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نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی با سرعت زیاد
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چکیده سرعت غیرمجاز تخلفی رایج در راهها و بهخصوص در میان رانندگان جوان است .از جمله عوامل مؤثر در رانندگی با سرعت زیاد،
نگرش و باور رانندگان میباشند .لذا در پژوهش حاضر به بررسی نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم مربوط به سرعت
غیرمجاز (جریمه نقدی ،نمره منفی ،توقیف خودرو و محرومیت اجتماعی) پرداخته شد .پرسشنامه به روش طراحی آزمایش انتخاب با رویکرد
ترجیحات بیان شده طراحی گردید که شامل ترکیبات مختلفی از انواع جرایم بود .به عالوه سواالتی به منظور سنجش نگرش نسبت به تصادف،
نگرش نسبت به رانندگی با سرعت زیاد و همچنین باور نسبت به جرایم رانندگی ارائه گردید .دادههای پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری
در دسترس و از میان دانشجویان دارای فعالیت رانندگی که در یکی از پردیسهای کرج دانشگاه خوارزمی تهران ،دانشکدههای فنی دانشگاه
تهران و دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران-شرق مشغول به تحصیل بودند گردآوری شد .در مجموع  555پرسشنامه از پردیسهای دانشگاهی به
دست آمد .با هدف بررسی رفتار انتخاب جریمه رانندگان و تأثیر نقش نگرش و باور رانندگان بر آن ،از رویکرد انتخاب گسسته و مدل لوجیت
چند جملهای استفاده شد .براساس نتایج ،محرومیت اجتماعی برای رانندگانی که نسبت به رعایت سرعت مجاز در تصادفات نگرش مثبتی
داشتند ،از دو مکانیزم نمره منفی و جریمه نقدی بازدارندهتر به دست آمد .همچنین بررسی برهمکنش باور رانندگان نسبت به جرایم و محرومیت
اجتماعی نشان داد ،برای رانندگانی که نسبت به کاربرد صحیح جرایم راهنمایی و رانندگی باور مثبتی نداشتهاند ،محرومیت از حقوق اجتماعی
بازدارندگی کمتری نسبت به سایر رانندگان داشته است.
واژههای کلیدی نقض قوانین رانندگی ،نگرش ،باور ،رانندگی با سرعت زیاد ،لوجیت چند جملهای.

The Role of Attitudes and Beliefs on Deterrence of Speeding Among Young Drivers
M. Zabihi Tari

M. Fallah Zavareh

A. Yarahmadi

Abstract Speeding has been recognized as a common violation particularly among the younger drivers.
Drivers' attitudes and beliefs are among the factors influencing drivers’ speed selection. The present study
investigates the role of young drivers' attitudes and beliefs on the deterrence of speeding penalties including
“monetary fines”, “demerit point”, “car impoundment”, and “social deprivation”. We designed a stated
preference survey to investigate the drivers’ choice of speeding penalties. The convenience sampling
method was used to collect data (n=550) at campuses of Kharazmi University in Karaj, College of
Engineering at the University of Tehran, and the East Tehran Branch of Islamic Azad University. We
conducted a Multinomial Logit (MNL) regression to correlate the drivers’ selection of the speeding
penalties to attitudes towards excessive speed and road crashes, as well as their beliefs about speed
penalties. According to the results, for drivers who had a positive attitude toward accidents, social
deprivation was more deterrent than demerit points and monetary fines. Moreover, analysis of the
interaction between drivers' beliefs about traffic penalties and social deprivation showed that compared to
other drivers, for drivers who did not have a positive belief about traffic penalties, the mechanism of social
deprivation was less deterrent. The implications of these findings have been discussed.
Key Word Traffic violations, Attitudes, Beliefs, Speeding, Multinomial logit.
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با هدف ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در میان

مقدمه
در وقوع تصادفات رانندگی ،ترکیبی از عوامل مختلف

رانندگان متخلف از جمله رانندگان جوان متخلف ،ابزار

شامل راه و محیط آن ،وسایل نقلیه و کاربران راه

اعمال قانون و تعیین جرایم رانندگی ابزار مهمی به

تأثیرگذارند ] .[1,2در این میان ،عوامل انسانی اهمیت به-

حساب میآید که اثرات مثبت آن بر تغییر رفتار رانندگی

سزایی در بروز تصادفات دارند ،بهطوری که این عوامل

و کاهش تصادفات در بررسیهای مختلفی نشان داده شده

به تنهایی تقریبا در  15درصد تصادفات رانندگی مؤثر

است ] .[20–22به عنوان مثال ،الویک ( )Elvikدر سال

هستند ] .[3از میان عوامل انسانی ،سرعت زیاد از

 2591با بررسی تعدادی از مطالعات پیشین در زمینه تأثیر

مهمترین عوامل خطر شناخته شده است ] .[4–6سرعت

افزایش جرایم بر رفتار رانندگی ،نشان داد که افزایش

زیاد نهتنها در افزایش شدت تصادفات مؤثر است ،بلکه

مقدار جرایم در کاهش تعداد تصادفات به میزان  9تا 92

با افزایش تعداد تصادفات نیز ارتباط دارد ] .[7–9بررسی-

درصد تأثیرگذار بودهاند ].[23

ها مؤید آن است که علیرغم پیشرفتهای شگرف در صنایع

تاکنون مکانیزمهای مختلفی برای تنبیه رانندگانی که

خودروسازی و راهسازی ،سرعت همچنان به عنوان یک

مقررات رانندگی را نقض میکنند پیشنهاد و به کار گرفته

میآید [.]10

شده است .این مکانیزمها شامل جریمه نقدی ،نمره منفی،

تاکنون ،به منظور تطبیق رفتار انتخاب سرعت افراد

توقیف خودرو ،تعلیق گواهینامه ،مشارکت اجباری در

با حدود مجاز ،از راهکارهای گوناگونی مانند آموزش

برنامههای اجتماعی و بازآموزی و یا حتی زندان بودهاند

( Self

] .[24تاکنون اثربخشی مکانیزم نمره منفی موضوع

 )Explaining Roadsو توسعه خودروهای هوشمند

مطالعات فراوانی بوده است .به عنوان نمونه نشان داده

استفاده شده است ] .[11,12با این وجود ،نقض قانون

شده است که معرفی سیستم نمره منفی در کشور اسپانیا

رانندگی با سرعت مجاز به دلیل وجود انگیزههای قوی

و اعمال آن منجر به کاهش معنیدار  92/1درصدی

برای انتخاب سرعت زیاد ،همچنان از رایجترین تخلفات

متوفیات تصادفات رانندگی گردید [ .]25-26در

رانندگی در جادهها و معابر است ] .[13–15تحلیل

جمهوری چک ،معرفی سیستم نمره منفی کاهش 99/9

اطالعات سامانههای ترددشمار در کشورمان نشانمیدهد

درصدی در تعداد متوفیات تصادفات رانندگی را در یک

که متوسط نرخ تخلفات سرعت در راههای برون شهری

بازه زمانی سه ماهه در پی داشته است [ .]27بررسیها

در خالل سالهای  15تا  19حدود  95/2درصد است

نشان داده است که از ابتدای اعمال سیستم نمره منفی در

[ .]91همچنین تخمین زده شده است که در ازای یک

ایتالیا تعداد تصادفات  1درصد و تعداد متوفیات تصادفات

درصد کاهش تخلفات سرعت ،فراوانی تصادفات بهطور

 95درصد کاهش داشته است [.]28

عامل عمده خطر بهشمار

رانندگان ،طراحی و اجرای راههای خود معرف

متوسط  9/9درصد کاهش یابد [.]91

عالوه بر نمره منفی ،اثرات جرایم نقدی تخلفات

وجود انگیزههای رانندگی با سرعت غیرمجاز در

رانندگی نیز بر رفتار رانندگی و ایمنی ترافیک بررسی

میان رانندگان جوان به مراتب قویتر است .به طوری که

شده و بر توسعه سیستمی مبتنی بر وضع جرایم نقدی

با توجه به نتایج مطالعات ،رانندگان جوان و رانندگان

متناسب با بازدارندگی انواع تخلفات رانندگی تأکید شده

کمتجربه بیش از سایر رانندگان با سرعت زیاد رانندگی

است [ .]29نشان داده شده است که افزایش مبلغ جرایم

میکنند و بیشتر دچار سوانح و تصادفات ترافیکی می-

در آمریکا ،ایمنی ترافیک را به جهت کاهش رانندگی

شوند ] .[17–19به عالوه سرعت زیاد در میان رایجترین

تحت تأثیر الکل بهبود میدهد [ .]30مطالعهای در قطر

تخلفات رانندگی در گروه رانندگان جوان است ].[20

نشان داد که اعمال قانون مبالغ زیاد جرایم رانندگی
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بازدارندگی رانندگان را در ارتکاب به تخلفات ترافیکی

غالبا از باورها به عنوان عناصر سازنده نگرش یاد میشود

افزایش میدهد [ .]31در نروژ نشان داده شد که اقزایش

[ .]36برای نمونه روکیچ ( ،)Rokeachنگرش را بهعنوان

مبالغ جرایم ترافیکی نرخ بستن کمربند ایمنی را افزایش

ساختاری نسبتا پایدار از باورها در مورد چیزها یا

میدهد [ .]32همچنین افزایش چشمگیر مبالغ جرایم

موقعیتهایی که فرد را مستعد پاسخگویی اختیاری می-

ترافیکی منجر به بهبود ایمنی ترافیک میگردد [.]23

کند تعریف کرده است [ .]39مطابق تئوری رفتار برنامه-

براساس تئوری استاندارد اقتصادی جرم ( Standard

ریزی شده ( ،)Theory of planned behaviourدر

 ،)economic theory of crimeتخلف از مقررات

ارتکاب به هر عمل ،تحت تأثیر سه مالحظه مهم است

راهنمایی و رانندگی اغلب به عنوان انتخابهای منطقی

که عبارتند از باورهای رفتاری ()Behavioural beliefs

و آگاهانه در نظر گرفته میشوند ] .[33بر این اساس

(باور در مورد نتایج بالقوه ارتکاب به عمل) ،باورهای

نقض قانون زمانی رخ میدهد که مزایای مورد انتظار از

هنجاری (( )Normative beliefsباور در مورد انتظارات

انجام رفتارهای غیرقانونی بزرگتر از هزینههای مورد

هنجاری سایرین در مورد ارتکاب به عمل) و باورهای

انتظار (جرایم) انتخاب آن اقدام باشد .در مقابل ،هنگامی

کنترلی (( )Control beliefsباور در مورد وجود عوامل

که مزایای مورد انتظار رفتار غیرقانونی کمتر از هزینههای

کنترلی که ارتکاب به عمل را ممکن یا ناممکن میسازد).

مورد انتظار آن باشد ،افراد از قوانین پیروی میکنند .از

باورهای رفتاری منجر به نگرشهای ( )Attitudesهمسو

این رو به منظور افزایش بازدارندگی جرایم ،میتوان

یا ناهمسو نسبت به نتایج عمل میشود .در حالیکه

هزینههای مورد انتظار رانندگان برای ارتکاب به تخلف

باورهای هنجاری منجر به فشار اجتماعی درک شده

را افزایش داد .بررسی و شناخت عوامل تأثیرگذار بر

( )Subjective normsگردیده و باورهای کنترلی نیز

ادراک رانندگان از هزینههای مورد انتظار در صورت

کنترل رفتاری درک شده

( Perceived behavioural

نقض قوانین بسیار ضروری بوده و نتایج چنین مطالعاتی

 )controlرا فعال میسازد [ .]40علیرغم این موضوع و

یکی از ضروریات مهم در برنامهریزیهای ارتقای ایمنی

به جهت مشابهت مفاهیم نگرش و باور ،در برخی

راهها بهحساب میآید.

مطالعات هر دو مفهوم به صورت جایگزین نیز استفاده

باورها و نگرشها بهعنوان مؤلفههای مهم شناختی

شدهاند (برای نمونه [ ]36را ببینید).

] [34از جمله عوامل مؤثر بر هزینههای ادراک شده ناشی

مطالعات مختلف مبتنی بر تئوری رفتار برنامهریزی

از ارتکاب به تخلف توسط رانندگان بهشمار میآیند.

شده ] [41و تئوریهای عمل منطقی

( Theory of

باور نسبت به یک موضوع به وضعیت ذهنی اطالق می-

 [42] )reasoned actionنشان دادهاند که رفتار رانندگی

شود که با توجه به آن ،فرد بدون شواهد منطقی کافی

افراد با نگرشها و باورهای فردی در ارتباط میباشند

برای اثبات ،صحت آن موضوع را میپذیرد ] .[35در یک

] .[43,44در واقع نگرشها ،ادراک و باور رانندگان نسبت

بیان دیگر ،باور به اعتقادات در مورد پدیدهها یا چیزهایی

به پیامدهای سرعت رانندگی ،از تأثیرگذارترین عوامل در

گفته می شود که فارغ از حقیقت واقعی ،درست پنداشته

بروز رفتار رانندگی با سرعت زیاد هستند ] .[45به عنوان

میشوند [ .]36نگرشها نیز ارزیابی کلی مثبت یا منفی

مثال مطالعات نشان میدهد که اکثر رانندگان ،صرف نظر

افراد از یک رفتار خاص ،پس از ارزیابی نتایج درک شده

از سابقه تصادف ،خود را نسبت به حد متوسط ماهرتر

از یک عمل میباشند ].[37

میدانند .این امر باعث میشود ،برخی از رانندگان باور

مطابق رویکردهای شناختی ،باورها ،نگرشها و

داشته باشند که قوانین راهنمایی و رانندگی مانند رعایت

انتظارات از پیامدهای آتی به رفتار منتهی میشوند [.]38

سرعت مجاز تنها برای رانندگانی است که مهارت کمتری

سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،
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دارند ] .[45همچنین نشان داده شده است که رانندگانی

سرعت مجاز توسط رانندگان ،مورد بررسی قرار گرفته

که نسبت به رانندگی با سرعت زیاد نگرش مثبتی دارند،

است .به بیان دیگر باورها و نگرشهایی که بر بازدارندگی

بیشتر از سایر رانندگان با سرعت زیاد رانندگی میکنند

جرایم تاثیر منفی دارند به همراه میزان اثر آنها شناسایی

].[7

شده تا در سیاستگذاریهایی که تمرکز بر بهبود شرایط
تاکنون نقش نگرش و باور نسبت به رانندگی با

سرعت زیاد بر رفتار رانندگی گروههای مختلف رانندگان،

ایمنی ترافیک دارند (به عنوان مثال در برنامههای
بازآموزی رانندگان متخلف) مورد استفاده قرار بگیرند.

موضوع مطالعات متعددی بوده است ] .[46–49با این
حال ،در مورد نقش نگرش یا باور رانندگان بر

دادهها و روش تحقیق
طرح پرسشنامه

سرعت مجاز مطالعات زیادی در دسترس نیست .به عنوان

پرسشنامه این مطالعه در چهار بخش اصلی طراحی شد.

یکی از مطالعات محدود در این زمینه ساگبرگ و سانفور

در بخش اول پرسشنامه ،رفتار انتخاب جرایم رانندگان

( )Sagberg, F., and Sundførبا بررسی به روش

در مواجهه با جرایم مربوط به نقض سرعت مجاز مورد

خوداظهاری در میان رانندگان نروژی نشان دادند که بهبود

بررسی قرار گرفت .بدین منظور از طراحی سناریوهای

بیشتر رفتار در میان رانندگان با نگرش مثبت آنها نسبت

انتخاب با استفاده از روش طراحی آزمایش استفاده شد.

به سیستم نمره منفی در ارتباط است [.]50

بهترین طرح برای استفاده در آزمایش انتخاب ،طرحی

بازدارندگی جرایم مربوط به نقض قانون رانندگی با

همچنین آثار بازدارندگی جرایم مختلف موضوع

است که تعداد تکرار هر سطح از هر ویژگی در طراحی

مطالعات محدودی بوده است .برای نمونه لیو و همکاران

سناریوهای انتخاب برابر با تعداد تکرار سطوح دیگر از

با بهرهگیری از یک مدل همزمان نشان دادند که نمره منفی

همان ویژگی بوده (برقراری تعادل طرح

( Balanced

با افزایش بازدارندگی ارتکاب به تخلفات در ارتباط

 )designو پس از مدلسازی تمامی پارامترها به طور

است ،با این حال اثری از ارتباط بازدارندگی با مکانیزم

کامال مستقل از پارامترهای دیگر تخمین زده شود

اعمال قانون نمره منفی مشاهده نشد [ .]22با این حال،

(برقراری تعامد طرح ( .[51] )design Orthogonalبرای

بررسیها حاکی از آن است که اندک مطالعات در دسترس

دستیابی به چنین طرحی از معیار کارایی ()D-efficiency

در مورد آثار بازدارندگی جرایم مختلف رانندگی محدود

استفاده میشود که مقداری بین صفر تا یک میپذیرد .هر

به مطالعه مکانیزمهای تنبیهی موجود است .از سوی دیگر

اندازه که معیار کارایی به یک نزدیکتر باشد ،آن طراحی

همواره جرایم دیگری نیز از سوی ذینفعان مختلف در

از تعامد و تعادل بیشتری برخوردار است ].[51

ایمنی راه (به خصوص پلیس) ارائه میگردد که آثار

در طرح سناریوهای بخش اول پرسشنامه ،طرحی

بازدارندگی آنها هنوز نامشخص است و به همین دلیل،

که بیشترین کارایی را داشته باشد انتخاب شده و تعداد

رغبت زیادی برای به کارگیری چنین جرایمی در سطح

سناریوها توسط ماتریس کدگذاری شده آن طرح کارا

وسیع وجود ندارد .لذا در این پژوهش به بررسی آثار

محاسبه شدند .به عبارت دیگر ابتدا با توجه به مالحظات

بازدارندگی جرایم موجود در کنار جرایم پیشنهادی (که

منطقی و محدودیتهای اجرایی ،طرحی با تعداد

هنوز اجرایی نشدهاند) پرداخته شده است.

سناریوی مشخص انتخاب شده و سپس ماتریس

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل مؤثر بر

کدگذاری آن طرح نوشته و در انتها کارایی آن محاسبه

بازدارندگی جرایم در گروه رانندگان جوان ،نقش نگرش-

گردید .این روند آنقدر ادامه پیدا کرد که طرحی با

ها و باورها در رفتار انتخاب جرایم مربوط به نقض

بیشترین کارایی به دست آید.
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به منظور طراحی سناریوهای انتخاب شامل جرایم

در جدول ( )9قابل مشاهده میباشد .با توجه به تعداد

و سطوح استفاده شده برای هر جریمه از مکانیزمهای

چهار جریمه در نظر گرفته شده و تعداد سطوح مربوط

مختلف بازدارندگی شامل جرایم نقدی ،نمره منفی،

به آنها ،حداکثر تعداد سناریوهای ممکن برای پرسشنامه

توقیف خودرو و محرومیت اجتماعی استفاده شد .از میان

در این پژوهش  251سناریو و کمترین تعداد ممکن 99

این جرایم ،در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در

سناریو بهدست آمد (در این مطالعه به منظور طراحی

ایران (مصوب سال  )9991به طور مستقیم به سه جریمه

سناریوها و محاسبه تعداد و کارایی آنها از روند ارائه

اول به عنوان جرایم نقض سرعت مجاز اشاره شده است.

شده توسط کوفلد ( [51] )Kuhfeldاستفاده شده است).

بر این اساس در حال حاضر ،مقدار جریمه نقدی برای

با توجه به مالحظات آماری (کارایی سناریوها) و

تجاوز از سرعت مجاز تا  95کیلومتر در ساعت  155هزار

محدودیتهای اجرایی ،طراحی پرسشنامه در این

ریال و برای بیش از  95تا  55کیلومتر تجاوز از سرعت

پژوهش مشتمل بر  22سناریو انجام گرفت و شاخص

مجاز  2میلیون ریال میباشد .نمره منفی رانندگان

کارایی مربوطه به مقدار  %99/1به دست آمد .در این

خودروهای سواری در صورت نقض قانون سرعت 5

مطالعه هر سناریو دارای سه گزینه از ترکیبات سطوح

نمره در نظر گرفته شده است .همچنین مطابق با قانون

مختلف جرایم بود (جدول  )9و به هر کدام از پاسخ-

رسیدگی به تخلفات رانندگی ،گواهینامه راننده متخلف

دهندگان چهار سناریو ارائه گردید .سطوح جرایم در هر

دارای  95نمره منفی به مدت سه ماه ضبط خواهد شد.

کدام از سناریوها به نحوی انتخاب شدند که هیچکدام از

همچنین براساس بند (د) از ماده  95قانون رسیدگی به

آنها از نظر منطقی ارجح بر سایر جرایم نباشند و تنها

تخلفات رانندگی ،در صورت انجام یک تخلف حادثهساز

ترجیحات رانندگان عامل تعیین کننده در انتخاب گزینه

دیگر به همراه نقض قانون رانندگی با سرعت مجاز

مورد نظر باشد .به طور مثال اگر در گزینه اول یک

خودروی راننده متخلف توقیف خواهد شد.

سناریو ،مقدار جریمه نقدی کمتر از گزینه دوم باشد ،در

افزون بر مجازاتهای ذکر شده ،در این مطالعه با

مقابل مقدار نمره منفی در گزینه اول از گزینه دوم بیشتر

هدف بررسی مکانیزمهای جدید بازدارندگی ،جریمهای

است .بنابراین تنها ترجیح راننده میان جریمه نقدی و

نیز تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی (که به-

نمره منفی ،عامل تعیین کننده در انتخاب گزینه مورد نظر

صورت ثبت سوء پیشینه راننده متخلف از مقررات

خواهد بود .همچنین به منظور جلوگیری از اریبی نتایج

سرعت تعریف شده است) در نظر گرفته شد و به پاسخ-

به دلیل پیچیده و طوالنی شدن پرسشنامه الزم است تا

دهندگان توضیح داده شد که از عواقب این جریمه ،تأثیر

ترتیب ارائه سناریوها به تصمیم گیرندگان به صورت

منفی آن در شئون مختلف از جمله مصاحبههای

تصادفی در نظر گرفته شود ] .[52بنابراین سناریوها در

تحصیلی ،شغلی و یا دریافت وامهای بانکی خواهد بود.

قالب دو بلوک جداگانه طراحی شدند و به هر یک از

مکانیزم محرومیت از حقوق اجتماعی ،مطابق ماده  21از

پاسخدهندگان یک بلوک از پرسشنامه به صورت تصادفی

فصل دوم قانون مجازات اسالمی مسبوق به سابقه است.

ارائه گردید و از آنان خواسته شد تا با فرض امکان تغییر

با این وجود ،در قوانین فعلی مرتبط با تخلف نقض

در قوانین فعلی رانندگی ،در هر سناریو از میان سه گزینه

سرعت مجاز ،جریمهای با عنوان محرومیت اجتماعی

که هر کدام مرکب از سطوح مختلفی از انواع جرایم بود

وجود ندارد .لذا سطوح این مکانیزم به طور فرضی و با

گزینهای را انتخاب کنند که در صورت اعمال ،به احتمال

الهام از موارد مذکور در قانون مجازات اسالمی تعیین

زیاد همچنان محدودیت سرعت رانندگی را نقض

گردید .بر این اساس ،جرایم انتخاب شده و سطوح آنها

خواهند کرد.
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جدول  9لیست ویژگیها ،واحد و سطوح مورد استفاده در توسعه
سناریوهای انتخاب
ویژگی
جریمه نقدی

واحد
بر حسب 952
ریال

سؤاالت ارائه شده در مقیاس طیف لیکرت ( :9خیلی زیاد
تا  :5خیلی کم) اظهار نمودند.

سطوح
955 ،295 ،925 ،55

نمره منفی

عدد

25 ،25 ،95 ،5

توقیف خودرو

روز

92 ،1 ،1 ،9

محرومیت اجتماعی

ماه

9 ،5 ،9 ،9

جمعآوری دادهها
با هدف دستیابی به جامعه رانندگان جوان ،اطالعات
مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشگری در میان
دانشجویان دارای گواهینامه و سابقه رانندگی گردآوری

در بخش دوم پرسشنامه اطالعات اجتماعی-
اقتصادی رانندگان شامل ،سن ،جنسیت ،سالهای سپری
شده از زمان اخذ گواهینامه ،وضعیت مالکیت خودرو و
تعداد ساعات رانندگی در هفته گردآوری شدند.

شد .جمعآوری دادهها با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس ( )Convenience Samplingو از طریق
پرسشگری در سه پردیس بزرگ دانشگاهی کشور شامل
پردیس کرج دانشگاه خوارزمی تهران ،پردیس دانشکده-

در بخش سوم پرسشنامه ،نگرش رانندگان نسبت به

های فنی دانشگاه تهران و پردیس دانشگاه آزاد اسالمی

تصادف و نگرش آنها نسبت به رانندگی با سرعت زیاد

واحد تهران-شرق انجام گرفت .پرسشنامهها لزوما توسط

به صورت مجزا و با استفاده از ابزار توسعهیافته و

دانشجویان دارای گواهینامه که حداقل یک ساعت در

اعتبارسنجی شده توسط دی پلسماکرز و جانسنز (پلس)

طول هفته رانندگی میکردند ،تکمیل شدند .در مجموع

مورد پرسش قرار گرفت ] .[13بدین منظور از پاسخ

 555پرسشنامه از طریق مصاحبه چهره به چهره در

دهندگان خواسته شد تا میزان موافقت خود را با نگرشها

محوطههای عمومی دانشگاه شامل محل راهروها،

در مورد تصادف (به عنوان مثال ،رعایت محدودیت

غذاخوری دانشگاه و کافهتریا گردآوری شد .همچنین

سرعت من را قادر میسازد تا بتوانم در موارد اضطراری

پس از هماهنگی با برخی از اساتید ،پرسشنامههایی نیز

زودتر متوقف شوم ،).نگرشها نسبت به رانندگی با
سرعت زیاد (به عنوان مثال ،رانندگی با سرعت غیر مجاز
از مهمترین مشکالت جامعه است) بیان نمایند .میزان
موافقت یا مخالفت پاسخ دهندگان در مقیاس طیف
لیکرت ( :9خیلی زیاد تا  :5خیلی کم) مورد سنجش قرار
گرفت.
بخش چهارم پرسشنامه به سه سؤال در رابطه با باور
رانندگان نسبت به جرایم راهنمایی و رانندگی (به عنوان
مثال ،جرایم رانندگی برای درآمدزایی دولت هستند).
اختصاص یافت .سؤاالت این بخش به صورت
خودساخته و با توجه به شرایط اجتماعی ،طراحی شدند.
پاسخ دهندگان میزان موافقت یا مخالفت خود را با
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

در انتهای برخی کالسها توزیع گردید .دانشجویان پس
از شنیدن دستورالعمل نحوه تکمیل پرسشنامه توسط
پرسشگران ،به سواالت پاسخ دادند .در هیچکدام از
بخشهای پرسشنامهها نیازی به ثبت اطالعات هویتی
پاسخدهندگان نبود و در تمام مراحل پرسشگری ،به
پاسخدهندگان اطمینان داده شد که مشارکت در
پرسشگری کامال داوطلبانه است.
در نهایت و پس از حذف پرسشنامههای ناقص و
پرسشنامههایی که دارای پاسخهای غیرمنطقی بودند559 ،
عدد پرسشنامه کامال تکمیل شده بهدست آمد (نرخ
پاسخگویی  19/9درصد) که در تحلیلها و مدلسازی
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مورد استفاده قرار گرفت .جدول ( )2اطالعات توصیفی

جدول  2توصیف اطالعات مربوط به بخش دوم پرسشنامه

دادههای بخش دوم پرسشنامه را نشان میدهد .براساس

ویژگی/توزیع

اطالعات جمعآوری شده  95/9درصد رانندگان نمونه

سن

مرد و  21/9درصد آنها زن بودند 52/9 .درصد از پاسخ

درصد

فراوانی

کمتر از  25سال

99

9/1

 25تا  29سال

222

29/95

پاسخ دهندگان کمتر از  95ساعت در هفته رانندگی می-

 22تا  21سال

952

95/92

باالی  21سال

99

99/91

کردند .همچنین  15درصد رانندگان کمتر از  5سال از

جنسیت

دهندگان بین  99تا  29سال سن داشتند 19/9 .درصد از

مدت اخذ گواهینامه آنها گذشته بود و لذا تجربه

مرد

952

95/9

رانندگی زیادی نداشتند .میانگین و انحراف معیار پاسخ-

زن

921

21/9

های رانندگان به سؤاالت مربوط به نگرش نسبت به

ساعات رانندگی در هفته

تصادف ،نگرش نسبت به رانندگی با سرعت زیاد و باور

کمتر از  95ساعت

951

19/19

 95تا  25ساعت

925

29/12

نسبت به کاربرد صحیح جرایم راهنمایی و رانندگی در

باالی  25ساعت

29

1/99

مدت زمان سپری شده از اخذ گواهینامه

جدول ( )9نشان داده شده است.

کمتر از  5سال

959

15/59

 5سال و بیشتر

255

91/19

جدول  9نگرشها و باور رانندگان در نمونه مورد بررسی
سؤاالت

میانگین

انحراف معیار

نگرش نسبت به تصادف
رعایت محدودیت سرعت من را قادر میسازد تا بتوانم در موارد اضطراری زودتر متوقف شوم.

9/959

5/995

رعایت محدودیت سرعت احتمال تصادفات منجر به خسارت خودرو را کاهش میدهد.

9/995

5/992

رعایت محدودیت سرعت احتمال تصادفات جرحی را کاهش میدهد.

9/952

5/959

نگرش نسبت به رانندگی با سرعت زیاد
رانندگی با سرعت غیر مجاز از مهمترین مشکالت جامعه است.

2/959

9/255

وقتی دیگران با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنند من عصبانی میشوم.

2/991

9/991

باور نسبت به جرایم رانندگی
هرچه مأموران راهنمایی و راهنمایی بیشتر جریمه کنند حقوق بیشتری میگیرند.

2/995

9/995

اگر افسران راهنمایی و رانندگی تمام قبضهای جریمه را پر نکنند جریمه میشوند.

2/129

9/519

جرایم رانندگی برای درآمدزایی دولت است.

2/525

9/595
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i≠j

کاهش ابعاد دادهها
وجود متغیرهای زیاد و ناشناخته بودن ارتباط بین آنها

در رابطه قبل  rijو  aijبه ترتیب ضرایب همبستگی

در بخشهای سوم و چهارم پرسشنامه ،انجام تحلیلهای

ساده و جزئی بین متغیرهای اولیه  iو jاست .در صورتی

نهایی را دچار مشکل میکند .لذا در این مطالعه با هدف

که مقدار  KMOکمتر از  5/5باشد نمونه مورد مطالعه

کاهش ابعاد دادهها و سهولت در فرایند مدلسازی ،از

کفایت الزم را برای انجام تحلیل عاملی ندارد ].[54

()Exploratory Factor Analysis

برای اطمینان از حصول نتایج یکسان با وسیله و

( Principal Component

شرایط مشابه در زمانهای مختلف ،الزم است تا پایایی

 )Analysisو در ادامه تحلیل عاملی تأییدی

مولفههای محاسبه شده توسط رویکرد مؤلفههای اصلی

( )Confirmatory factor analysisبه روش مدلیابی

بررسی شود .بدین منظور از محاسبه ضریب آلفای

معادالت ساختاری استفاده شد .در روش تحلیل مؤلفه-

کرونباخ استفاده شده است .رابطه ( )5نحوه محاسبه

های اصلی ،مهمترین اطالعات از میان دادهها استخراج

ضریب آلفای کرونباخ را نشان میدهد.

تحلیل عاملی اکتشافی

به روش مؤلفههای اصلی

شده و این اطالعات به عنوان مجموعهای از متغیرهای
جدید به نام مؤلفههای اصلی بیان میشوند ].[53
به منظور شناسایی مولفههای اصلی پس از
استانداردسازی متغیرهای اصلی ( )Xماتریس همبستگی
با استفاده از رابطه ( )9و مقادیر ویژه )  (λiو بردار ویژه
)  (eiبا استفاده از رابطه ( )2محاسبه میشوند.

در رابطه ( n ،)5تعداد پرسشها si ،واریانس هر
پرسش و  σ2واریانس کل پرسشها میباشد ] .[55هرچه
مقادیر محاسبه شده توسط رابطه ( )5به عدد یک نزدیک-

=Z

در این مطالعه به منظور مدلسازی معادالت

M.ei=λi.I.ei

ساختاری از نرمافزار  AMOSاستفاده شده است .بررسی

()9

σ

در رابطه ( I ،)2ماتریس همانی با درجه برابر تعداد
متغیرهای اولیه است .مولفههای اصلی به تعداد متغیرهای
اولیه ( ،)nبا استفاده از رابطه ( )9محاسبه میشوند.

خوبی برازش مدل ساخته شده از طریق کنترل برخی از
شاخصهای برازش مانند ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد ( ، )RMESAبرازش تطبیقی ( )CFIو نسبت

PCi = e1i y1 + ei2 y 2 + ⋯ + ein y n

مجذور کای دو به درجات آزادی ( )CMINانجام گرفته

ST:

شده است .در صورتی که  RMESAمقداری کمتر از

(e1i )2 + (ei2 )2 + ⋯ + (ein )2 = 1

 CFI ، 5/59بزرگتر از  5/1و  CMINمقادیری کوچکتر
از  9داشته باشد مدل دارای برازشی مناسب است ].[56

()9
در رابطه ( y i ،)9نشاندهنده _iامین متغیر اولیه و
( eijامتیاز عاملی) نشاندهنده المان _jام از بردار ویژه _iام
از ماتریس  Mاست .به منظور بررسی کفایت نمونه در
تحلیل اکتشافی به روش مولفههای اصلی از آزمون
بارتلت ( )Bartletاستفاده میشود .آماره این آزمون در
رابطه ( )2نشان داده شده است.
()2

()5

𝜎2

[1 −

𝑛−1

=α

تر باشند ،همگنی پرسشها بیشتر خواهد بود.
x−μ

()2

]

𝑖𝑠 ∑𝑛𝑖=1

𝑛

n
2
∑n
i=1 ∑j=1 rij
n
n
n
2
2
∑i=1 ∑j=1 rij +∑i=1 ∑n
j=1 aij
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مدلسازی رفتار انتخاب جرایم
در این مطالعه نقش نگرش و باور رانندگان بر بازدارندگی
جرایم رانندگی با سرعت زیاد ،از طریق مدلسازی
انتخاب گسسته

و مدل لوجیت چندجملهای

( )Multinomial Logit Modelمورد بررسی قرار گرفت.
مدلهای انتخاب گسسته به صورت آماری در رابطه با
انتخاب انجام شده توسط هر فرد و با توجه به ویژگیهای
سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،
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فرد تصمیم گیرنده و ویژگیهای ارائه شده برای گزینه

و صفر به آن تعلق میگیرد ،بدین ترتیب که ،در صورتی

انتخابی ،میباشند.

که راننده جریمه  iرا انتخاب کند متغیر وابسته مربوط به

سادهترین و پرکاربردترین مدل استفاده شده برای

آن گزینه برابر یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد

مدلسازی انتخاب گسسته مدل لوجیت چندجملهای می-

بود .لذا در این پژوهش ،متغیر وابسته مدل لوجیت چند

باشد ] .[57محبوبیت این روش از آنجا ناشی میشود که

جملهای ،انتخاب جرایم رانندگی مربوط به نقض سرعت

فرم بستهای برای بیان احتمال انتخاب گزینهها ارائه می-

مجاز بوده است.

دهد و به سادگی قابل تفسیر است ] .[58فرض اساسی

در این مطالعه ،به منظور آزمون معناداری بهبود

در تخمین مدل لوجیت چند جملهای توزیع مقادیر

توصیف مدل لوجیت چندجملهای نسبت به مدل پایه

مشاهده نشده به صورت یکسان و مستقل

(مدلی که تنها شامل متغیرهای اصلی میباشد) از آزمون

( )Independently and Identically Distributedاست.

نسبت درست نمایی استفاده شده است .فرضیه و آمارهی

این فرض با در نظر گرفتن توزیع گامبل

( Gumbel

این آزمون در رابطه ( )9آورده شده است.

 )distributionبرای مقادیر مشاهده نشده اعمال میشود.

H0 : LLbase model = LLestimated model

در این مدل مطلوبیت درک شدهی گزینه _iام موجود در

H1 : LLbase model ≠ LLestimated model

مجموعه انتخابی  jاز نگاه راننده _nام با  Unijنشان داده

−2(LLbase model − LLestimated model )~χ2

شده است .مطلوبیت درک شده به دو بخش معین

()9

 )componentتقسیم میشود .بخش اول با  Vnijو بخش

آماره بحرانی مربع کای (( )Chi-squareدرسطح معناداری

( )Deterministic componentو تصادفی

( Stochastic

اگر مقدار آماره محاسبه شده از رابطه ( )9از مقدار

دوم با  εnijمشخص شده است ] .[59در رابطه ()1

 )α = 0.05بیشتر باشد ،فرضیه صفر رد خواهد شد و

ساختار ذکر شده نشان داده شده است.

مدل به طور کلی دارای اهمیت میباشد.

Unij = Vnij + εnij

()1

احتمال انتخاب گزینه  iتوسط هر راننده با استفاده
از رابطهی ( )9به دست میآید .در این رابطه فرض می-

نتایج مدلسازی
کاهش ابعاد دادهها

شود که هر راننده گزینهای را انتخاب میکند که مطلوبیت

نتایج حاصل از تحلیل مؤلفههای اصلی در جدول ( )2و

درک شدهی آن گزینه بیشتر از مطلوبیت درک شدهی

نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی در جدول ( )5نشان

سایر گزینهها باشد.

داده شده است .با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی

)Pni = P(Uni > Unj , for all j ≠ i

مقادیر  KMOدر محدوده کفایت نمونه برای انجام تحلیل

)𝑖 ≠ = P(Vni + εni > Vnj + εnj , for all j

عاملی اکتشافی قرار دارد .همچنین بار عاملی (همبستگی

)= P(εnj < Vni − Vnj + εni , for all j ≠ i

هر مورد با عامل اکتشافی) و ضریب آلفای کرونباخ
(معیاری از پایایی) تمام عوامل نیز گزارش شدهاند.

()9
در رابطه ( Pni ،)9احتمال انتخاب گزینه _iام توسط
راننده _nام میباشد .متغیر وابسته در مدلهای انتخاب
گسسته به صورت گسسته در نظر گرفته شده و مقدار یک

سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،
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نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی...
جدول  2نتایج تحلیل اکتشافی مؤلفههای اصلی برای ساختار نگرش و باور
عوامل
عامل اول :نگرش نسبت به تصادف (5/919

F1
=

∗

F3

F2

)α

رعایت محدودیت سرعت احتمال تصادفات منجر به خسارت خودرو را کاهش میدهد.

5/925

-5/529

5/255

رعایت محدودیت سرعت احتمال تصادفات جرحی را کاهش میدهد.

5/999

5/529

5/512

رعایت محدودیت سرعت من را قادر میسازد تا بتوانم در موارد اضطراری زودتر متوقف شوم.

5/991

-5/519

5/915

عامل دوم :باور نسبت به جرایم رانندگی()α = 5/925
هرچه مأموران راهنمایی و رانندگی بیشتر جریمه کنند حقوق بیشتری میگیرند.

-5/999

5/929

5/599

اگر افسران راهنمایی و رانندگی تمام قبضهای جریمه را پر نکنند جریمه میشوند.

-5/595

5/922

5/999

جرایم رانندگی برای درآمدزایی دولت هستند.

5/512

5/951

-5/919

عامل سوم :نگرش نسبت به رانندگی با سرعت زیاد** ()α = 5/292
رانندگی با سرعت غیرمجاز از مهمترین مشکالت جامعه است.

5/955

5/522

5/919

وقتی دیگران با سرعت غیرمجاز رانندگی میکنند من عصبانی میشوم

5/259

-5/599

5/959

KMO

5/999

% Cumulative variance explained
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* ضریب آلفای کرونباخ
جدول  5نتایج تحلیل عاملی تأییدی

تخمین ضرایب مدل

شاخصهای برازش

مقدار

جدول ( )1متغیرهای مورد استفاده در برازش مدل

Chi-Square

29/599

لوجیت چند جملهای را نشان میدهد .برای میانگین هر

DF

99

گروه از متغیرهای کاهش ابعاد یافته در بخش  ،9-9یک

Chi-Square/DF

9/152

CFI

5/199

متغیر گسسته تعریف شد و حساسیت متغیر مربوطه با

RMSEA

5/591

همانطور که از جدول ( )5مشخص است ،تحلیل
عاملی تأییدی مؤید ساختار به دست آمده در تحلیل
عاملی اکتشافی میباشد .با توجه به نتایج تحلیل مؤلفه-
های اصلی و تحلیل عاملی اکتشافی ،آن گروه از سؤاالتی
که به صورت یک عامل ،کشف و تأیید شدهاند را میتوان
به عنوان یک متغیر مستقل برای مدلسازی در نظر گرفت.
بدین ترتیب ،در این مطالعه از میانگین مقادیر به دست
آمده از پاسخهای رانندگان برای هر گروه از سؤاالت
مربوط به نگرش نسبت به تصادف ،رانندگی با سرعت
زیاد و باور نسبت به جرایم رانندگی استفاده شد.
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

طیفهای مختلف ( =9خیلی کم تا  =5خیلی زیاد) در
روند برازش مدل ،مورد آزمون قرار گرفت .در نهایت،
تنها آن طیفی از متغیرها که بیشترین معناداری را در مدل
داشتهاند ،در جدول ( )1نمایش داده شده است.
الزم به ذکر است که عالوه بر پنج طیف لیکرت
تعریف شده برای سؤاالت ،سطوح کوچکتر یا مساوی و
بزرگتر یا مساوی با هرکدام از پنج طیف نیز برای میانگین
متغیرهای کاهش ابعاد یافته در روند مدلسازی کنترل
شده است.
نتایج برازش مدل لوجیت چند جملهای در جدول
( )9نشان داده شده است .با توجه به تعداد رانندگان
حاضر در نمونه ( 559نفر) و ارائه چهار سناریو به هرکدام

سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،
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از آنها ،تعداد انتخابهای مورد استفاده در مدل 2552

صورت برهمکنشی در نظر گرفته شدهاند .با توجه به

عدد بوده است .آزمون نسبت درستنمایی نشان میدهد

نتایج مدلسازی ،هر چهار متغیر جریمه نقدی ،نمره منفی،

که دو برابر تفاضل مقادیر ) LL(βو ) LL(Cمربوط به

توقیف خودرو و محرومیت اجتماعی از نظر آماری

مدل لوجیت چندجملهای و مدل ثابت ( )199/91با

معنادار شده و در افزایش بازدارندگی از نقض قانون

اختالف زیادی از مقدار آماره بحرانی مربع کای دو

تأثیرگذار هستند.

( )99/95بیشتر بوده و فرضیه صفر رد میشود .بنابراین

همچنین برهمکنش میانگین متغیرهای نگرش

مدل به طور کلی دارای اهمیت آماری است و متغیرها

نسبت به تصادف ،نگرش نسبت به رانندگی با سرعت

دقت مدل را از نظر آماری بهبود دادهاند .همانطور که در

زیاد و باور نسبت به جرایم رانندگی در سطوح مختلف

جدول ( )9مشخص است ،در روند پرداخت مدل به

معنادار شدهاند .عالمت منفی در تمام متغیرهای تخمینی،

منظور بررسی ناهمگونی رفتار انتخاب جریمه رانندگان
(اختالف سلیقهها) در گروههایی با نگرش و باورهای
متفاوت ،میانگین متغیرهای ذکر شده و متغیرهای
سیاستپذیر (چهار جریمه ارائه شده در سناریوها) به

نشاندهنده افزایش هزینههای مورد انتظار رانندگان برای
ارتکاب به تخلف بوده و بزرگی اندازه ضریب متغیرهای
تخمینی نشاندهنده میزان بازدارندگی جرایم بر حسب
واحد هرکدام از آنها میباشد.

جدول  1معرفی متغیرهای استفاده شده در مدلسازی
متغیر

نماد

توضیح

جریمه نقدی

PEN

مقدار جریمه نقدی

نمره منفی

MIN

مقدار نمره منفی

توقیف خودرو

STOP

مقدار توقیف

محرومیت اجتماعی

DEP

مقدار محرومیت اجتماعی

باور نسبت به جرایم
رانندگی
نگرش نسبت به
رانندگی با سرعت زیاد

BI

MAST

MACT1

MACT2

نگرش نسبت به
تصادف
MACT3

MACT4

سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،

برای رانندگانی که میانگین باور آنها نسبت به جرایم رانندگی کوچکتر از  2است  BI=1و برای
رانندگانی که باور آنها نسبت به جرایم بزرگتر از  2است

BI=0

برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به سرعت بزرگتر یا مساوی  2است  MAST=1و
برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به سرعت کوچکتر از  2است

MAST=0

برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف کوچکتر یا مساوی  9است
و برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف بزرگتر از  9است

MACT1=0

برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف کوچکتر یا مساوی  2است
و برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف بیشتر از  2است

MACT1=1

MACT2=1

MACT2=0

برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف بزرگتر از  2است  MACT3=1و برای
رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف کمتر از  2است

MACT3=0

برای رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف از  2کمتر است  MACT4=1و برای
رانندگانی که میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف بیشتر از  2است

MACT4=0

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی
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نقش نگرش و باور رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی...
جدول  9نتایج مدل لوجیت چند جملهای
متغیرها

مقدار پارامتر تخمینی

PEN

-5/55555

5/5559

MIN

-5/59995

5/5299

STOP

-5/51992

5/5555

DEP

-5/95219

5/5555

DEP×BI

5/55295

5/5229

MIN×MAST

-5/52999

5/5299

PEN×MACT1

5/55299

5/5192

MIN×MACT2

5/59595

5/5211

STOP×MACT3

-5/59591

5/5129

DEP×MACT4

-5/52155

5/5215

تعداد مشاهدات

2552
)LL(β

-9995/9212

نمایی )LL(C

-2999/1195

لگاریتم تابع درست نمایی
لگاریتم تابع درست

مقدار

p-value

آماره آزمون نسبت درستنمایی نسبت به مدل پایه

199/91

تعداد ضرایب مدل تخمینی
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بحث و نتیجهگیری

رانندگی با سرعت مجاز نیز افزایش خواهد یافت .با توجه

با وجود تأثیر نگرش و باور رانندگان جوان و کمتجربه

به اندازه ضرایب تخمینی جرایم (برحسب واحد)،

در رفتار رانندگی و همچنین اهمیت شناخت رفتار

متغیرهای محرومیت اجتماعی و جریمه نقدی به ترتیب

رانندگان در مواجهه با جرایم رانندگی با سرعت

در افزیش بازدارندگی از ارتکاب به تخلف سرعت

غیرمجاز ،تاکنون در مطالعات اندکی نقش نگرش و باور

غیرمجاز ،نسبت به سایر متغیرها بیشترین و کمترین تأثیر

رانندگان جوان بر بازدارندگی جرایم رانندگی مربوط به

را داشتهاند .چنین یافتهای با نتایج به دست آمده از

سرعت غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفته است .بنابراین

مطالعات پیشین که تأثیر افزایش جرایم نقدی در ایجاد

مطالعه حاضر در زمره نخستین مطالعاتی است که نقش

بازدارندگی را محدود و در بعضی موارد بیتأثیر نشان

نگرش رانندگان نسبت به سرعت زیاد ،تصادف و باور

داده است [ ]32,60هم سو میباشد.

رانندگان نسبت به جرایم رانندگی را بر بازدارندگی

براساس بررسی برهمکنش متغیر محرومیت

جرایم رانندگی با سرعت غیرمجاز مورد بررسی قرار داده

اجتماعی و میانگین باور رانندگان نسبت به جرایم

است.

رانندگی ،برای رانندگانی که نسبت به اعمال جرایم

نتایج برازش مدل نشان داد که هر چهار جریمه ارائه

راهنمایی و رانندگی باور مثبتی نداشتهاند ،محرومیت از

شده در سناریوها در کاهش مطلوبیت انتخاب جرایم مؤثر

حقوق اجتماعی بازدارندگی کمتری نسبت به سایر

بودهاند .به عبارت دیگر با افزایش مقدار این جرایم،

رانندگان داشته است .به عبارت دیگر برای رانندگانی که

هزینههای مورد انتظار رانندگان برای نقض قانون

در باور آنها جرایم راهنمایی و رانندگی با هدف ایجاد
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بازدارندگی و در چارچوب کارکرد صحیح آنها اعمال

بازدارندگی جرایم نقدی برای رانندگانی با میانگین طیف

نمیشوند ،محرومیت اجتماعی بازدارندگی را به اندازه

نگرش نسبت به تصادف کوچکتر مساوی سه (طیف سه

سایر رانندگان افزایش نداده است .این یافته با نتایج

برابر گزینه "نظری ندارم" در پرسشنامه است) ،کمتر از

مطالعات پیشین همخوانی دارد .با توجه به نتایج این

سایر رانندگان به دست آمده است.

مطالعات ،عدالت درک شده از جرایم توسط رانندگان و

برخالف دو مکانیزم نمره منفی و جریمه نقدی،

به ویژه رانندگان جوان ،به عنوان یکی از مهمترین عوامل

محرومیت از حقوق اجتماعی برای رانندگانی که نسبت

تعیینکننده در پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی به

به نقش رعایت سرعت مجاز در تصادفات نگرش مثبتی

حساب میآید ] .[24,61بنابراین ،باور منفی نسبت به

داشتهاند ،بازدارندگی از تخلف نقض سرعت مجاز را

اعمال صحیح جرایم رانندگی و ناعادالنه ارزیابی کردن

افزایش داده است .با توجه به این یافتهها میتوان نتیجه

آنها توسط افراد ،به عنوان موانع مهمی در برابر افزایش

گرفت ،برای آن دسته از رانندگانی که به طور کلی نگرش

بازدارندگی جرایم محسوب میشوند .از این رو الزم

آنها نسبت به منافع رعایت سرعت مجاز در تصادفات

است تا از طریق آموزش و آگاهی رسانی ،باور منفی افراد

مثبت بوده است ،مکانیزمهای نمره منفی و جرایم نقدی

نسبت به جرایم رانندگی در جامعه کاهش یابد.

نقش کمتری در افزایش بازدارندگی نسبت به سایر

همچنین برهمکنش میانگین نگرش رانندگان نسبت

رانندگان داشتهاند ،از این رو توصیه میشود تا در کنار

به رانندگی با سرعت زیاد بر متغیر نمره منفی از نظر

سایر مکانیزمهای بازدارندگی از مکانیزمهای مؤثر دیگری

آماری معنادار شد .به عبارت دیگر ،برای رانندگانی که به

مانند محرومیت اجتماعی برای کنترل رفتار انتخاب

طور کلی میانگین نگرش آنها نسبت به رانندگی با

سرعت رانندگانی با این نوع از نگرشها استفاده شود.

سرعت زیاد مثبت است و این شیوه رانندگی را

بررسی برهمکنش توقیف خودرو و میانگین نگرش

خطرآفرین نمیدانند ،نمره منفی ،بازدارندگی از ارتکاب

نسبت به تصادف نشان میدهد ،برای رانندگانی که در

به تخلف نقض سرعت مجاز را نسبت به سایر رانندگان

مورد منافع رعایت سرعت مجاز در بروز تصادفات نظری

افزایش میدهد .بنابراین برای ایجاد بازدارندگی در این

نداشته یا با آن مخالف بودهاند ،توقیف خودرو نسبت به

گروه از رانندگان عالوه بر برنامههای آموزشی به منظور

سایر رانندگان بازدارندگی بیشتری داشته است.

تغییر نگرش آنها نسبت به رانندگی با سرعت زیاد ،می-

به طور کلی و براساس بررسی نتایج این مطالعه،

توان از افزایش نمره منفی نیز به عنوان عامل بازدارنده

جرایم نقدی در برخی از شرایط ،مانند باور منفی

استفاده کرد.

رانندگان نسبت به جرایم راهنمایی و رانندگی و یا نگرش

با توجه به نتایج ،میانگین نگرش رانندگان نسبت به

مثبت رانندگان نسبت به منافع رعایت سرعت مجاز در

تصادف و هر چهار متغیر مستقل در طیفهایی متفاوت

افزایش بازدارندگی از تخلف رانندگی با سرعت غیرمجاز

از نظر آماری معنادار شده است .بر این اساس ،نمره منفی

موفق نبوده است .لذا همانطور که پیشتر نیز ذکر شد،

برای رانندگانی که به طور کلی نسبت به نقش رعایت

پیشنهاد میشود که در کنار جرایم نقدی ،سایر مکانیزم-

سرعت مجاز در تصادفات نگرش مثبتی داشتهاند

های بازدارندگی غیرپولی به کار گرفته شوند.

(میانگین نگرش آنها نسبت به تصادف کوچکتر یا

در این پژوهش تأثیر متغیرهای نگرش و باور

مساوی با دو میباشد) ،در مقایسه با سایر رانندگان

رانندگان بر رفتار انتخاب جریمه آنها مورد بررسی قرار

بازدارندگی کمتری ایجاد کرده است .همچنین

گرفت .با وجود این ،تحقیقات حاکی از آن است که رفتار

سال سی و سوم ،شمارۀ چهار9911 ،
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 از آنجا که در روش.نمونهگیری در دسترس استفاده شد

رانندگی با سرعت زیاد تابع متغیرهای دیگری همچون

 همه افراد جامعه شانس یکسانی،نمونهگیری در دسترس

.درک از خطر رانندگان و سابقه رانندگی آنها میباشد

 چالش مهمی، وجود منابع اریبی،در انتخاب شدن ندارند

بررسی تأثیر چنین متغیرهایی بر رفتار انتخاب جریمه

 لیکن به دلیل محدودیتهای.در نمونهگیری خواهد بود

رانندگان میتواند در تحقیقات آینده مورد توجه قرار

 از جمله عدم دسترسی یکسان به اعضای،اجرایی و زمان

 همچنین کفایت بازدارندگی جرایم فعلی در این.بگیرد

 در عمل امکان استفاده،)جامعه مورد بررسی (دانشجویان

مطالعه مورد بررسی قرار نگرفت و میتواند موضوع

از روشهای نمونهگیری احتمالی مانند نمونهگیری

.مطالعات بعدی باشد

.سیستماتیک وجود نداشت

محدودیتهای تحقیق
در پژوهش حاضر به منظور گردآوری دادهها از روش
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