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  چكيده

 برخوردار ويژه اي اهميت از رانندگي تصادف جاده اي، نقل و حمل زيرساخت با مرتبط مختلف حوادث ميان از ايران در

و  صدمات .است تصادفات ترافيكي از ناشي كشور طبيعي غير ميرهاي و مرگ از ناشي تلفات درصد 25 كه طوري. است

 اين .شود گرفته مي ناديده موارد اغلب در متأسفانه كه است مالحظه قابل و مهم امري ترافيكي، تصادفات از ناشي خسارات

 تصادفات  كنترل و كاهش در رانندگي و راهنمايي پليس با هدف اصلي بررسي ميزان رضايت شهروندان از عملكرد پژوهش

 مي محسوب اي توسعه-كاربردي تحقيق مطالعه، هدف نظر از و گرفته قرار پيمايشي و تحليلي-توصيفي تحقيقات زمرة در

 ضريب از پرسشنامه پايايي سنجش مي باشد براي )138649(مرودشت شهر شهروندان كلية پژوهش، اين آماري جامعة. شود

 با رابطه در اما. است پرسشنامه قبول قابل پايايي دهندة نشان.) /744( آمده دست به آلفاي كه گرديد استفاده كرونباخ آلفاي

 عنوان به آماري جامعة كلية و. است نشده انجام گيري نمونه تصادفات تعداد محدوديت دليل به تصادفات تعداد آماري جامعة

 پژوهش نتايج .است شده استفاده SPSS افزار نرم از ها داده تحليل و تجزيه و ها نقشه تهية منظور به. شد انتخاب نمونه حجم

و  ندارد وجود يا رابطه تصادفات وقوع و رانندگان سن نيب مرودشت شهر در كه داد نشان رمنياسپ يهمبستگ ليتحلدر 

 تصادفات كنترل و كاهش در رانندگي و راهنمايي پليس از شهروندان رضايت دهندة نيز نشان اي نمونه تك تي آزمون نتايج

 حد در بيانگر كه)0,55(مثبت حدپايين و)0,46(حدباال همچنين و) 0,000(معناداري سطح و درصد95 اطميناني سطح. است

  .است رانندگي و راهنمايي پليس از شهروندان رضايت دهندة و نشان است رابطه شدت بودن متوسط

  

  شهر مرودشت راهنمايي و رانندگي،  ، رضايتمندي،اتتصادف واژه هاي كليدي:
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  قدمهم

 و هستند  قربانيان جوان بيشتر  كه است  حالي در اين. است  جهان در عمومي سالمت  مشكالت  بزرگترين از يكي تصادفات 

  رشد و سو يك از جمعيت روزافزون افزايش )77: 1388اند( پاك گوهر و همكاران،بوده كامل سالمتي داراي تصادف  از قبل

سترده  منفي و مثبت اثرات ديگر، سوي  از نقل و حمل صنعت  شته  جوامع در اي گ ست  دا  حجم ايش افز سبب  امر اين. ا

 با. اســت شــده اي جاده تصــادفات و حوادث آمار افزايش آن متعاقب و ها راه شــبكه ســطح در جابجايي و تردد تقاضــاي

سترش  شيني  زندگي گ صادي  فوايد مقاب در اخير، قرن نيم در ها جاده و ها شاهراه  در ترافيك روزافزون افزايش و ما  و اقت

شي  رفاهي سترش  از نا ساافر،  و كاال جايي به جا سرعت  و ارتباطات گ سافانه  م صادفات  شدت  و تعداد بر متأ  به ترافيكي ت

 گشتيل، (كند مي تحميل بشري  جوامع بر را سنگيني  بار تصادفات  اين از ناشي  مالي و جاني ضايعات  و شده  افزوده سرعت 

سر    در ).2: 1390 ست  و ميليون يك مرگ موجب رانندگي حوادث ساالنه  جهان سرا سيب  و نفر هزار دوي  از بيش ديدگي آ

  ).  264: 1392همكاران، و شهباز(شود مي نفر ميليون پنجاه

 حدود معلوليت        و شدگان  فوت از درصد  13 حدود مرگ علت متوسط،  درآمد با كشورهاي  و درآمد كم كشورهاي  در

ــد 34 ــمي هاي ناتواني دچار كه افرادي از درص ــو نقص و جس ــته عض ــادفات اند، گش ــت بوده تص  &Jacobs(     اس

Thomas:2000:66(ساس  بر شت  سازمان  گزارش ا صادفات  جهاني بهدا  بر موثر عامل ابتدايي هشت  زمره در رانندگي ت

  سال)  29 - 15 ( جوانان ميان در فوت بر موثر ترين عامل تأثيرگذار رانندگي تصادفات  همچنين. است  جهان در مير و مرگ

گيرد(احمدي   مي قرار مرگ بر مؤثر عوامل ام 5 رتبه در 2030 سال در رانندگي سازمان، تصادفات اين بيني پيش بر بنا. است

شورهاي  در )106: 1393و عليمحمدي،  شرفته  ك سيعي  تحقيقات پي شگاه ها  در و  وقوع علل به راجع تحقيقاتيمراكز  و دان

  سرعت  و افزاينده تعداد روند عليرغم درحالتوسعه،  كشورهاي  در اما است؛  آنها انجامشده  از جلوگيري روشهاي  و تصادفات 

شديد  را اين افزايش ضرورت  كه جمعيت بيرويه رشد  و نقليه وسايل  ست؛  كرده ت سهيالت  كيفيت و ميزان ا شهري و  ت  درون

شهري  سب  به طور برون ستانداردهاي  و نيافته بهبود متنا سايل  ا شد  مطلوبي حد در نقليه ايمني و   متوفيان آمار و نكرده اند ر

سيار  ايران، در تصادفات  ناشي از    حوادث مهمترين از يكي تصادفات  )127: 1394است (احمدي مرزاله و همكاران ،   زياد ب

سوب  جهان در غيرعمدي شود  مح سر   در نفر ميليون 1,2 حدود ساليانه در . مي  از را خود جان حوادث، اين اثر در جهان سرا

  محسوب غيرعمدي آسيبهاي مرگ در علت اولين و كل در گومير مر علت دومين تصادفات ايران در ماكنون ه دست ميدهند،

سجين و همكاران،     شود( ديندار بو ضايتمندي  در اين ميان ميزان )101: 1393مي ست  عواملي از يكي نيز مردم ر به  ميل كه ا

پژوهش حاضر  چنانچه در داد و در كاهش و كنترل ميزان تصادفات نقش مؤثري دارد خواهد افزايش آنان در را گرايي قانون

  پليس عملكرد ا توجه به اهداف اصلي تحقيق كه بررسي توزيع تصادفات سه ساله اخير و ارزيابيب در سطح شهر مرودشت، 

  شهر  شهروندان  رسد  مي نظر حقيق حاظر در راستاي رسيدن به پاسخ اين فرضيه است كه به     رانندگي مي باشد و ت  راهنمايي

  .دارند ترافيك رضايت سازي روان و تصادفات كاهش زمينة در پليس عملكرد از مرودشت
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  و مباني نظري   مطالعات

 به نسبت كه پژوهشگر شود مي سبب و است مطالعه مكمل موضوع، بررسي در آن از حاصل نتايج و تحقيق پيشينة و ادبيات

ضوع  شراف  مو شتري  ا ضوع  زمينة اطالعاتش در بر و كند پيدا بي   هاي كاريدوباره از همچنين .شود  افزوده مطالعه مورد مو

هرچند در زمينه تحقيق مورد نظر تحقيقات جداگانه اي ازتصادفات  . كندمي تكميل را پيشين كارهاي و كرده جلوگيري مكرر

صورت گرفته     ضايتمندي  ست كه    مثال هايي از تالش هاي انجام گرفتهو  ميزان ر صورت ا سي   به اين  صادفات در برر   ت

سال   و همكاران 1ترورا مي توان در آثار  رانندگي شينان س  و سواران  دوچرخه پياده، عابرين كه براي  را 2005در  سايل  رن  و

 ها فوتي بيشترين تعداد 50-59و20-29 سني  هاي گروه بررسي  اين در صورت گرفته را مي توان مشاهده كرد   نقلية موتوري

ستند  دارا را شتر  زنان از سني  هاي گروه تمامي در مرد قربانيان تعداد. ه ست  بي   تجهيزات از كه افرادي وارده در جراحات. ا

 اين فاقد افراد با قياس در اندكرده اســتفاده موتور ســواري هنگام در ايمني كاله و رانندگي زمان در ايمني كمربند مثل ايمني

سبت  سواران  و دوچرخه پياده عابرين بر وارده جراحات و كمتر خيلي تجهيزات شينان   به ن شتر  موتوري نقلية وسايل  سرن  بي

  .است

ــال  و همكاران  2وانگ  ــايي تحليل  به  خود مقالة   در 2009در سـ ــادفات  بر ترافيكي ازدحام  فضـ   بزرگراه هاي  اي جاده  تصـ

  فراواني روي بر ترافيك حجم كه اندرســيده نتيجه اين به و پرداختند ســيســتم اطالعات جغرافيايي از اســتفاده با انگلســتان

صادفات بي  سيار  نقش يا و بوده ثيرتأ ت شته  كمي ب ست  دا سال   3دوريك .ا  اين به خود پژوهش در 2009و همكاران نيز در 

 و داشته  وجود معنادار تفاوت انتخابي و ساده  واكنش زمان نوع تصادفي در  غير و تصادفي  نندگان را بين كه اند رسيده  نتيجه

سي،  تحت نوع دو هر در واكنش زمان صادفي  در رانندگان برر ست  بوده تر طوالني ت   دانكاب و پريدراگا ، دوريك نظر به. ا

 از درصد 90 از بيش عوامل ديگر با اما شود؛  مي موجب را ترافيكي هاي آسيب  از عوامل درصد  57 تنهايي به انساني  عوامل

  تصادف  علت نيز راننده به مربوط رفتاري عوامل تصادف، 5 هر از مورد سه  هر در. شود  مي را موجب ترافيكي حوادث همه

مورد  و ثر مؤ عوامل از برخي با تنگاتنگي ارتباط كه است رفتاري عوامل از يكي نيز واكنش زمان. است نقليه موتوري وسيلة

  .دارد رانندگي تصادفات بحث

  شــامل محورهاي از يكي در تصــادفات آوري جمع كمك به پژوهش خود در 1384زاده در ســال  در مطالعات داخلي، زائر

 راهكارهاي موجود مختلف انواع سپس  و نموده بررسي  را خيز ثه حاد نقطه عنوان به منطقه يك تعيين نحوه استان خراسان،  

 به خويش در تحقيق وي. اســـت نموده تعيين اجرا براي را الزم هاي هزينه مقايســـه نيز و نقاط خيزي ثهحاد رفع منظور به

صيل   ثهحاد علل واقعي، خيز ثهچند نقطه حاد روي بر ميداني تحقيقات انجام با سپس  داده، ارايه را نقاط اين مطالعه نحوه تف

سي  را هاآن سازي  ايمن هاي حل راه و نقاط اين خيزي ست  كرده برر سال   و باور صديق  .ا   پژوهش در 1390همكاران در 

سايي   دنبال به خود  اين در ترافيك ايمني سطح  بهبود منظور شيراز به  شهر  شهري كالن  درون هاي راه خيز حادثه نقاط شنا

 خيز ثهحاد نقاط شناسايي   براي شده  ثبت خسارات  و فوتي جرحي، تكرار تصادفات  روش از پژوهش اين در. اند بوده شهر 
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ستفاده  شيراز  شهر  كالن ست    ا سي  مورد محور 650 از نهايت در. شده ا   نقاط عنوان به نقطه و محور128 گرفته، قرار برر

شد و   خيز ثهحاد شديداً    نقاط عنوان به محور 16 محورها، كل ميان از آماري هاي ارزيابي و تحليل و تجزيه از پس شناخته 

  هاي بزرگراه در تصادف  علل شناسايي   به خود مقالة در1391همكاران نيز در سال   و آبادي گرديد. زنگي خيز معرفي حادثه

 داده رخ تصادفات  فضايي  توزيع تحليل ها، بزرگراه در تصادفات  بروز در مؤثر عوامل از يك هر سهم  و تعيين اصفهان  شهر 

ــادفات  بروز در ثيرگذار  تأ  عوامل  كاهش  براي و اراية راهكارهايي    از  كاربردي و  هدف  نظر از پژوهش اين. اند  پرداخته  تصـ

شان  تحقيق اين نتايج. است  بوده پيمايشي  و تحليلي – توصيفي  روش نظر شترين  كه داد ن   هاي در بزرگراه داليل تصادف  بي

صفهان،  شهري  درون صد)، عدم رعايت حق  6/14جلو ( به توجه عدم ا صله طولي    2/12تقدم(در صد) و عدم رعايت فا در

ست   9( صد)بوده ا  ذوب و خيام آن از بعد و شهيد خرازي  بزرگراه كه بود اين شد  گرفته تحقيق اين از كه ديگري نتيجة. در

  باشند. مي اصفهان شهري درون هاي بزرگراه ترين خطرآفرين ترتيب به آهن

سي ميزان رضايتمندي    رتحقيقي جهت بر 1391و همكاران در سال   و در جهت بررسي ميزان رضايتمندي نيز حسيني مقدم   

ــت كه مردم از عملكرد و رفتار       ــت آمده بيانگر اين اسـ ــورت گرفت كه نتايج به دسـ مردم از عملكرد نيروهاي انتظامي صـ

  .نيروهاي انتطامي رضايت نسبي داشته اند

  

  شناسيروش

 نوع از و تحليلي - توصيفي ها، داده گردآوري نحوة براساس آن روش و كاربردي تحقيق يك هدف حيث از حاضر پژوهش

 اطالعات. باشد مي مصاحبه و پرسشنامه تهيه ميداني، مشاهده اينترنتي، اي، كتابخانه منابع ها داده گردآوري ابزار. است پيمايشي

 موضوع، با مرتبط كتب مجالت، اسناد، طريق از كه است بوده تحقيق اهداف و فرضيات حسب بر پژوهش اين در نياز مورد

  .است آمده دست به شهر تفصيلي طرح و مسكن و نفوس عمومي سرشماري نتايج همچنين و اينترنتي منابع

  :باشد مي زير شرح به آماري جامعة سه داراي ترقوي و ترعميق بررسي منظور به حاضر پژوهش

 به مربوط فوتي جرحي و خسارتي، از اعم شده ثبت تصادفات كلية تحقيق، اين در استفاده مورد آماري جامعه از يكي

 جمعيتي با مرودشت شهر شهروندانشهرمرودشت است و ديگري  رانندگي و راهنمايي پليس توسط )1391-1393هاي(سال

 تعداد محدوديت دليل به اول آماري جامعه با رابطه در .هستند پژوهش ديگر آماري جامعة عنوان به نفر)138649( با برابر

 مطالعه مورد تحقيق نمونه عنوان به آماري جامعه كليه و است نشده انجام گيري نمونه ، تصادفات به مربوط آماري جامعه

 به برداري نمونه و طرح روش مرودشت شهر در ساكن شهروندان كليه به مربوط آماري جامعه با رابطه در .گيرد مي قرار

  :است زير شكل به آن نسبت كه باشد مي كوكران روش گيري نمونه روش .است بوده زير صورت
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) در جامعه مشخص نيست، نسبت توزيع صفت و عدم توزيع آن qو pدر اين فرمول با توجه به اينكه توزيع صفت (مقدار 

نسبت وجود صفت  P. نفر است 138649جامه آماري كه برابر  Nحجم نمونه آماري،  Nبرابر با هم در نظر گرفته مي شود. 

كه برابر   p– 1نسبت عدم وجود صفت در جامعه آماري كه برابر  q گرفته شده است. نظر دردرصد  50در جامعه آماري كه 

  است 96/1كه برابر %95در سطح ضريب قابليت اطمينان،  T.شوديمدرصد  50
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  SPSS و Excel افزارهاي نرم از ها داده تحليل و بندي اولويت و نمودار ترسيم محاسباتي، عمليات انجام براي

  

  يافته هاي مطالعه

  )1391،  1392، 1393بررسي تصادفات رخ داده در سه سال اخير(

 علت حادث، رانندگان تحصيالت و جنس سن، تصادف، محل هندسه وقوع، ساعت اساس بر تصادفات يبررس به ادامه در

  .پرداخت خواهيم مرودشت تصادفات وقوع در مؤثر يانسان عوامش و مقصر رانندگان تامه

  ساعت وقوعتوزيع تصادفات براساس 

-14ساعت يعني آمد و رفت اوج يها ساعت نيب در تصادفات زاتيم نيباالتر است مشخص يك نمودار در كه همانگونه

 يبعض كار ساعت انيپا شود يم موجب روز از ساعت نيا در را كيتراف يباال حجم كه يليدال از يكي است افتاده اتفاق 12

 داده رخ آن در تصادفات تعداد زانيم نيباالتر كه يساعت گريد 12-14 ساعت از پس. باشد يم مدارس نيهمچن و ادارات

 تصادفات كاهش يبرا. دارد قرار 12 ساعت يعني روز مهين محدوده در تصادفات تراكم نيشتريب. باشد يم10 -12 ساعت است

 نيهمچن و تيظرف كم يها ابانيخ يبعض در تردد حجم كاهش ديد با ها يكاربر مجدد صيتخص با توان يم ساعات نيا در

 انيپا شدن همراه در رييتغ و رسد يم انيپا به شانيكار ساعت همزمان بطور كه ييها سازمان و ادارات كردن يبند گروه با

 روز مين در تصادفات تراكم نوع نيا نيهمچن. كرد تيريمد را تردد و كاست ساعت آن در تردد حجم از آنها، يكار ساعت

 نظر از.شود كاسته تصادفات ازحجم تا طلبد يم زيخ حادثه و پرتردد يرهايمس در ساعات نيا در را سيپل تر فعال حضور
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 در را ازتصادفات يك هر وقوع زمان و نموده تقسيم اي دوساعته هاي بازه به را روز كل راهور پليس تصادفات، وقوع زمان

  .است كرده ثبت مربوطه هاي بازه

  
  )1391،1392،1393ي (ها سال در تصادفات وقوع ساعت نمودار :نمودار يك

  تصادف محل هندسه اساس بر تصادفات توزيع

 بر تصادفات عيتوز كه ميهست روبرو هندسه نوع چهار با آن يشطرنج-يخط فرم به توجه با مرودشت معابر شبكه سطح در

 جيپ سپس و مسطح ميمستق يها ابانيخ در تصادفات نيشتريب. است شده آورده نمودار دو در هندسه نوع چهار نيا اساس

 زنديخ حادثه كه معابر رمتعارفيغ يها فرم شاهد كمتر شهر يتوپوگراف و معابر شبكه فرم به توجه با. است افتاده اتفاق مسطح

 معابر شبكه در ييباال يفراوان كه مسطح ميمستق يها ابانيخ در تصادفات شتريب كه ميآن شاهد زين علت نيهم به و ميهست

  .است داده رخ دارند

  
  )1391،1392،1393(يها سال در تصادف محل هندسه اساس بر تصادفات عيتوز نمودار :نموداردو

  حادث رانندگان اساس تحصيالت بر تصادفات توزيع
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 كه ميكن يم مشاهده دهديم نشان رانندگان التيتحص اساس بر را رياخ سال سه در تصادفات آمار كه سه نمودار به توجه با

 با رانندگان پلميد التيتحص سطح با رانندگان از پس. هستند پلميد التيتحص سطح با رانندگان را مقصر رانندگان نيشتريب

 شده تصادف به منجر شانيرانندگ كه مقصر رانندگان سواد سطح بودن نييپا به توجه با.دارند قرار ييراهنما التيتحص سطح

 دوباره تكرار از آنها يبرا يرانندگ آموزش تكرار و رانندگان نيا يبرا ياجبار يها كالس گرفتن درنظر با توان يم است

 رياخ سال سه در كرده تصادف رانندگان شتريب نكهيا از اطالع با و يريشگيپ ديد با نيهمچن. كاست نهيزم نيا در تصادفات

 سطح در كه يرانندگان يرانندگ تيفيك سطح يارتقا يبرا مناسب يفرهنگ اقدام با توان يم هستند پلميد يليتحص سطح يدارا

  .كاست شود يم انجام تصادفات عواقب و نيقوان از اطالع عدم علت به كه يتصادفات از كار نيا با و داد انجام مرودشت شهر

  
  )1391،1392،1393( يها سال در رانندگان التيتحص اساس بر تصادفات عيتوز نمودار :نمودار سه

  رانندگان حادثتوزيع تصادفات بر اساس سن 

 داشته قرار 18-25 يسن رده در كه يرانندگان توسط تصادفات آمار نيشتريب شود يم مشاهده چهار نمودار در كه همانگونه

. است بوده 25-30 يسن گروه است شده سبب را تصادفات نيشتريب كه يگروه يسن گروه نيا از پس. است افتاده اتفاق اند،

 باعث يسن گروه دو نيا در رانندگان بودن بودن اديز همراه به يرانندگ در تجربه عدم نيهمچن و يجوان جانيه و شور داشتن

 رانندگان كردن قانومند هاي زيير برنامه در ديبا و باشد ها گروه ريسا از بيش يسن گروه دو نيا تصادف آمار كه است شده

 در تصادفات كاهش باعب تنها نه عامل نيا كه چرا باشد داشته يسن گروه دو نيا بر را تأثير نيبيشتر كه شيدياند اي گونه به

 قانومندتر متعدد آموزشهاي و ها زيير برنامه اثر در كه رانندگان نيا سن شيافزا با ندهيآ در بلكه شود يم يسن گروه دو نيا

 برنامه نيبنابرا. شد خواهد كاسته يسن گروه نيا به مربوط تصادفات آمار از باالتر، يسن هاي گروه به انتقالشان و اند شده

  .باشد يم نيز نگر ندهيآ اي برنامه بلكه است تصادفات حال وضعيت براي اي برنامه تنها نه يسن گروه نيا براي زيير

  
  )1391،1392،1393ي(ها سال در مقصر رانندگان سن اساس بر تصادفات عيتوز نمودار :نمودار چهار
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  تصادفات تعداد و رانندگان سن بين رابطه بررسي

 دو يهمبستگ يبررس در. ديگرد استفاده رمنياسپ يآمار آزمون از تصادفات تعداد و رانندگان سن نيب رابطه يابيارز منظور به

 يهمبستگ بيضر از) ينسب اي(يا فاصله اسيمق در يگريد و باشند يا رتبه اسيمق در مطالعه مورد ريمتغ دو از يكي اگر ريمتغ

 ممكن باشد، r جامعه از n حجم به يا نمونه يهمبستگ بيضر و ρ جامعه يهمبستگ بيضر اگر. شود يم استفاده رمنياسپ

 در.شود يم استفاده رمنياسپ يهمبستگ يدار يمعن آزمون از منظور نيا يبرا. باشد آمده دست به ياتفاق و يتصادف r است

 صفر جامعه يهمبستگ بيضر ايآ گريد عبارت به. ريخ اي هستند مستقل و يتصادف ريمتغ دو ايآ شود يم يبررس آزمون نيا

 مقدار اگر. باشد يم -1 و+ 1 نيب آن مقدار و كرده محاسبه و يبررس را ريمتغ دو نيب يهمبستگ زانيم بيضر نيا.ريخ اي است

 ر،يمتغ هر در شيافزا با يعني افتد يم اتفاق جهت هم طور به ريمتغ دو راتييتغ كه است نيا يمعن به باشد مثبت آمده دست به

 كنند يم عمل هم عكس جهت در ريمتغ دو نكهيا يعني شد يمنف  r مقدار اگر اما. برعكس و ابدي يم شيافزا زين گريد ريمتغ

 يم نشان باشد صفر آمده دست به مقدار اگر. برعكس و ابدي يم كاهش گريد ريمتغ ريمقاد ريمتغ كي مقدار شيافزا با يعني

 يمنف و كامل يهمبستگ شد -1 اگر و مثبت و كامل يهمبستگ شد+ 1 اگر و ندارد وجود ريمتغ دو نيب يا رابطه چيه كه دهد

 حاصل جينتا. اند بوده 1391،1392،1393 سال در تصادف فقره 608 ،281 ،854 بيترت به نمونه حجم آزمون نيا در .است

 آن از يحاك رمنياسپ آزمون جينتا. است شده داده نشان يك جدول در تصادفات تعداد و رانندگان سن نيب رابطه سنجش از

 هم و 1391 سال در هم آمده دست به يمعنادار سطح نكهيا به توجه با تصادفات تعداد و رانندگان سن نيب رابطه كه است

  .ندارد وجود يا رابطه تصادفات تعداد و رانندگان سن نيب نيبنابرا. ستين معنادار است. /5 از شيب 1393 و 1392 يسالها در
:آزمون اسپيرمن پيرامون سن و تعداد تصادفاتيك جدول  

  1393تعداد تصادفات در سال  1392تعداد تصادفات در سال   1391تعداد تصادفات در سال  

  -/173  -./149  -./158  همبستگي اسپيرمن  سن

  ./528  ./734  ./629  سطح معناداري

  ماخذ: محاسبات نگارندگان

  حادث رانندگان جنسيت اساس بر تصادفات توزيع

 تعداد اما. است داشته يزيناچ كاهش1392 و 1391 يها سال به نسبت 1393 سال در تصادفات تعداد موجود، آمار اساس بر

 يواقع سهيمقا يبرا. است افتهي شيافزا 1393 و 1392 يسالها در نفر 3 به 1391 سال در نفر 2 از كرده تصادف زن رانندگان

 گرفته بهره كرده تصادف مرد رانندگان به كرده تصادف زن رانندگان نسبت از رياخ سال سه تصادفات آمار در تيجنس سهم تر

 سال درصد، 1/1 با برابر 1391 سال در مقصر مرد رانندگان به نسبت مقصر زن رانندگان نسبت پنج نمودار به توجه با. ميا

 در مقصر زنان سهم از  يزيناچ نوسانات شاهد كه است شده برآورد درصد1/1 معادل 1393 سال در و درصد2/1 ،1392

  .ميباش يم مذكور يسالها يط يرانندگ
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  )1391،1392،1393ي(ها سال در رانندگان تيجنس اساس بر تصادفات عيتوز نمودار نمودار پنج:

  

  مرودشت شهر در يرانندگ ييراهنما سيپل عملكرد يابيارز

 به توجه با كه ديگرد يطراح هيگو 20 با يا پرسشنامه مرودشت شهر در يرانندگ ييراهنما سيپل عملكرد يابيارز منظور به

 فرض با و شد داده صيتشخ نفر 383 با برابر نمونه حجم كوكران فرمول محاسبه و مرودشت شهر ينفر 138649  تيجمع

 از عدد 15. شد عيتوز ساده يتصادف روش به شهروندان نيب پرسشنامه 395 تعداد ها، پرسشنامه از يتعداد شدن پر ناقص

 استفاده مورد ليتحل در مانده يباق پرسشنامه 380 و اند شده گذاشته كنار ليتحل از و بودند ناقص يبازگشت يها پرسشنامه

 و گرفتند قرار دييتا مورد يصور ييروا قالب در حوزه نيا متخصصان از يخواه نظر قيطر از پرسشنامه ييروا. گرفتند قرار

  .ديگرد يابيارز مطلوب. /734 كرونباخ يآلفا تحت زين پرسشنامه ييايپا

  نمونه يفيتوص آمار

 از كيهر. گرفت قرار يبررس مورد نامهيگواه داشتن و يرانندگ سابقه ،التيتحص و سن ، تيجنس يفيتوص آمار قسمت در

  ت.اس آمده كيتفك به ادامه در آمار

  تيجنس اساس بر انيپاسخگو عيتوز

  .است آمده ريز در شش نمودار در درصد به آن عيتوز كه بودند مرد نفر 212 و زن نفر 168 تعداد ما يپاسخگو 380 از

  
  تيجنس حسب بر انيگو پاسخ عيتوز نمودار :نمودار شش
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  سن اساس بر انيپاسخگو عيتوز

 سال،20 تا10 يسن گروه در درصد 1/14 با برابر نفر 50 تعداد پاسخگو شهروند نفر 380 مجموع از هفت نمودار اساس بر

 تعداد سال،40 تا 31 يسن گروه در درصد24 با برابر نفر 92 تعداد سال،30 تا 21 يسن گروه در درصد50 با برابر نفر192 تعداد

 نفر4 تعداد سال،60 تا 51 يسن گروه در درصد2/5 معادل نفر 20 تعداد سال،50 تا 41 يسن گروه در درصد7/5 با برابر نفر22

  .كنديم انيب را عيتوز نيا يچگونگ ليذ شكل. دارند قرار باال به سال60 يسن گروه در درصد1 معادل

  
  سن حسب بر انيگو پاسخ عيتوز نمودار :نمودار هفت

  التيتحص اساس بر انيپاسخگو عيتوز

 يانيپاسخگو. اند پلميد فوق و پلميد التيتحص يدارا نفر139 و پلميد ريز التيتحص يدارا نفر 66 تعداد انيپاسخگو نيب از

 اختصاص خود به را نمونه حجم از نفر30 باالتر و ارشد يكارشناس يدارا يانيپاسخگو و نفر145 دارند سانسيل مدرك كه

 التيتحص سطح در انيپاسخگو حجم نيشتريب كه است شده آورده التيتحص كيتفك به نمونه حجم هشت نمودار در. اند داده

  .اند بوده يكارشناس

  
  التيتحص حسب بر انيگو پاسخ عيتوز نمودار :نمودار هشت
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  نامهيگواه داشتن تيوضع اساس بر انيپاسخگو عيتوز

 در كه بودند هناميگواه يدارا درصد 59 معادل نفر224 و بودند نامهيگواه فاقد درصد41 معادل نفر 156 انيپاسخگو نيب از

  .اند شده انيب درصد اساس بر آنها عيتوز نه نمودار

  
  نامهيگواه داشتن تيوضع حسب بر انيگو پاسخ عيتوز نمودار :نمودار نه

  يرانندگ سابقه اساس بر انيپاسخگو عيتوز

 يدارا درصد 22 با برابر نفر 85 و بودند سال ده تا چهار يرانندگ سابقه يدارا درصد 40 با برابر نفر 150 انيپاسخگو نيب

 يدارا درصد 22 با برابر نفر 85 و كسالي از كمتر سابقه يدارا درصد16 با برابر نفر 60 سال، چهار تا كي يرانندگ سابقه

  .است شده آورده درصد حسب بر آنها عيتوز ده نمودار در اندو بوده سال10 از شيب يرانندگ سابقه

  
 يرانندگ سابقه حسب بر انيگو پاسخ عيتوز نمودار :نمودار ده

  

  پليس راهنمايي رانندگيسنجش سطح رضايت شهروندان از عملكرد 

 اي تك نمونه يت آزمون از يرانندگ ييراهنما پليس عملكرد از شهر مرودشت شهروندان تيرضا سطح سنجش منظور به

 حساب بر ايآ كه كند يم شده آزمون داده تست ميزان با نمونه ميانگين سهيمقا براساس اي نمونهك ت يت آزمون .ميكرد استفاده

 3 عدد را تست ميزان ما آزمون نيا در .دارد داده شده تست ميزان با يتفاوت جامعه ميانگين شده گرفته نظر در مينانسطح اط
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 ليكرت ييتا پنج ازطيف شد يطراح پليس عملكرد از ت شهروندانيرضا يابيارز براي كه اي پرسشنامه در كه چرا ميداد قرار

 كنيم يم يبررس آزمون نيا در ما نيبنابرا .باشديم 3عددي ارزشمتوسط  يارزش كالم ن طيف معادليا در كه ديگرد استفاده

 ميزان نكهيا اي باشد يم مطلوب نسبتا اي متوسط حد در يرانندگ و ييراهنما پليس از عملكرد شهروندان تيرضا ايآ كه

  شود: يم يفتعر صورت نيبد يك و صفر فرضيه آزمون نيا در نيبنابرا .است طيمتوس حد از ا بيشتري كمتر تيرضا

 ) است.3فرض صفر : ميزان رضايت شهروندان از عملكرد پليس در حد متوسط (برابر با  �

 ) نيست.3فرض مقابل : ميزان رضايت شهروندان از عملكرد پليس در حد متوسط (برابر با  �

دهد كه با نشان داده شده است. تحليل اطالعات جمع آوري شده نشان مي دو  جدولنتايج آزمون تي تك نمونه اي در 

) و همچنين حد باال و حد پايين مثبت كه بيانگر در حد  000/0درصد و سطح معناداري (95توجه به سطح ميانگين 

متوسط بودن شدت رابطه است، شهروندان مرودشت از عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي در زمينه كاهش تصادفات به 

رضايت صد در صد نيست ولي از سطح  نسبتا خوبي برخوردار منظور روان سازي ترافيك رضايت دارند. گرچه اين 

  .است و مي توان گفت عملكرد پليس راهنمايي و رانندگي از ديد شهروندان مطلوب بوده است

  پليس عملكرد از تيرضا ميزان اي نمونه كت يت آزمون جياتن :دو جدول

  

  

  

  

  

  نتيجه گيري

شرفت  سعه  و نقل و حمل صنعت  پي سايل نقليه  تو  شده  جوامعزندگي  كيفيت قابل توجه د بهبو باعث چه اگر ها جاده و و

 از هم كه است مهمي جمله موضوعات از نقليه، وسايل تصادفات مقولة. است داشته پي در نيز را مسايلي خود نوبه به است،

سان  سالمت  حفظ نظر سارت  نظر از هم و هاجاده و خودروها ايمني و ها ان ست  گرفته قرار توجه مورد كاهش خ صادفات   ا ت

درون شهري گرچه نسبت به تصادفات جاده اي كمتر موجب تلفات جاني مي شود اما مشكالتي را به همراه دارد كه اهميت   

اين تصادفات و ضرورت پرداختن به آن را چه بسا بيشتر از تصادفات جاده اي مي كند. در شهر مرودشت نيز همانند ساير           

شهري مي باشيم كه باعث تلفات جاني و مالي براي شهروندان است. شبكه معابر      شهرهاي ما، هر ساله شاهد تصادفات درون    

مناسب به همراه  نظارت پليس و همكاري و مشاركت مردم سه ضلع مثلثي است كه مي تواند ميزان تصادفات درون شهري         

صادفات ر         ست كه ميزان ت شهري نيز در پي آن ا ست اندركاران  ساند. مديريت و د ا به حداقل ممكن كاهش  را به حداقل بر
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  ساعات  در رياخ سال  سه  مرودشت  شهر  در تصادفات  يشتر يب كه داد نشان  تصادفات  به مربوط يفيتوص  آمار يبررس  دهد.

 سهم  اند داده اختصاص  خود به را مرودشت  شهر  رانندگان از يشتر يب درصد  نكهيا به توجه با مردان. است  داده رخ 14-12

صادفات  وقوع در هم يشتر يب صل  جينتا. دارند ت ستگ  ليتحل از حا سپ  يهمب شان  رمنيا شت  شهر  در كه داد ن  سن  نيب مرود

  شهر شهروندان كه داد نشان زين يا نمونه تك يت آزمون از حاصل جينتاو . ندارد وجود يا رابطه تصادفات وقوع و رانندگان

  .دارند تيرضا كيتراف يروانساز و تصادفات كاهش در يرانندگ ييراهنما سيپل عملكرد از مرودشت

  شنهادهايپ

سان  اطالع و آموزش � س  و يرانندگ آموزش كيفيت بردن باال و صحيح  ير سا  يبرر  و آموزش ةنحو در ها يينار

  ييراهنما پليس توسط يرانندگ هاي نامه يگواه صدور و رانندگان آموزش در كشورها گريد تجارب از استفاده

  .يرانندگ و

  .تخلفات و تصادفات كاهش جهت تخلفات ثبت ثابت نيدورب نصب �

ــله به توجه با � ــب محل و دانيم از عابر گذرگاه اديز فاص ــب نامناس   يبرا گاه گذر محل فرمان، يها چراغ نص

 ردويگ ينم قرار توجه ،مورد چراغ شدن سبز از پس عتريسر عبور و دانيم به شدن  تر كينزد ليدل به  رانندگان

 و يكش  خط و انتقال  هينقل ليوسا  توقف محل يجلو و دانيم طرف به چراغ ونصب   گذرگاه محل است  الزم

 .گردد يساز منيا

  براي زرد و آبي رنگ از اســتفاده(  اســتاندارد هاي گاه ســرعت ايجاد با ســرعت كاهش و ترافيك ســازي آرام �

سفالت  رنگ به هاي گاه سارعت  ايجاد از پرهيز و ها گاه سرعت  صب  با ،)آ شدار  عاليم و تابلو ن  در دهنده ه

 نصب  تردد، پر هاي محل در آموزشي  هاي تراكت و بنر نصب  فرهنگي، هاي فعاليت ايجاد ميادين، و ها تقاطع

  .نامحسوس بازرسان از استفاده همه از مهمتر و تخلفات ثبت جهت هوشمند هاي دوربين و هوشمند افزار نرم

  ساز حادثه و يضرور ريغ  يها يدگيبر حذف لزوم �

  

  :منابع

  خيابانهاي در پياده عابرين ايمني حاشيه  بر مؤثر ). فاكتورهاي1394(.ناصري، كيومرث  ؛ناصري، ميثم  ؛احمدي مرزاله، ميالد.1
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