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چکیده
مقدمه :بررسی میزان تاثیر متغیرهای دموگرافیک و نیز شرایط کاری رانندگان اتوبوس بر رفتار و عمل کرد
ترافیکی آن ها ،عالوه بر سالمتی خو ِد راننده ،برای حفظ جان مسافرین نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است .هدف
پژوهش حاضر ،بررسی رابطه برخی متغیرهای دموگرافیک و نیز مشخصه های زمانی شیفت کاری ،بر رفتارهای
مرتبط با «شناسایی خطرات»« ،آرامش حین رانندگی»« ،خستگی» و «هیجان طلبی» در میان رانندگان اتوبوس
برون شهری می باشد.
روش کار :این پژوهش از دسته مطالعات تحلیلی-مقطعی می باشد .نمونه تصادفی مورد استفاده در این پژوهش،
شامل  321راننده اتوبوس از پایانههای مسافربری برون شهری تهران می باشد .در این مطالعه ،از پرسش نامه BDRI
به عنوان ابزار گردآوری داده و از ضریب هم بستگی پیرسون ،آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی به عنوان
ابزارهای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها :درمجموع ،سن ،سابقه رانندگی و نیز مدت زمان استراحت راننده هم بستگی مثبتی با خستگی و
هیجان طلبی کم تر و آرامش بیش تر حین رانندگی دارد .رانندگانی که عمر وسیله نقلیه آن ها بیش تر بوده،
وضعیت نامطلوب تری در شاخص های شناسایی خطرات ،آرامش حین رانندگی و خستگی داشته اند .وضعیت تاهل
و سیگاری بودن راننده رابطه معناداری با خستگی و آرامش حین رانندگی نشان داد .به عالوه ،وضعیت راننده های
با تحصیالت دانش گاهی ،در هر چهار عامل ،به طور معناداری بدتر از سایر راننده ها می باشد .رانندگانی که در
مسیرهای کوهستانی تردد می کنند ،در هر دو عامل شناسایی خطرات و خستگی ،وضعیت نامطلوب تری نسبت
به سایر رانندگان داشتند.
نتیجه گیری :با توجه به تاثیرگذاری سن راننده و سابقه رانندگی بر خستگی ،هیجان طلبی و آرامش حین
رانندگی ،به نظر می رسد برگزاری دوره های آموزشی متناسب با گروه های مختلف سنی رانندگان برای افزایش
آگاهی آنان درمورد نحوه مدیریت این عوامل بتواند به بهبود وضعیت رانندگان در این شاخص ها کمک کند .به عالوه،
باتوجه به تاثیرگذاری زمان استراحت و نیز نوع مسیر تردد بر خستگی و توانایی راننده اتوبوس در شناسایی خطرات،
الزم است قوانین مناسبی برای کاهش تاثیر این عوامل بر عمل کرد رانندگان تصویب گردد.

کلمات کلیدی :راننده ،اتوبوس بین شهری ،ایمنی ،خستگی ،شناسایی خطرات ،هیجان طلبی
 -1استاديار ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ایران
 -2کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک ،دانشكده مهندسي عمران ،دانشگاه علم و صنعت ايران ،تهران ،ایران
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بررسی رابطه مشخصه های شیفت کاری و متغیرهای دموگرافیک ،با رفتار

علی توکلی کاشانی و همکاران

مقدمه

ایمنی در محل کار ،یکی از مسایل ضروری در

( .)1اهمیت این موضوع موجب شده مطالعات
310

متعددی در ارتباط با عوامل موثر بر ایمنی در مشاغل

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

مختلف انجام شود ( .)4-2ایمنی رانندگان و عوامل
موثر بر آن نیز یکی از حوزه های مرتبط با بحث

ایمنی در محل کار می باشد .از سوی دیگر ،تصادفات
ترافیکی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح درحوزه
سالمت عمومی بوده و یکی از اصلی ترین علل مرگ

انسان ها در تمامی کشور های جهان از جمله ایران

( )5به حساب می آید .مطالعات گذشته حاکی از

جلد  /8شماره  /3پاييز 1397

آن است که عوامل محیطی ،متغیرهای دموگرافیک و

ویژگی های رفتاری مختلفی وجود دارد که می تواند

بر ایمنی کاربران راه ،از عابرین پیاده ( )6گرفته ،تا

رانندگان وسایل نقلیه مختلف شامل موتورسیکلت
( ،)7خودروهای سواری ( ،)8تاکسی ،کامیون ،اتوبوس

( )9و غیره تاثیرگذار باشد.

اما برخالف سایر کاربران راه ،رانندگان حرفه ای

با طیف گسترده ای از موارد استرسزا مانند رفتار

دیگر رانندگان ،ترافیک سنگین ،عوامل ارگونومیک،
سروصدا ،شرایط آبوهوا و برنامه زمانی شیفت کاری

مواجه هستند که ممکن است موجب تضعیف عمل

کرد و بروز رفتارهای ترافیکی نامطلوب توسط آنها

گردد .در این میان ،نتایج مطالعات پیشین نشان
می دهد که رفتار صحیح و منطقی رانندگان در اوضاع
و شرایط متغیر ترافیکی می تواند تا حدود زیادی از
بروز سوانح و مشکالت ترافیک بکاهد.

خستگی و خواب آلودگی حین رانندگی از جمله

مظاهر عمل کرد نامطلوب رانندگان حرفه ای است.

برای مثال ،نتایج تحقیقی در کشور چین نشان داد

پیش بینی رفتارهای خطرناک آن ها در حین
رانندگی دارند ( .)10در تحقیقی در شهر همدان،
نشان داده شد که تعداد قابل توجهی از رفتارهای
ترافیکی رانندگان اتوبوس بین شهری ناامن است
( .)11در رابطه با خستگی ،در مطالعات مختلفی

کیفیت خواب در رانندگان اتوبوس در شهرهای
کرمان ( ،)12گرگان ( )13و تهران ( )14مورد

بررسی قرارگرفته است .نتایج این مطالعات نشان
می دهد کیفیت خواب و سطح سالمتی رانندگان،
عموماً نامطلوب است .از سوی دیگر ،ریتم 24

ساعته بدن در انسان باعث میشود که در ساعات

مشخصی از روز خوابآلودگی و خستگی محتملتر
باشد .به عالوه ،کیفیت و کمیت خواب در شب قبل

از شیفت کاری بر عمل کرد رانندگی اثرگذار است
( .)15به نظر می رسد نامطلوب بودن کیفیت خواب،

باعث خستگی در رانندگی میشود .به عالوه ،در طول
رانندگی طوالنی در شب و در محیط یکنواخت بیش
تر رانندگان عالیم خستگی بصری را نشان دادهاند
( .)16عالوه براین ،مطالعات گذشته نشان می دهد

که محیط رانندگی ( )17و حجم ترافیک مسیر
( )18بر خستگی راننده تاثیرگذار است .هم چنین،
مدت زمان رانندگی بر خستگی تأثیر معناداری دارد؛

به طوری که بعد از  2ساعت رانندگی ،خستگی
افزایش و کارایی راننده کاهش مییابد ( .)19در

مطالعه دیگری رانندگان حرفهای (تاکسی ،اتوبوس و

وسایل نقلیه سنگین) نسبت به رانندگان غیرحرفهای
خستگی بیش تری را ابراز کردهاند ( .)20نتایج یک
مطالعه که در سال  2016میالدی بر روی تصادفات

مرتبط با خستگی انجام شد ،نشان می دهد رانندگی

در طول نیمه شب تا طلوع آفتاب ،رانندگی در ساعت
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راستای بهبود شرایط کار و حفظ جان افراد می باشد

ویژگی های شخصیتی رانندگان نقش مهمی در

بررسی رابطه مشخصه های شیفت کاری و متغیرهای دموگرافیک ،با رفتار رانندگان اتوبوس های برون شهری

اوج ترافیک صبح و رانندگی کامیون ،از جمله عوامل

می باشند .در ارتباط با هیجان طلبی ،تورنر و مک

خستگی
یک مطالعه درمورد اثر سیگارکشیدن بر
ِ
اظهارشده ،نشان می دهد که سیگار کشیدن موجب

هیجانطلبی دارند ( .)27هم چنین ،نتایج مطالعات

پیشین نشان می دهد رانندگان حرفهای به دلیل

هرچند این عامل در میان رانندگان مورد بررسی قرار

به تردد در کنار سایر خودروها از دست میدهند و

موثر بر این تصادفات بوده است ( .)21به عالوه ،نتایج

در شناسایی خطرات بیش تر ریسکی عمل میکنند

استرس ،عدم آرامش حین رانندگی و رفتارهای

( .)4،28هم چنین ل ِنی و همکارانش در مطالعه ای

رفتاری است که ممکن است رانندگان با آن مواجه

روز تغییر می کند و سطح عمل کرد رانندگان در بازه

مرتبط با آن ،یکی دیگر از حالت های روحی و
شوند .در مطالعه ای بر روی میزان استرس راننده

در شرایط ترافیک سنگین مشخص شد که رفتارهای

مرتبط با استرس در ترافیک سنگین بیش تر از
ترافیک روان اتفاق میافتد ( .)18نتايج یک مطالعه

در ایران ( )23نشان داد که صدای ترافيک در هنگام

نشان دادند که عمل کرد رانندگی در اوقات مختلف
زمانی بعداز ظهر کاهش قابل مالحظه ای می یابد

(.)29

درمجموع ،مرور مطالعات پیشین حاکی از

آن است که عوامل مختلفی بر رفتارهای ترافیکی
رانندگان تاثیرگذار است .در این میان ،بررسی میزان

فعاليت های پيچيده ،می تواند بر روی زمان واکنش

و نحوه اثرگذاریِ ویژگی های دموگرافیک و مشخصات

همکاران در تحقیقی بر روی رانندگان تاکسی ،اتوبوس

عمل کرد ترافیکی آن ها ،از اهمیت ویژه ای برخوردار

تاثير منفی بگذارد .در همین راستا ،گوستاوسون و

و تریلی ،به این نتیجه رسیدند که اصلیترین عوامل

استرس ،شامل عوامل روانشناختی (ناشی از شیفت

کاری و بار ترافیک) و یا فیزیولوژیکی (مانند سروصدا
و آلودگی هوا) میباشند ( .)24استرس شغلی در

شیفت کاری رانندگان اتوبوس بر رفتارهای نامطلوب و

است .زیرا رانندگان اتوبوس ،عالوه بر سالمتی
خود ،مسوول حفظ جان مسافرین نیز می باشند.

براین اساس ،مطالعه حاضر بر چهار رفتار نامطلوب

رانندگی شامل هیجان طلبی ،آرامش حین رانندگی،

رانندگان اتوبوس شرکت واحد در همدان در تحقیق

خستگی و شناسایی خطرات در میان رانندگان

درصد از رانندگان ،سطح استرس باالیی دارند (.)25

تا به حال مطالعات اندکی در ایران به آن پرداخته اند.

دیگری مورد مطالعه قرارگرفت و مشخص شد 76

در تحقیق گولیان که در مورد تغییرات سطح استرس
راننده در طول روز و روز از هفته است ،اشاره شده

که رانندگان در اول شب استرس بیش تری نسبت به

صبح دارند (.)26

هیجان طلبی و توانایی راننده در شناسایی

خطرات بالقوه نیز دو مورد دیگر از رفتارهای ترافیکی

اتوبوس برون شهری تمرکز خواهد کرد .موضوعی که
درواقع ،هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی

ارتباط میان  )1ویژگی های دموگرافیک راننده (مانند
سن ،سطح تحصیالت ،وضعیت تأهل ،سابقه رانندگی

و سیگار کشیدن) و  )2برخی از مشخصاتِ شرایط

کاری (مانند زمان و مدت رانندگی ،عمر خودرو و نوع
مسیر) با خستگی ،توانایی شناسایی خطرات ،آرامش

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار                            جلد  /8شماره  /3پاييز  1397

نگرفته است.

مواجهه زیاد با ترافیک ،حساسیت خود را نسبت
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افزایش خستگی در مردان جوان می گردد (.)22

کلور نشان دادند رانندگان جوان تمایل بیش تری به

علی توکلی کاشانی و همکاران

حین رانندگی و هیجان طلبی در میان رانندگان

اتوبوس بین شهری در شهر تهران می باشد.

نامه مناسب جمع آوری شد.

شده است ،برگرفته از پژوهشی است که در انگلستان

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

مطالعه حاضر ،از نوع تحلیلی-مقطعی می باشد.

توسط دورن و همکاران بر روی رانندگان اتوبوس

پرسش نامه بوده است .نمونه مورد استفاده ،شامل

استرس راننده 1و موارد دیگری که در یک تحقیق

روش تحقیق ،پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها

 321نفر از رانندگان اتوبوس بین شهری مستقر در

پایانههای جنوب ،آزادی ،شرق و بیهقی واقع در شهر
تهران می باشد .راننده ها به طور داوطلبانه در این

تحقیق شرکت نموده و پرسش نامه ها توسط خو ِد

راننده تکمیل شده است .به عالوه ،این پرسش گری
جلد  /8شماره  /3پاييز 1397

ت استراحت بین شیفتهای رانندگان انجام
در ساع 

انجام شده است ( .)30آن ها با کمک پرسش نامه

آزمایشی به آن اضافه شد ،پرسش نامهای شش

قسمتی تحت عنوان  )30( BDRIرا تهیه و ارزیابی

کردند که رفتارهای مختلف رانندگی را مورد ارزیابی
قرار میدهد .این رفتارها شامل خستگی ،شناسایی

خطرات ،آرامش حین رانندگی ،رانندگی مضطربانه،

رانندگی پرخاشجویانه و هیجانطلبی در رانندگی

میشد تا خطای ناشی از استرس راننده در مورد

است.

است که حداقل تعداد نمونه الزم از رابطه زیر قابل

با توجه به جامعه هدف ،پس از انجام اصالحاتی (برای

تکمیل پرسش نامه به حداقل برسد .الزم به ذکر
محاسبه است:

𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑧𝑧 2
𝑑𝑑 2

= 𝑛𝑛

در مطالعه حاضر ،این پرسش نامه ترجمهشده و

تفهیم بهتر منظور سواالت به رانندگان) ،مورد استفاده
قرار گرفت .الزم به ذکر است که تمامی سؤالهای

این پرسش نامه در قالب طیف  6نقطهای لیکرت

که در آن  nحجم نمونه z،مقدار متغیر نرمال

(هرگز ،خیلی کم ،گاهگاهی ،بیش تر اوقات ،خیلی

 1.68است p ،نسبت افرادی از جامعه آماری است

هریک از سواالت به گونه ای انتخاب شد که در هر

نباشد میتوان بر اساس پیشنهاد مطالعات پیشین،

آن عامل باشد.

استاندارد ،که در سطح اطمینان  95درصد برابر با

که صفت موردنظر را دارا می باشند (که اگر در اختیار
مقدار  0.5را برای آن در نظر گرفت) q ،درصد

افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند ()q=1-pو
 dمقدار خطای مجاز که معموالً  0.05در نظر گرفته

میشود .با توجه به مطالب ذکر شده ،مقدار پایه افراد

نمونه  282نفر در نظر گرفته شد .با توجه به این که
معموالً تعدادی از پرسش نامهها ناقص پر میشود یا

مفقود میگردد ،تعداد پرسش نامه بیش تری میان

زیاد و همیشه) ارایه شدند .به عالوه ،طیف نمرات در
عامل ،نمره باالتر نشاندهنده وضعیت مطلوب تر در
از آن جا که پرسش نامه اصلی در جامعه دیگری

توسعه داده شده بود ،پس از جمع آوری پرسش

نامه ها ،برای اطمینان از این که دسته بندی عوامل

در پرسش نامه فعلی با نسخه اصلی مطابقت دارد،
مجددا تحلیل عاملی انجام شد که نهایتا نتایج تحلیل

عاملی نیز با دسته بندی های پرسش نامه اصلی
تطابق داشته و  4عامل شناسایی خطرات ،آرامش
)1-Driver Stress Inventory (DSI
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پرسش نامهای که برای تحقیق حاضر استفاده

روش کار
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رانندگان توزیع گردید و نهایتا تعداد  321پرسش
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حین رانندگی ،خستگی و هیجان طلبی را دربرگرفت.

به همراه بازه های اطمینان  ،%95در جدول ( )2ارایه

آلفای کرونباخ انجام گردید که این ضریب برابر با

بستگی هایی که در سطح  %95معنادار بوده اند ،در

پايايي این پرسش نامه از طریق محاسبه ضریب

متخصصین زبان و هم چنین با هم فکری تعدادی از

که در بخش روش تحقیق نیز اشاره شد ،نمرات

اختصاص یافته به هریک از چهار عامل به گونه ای

در گام بعد ،با استفاده از آزمون تحلیل واریانس،

است که افزایش نمره یک راننده در هریک از این

پیرسون ،ارتباط میان متغیرهای مستقل با این

آن عامل می باشد .برای مثال ،اگر نمرات کسب شده

آزمون تعقیبی توکی و نیز محاسبه ضریب هم بستگی

عوامل چهارگانه ،مورد بررسی قرار گرفت .برای انجام
تحلیل عاملی و آزمون های آماری از نرم افزار SPSS

نسخه  20استفاده شد.
یافته ها

یافته های توصیفی
مشخصات شرکتکنندگان در این پژوهش مانند
گروههای سنی ،سابقه رانندگی و ساعات رانندگی در
روز در جدول ( )1آورده شده است .همان طور که
در این جدول مشاهده می شود ،حدود  54درصد از
رانندگان موردمطالعه ،در هر نوبت کاری ،بین  4تا 10
ساعت و حدود  43درصد از آن ها ،بیش از  10ساعت
رانندگی را تجربه می کنند .عالوه براین ،درحدود
47درصد از رانندگان موردمطالعه ،در بازه زمانی شب
تا صبح به رانندگی می پردازند.
یافته های تحلیلی
در این بخش ،برای بررسی ارتباط میان
متغیرهای مستقل (مانند سن ،سابقه رانندگی و غیره)
با  4عامل خستگی ،آرامش حین رانندگی ،شناسایی
خطر و هیجان طلبی ،از ضریب هم بستگی پیرسون
استفاده شد .ضرایب هم بستگی محاسبه شده

عوامل ،به معنای مطلوب تر بودن وضعیت راننده در
در عامل خستگی برای دو راننده ،به ترتیب برابر با 4/5

و  5/5باشد ،می توان گفت وضعیت راننده دوم (که
نمره بیش تری در عامل خستگی کسب کرده است)،
مطلوب تر از راننده اول است .به این معنی که

خستگی کمتری را گزارش کرده است.
راننده دوم،
ِ
براین اساس ،هنگامی که گفته می شود سن راننده
رابطه مستقیم با نمرات کسب شده در هیجان طلبی

دارد ،به این معناست که رانندگان مسن تر ،وضعیت
مناسب تری در رابطه با هیجان طلبی داشته اند.

براساس نتایج جدول( ،)2عمر وسیله نقلیه با

نمرات کسب شده توسط راننده در شناسایی خطرات

( )=r-0/185رابطه معکوس دارد .هم چنین ،سابقه

رانندگی رابطه مستقیم با نمرات کسب شده در
آرامش حین رانندگی( ،)r=0/114خستگی ()r=0/13

و هیجان طلبی( )r=0/138دارد .عالوه بر این ،مدت

زمان رانندگی با نمرات کسب شده در خستگی

( )r =-0/248رابطه معکوس داشته و مدت زمان

استراحت رابطه مستقیم با نمرات کسب شده
در آرامش حین رانندگی ( )r=0/215و خستگی
( )r=0/145دارد.

در مرحله بعد ،برای بررسی معناداری اثر

متغیرهای وضعیت تاهل ،سیگاری بودن ،سطح
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رانندگان اتوبوس برونشهری انجام شد.

این جدول گزارش شده است .به عالوه ،همان طور

Downloaded from jhsw.tums.ac.ir at 21:45 IRST on Sunday September 30th 2018

 0/739به دست آمد .روایی پرسش نامه نیز به کمک

شده است .الزم به ذکر است که تنها آن دسته از هم

علی توکلی کاشانی و همکاران

ﺟﺪول) -(1ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﺮ و وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

جدول( -)1فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی ،مشخصات سفر و وسیله نقلیه

ﻣﺘﻐﻴﺮ

314

105

33%

فصلنامه بهداشت و ایمنی کار

ﻛﻢ ﺗﺮ از  35ﺳﺎل

108

ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  45ﺳﺎل

108

ﻣﺠﺮد

39

 35ﺗﺎ  45ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﻣﺘﺄﻫﻞ

ﺗﺤﺼﻴﻼت

اﺑﺘﺪاﻳﻲ

45

دﻳﭙﻠﻢ

117

ﺳﻴﻜﻞ

داﻧﺶ ﮔﺎﻫﻲ

ﻛﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر

ﺑﻠﻪ

ﻣﺪت زﻣﺎن راﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻛﻢ ﺗﺮ از  5ﺳﺎﻋﺖ

ﺧﻴﺮ

جلد  /8شماره  /3پاييز 1397

زﻣﺎن ﺳﻔﺮ

ﻋﻤﺮ وﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ

282

88%

14%

12%

138

43%

21

7%

36%

32%

102

219
168

%40

ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  15ﺳﺎﻋﺖ

75

35/71%

 5ﺗﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ

96

22/7%

 5ﺗﺎ  10ﺳﺎﻋﺖ

ﻛﻢ ﺗﺮ از  5ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻋﺖ

ﻧﻮع ﻣﺴﻴﺮ

33%

68%

 10ﺗﺎ  15ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺪتزﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ

34%

15
63

63

57

ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  15ﺳﺎﻋﺖ

105

ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر

54

ﻛﻔﻲ و ﻫﻤﻮار

ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

180
87

1/79%
22/5%

7/45%

20/21%
49/65%
56%

16/8%

24/3%

ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻇﻬﺮ

54

ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ

153

47/6%

ﻛﻢ ﺗﺮ از  4ﺳﺎل

186

57/9%

ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  7ﺳﺎل

51

15/8%

ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﺷﺐ

ﮔﺮدﺷﻲ

 4ﺗﺎ  7ﺳﺎل

42

72

54

16/8%
13%

22/4%
16/8%

تحصیالت راننده ،نوع مسیر و زمان رانندگی

رانندگان متاهل ،وضعیت مطلوب تری در ارتباط با دو

رانندگی ،خستگی و هیجان طلبی راننده ،از آزمون

داده اند .به عالوه ،درمورد دو عامل ،شناسایی خطرات

بر چهار عامل شناسایی خطرات ،آرامش حین
تحلیل واریانس و آزمون تفاوت معنادار توکی
استفاده شد.

همان طور که در شکل ( )1مشاهده می شود،

عامل خستگی و آرامش حین رانندگی از خود نشان
و هیجان طلبی ،تفاوت معناداری میان رانندگان

مجرد و متاهل یافت نشد.

در ارتباط با اثر سیگارکشیدن (شکل ،)2براساس
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ﺳﻦ

ﻓﺮاواﻧﻲ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
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ﺟﺪول) -(2ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻔﺮ و وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ

جدول( -)2ضریب هم بستگی میان رفتار های رانندگی و متغیرهای متغیرهای جمعیت شناختی ،مشخصات سفر و وسیله نقلیه

ﻋﻤﺮ وﺳﻴﻠﻪﻧﻘﻠﻴﻪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ راﻧﻨﺪﮔﻲ
ﻣﺪت اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﺪت راﻧﻨﺪﮔﻲ

 95%ﭘﺎﻳﻴﻦ

 95%ﺑﺎﻻ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ

ﻣﻌﻜﻮس

**‐0/185

‐0/289

‐0/077

آراﻣﺶ ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻣﻌﻜﻮس

**‐0/239

‐0/34

‐0/133

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻣﻌﻜﻮس

**

‐0/239

‐0/339

‐0/133

آراﻣﺶ ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

**0/152

0/043

0/257

ﻫﻴﺠﺎنﻃﻠﺒﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

*

0/121

0/012

0/227

آراﻣﺶ ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

**0/114

0/004

0/22

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

**

0/13

0/021

0/236

ﻫﻴﺠﺎنﻃﻠﺒﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

*0/138

0/029

0/243

آراﻣﺶ ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

**0/215

0/108

0/317

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

**0/145

0/036

0/25

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻣﻌﻜﻮس

**‐0/248

‐0/348

‐0/142

ﻧﺎم ﻋﺎﻣﻞ

ﻧﻮع راﺑﻄﻪ

*ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  %95ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.
**ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  %99ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ.

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻫﻴﺠﺎن ﻃﻠﺒﻲ

آراﻣﺶ در راﻧﻨﺪﮔﻲ

���

˹̌ဂ

���

̋̋ဂ
˹̋ဂ

���
���

̋̊ဂ
˹̊ဂ
ﻣﺠﺮد

ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري
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ﺳﻦ

ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ
ﺑﺴﺘﮕﻲ

ﺳﻴﮕﺎري

شکل ( -)1وضعیت خستگی و آرامش حین رانندگی در میان
رانندگان مجرد و متاهل

شکل( -)2وضعیت خستگی و هیجان طلبی در میان رانندگان
سیگاری و غیرسیگاری

نتایج مشاهده می شود که رانندگان سیگاری

چهار عامل شناسایی خطرات ،آرامش حین رانندگی،

خستگی بیش تری را گزارش کرده اند .از سوی

از سایر راننده ها بوده است .عالوه براین ،نتایج نشان

ﺧﺴﺘﮕﻲ و ﻫﻴﺠﺎنﻃﻠﺒﻲ در ﻣﻴﺎن راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻴﮕﺎري و ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎري
وﺿﻌﻴﺖ
راﻧﻨﺪﮔﺎن-(2
ﺷﻜﻞ ) -(1وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺴﺘﮕﻲ و آراﻣﺶ ﺣﻴﻦ راﻧﻨﺪﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﺷﻜﻞ)
ﻣﺘﺎﻫﻞ
ﻣﺠﺮد و

نسبت به رانندگان غیرسیگاری ،به طور معناداری
دیگر ،هیجان طلبی در رانندگان غیرسیگاری به طور
معناداری بیش تر از رانندگان سیگاری بوده است.

همان طور که در شکل ( )3مالحظه می شود،

نمره راننده های با تحصیالت دانش گاهی ،در هر

خستگی و هیجان طلبی ،به طور معناداری پایین تر

می دهد که نمرات کسب شده در این چهار عامل،
برای افراد با سطح تحصیالت ابتدایی ،سیکل و دیپلم،
تفاوت معناداری با یک دیگر ندارد.

هم چنین ،براساس شکل ( ،)4مشاهده می شود
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ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ

علی توکلی کاشانی و همکاران

ﻫﻳﺟﺎﻥ ﻁﻠﺑﯽ

ﺁﺭﺍﻣﺵ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻧﺩﮔﯽ

ﺧﺳﺗﮕﯽ

ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺧﻁﺭ

���
���
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���
���

اﺑﺘﺪاﻳﻲ

ﺳﻴﻜﻞ

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

دﻳﭙﻠﻢ

شکل( -)3وضعیت عوامل رفتاری چهارگانه در رانندگان با سطوح مختلف تحصیالت

ﺷﻜﻞ) -(3وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ رﻓﺘﺎري ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﺧﺴﺘﮕﻲ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ

آراﻣﺶ در راﻧﻨﺪﮔﻲ

���
���
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���
���
���
���
���

ﻫﻤﻮار

ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ

ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮر

ﺣﻴﻦرانندگی در
آراﻣﺶحین
خستگیوو آرامش
خطر،
وﺿﻌﻴﺖوضعیت
شکل(-)4
مسیرهاﻣﺴﻴﺮﻫﺎ
مختلفﻣﺨﺘﻠﻒ
انواعاﻧﻮاع
راﻧﻨﺪﮔﻲ در
ﺧﺴﺘﮕﻲ
شناساییﺮ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄ
ﺷﻜﻞ)-(4

که نوع مسیر به طور معناداری بر میزان آرامش

براین اساس ،رانندگانی که شیفت رانندگی آن ها،

تاثیرگذار است .براین اساس ،آرامش رانندگانی که در

در عامل هیجان طلبی داشته اند .به عالوه ،رانندگانی

حین رانندگی ،شناسایی خطر و خستگی راننده
مسیرهای تپه ماهور تردد می کنند ،به طور معناداری

بیش تر از رانندگانی بوده است که در مسیرهای
هموار و یا کوهستانی تردد می کردند .به عالوه،

وضعیت رانندگانی که در مسیرهای کوهستانی
تردد می کنند ،در هر دو عامل شناسایی خطرات و

خستگی ،نامطلوب تر از سایر رانندگان بوده است.

همان طور که در شکل ( )5مالحظه می شود،

شیفت رانندگی به طور معناداری با هیجان طلبی
و شناسایی خطرات توسط راننده رابطه دارد.

صبح تا ظهر بوده است ،نامطلوب ترین وضعیت را

که شیفت کاری آن ها به صورت چرخشی بوده است،

مطلوب ترین وضعیت را در عامل هیجان طلبی

داشته اند .از سوی دیگر ،رانندگانی که زمان رانندگی
آن ها ،ظهر تا شب بوده است ،نامطلوب ترین وضعیت

را در عامل شناسایی خطرات دارا بوده اند.
بحث

هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط میان

ویژگی های دموگرافیک راننده (از جمله سن ،وضعیت
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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮ
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���
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شکل( -)5وضعیت هیجان طلبی و شناسایی خطرات در رانندگان با شیفت های مختلف کاری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎري
ﺷﻜﻞ) -(5وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺠﺎنﻃﻠﺒﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮات در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺖﻫﺎي

تأهل ،سیگاری بودن و غیره) و نیز برخی از مشخصات

کرد که هرچه سن و سابقه رانندگی راننده افزایش

خودرو و نوع مسیر) با میانگین نمرات کسب شده در

حین رانندگی افزایش می یابد .به عالوه ،رانندگان

شرایط کاری (مانند زمان و مدت رانندگی ،عمر

عامل خستگی ،شناسایی خطرات ،آرامش حین
چهار
ِ

رانندگی و هیجان طلبی توسط رانندگان اتوبوس

پیدا کند ،توانایی او در کنترل استرس و حفظ آرامش
با سابقه بیش تر ،وضعیت مناسب تری در ارتباط
با خستگی داشتند .هم چنین ،براساس جدول

بین شهری در شهر تهران بود .با توجه به آن چه

( )2رابطه مستقیم و معناداری میان سن و سابقه

شناسایی خطرات ،رابطه معکوسی با عمر وسیله نقلیه

براین اساس ،می توان گفت با افزایش سن و سابقه

در قسمت یافته ها ارایه شد ،عمل کرد راننده در

وی دارد .بدین معنا که هرچه عمر وسیله نقلیه بیش
تر باشد ،راننده وضعیت نامطلوب تری در شناسایی

خطرات از خود نشان می دهد .هم چنین ،رانندگانی
که عمر وسیله نقلیه آن ها بیش تر بوده است ،نسبت

رانندگی با هیجان طلبی راننده مشاهده می شود.
رانندگی ،وضعیت راننده در شاخص هیجان طلبی،
بهبود می یابد .این نتیجه ،با یافته های مطالعه

حق شناس و همکاران ( )31و نیز زمانی علویجه و
همکاران ( )32در ایران و مطالعه تورنر و مک کلور

به سایر رانندگان ،وضعیت نامطلوب تری در شاخص

( )27هم سو می باشد .به عالوه ،مطالعه حق شناس

این رابطه معکوس ،به دلیل نگرانی راننده نسبت به

رانندگی ،با انجام اعمال غیرقانونی ترافیکی رابطه

آرامش حین رانندگی داشته اند .شاید بتوان گفت
هزینه های تعمیر و نگه داری اتوبوس باشد که با
افزایش عمر وسیله نقلیه ،این هزینه ها و نگرانی های

مرتبط با آن افزایش یافته و آرامش راننده را تحت
تاثیر منفی قرار می دهد.

وجود رابطه مستقیم میان سن و سابقه رانندگی

با آرامش حین رانندگی را می توان این گونه تفسیر

و همکاران در شهر شیراز ( )33نشان داد سن و سابقه

منفی دارد.

وجود رابطه مستقیم میان مدت استراحت با

کاهش خستگی و افزایش آرامش حین رانندگی را
می توان این گونه تفسیر کرد که رانندگانی که مدت

استراحت بیش تری بین دو سفر متوالی خود در
اختیار داشته اند ،فرصت بیش تری برای رفع خستگی
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و

استرس های مربوط به شیف کاری داشته اند که

بالتبع موجب افزایش آرامش حین رانندگی در نوبت
آن است که با افزایش مدت زمان رانندگی ،خستگی
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یافته نیز با نتایج مطالعات پیشین تطابق دارد .برای
مثال ،وانگ و همکارش در سال  2014میالدی

در مطالعه ای بر روی رانندگان خودروهای حمل
کاال و مسافر نشان دادند پس از  2ساعت رانندگی
مداوم ،خستگی راننده به طور قابل توجهی افزایش

می یابد( .)19بنابراین ،به نظر می رسد برنامه ریزی

دقیق تر برای اصالح حداکثر مدت زمان مجاز برای

جلد  /8شماره  /3پاييز 1397

رانندگی و حداقل زمان استراحت رانندگان اهمیت
ویژه ای برای کاهش خستگی و افزایش آرامش

آنان در حین رانندگی دارد .به خصوص این که
براساس مطالعات پیشین ،رانندگان حرفه ای (مانند

رانندگان اتوبوس ،کامیون و غیره) نسبت به رانندگان

عامل شناسایی خطرات ،آرامش رانندگی ،خستگی
ِ
و هیجان طلبی ،به طور معناداری نامناسب تر از
سایر راننده ها بوده است .در همین راستا ،مطالعه

حق شناس و همکاران در شهر شیراز ( )33نشان

داد که بین سطح تحصیالت با ارتکاب انواع خطاها

و انجام اعمال غیرقانونی ترافیکی رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد .به این معنا که میزان انجام

اعمال غیرقانونی و خطا در رانندگی در میان افراد با

سطح تحصیالت باالتر ،بیش تر بوده ا ست.

از دیگر سو ،نامطلوب بودن وضعیت رانندگانی

که در مسیرهای کوهستانی تردد می کنند ،در دو
عامل شناسایی خطرات و خستگی ،را می توان به

پیچیدگی محیط رانندگی در این گونه مسیرها
نسبت به مسیرهای تپه ماهور یا هموار ارتباط داد .در
این راستا ،نتایج مطالعه ای در سال  2009میالدی

نشان داد خستگی ناشی از رانندگی در محیط های

خستگی بیش تری را اظهار می کنند
غیرحرفه ای،
ِ
(.)20

شناسایی خطرات دارد(.)17

وضعیت رانندگان متاهل درمورد خستگی اظهارشده

رانندگانی که عمدتا در شیفت صبح تا ظهر رانندگی

از سوی دیگر ،براساس نتایج تحلیل واریانس،

و نیز آرامش حین رانندگی ،بهتر از رانندگان مجرد
بوده است .به عالوه ،رانندگان سیگاری نسبت به

رانندگان غیرسیگاری ،به طور معناداری خستگی

بیش تری را گزارش کرده اند .این موضوع تاکنون
در مطالعات مربوط به رانندگان مورد بررسی قرار

پیچیده اثر منفی بر رفتار رانندگی و توانایی راننده در
هم چنین ،در مطالعه حاضر مالحظه گردید

می کنند ،نسبت به سایر شیفت ها هیجان طلبی
بیش تری را گزارش کرده اند .به عالوه ،رانندگانی
که در شیفت ظهرتا شب رانندگی کرده اند ،نمرات
پایین تری در توانایی شناسایی خطرات کسب

کرده اند .این یافته با نتیجه مطالعه ل ِنی و همکارانش

خستگی
نگرفته است ،اما درمورد اثر سیگارکشیدن بر
ِ
اظهارشده ،مطالعه دوروین و همکارانش در سال

در اوقات مختلف روز تغییر می کند و به خصوص در

افزایش خستگی در مردان جوان می گردد(.)22

این موضوع ممکن است به دلیل تغییرات سطح

 2002میالدی نشان داد که سیگار کشیدن موجب
به عالوه ،شکل ( )3نشان می دهد که وضعیت

تطابق دارد .آن ها نشان دادند که عمل کرد رانندگی
بازه زمانی بعدازظهر با کاهش مواجه می شود (.)29
هوشیاری و یا استرس رانندگان در این بازه های زمانی

Downloaded from jhsw.tums.ac.ir at 21:45 IRST on Sunday September 30th 2018

بعدی رانندگی شده است .به عالوه ،نتایج حاکی از

راننده های با تحصیالت دانش گاهی ،در هر چهار

بررسی رابطه مشخصه های شیفت کاری و متغیرهای دموگرافیک ،با رفتار رانندگان اتوبوس های برون شهری

باشد .در این راستا ،مطالعه گولیان و همکارانش نشان

طور معناداری خستگی بیش تری را گزارش کرده اند.

تری نسبت به صبح دارند( .)26درمجموع ،از آن جا

حاکی از آن است که وضعیت راننده های با تحصیالت

داده است که رانندگان در اول شب ،استرس بیش

مورد بررسی قرار نگرفته است ،مطالعه دقیق تر این

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که بیش

تر بودن سابقه رانندگی و مدت زمان استراحت بین

دو سفر متوالی تأثیر مثبتی بر سه شاخص خستگی،
آرامش حین رانندگی و هیجان طلبی داشته است.
ازسوی دیگر ،رانندگانی که مدت زمان رانندگی

متوالی بیش تری داشته اند ،وضعیت نامطلوب تری در
شاخص خستگی از خود نشان داده اند .براین اساس،

به نظر می رسد متناسب نمودن مدت زمان رانندگی
و استراحت رانندگان بتواند به کاهش خستگی و
استرس آن ها در حین رانندگی کمک کند.

آرامش حین رانندگی ،خستگی و هیجان طلبی ،به
طور معناداری بدتر از سایر راننده ها می باشد .به نظر
می رسد الزم است در مطالعه ای جداگانه به بررسی

دالیل تفاوت وضعیت رانندگان دارای تحصیالت

دانش گاهی با سایر رانندگان پرداخته شود.

در تحلیل اثر نوع مسیر بر چهار عامل موردنظر،

مشخص شد که آرامش رانندگانی که در مسیرهای

تپه ماهور تردد می کنند ،به طور معناداری بیش
تر از رانندگانی  است که در مسیرهای هموار و یا

کوهستانی تردد می کنند .به عالوه ،وضعیت رانندگانی
که در مسیرهای کوهستانی تردد می کنند ،در هر دو
عامل شناسایی خطرات و خستگی ،نامطلوب تر از سایر

رانندگان می باشد .براین اساس ،پیشنهاد می شود

به منظور کاهش اثرات نوع مسیر ،رانندگان به طور

به عالوه ،رانندگانی که عمر وسیله نقلیه آن ها

چرخشی به مسیرهای هموار ،تپه ماهور و کوهستانی

نسبت به سایر رانندگان در شاخص های شناسایی

کاهش یابد .بررسی دقیق تر اثر این عامل بر رفتار

بیش تر بود ،به طورمعناداری وضعیت نامطلوب تری
خطرات ،آرامش حین رانندگی و خستگی داشتند.

بنابراین ،تسریع نوسازی ناوگان اتوبوس بین شهری
می تواند به بهبود سالمت رانندگان در این شاخص ها

کمک کند.

عالوه براین،

رانندگان

متاهل،

اختصاص داده شوند تا اثر این متغیر بر سالمت آن ها
رانندگان می تواند موضوع مطالعات آینده باشد.

نتايج اين پژوهش مى تواند براى قانون گزاران

حوزه ایمنی ترافیک از جمله پلیس راهور مفید باشد.
عالوه براین ،نتایج این مطالعه می تواند به شرکت های

وضعیت

مسافربری جهت بهبود ایمنی کار رانندگان از طریق

حین رانندگی از خود نشان داده اند .هم چنین،

برنامه ریزی مسیرهای تردد رانندگان اتوبوس های

مطلوب تری در ارتباط با دو عامل خستگی و آرامش

رانندگان سیگاری نسبت به رانندگان غیرسیگاری ،به

بهبود برنامه  زمانی کار و استراحت رانندگان و حتی
برون شهری کمک کند.
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ارتباط می تواند موضوع مطالعات آینده باشد.

دانش گاهی ،در هر چهار عامل شناسایی خطرات،
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که این مساله در مطالعات پیشین به صورت جدی

درارتباط با متغیر سطح تحصیالت راننده نیز نتایج

علی توکلی کاشانی و همکاران
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Abstract
Introduction: Examining the effect of bus drivers’ demographic characteristics as well as workplace conditions
on their traffic behavior and performance is important not only for drivers’ health and safety, but also for the safety
of bus passengers. The aim of this study was to investigate the relationship between demographic variables and
work shift schedule on the behaviors pertaining to “hazard monitoring”, “relax driving”, “fatigue proneness”, and
“thrill seeking” among intercity bus drivers.
Material and Method: In this cross-sectional study a sample of 321 bus drivers were randomly selected from
Tehran intercity bus terminals. The BDRI questionnaire was used to collect data. The Pearson’s correlation
coefficient and the ANOVA and Tukey’s HSD tests were used to analyze the data.
Result: In general, the findings showed that age, driving experience and rest time period positively correlate
to lower fatigue, lower thrill seeking and more relaxed driving. Drivers with higher vehicle age were found to
perform worse than others in hazard monitoring and to be more prone to the stress and fatigue. Also, fatigue
and relaxed driving were significantly related to the marital status and cigarette usage. In addition, drivers who
were college graduate or above were found to perform worse than other drivers considering all of the four
factors. Furthermore, those who drive in mountainous routes were found to perform worse than other drivers
in hazard monitoring and fatigue proneness.
Conclusion: Since the age and driving experience were found to influence fatigue proneness, hazard monitoring
and relaxed driving, thus, setting up specific training courses for different driver age groups aiming to enhance
their awareness concerning on managing these factors might help drivers improve their performance in these
factors. Furthermore, regarding the effect of rest period and route type on the drivers’ fatigue and hazard
monitoring ability, appropriate regulations are needed to mitigate the effect of these factors on the performance
of drivers.
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