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  بررسي عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگي موتورسواران
  1)اي در شهر كرمان مطالعه(

  
  2مهدي اميركافي

  
  )30/11/92 پذيرش خيتار، 24/8/91 افتيدر خيتار(

  
  چكيده

سواران يكي از مسائل اصلي در بروز ترافيك  تخلفات رانندگي درميان موتورسيكلت
دهد كه رانندگي ناايمن آنان نقش مهمي در حوادث  تحقيقات نشان مي. رود شمار مي به

  .رانندگي دارد
شده و ديدگاه هنجاري به  يزير گيري از نظرية رفتار برنامه تحقيق حاضر با بهره

. پردازد هاي اجتماعي تخلفات رانندگي موتورسواران مي بررسي برخي عوامل و گرايش
اي  گيري خوشه اين تحقيق از نوع پيمايشي است كه با استفاده از شيوة نمونه

  .سال مصاحبه كرده است 18نفر از موتورسواران باالي  473اي با  چندمرحله
تغيرهاي گرايش به انجام تخلف، هنجار ذهني و كنترل رفتاري نتايج نشان داد م

داري بر قصد و نيت موتورسواران براي  اثر معني) احساس كنترل رفتاري(شده  ادراك
اي و احساس الزام در  تأثير قصد رفتاري، عدالت رويه. انجام تخلفات رانندگي دارد

درمجموع، نتايج تحليل . است پيروي از قوانين ترافيكي بر تخلفات رانندگي نيز زياد

________________________________________________________ 
سواران نسبت به رعايت قوانين  يش موتورسيكلتبررسي گرا"اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان . 1

است كه با حمايت مالي دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان  "راهنمايي و رانندگي در شهر كرمان
  .كرمان انجام شده است

  ندانشيار گروه علوم اجتماعي،دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيدباهنر كرمان، كرمان، ايرا. 2
 mamirkafi@uk.ac.ir   
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دهد متغيرهاي قصد رفتاري و احساس كنترل رفتاري مربوط به  رگرسيون نشان مي
اي و احساس الزام در پيروي از  شده و متغيرهاي عدالت رويه ريزي نظرية رفتار برنامه

درصد از تغييرات تخلف رانندگي  35قوانين ترافيكي مربوط به ديدگاه هنجاري 
  .دهد ن را توضيح ميموتورسوارا

  
شده، ديدگاه هنجاري، گرايش، هنجار ذهني و  ريزي نظرية رفتار برنامه :واژگان كليدي

  . احساس الزام در پيروي از قانون
  

 مقدمه
هايي كه در آن شهروندان با الزامات  ترين زمينه بدون ترديد يكي از آشكارترين و دردسترس

براساس . ونقل است ه مواجهند، حوزة عبورومرور و حملقانوني و رعايت مقررات در زندگي روزان
روشني و  توان ميزان پايبندي آنها را به قانون، به همين رفتار ترافيكي شهروندان است كه مي

  .وضوح، در كوچه و خيابان و معابر عمومي مشاهده كرد
رو، مثالً رانندگان خود(برخي محققان نقض آشكار قوانين ترافيكي را، كه شهروندان 

و شكلي از ) 1378پور،  رفيع(شوند، نشانة آنومي  مرتكب مي) موتورسواران و عابران پياده
؛ بابايي و 1390؛ فيروزجائيان، 1391محسني، : 1391حيدري و همكاران، (گريزي  قانون

اند و برخي ديگر آن را معرف  دانسته) 1384؛ رضايي، 1388فرد،  ؛ دانايي1388فيروزجائيان، 
گرايانه و ميزان همكاري در دوراهي اجتماعي  هاي فردگرايانه و جمع گيري سنجش جهت

دو راهي اجتماعي شامل موقعيت هايي است كه در . اند تلقي كرده)  1385معيدفر و دربندي، (
آن منفعت فردي و منفعت جمعي با هم در تضاد اند، در اين موقعيت ها افراد وسوسه مي شوند 

  .مل كنند و حقوق ديگران را ناديده بگيرنددر جهت منافع شخصي خود ع
براي سنجش اطاعت  كنند چرا مردم از قانون اطاعت ميدر اثر خود با عنوان ) 1990(تيلر 

شاين و  سان. هاي مهم آن بود از شش قانون جزا بهره گرفت كه تخلفات رانندگي يكي از سنجه
هاي مشابهي  عت از قانون از معرفاي در اطا در بررسي اهميت و نقش عدالت رويه) 2003(تيلر 

  .بهره گرفتند
پذير و در سطح جامعه  دليل اين اهميت آن است كه تخلفات رانندگي براي عموم رؤيت

نقض قوانين ترافيكي . بار است براين، پيامدهاي آن بسيار نامطلوب و زيان عالوه. پراكنده است
  .گناه بينجامد هاي بي شدن انسان ومتواند به حوادث رانندگي منجر شود و به كشته و مصد مي
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  بيان مسئله
ساليانه ). 2010اليوت و تامسون،(اي جهاني است  اي مسئله هاي جاده ها و تصادف حادثه
جان خود را از دست  1هزارنفر در سطح جهان بر اثر حوادث ترافيكي ميليون و دويست يك
كيلينگ و همكاران، (شوند  ب مينفر نيز دچار صدمه و آسي ميليون دهند و بيش از پنجاه مي

درصد از تلفات ناشي از حوادث ترافيكي در جهان در كشورهاي با  85درحدود ). 23: 2011
ها حاكي از اين است كه در طول دودهة آينده  بيني پيش. دهد درآمد كم و متوسط رخ مي

  ).همان(يابد  درصد افزايش مي 65ها به  ميزان كشته
رسواران در مقايسه با رانندگان خودرو با خطرهاي بيشتري اين درحالي است كه موتو

چنگ و همكاران، (شدنشان در حوادث ترافيكي بيشتر است  مواجهند و احتمال زخمي يا كشته
برابر سرنشينان  35آنها  3برابر و مرگ موتورسواران هشت 2ميزان صدمه و جراحت). 2012

تة درخور تأمل آنكه تعداد زيادي از نك). 2057: 2010رني و همكاران، (اتومبيل است 
شوند  دهند يا مصدوم مي هاي رانندگي جان خود را از دست مي موتورسواراني كه در حادثه

  ).2003لين و همكاران، (سال قرار دارند  25تا  16جوان هستند و در گروه سني 
درون و  هزارنفر در معابر 23، بيش از 1387دهد كه در سال  آمارها در ايران نشان مي

وميرهاي ناشي از  ازمجموع مرگ. اند هزارنفر نيز مصدوم و مجروح شده280شهري كشته و  برون
  .درصد به موتورسواران اختصاص دارد 23حوادث ترافيكي كشور، بيش از 

براساس آمار مركز . توان از اين وضعيت كلي ترافيكي كشور مستثنا كرد كرمان را نمي
هاي استان كرمان  در شهرستان 1391ماهة اول سال  در هشت )مرفوك(دهي و كنترل  فرمان
 4420اند و  نفر در صحنه فوت كرده 130وقوع پيوسته است كه بر اثر آن  فقره تصادف به 3687

  .اند نفر مجروح شده
فقره از  2272دهد كه در  هاي رانندگي در اين دورة زماني نشان مي تجزيه و تحليل حادثه

اند  نفر فوت كرده 57موتورسيكلت نقش داشته است كه بر اثر آن ) درصد 62معادل (ها  تصادف
درصد از  62شدگان و  درصد از كشته 44درمجموع، موتورسواران . اند نفر مجروح شده 2741و 

  .دهند تشكيل مي 1391ماهة اول سال  مجروحان حوادث رانندگي را در هشت

________________________________________________________ 
1. Traffic accidents 

2. Injury rate 

3. Fatality rate 
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ساختار موتورسيكلت يكي از ساختارهايي . عوامل گوناگوني در ايجاد اين پديده نقش دارند
توان به رفتار  براين، مي عالوه. آورد است كه كمترين ميزان حفاظت را براي سرنشين فراهم مي

توجهي آنها به قوانين رانندگي اشاره كرد كه نقش زيادي در  موتورسواران و بي 1جويانة مخاطره
تر از  وآمد سريع مسيرهاي شلوغ و پررفتموتورسواران تمايل دارند در . حوادث ترافيكي دارد

بگيرند و ازميان خودروها با فاصلة كم  2رانندگان ماشين حركت كنند، در بيشتر مواقع سبقت
علت رفتارهاي رانندگي ناايمن موتورسواران است كه برخي محققان از آنها با نام  به. عبور كنند

  ).2012و همكاران، چنگ (كنند  ياد مي "خطرجويان"و  3"عصيانگران سرعت"
شوند، فراتررفتن از  مختلفي كه رانندگان موتورسيكلت مرتكب مي 4درميان تخلفات ترافيكي

درصد  64دهد، درحدود  نتايج تحقيقات نشان مي. محدودة سرعت مجاز در رتبة اول قرار دارد
: 2011چن و چن، (كنند  از موتورسواران درهنگام رانندگي محدودة سرعت را رعايت نمي

هاي ناشي از تصادف  ها و صدمه سرعت زياد غالباً تعداد حوادث ترافيكي و شدت جراحت). 983
  ).2002؛ 2000هاگالند و آبرگ،(دهد  را افزايش مي

. اند محققان حوزة ترافيك عوامل مختلفي را جهت تبيين تخلفات رانندگي بررسي كرده
شده، رعايت قوانين ترافيكي يا نقض  ريزي ههاي عمل منطقي و رفتار برنام برخي با اتكا به نظريه

؛ وارنر و 2005اليوت و همكاران، (اند  آن را به عوامل اغلب شناختي و فردي مرتبط دانسته
شده را از برخي  ريزي ؛ برخي ديگر نظرية رفتار برنامه)1992؛ پاركر و همكاران، 2008آبرگ، 
خود، هويت   -مثالً هويت(در مدل  ها نارسا دانسته و با واردكردن متغيرهاي جديد جنبه

شده براي تبيين  ريزي يافتة نظرية رفتار برنامه از نسخة توسعه...) اجتماعي، و هنجار اخالقي و
؛ 2012؛ چارلتون و همكاران، 2012ليف و همكاران،  تانيك(اند  تخلفات رانندگي بهره گرفته

اخيراً محققان با الهام از ). 2004؛ نيومن و همكاران، 2010؛ اليوت، 2010اليوت و تامسون، 
؛ 1998ياجيل، (اند  هاي هنجاري را بررسي كرده ها و انگيزه ديدگاه هنجاري، نقش مؤلفه

  ).2007بلوم و شاهار،  روزن
شده و با استفاده از ديدگاه تلفيقي به بررسي  هاي مطرح تحقيق حاضر با عنايت به نظريه

اساس، پرسش تحقيق حاضر اين  براين. پردازد اران ميعوامل مؤثر بر تخلفات ترافيكي موتورسو

________________________________________________________ 
1. Risk - taking 

2. Overtake 

3. Speed rebels 

4. Traffic Violations 
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شود يا سرپيچي از  است كه چه عوامل گرايشي و اجتماعي موجب اطاعت از قوانين ترافيكي مي
طور مشخص متغيرهاي گرايش به انجام تخلف، هنجارهاي ذهني،  دنبال دارد؟ به آن را به

و نيز عدالت ) شده ريزي ة رفتار برنامهبرگرفته از نظري(احساس كنترل رفتاري و قصد رفتاري 
اي، اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي و احساس الزام در پيروي از مقررات رانندگي  رويه

  .نكردن قوانين ترافيكي دارند چه نقشي در رعايت يا رعايت) برگرفته از ديدگاه هنجاري(
  

  مباني نظري پژوهش
  شده ريزي ههاي عمل منطقي و رفتار برنام نظريه

اي در پيوند با مفهوم  طور گسترده در چند دهة اخير، مسئلة تمايل به انجام تخلفات رانندگي به
شده هدف مطالعه قرار  ريزي هاي عمل منطقي و رفتار برنامه گرايش و اغلب در چارچوب نظريه

  ).1988؛ 1997گاتر،  رادن(گرفته است 
حلقة ماقبل . آيد اي از عوامل به وجود مي يرهباين و آيزن، رفتار درپي زنج طبق نظر فيش

خود تابع دو  "قصد و نيت"وجودآمدن  به. براي انجام آن رفتار است "قصد و نيت"بروز رفتار، 
  ).9: 1372پور،  رفيع(است  "هنجار ذهني"و  "گرايش به آن رفتار"متغير 

خاص حاصل فرض مبنايي نظرية عمل منطقي اين است كه تصميم براي انجام رفتاري 
شوند، پيامدهاي هركدام ارزيابي  هاي رفتاري مختلفي بررسي مي گزينه. فرايندي منطقي است

آن تصميم سپس در قصد . شود كه عمل انجام گيرد يا نگيرد شود و تصميم گرفته مي مي
يابد كه اغلب عمل ما را در موقعيتي فرضي با قدرت  يا قصد براي انجام رفتار بازتاب مي 1رفتاري
  ).210: 1388بارون و ديگران، (كند  بيني مي پيش

نظرية . ترين تالش درجهت گسترش نظرية عمل منطقي را آيزن انجام داده است برجسته
گيرد كه احساس كنترل  كنندة ديگري را نيز دربرمي بيني شده متغير پيش ريزي رفتار برنامه
دهد  بيني رفتارها را افزايش مي شده، قدرت پيش شد اين متغير افزوده تصور مي. رفتاري است

  ).282: 1390بونر و وانك، (
احساس كنترل رفتاري برداشت فرد دربارة سهولت انجام رفتاري كه درنظر دارد تعريف 

) 3ها محدوديت 2ها، مثالًفرصت(و بيروني ) مثالً مهارت(شود و بر ادراك فرد از عوامل دروني  مي

________________________________________________________ 
1. Behavioral intentions  
2. Opportunities 
3. Constraints 
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چارلتون و همكاران، (شود  كند يا مانع انجام آن مي يل ميمبتني است كه احتماالً رفتار را تسه
فرض بر اين است كه متغير احساس كنترل رفتاري، مستقيم يا غيرمستقيم، و ازطريق ). 2012

  .گذارد قصد و نيت بر رفتار تأثير مي
شده در  ريزي هاي عمل منطقي و رفتار برنامه در مطالعات پرشماري قابليت و توانايي نظريه

ها  دهد كه اين نظريه نتايج تحقيقات نشان مي. بررسي شده است 1بيني قصد و نيت پيش
ويژه سرعت غيرمجاز و سبقت  اند نسبت زيادي از واريانس متغير رفتار رانندگي، به توانسته

  ).2059: 2008پولتر و همكاران، (را تبيين كنند  2خطرناك،
اي از  در دامنه 3را براي درگيرشدن قصد و نيت موتورسواران) 2005(جيمسون و همكاران 

و گردش يا  5ازجمله سرعت غيرمجاز، رانندگي درحال مستي 4رفتارهاي رانندگي پرخطر،
گرايش و باورهاي رفتاري،  7آنها دريافتند كه رفتار گذشته،. اند بررسي كرده 6پيچيدن سريع،

ويژه  ي رانندگي پرخطر بهكنندة قصد و نيت موتورسواران براي درگيرشدن در رفتارها بيني پيش
  ).2011به نقل از ازكان و همكاران، (سرعت غيرمجاز است 

كه گرايش  9نشان دادند رانندگان موتورگازي،) 2009( 8در تحقيق مشابهي، ستگ و براسل
كنند ديگران رانندگي با سرعت غيرمجاز را تأييد  مثبتي به سرعت غيرمجاز دارند و تصور مي

از قوانين سرعت دارند، به احتمال زياد در عمل با  10تري نيز به سرپيچي كنند و تمايل قوي مي
  .كنند سرعت غيرمجاز رانندگي مي

  

 11يافته شدة توسعه ريزي نظرية رفتار برنامه
كند،  شده را تأييد مي ريزي اگرچه شواهد نيرومندي در دست است كه كفايت نظرية رفتار برنامه

شده بر  ريزي اول آنكه نظرية رفتار برنامه: رفتار نارساست اين نظريه از دو جنبه براي تبيين

________________________________________________________ 
1. Intention 
2. Dangerous Overtaking  
3. Engaging 
4. Risky riding behaviours 
5. Drink- riding 
6. Fast Cornering 
7. Past behaviour  
8. Steg and Van Brussel, 

9. Moped riders 

10. Disobey 

11. Extended theory of planned behavior. 
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تمركز دارد و اين امر به بهاي ناديده گرفتن انگيزه ها و عوامل عاطفي كه  1فرايندهاي شناختي
براي مثال لذت بردن موتور سواران از رانندگي (موجب بروز رفتار مي شوند، صورت  گرفته است 

) يامدهاي عمل شان توجه كنند يا سود و زيان آن را محاسبه نمايندبا سرعت باال بدون اينكه به پ
شده، نتايج  ريزي دوم آنكه در طول دو دهه تحقيق درباب نظرية رفتار برنامه). 719: 2010اليوت، (

اند كه ارتباط متغير هنجار ذهني با قصد رفتاري در مقايسه با رابطة ديگر  ها نشان داده بررسي
  ).2001؛ آرميتاژ و كانر، 1996تري و هاگ، (تر است  يفمتغيرها در مدل ضع
با انجام فراتحليل نشان دادند كه ميانگين همبستگي ) 1997(و همكاران  2هاوسن بالس

و ميانگين همبستگي بين احساس كنترل رفتاري و  52/0بين گرايش و قصد رفتاري معادل 
از ) 27/0(جارهاي ذهني و قصد رفتاري درمقابل، رابطة بين هن. است 43/0قصد رفتاري برابر با 

  ).569: 2003رايويس و شيران، (تر است  همه ضعيف
مطالعه،   شكل مشابهي گزارش كرده است كه در بيش از نيمي از نوزده به) 1991(آيزن 

گيرد كه قصد  اساس نتيجه مي او براين. رابطة هنجار ذهني با قصد رفتاري معنادار نبوده است
. يعني گرايش و احساس كنترل رفتاري، قرار دارد 3ت تأثير عوامل شخصي،رفتاري اغلب تح

اين . دهد را تحت شعاع قرار مي) هنجار ذهني(هاي هنجاري  عبارت ديگر، گرايش مؤلفه به
اند كه  زده دانسته و استدالل كرده گيري آيزن را شتاب درحالي است كه برخي محققان نتيجه

دليل  همين شده ناكافي است و به ريزي نظرية رفتار برنامهسازي هنجارها در  شيوة مفهوم
شده،  ريزي در نظرية رفتار برنامه. را بسنجد 4هاي مهم تأثير و نفوذ اجتماعي تواند جنبه نمي

سازي، هنجار ذهني  در اين مفهوم. شده تعريف شده است هنجار ذهني فشار اجتماعي ادراك
عمل  5را منعكس مي سازد كه اغلب برپاية نياز به تأييد تأثير مستقيم انتظارات ديگران از فرد

  ).227: 2002باجوزي و لي، (كند  مي
ها  كنند كه كاربرد هنجار ذهني در بسياري از موقعيت اين گروه از محققان خاطرنشان مي

آرميتاژ و (ندرت مستقيم و صريح است  ساز شود؛ چراكه فشار اجتماعي به  ممكن است مسئله
  ).2002؛ باجوزي و لي، 1996؛ تري و هاگ، 2001كانر، 

________________________________________________________ 
1. Cognitive process 
2. Hausenblas. 
3. Personal factors. 
4. Social influence.  
5. Need for approval. 
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گيري از نظرية هويت اجتماعي و ارائة  با بهره) 1999(اساس، تري و همكاران  براين
هاي اجتماعي ازطريق نقش ميانجي  سازي بديلي از هنجارها، نشان دادند كه هويت مفهوم

روهي بر قصد رفتاري، تأثير هنجارهاي گ. گذارند هنجارهاي گروهي، بر قصد رفتاري تأثير مي
كنند، از تأثير هنجار ذهني  ويژه درميان كساني كه احساس يگانگي بيشتري با گروه مي به

  .تر است قوي
يافتة نظرية رفتار  نسخة توسعه) 2012(ليف و همكاران  در حوزة ترافيك، تانيك

وتورسواران در كار گرفتند كه بر قصد و نيت م براي شناسايي عواملي به 1شده را ريزي برنامه
اي از  كننده بيني در اين بررسي متغيرهاي پيش. گذارد زمينة رانندگي ايمن و ناايمن تأثير مي

و عوامل ) گرايش، هنجار ذهني و احساس كنترل رفتاري(شده  ريزي نظرية رفتار برنامه
و  2)خود -هويت(، هويت )هنجار گروهي، هنجار ذهني خاص(تأثيرگذار اضافي اجتماعي 

اين تركيب نظري براي . انتخاب شدند) 4پرخاشگري 3طلبي، هيجان(هاي شخصيتي  گيويژ
شناختي و اجتماعي در پيوند با قصد و نيت  كنندة روان بيني كردن عوامل پيش مشخص

آگاهي  6كنترل ماهرانة موتورسيكلت،( 5موتورسواران براي انجام سه نوع رفتار رانندگي ايمن
و سه نوع رفتار رانندگي ) داري از رانندگي درهنگام خستگياز وضعيت محيط و خود 7كامل
توجهي  برداشت و تفسير به راي قوانين حاكم بر جاده براي گذر از موانع ترافيكي، بي( 8ناايمن

نتايج نشان داد . كار گرفته شد به) 9ها و انجام نمايش خطرناك و سرعت غيرمجاز به محدوديت
) تمايل(بيني قصد و نيت  شده در پيش ريزي ة رفتار برنامهيافتة نظري كه درمجموع مدل توسعه

  .موتورسواران براي انجام هردو نوع رفتار رانندگي ايمن و پرخطر موفق عمل كرده است
با استفاده از نظرية تلفيقي و مدلي مركب از متغيرهاي ) 2010(در تحقيقي ديگر اليوت 

 1، نظرية هويت)11شده ابليت كنترل ادراكو ق 10گرايش عاطفي(شده  ريزي نظرية رفتار برنامه
________________________________________________________ 

1. Extended theory of Planned behavior 

2. Self - Identity 

3. Sensation seeking 

4. Aggression 

5. Safe riding behaviors  

6. Handle My Motorcycle Skilfully 

7. Maintain 100% awareness 
8. Unsafe riding behavior 
9. Perform stunts and / or ride at extreme speeds 
10. Affective attitude 

11. Perceived controllability 



  )اي در شهر كرمان مطالعه( بررسي عوامل مؤثر بر تخلفات رانندگي موتورسواران

13 
  

به  4)پنداري گروهي ذات و هم 3شده هنجار گروهي ادراك( 2و نظرية هويت اجتماعي) هويت فرد(
  .پرداخت 5بررسي قصد و نيت موتورسواران براي انجام رفتار رانندگي با سرعت غيرمجاز

شده سهم درخور  رل ادراكنتايج تحقيق نشان داد كه دو متغير گرايش عاطفي و قابليت كنت
توجهي از واريانس قصد و نيت موتورسواران را براي انجام رفتار رانندگي با سرعت غيرمجاز 

بيني  خود و هويت اجتماعي براي پيشـ  ها از كفايت متغيرهاي هويت اين يافته. كند تبيين مي
  .قصد موتورسواران در انجام رانندگي با سرعت غيرمجاز حمايت كرد

در نظرية رفتار  6اين، شواهدي در حمايت از واردكردن هنجار اخالقي بر عالوه
گادين و (مطالعات مختلف ازجمله در حوزة تخلفات ترافيكي . شده وجود دارد ريزي برنامه

نشان داده است كه واردكردن هنجار اخالقي، ميزان ) 2010؛ اليوت و تامسون، 2005همكاران، 
دركنار تمايز ميان هنجار ) 1995(پاركر و همكاران . كند تبيين ميواريانس بيشتري از رفتار را 

كنند كه اين تفكيك دربارة رفتارهايي كه مؤلفة اخالقي  اخالقي و هنجار ذهني تأكيد مي
كنند با توجه به اينكه ارتكاب تخلف رانندگي  آنان استدالل مي. آشكاري دارند ضروري است

كردن سنجة هنجار اخالقي در  ست ارتباط دارد، اضافهشكل آشكار با موضوع درست و نادر به
نتايج تحقيق آنها نشان داد پاسخگوياني . بيني تمايل به انجام چنين رفتارهايي مفيد است پيش

كردند ارتكاب تخلف رانندگي كاري اشتباه است، تمايل كمتري به سرپيچي از  كه احساس مي
سخگوياني كه انجام تخلف رانندگي را كاري درست دادند و درمقابل، پا قوانين ترافيكي نشان مي

  . كردند، تمايل بيشتري به نقض قوانين ترافيكي داشتند ارزيابي مي
دهد كه  ليف و همكاران، و اليوت و همكاران نشان مي طوركلي، بررسي نتايج تحقيقات تانيك به

اندن متغيرهاي شده و با گنج ريزي محققان مزبور با توسعة چارچوب نظرية رفتار برنامه
اما . اند واريانس بيشتري از قصد رفتاري را تبيين كنند كنندة اضافي در مدل توانسته بيني پيش

كردن متغيرهاي جديد ايجاد شده اين است كه بر ابهام و پيچيدگي  مشكلي كه درنتيجة اضافه
  .شده افزوده است ريزي روابط علي در مدل رفتار برنامه

                                                                                                                             
1. Identity theory 

2. Social Identity theory 

3. Perceived group norm 

4. Group Identification 

5. Motorcyclists Speeding intentions  

6. Moral norm. 
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شده مشخص  ريزي كنند كه نظرية رفتار برنامه درستي اشاره مي به )2001(كانر و آبراهام 
ها و درنتيجه كنش را تحت تأثير قرار  كند كه چگونه متغيرهاي جديد ممكن است شناخت نمي
كنند كه گنجاندن هنجار اخالقي  شكل مشابهي استدالل مي به) 2007(بمبرگ و همكاران . دهد

كند كه بر هنجار اخالقي  ورت واردكردن عواملي را مطرح ميشده ضر ريزي در نظرية رفتار برنامه
شده  ريزي براين، الزم است رابطة آن با متغيرهاي اصلي مدل رفتار برنامه عالوه. گذارند تأثير مي

  .مشخص شود
اي را كه در آن هنجارهاي اخالقي بر رفتار تأثير  سازي شيوه توان تالش براي مفهوم مي

) 1977(شوارتز . و ديدگاه هنجاري تشخيص داد 1سازي هنجار لگذارد در نظرية فعا مي
كند كه احتمال دارد افراد زيادي، با اعتقاد، رفتارهاي خاصي را بپذيرند، يعني  استدالل مي

درواقع، افراد گاه در پاسخ . كنند دليل اينكه براي پذيرش آنها نوعي الزام اخالقي احساس مي به
. كنند بيني مي كنند نه باتوجه به پيامدهايي كه پيش ارند عمل ميبه انتظاراتي كه از خودشان د

شوند نه قصد  شوارتز اعتقاد دارد هنجارهاي اخالقي درقالب احساس الزام اخالقي تجربه مي
  ). 500: 2005گادين و همكاران، (طور مستقيم رفتار را متأثر كنند  توانند به رفتاري، و مي

  
  ديدگاه هنجاري

افراد به پيروي از آن وابسته است  3يا اجراي كامل قوانين به خواست و تمايل 2ت مؤثرقانون و مقررا
، )انگيزة ابزاري(تواند ناشي از حسابگري  اين خواست و تمايل مي). 2012پترسون و ديس تورنس، (

  .باشد) هنجار ذهني(و كسب تأييد اجتماعي ) انگيزة هنجاري(احساس الزام و تكليف 
اگر تكاليف قانوني برپاية تكاليف اجتماعي و ) 1393؛ 1375چلبي، (اجتماعي طبق نظرية نظم 

اخالقي بنا نشوند، از كارآيي الزم برخوردار نخواهند بود و رعايت آنها بيشتر مبتني بر مصلحت و 
  .هاي اقتصادي و رواني بيشتري دربردارد نظارت بيروني است كه اين خود هزينه

چنين تعهدي . در پيروي از قوانين مبين تعهد آنان به قانون استاحساس الزام و تكليف افراد 
درحد باالي طيف، احساس الزام يا . را دربرگيرد 5تا تعهد برحسب موقعيت 4تواند از تعهد مطلق مي

________________________________________________________ 
1. Norm- activation theory (NAT) 
2. Effective regulation   
3. Willingness 
4. Absolute commitment. 
5. Situational commitment. 
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طور  افراد تقريباً بدون تأمل و به 1مدارانة با اين سطح از تعهد رفتار قانون. تعهد افراد بسيار قوي  است
هاي پايين طيف تعهد موقعيتي قرار دارد كه عمل به قانون اغلب  در درجه. گيرد رت ميطبيعي صو

براي تبيين سطوح ) 1990(تيلر ). 496: 2011جيانگ و همكاران، (به وضعيت پيرامون وابسته است 
. ابزاري و هنجاري: كند مختلف احساس الزام عموم در پيروي از قانون دو ديدگاه نظري ارائه مي

). 1999هانلند، (همان مسائلي است كه در ادبيات اقتصادي مطرح است  2بحث ديدگاه ابزاريمحور 
ها و  گرفتن آنها تحت تأثير سود و زيان، پاداش طبق اين ديدگاه، پيروي از قوانين يا ناديده

كه ديدگاه ابزاري بر تعادل سود و زيان متمركز است، ديدگاه  ؛ درحالي)1998ياجيل، (مجازاتهاست 
كند و به پيروي داوطلبانة افراد از آن  كردن قانون تأكيد مي پذيري و دروني هنجاري بر اخالق، جامعه

  .توجه دارد
يابي به همكاري داوطلبانة عموم با مجريان قانون و پيروي آنان از  طبق ديدگاه هنجاري، دست

نتايج تحقيقات . كنند را تشويق مي 3هايي است كه اطاعت كردن ارزش قواعد قانوني مستلزم دروني
و  5اصول اخالقي: نقش مهمي دارند 4يابي به اطاعت داوطلبانه دهند كه دو عامل در دست نشان مي
عبارت ديگر، احساس الزام و مسئوليت در پيروي از قوانين بر دو  به). 859: 1998تيلر، ( 6مشروعيت

جايي  ازلحاظ اخالقي كار شايسته و بهباور به اينكه پيروي از قوانين ) 1: ارزش اجتماعي تمركز دارد
  .رو بايد از آنها اطاعت كرد باور به اينكه قانون و مقررات مشروعيت دارند و ازاين) 2است 
دقت و ظرافت در   هاي اجتماعي را به مارتين هافمن مفهوم ارزش) 2000(گفتة تيلر و دارلي  به

هافمن با الهام از دوركيم . كرده است هاي اخالقي بررسي شرح و تفسير خود دربارة توسعة ارزش
ها و تمايالت  كند كه اگرچه هنجارها در ابتدا براي فرد جنبة بيروني دارند و اغلب با خواسته بيان مي

شوند و رفتار او را حتي در  فرد تبديل مي 7او در تضادند، درنهايت به بخشي از نظام انگيزة دروني
ترتيب كنترل از بيرون، كه ازطريق ديگران صورت  و بدينكنند  هدايت مي 8نبود اقتدار بيروني

  ).715: 2000تيلر و دارلي، (دهد  مي 9"خود"گيرد، جاي خود را به كنترل  مي

________________________________________________________ 
1. Law-abiding behavior 
2. Instrumental perspective. 
3. Compliance. 
4. Voluntary compliance. 
5. Morality. 
6. legitimacy 
7. Internal- motive-system. 
8. External Authority 
9. Self-control 
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 1هاي اجتماعي، پذيري ارزش بر جامعه ديدگاه هنجاري درجهت پايداركردن رعايت قوانين، عالوه
  .سازد يان بزرگساالن معطوف ميدرم 2توجه خود را به مسئلة حفظ و تداوم فرهنگ قانوني

هاي اجتماعي نقش مهمي ايفا  پذيري در دوران كودكي درجهت تثبيت اولية ارزش اگرچه جامعه
اين . سالي قرار دارند هايشان در زمينة مجريان قانون در بزرگ كند،  مردم نيز تحت تأثير تجربه مي

براي (شهروندان دربارة مجريان قانون هايي ناشي شود كه  تواند شخصي باشد و از تجربه تأثير مي
هايي ناشي شود كه دربارة مسئوالن و مجريان قانون  تواند از گزارش همچنين مي. دارند) مثال پليس

شهروندان اغلب اين اطالعات را ازطريق اعضاي خانواده، دوستان، همكاران يا . رسد به دستشان مي
ظر از اينكه اطالعات چگونه كسب شود، نكتة مهم ن صرف. كنند هاي جمعي دريافت مي ازطريق رسانه

نخورده  آن است كه ديدگاه شهروندان دربارة مجريان قانون در طول دوران كودكي منجمد و دست
كنند، حساس است و از  ماند، بلكه به اطالعاتي كه شهروندان در زندگي روزمره كسب مي باقي نمي

  ).718: 2000تيلر و دارلي، (پذيرد  آنها تأثير مي
كنند، زيربناي  هايي كه مردم در اين زمينه كسب مي نوع تعامل مجريان قانون با مردم و تجربه

؛ 2001؛ 2001؛ 1998تيلر، (دهد كه تيلر و ديگران  اي را تشكيل مي اي عدالت رويه مدل رابطه
ري ميان براساس آن به تشريح پيوندهاي نظ) 2008؛ مورفي و تيلر، 2003؛ 2003شاين و تيلر،  سان

  .پردازند اي، اعتماد به مجريان قانون و احساس الزام در پيروي از قانون مي متغيرهاي عدالت رويه
ها و اطالعاتي  كنند، در طي تعامل، تجربه كه افراد با مجريان قانون سروكار پيدا مي هنگامي
جنبة . كنند تفاده ميها و نيات مجريان قانون اس بردن به انگيزه كنند كه از آنها براي پي كسب مي

توان استنباط كرد كه انگيزه و  اين است كه براساس آن مي 3كليدي درباب برخورد با كيفيت باال
اين استنباط تمايل افراد را براي پذيرش تصميم مجريان . است 5مجريان قانون خيرخواهانه 4نيت

  ).290: 2001تيلر، (كند  قانون و اطاعت از مقررات تقويت مي
كنند موارد  هايي كه مردم در برخورد با مجريان قانون كسب مي تجربه 6اي ي رابطهها جنبه

مورفي و (گيرد  طرفي، فقدان جانبداري و رعايت انصاف را دربرمي مختلفي ازجمله رفتار محترمانه، بي
ارد نامد و عقيده د مي 7اي هاي رابطه طرف را قضاوت رفتار محترمانه و بي) 2001(تيلر ). 2008تيلر، 

________________________________________________________ 
1. Socialization of social valves. 
2. Legal culture 
3. High- quality treatment.  
4. Intentions 
5. Benevolent. 
6. Relational aspects 
7. Relational judgment.  
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هاي تجربة افراد، در برخورد با مجريان قانون بر سومين قضاوت  اين دو عامل، همراه با ديگر جنبه
طوركلي، بحث اصلي ادبيات مربوط به عدالت  به. گذارد اي يعني اعتماد اجتماعي تأثير مي رابطه
دان عدالت را هايي است كه شهرون اي اين است كه كليد ايجاد و توسعة اعتماد، عمل به شيوه رويه

ويژه رهيافت ارزش  اي، به اي عدالت رويه هاي رابطه طبق مدل). 189: 2004مورفي، (تجربه كنند 
كنند، در اجراي قانون  گروهي، اگر افراد احساس كنند مجريان قانون براساس عدالت عمل مي

يشتري خواهند داشت ، به احتمال زياد تمايل ب...كنند و طرف هستند، با آنها محترمانه برخورد مي بي
  ).همان(كه به مسئوالن قانوني اعتماد كنند، داوطلبانه با آنان همكاري و از قواعد قانوني پيروي كنند 

براين، نوع تعامل مجريان قانون با مردم اطالعاتي دربارة موقعيت و پايگاه اجتماعي افراد در  عالوه
تاجفل و ترنر، (ه نظرية هويت اجتماعي شدت ب تيلر در طرح اين بحث، به. كند جامعه منتقل مي

موضوع مبنايي نظرية هويت اجتماعي اين است كه افراد خودشان را . اتكا دارد) 1986؛ 1979
نفس اعضاي گروه غالباً وابسته به اين  براين، عزت عالوه. كنند براساس عضويت گروهي تعريف مي

ار مهمي هستند كه ازطريق آن اطالعات مربوط ها ابز رويه. اي از آنها دارد است كه گروه چه ارزيابي
  ).400: 1996براكنر و سيگل، (يابد  به ارزيابي گروه به اعضا انتقال مي

كنند كه درجايگاه  كه مجريان قانون با افراد رفتاري محترمانه دارند، با اين عمل بيان مي هنگامي
كار مي بندند تا بهزيستي و رفاه  كنند و همة تالش خود را به موقعيت آنها را تصديق مي "مسئول"

كنند كه  عبارت ديگر، مردم موقعيتشان را در جامعه با توجه به رفتاري ارزيابي مي به. آنها تأمين شود
كنند براي جامعه ارزشمندند، با پيروي از  كه احساس مي اساس، كساني براين. مسئوالن با آنها دارند

  .دهند ن ميمقررات واكنش مثبت و خشنودي خود را نشا
، كه در )تخلفات رانندگي(اكنون باتوجه به تبيين رابطة متغيرهاي مستقل با متغير وابسته 

. براي اين تحقيق طراحي شده است) 1نمودار (بخش مباني نظري پژوهش ارائه شد، الگوي تحليلي 
گرايش به (شده  ريزي شود، متغيرهاي موجود در مدل از نظرية رفتار برنامه كه مالحظه مي چنان

عدالت (و ديدگاه هنجاري ) انجام تخلف، هنجار ذهني، احساس كنترل رفتاري و قصد رفتاري
گرفته شده ) اي، اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي و احساس الزام در پيروي از قوانين رويه
  .است

يشنهاد اين ديدگاه تلفيقي مدل جديدي از ارتباط ميان عوامل هنجاري و متغير وابسته پ
نكتة مهم و محوري در اين مدل، تمايز مفهومي ميان هنجار ذهني و احساس الزام در . كند مي

هنجار ذهني انتظارات ديگران مهم را منعكس و برپاية نياز به تأييد عمل . پيروي از قوانين است
ل آنها براي كسب در اين برداشت از هنجارها، انگيزة افراد در پيروي از قوانين ناشي از تماي. كند مي

شده هنجار ذهني همانند گرايش به انجام تخلف و احساس  ريزي طبق نظرية رفتار برنامه. تأييد است
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تخلف (شكل غيرمستقيم و ازطريق متغير ميانجي قصد رفتاري بر متغير وابسته  كنترل رفتاري به
ن به اعتقاد افراد دربارة آنچه ازسوي ديگر، احساس الزام در پيروي از قواني. گذارد تأثير مي) رانندگي

درست يا نادرست است اشاره دارد و مبين احساس مسئوليت و الزام در پذيرش و پيروي از قوانين 
شكل  سازي هنجار و ديدگاه هنجاري، احساس الزام در پيروي از قوانين به براساس نظرية فعال. است

  .گذارد مستقيم بر متغير وابسته تأثير مي
دهد، در چارچوب ديدگاه هنجاري احساس الزام در  نشان مي 1كه مدل  ، همچنانبراين  عالوه

براساس مدل . اي قرار دارد پيروي از قوانين تحت تأثير اعتماد به مجريان قانون و عدالت رويه
هاي موتورسواران دربارة مسئوالن و مأموران راهنمايي و  اي يكي از دغدغه اي عدالت رويه رابطه

كنند، حقوق موتورسواران را  است كه آيا مأموران با موتورسواران عادالنه برخورد مي رانندگي اين
هاي  شناسند، با موتورسواران رفتاري درخور و شايسته دارند، به مسائل و نگراني رسميت مي به

اگر موتورسواران احساس كنند كه . دهند يا خير موتورسواران توجه دارند و به آنها اهميت مي
كنند، اعتمادشان به مأموران  هاي عادالنه اعمال مي ن راهنمايي اقتدار خود را با استفاده از رويهمأمورا

با . شود با افزايش سطح اعتماد، احساس الزام و تعهد آنان به رعايت قوانين تقويت مي. يابد افزايش مي
تمرد و  1طلبي، ارزهعدالتي در پيوند با اعمال قانون به ازخودبيگانگي، مب وجود اين، احساس بي

  .نكردن منجر خواهد شد همكاري
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  مدل تحليلي. 1نمودار
  

    

________________________________________________________ 
1. Defiance 

الزام در پيروي ازاحساس 
 قوانين ترافيكي

تخلفات
 قصد رفتاري رانندگي

اعتماد به ماموران
 راهنمايي و رانندگي

 احساس كنترل رفتاري

 هنجار ذهني

 گرايش به انجام تخلف

 اي عدالت رويه
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  هاي تحقيق فرضيه
  هاي كلي فرضيه  -الف

توان دو فرضية كلي به اين  هاي نظري و با عنايت به مطالعات تجربي، مي با توجه به ديدگاه
  : شرح مطرح كرد

غيرهاي گرايش به انجام تخلف، هنجار ذهني و شده مت ريزي براساس نظرية رفتار برنامه -
گذارند، اين تأثيرها غيرمستقيم و ازطريق  احساس كنترل رفتاري بر تخلف رانندگي تأثير مي

  . گيرد متغير قصد رفتاري صورت مي
مستقيم و غيرمستقيم بر تخلفات ) اي عدالت رويه(طبق ديدگاه هنجاري، ادراك از عدالت  -

تأثير غيرمستقيم ازطريق دو متغير ميانجي اعتماد به مأموران راهنمايي و  .رانندگي تأثير دارد
  . شود رانندگي و احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي اعمال مي

  
  هاي جزئي فرضيه -ب

  . گرايش به انجام تخلف، هنجار ذهني و احساس كنترل رفتاري با قصد رفتاري رابطه دارد -
  . انندگي رابطه داردقصد رفتاري با تخلف ر -
  . و تخلف رانندگي رابطه وجود دارد) اي عدالت رويه(بين ادراك از عدالت   -
و اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي رابطه ) اي عدالت رويه(بين ادراك از عدالت  -

  .وجود دارد
انين ترافيكي بين اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي و احساس الزام در پيروي از قو  -

  . رابطه وجود دارد
  . بين احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي و تخلف رانندگي رابطه وجود دارد -

  
  روش پژوهش

 سازي متغير وابسته تعريف و مفهوم
تخلف مبين انحراف عمدي . متغير وابسته در تحقيق حاضر تخلفات ترافيكي موتورسواران است

گويه  در اين تحقيق تخلفات رانندگي با هشت. مال رانندگي ايمن استو آگاهانه از قواعد و اع
  . اند كه در بخش توصيف متغير وابسته به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت سنجيده شده
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  متغيرهاي مستقل
). 2010اليوت و تامسون،(براي انجام رفتار است  1قصد و نيت مبين انگيزة كلي: قصد رفتاري

د رفتاري آمادگي، ميل و اشتياق فرد را براي انجام رفتاري معين منعكس عبارت ديگر، قص به
گرفتن قوانين  قصد و تمايل موتورسواران به ناديده). 2012چارلتون و همكاران، (كند  مي

آيا شما : ها به اين شرح است يك نمونه از اين گويه. گويه سنجيده شده است ترافيكي با سه
فراتر از محدودة سرعت قانوني رانندگي كنيد ) ماه آينده سه(نده قصد داريد در سطح شهر در آي

طور قطع در محدودة سرعت  به/كنم طور قطع، فراتر از محدودة قانوني سرعت رانندگي مي به(
  ).كنم قانوني رانندگي مي

). 1390بونر و وانك، (كنند  گرايش را غالباً ارزيابي كلي فرد از موضوع تعريف مي: گرايش
در تحقيق حاضر . هاي مثبت يا منفي كلي دربارة انجام رفتار است گرايش مبين ارزيابي درواقع،

كنم  من فكر مي: سنجة مستقيم گرايش به انجام تخلف از جمع دو گويه به دست آمده است
/ سودمند؛ خوشايند/ بخش گرفتن محدودة سرعت در سطح شهر در آينده براي من زيان ناديده

 . ناخوشايند خواهد بود

دربارة انجام رفتار رانندگي  2شده هنجار ذهني مبين فشار اجتماعي ادراك: هنجار ذهني
گرفتن قوانين  ناديده... ايمن يا ناايمن است و اينكه ديگران مهم براي مثال خانواده، دوستان و

براي سنجش مستقيم هنجار ذهني از يك گويه استفاده شده . كنند ترافيكي را تأييد يا رد مي
) مثالً اعضاي خانواده، خويشاوندان و دوستان(افرادي كه براي من مهم هستند : تاس

 .كنند تأييد نمي/ كنند گرفتن سرعت مجاز را در سطح شهر تأييد مي ناديده

اين مؤلفه برداشت يا ادراك فرد دربارة سهولت انجام رفتار : احساس كنترل رفتاري
دانند يا آن را كار  رتكاب تخلف را كار آساني مياساس، موتورسواران ا براين. شود تعريف مي

سنجة مستقيم احساس كنترل رفتاري از جمع دوگويه . كنند سخت و مشكلي ارزيابي مي
گرفتن سرعت مجاز در  براي من ناديده: ها به اين شرح است يكي از گويه: تشكيل شده است

  .بسيار مشكل است/ سطح شهر در آينده بسيار ساده
شده برمبناي  ريزي هاي مربوط به متغيرهاي نظرية رفتار برنامه لية گويهگفتني است ك

اند و پاسخگويان ارزيابي خود را درباب  طرح شده) برش قطبين(مقياس افتراق معنايي 

________________________________________________________ 
1. Overall Motivation 

2. Perceived social pressure 
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كم  ها براي هرگويه دست دامنة نمره. اند اي بيان كرده درجه هاي دوقطبي روي مقياسي پنج صفت
  .گرفتن قوانين ترافيكي است معناي ناديده تر بهنمرة بيش. است 5و حداكثر  1

اين متغير احساس كلي مسئوليت و الزام  :احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي
كساني كه ). 2001تيلر، (كند  هاي قانوني را منعكس مي به پذيرش و پيروي از قوانين و تصميم

اعتقاد دارند هميشه بايد از قوانين  كنند، درقبال قوانين ترافيكي احساس الزام و تكليف مي
درواقع، به . كار بايد بدون توجه به ارزيابي فرد از موقعيت صورت گيرد اين. ترافيكي پيروي كرد

باور آنها تصميم شخصي براي تشخيص رفتار ترافيكي مناسب در موقعيت خاص بايد كنار 
ين ترافيكي دارند و مشروعيت آن اين گروه از افراد تمايل بيشتري به پذيرش قوان. گذاشته شود

ها درقالب طيف ليكرت با پنج  گويه. اين شاخص با چهارگويه سنجيده شده است. پذيرند را مي
يكي از اين . اند طرح شده) كامالً درست، درست، بينابين، اشتباه، كامالً اشتباه(امكان پاسخ 

نظر از  ترافيكي پيروي كند، صرفيك موتورسوار بايد از همة قوانين : ها به اين شرح است گويه
 .اينكه منطقي يا غيرمنطقي به نظر برسند

اعتماد مبين حسن ظن موتورسواران به  :اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي
گويه درقالب مقياس افتراق معنايي  اين متغير با يك. مأموران راهنمايي و رانندگي است

  .قابل اعتماد نيستند/ ل اعتماد هستندمأموران راهنمايي قاب: سنجيده شده است
هايي است كه  اي مبين قضاوت موتورسواران دربارة رويه عدالت رويه: اي عدالت رويه

برخورد محترمانة مأموران . گيرند كار مي مأموران راهنمايي و رانندگي در اعمال قانون به
مواجهه با موتورسواران طرفانه و بدون تبعيض آنان در  راهنمايي با موتورسواران و عمل بي

دارانه و  شود و درمقابل، رفتار جانب موجب افزايش احساس عدالت درميان موتورسواران مي
گويه درقالب  اي با سه شاخص عدالت رويه. كند عدالتي را تقويت مي آميز احساس بي تبعيض

أموران م: ها به اين شرح است يكي از اين گويه. مقياس افتراق معنايي سنجيده شده است
قوانين رانندگي را براي / كنند راهنمايي و رانندگي قوانين رانندگي را براي همه يكسان اجرا مي

  .كنند همه يكسان اجرا نمي
نمرة بيشتر مبين احساس عدالت و . است 5و حداكثر  1كم  ها براي هرگويه دست دامنة نمره
رة متغيرهاي ديگر ديدگاه هنجاري اين وضعيت دربا. عدالتي است معناي احساس بي نمرة كمتر به

معناي احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي و  معنا كه نمرة بيشتر به اين به. نيز صادق است
  . اعتمادي و فقدان احساس الزام است معناي بي اعتماد به مأموران راهنمايي و نمرة كمتر به
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  جامعة آماري و نمونة تحقيق
اگرچه دربارة تعداد . دهند سال تشكيل مي18را موتورسواران باالي  جامعة آماري پژوهش حاضر

كنند آمار مشخصي وجود ندارد، كارشناسان  هايي كه در سطح شهر كرمان تردد مي موتورسيكلت
  .دستگاه موتورسيكلت در اين شهر وجود دارد 000/130زنند درحدود  راهنمايي و رانندگي تخمين مي
كه (شوند  ها و پذيرش اين نكته كه از همگي آنها استفاده مي كلتبا توجه به تعداد موتورسي
، براي چنين جمعيتي با پي و كيو )1976(، آماردانان، ازجمله لين )البته برآورد زيادي خواهد بود

نفر را  384اي معادل  درصد، نمونه 95و سطح اطمينان  ±%5گيري  و خطاي نمونه 5/0معادل 
وهش براي اطمينان بيشتر تعداد بيشتري به نمونه اضافه شدند و جمعاً در اين پژ. دانند مناسب مي

  .نفر مصاحبه انجام داديم 473با 
. صورت گرفت 1اي اي چندمرحله گيري خوشه گيري در تحقيق حاضر براساس نمونه نمونه

رة هاي ادا گذاري، دايرة آزمون و واحد ترخيص، كه از زيرمجموعه اساس، ابتدا ادارة شماره براين
طور تصادفي ازميان  ها به شوند، انتخاب و سپس نمونه راهنمايي و رانندگي قلمداد مي

شكل  براين، تعدادي از پاسخگويان نيز به عالوه. كنندگان به اين واحدها انتخاب شدند مراجعه
همانند ادارة پست، شهرداري، دادگستري و آموزش و (هاي دولتي  مشابهي ازميان كارمندان اداره

  . هاي موتوري انتخاب شدند و در نمونه قرار گرفتند و پيك) رشپرو
  

  اعتبار و پايايي
. استفاده كرديم 2ها از اعتبار ظاهري در تحقيق حاضر جهت سنجش اعتبار سؤاالت و گويه

نظران، يعني كارشناسان راهنمايي و رانندگي و استادان دانشگاه، داديم  نامه را به صاحب پرسش
نظران، به  در اين مرحله، با توجه به ديدگاه صاحب. ربارة سؤاالت مطرح كنندتا نظر خود را د

پس از تعيين اعتبار صوري، سنجش روايي . ها اقدام كرديم اصالح، تعديل و حذف برخي گويه
مصاحبه با (و آزمون نهايي ) موتورسوار 30مصاحبه با (ها در دومرحله آزمون مقدماتي  شاخص

در آزمون نهايي، ضريب آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي گرايش به . گرفتانجام ) موتورسوار 473
انجام تخلف، احساس كنترل رفتاري، قصد رفتاري، احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي، 

به  85/0و  71/0، 65/0، 85/0، 60/0، 73/0ترتيب معادل اي و تخلف رانندگي به عدالت رويه
  . دست آمد

________________________________________________________ 
1. Multistage Cluster Sampling 

2. Face Validity 
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  هاي پژوهش يافته
گويه درقالب طيف  در تحقيق حاضر تخلفات رانندگي با هشت: توصيف متغير وابسته

سنجيده ) ندرت، گاهي اوقات، اغلب اوقات و هميشه هرگز، به(ليكرت و با پنج امكان پاسخ 
ها طيف مختلفي از نقض قوانين راهنمايي و رانندگي نظير سرعت  گويه. شده است

جويانه،  نكردن فاصلة قانوني، رفتار رانندگي پرخاش تقرمز، رعاي غيرمجاز، عبور از چراغ
  .گيرد سبقت غيرمجاز، مسابقه و حركات نمايشي در خيابان را دربرمي

گويه و  براي سنجش تخلفات رانندگي موتورسواران در زمينة نقض قوانين سرعت سه
س دليل رعايت اصل تناظر و تطابق مقيا گويه طراحي شد كه به براي بقية موارد يك

هاي مربوط به قوانين  تعداد بيشتر گويه. گرفته بوده است سنجش گرايش و رفتار صورت
سرعت اين امكان را فراهم كرد كه هردو مقياس گرايش و رفتار ازنظر ميزان 

  . بودن با هم تناسب و هماهنگي بيشتري داشته باشند اختصاصي
يار نمرات مربوط به هرگويه مع ها، ميانگين و انحراف ، توزيع فراواني پاسخ1در جدول 

درباب گوية اول، توزيع فراواني . كنيم هاي مهم آن اشاره مي آمده است كه در ادامه به نكته
ماه گذشته هرگز  پاسخگويان در سه) درصد 8/34(سوم  دهد تقريباً يك ها نشان مي پاسخ

گروه . اند ردهاند و درمقابل دوسوم پاسخگويان قوانين سرعت را نقض ك مرتكب تخلفي نشده
 2/31(گروه اول كساني هستند : توان براساس تخلفات، به سه گروه تقسيم كرد اخير را مي

به ) درصد3/9(گروه دوم كساني هستند . كنند كه كمتر قوانين سرعت را نقض مي) درصد
كنند و درنهايت گروه سوم شامل كساني است  طور مستمر قوانين سرعت را نقض مي

  .شود توجهي آنها به قوانين سرعت متوسط ارزيابي مي ميزان بيكه ) درصد 6/24(
درصد از پاسخگويان  36نتايج حاكي از آن است كه ) 7گوية ( "سبقت غيرمجاز"دربارة 

درصد از افراد پاسخگو  54درمقابل تقريباً . اند هرگز مرتكب تخلف سبقت غيرمجاز نشده
  .اند اعتنا بوده بي) سبقت مجاز(وبيش به اين قاعدة ترافيكي  كم

دهد كه درميان تخلفات رانندگي نقض  ها نشان مي درمجموع، بررسي ميانگين گويه
هاست و درمقابل، انجام رفتار پرخاشگرانه در هنگام  قوانين سرعت بيش از ديگر تخلف

  . دهد رانندگي كمترين ميزان را به خود اختصاص مي
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  )473= تعداد پاسخگويان(هاي توصيفي تخلفات رانندگي  آماره. 1جدول 

  گويه ها  رديف

  طيف

ين
انگ

مي
يار  
 مع
اف
حر

ان
  

رگز
ه

  

 به
رت

ند
ي   

گاه ات
اوق

ب   
اغل

ات
اوق

شه  
همي

  

1  
تا چه حد در)ماه گذشتهسه(در گذشته

هنگام رانندگي با موتورسيكلت، بيش از 
 .ايدسرعت مجاز رانندگي كرده

8/34  2/31  6/24  4/7  9/1  1/1  1  

2  
هايا پيش آمده كه در جادهتا حاال براي شم
شهري، بيش از سرعت مجاز  روستايي و بين
 .رانندگي كنيد

6/43  1/20  6/20  6/7  8  1/1  3/1  

3  
تا حاال براي شما پيش آمده كه در اواخر شب

ها خلوت  يا در ساعات اولية صبح كه خيابان
 .است، سرعت مجاز را رعايت نكنيد

6/38  3/22  1/23  3/9  6/6  2/1  3/1  

4  
دستيتا حاال براي شما اتفاق افتاده كه براي پيش

قرمز عبور كرده  از رانندگان كناري، با عجله از چراغ
 .باشيد

7/60  6/15  3/15  9/4  4/3  75/0  1/1  

5  

ايتا حاال براي شما اتفاق افتاده كه با فاصله
اي كه جلو شما درحال  نزديك با وسيله

حركت است، رانندگي كرده باشيد، 
كه براي رانندة آن دشوار بوده باشد  ريطو به

 .كه در مواقع اضطراري توقف كند

8/53  7/23  9/16  8/3  7/1  77/0  1  

6  

تا حاال براي شما اتفاق افتاده كه از رفتار
اي عصباني شده باشيد و او را تعقيب  راننده

كرده باشيد تا عصبانيت خود را به او نشان 
 .دهيد

8/65  9/15  4/11  7/4  3/2  61/0  1  

7  

تا حاال براي شما پيش آمده، براي اينكه به
ترافيك برخورد نكنيد از سمت راست خيابان 
حركت كرده باشيد و از وسائل نقلية جلويي 

 .سبقت گرفته باشيد

2/36  6/25  7/27  6/6  8/3  1/1  1/1  

8  
ها باتا حاال براي شما پيش آمده، با ماشين

گذاشته ساير موتورسواران در خيابان مسابقه 
 .باشيد

2/62  3/16  2/11  7/7  1/2  75/0  2/1  

  
  اي با تخلف رانندگي شينهسي رابطة متغيرهاي پيبرر

اي با تخلفات رانندگي، نتايج حاكي از آن است كه سن، سابقة  درباب رابطة متغيرهاي پيشينه
  .دار است ي معنيلحاظ آمار رانندگي، و  وضعيت تأهل با تخلفات رانندگي رابطه دارد و اين رابطه به

است، جهت رابطه منفي و در  -372/0همبستگي ميان سن و تخلفات رانندگي معادل  :سن
دهد كه با افزايش سن، احتمال انجام  جهت رابطه نشان مي. دار بوده است معني) 01/0(  سطح
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گي با تر بيش از جوانان درهنگام رانند عبارت ديگر، افراد مسن به. يابد تخلف رانندگي كاهش مي
  . كنند موتورسيكلت قوانين رانندگي را رعايت مي

است،  -217/0همبستگي ميان سابقة رانندگي و تخلف رانندگي معادل  :سابقة رانندگي
دهد  ميزان و جهت رابطه نشان مي. دار است معني) 01/0( جهت رابطه منفي و در سطح 

ري برخوردارند و در اين زمينه موتورسواراني كه در رانندگي با موتورسيكلت از سابقة بيشت
  .كنند و بالعكس تجربة بيشتري دارند، كمتر قوانين رانندگي را نقض مي

بررسي و مقايسة ميانگين تخلفات رانندگي افراد متأهل و مجرد در جدول  :وضعيت تأهل
دوبرابر  تقريباً ) 9/9(دهد كه ميزان تخلفات رانندگي موتورسواران مجرد  نشان مي 2

  .است) 3/5(اران متأهل موتورسو
  

 رابطة وضعيت تأهل با تخلفات رانندگي. 2جدول 
 متغير مستقل          

سطح   ميانگين  ها تعداد پاسخ  وضعيت تأهل  متغير وابسته
  داري معني

  
  تخلفات رانندگي

  9/9 215 مجرد
  3/5 245 متأهل  000/0

  
  مشاركت نسبي متغيرهاي مستقل در تبيين تخلفات رانندگي

زمان متغيرهاي مستقل را بر متغير  گيري از رگرسيون چندمتغيره، تأثير هم اين بخش با بهره در
مركب از (و تخلفات رانندگي ) گويه متشكل از سه(تفكيك بر سرعت غيرمجاز  وابسته، به

دهد كه متغير قصد  نشان مي 3آمده در جدول  دست نتايج به. كنيم بررسي مي) گويه هشت
ترتيب متغيرهاي عدالت  را بر رفتار سرعت دارد و پس از آن به) 44/0(تأثير رفتاري بيشترين 

كمترين تأثير . قرار دارند) -11/0(و احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي ) -16/0(اي  رويه
  .است) 07/0(مربوط به متغير احساس كنترل رفتاري 

مقدار مجذور . بوده است 15/67 به دست آمده و نسبت اف برابر با 37/0مجذور آر معادل 
با تركيبي خطي ) سرعت غيرمجاز(درصد از كل واريانس رفتار سرعت  37دهد كه  آر نشان مي

از متغيرهاي قصد رفتاري، احساس كنترل رفتاري، احساس الزام در پيروي از قوانين رانندگي و 
اين . اند يح باقي ماندهدرصد از تغييرات بدون توض 63اي توضيح داده شده است و  عدالت رويه

با  15/67نسبت اف . شوند كه اين مدل به آنها نپرداخته است تغييرات به عواملي نسبت داده مي
  . دار است لحاظ آماري كامالً معني دهد كه آر به درجة آزادي نشان مي 457و  4
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  زمان متغيرهاي مستقل بر سرعت غيرمجاز ميزان تأثير هم. 3جدول 
  ريمعنادا  تي بتا 

 قصد رفتاري
  احساس كنترل رفتاري

  احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي
  اي عدالت رويه

44/0 
07/0  
11/0-  
16/0-  

2/9  
6/1  
7/2-  
1/4-  

000/0  
095/0  
006/0  
000/0  

  

شده و ديدگاه هنجاري  ريزي در مرحلة دوم براي ارزيابي تأثير متغيرهاي نظرية رفتار برنامه
در اين . تغيرهاي مربوط به هردو ديدگاه نظري وارد معادلة رگرسيون شدندبر تخلف رانندگي، م

ها ازجمله  كه اشاره شد، متغير وابسته تخلفات رانندگي است كه كلية تخلف مرحله، چنان
را ... نكردن فاصلة قانوني و قرمز، رعايت سرعت غيرمجاز، سبقت غيرمجاز، عبور از چراغ

  .گيرد دربرمي
حاكي از آن است كه همچنان قصد رفتاري بيشترين تأثير  4ه در جدول آمد دست نتايج به

به  44/0اما در اين مرحله از ميزان تأثير آن بسيار كاسته شده و از . را بر تخلف رانندگي دارد
شده،  ريزي احساس كنترل رفتاري، ديگر متغير نظرية رفتار برنامه. كاهش يافته است 36/0

ازسوي ديگر، ميزان تأثير متغيرهاي ديدگاه هنجاري، . وابسته دارد كمترين تأثير را بر متغير
و  -18/0ترتيب معادل  اي، به يعني احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي و  عدالت رويه

دهد تأثير متغير عدالت  بررسي و مقايسة ضرايب رگرسيون نشان مي. دست آمده است به - 17/0
اما به ميزان تأثير متغير احساس الزام در . ير چنداني نداشته استاي بر متغير وابسته تغي رويه

  .پيروي از قوانين افزوده شده است
درصد از كل واريانس تخلفات رانندگي را متغيرهاي مستقل  35دهد كه  مجذور آر نشان مي

لحاظ آماري  دهد آر به درجه آزادي نشان مي 454و  4با  41/62نسبت اف . اند توضيح داده
  .دار است مالً معنيكا

  

  )شاخص كل(زمان متغيرهاي مستقل بر تخلفات رانندگي  ميزان تأثير هم. 4جدول 
  معناداري  تي بتا متغيرها

 قصد رفتاري
  احساس كنترل رفتاري

  احساس الزام در پيروي از قوانين
  اي عدالت رويه

36/0 
09/0  
18/0-  
17/0-  

5/7  
9/1  
5/4-  
1/4-  

000/0  
046/0  
000/0  
000/0  
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  تحليل مسير
دهد، متغيرهاي گرايش به انجام تخلف، هنجار ذهني و  نشان مي) 2نمودار (نتايج تحليل مسير 

نتايج حاكي . تأثير دارند) قصد رفتاري(احساس كنترل رفتاري بر تمايل موتورسواران به تخلف 
تأثير  و هنجار ذهني كمترين) 46/0(از آن است كه احساس كنترل رفتاري بيشترين تأثير 

گرفتن قوانين ترافيكي را  نتايج مبين آن است كه اگر موتورسواران ناديده. را دارد) 14/0(
اعضاي خانواده، (و ديگران مهم ) گرايش به انجام تخلف(سودمند و خوشايند ارزيابي كنند 

 براين، اگر ، عالوه)هنجار ذهني(نقض قوانين ترافيكي را تأييد كنند ) خويشاوندان و دوستان
، )احساس كنترل رفتاري(توانند قوانين ترافيكي را زير پا بگذارند  راحتي مي احساس كنند به

درمجموع، متغيرهاي  .شود و بالعكس قصد و تمايل آنها به انجام تخلفات رانندگي تقويت مي
ازسوي . دهد درصد از واريانس متغير قصد رفتاري را توضيح مي 38شده  ريزي نظرية رفتار برنامه

طور  بيني رفتار ترافيكي ناايمن، نتايج حاكي از آن است كه چهارمتغير به يگر، درباب پيشد
دهد كه قصد  بررسي و مقايسة ضرايب مسير نشان مي. مستقيم بر تخلف رانندگي تأثير دارد

ترتيب احساس الزام  پس از آن، به. بيشترين تأثير را دارد 36/0رفتاري با ضريب مسيري معادل 
قرار دارد و درنهايت احساس ) -17/0(اي  و عدالت رويه) -18/0(ي از قوانين ترافيكي در پيرو

  .داراي كمترين تأثير است 09/0كنترل رفتاري با ضريب مسيري معادل 
هاي  اي بر تخلفات رانندگي با مدل نتايج مربوط به تأثير مستقيم و غيرمستقيم عدالت رويه

طبق اين مدل، موتورسواران به . سو است دل ارزش گروهي، همويژه م اي، به اي عدالت رويه رابطه
كنند كه موقعيت آنها را در  هايي توجه مي آنها به نشانه. مسئلة طرد و شمول حساس هستند

ها ابزار مهمي هستند كه ازطريق آنها،  رويه. دهد طوركلي نشان مي ها و جامعه به ها، اجتماع گروه
  .يابد هاي اجتماعي انتقال مي وقعيت و هويت موتورسواران در جمعها و اطالعات مربوط به م نشانه

  دياگرام مسير. 2نمودار 
  
  
  
  
  
  
  
  

 قصد رفتاري

احساس الزام در پيروي
 از قوانين ترافيكي

اعتماد به ماموران
 راهنمايي رانندگي

 احساس كنترل رفتاري

 هنجار ذهني

 گرايش به انجام تخلف

  اي  عدالت رويه

46/0  

14/0  36/0  

22/0  18/0

15/0
53/0  

 تخلفات رانندگي

09/0  

17/0- 
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اي، كه مبين ادراك و احساس موتورسواران دربارة رفتار مأموران  رو، ادراك عدالت رويه ازاين
ان حامل تواند براي موتورسوار طرفي آنان در اعمال قوانين است، مي راهنمايي و رانندگي و بي

اين باور موتورسواران . اين پيام باشد كه آنها عضوي ارزشمند و محترم براي جامعه هستند
تواند اعتماد آنان را به مأموران راهنمايي تقويت كند و موجب شود موتورسواران درقبال  مي

 رعايت قوانين ترافيكي احساس الزام و تعهد بيشتري كنند و در عمل قانون را رعايت كنند و
  .بالعكس

توان نتيجه گرفت كه رابطة متغيرهاي مستقل با  درمجموع، براساس نتايج تحليل مسير مي
  .كند هاي تحقيق را تأييد مي تخلفات رانندگي با انتظارات نظري تحقيق مطابقت دارد و فرضيه

  
 گيري بحث و نتيجه

انندگي موتورسواران هدف اين مقاله بررسي تأثير برخي عوامل گرايشي و اجتماعي بر تخلفات ر
سو  دهد، هم نتايج تحقيق نشان مي. شده و ديدگاه هنجاري بود ريزي با اتكا بر نظرية رفتار برنامه

شده، متغيرهاي گرايش به انجام تخلف، هنجار ذهني و احساس  ريزي با نظرية رفتار برنامه
ياد دو متغير گرايش به ويژه تأثير ز به. سازند كنترل رفتاري، همگي، قصد رفتاري را متأثر مي

انجام تخلف و احساس كنترل رفتاري بر قصد رفتاري، تأييدي بر كفايت نظرية رفتار 
دهد،  با اين همه، بررسي و مقايسة ضرايب رگرسيون و مسير نشان مي. شده است ريزي برنامه

د فراتحليل اين نتايج با شواه. هنجار ذهني در مقايسه با متغيرهاي ديگر كمترين تأثير را دارد
  ).2001آرميتاژ و كانر، (خواني دارد  شده هم ريزي درباب نظرية رفتاربرنامه

كند كه هنجار ذهني در نظرية رفتار  يافتة مزبور از اين ديدگاه نيز حمايت مي
رو قادر  شده، صرفاً بخشي از فضاي مفهومي نفوذ اجتماعي را دربرميگيرد و ازاين ريزي برنامه

؛ 1996؛ تري و هاگ، 2001آرميتاژ و كانر، (د مختلف هنجارها را بسنجد نيست وجوه و ابعا
؛ 2012ليف و همكاران،  ؛ تانيك2010؛ اليوت، 2002؛ باجوزي و لي، 1999تري و همكاران، 

  ).2012چارلتون و همكاران، 
شده و ديدگاه  ريزي ازسوي ديگر، بررسي رابطة متغيرهاي مربوط به نظرية رفتار برنامه

با تخلفات رانندگي حاكي از آن است كه قصد رفتاري بيشترين تأثير را دارد و پس از  هنجاري
. اي قرار دارند ترتيب متغيرهاي احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي و عدالت رويه آن به

  .درنهايت، احساس كنترل رفتاري كمترين تأثير را بر تخلفات رانندگي دارد
ة دو متغير احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي و عدالت واسط تأثير مستقيم و بي

از آن جهت درخور توجه است كه مدعاي ) رفتار رانندگي ناايمن(اي بر تخلفات رانندگي  رويه
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شده اين است  ريزي فرض نظرية رفتار برنامه. طلبد شده را به مبارزه مي ريزي نظرية رفتار برنامه
س كنترل رفتاري با تخلفات رانندگي رابطة مستقيم دارند و تأثير كه تنها قصد رفتاري و احسا

تنها  اين درحالي است كه نه. گيرد متغيرهاي ديگر با ميانجي متغير قصد رفتاري صورت مي
متغيرهاي ديدگاه هنجاري بر رفتار رانندگي ناايمن تأثير مستقيم دارند، بلكه ميزان اين تأثير 

  .كنترل رفتاري است مراتب بيش از متغير احساس به
نتايج اين تحقيق درباب تأثير مستقيم احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي بر رفتار 

او در تحقيق خود نشان داد، افرادي . سو است هم) 1998(هاي ياجيل  رانندگي ناايمن با يافته
عمل قوانين را  كنند، بيشتر احتمال دارد كه در كه دربرابر قانون احساس الزام و تكليف مي

اي كه حس الزام قوي در پيروي از قوانين  رعايت كنند و كمتر مرتكب تخلف شوند؛ مثالً راننده
سرعت دارد، اين قوانين را نقض نخواهد كرد، حتي اگر متقاعد شود كه فراتررفتن از محدودة 

  .اندازد سرعت، ايمني او و رانندگان ديگر را به خطر نمي
اي، غيرمستقيم و ازطريق دو  دهد، عدالت رويه هاي اين تحقيق نشان مي براين، يافته عالوه

متغير اعتماد به مأموران راهنمايي و رانندگي و احساس الزام در پيروي از قوانين ترافيكي، بر 
  .گذارند تخلفات رانندگي تأثير مي

تيلر دريافت . اردخواني د هم) 2003(شاين و تيلر  و سان) 1998(اين يافته با نتايج تحقيق تيلر 
تحليل رگرسيون نشان داد ميزان . اي قرار دارد كه اعتماد به مجريان قانون تحت تأثير عدالت رويه
طرفي آنها در اعمال قانون بر اعتماد يكسان بوده  تأثير دو متغير برخورد محترمانة مجريان قانون و بي

بر ) اعتماددانستن آنها قابل(ان قانون ازطرف ديگر، تأثير اعتماد به مجري. مي باشد 17/0و معادل 
  .بيش از هر عامل ديگري است) 41/0(احساس الزام در پيروي از قانون 

اي اجتماعي دارد؛  خصيصه "اعتمادبودن قابل"، اين )1998، 2001(از ديدگاه تيلر 
قانون در توانند آنچه را مجريان  معنا كه مردم تنها به اين مسئله توجه ندارند كه آيا مي اين به

دليل فقدان اطالعات و  واضح است كه اغلب آنها به. بيني كنند دهند پيش آينده انجام مي
گيري دربارة رفتار احتمالي مجريان قانون در آينده نيستند، اما  تخصص الزم قادر به نتيجه

  .گيرد درعوض به اين موضوع  اعتماد دارند كه رفتار، هرچه باشد، رفاه آنها را درنظر مي
نشان داد كه قضاوت دربارة پليس غالباً ) 2003(شاين و تيلر  شكل مشابهي، تحقيق سان به

است و كمتر تحت تأثير ارزيابي از ) اي عدالت رويه(مبتني بر مالحظات مربوط به برخورد پليس 
  .عملكرد يا عدالت توزيعي قرار دارد

رفتار رانندگي (ت رانندگي اي بر تخلفا درواقع، تأثير مستقيم و غيرمستقيم عدالت رويه
طبق اين . كند اي، را تأييد مي اي عدالت رويه ويژه مدل رابطه كفايت ديدگاه هنجاري، به) ناايمن
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مدل، رابطة موتورسواران با مأموران راهنمايي و رانندگي صرفاً نوعي مبادلة منابع نيست، بلكه 
هايي كه مأموران  موتورسواران به نشانه. اي مبين مبادلة اطالعات مرتبط با منزلت است تا اندازه

ها اين است كه  پيام اين نشانه. دهند كنند توجه نشان مي راهنمايي و رانندگي به آنها منتقل مي
آنها عضوي ارزشمند از گروهي با منزلت باال هستند يا از منزلت پايين برخوردارند و جزء طرد 

  . شدگان مي باشند
اي، يعني با  ها را ازطريق اجراي عدالت رويه ن راهنمايي، نشانهاي، مأمورا براساس مدل رابطه

ترتيب،  بدين. كنند طرفي در اعمال قانون و رعايت انصاف، منتقل مي رفتار محترمانه، بي
كنند  موتورسواراني كه در هنگام تعامل با مأموران راهنمايي عدالت را تجربه و احساس مي

طور  اين فرايند ممكن است به. دهند انون واكنش نشان ميافرادي محترم هستند، با پيروي از ق
معكوس روي دهد، يعني هنگامي كه مأموران راهنمايي با موتورسواران رفتار درخور و 

گيرند، احتمال سرپيچي از قانون  كار مي آميز به اي ندارند و قانون را ناعادالنه و تبعيض محترمانه
  .يابد افزايش مي

) رفتار رانندگي نا ايمن(قيق نشان داد كه تخلفات رانندگي طوركلي، نتايج تح به
هاي مربوط  هاي هنجاري و قضاوت بر فرايندهاي گرايشي، تحت تأثير مؤلفه موتورسواران، عالوه

ها حاكي از آن است كه منابع تأثير و نفوذ اجتماعي متعددند و  داده. اي قرار دارد به عدالت رويه
. كند سازي محدودي از آن ارائه مي شده، مفهوم ريزي رفتار برنامه متغير هنجار ذهني در نظرية

نتايج نشان داد احساس الزام در پيروي از قوانين  ترافيكي منابع و ابعاد نفوذ اجتماعي را فراتر 
كنند كه انگيزة  ها از اين بحث حمايت مي درمجموع، يافته. كند سازي مي از هنجار ذهني مفهوم

هاي اخالقي ريشه دارد و صرفاً از  روي از قوانين، در روابط اجتماعي و قضاوتموتورسواران در پي
  .شود يابي به تأييد اجتماعي ناشي نمي خواست آنها براي دست

اي در مقايسه با نظرية رفتار  اي عدالت رويه رو، ديدگاه هنجاري و مدل رابطه ازاين
كند كه ازطريق آن  ندهايي ارائه ميويژه درباب فراي تري به شده  شناخت عميق ريزي برنامه

تري  گذارد و امكان تبيين جامع هنجارهاي دروني بر رعايت قوانين ترافيكي يا نقض آن تأثير مي
  .  سازد را فراهم مي
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