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بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد
علی توکلی کاشانی ،1محمدباقر انواری

2

از صفحه  59تا 78
تاریخ دریافت          93/2/1:تاریخ پذیرش93/7/30 :

چکيده

س��رعت غیر مجاز یکی از رایجترین تخلفات در بین رانندگان اس��ت .به همین دلیل مطالعات

فراوانی در زمینه شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت از سوی رانندگان انجام شده است .هدف

اصلی این پژوهش شناس��ایی عوامل مؤثر بر انتخاب س��رعت رانندگان مرد است .این پژوهش از

نظ��ر هدف ،کاربردی و از نظر روش اجرا ،توصیفی -پیمایش��ی اس��ت .جامع��ه آماری آن را کلیه
رانندگان در حال تردد بزرگراهها و آزاد راههای برون ش��هری اس��تان اصفهان تشکیل میدهد که

به روش نمونهگیری غیر تصادفی آس��ان نمونه انتخاب و از طریق ابزار پرس��شنامه مورد ارزیابی
قرار گرفتهاند .نتایج این پژوهش نشان میدهد میان سرعت رانندگان و عوامل انسانی و خودرویی
ارتباط معناداری وجود دارد .با افزایش س��ن راننده ،س��نوات گذش��ته از اخ��ذ گواهینامه (تجربه
رانندگی) و تحصیالت راننده س��رعت تا میزان خاصی افزای��ش یافته و پس از آن کاهش مییابد.

همچنین رانندگان خودروهای جدیدتر با موتور قویتر و بیمهنامههای کاملتر دارای س��رعتهای

انتخابی باالتری هستند.

کلید واژهها

انتخاب سرعت ،عوامل انسانی ،اثر سرنشین ،سرعت غیر مجاز ،نوع خودرو.
 .1استادیار مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران( ،نویسنده مسئول)alitavakoli@iust.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برنامهریزی حملونقل
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مقدمه

سرعتی که راننده انتخاب میکند قسمت مهمی از رفتارش در جاده است و نقش اساسی

در میزان و ش��دت تصادفات دارد .کاهش میانگین س��رعت رانندگان ب��ه میزان 10درصد

موج��ب کاهش 37.8درصد در تعداد تلفات جادهای ش��ده و عل��ی رغم آگاهی رانندگان

از عواقب س��رعت زیاد ،باز هم تخطی از س��رعت مجاز جزء رایجترین تخلفات رانندگی
میباش��د (الویک 1و همکاران .)2004،با ارتقای س��طح فناوری در صنعت خودروسازی و
عرصه راه سازی ،شاهد تحول در سطح کیفی خودروها و جادهها هستیم که موجب افزایش

سرعت رانندگی در جادهها میشود .همچنین سرعتهای باال موجب وارد آمدن خساراتی
به محیط زیس��ت مانند افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی در محیط میش��ود (هاگالند

و آبرگ .)2000، 2عوامل متعددی بر انتخاب س��رعت توس��ط رانندگان مؤثر میباش��ند و

پژوهشهای متعددی در این زمینه منتش��ر ش��دهاند هرکدام طبقه بندی خاصی را برای این
عوام��ل در نظر گرفتهاند .در یک نگاه کلی میتوان تمامی عوامل مؤثر بر انتخاب س��رعت
را به پنج دس��ته تقس��یم کرد -1 :متغیرهای مربوط به راننده -2 ،متغیرهای مربوط به وسیله

نقلی��ه -3 ،متغیره��ای مربوط به راه و محیط اطراف -4 ،متغیرهای مربوط به سرنش��ینان و

 -5متغیرهای مربوط به سفر.

هدف از مطالعه حاضر ،بررس��ی اثر مش��خصههای انس��ان و خودرو بر سرعت انتخابی

رانن��دگان مرد در جادههای برون ش��هری اس��تان اصفهان اس��ت که با توج��ه به موقعیت
جغرافیایی اس��تان ،ش��اهد عبور خودروهایی از سراسر کشور از این جادهها هستیم و نتایج

آم��ار ب��رداری نیز این مطلب را به اثبات میرس��اند؛ لذا علی رغم اینک��ه مطالعه حاضر به

صورت موردی و برای راههای برون شهری استان اصفهان صورت گرفته است ولی نمونه
آماری این مطالعه رانندگانی از سراس��ر کش��ور را در بر میگیرد .با توجه به تأثیر س��رعت
در تعداد و ش��دت تصادفات ،شناخت بهتر عواملی که در انتخاب سرعت توسط رانندگان

مؤثر میباش��ند میتواند در پیدا کردن راهکارهایی برای کنترل بیش��تر رانندگان و ممانعت
1. Elvik and et al
2. Haglund and Aberg
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از حرکت خودروها با س��رعت غیر مجاز کمک بسزایی کند .علی رغم بررسی عوامل مؤثر
برانتخاب س��رعت در مطالعات سایر کش��ورها ،در ایران بیشتر تأثیر متغیرهای روانشناسی

بر روی انتخاب س��رعت رانندگان مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت (مروتی شریف آبادی
و هم��کاران 1390،و صالحيان و همکاران .)1392،مطالعه حاض��ر ،تأثیرپذیری جوانان از

حضور والدین خود در خودرو بر انتخاب سرعت از سوی آنها را نشان میدهد که تا کنون
به آن پرداخته نشده است .همچنین تأثیر تجربه رانندگی ،تحصیالت راننده و عوامل مربوط

به وس��یله نقلیه شامل عمر ،حجم موتور و بیمه خودرو بر روی سرعت رانندگان ایرانی که
در بین مطالعات داخلی کمتر مورد توجه قرار گرفته بررسی شده و نشان میدهد این عوامل
ارتباط کام ً
ال معناداری با انتخاب سرعت از سوی آنها دارد.

پیشینه و چارچوب نظری

یکی از اصلیترین متغیرهای انسانی که اثر آن بر سرعت رانندگان در بسیاری از مطالعات

بررس��ی شده است ،سن راننده میباشد .نتایج اغلب مطالعات نشان میدهد سن و سرعت
رابطه معکوس با یکدیگر داشته و با افزایش سن ،سرعت انتخابی رانندگان کاهش مییابد.

از مطالعات قدیمی در این زمینه میتوان به پژوهش اسمید 1در سال  1973بر روی رانندگان

و س��رعت آنها در چهار کشور اروپایی اش��اره کرد .او به این نتیجه رسید که سن رانندگان
در انتخاب س��رعت مؤثر بوده و رانندگان جوان از مس��نترها س��ریعتر رانندگی میکنند

(اسمید .)1973،تأثیر سن رانندگان در انتخاب سرعت ،بعد از آن نیز در مقاالت متعدد مورد

بررسی قرار گرفته و همین نتیجه حاصل شد (شینار2001، 2؛ هربرگ1978، 3؛ واسلوسکی

4

1984،؛ گالی��ن1981، 5؛ کیومبی1999، 6؛ لئان��درو .)2012، 7البته گالین( )1981بیان میکند
1. Smeed
2. Shinar
3. Herberg
4. Wasielewski
5. Galin
6. Quimby
7. Leandro

سال سوم-شماره 10
پاییز 93

راهور

مطالعات پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد

62
س��ن ،عاملی برای پیشبینی سرعت رانندگان وسایل نقلیه سبک و نه سنگین است .بررسی

متغیر جنس��یت در مطالعات مختلف نش��ان میدهد میانگین سرعت مردها نسبت به زنها

بیشتر است (کیومبی1999،؛ شینار2001،؛ استرادلینگ2000، 1؛ اسمید1973،؛ گالین)1981،
ول��ی هربرگ )1978( 2و واسیلوس��کی( )1984تفاوت معناداری میان جنس��یت و انتخاب
سرعت توسط رانندگان بدست نیاوردند.

مس��افت پیموده ش��ده در هر س��ال به عنوان عاملی در انتخاب س��رعت در سال 2003

توس��ط استرادلینگ و همکاران بررسی ش��د و او به این نتیجه رسید رانندگانی که در سال
کیلومتراژ بیشتری رانندگی میکنند میانگین سرعت بیشتری نیز دارند .مطالعه شینار()2001

بر روی رانندگان آمریکایی نش��ان میدهد با ارتقاء مدرک تحصیلی تخطی آنها از س��رعت

مجاز افزایش مییابد .ویژگیهای رفتاری و ش��خصیتی رانندگان نیز از متغیرهایی است که
در مطالعات گوناگونی بررسی شده است (ریمو1999، 3؛ استرادلینگ2000،؛ البرگ2001،4؛

سومر2003، 5؛ اس��میت دافی .)2013، 6مطالعه اس��ترادلینگ بر روی رانندگان اسکاتلندی
نش��ان میدهد23 ،درصد از رانندگان هنگامی که احساس استرس میکنند از سرعت خود

کاس��ته و 20درصد از آنها بر سرعت خود میافزایند .همچنین کیومبی( )1999بیان میکند

استرس ،حس کنجکاوی و روحیه قانون گریزی افراد با انتخاب سرعت از سوی آنها ارتباط
معناداری دارد.

از میان عوامل مربوط به خودرو ،تأثیر سن ،حجم موتور خودرو و وضعیت مالکیت آن

بیش��تر از س��ایر متغیرها در انتخاب سرعت توسط رانندگان مورد بررسی قرار گرفته است.
اسمید( )1973در مطالعات خود به این نتیجه رسید که سرعت با افزایش نسبت توان موتور

به وزن خودرو افزایش مییابد .همچنین هربرگ( )1978بیان کرد رانندگانی که سرعتهای
بیش��تری داش��تند ،معموالً صاحبان خودروه��ای قویتری بودند .مطالع��ات دیگری نیز به
1. Herberg
2. Rimmo
3. Ulleberge
4. Sumer
5. Schmidt-Daffy
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بررس��ی ارتباط میان حجم موتور خودرو و انتخاب س��رعت پرداخته که به نتایج مش��ابهی

دس��ت یافتهاند (هورسویل2002، 1؛ استرادلینگ2005،؛ کیومبی1999،؛ استرادلینگ.)2003،
اکثر مطالعات بیان میکنند با افزایش س��ن خودرو س��رعت انتخاب��ی رانندگان آنها کاهش

مییابد (اسمید1973،؛ گالین1981،؛ واسلوسکی .)1984،کیومبی ( )1999در پژوهش خود
بر روی رانندگان انگلیس��ی نشان داد متغیر مالکیت خودرو با انتخاب سرعت توسط راننده
آن ارتباط معناداری داش��ته و افراد با خودروهای متعلق به دولت ،شرکتها و خودروهای

کرایهای سریعتر از خودرو شخصی خود رانندگی میکنند .بولدردیک 2و همکاران()2011

نی��ز در مطالع��ه خود در س��ال  ،2011تأثیر اعمال تخفیفات بیمه خودرو بر روی س��رعت
جوانان هلندی را مورد بررسی قرار داده است.

عوامل مربوط به راه و محیط اطراف دامنه وسیعی از متغیرها را شامل میشوند که از مهمترین

این عوامل نحوۀ رانندگی دیگر رانندگان در حال تردد از مس��یر اس��ت .استرادلینگ()2007

بیان میکند از عوامل مؤثر در انتخاب س��رعت رانندگان اسکاتلندی سرعت سایر خودروها

همچنین فاصله طولی س��ایر خودروها تا خودرو آنهاست .مطالعات دیگری در این زمینه نیز
نشان میدهند ارتباط معناداری میان نحوۀ رانندگی سایر افراد بر انتخاب سرعت از سوی راننده

وجود دارد (هاگالند2000،؛ رین2012، 3؛ فلیتر و همکاران .)2010، 4س��ایر عوامل مربوط به

بوهوا (استرادلینگ ،)2007 ،میزان روشنایی جاده (استرادلینگ،
راه و محیط اطراف از قبیل :آ 

 ،)2007آشنایی راننده با مسیر (استرادلینگ2007،؛ واسلوسکی ,)1984،عالئم موجود در جاده
(استرادلینگ 2007 ،و  ،)2003فاصله دید (کانالیدز )1995، 5و حضور پلیس در جاده (آبرگ
و همکاران 2008، 6و تی )2009، 7نیز در مطالعات گوناگون بررسی شده است.

1. Horswill
2. Bolderdijk
3. Ryeng
4. Fleiter
5. Kanellaidis
6. Aberg
7. Tay
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دس��ته چه��ارم از عوام��ل مرب��وط به سرنش��ینان خ��ودرو اس��ت .کیومب��ی( )1999و

واسیلوس��کی( )1984به این نتیجه رس��یدند که حضور سرنش��ین در خ��ودرو از میانگین

سرعت رانندگان میکاهد .ولی گالین( )1981تأثیر معناداری از حضور سرنشینان بر سرعت

رانندگان بدس��ت نیاورد .مطابق مطالعه اس��ترادلینگ( )2007بر روی رانندگان اسکاتلندی

57درص��د از آنها به هن��گام حضور کودکان و 38درصد به هنگام حضور افراد مس��نتر و

والدین خود در خودرو از سرعت خود میکاهند.

دس��ته پنجم نیز عوامل مربوط به س��فر راننده از قبیل زمان س��فر و هدف سفر را شامل

میش��ود .تأثیر کمبود زمان برای طی مسافت مورد نظر بر سرعت راننده توسط استرادلینگ
و سایرین مورد بررسی قرار گرفته است (ریتولد1998، 1؛ پیر2010، 2؛ استرادلینگ.)2007،

کیومبی( )1999بیان میکند کمترین میانگین سرعت برای سفرهایی با هدف خرید یا تفریح
ثبت ش��ده و بیشترین میانگین س��رعت مردان هنگامی است که رانندگی بخشی از کار آنها
باشد و زنان در سفرهایی که به سر کار رفته یا از آن باز میشوند بیشترین میانگین سرعت

را داشتهاند .هربرگ( )1978نیز به نتایج مشابهی دست یافته است.

روش شناسی تحقیق

ای��ن پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایش��ی اس��ت .جامعه

آم��اری ای��ن پژوهش را کلیه رانندگان��ی که در آزاد راه ها و بزرگ راه های برون ش��هری
استان اصفهان تردد داشته اند تشکیل می دهد که  446مورد نمونه به صورت غیر تصادفی

آسان انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفتند .برای گردآوری داده ها ،از ابزار پرسش نامه محقق
ساخته استفاده شده است.

در مطالعه حاضر نیز جمعآوری اطالعات به روش نخس��ت و با کمک اکیپهای کنترل

س��رعت پلیسراه اس��تان اصفهان صورت گرفته اس��ت .مکانهای جم��عآوری دادهها ،در
1. P. Rietveld
2. E. Peer
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آزادراهها و بزرگراههای برون ش��هری اس��تان قرار داش��تند که تمامی محورهای اصلی و

ارتباطی میان اس��تان اصفهان و اس��تانهای مجاور را در بر میگرفتند .س��رعت هر خودرو

توس��ط دوربین پلیس ثبت و بعد از متوقف کردن خودرو توس��ط پلی��س ،اقدام به تکمیل
پرس��شنامهها به صورت حضوری میش��د .البته موقعیت حض��ور پلیس به نحوی بود که
در دید رانندگان قرار نداش��ته و لذا س��رعت آنه��ا تحت تأثیر ق��رار نمیگرفت .همچنین

ثب��ت س��رعت و تکمیل پرس��شنامه از هر دو گ��روه از خودروها با س��رعت مجاز و غیر

مجاز صورت گرفته و منحصر به رانندگان متخلف نمیش��د .اطالعات مربوط به راننده از
ش��خص راننده و گواهینامه وی ،اطالعات مربوط به خودروها از کارت خودرو و بیمهنامه

و حجم موتور خودرو نیز از س��ایت کارخانههای سازنده خودرو بهدست آمده است .پس

از جمعآوری پرسشنامهها و حذف موارد نادرست و غیرقابل استناد تعداد  456پرسشنامه
آماده و اطالعات آنها استخراج شد .به دلیل اینکه تعداد رانندگان زن بسیار کمتر از مرد و

در حدود  %3از کل دادهها بودند این تعداد پرسشنامه نیز حذف شده و پردازش دادهها بر

روی  446نمونه باقیمانده صورت گرفته اس��ت .لذا در ادامه مقصود از رانندگان ،رانندگان

مرد بوده و میانگین سن اخذ گواهینامه برای آنها حدود  25سال میباشد .اندازه نمونه الزم

برای مطالعه با فرض اینکه در کل کشور در حدود سی میلیون راننده مرد وجود داشته و با
استفاده از فرمول کوکران 1برابر  384راننده مرد است (عطافر)2013،؛ که در مطالعه حاضر

از  446نمونه استفاده شده است.

علت انتخاب راههای برون شهری استان اصفهان برای آمار برداری به این دلیل است که با

توجه به موقعیت جغرافیایی اس��تان ،شاهد عبور خودروهایی از سراسر کشور از این جادهها

هس��تیم .نتایج آمار برداری نیز این مطلب را به اثبات میرس��اند؛ و به جز دو اس��تان ایالم و

خراسان جنوبی ،از تمام استانهای دیگر خودروهایی در نمونه آماری مطالعه وجود دارد؛ لذا

علی رغم اینکه مطالعه حاضر به صورت موردی و برای راههای برون شهری استان اصفهان
صورت گرفته است ولی نمونه آماری آن رانندگانی از سراسر کشور را در بر میگیرد.

1. Cochran Formula
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یافته های تحقیق
جدول  :1توصیف دادهها به تفکیک متغیرهای مورد بررسی

متغیر

متغیرهای مربوط
به راننده

متغیرهای مربوط
به خودرو

متغیر مربوط به
سرعت
(متغیر وابسته)

سطوح

درصد دادهها میانگین
متغیر
در هر طبقه

سن راننده

 30 – 18سال
 40 - 30سال
 50 - 40سال
 50سال به باال

21
37
22
20

39.14

سنوات گذشته از
اخذ گواهینامه

 10 – 0سال
 20 – 10سال
 30 – 20سال
 30سال به باال

40
33
16
11

14.16

تحصیالت راننده

بی سواد
دیپلم و زیر دیپلم
کاردانی و کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

10
45
35
10

-

عمر خودرو

صفر 3 -سال
 6 – 3سال
 9 – 6سال
 9سال به باال

31
32
22
15

5.10

حجم موتور

تا  1500سی سی
 2000 – 1500سی سی
 2500 - 2000سی سی
 2500سی سی به باال

34
59
3
4

1670

بیمه خودرو

فاقد بیمه
فقط بیمه شخص ثالث
فقط بیمه بدنه
سایر انواع بیمه
بیمه شخص ثالث و بدنه

0
60
0
0
40

-

 90 - 0کیلومتر بر ساعت
 115 -90کیلومتر بر ساعت
 125 -115کیلومتر بر ساعت
بیشتر از125کیلومتر بر ساعت

17
48
15
20

108.92

سرعت انتخابی
توسط رانندگان
مرد
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یکی از فرضیات اصلی برای اس��تفاده از بعضی از آزمونهای آماری (آزمون  ،Tآزمون

 )Fنرمال بودن توزیع مش��اهدات اس��ت .به این منظور با اس��تفاده از آزمون کلموگروف -
اس��میرنوف که یک آزمون ناپارامتری است به بررسی توزیع مشاهدات پرداخته شده است

(واش��نگتون 1و همکاران .)2003 ،جدول 2نتایج آزمون کلموگروف – اس��میرنوفرا نش��ان
میده��د .مقادیر معناداری ( )P-valueتمام متغیرها از  0.05کمتر بوده که نش��ان میدهد

مقادیر متغیرهای مستقل توزیع نرمال نداشته و نمیتوان برای بررسی ارتباط میان متغیرهای

مستقل و متغیر وابسته از آزمونهایی مانند  Tو  Fاستفاده کرد.

جدول  :2نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف

متغیر

تعداد نمونه

مقدار آزمون کلموگروف-
اسمیرنوف

سطح معناداری

سن راننده

446

1.957

=0.001

سنوات گذشته از
اخذ گواهینامه

446

3.435

<0.001

تحصیالت راننده

446

6.341

<0.001

عمر خودرو

446

3.318

<0.001

حجم موتور

446

6.137

<0.001

بیمه خودرو

446

8.277

<0.001

در این مطالعه تأثیر هر متغیر بر روی سرعت انتخابی راننده به صورت مستقل مورد بررسی

قرار گرفته و با توجه به عدم توزیع نرمال مقادیر متغیرهای مستقل ،از آزمون کای – دو برای

ارزیابی داده ها استفاده شده است (شریعت مهمیمنی.)2011،

1. Washington

سال سوم-شماره 10
پاییز 93

راهور

مطالعات پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد

68
ج��دول 3نتایج آزمون کای -دو برای هر متغیر را نش��ان میده��د .مطابق جدول برای

متغیره��ای عمر خودرو ،حجم موتور ،بیمه خودرو و تحصیالت راننده p-value < 0.05

است و به این معنی است که با سطح اطمینان  95درصد رابطهای معنادار بین این متغیرها و

متغیر وابس��ته (سرعت انتخابی رانندگان مرد) وجود دارد .ولی برای متغیرهای سن راننده،

سنوات گذشته از اخذ گواهینامه  0.05> p-value ≥0.1میباشد؛ لذا با سطح اطمینان 90
درصد رابطهای معنادار بین این دو متغیر مستقل و متغیر وابسته وجود دارد.
جدول  :3نتایج آزمون کای -دو متغیرهای تحقیق

متغیر

مقدار آزمون کای -دو

درجه آزادی

سطح معناداری

سن راننده

13.046

9

=0.1

سنوات گذشته از
اخذ گواهینامه

13.166

9

=0.1

تحصیالت راننده

17.658

9

=0.039

عمر خودرو

43.020

9

>0.001

حجم موتور

21.543

9

=0.01

بیمه خودرو

18.771

3

>0.001

نمودار 1میانگین س��رعت در هر دس��ته از عوامل مربوط به راننده را نمایش میدهد .با

توجه به نمودار ( -1الف) با افزایش س��ن رانندگان میانگین سرعت آنها افزایش یافته و در
بازه سنی  40تا  50سال به بیشترین مقدار خود رسیده و بعد از آن سیر نزولی پیدا میکند.
این نتیجه با نتایج س��ایر مطالعات که نش��ان میدهند رانندگان جوان سرعت بیشتری داشته
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و با افزایش سن ،سرعت آنها کاهش مییابد ،متفاوت است (شینار2001 ،؛ هربرگ1978 ،؛

واسلوسکی1984 ،؛ گالین1981 ،؛ اسمید1973 ،؛ کیومبی1999 ،؛ لئاندرو.)2012 ،

			
(ج)

(ب)		

(الف)

نمودار  :1سرعت انتخابی توسط رانندگان با توجه به طبقه بندی متغیرهای مستقل مربوط به راننده( :الف)
سن راننده؛ (ب) سنوات گذشته از اخذ گواهینامه؛ (ج) مدرک تحصیلی راننده

یکی از دالیل تفاوت نتایج این مطالعه با سایر مطالعات میتواند اثر سرنشین بر رانندگان

جوان ایرانی باش��د .برای بررس��ی این موضوع ،نمودار س��رعت انتخابی در مقایسه با سن،

برای رانندگانی که تنها سفر کرده و یا به همراه خانواده هستند به صورت مجزا در نمودار2
آورده شده است.
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نمودار   :2سرعت انتخابی توسط رانندگان با توجه به سن رانندگان  و وضعیت سرنشینان خودرو

با توجه به نمودار  2مربوط به رانندگان خودروهای بدون سرنش��ین مش��اهده میش��ود

رانندگان جوانی که به تنهایی س��فر میکنند س��رعت باالتری نسبت به مسنترها دارند و با

افزایش سن ،از سرعت رانندگان کاسته میشود .این نتیجه با نتایج مطالعات پیشین مطابقت

دارد (ش��ینار2001 ،؛ هربرگ1978 ،؛ واسلوس��کی1984 ،؛ گالین1981 ،؛ اس��مید1973 ،؛

کیومب��ی .)1999،ولی نمودار مربوط به رانندگانی که به همراه خانواده خود س��فر میکنند
نش��ان میدهد سرعت تا میزان خاصی افزایش یافته و پس از آن کاهش مییابد .در مطالعه
حاضر به دلیل اینکه مکانهای آمار برداری خارج از ش��هر بودند ،بیش��تر سفرها به صورت

خانوادگی صورت گرفته و رانندگان جوان در حضور سایر اعضای خانواده به ویژه والدین
خود با سرعت کمتری رانندگی میکردند .از آنجایی که تنها 12درصد از رانندگان به تنهایی
س��فر کرده و 79درصد از آنها به همراه خانواده هستند؛ نمودار( -1الف) که متعلق به تمام
رانندگان میباشد منطبق است با نمودار سرعت انتخابی رانندگانی که به همراه خانواده سفر

میکنند .اس��ترادلینگ ( )2007نیز در مطالعه خود بر روی رانندگان اسکاتلندی به نتیجهای
مش��ابه دست یافت که حضور افراد مسن یا والدین راننده موجب کاهش سرعت رانندگان

جوان میش��ود .مطابق نمودار( -1الف) با افزایش سن ،به نوعی ترکیب رانندگان از فرزند

به پدر یا مس��ئول خانواده تغییر میکند و این افراد با احس��اس ایمنی باالتر ناشی از تجربه
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بیش��تر و حس مالکیت خودرو با سرعت بیش��تری رانندگی میکنند و تا بازه سنی 50-40
سال شاهد افزایش سرعتها هستیم .با افزایش سن به باالی  50سال ،کهولت سن و پیری

موجب کاهش توانایی و به تبع آن کاهش س��رعت رانندگان میگردد .با توجه به نمودار2
رانن��دگان  40تا  50س��اله کمتر تحت تأثیر حضور اعضای خان��واده در خودرو قرار گرفته
و س��رعت انتخابی ایش��ان در دو حالت بدون سرنش��ین و با خانواده تقریب ًا یکسان است.
همچنین به نظر میرس��د با افزایش س��ن رانندگان به باالی  50سال ،خانواده این افراد که

جوان تر هستند آنها را به حرکت با سرعت بیشتر ترغیب میکنند.

نمودار( -1ب) س��رعتهای انتخابی با توجه به س��نوات گذش��ته از اخذ گواهینامه را به

عنوان متغیری برای سنجش تجربه رانندگان نمایش میدهد .با توجه به اینکه میانگین سن اخذ

گواهینامه حدود  25سال است رانندگانی که سنوات گذشته از اخذ گواهینامه ایشان مث ً
ال بین 10
تا  20سال است در بازه سنی  35تا  45سال قرار میگیرند به همین علت نتایجی مشابه نمودار-1

(الف) در نمودار( -1ب) نیز تکرار میشود و روند افزایش سرعتها در نمودار ( -1ب) تنها تا
بازه سنی  30-20سال ادامه دارد و بعد از آن شاهد کاهش سرعت رانندگان هستیم.

در نمودار( -ج) میانگین سرعت رانندگان با توجه به مدرک تحصیلی آنها نشان داده شده است.

بیشترین سرعتها متعلق به رانندگانی با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی است که میانگین
سرعتها قبل از آن به صورت صعودی بوده و بعد از آن کاهش مییابد ولی به طور کلی رانندگان

تحصیلکرده نس��بت به رانندگان بیسواد یا با تحصیالت پایینتر سرعت بیشتری دارند .یکی از
دالیل این امر میتواند ناش��ی از این باشد که افراد با تحصیالت باالتر نوع ًا صاحبان خودروهای
جدیدتر بوده همچنین به دلیل حساس��یت بیشتر آنها نس��بت به زمان به منظور کوتاه شدن زمان

سفرشان ،سرعت بیشتری را برای رانندگی انتخاب میکنند .مطالعه شینار( )2001بر روی رانندگان

آمریکایی نیز به نتیجهای مش��ابه رسیده است که با ارتقاء مدرک تحصیلی تخطی آنها از سرعت

مجاز افزایش مییابد .شینار( )2001بیان میکند این دسته از رانندگان تصور میکنند که به واسطه
تحصیالت و موقعیت اجتماعیشان میتوانند قانون را از دیدگاه خود تفسیر کرده و خود قضاوت
کنند که حرکت با چه سرعتی مناسب بوده و مقدار ریسک و خطر ناشی از آن را خود میسنجند.
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نمودار  3سرعتهای انتخابی را در هر دسته از متغیرهای مربوط به خودرو نشان میدهد.

مطابق نمودار( -3الف) رابطهای مستقیم میان عمر خودرو و سرعت انتخابی توسط راننده آن
وجود دارد به طوری که مالکان خودروهای جدیدتر ،س��رعت بیش��تری را انتخاب کرده و با

افزایش سن خودرو از سرعت آنها کاسته میشود .سایر مطالعات نیز به چنین نتیجهای اشاره

میکنند (اس��مید1973 ،؛ گالین1981 ،؛ واسلوسکی .)1984 ،نمودار( -3ب) بیانگر رابطهای

مس��تقیم میان حجم موتور خودرو و سرعت آن اس��ت به طوری که با افزایش حجم موتور

خودرو بر سرعت انتخابی راننده افزوده شده است .این نتیجه نیز با نتایج سایر مطالعات تطابق
دارد (هورس��ویل2002 ،؛ اس��ترادلینگ2005 ،؛ اسمید1973 ،؛ اس��ترادلینگ2003 ،؛ کیومبی،
1999؛ هربرگ .)1978 ،البته به دلیل اینکه ماکزیمم س��رعت مجاز در آزادراههای ایران 120

کیلومتر بر ساعت بوده و رسیدن به این سرعت نیازمند موتوری قدرتمند نمیباشد ،میانگین
سرعت به ویژه برای خودروهایی با موتور باالی  1500سیسی به هم نزدیک است.

(ج) 		

		
(ب)

(الف)

نمودار )3سرعت انتخابی توسط رانندگان با توجه به طبقه بندی متغیرهای مستقل مربوط به خودرو:
(الف) عمر خودرو؛ (ب)حجم موتور خودرو؛ (ج)بیمه خودرو
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بررسی دادههای مربوط به بیمه نشان میدهد که  100درصد خودروها در سفرهای برون

ش��هری دارای بیمه ش��خص ثالث بوده که از این میان  40درصد آنها بیمه بدنه نیز دارند.

نمودار( -3ج) نش��ان میدهد رانندگانی که خودرو آنها بیمه ش��خص ثالث و بدنه دارد با
سرعت بیشتری رانندگی میکنند .به طور معمول خودروهای جدیدتر و دارای ارزش بیشتر
را بیمه بدنه میکنند ،همچنین رانندگانی که خودرو آنها بیمه بدنه اس��ت نوع ًا با احس��اس

ایمنی باالتری رانندگی کرده که موجب میش��ود سرعت بیشتری را برای رانندگی انتخاب
کنند.

بحث و نتیجهگیری

بررس��ی سرعتهای انتخابی رانندگان برای دستههای مختلف از متغیرهای وابسته نشان

میدهد با افزایش س��ن ،س��رعت رانندگان تا بازه س��نی  40تا  50سال افزایش یافته و بعد

از آن با کاهش س��رعت مواجه هس��تیم .با توجه به اینکه میانگین س��ن اخذ گواهینامه 25
س��ال میباش��د ،بازه سنی  60 - 50س��ال حدودا ً منطبق بر بازه سنی 30 - 20سال گذشته
از اخذ گواهینامه اس��ت لذا نتیجهگیری مربوط به متغیر س��ن برای متغیر سنوات گذشته از

اخذ گواهینامه نیز صادق اس��ت و تا بازه  30 - 20س��ال با افزایش س��رعتها و بعد آن با
کاهش س��رعتها روبهرو هس��تیم .همچنین به طور کلی افراد تحصیلکرده دارای سرعت

بیشتری نسبت به افراد بیسواد یا دارای تحصیالت پایینتر میباشند .شینار ( )2001نیز به
این نتیجه اش��اره کردهاند .س��رعتهای انتخابی رانندگان خودروها با افزایش عمر خودرو

کاهش و ب��ا افزایش حجم موتور خ��ودرو افزایش مییابد .مطالعات (هورس��ویل،)2002
(استرادلینگ( ،)2005اسمید( ،)1973استرادلینگ( ،)2003کیومبی )1999و (هربرگ.)1978
نتایج مش��ابه در این زمینه دس��ت یافتهاند همچنین رانندگانی که خ��ودرو آنها دارای بیمه

شخص ثالث و بدنه است سریعتر از رانندگانی که خودرو آنها تنها بیمه شخص ثالث دارد،
رانندگی میکنند.

به دلیل تأثیر پذیری زیاد جوانان از حضور اعضای خانواده در خودرو بر سرعت ایشان
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به نظر میرس��د با فرهنگسازی در این زمینه و اطالعرسانی به خانوادهها مبنی بر همراهی
جوانان خود در س��فرهای برونشهری بتوان تا حد زیادی از سرعت این دسته از رانندگان

و تبعات ناش��ی از آن کاس��ت .همچنین با توجه به س��رعت باالی رانندگان  40تا  50ساله
و عدم تأثیر پذیری ایش��ان در انتخاب سرعت از حضور سایر اعضای خانواده در خودرو،

به نظر میرس��د باید توس��ط عوامل خارجی اقدام به کنترل س��رعت این دسته از رانندگان
شود .کوتاه کردن مدت تمدید گواهینامه در این بازه سنی ،همچنین ایجاد مشوقهای مالی
برای رانندگان خودروهای کم تخلف مانند تخفیف در بیمهنامه خصوص ًا برای این دسته از
رانندگان که اغلب سرپرست خانوار میباشند از اقداماتی است که میتواند موجب کاهش

سرعت در این بازه سنی شود .افزایش سرعت انتخابی رانندگان با افزایش سطح تحصیالت
آنها که بر خالف تصور عامه مردم میباشد ،اهمیت گسترش آموزشهای ایمنی و ترافیکی

برای تمامی اقشار جامعه و نه تنها افراد بیسواد و کمسواد را نشان میدهد .به نظر میرسد
اثرگ��ذاری نح��وۀ رانندگی افراد و میزان تخلفات و جرائم آنها در طول یک س��ال بر میزان
حق بیمه س��الیانه آنها ،از دیگر راهکارهای تأثیر گذار در کاهش س��رعت رانندگان باشد به

این نحو که با ارتکاب تخلف از س��وی رانندگان ،ب��رای حق بیمههای ضروری مانند بیمه
شخص ثالث جریمه وضع شده و در صورت احترام به قوانین برای بیمههای غیر ضروری
آنها مانند بیمه بدنه خودرو ،تخفیفات مالی اعمال شود.

در ایران س��الیانه در حدود بیس��ت هزار نفر جان خود را در س��وانح رانندگی از دست

میدهند و مطابق آمارهای اعالم ش��ده از سوی پلیس ،سرعت غیر مجاز عامل وقوع تعداد
زیادی از این س��وانح میباش��د ولی پژوهشهای علمی کافی در زمینه علل و انگیزه افراد

برای حرکت با سرعتهای غیرمجاز صورت نگرفته است .لذا پیشنهاد میشود ارتباط میان
انتخاب س��رعت رانندگان با سایر عوامل از قبیل متغیرهای مربوط به سفر افراد ،متغیرهای
راه و محیط اطراف و سوابق جرایم رانندگی و تصادفات آنها مورد بررسی قرار گیرد.
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