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بررسی تأثیر ابعاد سبک زندگی بر انضباط رانندگی در شهرهای اردکان و میبد
اعظم مقیمی ،1محمد عابدی ادرکانی

2

از صفحه  11تا 37

تاریخ دریافت94/ 5 / 14 :

تاریخ پذیرش94/ 11 / 25 :

چکیده

امروزه رانندگی ،با توجه به نقش مفید و ارزندة آن در حوزه حملونقل و ارتباطات انسـانی،

بخش مهمی از زندگی اجتماعی محسـوب میشـود و همانگونه که هر اجتماع به نظ موانضباط
نیاز دارد تا از مسـیر دلخواه خود منحرف نشـود ،در فرهنگ و رفتار رانندگی نیز برای جلوگیری

از هرجومـرج و دفـع خطـرات احتمالـی آن ،برقـراری انضبـاط و توجـه بـه نظـم و حقوحقـوق
دیگـران ،امـری ملـزوم و ضـروری اسـت .عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی ،نقـش بسـیار مهمی در
رعایـت قوانیـن و مقـررات رانندگـی و درنتیجـه انضباط رانندگـی دارند .برهمیناسـاس ،در این
مقاله ضمن سـنجش میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین شـهروندان و رانندگان در

شـهرهای اردکان و میبـد ،تأثیـر سـبک زندگی بر انضبـاط رانندگی موردمطالعه قرار گرفته اسـت.

به لحاظ روششناسـی در این پژوهش از روش پیمایش بهره گرفته شـده اسـت و جامعه آماری

این پژوهش شـامل شـهروندان  18تا  64سـاله شـهرهای اردکان ( 51هزار و  98نفر) و میبد (53

هزار و  251نفر) اسـت که معادل  104هزار و  349نفر میباشـد .حجم نمونه این تحقیق شـامل

 384نفر اسـت که با اسـتفاده از روش محاسـبه فرمول کوکران به دسـت آمده اسـت.

در انتخـاب نمونـه ،افـرا ِد دارای خودروی شـخصی که بهعنوان شـغل رانندگی و یا شـهروند

عـادی بـه فعالیـت رانندگی میپردازند ،در نظر گرفته شـدهاند .دادههای مربـوط به این پژوهش از

طریق پرسـشنامه به دسـت آمده اسـت که توسـط پرسشـگران بهصورت مصاحبه چهرهبهچهره

ی شـده اسـت .در تحقیق حاضر برای اسـتخراج اطالعات پرسـشنامه از نرمافزار Spss
گردآور 
استفاده شده و بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از جداول دوبعدی ،همبستگی و تحلیل رگرسیون

 -1عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی استان یزد (نویسنده مسئول)moghimi@acecr.ac.ir :
 -2دانشیار علوم سیاسی دانشگاه یزد
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بهـره گرفتـه شـده اسـت .نتایج تحقیق نشـان داد که بین سـبک زندگـی و انضبـاط رانندگی رابطه
معنیداری وجود دارد و ابعاد سـبک زندگی توانسـته  0.18از تغییرات متغیر انضباط رانندگی را

تبیین کند.

کلیدواژهها

سبک زندگی ،رانندگی ،انضباط ،شهروندان ،اردکان و میبد.

مقدمه

رانندگـی بـه دلیـل نقـش مفیـد و ارزنـده آن در حوزه حملونقـل و ارتباطات انسـانی ،بخش

مهمـی از زندگـی اجتماعی محسـوب میشـود و همانگونه کـه هر اجتماع بـه نظ موانضباط نیاز
دارد تـا از مسـیر دلخـواه خـود منحـرف نشـود ،در فرهنگ و رفتـار رانندگی نیز بـرای جلوگیری

از هرجومـرج و دفـع خطـرات احتمالـی آن ،برقـراری انضبـاط و توجـه بـه نظـم و حقوحقـوق
دیگـران ،امـری ملـزوم و ضروری اسـت (مولر و هاسـتین.)2013 ،1

انضبـاط در اصطلاح لغـوی بـا مفاهیمـی همچـون تربیـت ،کنتـرل ،نظـم و نظـارت ،حـس

فرمانبرداری ،خوی اطاعت و نظیر آنها آورده شـده اسـت (برگرفته از مقاله میرسپاسـی.)1366 ،

از مجموع این مفاهیم میتوان نتیجه گرفت که انضباط عبارت اسـت از اعمال تربیتی که باعث

ایجـاد نظـم در کار و حـس انجاموظیفـه طبـق موازیـن تعیینشـده ،در افراد میشـود و تخطی از
آنهـا نوعـی تنبیـه و مجـازات در پـی دارد (همـان)437 ،؛ امـا انضبـاط در رانندگـی کـه از آن بـه

<انضبـاط ترافیکی> نیز تعبیر میشـود ،میزان پایبندی شـهروندان به قوانیـن راهنمایی و رانندگی
اسـت؛ یعنـی هرکسـی موظف اسـت برای بقا و حفظ امنیـت جامعه به قوانیـن و مقررات پایبند

باشـد .پایبندنبـودن بـه قوانیـن و مقـررات اجتماعـی ،بهویژه فقـدان انضباط ترافیکی بـه افزایش

آمـار تصادفـات و کشـتهها و تلفشـدن منابـع پرمایه انسـانی و عدم احسـاس امنیـت در جامعه
منجر میشـود (احمـدی مقـدم.)70 :1390 ،

رانندگـی و رعایـت اصـول حاکـم بـر آن ،بیش از آنکه یک امر شـخصی و فردی تلقی شـود،

یـک نـوع رفتـار اجتماعـی محسـوب میشـود و انضبـاط در رانندگـی ،یکـی از اجـزای انضباط
1.Moller, Haustein
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اجتماعـی تلقـی میشـود .داشـتن نظـم در هنـگام رانندگـی و بهعبارتدیگـر رعایـت قوانیـن و

مقـررات راهنمایـی و رانندگی از ضرورتهای مهم در جامعه مدرن امروزی محسـوب میشـود

و بیانضباطـی در رانندگـی قطعـ ًا یـک مسـئله مهم اجتماعی اسـت و اهمیت پرداختـن به دالیل
وقـوع آن از دو جنبـه قابلتأمل اسـت:

 .1قوانیـن راهنمایـی و رانندگی زیرمجموعهای از قوانین اجتماعی کلی حاکم بر یک جامعه

اسـت؛ ازاینرو ،ضعف انضباطی در این حوزه ،نشـانهای از ضعف در سـایر حوزهها میباشـد؛
زیرپانهادن مقررات رانندگی میتواند تخطی از سـایر قوانین اجتماعی را نیز در پی داشـته باشـد.

 .2ارتباط تنگاتنگ این موضوع با سلامت جسـمی و حیات انسـانی و جانی افراد اسـت که

در ایـن مجموعـه حـق حضـور دارند .بر اسـاس آمارهای رسـمی ،سـاالنه 1میلیـون و  ۲۰۰هزار

نفر در سرتاسـر جهان ،بر اثر تصادفات رانندگی کشـته و  ۵۰میلیون نفر مجروح میشـوند .مرگ

حدود  250هزار نفر ایرانی ،طی  10سـال گذشـته به دلیل سـوانح ترافیکی و آسـیب و معلولیت
تعـداد خیلـی بیشـتر طـی ایـن مـدت ،بهتنهایـی میتوانـد ایـن مسـئله را در فهرسـت مهمتریـن

اولویتهـای مرتبط با سلامت کشـور قـرار دهد (صفـارزاده و باقـری.)60 :1391 ،

همچنیـن طبـق اعالم پزشـکی قانونی کشـور در سـال گذشـته 20 ،هـزار نفر جان خـود را در

سـوانح رانندگـی ازدسـتداده و بیـش از  297هـزار نفر نیز مجروح و مصدوم شـدهاند (سـازمان

پزشکی قانونی کشـور.)1391 ،

عوامـل بسـیاری ازجملـه میـزان ایمنی وسـیله نقلیه و نیز کیفیت و سـاختار مسـیرهای تردد

در وقـوع یـک تصـادف نقـش دارنـد؛ امـا دراینبـاره ،عوامل انسـانی و شـاخصهای فرهنگی و

اجتماعـی مرتبـط بـا این عامل نیز نقش مهمی دارند .سـرپیچی عامل انسـانی از قوانین و اصول

رانندگـی و بیتوجهـی بـه عالیـم و اخطارهـای راهنمایـی و رانندگی یکـی از دالیل شـایع بروز
تصادفات و صدمات ناشـی از آن به شـمار میرود .طبق آمارها در  %71تصادفات ،عامل انسـانی

و تنهـا در  ،%18نقـص فنـی و در  ،%11مهندسـی ترافیک مؤثر بوده اسـت (سـوری.)1387 ،

تـوکل ،عوامـل انسـانی 1مؤثـر را بـه چهـار گـروه تقسـیمبندی کـرده اسـت :الف .نحـوه کلی

رانندگی شـامل اشـکال در عملکرد مانند سـرعت غیرمجاز و بیتوجهی به عالمتهای رانندگی
1.Human factors
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و اشـکال در رفتار مانند رانندگی در اوج خسـتگی یا بیاحتیاطی؛ ب .خطاهای حسـی و ادراکی

ماننـد کمتوجهـی ،گیجـی و اشـتباه در رعایت فاصله مناسـب با دیگر وسـایل نقلیـه؛ ج .رانندگی

تحـت تأثیـر عوامـل خارجی مانند عوارض ناشـی از مصرف مـواد مخدر ،الـکل و یا بیماریها؛
و د .عـدم مهـارت ماننـد بیتجربگی و عـدم قضاوت صحیح (تـوکل.)1377 ،

همچنیـن برگ و گرگرسـون 1به چهـار عامل مؤثر بر رفتار رانندگی اشـاره کردهاند که عبارتند

از .1 :سـطح شـناخت و مهـارت عملـی فـردی؛  .2مقـدار تجربه فردی؛  .3سـطح رشـد فـردی و

بلـوغ؛ و  .4موقعیـت اجتماعی و سـبک زندگی (بـرگ و گرگرسـون ،299 :1994 ،برگرفته از مقاله

شـارعپور و دیگـران.)104 :1388 ،

دراینمیان ،موقعیت اجتماعی و سـبک زندگی رانندگان یکی از شـاخصهای مهمی اسـت

کـه در رفتـار رانندگی مؤثر اسـت .چلیوتاکیس 2معتقد اسـت که سـبک زندگی راننـدگان ،عالیق،

ایدئولـوژی و اخالقیـات آنـان و  ...میتواننـد بـر احتمـال تصـادف رانندگـی و تفکـر راننـده بـر
رفتارهـای ترافیکـی و شـیوه رانندگـی تأثیرگـذار باشـند؛ بنابراین بسـیاری از تصادفـات جادهای

بـا سـبک زندگـی راننـدگان مرتبط اسـت (چیلوتاکیـس .)773 :1991 ،سـبک زندگـی ،الگوهایی

جمعـی از رفتارهـای سـالم مبتنـی بر انتخابهـای مردم و مطابـق با موقعیت زندگی آنان اسـت.
فعالیتهایـی مثـل عـدم مصـرف الکل ،سیگارنکشـیدن ،بسـتن کمربنـد ایمنـی و  ...میتوانند بر
سرنوشـت کلـی و بهتبـع آن ،سرنوشـت ترافیکی فرد مؤثر باشـند .انتخابهای فـرد بر رفتارهای

مرتبـط بـا سلامتی او تأثیرگذار هسـتند (کاکرهـام .)143 :1997 ،3با توجه به آنچه مطرح شـد ،به
نظرمیرسـد کـه سـبک زندگـی ،متغیری مهـم در شـکلگیری رفتار رانندگی اسـت.

بررسـی رابطه بین سـبک زندگی و انضباط رانندگی در دو شـهر میبد و اردکان در اسـتان یزد

 کـه هـدف ایـن پژوهش اسـت  -اهمیـت زیادی دارد؛ زیرا اسـتان یزد در رشـد تصادفات ،رتبهاول کشور را داشته و در رشد تعداد متوفیان درونشهری ،رتبه دوم کشور را بعد از مشهد کسب

کـرده اسـت .همچنیـن باید توجه داشـته باشـیم که محور ناییـن و اردکان جـزء مناطق حادثهخیز
1.Berg & Gergersen
2.Chliaotakis
3.Cockerham
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اسـتان محسـوب میشـوند و پرتلفاتترین محور برونشـهری اسـتان ،محور نایین به یزد است

1

(پایـگاه خبـری شهرسـتان اشـکذر ،نسـیم صـادق .)1393/8/7 ،وضعیت حادثهخیزی شـهرهای
اردکان و مبیـد ،قرارگرفتـن ایـن دو شـهر در مسـیر یـزد  -ناییـن کـه بـار ترافیکـی این شـهرها را

چندبرابـر میکنـد ،وضعیـت نهچندان مطلـوب جادههای این دو شـهر 2همچنیـن آمارهای باالی

مربـوط بـه فوتشـدگان بـر اسـاس حـوادث ترافیکـی این دو شـهر بعد از یزد در سـطح اسـتان

3

(خبرگـزاری مهـر 24 ،آبـان  )1393از مهمتریـن دالیـل انتخـاب آنها بـرای انجـام پژوهش بوده

اسـت .بـا توجـه بـه وضعیـت این دو شـهر به لحـاظ ترافیکـی ،در این مقالـه انضبـاط رانندگی و
تأثیر سـبک زندگی بر آن موردبررسـی قرار گرفته و برای بهبود وضعیت ،راهکارهایی عملی در

ایـن خصوص ارائه شـده اسـت.

پیشینه تحقیق

در حـوزه ادبیـات فرهنـگ و رفتـار رانندگـی تاکنـون پژوهشهای متنوعی انجامگرفتـه که در

آنهـا رفتـار رانندگـی و مهمتریـن عوامـل مؤثر بر آن بررسـی شـده اسـت .این پژوهشهـا دامنه

گسـتردهای را شـامل میشـوند کـه در ادامـه ،هرکـدام از آنهـا به اجمال معرفی میشـوند .دسـته
اول آثـاری هسـتند کـه بر رعایت قوانین رانندگی و عوامل مؤثر بـر آن تأکید دارند .مقاله احمدی

مقـدم ( )1390بـا عنوان <انضباط ترافیکی ،ضرورتها و پیامدهای آن> ،مقاله یونسـیان و مرادی

( )1383بـا عنـوان <آگاهی ،نگرش و عملکرد رانندگان وسـایل نقلیـه در زمینه مقررات راهنمایی

و رانندگی در تهران> ،مقاله مردی ( )1385با عنوان <بررسـی رابطه بین تحصیالت و آشـنایی با
قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی> ،مقاله تقوی و الیاسـی ( )1388با عنوان <نقش تعامالت

پلیـس راهنمایـی و رانندگـی در رعایـت قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی توسـط راننـدگان> ،مقاله

عباسزاده و دیگران ( )1391با عنوان <بررسی ارتباط بین عوامل بازدارنده و میزان رعایت قوانین
راهنمایی و رانندگی> ،مقاله عباسزاده و دیگران ( )1391با عنوان <آشفتگی اجتماعی و رعایت

قوانین راهنمایی و رانندگی (موردمطالعه :رانندگان شـهر تبریز)> از این نوع محسـوب میشـوند.
1.http://nasimesadegh.ir/F
2.http://tnews.ir/news/9EF426478532.html
3.http://khabarfarsi.com/ext/11091501
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گـروه دیگـری از پژوهشهـا عالوه بر تبییـن عوامل مؤثر بر حوادث و رفتـار رانندگی ،تالش

کردهانـد کـه نشـان دهنـد ضعـف انضبـاط در رانندگی تا چـه اندازه موجـب حـوادث رانندگی و
رانندگـی پرخطـر میشـود .مقاله زلقی و ملکـی ( )1385با عنوان <بازنگـری پژوهشهای مربوط
به نقش عوامل انسـانی در حوادث رانندگی؛ بهسـوی مدلی برای تبیین> ،مقاله شـمس و دیگران

( )1389بـا عنوان <دیدگاه رانندگان تاکسـی شـهر تهران دربـاره رفتارهای خطرناک رانندگی :یک

پژوهـش کیفـی> ،مقالـه توکلـی ( )1385بـا عنوان <شـیوع و عوامل مؤثـر بر حـوادث رانندگی در
نیروی زمینی سـپاه پاسـداران در تهران> ،مقاله حقشـناس و دیگران ( )1387با عنوان <بررسـی

رابطه بین ویژگیهای شـخصیتی و رفتار رانندگی در شـهر شـیراز> ،مقاله شـاکرینیا و محمدپور
( )1389با عنوان <رابطه ویژگیهای شـخصیتی ،سلامت روان و پرخاشـگری با عادات رانندگی
در راننـدگان پرخطـر> ،مقالـه صالحیـان و دیگران ( )1392با عنوان <بررسـی رابطه بین سلامت

روان و رغبتهـا بـا سـبک رانندگـی> ،مقالـه امین بیدختـی و دیگـران ( )1391با عنـوان <تدوین

و اولویتبنـدی راهبردهـای کاهش ناهنجاریهای رفتار رانندگی با اسـتفاده از مـدل،>SWOT

مقالـه شـجاعی و آتشپـور ( )1391بـا عنـوان <مطالعـه مقایسـهای ویژگیهـای شـخصیتی و
جمعیتشـناختی راننـدگان متخلـف و غیرمتخلـف شـهر اصفهان (پـس از اجرای قانـون جدید
راهنمایـی و رانندگـی  ،>1390مقالـه مروتـی و دیگـران ( )1390بـا عنـوان <پیشبینیکنندههـای

رانندگـی غیرایمـن در شـهر یـزد بـر اسـاس تئـوری انگیـزش محافظـت در سـال  ،>1389مقالـه
احمـدی ( )1390بـا عنـوان <بررسـی رابطـه بیـن جنسـیت و تخلف رانندگـی> ،مقالـه صادقی و

خیرخـواهزاده ( )1390بـا عنـوان <مطالعه کیفی رانندگی غیرهنجارمند > ،مقالـه پاکدین و دیگران

( )1390بـا عنـوان <شناسـایی و رتبهبنـدی عوامل رفتـار فردی مؤثر بر کاهـش تخلفات رانندگی

بـا اسـتفاده از الگوریتـم تاپسـیس> ،مقاله احمدی ( )1389با عنوان <بررسـی تأثیـر عامل خودرو

بـر تخلـف رانندگـی> ،مقالـه میکائیلی و اسـماعیلی ( )1389با عنوان <بررسـی رابطه بین سـطح
رفاه اقتصادی و تخلفات رانندگی (موردمطالعه :شهرسـتان ارومیه)> در دسـته دوم قرار میگیرند.
مهمترین نتایج حاصلشده از مقاالت ذکرشده نشان داده است که عوامل مطرحشده در جدول

ذیل بر رفتار رانندگی مؤثر بودهاند و تاکنون چنین پژوهشهایی در کشـور ما انجامشـده اسـت:
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جدول  .1نتایج بهدستآمده از پژوهشهای انجامشده در کشور در ارتباط با موضوع رفتار رانندگی

نتایج

سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل ،شغل و نوع اتومبیل با میزان آگاهی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی
رابطه معناداری دارند (یونسیان و مرادی.)1383 ،

بین تحصیالت و میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ بین آشنایی
با قوانین ،احترام به قانون ،استانداردبودن عالیم راهنمایی و رانندگی خیابانها و معابر ،ترس از خسارات جانی
و مالی در اثر تصادف و جریمه با قانونگرایی در هنگام رانندگی رابطه معناداری وجود دارد (مردی.)1385 ،

بین میزان آگاهی از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ،میزان خطر جریمه و مجازات ،متغیر نمره منفی
برای تخلفات با میزان رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود دارد (عباسزاده
و دیگران.)1391 ،

بین متغیر احساس آنومی ،احتمال مجازات با میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی رابطه معناداری وجود
دارد (عباسزاده و دیگران.)1391 ،
بین جنسیت و تخلفات رانندگی رابطه معناداری وجود ندارد (احمدی.)1390 ،
بین میانگین سنی ،سطح تحصیالت ،سطح اقتصادی ،وضعیت تأهل رانندگان غیرمتخلف و متخلف تفاوت
معناداری وجود دارد (شجاعی و آتشپور.)1391 ،

بین عالیم اضطرابی و رغبتهای واقعگرا با تهوری سبک رانندگی با سرعت باال رابطه معناداری وجود دارد
(صالحیان و دیگران.)1392 ،

بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار رانندگی رابطه معناداری وجود دارد .بین سن ،سالهای تجربه رانندگی با
انجام اعمال غیرقانونی غیرخشونتآمیز در رانندگی رابطه منفی معناداری وجود دارد (حقشناس و دیگران،
.)1387

نقص در فراگردهای اجتماعیشدن ،عدم رضایت شغلی ،ناآگاهی نسبت به پیامدهای زیانبار تخلفات و موانع
ارزشی ساختاری ازجمله موانع جدی هستند که درونیکردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و بهتبع
آن ،برقراری کنترل درونی را با مشکل مواجه میسازند و درنتیجه ،زمینه را برای رانندگی غیرهنجارمند مهیا
میسازند (صادقی و خیرخواه.)1390 ،
بین نوع خودرو و تخلف رانندگی رابطه معناداری ندارد؛ اما مدل خودرو بر تخلف رانندگی تأثیر دارد و با
افزایش عمر خودرو تخلف رانندگی افزایش مییابد (احمدی.)1389 ،
بین سطح رفاه اقتصادی و میزان تخلف بیتوجهی به فرمان پلیس رابطه معناداری وجود دارد (میکائیلی و
اسماعیلی.)1389 ،

همانگونـه که مشـاهده میشـود ،بیشـتر پژوهشهایی که در ارتبـاط با رانندگـی و یا حوادث

ناشـی از آن انجامشـده بـا رویکـرد روانشناسـی صـورت گرفتـه اسـت؛ اندک تحقیقاتـی وجود

دارنـد کـه با رویکرد جامعهشناسـانه به این مسـئله پرداختهانـد .درباره موضوع ایـن مقاله ،بهطور
دقیق و کامل ،پژوهش خاصی انجامنشـده اسـت؛ گرچه برخی تحقیقات انجامشـده تا حدودی
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بـه اهـداف ایـن پژوهش نزدیک هسـتند .عبدالرحمانـی و دیگـران ( )1392در مقالـهای با عنوان

<تحلیلی بر فرهنگ ترافیک> با اسـتفاده از روش مطالعه اسـنادی ،خلقیات و شـخصیت ایرانی

و تأثیـر آنهـا بـر ترافیـک و الگوهای رفتار ترافیکی را بررسـی کردهاند؛ نتیجه این مطالعه نشـان
میدهـد کـه وضعیـت مـا در خصـوص ترافیـک ،بـا تأکیـد بـر روحیـات و خلقیـات ایرانیها تا

انـدازه زیادی نابسـامان اسـت .نهتنها اطاعـت از قوانین و مقررات ترافیکی و احتـرام به آنها در

سـطح فـردی و اجتماعی در حد پایینی اسـت ،بلکه قواعـد و چهارچوبهای هنجاری مطلوبی
از الگوهـای رفتـار ترافیکـی در کشـورمان وجـود نـدارد .وجـود برخـی ویژگیهـای فرهنگی در

ایرانیهـا بـه همـراه شـرایط اجتماعـی باقیمانـده از گذشـته ،حل مشـکل ترافیـک را در جامعه

سـختتر کرده اسـت؛ برخـی از آن ویژگیهـا عبارتند از :خودمـدار و خودمحوربـودن ایرانیها،

باور شـدید در بهکارگیری کنترل و نظارت بیرونی که البته بیشـتر غیرعلمی و غیرکارشناسانه بوده
اسـت ،اعتمـاد اجتماعی پایین در بسـیاری از حوزههای زندگی اجتماعـی ،گرایش بیحدواندازه

ایرانیهـا به مالکیـت خودرو شـخصی و رانندگی.

علیـزاده اقـدام و صالحـی ( )1390در پژوهشـی بـا عنـوان <سـبک زندگی فرهنگـی رانندگان

ابـزاری بـرای تبییـن رفتـار ترافیکـی آنهـا> کوشـیدهاند تـا بـا روش پیمایشـی و کمکگرفتن از
پرسشـنامه ،سـبک زندگی فرهنگی رانندگان را در رفتار ترافیکی درونشـهری تبریز در ارتباط با

راننـدگان تعیینشـده بـرای پژوهش تبیین کنند .به نظـر آن دو ،رفتارهایی که فرد درزمینة رانندگی
نظیـر ویـراژدادن ،سـبقتگرفتن ،عبـور از چراغقرمـز ،نبسـتن کمربند ایمنـی و  ...انجـام میدهد،

برخاسـته از موقعیتهـای سـاختاری و انتخابهـای فـردی وی میباشـد .نتایـج تحقیـق نشـان
میدهنـد کـه بین سـرمایه فرهنگـی ،بیتوجهی ،اشـتباهها و تخلفات خطرناک با سـبک زندگی و

رفتارهـای ترافیکـی ،رابطـه معنـاداری وجـود دارد و از میان ویژگیهای فردی ،جنسـیت ،سـطح

تحصیلات و نـوع خـودروی راننـدگان بر رفتارهـای ترافیکی آنان تأثیرگذار اسـت.

شـارعپور و دیگـران ( )1388در تحقیقـی بـا عنوان <تأثیر سـبک زندگی بر خطـر تصادف در

میـان جوانـان شـهر تهـران> تصریح کردهاند که رفتار سـالم ،مانند دیگر اشـکال رفتـار اجتماعی،

تحـت تأثیـر ارتبـاط دیالکتیکـی عاملیت و سـاختار قرار میگیـرد .عاملیـت ،توانایی عاملان در
انتخاب رفتارهایشان است؛ درحالیکه ساختار قاعدهمندیهایی را در کنش اجتماعی ،ارتباطات
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اجتماعی نمادین و میزان دسترسـی به منابعی نشـان میدهد که انتخابها را تقویت یا تضعیف

میکننـد .محدودههـای سـاختاری نظیـر سـن ،جنـس ،شـغل ،وضـع تأهـل ،پایـگاه اقتصـادی و

اجتماعـی میتواننـد انتخابهـای عامالن را محدود سـازند .این مقاله بر اسـاس یک نمونه 450
نفـری از جوانـان سـاکن در منطقـه دو شـهر تهران ،هشـت بعد یا سـازه زیربنایـی را برای مفهوم

سـبک زندگـی رانندگـی ارائـه میکند؛ این ابعـاد عبارتند از :رانندگی پرخطر ،عشـق بـه رانندگی،
زیبایـی ـ لـذت ،مصرف فرهنگی ،عالقه به شـرکت در فعالیتهای اجتماعی ،دیـنداری ،الکل و

عالقـه بـه شـرکت در فعالیتهای ورزشـی .از میـان این ابعـاد ،رانندگی پرخطـر و مصرف الکل

دارای بیشـترین تأثیر بر خطر تصادف هسـتند.

همچنیـن ،شـارعپور و دیگـران ( )1388در مقالـه دیگـری ،شـبیه بـه مقالـه قبلـی ،بـا عنـوان

<تحلیل جنسـیتی تصادف با تأکید بر مفهوم سـبک زندگی سـالم (مطالعه موردی :جوانان شـهر
تهـران)> اظهـار داشـتهاند کـه رانندگیکردن و خطر تصـادف احتمالی آن را بایـد در بافت زندگی

ی برمیگزیننـد ،بازتاب شـیوه و
افـراد جسـتوجو کـرد .رفتارهایـی کـه افـراد در هنـگام رانندگـ 
سـبک زندگی آنان اسـت .سـبک زندگی سـالم مجموعهای از انتخابهای مثبت افراد در درون

محدودههـای سـاختاری اسـت .آنهـا ،جنسـیت را مهمترین عامـل در تحلیل تصادفـات در نظر
گرفتهانـد؛ زیـرا جنسـیت میتوانـد انتخابهـای عاملان را محـدود کنـد .افزایش حضـور زنان

در زندگـی روزمـره و تفاوتهـای جنسـیتی در انتخـاب رفتار رانندگی ،منعکسکننـده ذائقه زنان

در حـوزه رانندگـی اسـت .یافتههـای پژوهـش آنها نشـان میدهد که میانگین میزان تصـادف در

میـان زنـان بهمراتـب کمتـر از مـردان اسـت .همچنین ،زنان در مقایسـه بـا مـردان ،تمایل کمتری
بـه رانندگـی پرخطـر دارنـد .درمجمـوع ،زنـان در مقایسـه بـا مـردان از سـبک زندگـی سـالمتر یا
مثبتتـری برخوردارند.

مبانی نظری تحقیق

در ایـن پژوهـش از نظریههـای <سـبک زندگـی> بهعنوان مبانی نظری تحقیق اسـتفادهشـده

اسـت .دربـاره سـبک زندگی ،متفکران متعـددی اظهارنظر کردهاند که در اینجـا دیدگاههای برخی
از برجسـتهترین آنها بررسـی میشود.
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سـبک زندگـی ،نخسـتین بـار توسـط وبـر 1معرفـی شـد؛ وی آن را ابـزار مفهومـی مهمـی در

مـدل چندبعـدی قشـربندی اجتماعـی قلمـداد میکنـد (بنـت .)98 :1386 ،2اندی بنت بـه نقل از

وبـر میگویـد کـه جامعه فقط ازلحاظ اقتصادی قشـربندی نمیشـود ،بلکه ازلحاظ منزلـت و راه
و رسـم آشکارشـدن منزلت در <سـبکهای زندگی> گروههای اجتماعی مختلف نیز قشـربندی

میشـود (همـان) .وبـر سـبک زندگی را به مفهـوم منزلت پیونـد میدهد و بـرای آن صفاتی نظیر
پرسـتیژ و احتـرام قائـل میشـود .کاکرهـام بـه نقـل از وبـر در تعریـف منزلت میگویـد< :منزلت،

افتخار یا پرسـتیژی اسـت که بهطورمعمول در سـبک زندگی خاصی ،از همه کسـانی که دوسـت
دارنـد در ایـن حلقـه عضـو باشـند ،بـروز میکنـد> (کاکرهـام)52 :2005 ،3؛ بنابرایـن از نظـر وبر،

منزلـت بهجـای طبقـه ،نقش مهمـی ایفا میکند؛ زیرا از نظـر وی ،طبقات بازتاب جایـگاه بازاری
افـراد بـوده کـه حاکـی از سـطح درآمـد ،دارایی و مهـارت اقتصادی آنان میباشـد.

وبـر معتقـد اسـت کـه انتخـاب ،نقـش مهمـی در مفهومپـردازی سـبک زندگـی دارد ،گرچـه

<انتخـاب> خـود تحـت تأثیـر مفهوم <موقعیتهای زندگی> اسـت .وبـر انتخابهای افـراد را در

زندگـی ،حاصـل موقعیـت اجتماعی آنـان در نظر میگیـرد؛ بنابراین موقعیت ازلحاظ سـاختاری

تعییـن شـده اسـت و سـاختار اجتماعـی ،آرایشـی از فرصتهـا اسـت .بااینحـال ،سـبکهای

زندگـی ،رفتارهـای اتفاقـی نیسـتند کـه به سـاختارهای اجتماعی مربوط نشـوند ،بلکه آنـان نوع ًا

ی هسـتند که تحت تأثیر موقعیتهای زندگی شـکل میگیرند (کاکرهـام.)52 :2005 ،
انتخابهایـ 

در دیـدگاه وبـر ،مردم سـبکهایی از زندگی را انتخاب میکنند که بـر ارزیابی آنان از واقعیت

محیطشـان مبتنـی باشـد؛ بنابرایـن آنهـا در انتخـاب سـبکهای زندگیشـان کام ً
ال آزاد نیسـتند،
بلکـه آزادی انتخـاب آنهـا در درون محـدودهای از اجبارهـا و الزامـات اجتماعـی بهکاررفتـه در

وضعیتشـان ،معنـا مییابـد .بدینترتیـب ،از نظـر بعضـی از پژوهشـگران ،ارزش کار وبـر در این
موضـوع ،پیونددادن دیالکتیکی سـبک زندگی بـا انتخابهای افراد و محدودیتهای سـاختاری

آنها اسـت (آبـل و کاکرهـام.)220 :1997 ،4

1.Weber
2.Bennett
3.Cockerham
4.Abel and Cockerham
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جان اسـتوری معتقد اسـت که در آثار جورج زیمل ،1مفهوم سـبک زندگی برای درک روابط

بیـن قـدرت ،ثـروت و منزلـت در جامعـة مصرفـی موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت .وی اساسـ ًا به

<تجزیـه ،چندپارگـی و تنـوع زندگـی> در درون فضاهای شـهری  -که در شـهرهای بـزرگ اواخر

قـرن  19و اوایـل قـرن  20دیـده میشـد  -عالقهمنـد بـود .بـه نظر زیمل ،گمنامـی افـراد در درون

فضاهـای شـهری بـزرگ ،باعـث پیدایـش تمایز شـخصی و راهـی برای جداکـردن خـود از انبوه
مـردم اسـت .افـراد موانـع اجتماعـی و روانشـناختی را بیـن خودشـان و جامعـة تـودهای ایجاد

میکننـد .وی معتقـد اسـت کـه فضاهای اجتماعـی در دنیـای مدرن بهمنظـور توسـعه فردگرایی،
اسـباب رشـد فرهنگ عینی را در واقعیت زندگی روزمره فراهم آورده اسـت که نتیجة آن ،تنش

بـا فرهنـگ ذهنی اسـت (اسـتوری.)270 :1386 ،

بـه نظـر کاکرهـام ،سـبک زندگـی از دیـدگاه زیمـل ،یکی از شـیوههایی اسـت که افـراد برای

تعریـف هویتشـان در ارتبـاط بـا جامعـة تـودهای جسـتجو میکننـد .در حقیقـت ارتبـاط پیچیده

بیـن سـبک زندگـی مـدرن بهعنوان یک شـکل اجتماعی و جسـتجوی افراد برای کسـب هویت،
شـالودههای بحث وی را تشـکیل میدهند .سـبکهای زندگی ،اسـتراتژیهایی برای تحققیافتن
تسـلط فرهنـگ عینـی بر زندگی روزمـره در جامعه مـدرن میباشـند (کاکرهـام.)134 :1997 ،

امـا سـاختار اجتماعی ،نقطه آغاز تحلیل بوردیو محسـوب میشـود .ازایـنرو ،ادموند و ترنر

چندبعدی
بـه نقـل از او میگوینـد کـه ازلحـاظ سـاختاری ،کنشـگران در درون فضای اجتماعـی
ِ
مبتنـی بـر موقعیـت طبقاتـی آنـان قـرار دارنـد؛ دیـدگاه بوردیـو بـر ایـن سـؤال متمرکز اسـت که
<چطـور فعالیتهـای عـادی افراد تحت تأثیر سـاختار بیرونی دنیای اجتماعی آنـان قرار میگیرد

و چقـدر ایـن فعالیتهـا در بازتولیـد این سـاختارها مؤثر هسـتند؟> او سـعی دارد که با اسـتفاده
از مفهـوم منـش ،به این سـؤال پاسـخ دهـد .در دیدگاه بوردیـو ،مردم یا بهصـورت آگاهانه زندگی

میکننـد و یـا طبایع خـود را جایگزین مینماینـد؛ اما ردهبنـدی ادراکات افراد بهطور گسـتردهای

ِ
تربیـت مبتنی بـر موقعیت طبقاتی آنان شـکل میگیـرد .بوردیو معتقد اسـت
بـر اسـاس تعلیـم و
کـه عمل اجتماعی هم بر اسـاس سـاختار عینی کـه اجبارهای بیرونی تأثیرگذار بـر روی کنش را

تعریـف میکنـد و هـم بر اسـاس تجربة بیواسـطة عامالن کـه ردهبنـدی درونـی ادراک و فهم را
1.George Simmel
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بـه وجـود میآورنـد ،شـکل میگیـرد؛ اما این دو عنصـر در عیـن ضروریبودن در حالـت متوازن
به سـر نمیبرند .سـبک زندگی و انتخابهای ناشـی از آن از تأثیر سـاختار (فرصت زندگی) بر

منـش شـکل میگیرد .انتخاب و مشـارکت در یک سـبک زندگـی ویژه ،تحت تأثیـر فرصتهای
زندگی اسـت.

بدیـن ترتیـب ،از نظـر بوردیـو ،انتخابهـای سـبک زندگی نهتنها توسـط فرصتهـا محدود

میشـوند ،بلکـه شـکل نیز میگیرنـد (سـیمون ویلیامـز .)585-580 :1995 ،1وی معتقد اسـت که

عملکرد سبک زندگی از این الگو پیروی میکند که شرایط عینی با موقعیتها در درون ساختار

اجتماعـی ترکیـب میشـود؛ ایـن وضعیت ،منشها را تولیـد میکند؛ منشها نیز شـامل نظامی از

عملهـای قابلطبقهبنـدی و فهـم و ادراکات اسـت (ذائقه) که با همدیگـر ،ترکیب و باعث تولید
عملهـای قابلطبقهبنـدی ویـژهای به نام <سـبک زندگی> میشـوند؛ بنابراین افراد سـبک زندگی

خـود را انتخـاب میکننـد ،امـا نـه بهصـورت آزادانه؛ زیـرا منشها آنهـا را به انتخابهـای ویژه

متمایـل میکننـد .آنهـا حـق رد یـا اصلاح ایـن انتخابهـا را دارنـد؛ درعینحـال ،انتخابهای

عاملان همراه منشهایشـان یکپارچه و سـازگار میشـود .انتخابها همچنیـن بازتاب موقعیت
ی هسـتند؛ زیـرا مردمـی که در طبقه اجتماعی مشـترکی قـرار دارند ،از منشهای مشـترکی
طبقاتـ 

برخوردارنـد؛ بنابرایـن ،منشها سـبک زندگی را تولید میکنند؛ سـبکهای زندگی نیز سیسـتمی
از فعالیتهـای طبقهبندیشـده بـا ذائقههـای متفـاوت میباشـند؛ ایـن فعالیتها شـامل اشـکال

ویژه لباسپوشـیدن ،غذاخوردن ،مصرف موسـیقی ،هنر ،گذران اوقات فراغت و  ...میباشـند که

همه آنان تمایزات قومی ،طبقهای و جنسـیتی را بیان میکنند (ادموند و ترنر.)222-220 :2002 ،

ی هسـتند کـه خود را
درواقـع سـبکهای زندگـی نهفقـط بازتاب ،بلکه بازتولید تمایزات اجتماع 
در شـیوههای زندگی نشـان میدهند.

در مقایسـه با وبر که به ماهیت داوطلبانه سـبکهای زندگی اعتقاد داشـت ،دیدگاه بوردیو در

حمایـت اجتماعـی درونـی در انتخاب سـبک زندگـی ریشـه دارد؛ برای مثال ،سـبکهای زندگی

مبتنـی بـر طبقات ،بهعنوان واحد یکپارچهای از ذائقهها ،ترجیحات متمایز ،فعالیتها و عملیاتی

اسـت که نهفقط بهوسـیله مشـارکتکنندگان درون طبقات بلکه توسـط کنشـگران دیگر طبقات

1.Simon Williams
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نیـز طبقهبندی و حمایت میشـوند.

همچنیـن در ارتبـاط بـا سـبک زندگـی ،گیدنز معتقد اسـت که سـبک زندگی ،مجموعـهای از

منشهـا و جهتگیریهـا بـا الگـوی ویژهای اسـت که انتخابهـا را به الگوهـای منظمی مرتبط
میکنـد .درنتیجـه ،انتخابهـای سـبک زندگـی ویـژه یک فـرد ،تمایل دارنـد که با ایـن الگوهای

منظم ،متناسـب شـوند .بهعبارتدیگر سـبکهای زندگـی نهفقط نیازهای مفیـد را ارضا میکنند،

بلکـه یک شـکل عینـی از هویت افـراد را هم فراهم میکننـد .بهمنظور تداومبخشـیدن به هویت
شـخصی ،هـر فـرد تا حـدود زیادی مجبور بـه پذیرش و تطبیق با سـاختار غیرارادی سـبکهای
زندگـی اسـت؛ سـاختار غیـرارادی در تغییر جامعه بهسـوی مدرنیته ریشـه دارد .بـه نظر گیدنز ،به
دلیـل رونـد مدرنیتـه کـه حق انتخابهای زیـادی را به افـراد داده ،متن یا زمینه برای عمل بسـیار

زیاد شـده است.

آبـل و کاکرهـام معتقدنـد کـه گیدنـز دریافتـه اسـت کـه انتخابهـای سـبک زندگـی در

بازسـازیهای هویـت فـردی و فعالیتهـای روزانه ،بسـیار مهم هسـتند (آبل و کاکرهـام:1997 ،

 .)280سـبکهای زندگـی ،الگوهـای سـاختاری از رفتارهایی هسـتند که با هنجارهـا و ارزشها
همراهنـد و از طریـق بازخـورد فرایندهـای عاملان اجتماعـی  -که آنهـا را بازتولیـد و یا انتقال

میدهنـد -و همچنیـن از طریـق مردمـی کـه آنهـا را عملیاتی میکننـد ،بازتولید میشـوند .تفکر

گیدنـز درباره دوگانگی سـاختار این نکته را به تصویر میکشـد که هنجارها یـا طرحهای رفتاری
و اجتماعـی کـه توسـط عاملان اجتماعـی بازتولیـد و پذیرفته میشـوند ،جزء ضروری سـاختار

اجتماعـی محسـوب میشـوند (آبـل و کاکرهـام.)281-83 :1997 ،

بنابرایـن از نظـر گیدنـز نیز سـبک زندگی با مفهوم انتخـاب تحقق مییابد؛ امـا انتخابی که در

درون سـاختار اجتماعـی رخ میدهـد و هـر سـاختار اجتماعی نیز یکسـری محدودیتهایی را

بـر آن اعمـال میکند .درحقیقت ،سـبک زندگی مجموعهای از انتخابهای فرد یا گـروه در درون

یک سـاختار اجتماعی است.

ویلیامز کاکرهام 1معتقد است که سبک زندگی دارای دو جنبه مثبت یا منفی یا بهعبارتدیگر

سـالم (بهداشـتی) یا خطرناک است .سبک زندگی شامل اشکال خودانتخابی مصرفگرایی نظیر

1.Williams Cockerham
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انتخابهـای ویـژه در غـذا ،لبـاس ،ظاهـر ،اتومبیل ،عـادات غذایی ،اشـکال اوقات فراغـت و ...
اسـت .کاکرهـام از ایـن مـوارد فراتـر مـیرود و حتی تصمیمگیری دربـاره مصرف غـذا ،مراعات

بهداشـت فـردی ،بسـتن کمربنـد ایمنـی ،مسـواکزدن و ...را هـم جزئـی از سـبک زندگـی سـالم
(مثبـت) در نظـر میگیـرد .زمانـی که فرد ،مجموعهای از این رفتارها را بر اسـاس انتخاب از میان

مـوارد متعـدد بـرای خـود برمیگزیند ،سـبک زندگی وی شـکل میگیـرد .البته ایـن انتخابها در
درون محدودهای از موقعیتهای سـاختاری قرار دارند؛ بنابراین سـبک زندگی سـالم ،مجموعة

انتخابهـای مثبتـی اسـت که فرد بنابـر موقعیت اجتماعی خـود برمیگزیند و ایـن انتخابها تا
حـدود زیـادی برآمده از موقعیت سـاختاری و فردی میباشـند.

درحقیقـت ،فرصتهـای زندگـی یـک شـخص بهوسـیله موقعیـت اجتماعـی و ویژگیهای

گروههـای منزلتـی ویـژه تعییـن میشـود (کاکرهـام)1409-1408 :2004 ،؛ بنابرایـن انتخابهای

مثبـت فـرد بازگوکننـده جنبـه مثبـت و سـالم سـبک زندگـی و همچنیـن انتخابهـای منفـی فرد
نیـز روایتگـر جنبـه منفی و خطرناک سـبک زندگـی وی اسـت .رعایتنکردن قوانیـن و مقررات
راهنمایی و رانندگی و درنتیجه تصادف ،نتیجه احتمالی رانندگی پرخطر اسـت؛ بنابراین رعایت

قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی ،بخشـی از رفتارهـای اجتماعـی تلقـی میگـردد کـه با

انتخـاب سـبک زندگی سـالم مرتبط اسـت.

کاکرهام معتقد اسـت که توماس آبل 1نیز سـبک زندگی سـالم را متشـکل از رفتارهای مرتبط

بـا سلامتی ،ارزشهـا و نگرشهای پذیرفتهشـده توسـط گروههایـی از مردم در پاسـخ به محیط
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیشـان میداند .به نظر او ،ویژگی این تعریف آن اسـت که به نقش

درونـی انتخابهـا و فرصتهـا در پـرورش سـبک زندگـی تأکیـد دارد؛ زیـرا سـبکهای زندگی
بهوسـیلة انتخابهای ِ
درونمتن اجتماعی بهوسـیله فرصتها شـکل میگیرند (کاکرهام:2005 ،

 .)50بنابراین موقعیت اجتماعی و انتخابهای عامل ،هردو ،در مفهوم سبک زندگی سالم (مثبت)

نقشـی اساسـی دارنـد .از نظـر کاکرهام ،طبقات بـاال در انتخاب سـبکهای زندگی مثبت و منفی،

انتخابهای بیشتر ،سالمتر و منابع بیشتری در حمایت از تصمیمگیری خود دارند؛ اما برعکس،

طبقـات پاییـن ،فشـارهای اقتصادی ـ اجتماعی بیشـتری بر انتخابهایشـان احسـاس میکنند و
1.Thomas Abel

25
در مقایسـه بـا طبقـات بـاال انتخابهای قابلدسترسـی کمتـری دارنـد (کاکرهـام.)1418 :2004 ،
نمودار شماره  .1الگوی سبک زندگی سالم (شارعپور و همکاران)1388 ،
2

1

اجتماعـی

وضعیـت طبقاتی :سـن ،جنسسـیت،

تجر بـه

نـژاد ،شـرایط زندگـی جمعی

موقعیتهای

انتخابهای

زندگی<ساختار>

زندگی <عاملیت>

4

3
5

استفاده از الکل،
سیگارکشیدن،

طبایع در عمل
(منشها)

عملها

ورزش کردن ،بستن

(کنش)

کمربندایمنی و...
7

شـدن

8

6

سبکةای زندگی
سالم

روششناسی

بهمنظور سـنجش تأثیر سـبک زندگی بر انضباط رانندگی از نظر روشـی از شـیوه پیمایشـی

کمی؛ ازلحـاظ هدف و نتیجه
اسـتفادهشـده اسـت؛ ایـن پيوهش از نظـر متغیرهای موردبررسـیّ ،

کار ،کاربردی؛ و از جهت مالک زمانی ،مقطعی محسوب میشود .متغیر وابسته در این پژوهش،

انضبـاط رانندگـی اسـت کـه در سـنجش آن از بعـد شـناختی (بررسـی آگاهـی و میزان شـناخت
پاسـخگویان در خصـوص قوانیـن و مقـررات راهنمایی و رانندگی) ،عاطفی (بررسـی احسـاس

پاسـخگویان نسـبت بـه رعایـت یـا نقـض قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی) و رفتـاری

(میـزان رعایـت یـا عـدم رعایـت قوانین و مقـررات راهنمایی) اسـتفاده شـد .متغیر مسـتقل این
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پژوهش (سـبک زندگی) با اسـتناد به مقاله شـارعپور و دیگران ( )1388بهواسـطه شـاخصهای

<دیـنداری>< ،زیبایـی ـ لـذت>< ،الـکل>< ،تفریحـات مـدرن>< ،مصـرف فرهنگـی> و <عالقـه به
رانندگی> موردسـنجش قـرار گرفت.

جامعه آماری بررسیشـده شـامل شـهروندان  18تا  64ساله شهرهای اردکان و میبد است که

دارای خودروی شـخصی هسـتند و بهعنوان شـغل و یا یک شـهروند عادی به فعالیت رانندگی
مشـغول هسـتند .بر اسـاس سالنامه آماری  ،1390حجم جمعیت این گروه سـنی در شهر اردکان،

 51هزار و  98نفر و در شهر میبد  53هزار  251نفر است که معادل  104هزار و  349نفر میباشد.

حجم نمونه این تحقیق شـامل  384نفر از شـهروندان شـهرهای مذکور اسـت که با اسـتفاده

از روش محاسـبه فرمـول کوکـران بـه دسـت آمـده اسـت .روش جمـعآوری نمونـه بهصـورت

نمونهگیـری خوشـهای چندمرحلـهای متناسـب بـا حجم جمعیـت و همچنین شـیوه نمونهگیری

دردسـترس تأمین شـده اسـت که متناسـب با حجم جمعیت 49 ،درصد از حجم نمونه به شـهر

اردکان معـادل ( )188نفـر و  51درصـد بـه شـهر میبـد معـادل ( )196نفـر تعلـق دارد .اطالعـات
مربـوط بـه ایـن پژوهـش از طریق پرسشـنامه گردآوری شـده اسـت ،اعتبـار پرسشـنامه از طریق

اعتبـار محتوایـی تأمیـن شـده و روایـی آن بـا اسـتفاده از روش محاسـبه آلفـای کرونبـاخ0/71 ،

بـرآورد گردیـد .عملیـات تحلیـل دادههـا با نرمافـزار  SPSSانجام شـده و برای توصیـف دادهها

از آمارهـای توصیفـی (میانگیـن ،میانـه) و بـرای اسـتنباط دادههـای پرسشـنامه از آزمونهای تی

مسـتقل ،تحلیل واریانس ،همبسـتگی و تحلیل رگرسـیون بهره گرفته شـده اسـت.

یافتههای تحقیق

در ایـن بخـش ،ابتـدا برخـی از مفاهیـم مهم و کلیدی تحقیق ،تعریف و سـپس ،مشـخصات

فـردی پاسـخگویان بیان میشـود؛ پـسازآن ،یافتههای مربـوط به جنبههای مختلـف رانندگی در
شـهرهای اردکان و میبـد توصیـف و در پایـان فرضیههای تحقیق بررسـی خواهد شـد.

یافتههای توصیفی

در جـدول شـماره  ،2خالصـهای از مشـخصات فـردی مربـوط بـه پاسـخگویان آورده شـده
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اسـت کـه بـه ترتیـب متغیرهای جنسـیت ،شـغل ،وضعیـت تأهـل ،سـالهای تحصیل و سـن را
شـامل میشـود.

جدول  .2توصیف یافتههای مربوط به ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان

تعداد

درصد

متغیرها
مرد

116

30.29

زن

267

69.71

راننده

16

4.17

سرباز

9

2.34

کارگر

51

13.31

کارمند

62

16.18

خانهدار

55

14.36

شغل آزاد

116

30.28

بیکار ،دانشجو و ...

74

مجرد

95

جنسیت

شغل

متأهل

19.32
24.80

280

73.1

سالهای تحصیل

13 a

3.1 b

سن

35 a

12.19 b

وضعیت تأهل

مطلقه

8

2.08

a: mean value
b: standard deviation

یافتههـای مربـوط بـه انضبـاط رانندگـی و ابعـاد آن در شـهرهای اردکان و میبـد در سـه بعـد

شـناختی ،عاطفی و رفتاری در جدول شـماره  3گزارش شـده اسـت .بر اسـاس یافتههای جدول

مذکـور ،در بعـد عاطفـی 1.1 ،درصـد از پاسـخگویان بـه میـزان خیلی کـم؛  5.3درصد کـم؛ 26.8

درصـد متوسـط؛  46.7درصـد زیـاد و  20.2درصـد بـه میـزان خیلـی زیـاد بـه رعایـت قوانیـن و
مقـررات راهنمایـی و رانندگـی و یـا نقـض آن اهمیت میدهنـد .در بعد شـناختی 0.8 ،درصد از
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شـهروندان اردکان و میبـد بـه میزان خیلی کـم؛  10.7درصد کم؛  40درصد متوسـط؛  24.3درصد

زیـاد و  24.3درصـد نیـز بـه میـزان خیلی زیاد نسـبت به قوانیـن و مقررات راهنمایـی و رانندگی
آگاهـی دارنـد .در بعـد رفتـاری 0.9 ،درصد پاسـخگویان به میزان خیلی کـم؛  8.3درصد به میزان

کـم؛  27.2درصـد در حـد متوسـط؛  44.1درصـد زیـاد و  19.5درصد به میـزان خیلی زیاد قوانین
و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی را رعایت میکنند.

جدول شماره  .3توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص ابعاد انضباط رانندگی در شهرهای اردکان و میبد

گزینهها

انضباط رانندگی

ابعاد انضباط رانندگی
بعد عاطفی بعد شناختی بعد رفتاری

خیلی کم

38

1.1

0.8

0.9

کم

12

5.3

10.7

8.3

متوسط

31.3

26.8

40

27.2

زیاد

37.4

46.7

24.3

44.1

خیلی زیاد

15.5

20.2

24.3

19.5

میانگین رتبهای

3.48

3.79

3.60

3.73

در جـدول شـماره  ،4میانگیـن مربـوط بـه ابعـاد سـبک زندگـی در شـهرهای اردکان و میبـد

گزارش شـده اسـت که در قالب شـاخصهای <دینداری>< ،مصرف الکل>< ،تفریحات مدرن>،

<مصـرف فرهنگـی> و <عالقـه به رانندگی> معرفی شـده اسـت .یافتههای حاصلشـده در ارتباط

بـا شـاخصها نشـان میدهد کـه در شـهرهای اردکان و میبـد ،میانگین مصرف فرهنگـی برابر با

 ،14.04میانگیـن عالقـه بـه رانندگـی برابر بـا  ،16.62میانگین مربـوط به متغیر دیـنداری برابر با
 14.89و میانگیـن مصـرف سـیگار و الـکل برابر با  4.28میباشـد.
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جدول شماره  .4ابعاد سبک زندگی در شهرهای اردکان و میبد

گزینهها

ابعاد سبک زندگی در شهرهای اردکان و میبد
مصرف فرهنگی عالقه به رانندگی دینداری مصرف سیگار و الکل و ...

میانگین

14.0486

16.62

14.89

4.28

انحراف استاندارد

4.11196

5.76

3.50

2.58

یافتههای تحلیلی

اکنون پس از بررسـی اجمالی مشـخصات فردی پاسـخگویان و توصیف دادههای مربوط به

انضباط اجتماعی ،سـبک زندگی و ابعاد آن ،الزم اسـت که فرضیه پژوهش مبنی بر <بین سـبک

زندگی و انضباط رانندگی در شـهرهای اردکان و میبد رابطه معناداری وجود دارد> ،موردبررسـی

و آزمون قرار گیرد تا صحتوسـقم آن مشـخص شـود .با توجه به اینکه همه ابعاد مقیاس متغیر
سـبک زندگی در سـطح فاصلهای میباشند ،از ضریب همبستگی پیرسون در سنجش روابط بین

ابعـاد و خـود متغیـر سـبک زندگی با متغیر انضباط رانندگی اسـتفاده شـده اسـت .بررسـی نتایج
مربوط به رابطه بین سـبک زندگی و انضباط رانندگی ،طبق جدول شـماره  ،4نشـان میدهند که

مقدار ضریب همبسـتگی ( )rپیرسـون برابر با  - 0.135و سـطح معنیداری ( )sigبرابر با 0.017

اسـت کـه از  0.05کمتـر اسـت و درنتیجـه رابطـه بین ایـن دو متغیر تأیید و فرضیـه مذکور اثبات

میشـود .معنـای این یافته آن اسـت که سـبک زندگی پاسـخگویان با وضعیت انضبـاط رانندگی
آنـان ،رابطـه معنـادار در جهـت معکـوس دارد .درواقـع برخـورداری از سـبک زندگـی پرخطر و

ناسـالم میتواند در انضباط رانندگی اثر معکوس داشـته باشد و انضباط رانندگی را تحتالشعاع

خود قـرار دهد.

بررسـی ابعاد سـبک زندگی شـامل مصـرف فرهنگی ،عالقه بـه رانندگی ،دیـنداری ،مصرف

سـیگار و الکل با متغیر انضباط رانندگی دارای رابطه معنیداری اسـت .نتیجه بهدسـتآمده طبق
جـدول ،بیانگـر آن اسـت کـه سـطح معنـیداری در مـورد کلیه ابعاد سـبک زندگـی برابر بـا 0.00

اسـت کـه از  0.05کمتـر اسـت و درنتیجـه ،وجـود رابطـه بین این ابعاد سـبک زندگـی و انضباط

رانندگـی را نشـان میدهد.
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جدول شماره  .5آزمون همبستگی بین ابعاد سبک زندگی و انضباط رانندگی

ابعاد سبک زندگی

ضریب همبستگی
پیرسون
انضباط
رانندگی
سطح معنیداری

مصرف فرهنگی عالقه به رانندگی دینداری مصرف سیگار و الکل سبک زندگی
- 0.211

-.212

.325

- 0.246

-0.135

0.00

0.00

0.00

0.00

0.017

تحلیل چندمتغیره دادهها (سنجش نیکویی مدل)

بهمنظـور بررسـی تأثیـر هریـک از ابعـاد متغیـر سـبک زندگی بـر متغیر انضبـاط رانندگـی ،از

روش تحلیل رگرسـیون همزمان اسـتفاده شـده اسـت که نتایج آن در جدول شـماره  6نشـان داده

شـده اسـت .همانطـور کـه در جـدول شـماره  6مالحظه میگـردد ،ضریب همبسـتگی چندگانه

( )rبرابر با 0.421؛ ضریب تعیین مسـاوی با 0.177؛ و ضریب تعیین تعدیلشـده برابر با 0.166
اسـت .ضریـب تعییـن بیانگر این واقعیت اسـت کـه تقریبـ ًا  18,0درصد از واریانـس و تغییرات

در انضبـاط رانندگـی توسـط ابعـاد متغیـر سـبک زندگی قابلتبییـن اسـت و حـدود  82درصد از
واریانس متغیر انضباط رانندگی با عوامل دیگری تبیین میشـود که در مدل آورده نشـده اسـت.
جدول شماره  .6ضریب همبستگی و تعیین انضباط رانندگی در مدل تحلیل

خطای استاندارد

ضریب تعیین تعدیلشده

9.97

0.166

ضریب تعیین ضریب همبستگی
0.177

a0.421

1

جدول شماره  .7ضریب بتای استانداردشده در پیشبینی متغیرهای تحقیق

ضرایب غیراستاندارد ضرایب استاندارد
Model
Beta
 Bخطای استاندارد
3.225
62.081
()Constant
-0.153
0.260
مصرف سیگار و الکل -0.669
0.322
0.162
 1وضعیت دینداری 1.004
-0.079
0.125
عالقه به رانندگی -0.151
-0.106
0.171
-0.290
مصرف فرهنگی

مدل

.Sig
0.011
0.000
0.02
0.043
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ازسـویدیگر ،همانطـور کـه در جـدول شـماره  7مشـاهده میشـود ،متغیـر مصـرف الکل و

سـیگار ،بـا توجـه به ضریب بتای استانداردشـده  -که معـادل  -0/153اسـت -میتواند بهتنهایی

 0/15از تغییـرات متغیـر وابسـته را تبییـن کنـد کـه بـا توجه به داشـتن عالمت منفـی ،بیانگر این
اسـت کـه بـا مصـرف سـیگار و الـکل ،امـکان رعایـت انضبـاط رانندگی کاهـش مییابـد؛ متغیر
وضعیـت دیـنداری 0/32 ،از تغییـرات انضبـاط رانندگـی را تبیین میکند؛ متغیر عالقـه به راندن،

 -0/079و متغیـر مصـرف فرهنگـی -0/106 ،از تغییرات انضبـاط رانندگی را تبیین میکنند که با

توجـه بـه عالمـت منفی در بتای گزارششـده ،به این معنی اسـت که هرچه مؤلفههـای مربوط به

عالقـه بـه رانندگی و همچنین مصرف کاالهای فرهنگی نظیر ماهـواره و اینترنت و گوشکردن به
موسـیقی و  ...در بیـن افـرادی کـه به رانندگی میپردازند ،بیشـتر باشـد ،بر انضبـاط رانندگی آنها

اثر معکـوس دارد.

بحث و نتیجهگیری

پژوهـش حاضـر نشـان میدهـد که میانگین رتبهای انضبـاط رانندگی در شـهر اردکان برابر با

 3.49و در شـهر میبد برابر با  3.47میباشـد؛ درنتیجه ،بین این دو شـهر تفاوتی بهلحاظ موضوع

انضبـاط رانندگـی وجـود ندارد .همچنیـن میانگین انضباط رانندگـی در شـهرهای اردکان و میبد

در حـد متوسـط رو بـه بـاال میباشـد .بـا توجـه به اهمیـت موضوع سـبک زندگـی و تأثیرگذاری
آن بـر وضعیـت رفتارهـای اجتماعـی ،در این پژوهش به بررسـی میـزان اثرگـذاری این متغیر بر

انضبـاط رانندگـی پرداختـه شـد کـه نتایج نشـان میدهند کـه درمجموع بیـن ابعاد سـبک زندگی
شـامل مصـرف فرهنگـی ،عالقه به رانندگـی ،دینداری ،مصرف سـیگار و الکل ،با متغیر انضباط
رانندگـی رابطـه وجـود دارد؛ البته رابطة چهار مؤلفـه از این مؤلفههای پنجگانه (مصرف فرهنگی،

عالقـه بـه رانندگـی ،مصـرف سـیگار و الـکل) با انضبـاط رانندگی معکـوس اسـت؛ یعنی هرچه

گرایش به مصرف فرهنگی مثل ماهواره ،اینترنت ،موسـیقی و غیره در بین اقشـار مختلف بیشـتر

باشـد ،انضباط رانندگی کاهـش مییابد.

بدیـن ترتیـب ،این تحقیق نیز همچون پژوهش شـارعپور و دیگران نشـان میدهد که سـبک
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زندگـی روزمـره حاصـل تعامل مسـتمر بیـن خالقیت عاملان ،اوضاع و شـرایط اجتماعـی آنان

اسـت و دراینبیـن ،تصاویـر ،اطالعـات و محصوالتـی کـه توسـط صنایـع رسـانهای و فرهنگی

در سـطح انبـوه تولیـد میشـوند ،بهعنـوان مهمترین منابع به حسـاب میآینـد .دراینمیـان ،رفتار
رانندگـی و رفتارهایـی کـه فـرد در زمینـه ترافیک ،حملونقـل در زندگـی روزمره انجـام میدهد،

بازنمایـی از سـبک زندگی فرد میباشـد.

مؤلفـة دوم< ،عالقـه بـه رانندگـی> نیـز بیانگر آن اسـت کـه هرچه گرایـش به رانـدن بهمنظور

احسـاس قدرتمنـدی و افزایـش جذابیـت در بیـن افراد جامعه گسـترش یابد ،به همان میـزان از

انضباط رانندگی کاسـته میشـود .جوانانی که دارای عالقه به رانندگی میباشـند؛ بهعبارتدیگر،

خطـر تصـادف در کسـانی کـه میراننـد تـا احسـاس آرامش کنند ،بیشـتر اسـت .در رابطـه با این
مؤلفه نیز سایر عناصر منفی و خطرناک سبک زندگی نظیر رانندگی پرخطر و بدون مقصدراندن

دیـده میشـود .ایـن یافتـه با نتیجه کار جیـزر در این خصوص نزدیک اسـت؛ زیـرا وی نیز رفتار
رانندگـی را حاصـل تأثیـرات شـخصی و اجتماعی در نظر میگیـرد و اعتقاد دارد کـه رانندگی در
شـب ،در آخر هفته ،همراه با دوسـتان و بدون هدف ،احتمال افزایش تصادف و کاهش گرایش

بـه رعایـت قوانین و مقـررات راهنمایی و رانندگی را بیشـتر میکند.

همچنیـن در مـورد مؤلفههـای <مصرف سـیگار> و <الکل> نتایج نشـان داده اسـت که هرچه

مصرف آنها در بین پاسـخگویان افزایش یابد ،بر انضباط رانندگی دارای تأثیر معکوسـی اسـت.

به همین سـیاق ،بسـیاری از تحقیقهای صورتپذیرفته در زمینه رفتار رانندگی و سـبک زندگی

بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه کسـانی که سـبک زندگـی پرخطـری دارنـد ،بیشـتر بـه رانندگیهای
پرخطـر گرایـش دارنـد؛ بهعنوانمثـال ،شـولز ،نشـان میدهد که کسـانی که بـه فعالیتهایی نظیر
نوشـیدن مشـروبات الکلی ،گذراندن ساعات بیشـتری در بیرون از منزل و  ...گرایش دارند ،بیشتر

درگیـر رانندگیهای پرخطر میشـوند.

امـا وضعیـت مؤلفـة <دیـنداری> متفـاوت اسـت؛ یعنـی میتواند بر انضبـاط رانندگـی تأثیر

مثبت داشـته باشـد .اسـتان یزد بهلحاظ شـاخصهای وضعیت دینداری از موقعیت برجسـتهای

برخـوردار اسـت .نتایـج تحقیـق نیز نشـان میدهنـد که میانگیـن رتبهای شـاخص دیـنداری در
شـهر میبـد برابـر بـا  3.67و در شـهر اردکان برابـر بـا  4.1درصد میباشـد که گویای آن اسـت که
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تفاوت چندانی باهم ندارند .در نتایج حاصل از رگرسـیون نیز نشـان داده شـده اسـت که مقیاس

دیـنداری بـا انضبـاط رانندگی رابطه مثبتی دارد و با داشـتن بتای استانداردشـده  ،0/31از قدرت

تبیینکنندگـی باالیـی در انضباط رانندگی در این دو شـهر برخوردار اسـت .بـا توجه به اینکه هر
دو شـهر ،جزء شـهرهای مذهبی محسـوب میشـوند ،میتوان ادعا کرد که شـهروندان از سـبک

زندگـی اسلامی برخوردارنـد کـه قطعـ ًا بر بـروز و انتخاب رفتارهـای مثبت و زندگی سـالم آنان
تأثیرگـذار اسـت و باعـث جلوگیـری از انتخابهای عاملان در انتخاب رفتارهای ناسـالم آنها

میشـود .داشـتن وجهـه دینـی و مذهبـی و اجتماعیشـدن بـه گونه اسلامی ،سـبب میشـود که

سـبک زندگـی سـالم و مثبـت در بین شـهروندان این دو شـهر بهعنوان عامالنی کـه حق انتخاب
انواع سـبک زندگی را دارند ،رواج داشـته باشـد و قطع ًا همین عامل در محدودکردن یا جلوگیری
از تخلفـات رانندگـی و رعایـت انضباط رانندگی در این دو شـهر مؤثر اسـت؛ عاملی که میتواند

شـهرهای کوچک و مذهبی مانند اردکان و میبد را از کالنشـهرهای بزرگ مسـتثنا و متمایز سازد.

پیشنهادها

نتایـج حاصـل از ارتبـاط بیـن ابعاد سـبک زندگـی و انضبـاط رانندگـی میتوان
بـا توجـه بـه ِ

پیشـنهادهایی بـه شـرح ذیل ارائـه داد:

ضمن پیشـنهاد انجام پژوهشهای بیشـتر بهمنظور شناسـایی هرچهبیشـتر عوامل و شرایطی

کـه بـر انضبـاط رانندگی تأثیرگذار اسـت ،الزم اسـت کـه موضوع آمـوزش مقـررات راهنمایی و

رانندگـی همچنـان مجدانـه پیگیری شـود و این مسـئله و عوامـل مؤثر بـر آن و همچنین اهمیت
انضبـاط رانندگـی از طریق رسـانهها موردتوجه قـرار گیرد.

الزم اسـت کـه بـه گروههـای سـنی پایینتـر آموزشهای بیشـتری داده شـود تا امکان کسـب

تجربـه بـرای آنان حاصـل گردد.

الزم اسـت بـه شـهروندان دربـاره عوامـل منجربهتصـادف ،بهخصـوص در ارتبـاط بـا

شـاخصهای سـبک زندگـی و بهویژه مصرف سـیگار ،قرصهـای روانگـردان و الکل ،همچنین
اسـتفاده از کاالهای فرهنگی  -که دقت رانندگی را کاهش میدهند -بیشـتر اطالعرسـانی شـود.
بـا توجـه بـه اینکـه مؤلفههـای عالقـه بـه رانندگـی در بیـن شـهروندان تأثیـر معکوسـی بـر
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انضبـاط رانندگـی آنـان دارد ،الزم اسـت فرصتهایـی کافـی بـرای بروز احساسـات شـهروندان

و بهخصـوص جوانـان در جهـت تخلیـه شـور و هیجانـات ناشـی از رانندگی ازجملـه برگزاری

مسـابقات رانندگـی فراهم شـود.
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