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  چكيده
 با رانندگي به افراد ميتصم بينيشپي در ريزي شده   برنامه رفتار تئوري كاربرد حاضر ژوهش  پ از هدف

  . بود غيرمجاز سرعت
 پرسـشنامه  راننـدگي  سـابقه  سـال  يـك  حداقل زن با    211 مرد و    495 شامل   داوطلب 706 :روش

 تئـوري  يافتـه  توسـعه  مـدل  اساس بر شده تنظيم سوال 11 پرسشنامه حاوي . كردند پر ار پژوهش،
 و توصيفي هنجار كنترل، احساس  ذهني، هنجار  ،نگرش قصد،ي  ها سازه.  بود ريزي شده   برنامه رفتار

  . سنجيدمي را غيرمجاز سرعت با رانندگي به نسبت افراد اخالقي
ها قـصد رعايـت سـرعت مجـاز را          تر بيش از ديگر گروه     بزرگسال و باتجربه     رانندگان زن،    :هايافته

شـده تئـوري رفتـار      در كـل متغيرهـاي ارزيـابي        . تري نسبت بـه آن داشـتند      داشتند و نگرش مثبت   
نگـرش و هنجـار     . از واريانس قصد را توضـيح دهنـد       % 38 به همراه سن توانستند      ريزي شده   برنامه

در نهايت اينكه ميزان تصادفات گـزارش شـده و          . هاي قصد بودند  بين كننده ترين پيش اخالقي قوي 
 ارتباط معكـوس    هاي اخذ شده به دليل سرعت غيرمجاز با قصد افراد در رعايت سرعت مجاز             جريمه
  .  داشت
  .دار، رانندگي با سرعت غيرمجاز تئوري رفتار برنامه:هاي كليدي واژه

                                                           
 ztabibi@hotmail.comاستاديار دانشگاه فردوسي،  1
  شناسي باليني كارشناس ارشد روان 2
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The influence Social-cognitive factors in driving at speed: 
application of planned behavior theory 

Tabibi, Z. 
Hashemian, S. S. 

Abstract 
Introduction: The aim of the current study was theory of planned 
behaviour (TPB) as a theoretical framework to predict the intentions 
towards exceeding the speed limits. 
Method: 706 participants including 495 male and 211 female with at 
least one year driving experience were chosen in the study. The 
participants completed a questionnaire of eleven questions inspired by 
the TPB. Intentions, attitude, subjective norm, perceived behavioural 
control, descriptive norm and moral norm were assessed. 
Results: female, older aged and experienced drivers intended more to 
observe the speed limits. In total, the constructs of the TPB and age 
together could account 38% of intention to exceed the speed limits. 
Attitudes and moral norm were the strongest predictors for intention. 
Also the number of reported accidents and speed traffic fines had a 
negative relationship with intention. 
Keywords: Theory of planned behavior, Driving, Speed limits. 
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  مقدمه
 عامل مرگ ين سوميعروق -ي مغزيها  و سكته يعروق -ي قلب هاي يماري بعد از ب   يكيتصادفات تراف 

؛ سـازمان بهداشـت جهـان،       2009 و همكـاران،     ينقـو ( شـناخته شـد      2005 در سال    يراندر كشور ا  
 از دسـت    يكـي  تصادفات تراف  يل هزار سال عمر به دل     يصد و س  يليون م 1 از   يش سال ب  يندر ا ). 2008

 از درآمـد    ي باعث اتالف بخـش قابـل تـوجه        يكيحوادث تراف ). 2009 و همكاران،    نقوي(ته است   رف
، 1380 تومـان در سـال       يليارد م 400 را   يران ا يكي تصادفات تراف  ينههز) 1381 (يتيآ. گردد يكشور م 

 200 كه   شود ي م بيني يش پ يشگيرانه پ يداتبدون تمه .  برآورد كرد  ي ناخالص مل  يدتول% 5/3بزرگتر از   
عـالوه بـر    ). 1388 يتي،آ( كشته شوند    يران در ا  يكي تصادفات تراف  يل بدل 2014نفر در هروز در سال      

 به و   توجهي يب.  تنش زا، مالل آور و سخت شده است        يار موجود در كشور بس    يكي تراف يستم س ها، ينا
 ي اجتماع -ي از معضالت روان   يكي به عنوان    ي هنگام رانندگ  ي و رانندگ  يي از مقررات راهنما   يچيسرپ

  ).2009؛ زواره، 1371 زند، يويخد(شود  شناخته مي
 يرازي و شـ   يبه عنـوان مثـال گـودرز      .  اندك است  يران در ا  ي رفتار رانندگ  ينهتعداد مطالعات در زم   

) 1390 (ي و گودرز  يضيعر.  كردند ي را بررس  ي و رفتار پرخطر رانندگ    يي جو يك تحر ينرابطه ب ) 1384(
 را ي رانندگخطر پري دو مطالعه انواع رفتارهاينا.  نمودند يابيستر را هنجار   منچ يپرسشنامه رفتار رانندگ  

 هـاي    راننـدگي بـا سـرعت غيرمجـاز و سـبقت           دهند  ي نشان م  يگر د هاي  پژوهش. باهم در نظر گرفتند   
 بـا   ي راننـدگ  ين،همچن). 2011 يبي،طب( هستند   يران ا يكي تراف يستم تخلفات در س   ترين  يج از را  يرمجازغ

 در اروپـا و     افيكـي  و مرگ در تـصادفات تر      يد صدمات شد  هاي   عامل ين از مهمتر  يكي زيرمجاسرعت غ 
 جهت يناز ا). 2002 يي، نازپرور و عموي،؛ زاده، وهاب2011 يي، اروپايسيونكم( شناخته شده است يرانا

  . گردد ي ميت بطور اخص حائز اهميرمجاز با سرعت غيمطالعه رفتار رانندگ
 ي چگونـه و بـا چـه سـرعت         كند ي فرد انتخاب م   يعني وجود دارد،    يارت جنبه اخ  ي سرعت رانندگ  در
 كه انتخاب فرد در سـرعت       ي درون يهاسمين شناخت مكان  يبنابرا). 2008،  1ساندستروم( كند   يرانندگ

هايي كه بطور گسترده در تحقيقات     كي از تئوري  ي.  است يدهند ضرور ير قرار م  يرانندگي را تحت تاث   
ريزي شده است كه رابطه بين      و اجتماعي بكار رفته است تئوري رفتار برنامه       مربوط به رفتار سالمت     

بـر  ). 1986،  3الف؛ آيـژن و مـدن     2002،  1991،  1985،  2آيژن(كشد  انگيزش و رفتار را به ترسيم مي      
گراست و از توالي منطقي      برخاسته از يك فرآيند هدف     يطبق اين تئوري، تصميم در انجام هر رفتار       

قـصد  .  فـرد در انجـام آن رفتـار اسـت          4همترين عامل تعيين كننده هر رفتاري قصد      م. برخوردارست
، اسـميت و    5كـانر (ا برنامه هوشـيارانه يـا تـصميم بـراي انجـام عملـي اسـت                 ينمايانگر انگيزه فرد،    

                                                           
1 Sundstrom 
2 Ajzen 
3 Madden 
4 Intention 
5 Conner 
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بر اساس تئوري، قصد فرد در انجام هر رفتاري به نوبه خـود تحـت تـاثير سـه                   ). 2003،  1ميالن مك
 فرد نسبت به پيامد آن رفتار، يعني باور فرد به اين كه آيـا رفتـار                 2 نگرش -1: استعامل موثر ديگر    

، يعني تصور فرد از اينكـه آيـا ديگـران آن            3 هنجار ذهني  -2گردد،  منجر به پيامد مثبت يا منفي مي      
  كنـد،  احساس فشار اجتماعي كه فرد نـسبت بـه انجـام آن رفتـار مـي               . نمايندرفتار را تاييد يا رد مي     

، يعني تصور فرد از توانائي خود در انجام آن رفتار؛ انجام آن رفتار چقـدر                4 احساس كنترل رفتاري   -3
پندارد كنترل زيادي بـر انجـام رفتـار خـود      مطابق با اين تئوري، فردي كه مي .سخت يا آسان است

 انجام خواهـد داد     دارد، و قصد انجام آن رفتار نيز در او وجود داشته باشد به احتمال فراوان آن كار را                 
  ). 2006، 5الف؛ فوروارد2002 ،1991 ،1985آيژن، (

  . آمده استير در زي تئورينمودار شكل
 

مقصد رفتاري

نگرش نسبت به پيامد رفتاري

 هنجار ذهني

 احساس كنترل رفتاري
  

  دار  رفتار برنامهي تئورينمودار شكل - 1 شكل

 ياز خيابـان و راننـدگ      اي از رفتارهاي عبـور    در حوزه ترافيك از اين تئوري براي فهم بهتر دامنه         
ي غيرمجاز و خطرناك، عـدم رعايـت فاصـله طـولي، عـدم              هاچون رانندگي در حالت مستي، سبقت     

استفاد از كمربند ايمني، استفاده از تلفن همراه و رفتارهاي پرخطر موتورسواران بهره برده شده است                
؛ 2008، 13 و لجـونن 12؛ سيمـسيكاگلو 2009، 11 و يـو  10؛ زوو، هـوري   2009،  9 و ژنگ  8، رآو 7، وو 6زوو(

 همچنـين توانـسته     ريـزي شـده      برنامه تئوري رفتار ). 2006،  2 و آبرگ  1؛ وارنر 2007،  15 و هيل  14هلند
                                                           

1 McMillan 
2 Attitude 
3 Subjective norm 
4 Perceived behavioural control  
5 Forward 
6 Zhou 
7 Wu 
8 Rau 
9 Zhang 
10 Horrey 
11 Yu 
12 Simsekoglu 
13 Lajunen 
14 Holland 
15 Hill 
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، 5 و بوغان4، آرميتاژ3اليوت(است تا تصميم رانندگان براي رانندگي با سرعت غيرمجاز را توضيح دهد           
 و 12، رييــزن11، اســتردلينگ10، منــستيد9؛ پــاركر2004، 8 و مــري7، واتــسون6؛ نيــومن2005 ،2003
رفتـار  (قادر به توضيح سرعت گزارش شده رانندگان         ريزي شده   مهبرناتئوري رفتار   ). 1992،  13باگستر
) رفتار آينـده  (بيني سرعت ثبت شده آنها بوسيله دستگاهي نصب شده در اتومبيل            و هم پيش  ) گذشته

هر سه سازه تئوري يعني نگرش نسبت به رعايت سرعت مجاز، هنجار ذهني و احـساس                . بوده است 
هنجار ذهني  ). 2006وارنر و آبرگ،    ( گزارش شده رانندگان بود      كنترل رفتاري قادر به توضيح سرعت     

  ). 2006وارنر و آبرگ، (بيني سرعت ثبت شده اهميت داشت بيش از احساس كنترل در پيش
گـر چـون احتمـال    ي ديرهاير متغيتواند تحت تاث  يبه زعم برخي محققين، رابطه قصد و ر فتار م         

ـ ، هو 16يفيجار توصـ  ، هن 15ي، هنجار اخالق  14ي، ذهن آگاه  يمانيپش ز باشـد   يـ  ن 17 و عـادت   يت فـرد  ي
؛ 2008دن بـروك،    ؛ پـاريس و ون    2009 ،2008؛ فـوروارد،    2010،  20 و لوئيز  19، كينگ 18عبدل حنان (

؛ نـورمن و    1995؛ پاركر، منستيد و استرادلينگ،      2004، نيومن، واتسون و مري،      2006نورمن و كانر،    
كننـدگي   توان بر قدرت تبيين   ردن اين متغيرها مي   كنند كه با اضافه ك    آنها مطرح مي  ). 1995اسميت،  

  ). 1998؛ كانر و آرميتاژ، 1991آيژن، (افزود  ريزي شده برنامهتئوري رفتار 
هـاي اصـلي و     كه شامل عامـل    ريزي شده   برنامهمطالعه حاضر مدل گسترش يافته تئوري رفتار        

سـرعت غيرمجـاز راننـدگان در       هنجار اخالقي و هنجار توصيفي است براي توضيح رفتار رانندگي با            
هنجار اخالقي عبارت از تصور فرد از درست يا نادرسـت بـودن اخالقـي              . گيردشهر مشهد به كار مي    

انجام يك رفتار خاصي است كه دربرگيرنده احساس شخصي و احساس مسئوليت فرد در قبال انجام                
هنجـار توصـيفي جزئـي از       ). 1998؛ كانر و آرميتاژ،     1991آيژن،  (يا عدم انجام آن رفتار خاص است        

                                                                                                                                    
1 Warner 
2 Aberg 
3 Elliot 
4 Armitage 
5 Baughan 
6 Newman 
7 Watson 
8 Marry 
9 Parker 
10 Manstead  
11 Straddling 
12 Reason 
13 Baxter 
14 Mindfulness 
15 Moral norm 
16 Descriptive norm 
17 Habituation 
18 Abdol Hanan 
19 King 
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از هنجار ذهني است كه اشاره دارد بـه ذهنيـت فـرد نـسبت بـه       اي مجزاباورهاي هنجاري اما سازه
  ). 2006فوروارد، (دهند آن رفتار خاص را انجام مي) افراد مهم در زندگي(اينكه چقدر ديگران 

 از طبقـه اجتمـاعي پـايين و    دهند كه رانندگان مرد، جوان،كه شواهد علمي نشان مي از آنجايي
كنند، كمتر به رعايت قوانين راهنمايي و       رانندگان باتجربه و آنهايي كه در طول روز زياد رانندگي مي          

هاي تئـوري   ، بنابراين، روابط اين متغيرها با سازه      )2011؛ طبيبي،   2006فوروارد،  (پردازند  رانندگي مي 
  . ند گرفتمورد بررسي قرار خواه ريزي شده برنامهرفتار 

هاي مربوط  گيري و سازه  بنابراين اهداف مطالعه حاضر پاسخ به سواالت زير است كه آيا تصميم           
به آن براي رانندگي با سرعت غيرمجاز به سن، جنسيت، تحصيالت، تجربه و ميزان رانندگي مربوط                

ن تـصادفات   گيرند با سرعت غيرمجاز راننـدگي كننـد؟ و آيـا ميـزا            است؟ و چرا رانندگان تصميم مي     
هاي اخذ شده از سوي پليس به دليل سرعت باال، با تصميم افراد بر رانندگي با                گزارش شده و جريمه   

  سرعت غيرمجاز رابطه دارد؟

  روش پژوهش
 سـال   يـك  شهر مشهد بـا حـداقل        ينجامعه شامل ساكن  .  است يفي از نوع توص   يپژوهش حاضر، كاربرد  

 يها  و اداره   ها  سازمان ي به برخ  يريگ  نمونه يع در دسترس و برا     از نو  يريگ نمونه.  بود ي رانندگ ينامهگواه
 يط محـ  سـازمان  آموزش و پرورش،     ي، دانشگاه فردوس  ي جوانان، سازمان مركز   ي مانند سازمان مل   يدولت
 CNG و   يمه دفاتر آژانس و ب    ي و برخ  ي رانندگان شهردار  ي، جهاد دانشگاه  ي، اداره جهاد كشاورز   يست،ز

ها،   دادن به محرمانه بودن پاسخينان شد و پس از اطم     يع پرسشنامه توز  1300. شددر شهر مشهد مراجعه     
  ).ي پاسخده٪3/54 يزانم( نفر پاسخ دادند 706ها تعداد   بودن پرسشنامهنام يو ب

  ابزار پژوهش

 در پـژوهش حاضـر اطالعـات شخـصي ماننـد تـاريخ تولـد،                :هاي شخصي پرسشنامه ويژگي 
ميزان (روز  اي رانندگي، متوسط ساعات رانندگي در طول يك شبانه        هجنسيت، تحصيالت، تعداد سال   

تصادف بـه هـر نـوع برخـورد         . اند بود و اينكه در يك سال گذشته چندين بار تصادف كرده         ) رانندگي
كه منجـر بـه خـسارت       ) اتومبيل ديگر، موتورسوار، شخص يا تير برق و غيره        (اتومبيل با شيئي ديگر     

، چه فرد مقصر بوده يـا نبـوده،         )حداكثر فوت شخصي  (بيل يا جراحت    حتي در حد خش خوردگي اتوم     
در نهايت از آنها خواسته شد گزارش دهند كه آيا تاكنون به علت سرعت غيرمجـاز                . تعريف شده بود  

  . اند چند دفعهاند و اگر شدهجريمه شده
  ايـن پرسـشنامه    :ريزي شـده  گيري متغيرهاي تئوري رفتار برنامه    پرسشنامه اندازه 

پرسشنامه بطـور رايـج در      . بودريزي شده     برنامه سوال استاندارد بر اساس تئوري رفتار        11مشتمل بر   
هاي پيشين مورد استفاده قرار گرفتند و منطبق با راهنماي تهيه پرسشنامه بر اساس تئـوري                پژوهش
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سـاس نظـر    بـر ا  ). 2006؛ آيـژن،    2004 و همكاران،    1فرانسيس( تنظيم شدند    ريزي شده   برنامهرفتار  
، اليــوت و )184.، ص2008(و همخــوان بــا مطالعــه سيمــسيكاگلو و لجــونن ) 2006؛ 2002(آيــژن 

تـوان  هاي تئوري را با اطمينان كافي مـي       سازه) 2006( وارنر و آبرگ      و) 1598. ، ص 2010(تامسون  
  .با يك سوال هم سنجيد

رار گرفت و نظـرات اصـالحي       پرسشنامه در اختيار چند متخصص ق       قبل از تعيين اعتبار و روايي،     
.  نفـر اجـرا شـد   15اي مقدماتي با ژوهش، پرسشنامه در مطالعه       قبل از اجراي اصلي پ    . آنها اعمال شد  

  . ها، پرسشنامه در مطالعه اصلي بكار گرفته شدپس از اطمينان از روائي صوري و وضوح پرسش
ـ  هـر    يـي روان اعتبـار و     يي تع يهاي بدست آمده در پژوهش اصلي، برا      از داده   يهـا ك از سـازه ي

س و همكـاران،    يفرانـس ( استفاده شد    ي اصل يل عامل ي كرنباخ و تحل   يب اعتبار آلفا  يپرسشنامه از ضر  
 بـا  ي بـراي راننـدگ  ريـزي شـده   برنامـه  رفتار   ي تئور يهاك از سازه  ي هر يآلفاي كرونباخ برا  ). 2004

، 44/0 ، هنجـار ذهنـي    73/0 هنجـار اخالقـي     ،  44/0 قصد: سرعت غيرمجاز به شرح زير بدست آمد      
از آنجاييكه آلفاي كرونبـاخ نـسبت بـه تعـداد         . 44/0 ي، و احساس كنترل رفتار    61/0 نگرش رفتاري 

ـ ها حساس است، مقدار آلفاي بدست آمده در اين پرسشنامه با توجه به تعـداد گو               گويه هـا در حـد     هي
 ياي كه مبتنـ    پرسشنامه ي برا 81/0  تا 51/0 ني كرونباخ ب  يز آلفا يدر مطالعات ديگر ن   . مطلوب است 

دن بـروك،   س و ون  ي؛ پـار  2008كاگلو و لجونن،    يمسيس(ه شده بود بدست آمد      يدار ته بر رفتار برنامه  
د تنهـا   يـ شدند، منجر بـه تول    يه م يها كه هر كدام شامل دو گو      ك از سازه  ي هر   يل عامل يتحل). 2008

احـساس  ( ٪3/64 ،)قـصد ( ٪9/63 حيضـ ها قـادر بـه تو     عامل.  شد 1ش از   ي ب 2ويگنوليك عامل با آ   ي
از ) يهنجـار اخالقـ  ( ٪4/79،  )يهنجـار ذهنـ   ( ٪1/64 ،)نگـرش رفتـاري   ( ٪8/71 ،)يكنترل رفتـار  

وت و همكـاران،    ي؛ ال 2009زوو و همكاران،    (اين نتايج با مطالعات ديگر همخوان بود        . انس بودند يوار
 يرهـا ي متغ يريگ اندازه يهر سازه برا   بر مستقل بودن     ي را مبن  يج شواهد مطلوب  يدر كل، نتا  ). 2003
بـازآزمون در   -نتـايج اعتبـار پرسـشنامه از روش آزمـون         . دهـد يارائه م  ريزي شده   برنامه رفتار   يتئور

 بـراي   75/0 نسبت بـه پيامـد رفتـاري،          براي نگرش  88/0: به شرح زير بود   ) 1390(مطالعه هاشمي   
  . براي قصد انجام رفتار97/0  براي كنترل رفتاري ادراك شده و89/0هنجارهاي ذهني، 

  . بودنديرها به شرح ز سوال.  شدنديگذار  نمره7 تا 1 از يا  نمره7 ياسها بر اساس مق همه سوال
شما قصد داريد از اين به بعد با سرعت مجـاز راننـدگي             " دو سوال شامل     "قصد"براي سنجش   

 پرسـيده شـد و از       "خواهيـد كـرد   كنيد از اين به بعد با سرعت مجاز رانندگي          شما فكر مي  " و   "كنيد
بـراي سـنجش    . هاي هرگز تـا خيلـي زيـاد پاسـخ دهنـد           ها خواسته شد تا به يكي از گزينه       آزمودني

 براي شـخص شـما راننـدگي بـا سـرعت بـيش از حـد مجـاز خيلـي                     " دو سوال    "نگرش رفتاري "
براي شـخص شـما راننـدگي بـا سـرعت بـيش از حـد مجـاز خيلـي                    " و   "خيلي ضرر است  /سودمند

هـاي خيلـي    ها با انتخـاب يكـي از گزينـه         پرسيده شد و آزمودني    "خيلي ناخوشايند است  /بخش لذت
                                                           

1 Francis 
2 Eigenvalue 
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افرادي كه براي   " دو سوال    "هنجار ذهني "براي سنجش   . بخش تا خيلي ناخوشايند پاسخ دادند      لذت
ما شـ " و   "كنندكامالً رد مي  /شما مهم هستند رانندگي با سرعت بيش از حد مجاز شما را كامالً تاييد             

 پرسـيده شـد و   "تـان اسـت   كنيـد چونكـه مـورد تاييـد اطرافيـان       مـي  يبا سرعت غيرمجاز رانـندگـ   
يك سوال براي ارزيابي . هاي كامالً موافق تا كامالً مخالف را انتخاب كردندها يكي از گزينه آزمودني

 بـا   "كنندافرادي كه براي شما مهم هستند با سرعت بيش از حد مجاز رانندگي مي             "هنجار توصيفي   
بـراي سـنجش هنجـار اخالقـي دو سـوال شـامل             . هايي در دامنه هرگز تا هميشه پرسيده شد       گزينه

هرگاه با سرعت غيرمجاز راننـدگي      " و   "براي شما رانندگي با سرعت غيرمجاز عمل نادرستي است        "
 "خيلي زيادخير به هيچ وجه تا بله "هاي  و با گزينه"شود كنيد در شما احساس ناراحتي ايجاد مي       مي

براي شما اجتناب از راننـدگي بـا    "براي سنجش احساس كنترل رفتاري دو سوال شامل         . پرسيده شد 
توانيـد از   اگر خودتان بخواهيد شما مـي     " و   "خيلي سخت است  /سرعت بيش از حد مجاز خيلي آسان      

. خالفم پرسيده شد  هاي كامالً موافقم تا كامالً م     ، با گزينه  "رانندگي با سرعت غيرمجاز اجتناب نماييد     
دهـي  نمـره .  داشـتند  14 تـا    2ها نمـرات بـين       بود ساير سازه   7 تا   1به جزء نمره هنجار توصيفي كه       

حـداكثر نمـره     دهنـده وضـعيت نـامطلوب و      اي انجام شد كـه حـداقل نمـره نـشان          ها به گونه   پاسخ
  .هاي تئوري بوددهنده وضعيت مطلوب در هر يك از سازه نشان

  ها يافته
 قـرار   ي پرسـشنامه مـورد بررسـ      يهـا  هيع گو يها، نرمال بودن توز   تجزيه و تحليل آماري داده    قبل از   
كه يياز آنجا. ر بودي متغ5/1 تا 1/0 ني آنها ب2يدگي و كش6/1  تا3/0 نيها ب  هي گو 1يزان كج يم. گرفت

ش يپن  ي نبود بنابرا  5/2ش از   يها ب  هيك از گو  ي چي ه يدگي و كش  يزان كج يحجم نمونه بزرگ بود و م     
   ).2001، 4نيولي و ش3لزيما(ت شده است يها رعا ع دادهيفرض نرمال بودن توز

 3/33  زن بـا ميـانگين سـني       211 مرد و    495هاي نمونه نشان داد كه       در نهايت، بررسي ويژگي   
داراي تحصيالت   ٪4/37در اين نمونه    .  سال در اين پژوهش شركت جستند      68 تا   18سال در دامنه    

. كارشناسي ارشد و دكتري بودند ٪7/13 كارشناسي و كمتر از كارشناسي،    ٪9/48 ،ديپلم و زير ديپلم   
 سـاعت و كمتـر،      2 از نمونه    ٪3/51 ساعت بود كه     2ميانه ميزان رانندگي گزارش شده در طول روز         

ميانـه  . كردنـد روز راننـدگي مـي     ساعت در يك شـبانه     12 بيش از    ٪3 ساعت و    12 تا   2 بين   7/45٪
ميزان تصادفات گـزارش شـده در طـي         .  سال بود  47 تا   1 سال در دامنه     7نندگي  هاي تجربه را  سال

 يك تا دو بار و بقيه يعني ٪1/41  هيچ تصادفي نداشتند و٪6/47 يك سال قبل بدين ترتيب بود كه

                                                           
1 Skewness 
2 Kurtosis 
3 Miles 
4 Shevlin 
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از  ٪2/18 . بـار بـود  1ميانه تعداد تـصادفات نيـز   .  بار تصادف را تجربه كرده بودند 2 بيش از    3/11٪
  . يكبار بدليل سرعت غيرمجاز جريمه شده بودند٪9/21 دادند كه بيش از يكبار و نمونه گزارش

 هـاي   يژگـي  شـده و و    ريـزي   رفتار برنامـه   ي تئور هاي  در سازه  يتيتفاوت جنس 
 ي شخـص  هـاي   يژگي شده و و   ريزي  رفتار برنامه  ي تئور هاي  مردان و زنان در سازه     تفاوت: يشخص

  . شدها بررسي  تفاوتي مستقل معنادارtاز با استفاده .  ارائه شده است1در جدول 

  دار و  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي تئوري رفتار برنامه - 1 جدول
  هاي شخصي به تفكيك جنسيت ويژگي

 p زنان مردان 

 انحراف استانداردميانگينانحراف استاندارد ميانگين 

p >05/0 5/3 7/10 6/3 04/10 نگرش رفتاري

غيرمعنادار 1/3 8/10 4/3 3/10 ياحساس كنترل رفتار
غيرمعنادار 1/3 3/11 1/3 9/10 هنجار ذهني
غيرمعنادار 5/3 8/10 5/3 7/10 هنجار اخالقي
غيرمعنادار 9/3 2/4 8/1 3/4 هنجار توصيفي

p >05/0 2/3 9/10 2/3 3/10 قصد

p >001/0 7/9 0/31 6/11 3/34 سن

p >001/0 8/2 9/14 4/3 2/13 تحصيالت

p >001/0 0/7 3/10 1/7 1/12 تجربه رانندگي

p >001/0 1/2 3/2 2/4 9/4 ميزان رانندگي

غيرمعنادار 3/1 98/0 4/1 0/1 تعداد تصادفات
p >001/0 0/1 8/4 1/1 4/5 ها تعداد جريمه

 مـردان   يمـه  و تعـداد جر    ي تجربه رانندگ  ي، رانندگ يزان سن، م  دهد ي نشان م  ي آمار يل تحل يجنتا
ـ       .  از مردان بود   يش زنان ب  يالت تحص يزانزنان بود، اما، م    از   يشب  ينتعداد تصادفات گـزارش شـده ب

 از  مردان شده زنان و     يزير  رفتار برنامه  ي تئور يها در سازه .  متفاوت نبود  يزنان و مردان از نظر آمار     
ان  از نمـرات مـرد     يشنمرات زنان در قصد و نگرش ب      .  متفاوت بودند  يكديگرلحاظ نگرش و قصد از      

  .   زنان و مردان معنادار نبودين تفاوت بيرها متغيردر سا. بود
ارتبـاط  : ي شخـص  هـاي   يژگي شده و و   يزير  رفتار برنامه  ي تئور يها رابطه سازه 
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 يـك  در   ي و متوسـط سـاعت راننـدگ       ي تجربـه راننـدگ    يالت، تحص يزان سن، م  ي شخص هاي يژگيو
 ي شـده بـا اسـتفاده از آزمـون آمـار           يـزي ر برنامه رفتار   ي تئور يها با سازه ) ي رانندگ يزانم(روز   شبانه

  .همبستگي پيرسون انجام گرفت

  ها ي آزمودني شخصهاي يژگيدار و و  رفتار برنامهي تئوريرهاي متغين بي همبستگيبضرا - 2 جدول

 
نگرش 
 رفتاري

احساس كنترل 
 رفتاري

هنجار 
 ذهني

هنجار 
 اخالقي

هنجار 
 توصيفي

 قصد

 24/0*** 11/0* 25/0*** 07/0 -03/0 27/0*** سن 

 -07/0 - 10/0* - 10/0* -03/0 09/0* - 10/0* تحصيالت

 17/0** 13/0** 20/0*** 04/0 - 08/0* 17/0**تجربه رانندگي

 04/0 05/0 05/0 -03/0 08/0* 04/0ميزان رانندگي 

001/0p< ***  01/0p< **  05/0p<*  
 يالت و تحـص   نيتري قـو  ي كـه سـن و تجربـه راننـدگ         دهـد  ي نشان مـ   يرسون پ ي همبستگ يجنتا

 ي تئـور  يهـا   با سـازه   ي ارتباط يچ ه ي رانندگ يزانم.  داشتند ي تئور يها  ارتباط را با سازه    ترين يفضع
 و قصد افراد نـسبت      يفي هنجار توص  ي، نگرش، هنجار اخالق   ي سن و تجربه رانندگ    يشبا افزا . نداشت
  .كرد ي ميير تغيرمجاز با سرعت غدگيبه رانن
 نگرش، هنجار ذهني، احساس كنترل، هنجار       ايه  سازه قصد از سازه    بيني يشپ

 ي با استفاده از آزمـون آمـار       ي تئور هاي  سازه ين ب ي ابتدا همبستگ  در: اخالقي و هنجار توصيفي   
 ي كه سـازه قـصد بـا تمـام         دهد يجدول نشان م  .  آمده است  3 در جدول    يجنتا.  محاسبه شد  يرسونپ

 يفي با هنجـار توصـ     ي از ارتباط هنجار ذهن    يرغ به   ين،همچن.  در ارتباط معنادار است    ي تئور هاي سازه
  . معنادار بودها با يكديگر  سازهين روابط بيرسا

 يهـا  ، براي بررسي سـهم سـازه      Enter چندگانه سلسله مراتبي، مدل      يسپس، از رگرسيون خط   
ـ  شده همراه با سهم سـن در         يزير  رفتار برنامه  ي تئور "يافتهگسترش  " و   "ياصل"  قـصد   بينـي  يشپ

 روابـط   ي تئـور  يهـا   با سازه  ي شد چونكه سن و تجربه رانندگ      يون سن وارد رگرس   يرمتغ. داستفاده ش 
 داشـتند  يكـديگر  بـا  ي رابطـه معنـادار و قـو   يـز  ني و چـون سـن و تجربـه راننـدگ         شتند دا يمعنادار

)001/0<p  ،80/0=r (و پيشگيري از خطـاي چنـدخطي بـودن      يرها متغ ين ا ييرپذيري كنترل تغ  يبرا 
 سـه   يوني رگرسـ  يـب،  ترت ينبـد .  قرار گرفت  ي قصد مورد بررس   يشبيني سن در پ   يرغ سهم مت  1متغيرها
 شـده   يـزي ر  رفتـار برنامـه    ي تئور ي اصل يرهاي متغ 2 سن، در مرحله     ير متغ 1 حله كه در مر   يا مرحله

                                                           
1 Multicolinearity 
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 ي تئـور  يافتـه  گسترش   يرهاي متغ 3 و در مرحله     ي احساس كنترل رفتار   ي، نگرش، هنجار ذهن   يعني
  .محاسبه شد)  مالكيرمتغ( قصد ير متغيشبيني پي برايفيتوص و ي هنجار اخالقيعني

رگرسيون خطي چندگانه با متغير قصد به عنوان متغير مالك و متغيرهاي سن، نگرش،  - 3 جدول
  بين كننده، هنجار توصيفي و اخالق به عنوان متغيرهاي پيشاحساس كنترل رفتاريهنجار ذهني، 

 b β t  R2 F R2 ChangeF change بين متغيرهاي پيش

        مرحله  اول

  9/44* 06/0 6/6* 24/0 07/0 سن

        مرحله دوم

 8/92* 3/8527/0* 33/0 9/3* 13/0 04/0 سن

    6/12* 46/0 42/0 نگرش رفتاري

    -37/0 -01/0 -01/0 هنجار ذهني

     7/6* 21/0 21/0 احساس كنترل رفتاري

        مرحله سوم

 3/30* 8/7105/0* 38/0 9/2** 09/0 03/0 سن

     8/7* 32/0 29/0 نگرش رفتاري

     -7/0 -02/0 -02/0 هنجار ذهني

     4/5* 17/0 17/0 احساس كنترل رفتاري

     1/7* 27/0 24/0 هنجار اخالقي

     1/3** 09/0 17/0 هنجار توصيفي
* p < 001/0  
** p < 01/0  

در مدل اول هر چـه سـن افـزايش          . مدل معنادار است  دهد كه هر سه     نتايج رگرسيون نشان مي   
در مـدل دوم نگـرش نـسبت بـه     . مـي شـد  افت قصد افراد براي رعايت سرعت مجاز نيز بيشتر   يمي

هـاي معنـادار در پـيش بينـي     رعايت سرعت مجاز و احساس كنترل بر سرعت رانندگي خود از عامل 
ايـن مـدل    . اريانس ساير متغيرها معنادار نبود    متغير هنجار ذهني با ثابت نگهداشتن و      . قصد افراد بود  

احـساس  در مدل سوم سن، نگـرش،       .  از واريانس متغير قصد بود     ٪27فراي اثر سن قادر به توضيح       
، اخالق و هنجار توصيفي هر يك با ثابت نگهداشتن واريانس سـاير متغيرهـا معنـادار                 كنترل رفتاري 
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دهـد  نتايج همچنين نـشان مـي     . نس متغير قصد بود    از واريا  ٪38در كل، مدل قادر به توضيح       . بودند
 بر واريانسي كه ٪5 و هنجار توصيفي توانستند بطور معناداري به ميزان   يكه متغيرهاي هنجار اخالق   

قابـل توضـيح   ) احساس كنترل رفتـاري  سن، نگرش، هنجار ذهني و      (با مجموع متغيرهاي مدل دوم      
 شـكلي  1هاي استاندارد شـده رگرسـيون    باقيماندهp-pر الزم به ذكر است كه نمودا. بود اضافه نمايند  

   . كامالً خطي و نرمال داشت
 ي قصد افـراد بـرا     يا بود كه آ   ين ا يسوال بعد :  و تصادفات  ها يمهرابطه قصد با تعداد جر    

 ارتبـاط معنـادار     يس پل ي اخذ شده از سو    هاي يمه تصادفات، و تعداد جر    يزان سرعت مجاز با م    يترعا
 در طول روز، سن و تجربه افـراد راننـده رابطـه             ي رانندگ يزان تصادفات با م   يزان م كه ييدارد؟ از آنجا  

ـ  ي سـهم  هاي ي همبستگ ينبنابرا.  ثابت نگهداشته شد   يرها متغ ين ا يانسوار) 2011 يبي،طب(دارد    ين ب
ـ  ي از سـو   يمـه  تصادفات گزارش شده و تعداد دفعات گزارش شده اخذ جر          يزان قصد و م   يرمتغ  يس پل

 يرهـاي  متغ يـانس  پس از ثابت نگهداشـتن وار      يمه قصد و اخذ جر    ين نشان داد كه ب    يج نتا . انجام شد 
 قـصد   يكهكـسان ) p  ،29/0=r > 001/0( وجود داشت    سي رابطه معنادار و معكو    ي رانندگ يزانسن و م  

.  شـده بودنـد    يمـه  جر يرمجـاز  سـرعت غ   يـل  بـه دل   يس پل ي سرعت مجاز داشتند كمتر از سو      يترعا
 > 002/0 (، رابطه معنادار وجود داشـت     يز تصادفات گزارش شده ن    يزانقصد و م   ير متغ ين ب ين،همچن

p،11/0=r .(    سـال   ير بود تعداد تصادفات گزارش شده در طـ        يشت سرعت مجاز ب   يتهر چه  قصد رعا 
 اخذ شده و تصادفات رابطه معنـادار وجـود داشـت            يمه تعداد جر  ين ب ينعالوه بر ا  .  كمتر بود  يزقبل ن 

)003/0 < p  ،14/0=r .(ـ  ي از سـو   يرمجـاز  سرعت غ  يل گزارش دادند كه به دل     يكه كسان يعني  يس پل
  . دادندزارش گيز نيشترياند، تعداد تصادفات ب  شدهيمهجر

  گيري بحث و نتيجه
 غيرمجـاز گيري براي رانندگي با سرعت       آيا تصميم  )1. هدف از مطالعه حاضر پاسخ به سه سوال بود        

گيرند  چرا رانندگان تصميم مي)2به سن، جنسيت، تحصيالت، تجربه و ميزان رانندگي مربوط است؟    
هـاي اخـذ شـده از       آيا ميزان تصادفات گزارش شـده و جريمـه        ) 3 رانندگي كنند؟    غيرمجازبا سرعت   

خوان  رابطه دارد؟ هم   غيرمجازسوي پليس به دليل سرعت باال، با تصميم افراد بر رانندگي با سرعت              
دهند با افزايش سـن و تجربـه راننـدگي قـصد           هاي مطالعه نشان مي   افتهي) 2010(ه فوروارد   با مطالع 

تـر نـسبت بـه    تر و با تجربهنگرش افراد مسن . ابدي كاهش مي  غيرمجازافراد براي رانندگي با سرعت      
ـ             از لذت  غيرمجازرانندگي با سرعت    پيامد   ودن تغييـر   بخش و مفيد بودن بـه ناخوشـايندي و مـضر ب
كننـد بـه     رانندگي مـي   غيرمجازذهنيت آنها نسبت به اينكه افراد مهم خانواده آنها با سرعت            . ابدي مي

عالو ه بر اين، از نظر اخالقي       . ابديكنند تغيير مي  اين ذهنيت كه آنها نيز با سرعت مجاز رانندگي مي         

                                                           
1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residuals  
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رنـد و آنهـا زمـاني كـه بـا سـرعت             پندا را امري ناپسند مي    غيرمجازتر رانندگي با سرعت     افراد مسن 
  . كنند رانندگي كنند احساس ناراحتي بيشتري را تجربه ميغيرمجاز

زنان بـيش   .  بين زنان و مردان تفاوت وجود داشت       غيرمجازدر نگرش و قصد رانندگي با سرعت        
از مردان تصميم بر رانندگي با سرعت مجاز داشتند و نگـرش آنهـا نـسبت بـه راننـدگي بـا سـرعت                     

بردنـد و سـود      كمتـر لـذت مـي      غيرمجازآنها از رانندگي با سرعت      .  كمتر منفعت طلبانه بود    جازغيرم
در مطالعات ديگر نيز مردان بيش از زنان انگيزه رانندگي با سـرعت بـاال               . ديدندكمتري را در آن مي    

ردان تر زنـان در مقابـل مـ       همچنين، نگرش مثبت  ). 2010؛ فوروارد،   2003كانر و همكاران،    (داشتند  
بر خـالف   . بود) 1992(نسبت به رعايت سرعت مجاز نيز همخوان با نتايج مطالعه پاركر و همكاران              

، در مطالعه حاضـر تفـاوتي بـين         )2008(دن بروك   و پاريس و ون   ) 2003(مطالعات كانر و همكاران     
زنـان  در ايـن مطالعـات      . هاي هنجار اخالقي و احساس كنترل وجود نداشـت        زنان و مردان در سازه    

احـساس  و  ) 2003كانر و همكـاران،     (بيش از مردان رانندگي با سرعت مجاز را اخالقي درك كردند            
هاي موجـود احتمـاالً     تفاوت). 2008دن بروك،   پاريس و ون  ( زنان بيش از مردان بود       كنترل رفتاري 

ي مختلـف  هـا هاي تئوري و فرهنـگ هاي مختلف ارزيابي سازه  شيوه  بدليل تفاوت مطالعات در نمونه،    
  .  باشد

، هنجار اخالقي و توصيفي رابطه معنـادار        احساس كنترل رفتاري  هاي نگرش،   ا سازه بتحصيالت  
بـر  ).  قرار داشت  01/0  تا 008/0اندازه اثر بين    (داشت اما اين روابط بسيار ضعيف و كم اهميت بودند           

 غيرمجـاز نسبت به رانندگي    خالف انتظار، افرادي كه از تحصيالت باالتر برخوردار بودند نگرش آنها            
افراد بـا تحـصيالت بـاالتر       . طلبانه، و از نظر اخالقي آن را كمتر امري ناپسند محسوب كردند           منفعت

البتـه، آنهـا احـساس كنتـرل        . كننـد  رانندگي مي  غيرمجازكردند كه ديگران با سرعت      بيشتر فكر مي  
  . كردندبيشتري در حفظ سرعت مجاز رانندگي تجربه مي

 بطـور معكـوس ارتبـاط ضـعيف امـا      احساس كنترل رفتـاري ها رانندگي همچنين با     التجربه س 
كمتـري بـر راننـدگي بـا        رفتاري  افرادي كه تجربه بيشتري داشتند احساس كنترل        .  داشت يمعنادار

تر يافتند و اگر خود      را سخت  غيرمجازآنها اجتناب از رانندگي با سرعت       .  خود داشتند  غيرمجازسرعت  
. كردند كه قادر بـه انجـام آن باشـند         كه با سرعت مجاز رانندگي كنند كمتر احساس مي        خواستند  مي

يعني فقط  . بود r2=006/0 البته بايد اين نكته را متذكر شد كه قدرت رابطه بسيار ضعيف با اندازه اثر              
بـا ايـن وجـود، بـراي        .  قابل توضيح بـود    احساس كنترل رفتاري  از واريانس تجربه رانندگي با       6/0٪

توان بر عادتي شدن رفتار رانندگي با سرعت غيرمجاز اشـاره كـرد كـه ميـزان كنتـرل                   تبيين آن مي  
اين يافته براي بررسي در مطالعات بعـدي ارزشـمند          ). ب2002آيژن،  (دهد  آگاهانه فرد را كاهش مي    

  .  است
ـ ميزان رانندگي در طول روز به جزء با احساس كنترل رفتاري با هيچ             ئـوري  هـاي ت  ك از سـازه   ي

 ٪6/0 ارتباط ميزان رانندگي با احساس كنترل رفتاري بسيار ضعيف، در حـد           . رابطه معناداري نداشت  
كردند بـر  دهد كساني كه ساعات بيشتري را در طول روز رانندگي مي  اين ارتباط اندك نشان مي    . بود
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 )2010(روارد  افته مطالعـه فـو    ياين يافته برخالف    . حفظ سرعت رانندگي خود كنترل بيشتري داشتند      
كردنـد انگيـزه    ك سال رانندگي مي   يدر مطالعه مذكور كساني كه مسافت بيشتري را در طول           . است

  .رانندگي با سرعت باالي بيشتري داشتند
هاي تئوري با قـصد  در پاسخ به سوال دوم تحقيق، نتايج همبستگي حاكي از ارتباط معنادار سازه     

خواستند محدوده سرعت را حفظ كننـد از نگـرش          كه مي يكسان. افراد براي رعايت سرعت مجاز بود     
توانند سرعت مجـاز را رعايـت كننـد و          كردند كه مي  مثبتي نسبت به آن برخوردار بودند، احساس مي       

) 1991(نتايج همبستگي از ديدگاه آيژن      . پنداشتنداين عمل را هنجار و از لحاظ اخالقي پسنديده مي         
هـاي  دهد بعد از ثابت نگهداشـتن واريـانس سـن، عامـل           شان مي نتايج رگرسيون ن  . كنندحمايت مي 

 از واريـانس قـصد افـراد بـراي     ٪27هم قادر به توضـيح  هنجار ذهني و احساس كنترل روي       نگرش،
نگرش، هنجار ذهني و احساس كنتـرل       ) 2006(در مطالعه وارنر و آبرگ      . رعايت سرعت مجاز بودند   

 از سـرعت ثبـت شـده        ٪28و  ) رفتار گذشته ( رانندگان    از سرعت گزارش شده    ٪39رفتاري توانستند   
اي ، در مطالعـه   ٪36) 2008(اين ميزان در مطالعه پاريس و بروك        . را توضيح دهند  ) رفتار آينده (آنها  

گـزارش   ٪2/47 )1992(، در مطالعه پاركر و همكاران       ٪71 تا   70) 2008(ديگر توسط وارنر و آبرگ      
در . بينـي كـرد    از واريانس سرعت در داخل شـهر را پـيش          ٪47،  )2008(مطالعه فوروارد   . شده است 

بدسـت  ) 2008بروك،  ، نقل از پاريس و ون دن        1996(اي فرا تحليلي توسط گودين و كوك        مطالعه
بيني قصد انجام انواع رفتارهاي رانندگي از جملـه سـرعت           آمد كه تركيب اين سه متغير قادر به پيش        

  .  بودند٪67 تا ٪23در دامنه اي از 
هاي نگرش نسبت بـه رعايـت سـرعت         عامل  وقتي واريانس ساير متغيرها ثابت نگهداشته شدند،      

. مجاز و احساس كنترل بر سرعت رانندگي هر يك بطور مجزا در پيش بيني قصد افراد معنادار بودند                 
هـاي  ارزيـابي اثـر سـازه     . متغير هنجار ذهني با ثابت نگهداشتن واريانس ساير متغيرها معنـادار نبـود            

فراي اثر متغيرهاي نگرش، هنجار ذهني و احساس كنتـرل            هنجار اخالقي و توصيفي بر متغير قصد،      
 بر واريانسي كه با مجموع متغيرهاي مـدل         ٪5نشان داد كه اين دو بطور معناداري به اندازه            رفتاري،

اين ميـزان  . قابل توضيح بود اضافه كردند) سن، نگرش، هنجار ذهني و احساس كنترل رفتاري   (دوم  
  . تر در آينده استقابل توجه است و شايسته انجام تحقيقات دقيق

هـم   و توصيفي روي   ياخالق  هر شش متغير سن، نگرش، احساس كنترل رفتاري، هنجار ذهني،           
متغيـر نگـرش بـا ثابـت نگهداشـتن            در مجمـوع،    .  از واريانس قصد افراد بودند     ٪38قادر به توضيح    

پس از آن   ). ٪32(بين كنندگي را براي قصد افراد داشت        شترين قدرت پيش  واريانس ساير متغيرها بي   
كـسانيكه از سـرعت     .  بودنـد  ٪17و احساس كنترل به ميـزان       ) ٪26(متغير هنجار اخالقي به اندازه      

كردند سرعت غيرمجاز را عملي ناپسنديده تلقي نمي ديدند،بردند و در آن سودي ميغيرمجاز لذت مي
شـد و نيـز كـساني كـه احـساس           رنجشي بخاطر سرعت بيش از حد ايجـاد نمـي         و در آنها احساس     

توانند از رانندگي با سرعت غيرمجاز اجتناب نمايند آنها كـساني بودنـد كـه بيـشتر                 كردند كه نمي   مي
عـدم تاييـد    /بر خالف انتظار، تصور افـراد از تاييـد        . گرفتندتصميم بر رانندگي با سرعت غيرمجاز مي      
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بيني تصميم آنها به راننـدگي بـا         غيرمجاز آنها توسط افراد مهم در زندگي در پيش         رانندگي با سرعت  
اگرچه ذهنيت افراد نسبت بـه اينكـه ديگـران بـا چـه سـرعتي راننـدگي                  . سرعت باال نقشي نداشت   

در مطالعـه   ). ٪9/0( اما ميـزان آن انـدك بـود          ،  بيني تصميم نقش معناداري داشت    كنند در پيش   مي
و سـپس   %) 30(، هنجار ذهني    %)33(بين كننده نگرش    هاي پيش  نيز، قويترين سازه   )2008(فوروارد  

هنجار ذهني قـويترين    ) 1992(اما در مطالعه پاركر و همكاران       . بودند%) 27(احساس كنترل بر رفتار     
البته در مطالعـات فراتحليلـي و مـروري از تئـوري رفتـار              . بين كننده سرعت رانندگي بود    عامل پيش 

بينـي قـصد انجـام بـسياري از         ، بر ضعيف بودن قدرت سازه هنجار ذهني در پـيش          ريزي شده  برنامه
  ).   1998به عنوان مثال، كانر و آرميتاژ، (رفتارها نيز گزارش شده است 

ها و در ترتيب قدرت آنهـا در مطالعـه          كنندگي سازه بينيهايي در ميزان پيش   اگرچه برخي تفاوت  
 را تاييـد    ريـزي شـده     برنامـه دارد اما مطالعه حاضر به خوبي مدل رفتار         حاضر با ساير مطالعات وجود      

گيرنـد بـا سـرعت       قادر به تبيين چرا راننـدگان تـصميم مـي          ريزي شده   برنامهتئوري رفتار   . نمايدمي
همچنين مطالعه حاضر از اضافه نمودن متغيرهاي ديگـر         . غيرمجاز رانندگي كنند در نمونه ايراني بود      

چراكه همخوان با مطالعه كانر، اسـميت و مـك      . نمايددار حمايت مي   رفتار برنامه  براي گسترش مدل  
هاي مستقل معنـادار بودنـد و بـر         بين كننده هاي هنجار اخالقي و توصيفي پيش     سازه) 2003(ميالن  

  .ميزان واريانس توضيحي متغير قصد افزودند
رعت مجاز داشتند كمتر از سوي      در پاسخ به سوال آخر، نتايج نشان داد كسانيكه قصد رعايت س           

همچنين، هر چه  قصد رعايت سرعت       . )r2=80/0 (پليس به دليل سرعت غيرمجاز جريمه شده بودند       
اين روابط در . )r2=01/0 (مجاز بيشتر بود تعداد تصادفات گزارش شده در طي سال قبل نيز كمتر بود  

عالوه بـر   . ربه رانندگي بدست آمدند   شرايط برابري متغيرهاي سن، ميزان رانندگي در طول روز و تج          
كنـد   بيـان مـي    )r2=02/0 (اين، رابطه معنادار و معكوس بين تعـداد جريمـه اخـذ شـده و تـصادفات                

كسانيكه گزارش داده بودند به دليل سرعت غيرمجاز از سوي پليس جريمه شـدند، تعـداد تـصادفات                  
 تـصميم افـراد بـر       ريـزي شـده      برنامه بدين ترتيب، مطابق با تئوري رفتار     . بيشتري نيز گزارش دادند   

  . تواند بر عملكرد واقعي آنها اثر بگذاردرانندگي با سرعت غيرمجاز مي
تواند قصد افراد بـراي      مي ريزي شده   برنامهاند كه تئوري رفتار     مطالعات قبلي نيز به اثبات رسانده     

و رفتـار بعـدي آنهـا       ) 1992؛ پاركر و همكاران،     2005،  2003اليوت و همكاران،    (رانندگي با سرعت    
هاي دروني كه راننـدگان را  مطالعه حاضر نيز توانست عامل. بيني كندرا پيش ) 2006وارنر و آبرگ، (

هاي تحقيق بايد به نـسبتاً      از كاستي . انگيزند تا از حدود سرعت مجاز عدول كنند، شناسائي كند         برمي
ساس كنترل رفتاري اشاره كرد كه نتايج       هاي قصد، هنجار ذهني و اح     ضعيف بودن ثبات دروني سازه    

با اين حال، نتايج مطالعه در راسـتاي تاييـد تئـوري و             . تحقيق را ممكن است تحت الشعاع قرار دهد       
هـاي  تكرار آن با تعـداد سـواالت بيـشتر در ارزيـابي سـازه             . هاي مطالعات ديگر بود   همخوان با يافته  

توانند به شناسائي باورهاي خاص كه منجر  بعدي ميعالوه بر اين، مطالعات. شودتئوري پيشنهاد مي  
تـر  چراكـه شناسـائي دقيـق     . شوند بپردازند گيري نگرش، هنجار ذهني و احساس كنترل مي       به شكل 
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. اي موثرتر، كمك شـاياني خواهنـد بـود   هاي مداخلهباورهاي زيربنايي رفتار در طراحي و تهيه برنامه    
توان برشمرد اين است كه با توجه به نوع رفتار مورد مطالعه از             نكته قابل توجه ديگر كه در اينجا مي       

هـاي اثـر بدسـت آمـده در پـژوهش           حيث اثرش بر ترافيك و پيامدهاي ناگوار آن، اين ميزان اندازه          
  . )2001مايلز و شيولين، (اند حاضر در عالم واقع بسيار چشمگير و با اهميت

اص گسترش فرهنگ رانندگي با رعايت سـرعت        هاي آموزشي با هدف خ    بنابراين طراحي برنامه  
ها آموزشي با هدف ايجاد نگـرش       بر اساس نتايج پژوهش حاضر، با ارائه برنامه       . شودمجاز توصيه مي  

مثبت نسبت به پيامدهاي رعايت سرعت مجاز، تاكيد بـر پيامـدهاي مثبـت رعايـت سـرعت مجـاز،                    
دگي باسـرعت غيرمجـاز و ايجـاد ايـن          برانگيختن احساس شخصي مبني بر نادرست بودن رفتار رانن        

توانند سرعت مجاز را رعايت نمايند شايد بتوان انگيزه افراد را بـه سـمت رعايـت                 تصور كه افراد مي   
تغييـر در نگـرش منجـر بـه         ) الف2002 ،1991 ،1985(بر طبق نظر آيژن     . سرعت مجاز هدايت كرد   

بـراي آمـوزش رفتـار      . دهـد ثير قـرار مـي    شود كه اين به نوبه خود رفتار را تحت تا         تغيير در قصد مي   
  .توان از اين الگو بهره بردرانندگي با سرعت مجاز نيز مي
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