانون گریزی در هر جامع��ه ای وجود دارد.
هر چند عوامل مختلفی می تواند موجب بروز این پدیده ش��ود اما به نظر می رس��د ضعف
س��رمایه اجتماعی ی��ک عنصر مهم در انح��راف افراد از قوانی��ن و هنجارهای اجتماعی و
ترافیکی اس��ت .نظریه سرمایه اجتماعی با نظریه های اصلی و کالسیک انحرافات از جمله
نظریه همبس��تگی دورکیم و نظریه کنترل اجتماعی هیرشی ارتباط آشکاری دارد .بر اساس
این دو نظریه هنگامی که همبستگی کاهش می یابد و پیوند و اتصال افراد با جامعه شکسته
می شود ،اعمال انحرافی بروز می یابند .در هر جامعه ای به نوعی سرمایه اجتماعی وجود
دارد و افزایش سرمایه اجتماعی مصادف با افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی است .این
بدان معنی است که سرمایه اجتماعی مفهومی کلیدی در تببین انحرافات اجتماعی و به تبع
آن تخلف رانندگی می باش��د .همچنین با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،سرمایه
اجتماعی در تعیین احتمال بروز تخلف رانندگی نقش مؤثری بازی می کند.
در تحقی��ق حاضر اث��ر متغیرهای جمعیتی به عن��وان متغیرهای کنترل بر متغیر وابس��ته
س��نجیده شد که مشخص گردید هیچ یک از متغیرهای جمعیتی مورد سنجش شامل سن،
جنس��یت ،قومیت ،وضعی��ت تأهل و میزان تحصیالت رابطه معن��اداری با تخلف رانندگی
ندارند .این یافته با پژوهش احمدی( )1390که نشان داد زنان و مردان یاسوجی در تخلف
رانندگی با یکدیگر تفاوتی ندارند ،مطابقت دارد.

پیشنهادها

 -1ب��ا توج��ه به نتایج تحقیق ،مبنی بر باال بودن میزان تخل��ف رانندگی در جامعه مورد
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مطالعه ،پیش��نهاد می گردد این مسئله از ابعاد دیگر اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز مورد
بررسی قرار گیرد تا ارتباط سایر متغیرها با آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -2نظر به اهمیت سرمایه اجتماعی ،در نهادینه سازی فرهنگ و رفتار شهروندی و ارتباط
معکوس میزان این متغیر با تخلف رانندگی که موید این اهمیت اس��ت ،پیش��نهاد می گردد
عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.
 -3پیشنهاد می گردد نسبت به بهینه سازی خدمات و فعالیت های نهادها و ادارات اقدام
تا اعتماد نهادی به عنوان بخشی از سرمایه اجتماعی در جامعه مورد مطالعه بهبود یابد.
 -4پیش��نهاد می گردد مجموعه نهادها و س��ازمان های آموزش��ی ،فرهنگی و ترویجی
و با محوریت دبیرخانه ش��ورای فرهنگ عمومی در شهرس��تان بویراحمد موضوع سرمایه
اجتماعی و تأثیر آن بر رفتارهای نابهنجار به ویژه تخلفات رانندگی را در دس��تور کار خود
قرار داده و با بهره گیری از راهکارهای علمی نسبت به تدوین و اجرای کاربستهای علمی
در این زمینه برای بهبود س��رمایه اجتماعی و در نتیجه کاس��تن از تخلفات رانندگی و دیگر
جرائم اجتماعی اقدام نمایند.
 -5بهینه سازی فرایند مدیریت ناجا در زمینه راهنمایی و رانندگی به گونه ای که ضمن
اجرای ضوابط قانونی ،بعد آموزش��ی و توانمندس��ازی فرهنگی در زمینه رانندگی افزایش
یابد .در این زمینه ،پیش��نهاد می گردد مؤسس��ات آموزش و ص��دور گواهینامه با همکاری
ناجا نس��بت به برگزاری دوره های آموزش��ی فرهنگی در زمینه رفتارهای شهروندی برای
داوطلبان گواهینامه رانندگی اقدام کنند.

مـنـابـع
• آل عمران ،رویا و آل عمران س��ید علی ( .)1391بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان
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