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چکیده

تحقیق نقش رسـانهها در کاهش تخلفات در رانندگی با هدف میزان اسـتفاده
زمینه و هدف:
ِ

راهـور ناجـا از ظرفیتهـای رسـانهها بهمنزلـه یکـی از مهمترین مشـکالت موجـود ترافیکی در
کشـور به تفکیک هریک از رانندگان اقشـار اجتماعی صورت گرفته اسـت.

روش :محقق از روش توصیفی تحلیلی با تکنیک پیمایشـی برای جمعآوری دادهها اسـتفاده

کرده اسـت .جامعه آماری این تحقیق ،اسـتادها و کارشناسـان عرصه ترافیک و حملونقل اسـت

و ابزار جمعآوری دادهها نیز پرسـشنامه محققسـاخته اسـت که پایایی و روایی آن قبل از اجرا

موردِتأیید قرار گرفت.

نتایـج و یافتههـا :یافتههای تحقیق در خصوص تأثیر رسـانههای جمعی در کاهش تخلفات

و لغزشهـای رانندگـی نشـان میدهـد کـه بیشـترین تأثیـر بـه ترتیـب در کاهش تخلفـات ایمنی
رانندگـی ،کاهـش لغزشها و کاهش اشـتباهات ایمنی رانندگی اسـت.

پیشـنهادها :با توجه به یافتههای مربوط به تأثیر بیشـتر رسـانهها در کاهش تخلفات پیشـنهاد

میشـود کـه اولویـت اطالعرسـانی ،تبلیغـات و تولیـد برنامههـای تلویزیونـی و فیلـم و محتوای

پیامکهـای ارسـالی از سـوی راهـور ناجـا ،بـا محوریـت تخلفـات غیرعمدی باشـد و بـا توجه

بـه نواقـص اطالعرسـانی در ایـن حـوزه ،یـک مطالعه آسیبشناسـانه از سـوی مرکـز تحقیقات
صـورت گیرد.

 .1رئیس مرکز تحقیقات راهور ناجا.

 .2دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین و نویسنده مسئول.)Da.doagooyan@yahoo.com( ،

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز1395

170

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز 1395

نقش رسانهها در کاهش تخلفات رانندگان

کلیدواژهها

رسانهها ،تخلفات عمدی و غیرعمدی ،رانندگان ،پلیس راهور و وسایل ارتباطجمعی.

مقدمه

در سـالهای اخیـر ،ترافیـک و رانندگـی موردتوجـه بسـیاری از متخصصان علـوم اجتماعی

و وسـایل ارتباطجمعـی قـرار گرفته اسـت (نوابخش و کفاشـی1387،؛ عبدالرحمانـی و دیگران،

 .)1389آمـار و اطالعـات موجـود نشـان میدهـد کـه در طول دهه گذشـته ،هزینههای انسـانی و

مالـی مربـوط بـه مدیریـت ترافیـک در حـال افزایش بـوده و به نظر میرسـد که بـه دلیل تنگناها

و موانـع قانونـی بیشازپیـش نمیتـوان پاسـخگوی ایـن هزینه بـود و بایـد به سـایر راهکارهای
علمـی در کنتـرل ترافیـک جـادهای توجـه کـرد (راهبـران .)1387 ،بـه نظـر میرسـد کـه هرچنـد

سالهاسـت کـه اتومبیـل وارد ایـران شـده ،امـا تعریـف رانندگی هنـوز بهخوبی صـورت نگرفته

اسـت (نوابخش و کفاشـی )1387 ،و پایبندی انسـان به قوانین رانندگی بهمنزله نماد قانونگرایی

در کشـور بهخوبی تعریف نشـده اسـت .رانندگی در دنیا ،یک امر «جمعی» اسـت و جمعگرایی

بهعنـوان نمـادی از قانونگرایـی و توجـه بـه نیازهـای اجتماعـی کـه بر نیازهـای فـردی اولویت
دارد ،بایـد موردنظـر راننـدگان قرار گرفته و در عرصههای گسـترش فرهنـگ ترافیکی موردتوجه

مسـئوالن ترافیکـی قـرار گیـرد (سـو .)2008 ،1بسـیاری از کارشناسـان معتقدنـد کـه دلیـل اصلی

باالبـودن تخلفـات رانندگـی (چه از نوع عمـدی و چه غیرعمدی) بیتوجهی به فرهنگ ترافیکی
اسـت ،بهگونهای که در ایران ،سـهم خطاهای انسـانی در تصادفات بیش از موارد دیگر اسـت و

در  70درصـد سـوانح ترافیکـی ،2علت اصلی حادثه محسـوب میشـود (رفیعـی.)1390،

بااینحـال بـرای بررسـی نقـش رسـانههای جمعـی در کاهش تخلفات عمـدی و غیرعمدی
رانندگـی ابتـدا الزم اسـت که مفهوم رفتار ترافیکی موردکنکاش قرار گیـرد .اصو ًال رفتار ترافیکی

بـه مهارتهـای فـردی ،تواناییهـای ادراکـی و شـناختی راننده اطالق میشـود و نشـان میدهد
1. Swov

 .2البته در سایر منابع علمی و سازمانی ازجمله معاونت فرهنگی راهور ناجا ،سهم خطاهای انسانی در تصادفات بین  50تا  60درصد ذکر
شده است.
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کـه واکنـش راننـده در مقابـل قوانین و هشـدارهای راهنمایـی و رانندگی چگونه اسـت (ناتانن،1

 .)75 :2006رفتـار رانندگـی بـه رفتاری گفته میشـود کـه راننده بهصورت الگویـی برای رانندگی

خـود انتخـاب میکنـد؛ ماننـد سـرعت رانندگی ،میـزان تمرکـز در رانندگی و حفظ میـزان فاصله
اسـتاندارد (اُزکان .)355 :2005 ،2در بسـیاری از تحقیقات مشـخص شده است که عامل اصلی و

تعیینکننـده بیـش از  95درصـد از تصادفات ،رفتار انسـان در رانندگی اسـت؛ یعنی بین اسـتعداد

ضداجتماعـی جزئـی بـا خشـونت در رانندگـی و نحـوه رانندگـی خشـن نیز با
بـروز رفتارهـای ّ
تصادفـات رابطـه وجـود دارد (بنـر .)9 :2003 ،3همچنین نتایج تحقیقات نشـان میدهـد که گروه
خاصـی از افـراد دارای آمار تصادفات رانندگی بیشـتری هسـتند و این گروه بـا دیگران در برخی

از ویژگیهـای شـخصیتی نظیـر هیجانطلبـی و خشـونت در رانندگـی تفاوتهای زیـادی دارند

(پارکر1994 ،4؛ الجونـن.)31 :2004،5

رانندگـی تهاجمی و
اهمیـت توجـه بـه رفتـار رانندگی از آنجا نشـئت گرفته اسـت که رفتـار
ِ

تخلفات عمدی ،آسـیبهای فیزیکی فراوانی را بر پیکره کشـورها وارد ساخته و پژوهشگران را
بـر آن داشـت کـه موضـوع رفتار رانندگـی را موردتوجه قـرار داده و به ارائه روشهـا و مدلهای

اصلاح اینگونـه از رفتـار بپردازنـد (بنـر و اُزکان2006 ،؛ میـدو 6و الوسـون1998 ،7؛ هاردینـگ،
مـورگان ،فرانته و بلاگ.)1998 ،8

باوجودایـن ،نظریههـای رفتـار ترافیکـی تالش میکننـد که رفتارهـای بهنجار رانندگـی را از

رفتارهـای نابهنجـار بازشناسـی کرده و برنامههای مناسـب ترافیکی را در جهـت اصالح رفتارها
و ایمنسـازی راههـا ارائـه دهنـد .یکـی از مهمتریـن مباحث رفتار ترافیکی این اسـت کـه موارد
نقـض قوانیـن راهنمایـی از اعمال غیرارادی ناشـی اسـت یـا در انحراف آگاهانـه در بین کاربران

1. Näätänen
2. Özkan T
3. Bener A
4. Parker D
5. Lajunen T
6. Meadow ML
7. Lawson S
8. Harding, R., Morgan, F., Indermaur, D. Ferrante, A. and Blagg, H.
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ریشـه دارد .مطالعـات نشـان میدهـد کـه رفتـار ترافیکی تحت تأثیـر عوامل مختلفی مانند سـن

و جنسـیت راننـدگان ،سـطح آمـوزش ،تیـپ رانندگـی (بـرای خودروهـای عمومـی و شـخصی
و کامیـون) ،قـدرت خطرپذیـری راننـدگان ،محیـط اجتماعـی ،نـوع خـودرو ،مجریـان و مدیـران

ترافیک ،شـرایط جاده و آبوهوا اسـت (مارتین .)1995 ،1تحقیقات متعدد در خصوص عوامل

انسـانی مؤثـر در بـروز تصادفات جادهای مشـخص میکند که داشـتن چارچـوب نظری صحیح

بـرای تبییـن سـوانح ،نیازمنـد تمایـز قائلشـدن بین خطاهـا 2و تخلفات 3اسـت .به نظر میرسـد
که این دو شکل از ناهنجاری ،علل روانشناختی و جامعهشناختی داشته و برگرفته از نوع رفتار

رانندگـی و متأثـر از فرهنـگ حاکم بر رانندگی هسـتند.

تحقیقـات انجامگرفتـه ،وجـود تمایـز بیـن خطاهـا و تخلفـات را در جمعیتهـای مختلـف

تأییـد کردهانـد (بیانچـی .)91 :2002 ،4اساسـ ًا خطاها به ناتوانی یا نارسـایی در قضاوت صحیح و

انجام یک سلسـلهاعمال طراحیشـده برای رسـیدن به نتیجه مطلوب تعبیر شـده اسـت (اُزکان،

 .)9 :2006تخلفـات ،آن دسـته از رفتارهایـی هسـتند کـه ایمنـی رانندگـی را به خطـر میاندازند؛
ماننـد سـرعت بیشازحـد مجاز یا حرکتکـردن بدون رعایـت فاصله الزم با دیگر وسـایل نقلیه

(دلهـوم و مایـر .)9 :1998 ،5پژوهشهـای همسـو مـا را رهنمون میسـازند که خطاهـا خود به دو
نوع متمایز تقسـیم میشـوند؛ نوع اول ،انحرافاتی هسـتند که به علت مشکالتی در توجه ،حافظه

و پـردازش اطالعـات بـه وجـود میآینـد کـه خود شـامل دو دسـته عمـده لغزشهـا 6و خطاهای

سـهوی 7هسـتند؛ نوع دیگر خطاها ،اشـتباهاتی هسـتند که در آنها فرد ،اعمال و مسـیر نادرسـتی

را بـرای رسـیدن بـه مقصـدش انتخـاب میکنـد ،بـدون اینکـه بـ ه اشـتباهبودن آن آگاهـی داشـته

باشـد (ریسـون .)33 :1990 ،8تخلفات نیز به دو دسـته مهم تقسـیم میشـوند؛ تخلفات عمدی و
1. Martin, J.
2. Errors
3. Violations
4. Bianchi, A.
5. Delhomme, P., Meyer, T.
6. Slip
7. Lapse
8. Reason, J.

173
غیرعمـدی .تخلفات عمدی ،رفتارهایی هسـتند که به قصد آسیبرسـاندن و نقـض قانون انجام

میشـوند و نوعی رفتار خرابکارانه محسـوب میشـوند .تخلفات غیرعمدی ،رفتارهایی هسـتند

کـه بـه نقـض قوانین منجر میشـوند ،بدون اینکـه در آنها قصدی باشـد؛ مانند رانندگی آهسـته
در یـک بزرگـراه باریک دوطرفه (همـان.)35 ،

بهطورکلی عامل انسـانی 1در تصادفات جادهای به چهار دسـته تقسیم میشـود که دربردارنده

رفتـار رانندگـی هسـتند؛ ایـن دسـتهها عبارتنـد از :الـف) نحـوه کلـی رانندگی شـامل اِشـکال در
عملکـرد ماننـد سـرعت غیرمجـاز و بیتوجهی به عالمتهـای رانندگی و اشـکال در رفتار مانند

رانندگی در اوج خسـتگی یا بیاحتیاطی ،ب) خطاهای حسـی و ادراکی مانند کمتوجهی ،گیجی
و اشتباه در رعایت فاصله مناسب با دیگر وسایل نقلیه ،ج) رانندگی تحت تأثیر عوامل خارجی

ماننـد عـوارض ناشـی از مصـرف مـواد مخـدر ،الـکل و یـا بیماریهـا و د) عـدم مهـارت ماننـد
بیتجربگی و قضاوت نادرسـت (ریسـون.)1999 ،

پیشینه تحقیق

بهطورکلی سـاختار فرهنگ رانندگی ،درک ما را از روابط بین رانندگان ،وسـیله نقلیه ،جادهها

و نهادهای درگیر در شـکلگیری تخلفات عمدی و غیرعمدی در رانندگی تعمیق میبخشـد .در
فرهنـگ رانندگـی کـه زمینهسـاز بهکارگیـری رسـانههای جمعـی در اصلاح رفتار اسـت ،باید به
چهـار رویکـرد فرهنگـی در دو حوزه فرهنگ مـادی و فرهنگ معنوی توجه کـرد که عبارتند از:

رویکـرد ِ
اول فرهنـگ رانندگـی ایـن اسـت کـه فرهنـگ رانندگی یـک جریـان (کوتاهمدت و

بلندمـدت) اسـت و هرگونـه تغییـر رفتـار در رانندگـی نیازمنـد و متضمـن زمـان طوالنی اسـت.
رویکـرد دوم ایـن اسـت کـه درک عمیـق از فرهنـگ و نظـام فرهنگـی موجـب درک درسـت از

فرهنـگ رانندگـی میشـود .درواقـع فرهنـگ رانندگی رابطه عمیقی بـا فرهنگ جامعـه و رفتار و
منش افراد و نگرش آنان به خودرو و سـفر دارد .رویکرد سـوم فرهنگ رانندگی با تجسـم راننده

ِ
ارتبـاط وی با نهادها و سـازمانها ارتبـاط دارد .رویکرد چهارم
از خـود و خـودرو و تعاملات و

فرهنـگ رانندگـی این اسـت که ما میتوانیم ضمن ایجـاد ایمنی ترافیکی و رانندگـی در جادهها،
1. Human Factors
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فرهنـگ رانندگـی را بـا رسـانههای جمعـی اصالح کـرده و تغییر دهیـم .اگرچه هرگونـه برنامه و
سیاسـت تغییـر و اصلاح فرهنـگ رانندگـی به بـازده زمانـی و فنـاوری و اقدامات سـازمانهای

مختلـف موردنیـاز اسـت (پارکر و رابیـت)2000 ،1؛ برای مثـال ،فرهنگ رانندگـی و درک مردم از

خطرات رانندگی ،ارتباط تنگاتنگی با متغیرهای جمعیتشناختی مانند سن و جنس دارد .بیشتر
مـردم احتمـال خطـر رانندگـی را ارزیابـی میکننـد؛ ولی جوانـان و مـردان در رانندگی نسـبت به

زنان و افراد مسـن حساسـیت کمتری نسـبت به خطرات رانندگی از خود نشـان میدهند (کالیر

2

و همـکاران2010 ،؛ دفنبـرگ .)2003 ،3همچنیـن مطالعـات نشـان میدهـد کـه زنـان ،خطـرات

جـادهای و زیسـتمحیطی را بیشـتر از راننـدگان مـرد و جوانان احسـاس میکنند.

پژوهـش دیگـری کـه فرهنـگ رانندگـی دو کشـور غنـا و نروژ را مقایسـه کرده اسـت ،نشـان

میدهـد کـه در بیـن این دو فرهنگ ،هنجارها و رفتار رانندگی تحت تأثیر رسـانهها و قوانین قرار

دارد .نفوذ رسـانهها در این دو کشـور بهنوعی اسـت که در کشـور نروژ ،هنجارهای رانندگی زیر
ذرهبین رسـانهها قرار داشـته و در این کشـور ،رانندگان رفتارهای پرخطر کمتری دارند؛ در مقابل،
در کشـور غنا به دلیل نبود نفوذ رسـانهها در کشـور و ضعف قوانین رانندگی ،رفتارهای پرخطر

در رانندگی مشـاهده میشـود (اسـلوویک 4و همکاران2000 ،؛ خلجی.)2006 ،5

بوردیـو 6معتقـد اسـت کـه هـر انسـانی دارای یـک عـادتواره 7اسـت .طبـق نظریـة بوردیو،

عادتواره ،سـاختار سـاختارمندی اسـت که سـاختارهایی را ساختار میبخشـد (بوردیو:1989 ،

 .)91عـادتواره ،مجموعـة موضعگیریهـای آموختهشـدة طرحوارههـا ،برداشـتها ،ذوقیـات و

کنشهایـی را کـه در موقعیتهـای اجتماعـی در یـک مـکان و زمـان خاص درونی شـده اسـت،
نشـان میدهـد (انسـارد .(41 :1990 ،8بـه زبـان دیگـر میتـوان گفـت کـه عـادتواره ،مجموعـة
1. Parker, D., Rabbitt, P.
2. Collier.A., Cotterill. A., Everett. T., 1Muckle.R., Pike.
3. Deffenbacher
4. Slovic, P.
5. Khalaji, K.
6. Bourdieu Pierre
7. Habitus
8. Ansart Pierre
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طرحوارههایـی اسـت کـه یـک انسـان در طـول زندگـی خـود بـر اسـاس برخـورد و تمـاس بـا
محیطهای مختلف مانند خانواده ،رسـانهها ،نهاد آموزشوپرورش و گروه همسـاالن کسـب کرده

و آنهـا را درونـی کرده اسـت (بوردیـو .)88 :1972 ،این طرحوارهها شـامل چگونـه غذاخوردن،

چگونه پوشیدن ،چگونگی ارتباطات اجتماعی ،چگونگی رانندگی و مشغولیات مختلف انسان
میباشند.

بوردیـو در مـورد انسـانهایی کـه در مقابـل عادتوارههـا و فضـای فرهنگـی عادتوارههـا

موضعگیـری میکننـد ،بیـان میکنـد کـه ایـن افـراد دارای عادتوارههـای متفـاوت هسـتند و از

شـناختهای مختلفـی در قبـال فضاهـا و نهادها برخـوردار میباشـند و درنتیجـه در مقابل آنها

موضعگیری خواهند داشـت .در این حالت به تعبیر بوردیو ،بازتولید فضا در عادتواره صورت

گرفتـه اسـت (بوردیـو .)1979 ،ایـن افراد که غالب ًا فکور نیسـتند ،فضای موجود را نمیپسـندند و

بـدون داشـتن مشـترکات بـا فضای فرهنگـی جامعه ،منفعالنـه با فضا برخـورد کرده و بـه مبارزه
بـا فرهنـگ فضا برخاسـته و فضای خصوصی بـرای خود مهیا میکننـد؛ بنابراین ،اینگونـه افراد

دارای عـادتوارهای متفـاوت از عـادتوارة فضـا میشـوند؛ مثالً ،جوانانی کـه با فرهنگ فضای

رانندگـی مخالـف باشـند و فضای رانندگی خصوصیشـده و متفاوت از شـکل فضـای رانندگی

جامعـه بـرای خود طراحـی میکنند.

درواقع بر مبنای نظریه بوردیو ،این جوانان ،راننده غیرهنجاری مجریان بیقانونی هستند که

رانندگـی را طبـق قوانیـن خـود انجام میدهنـد .اینگونه افراد رانندگـی را بر پایـه عادتوارههای

غیرهنجاری و متمایل با تخلفات عمدی و یا غیرعمدی انجام میدهند (بوردیو1979 ،؛ انسارد،

 .)41 :1990طبـق نظـر بوردیـو ،برای تغییر و اصالح عادتوارههای غیرهنجاری در رانندگی باید

فضاهـای فرهنگـی و عادتوارههـا در جامعـه تغییر کند که این مهم ،تنها بـا نظر و رفتار نخبگان

و عادتوارههای درسـت در رسـانههای جمعی میسـر خواهد بود.
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جدول شماره  .1عناصر فرهنگ رانندگی

فرهنگ رانندگی

فرهنگ مادی

جاده

وسیله نقلیه

فرهنگ معنوی (غیرمادی)

قوانین و مقررات رانندگی

انسان

پیامد
ایمنی ترافیک

مبانی نظری تحقیق

تاکنـون دیدگاههـای گوناگونـی راجـع بـه نقش و تأثیر رسـانهها در جامعـه و مخاطبان مطرح

شـده اسـت کـه میتـوان از آنها برای تبیین نقش رسـانههای جمعـی در کاهش تخلفات عمدی
و غیرعمـدی وام گرفـت .بررسـی ایـن موضـوع نیازمند مـرور نظریههـا و رویکردهـای تأثیرات

رسـانهها در سـه دسـته اصلی اسـت (ویندال ،سـیگنایتزر و اولسـون.)326 :1376 ،

 )1رویکـرد نظـری قائـل به تأثیرات قاطـع :این رویکـرد از آغاز قـرن تا اواخر دهـه 1930

میلادی بـه طـول انجامید .ظهور نظریه گلوله جادویی یا سـوزن تزریق ،1شـاید گویاترین گزینه و
توصیـف برای نشـاندادن تأثیرات بیچونوچرای رسـانهها بر مخاطبـان اسـت (دوران.)1386 ،
به باور این گروه از محققان ،رسـانه هرجا که باشـد ،از چنان قدرتی برخوردار اسـت که میتواند

عقاید ،باورها ،عادات زندگی و الگوهای رفتارها را مطابق میل کنترلکنندگان آن درآورده یا تغییر

دهـد .ایـن دیـدگاِه زمخـت و خطی و درعینحـال همهفهم ،نه بر اسـاس کاوشهای علمی ،بلکه
در اثر مشـاهده محبوبیت بسـیار زیاد مطبوعات و رسـانههای جدیدی چون رادیو و تلویزیون و
نفـوذ آنـان در زندگـی فـردی و اجتماعی بـه وجود آمده بـود ،بهطوریکه این بـاور در مردم ایجاد

شـده بود که رسـانهها توان تسـخیر ذهن را دارند (مک کوایل 72 :1385 ،و .)355

 )2رویکـرد نظـری قائل به تأثیرات محدود :این رویکرد با سلسـلهمطالعات صندوق پاین

در ایاالتمتحـده در آغـاز دهـه سـی شـروع و تـا اوایـل دهه شـصت به پایان رسـید .بسـیاری از
محققـان ایـن دوره (ماننـد بلومـر ،هـاورز ،الزارسـفلد ،هولند ،اسـتار و هیوز ،برلسـون و کلپر) به

بررسـی تأثیرات انواع محتواها و رسـانهها بر پدیدههایی مانند بزهکاری ،تعصب ،پرخاشـگری

و تحریـک جنسـی پرداختـه و بـر ایـن باور شـدند کـه تأثیرات رسـانهها نـه قطعی ،بلکه اساسـ ًا
1. Magic Bullet Theory or Hypodermic Needle Theory
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احتمالـی و بـا توجـه بـه ویژگیهـای فـردی و اجتماعی اسـت .ازایـنرو ایـن دوره را میتوان به

سـبب نیافتـن شـواهد و دادههـای کافـی در خصـوص تأثیرات قاطع رسـانهها بر مخاطبـان دوره
نخسـت ،بـروز تردیدهـا و قائلشـدن نقش معتدلتـری برای رسـانهها ،رویکرد تأثیـرات محدود
دانسـت (دوران .)1386 ،کلپـر در مطالعاتـش دریافـت که ارتباطجمعی و رسـانهها معمو ًال علت
الزم و کافـی بـرای تأثیرپذیـری مخاطبـان نیسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه رسـانهها در هیـچ شـرایطی

تأثیرگذار نمیباشـند ،مگر آنکه آنها را در قالب سـاختارهای موجود روابط اجتماعی ،شـرایط

اجتماعـی و فرهنگـی معیّن دید (مـک کوایـل.)356 :1385 ،

 )3رویکـرد نظـری قائـل به تأثیـرات نیرومند :نئومان برای نخسـتین بار این رویکـرد را در

مقالـهای بـا عنـوان «بازگشـت بـه مفهـوم رسـانههای جمعی قدرتمنـد» ارائـه کرد (مـک کوایل،

 .)357 :1385در ایـن دوره کـه از دهـه هفتـاد آغاز شـده و هماکنون نیز در آن قرار داریم ،ما نهتنها

بهطـور آشـکارا شـاهد ظهـور گرایشـی از مطالعات خـرد و روانشناسـانه به سـمت مطالعاتی از
جنـس جامعهشناسـی بـا تأکید بر بافت اجتماعـی و زمینههای فرهنگی حاکم بر روابط رسـانه –

مخاطـب هسـتیم ،بلکه تا انـدازه زیادی از بیتوجهیها به مخاطب پویا کاسـته میشـود (دوران،
 .)1386در ایـن مرحلـه از تأثیرات رسـانهای با عطف توجه به مـواردی چون دگرگونی درازمدت

(بهجـای دگرگونیهـای کوتاهمـدت) ،توجه بیشـتر به تأثیرات شـناختی تا تأثیـرات عاطفی ،دقت

بیشـتر در نقـش متغیرهـای میانجـی مثـل سـاختار و انگیزه و اشـکال نهـادی تولیدات رسـانهای
مواجه هسـتیم (مک کوایـل.)358 :1385 ،

نظریـه برجستهسـازی :ایـن نظریـه میگویـد که رسـانهها در انتقـال پیامها نوعـی اولویت یا

برجستهسـازی بـه وجـود میآورنـد .ایـن نظریه نیز تأثیـرات رسـانهها را در حوزه رفتـار محدود
میکنـد؛ امـا رسـانهها بـا برجسـتهکردن برخـی از موضوعـات میتوانند بـر اطالعات مـردم تأثیر

بگذارنـد .بهعبارتـی ،رسـانهها گرچـه نمیتواننـد تعییـن کنند که مخاطبـان چطور بیندیشـند؛ اما
میتواننـد تعییـن کننـد کـه دربـاره چـه بیندیشـند .شـاو و مک کامبـز ،شـعارهایی را که بهوسـیله
داوطلبان ریاستجمهوری آمریکا مطرح شده بود و همچنین نتایج نظرسنجی از مردم را تحلیل

محتـوا کردنـد و نتیجـه گرفتند که رسـانهها با بزرگکـردن و اولویتدادن بـه برخی موضوعات بر
اولویتهـای مـردم تأثیـر میگذارند .مخاطب در این نظریه پویا اسـت؛ اما مسـئولیت جهتدهی
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بـه افـکار مردم با رسانههاسـت (دادگـران.)1384 ،

نظریه مارپیچ سـکوت :ویندال ،سـینگنایزر و اولسـون معتقدند که نظریه مارپیچ سـکوت بر

فرضیات زیر اسـتوار اسـت:

اگـر مـردم احسـاس کنند که دارای عقاید مشـترک با دیگران هسـتند ،دربـاره آنها با یکدیگر

صحبت میکنند؛ اما اگر احسـاس کنند فقط خودشـان صاحب عقیده خاصی هسـتند ،آن عقیده
را آشـکارا ابراز نمیکنند؛

افراد ممکن اسـت از رسـانههای جمعی بهعنوان منبع توزیع عقاید اسـتفاده کنند .اگر عقیده

خـاص آنهـا در رسـانه مطـرح نشـده باشـد ،آنهـا نتیجـه میگیرنـد کـه آن عقیـده موردپذیرش
عمومی نیست؛

همـه رسـانهها به شـیوهای تقریب ًا انحصـاری ،عقاید مشـابهی را بیان میکننـد (همصدایی) و

جو فکری جامعه داشـته باشـند؛
موجـب میشـوند کـه مـردم ،اغلب تصویر نادرسـتی از ّ

بسـیاری از افـراد کـه عقیـده خاصـی دارنـد ،از تـرس انـزوا از آن دفـاع نمیکنند؛ لـذا هرچه

بیشـتر ،افراد سـاکت بمانند ،دیگران احسـاس میکننـد که عقیده مخالف وجود نـدارد و بنابراین
مارپیچ سـکوت در جامعه شکل میگیرد (ویندال ،سینگنایزر و اولسـون1376 ،؛ دادگران.)1384 ،

نظریـه کاشـت :نظریـه کاشـت بـر آثـار تدریجـی و درازمـدت رسـانهها بهویژه تلویزیـون بر

شـکلگیری تصویـر ذهنی مخاطبـان از دنیـای اطراف و مفهومسـازی آنـان از واقعیت اجتماعی
تأکیـد میکنـد .جـرج گربنـر وضعکننـده نظریـه کاشـت ،در دهـه  ۱۹۶۰میلادی ،تحقیقاتـی را با

عنـوان شـاخصهای فرهنگـی شـروع کـرد تا تأثیر تماشـای تلویزیـون بـر باورهـا و دیدگاههای

بیننـدگان دربـاره جهـان واقعـی را بررسـی کنـد .وی معتقـد بـود کـه برنامههـای خشـونتآمیز و
سـرگرمکننده تلویزیون ،تأثیرات عمیق و مداومی بر مخاطبان میگذارد و عموم ًا این برنامهها در

جهـت خاص طبقه حاکم اسـت .او معتقد اسـت که برنامههای تلویزیونی (حـال هر تلویزیون و
برنامهای باشـد) همانند بذری که کاشـته میشـود و سـپس رشـد میکند ،آثاری بر روی مخاطبان

باقـی میگـذارد و ایـن برنامههـا آثـاری دارد که عموم ًا منفی اسـت (سـورین و تنـکارد.)1381 ،

نظریـه وابسـتگی مخاطبـان :بـال روکیـچ و دیفلـور ،ایـن نظریـه را در سـال  ۱۹۷۶میلادی

وضـع کردنـد .نظریه وابسـتگی مخاطبـان ،روابط بین رسـانهها ،جامعه و مخاطبـان را موردتوجه
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قـرار میدهـد و بـا اشـاره به نیازهای مخاطب ازجمله داشـتن اطالعـات از رویدادهـای پیرامون

ازیکسـو و نیـز ندانسـتن و گریـز از واقعیـات ازسـویدیگر ،او را عنصـری منفعـل و وابسـته به
رسـانهها فـرض میکنـد .مک کوایل )1994( 1و سـون ویندال ،مهمتریـن واصلیترین ایده نظریه

وابسـتگی مخاطبان را وابسـتهبودن مخاطبان به منابع اطالعاتی رسـانههای جمعی برای دانسـتن
و جهتگیـری نسـبت بـه رویدادهـای اجتماعـی ذکر میکنند .بر اسـاس ایـن نظریه ،اگـر اقوام و

گروههـای مختلـف اجتماعـی ،منبـع یا تولیدکننـده داخلی برای کسـب اطالعـات و جهتگیری
نسـبت به رویدادهای اجتماعی نداشـته باشـند ،احتمال گرایش آنها به رسانههای بیرونی بیشتر

میشـود (همان.)1381 ،

روش تحقیق

بهطورکلـی روش تحقیـق حاضـر ،توصیفـی تحلیلـی با تکنیک پیمایشـی اسـت (دعاگویان،

 .)1392جامعـه آمـاری این تحقیق ،کارشناسـانی هسـتند که در موضوع رسـانه ،ترافیک ،فرهنگ
ترافیـک و قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی صاحبنظـر بـوده و در سـازمانهای مربوطـه مشـغول

کار و تحقیـق هسـتند و یـا بهعنـوان اسـتاد و یا کارشـناس ترافیک و حملونقل مشـغول فعالیت

هسـتند .طبق جدول مورگان ،تعداد نمونهها  170نفر کارشـناس اسـت که در این تحقیق شـرکت
کردنـد .بـرای جمـعآوری نظرات کارشناسـان از پرسـشنامه اسـتفاده شـد که بهصـورت مقیاس
پنجگزینهای لیکرت طراحی و در اختیار پاسـخگو قرار گرفت .برای سـنجش اعتبار پرسـشنامه

از اعتبار سازه استفاده شد؛ همچنین سنجش پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ
صـورت گرفتـه اسـت (دعاگویـان )1394 ،که ضریب آلفا عدد قابلقبول  0/934را نشـان میدهد.

1. McQuail, D.
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یافتههای تحقیق
جدول شماره  .2وضعیت اشتغال پاسخگویان
فراوانی

درصد
فراوانی

نظامی

87

51

مربی

غیرنظامی

83

49

استادیار

110

جمع کل

170

100/0

دانشیار

6

4

فوقلیسانس

54

32

هیئتعلمی نیستم

20

11

دکتری

116

68

بیجواب

6

4

جمع کل

170

100/0

جمع کل

170

100/0

مؤلفههای فردی پاسخگویان

تحصیالت

وضعیت کلی اشتغال
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مؤلفههای فردی پاسخگویان

جایگاه علمی پاسخگویان

180

نقش رسانهها در کاهش تخلفات رانندگان

فراوانی

درصد
فراوانی

28

16
65

بـر پایـه اطالعـات جـدول  51 ،2درصد پاسـخگویان نظامی و  49درصد غیرنظامـی بودهاند.

البتـه منظـور از نظامیـان ،افـرادی اسـت کـه در مجموعه نیـروی انتظامی اعـم از ناجا و دانشـگاه
علوم انتظامی امین مشـغول انجاموظیفه هسـتند .همچنین اطالعات جدول فوق نشـان میدهد
که  32درصد پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس و  68درصد دارای مدرک دکتری

بودهانـد .اطالعـات جـدول نیـز نشـان میدهـد کـه  16درصـد از پاسـخگویان مربـی 65 ،درصد

اسـتادیار 6 ،درصد دانشـیار و  20درصد نیز اعالم کردهاند که عضو هیئتعلمی مراکز آموزشـی

نیستند.

جدول شماره  .3تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات رانندگان جوان و میانساالن
رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

بیجواب

درصد کل
سطرها

میانگین

فیلم

7/24

37

8/28

0

7/2

8/6

100/0

8790/3

181
برنامههای
رادیویی و
تلویزیونی

3/23

8/4

8/17

2/8

0

3/12

100/0

8600/3

پوستر و
تبلیغات
محیطی

7/13

6/35

9/32

2/8

7/2

8/6

100/0

5190/3

پلیسیاران
جوان

0/12

26

37

6/9

5/5

6/9

100/0

3333/3

رسانههای
جمعی

5/20

5/42

2/19

8/6

0

11

100/0

8562/3

پیامک

9/21

4/38

9/21

11

0

8/6

100/0

7658/3

بـر پایـه اطالعـات جدول  ،3رسـانهها در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی در بین اقشـار

جـوان و میانسـال تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه نقـش فیلـم و برنامههای رادیویـی و تلویزیونی بیش
از سـایر رسـانهها تأثیر داشته است.

جدول شماره  .4تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات
رانندگان بزرگساالن و بازنشستگان
رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم بیجواب

درصد کل
سطرها

میانگین

فیلم

4/16

7/39

9/21

1/15

4/1

5/5

100/0

5528/3

برنامههای رادیویی و
تلویزیونی

7/24

9/32

5/20

6/9

4/1

11

100/0

7895/3

پوستر و تبلیغات
محیطی

2/8

4/27

1/30

8/17

5/5

11

100/0

1788/3

رسانههای جمعی

1/15

1/41

1/15

5/5

5/5

8/17

100/0

6187/3

پیامک

1/15

4/16

9/32

26

7/2

8/6

100/0

1646/3
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بـر پایـه اطالعـات جـدول  ،4رسـانهها در کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در بیـن

اقشـار بزرگسـاالن و بازنشسـتگان تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه برنامههـای رادیویـی و تلویزیونی و
رسـانههای جمعـی ماننـد روزنامـه بیـش از سـایر رسـانهها تأثیر داشـتهاند.

جدول شماره  .5تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات رانندگان مرد
درصد کل
سطرها

میانگین

8/6

100/0

0380/4

100/0

8924/3
5679/3

خیلی کم بیجواب

رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

فیلم

3/23

4/53

1/15

4/1

0

برنامههای رادیویی و
تلویزیونی

8/28

6/35

3/23

7/2

7/2

8/6

پوستر و تبلیغات
محیطی

3/12

5/42

4/27

7/13

0

1/4

100/0

پلیسیاران جوان

5/5

1/30

8/28

11

5.5

2/19

100/0

2518/3

رسانههای جمعی

2/19

7/50

8/17

0

7/2

6/9

100/0

9145/3

پیامک

2/19

9/32

6/35

1/4

4/1

8/6

100/0

6752/3

بـر پایـه اطالعـات جـدول  ،5رسـانهها در کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در بیـن

راننـدگان مـرد تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه فیلـم و رسـانههای جمعـی ماننـد روزنامه بیش از سـایر
رسـانهها تأثیـر داشـتهاند.

جدول شماره .6تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات رانندگان زنان
درصد کل
سطرها

میانگین

6/9

100/0

1579/4

100/0

0710/4

100/0

6750/3

خیلی کم بیجواب

رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

فیلم

2/34

1/41

11

1/4

0

برنامههای رادیویی و
تلویزیونی

9/32

4/38

1/15

5/5

0

2/8

پوستر و تبلیغات محیطی

9/21

6/35

3/23

3/12

4/1

5/5

183
پلیسیاران جوان

1/4

4/27

7/39

5/5

4/1

9/21

100/0

3556/3

رسانههای جمعی

9/21

8/54

8/6

7/2

1/4

6/9

100/0

9803/3

پیامک

3/23

1/41

4/16

8/6

7/2

6/9

100/0

8301/3

بـر پایـه اطالعـات جـدول  ،6رسـانهها در کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در بیـن

راننـدگان زن تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه فیلـم و برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی بیـش از سـایر
رسـانهها تأثیـر داشـتهاند.

جدول شماره  .7تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات رانندگان نقلیه سبک و مسافربری
درصد کل
سطرها

میانگین

8/6

100/0

5190/3

100/0

0818/4
7469/3

خیلی کم بیجواب

رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

فیلم

1/15

2/34

2/34

7/2

8/6

برنامههای رادیویی و
تلویزیونی

1/30

9/47

7/13

4/1

4/1

5/5

پوستر و تبلیغات
محیطی

4/27

8/28

4/27

3/12

0

1/4

100/0

پلیسیاران جوان

8/6

8/28

3/23

3/12

8/6

9/21

100/0

1838/3

رسانههای جمعی

3/23

9/17

4/16

7/2

4/1

2/8

100/0

9472/3

پیامک

8/17

8/43

9/21

11

4/1

1/4

100/0

6914/3

بر پایه اطالعات جدول  ،7رسانهها در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی در بین رانندگان

وسـایل نقلیـه سـبک و مسـافربری تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه برنامههـای رادیویـی و تلویزیونی و
رسـانههای جمعی مانند روزنامه بیش از سـایر رسـانهها تأثیر داشـتهاند.
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نقش رسانهها در کاهش تخلفات رانندگان
جدول شماره  .8تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات رانندگان نقلیه عمومی سنگین
درصد کل
سطرها

میانگین

8/6

100/0

5000/3

100/0

9000/3
4136/3

خیلی کم بیجواب

رسانهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

فیلم

8/6

3/49

26

8/6

1/4

برنامههای رادیویی و
تلویزیونی

4/27

5/42

1/15

8/6

7/2

5/5

پوستر و تبلیغات محیطی

4/16

5/31

7/24

8/17

5/5

1/4

100/0

پلیسیاران جوان

1/4

4/16

9/32

8/17

6/9

2/19

100/0

8357/2

رسانههای جمعی

7/13

9/47

7/24

2/8

0

5/5

100/0

7125/3

پیامک

3/12

8/43

1/15

3/12

2/8

2/8

100/0

4452/3

بر پایه اطالعات جدول  ،8رسانهها در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی در بین رانندگان

وسـایل نقلیـه سـنگین تأثیـر دارد؛ بهصورتیکـه برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی و رسـانههای
جمعی مانند روزنامه بیش از سـایر رسـانهها تأثیر داشـتهاند.

جدول شماره  .9تأثیر رسانههای جمعی در کاهش تخلفات و لغزشهای رانندگی
رسانهها

میانگین

انحراف معیار

تأثیر بر کاهش لغزشها در ایمنی رانندگی

0822/4

76570/0

تأثیر بر کاهش تخلفات غیرعمدی ایمنی رانندگی

1411/4

85401/0

تأثیر بر کاهش تخلفات عمدی ایمنی رانندگی

8194/4

63304/0

تأثیر بر کاهش اشتباهات ایمنی رانندگی

0233/4

76915/0

بااینوجـود بـر پایـه اطالعـات جـدول  ،9در خصـوص تأثیـر رسـانههای جمعـی در کاهش

تخلفـات و لغزشهـای رانندگـی میتـوان گفت که بیشـترین تأثیر به ترتیـب در کاهش تخلفات

185
عمـدی و تخلفـات غیرعمـدی ایمنـی رانندگـی ،کاهـش لغزشهـا و کاهـش اشـتباهات ایمنـی

رانندگی اسـت.

جدول شماره  .10همبستگی بین بهکارگیری رسانههای جمعی و کاهش تخلفات در رانندگی
رفتار رانندگی

رسانههای جمعی

ضریب پیرسون

میزان خطا

کاهش تخلفات عمدی در رانندگی

0/340

< p 0/01

کاهش تخلفات غیرعمدی در رانندگی

0/181

< p 0/05

بر پایه اطالعات جدول  ،10آزمون همبستگی پیرسون در خصوص همبستهبودن رسانههای

جمعـی و کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در رانندگـی نشـان میدهد که میتـوان با بیش

از  95درصـد اطمینـان بیـان کـرد کـه رسـانههای جمعی بـا کاهش تخلفات عمـدی و غیرعمدی
رانندگـی دارای رابطـه معنـاداری و همبسـتگی بـوده ( )<p 0/05و میزان همبسـتگی رسـانهها در

کاهـش تخلفـات عمدی در رانندگـی ( )r =0/340بیش از تخلفات غیرعمدی اسـت.

نتایج تحقیق

نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه از بین رسـانهها ،فیلـم و برنامههـای رادیویـی و تلویزیونی

بیـش از سـایرین در کاهـش تخلفات عمـدی و غیرعمدی رانندگان جوان و میانسـال تأثیر دارد.

نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه از بیـن رسـانهها ،برنامههـای رادیویـی و تلویزیونـی و

رسـانههای جمعـی ماننـد روزنامـه بیـش از سـایرین در کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی
راننـدگان بزرگسـاالن و بازنشسـتگان تأثیـر دارد.

نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد که از بین رسـانهها ،فیلم و رسـانههای جمعی بیش از سـایرین

در کاهـش تخلفـات عمدی و غیرعمدی رانندگان مـرد تأثیر دارد.

نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه از بین رسـانهها ،فیلـم و برنامههـای رادیویـی و تلویزیونی

بیـش از سـایرین در کاهـش تخلفات عمـدی و غیرعمدی راننـدگان زن تأثیـر دارد.
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نقش رسانهها در کاهش تخلفات رانندگان

نتایج تحقیق نشان میدهد که از بین رسانهها ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی و رسانههای

جمعی بیش از سـایرین در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی رانندگان وسـایل نقلیه سـبک و

مسافربری تأثیر دارد.

نتایج تحقیق نشان میدهد که از بین رسانهها ،برنامههای رادیویی و تلویزیونی و رسانههای

جمعی بیش از سـایرین در کاهش تخلفات عمدی و غیرعمدی رانندگان وسـایل نقلیه سـنگین

و مسافربری تأثیر دارد.

نتایـج آزمـون همبسـتگی پیرسـون در خصـوص همبسـتهبودن رسـانههای جمعـی و کاهش

تخلفات عمدی و غیرعمدی در رانندگی نشـان میدهد که رسـانههای جمعی با کاهش تخلفات
عمـدی و غیرعمـدی رانندگـی دارای رابطـه معنـاداری و همبسـتگی بـوده و میـزان همبسـتگی

رسـانهها در کاهش تخلفات عمدی در رانندگی ( )r =0/340بیش از تخلفات غیرعمدی اسـت.

پیشنهادهای تحقیق

بـا توجـه یافتههـای آمـاری تأثیـر رسـانهها در کاهـش تخلفـات عمـدی و غیرعمـدی در

رانندگـی پیشـنهاد میشـود کـه رسـانههای جمعی بهمنزلـه بازو و همیار سـایر طرحهـای کاهش
تخلفـات رانندگـی ماننـد توسـعه آموزشهـای رسـمی و عمومـی بـه راننـدگان ،اجـرای عملـی

برنامههای اجتماعی مربوط به روشهای درسـت رفتارهای ترافیکی ،توسـعه مشـارکت جوانان

در برنامههـای ترافیکـی نهادهـای مؤثـر (همیـاران پلیـس) و حضور پلیـس در مـدارس و تعامل

گسـترده بـا مدیران ،معلمها ،والدین و دانشآمـوزان در جهت اصالح رفتارهای ترافیکی از زمان
دانشآمـوزی و ترویـج فرهنـگ ترافیـک بـه اخاللگـران ترافیکـی عمـل کنـد ،بهنوعی که:

امروزه بر کسـی پوشـیده نیسـت که بهرهگیری از رسـانهها بهویژه رسـانههای نوین دیجیتالی

تأثیـر زیـادی در اطالعرسـانی ،خدمترسـانی و برقـراری ارتبـاط و جلـب اعتماد عمومـی دارد.

اجتماعـی پلیس راهـور و تنـوع خدمـات ترافیکـی در حوزههای
بـه دلیـل گسـتردگی تعاملات
ِ

اجرائیـات و شـمارهگذاری و خدمـات آموزشـی پیشـنهاد میشـود کـه راهور ناجا از رسـانههای

نوین بیشـتر اسـتفاده کند و با انتشـار یک روزنامه ضمن اطالعرسـانی همهجانبه ،تعامالت خود

را بـا مـردم افزایـش دهـد .ایـن مهـم میتواند بهطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در کاهش تخلفات
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عمـدی و غیرعمـدی در رانندگـی بهویـژه راننـدگان جوان و میانسـال و زنان مؤثر باشـد.

بـا توجـه بـه یافتههـای مربـوط به تأثیر بیشـتر رسـانهها در کاهـش تخلفات عمدی پیشـنهاد

میشـود کـه اولویـت اطالعرسـانی ،تبلیغـات و تولیـد برنامههـای تلویزیونـی و فیلـم و محتوای
پیامکهـای ارسـالی از سـوی راهـور ناجـا ،بـا محوریـت تخلفات عمدی باشـد.

بـا توجـه بـه ایـن نتایـج ،پلیـس راهنمایـی و رانندگـی بایـد در مواجهـه بـا تخلفـات عمدی

و غیرعمـدی از تمـام ظرفیتهـای رسـانهای بـرای تأثیرگـذاری در کاهـش تخلفـات عمـدی و

غیرعمدی اسـتفاده کند ،بهویژه تولید فیلم و پویانماییهای آموزشـی و پخش آنها در تلویزیون؛

همچنیـن بایـد از ظرفیتهای رسـانههای جمعی مانند روزنامه و تبلیغات محیطـی نیز بهره برد.

سیاسـت و تأکیـد پلیـس راهنمایـی و رانندگـی در تبلیغات رسـانهای باید با تأکیـد بر کاهش

تخلفـات عمـدی و آگاهـی مـردم بهویـژه راننـدگان جـوان بـا عواقـب اینگونـه از رانندگـی در

جادههـا باشـد.

با توجه به تأثیر رسـانهها در کاهش تخلفات عمدی پیشـنهاد میشـود که آسیبشناسـی الزم

در مورد مشـکالت موجود اسـتفادهنکردن بهینه از رسـانهها در کاهش تخلفات عمدی صورت
گرفتـه و دلیـل عدم تأثیرگذاری آنها مشـخص شـود تـا در صورت نیاز ،به اصلاح روند اجرایی

پرداختـه و درنتیجـه تأثیرگذاری آنها بر وضعیت تخلفات عمدی و غیرعمدی محقق شـود.
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