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 چکیده 

در شرایط خطر  منظم طوربه، توجه و حرکات چشم یهاشاخصبرخی و  است رانندگی در اساسی یهامهارت ازجمله خطر درك
حاضر بررسی توانایی رانندگان مبتدی و باتجربه در درك خطرات ترافیکی و مقایسه الگوی  پژوهشد. هدف نیابرانندگی تغییر می

از بین دانشجویان دانشگاه و همچنین رانندگان  بود که بدین منظور ایعلی مقایسه پژوهش از نوع طرح بود. هاآنحرکات چشمی 
ها و پاسخ کهیدرحالآزمون کامپیوتری درك خطرات ترافیکی را  ،نمونه عنوانبه باتجربهراننده  23ده مبتدی و رانن 38تاکسی، 

رانندگان  که نشان دادمستقل  tآزمون  حاصل از هاییافته شد، انجام دادند.توسط دستگاه ردیاب چشمی ثبت می هاآنحرکات چشم 
های تفاوت دو گروه در شاخص باتجربه نسبت به رانندگان مبتدی نمره باالتری در آزمون درك خطرات کسب کردند. همچنین

بود. رانندگان بسیار مبتدی نسبت به رانندگان بسیار  داریمعنو اقامت چشم در محل خطر  یرگیخ زمانمدتمربوط به حرکات چشم، 
نتایج نشان داد که کمتر بود.  ات ترافیکیاقامت چشمشان در محل خطر زمانمدتبه محرك خطر و نیز  یرگیخ زمانمدتباتجربه 

 دارند. یتردرك خطرات ترافیکی ضعیف یجهدرنت هستند و جستجوی دیداری عناصر خطر ناکارآمدتردر رانندگان مبتدی 

 حرکات چشم ؛تجربه رانندگی ؛درك خطرات ترافیکی :هایدواژهکل

 

 

 مقدمه 

با گسترش زندگی ماشینی و افزایش روزافزون ترافیک در شهرها، میزان بسیار باالی تصادفات رانندگی به معضلی اجتماعی 
میلیون نفر به علت حوادث  2/1جهانی بهداشت ساالنه در جهان سازمان  (. طبق آمار 1392شده است )انصاری، محمدی و سعیدی، تبدیل

هزار نفر جمعیت  100شوند. در ایران به ازای هر میلیون نفر دچار آسیب یا ناتوانی می 50تا  20دهند و بین دست میرانندگی جان خود را از 
ای عامل انسانی در بروز تصادفات ای و نقلیه(. در کنار عوامل جاده1385نسب، شوند )توکلی و سنایینفر در تصادفات کشته می 36کشور، 

ها به بررسی عوامل انسانی فردی، شخصیتی، اجتماعی، فرهنگی مؤثر در بروز تخلفات رانندگی و تصادفات ترافیکی مطرح است. پژوهش
های ترین مهارتاز اساسی ییکرسد این میان به نظر می(. در 1389؛ طبیبی و امین یزدی، 1392اند )برای مثال، رجبی و همکاران پرداخته

 (.2013)کانتول، ایزلر و استارکی، می در بروز تصادفات ترافیکی ایفا کندتواند نقش مهمیرانندگی یعنی ادراك خطر 
درك راننده از خطر یا خواندن جاده یعنی افزایش اطالعات درباره موقعیت جاده و ترافیک، تحلیل و درنهایت انجام پاسخ مناسب 

(. ادراك خطر در رانندگی به 2013)کانتول، ایزلر و استارکی، شود که یکی از عوامل شناختی مؤثر در بروز تصادفات ترافیکی محسوب می
جستجوی دیداری و . کندموقع خطرات بالقوه، جستجوی مناسب دیداری و درك میزان جدیت خطر در موقعیت ترافیک اشاره میشناخت به

شود و درنتیجه آگاهی از خطر منجر میطور مؤثر دارد و اسکن ناکافی میدان دیداری به کاهش توجه نقش مهمی در شناسایی خطرات به
 (.2013یابد )کانتول و همکاران، احتمال وقوع تصادفات افزایش می

های حرکت چشمی های توجه و جستجوی دیداری در رانندگی در مطالعات مختلف از طریق تکالیف توجه یا سنجشاهمیت مهارت
کننده رانندگی ایمن در بین رانندگان بینتوجه دیداری عوامل پیش است. سرعت پردازش دیداری، مهارت تقسیم توجه وتایید شده 

وقتی  (Gabor)از تکلیف تمیزدهی گبور در پژوهش خود  ( 2016و همکاران )،  وارد، نیدر (. گاسپر2016سالخورده پرخطر است )استرن، 
یافتند که توزیع توجه در میدان دید به  ند ورد استفاده نمودکساز همراه با انجام یک تکلیف دومی ارزیابی میتوانایی رانندگی را در یک شبیه

 یابد.بدلیل انجام تکلیف دوم کاهش میبهمیزان زیادی 

                                                           
 tabibi@um.ac.irمسئول: هپست الکترونیک نویسند *
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داری بین یی معن( رابطه1394اند. میرزائی )های توجه در ارتباط با درك خطرات ترافیکی پرداختهبه بررسی مهارت اندکیمطالعات 
، برنزفاتر، . پامرشودمیمیزان توانایی درك خطر نیز زیاد  یابدهرچه میزان توجه افزایش  ،یعنی ؛شاهده کردمهارت درك خطر توجه انتخابی م

که مردم معموال کودکی را که در حال دویدن است  نشان دادندتوجهی استفاده کردند و ( از روش کوری بر اثر بی2015) هلسینگو  برنز
صورت هصحنه رانندگی ایستاده است. آنها چنین تفسیر کردند که انواع مختلف عناصر خطر رانندگی بکنند تا کودکی که در بیشتر ردیابی می

( 2010کنند و این ممکن است به دلیل محتوای معنایی ذاتی خود محرك باشد. بوروسکی و همکارانش )متفاوتی توجه را به خود جلب می
تر هستند این مقایسه آنها فهمیدند رانندگان باتجربه نسبت به خطرات ترافیکی حساس رانندگان مبتدی و باتجربه را باهم مقایسه کردند. در

( دریافتند که 2008های بالقوه خطرناك تثبیت دیداری بیشتری دارند. در مقابل، لیو و همکارانش )بر روی موقعیت به احتمالو اینکه آنها 
داری بین موتورسواران یهیچ تفاوت معن ،اما ؛دهندتر پاسخ میخطرها سریعموتورسواران باتجربه نسبت به موتورسواران کم تجربه به 

دهند مسیر نگاه به باتجربه و کم تجربه در مدت زمان اولین تثبیت بر روی خطر به محض ظهور آن ندیدند. مطالعاتی هستند که نشان می
افتد )کروندال و کاری دیداری اتفاق می مستقل از افزایش در باریابد، این تغییر منظم طور منظمی تغییر میههای خطرناك بسمت موقعیت

 کنند. تر عمل می( دریافتند که رانندگان باتجربه در ازمون درك خطرات ترافیکی ماهرانه1394میرزائی و همکاران ) (.1998همکاران، 
تواند اهمیت است. از آنجا که توجه دیداری میبا توجه به افزایش روزافزون تصادفات، شناسایی عوامل دخیل در این پدیده حائز  

یا عملکرد بهتر رانندگان باتجربه در آزمون درك د که آشواین سوال در ذهن متبادر مینقش مهمی در پیشگیری از تصادفات ایفا کند، 
رانندگان باتجربه و مبتدی در درك هدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت عملکرد  رو،. از ایندلیل توجه دیداری آنها استهخطرات ترافیکی ب

 بود. و شناسائی خطرات ترافیکی 
 

 روش

 کنندگان شرکت

ایی بود. متغیر مستقل گروه رانندگان و متغیرهای وابسته شامل نمرات آزمون کامپیوتری درك طرح پژوهش حاضر علی مقایسه
زن( که  6راننده مبتدی ) 38دارای گواهینامه رانندگی شامل  نفر 61گیری حرکات چشمی بود. در کل های اندازهخطرات ترافیکی و شاخص

 در بقیه انها نفر 8 از غیر به که باال به سال 6 رانندگی سابقه راننده باتجربه )همه مرد( با 23سال تجربه رانندگی دارند و  5به مدت کمتر از 
دانشگاه و همچنین رانندگان تاکسی بودند که در دفتر  بودند در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان دانشجویان تاکسی راننده شغل

 آژانس دانشگاه مشغول به کار بودند. 

 ابزار

این پرسشنامه اطالعات مربوط به سن، زمان اخذ گواهینامه، مدت زمان رانندگی فعال، متوسط  های فردی:پرسشنامه ویژگی
 گرفت. یک سال گذشته را دربرمیهای رانندگی در رانندگی در یک روز، تعداد تصادفات و جریمه

( 1394از آزمون کامپیوتری بومی سازی شده درك خطرات ترافیکی میرزائی و همکاران ) تکلیف کامپیوتری درك خطرات ترافیکی:
د که در ثانیه از موقعیت واقعی ترافیک بو 25تا  20کلیپ  34برای سنجش توانایی درك خطرات ترافیکی استفاده شد. این آزمون متشکل از 

 زودتر و ترسریع هرچه فرد هر کلیپ یک عنصر خطر مانند ظهور ناگهانی عابر پیاده برای عبور یا توقف ناگهانی خودروی جلویی دارا بود. اگر
 تقسیم قسمت پنج به( خطر هر انتهای و شروع نقطه) خطر پنجره خاطر، همین به. است برخوردار باالیی توانایی از دادمی پاسخ خطرات به

 در. کردمی دریافت امتیاز پنج کنندهشرکت باشد، قرارگرفته( خطر شروع به دامنه تریننزدیک) دامنه نخستین در شده ثبت پاسخ اگر. شد
. شدمی گرفته نظر در ایشان برای یک امتیاز گرفت،می قرار( خطر انتهای به دامنه تریننزدیک) دامنه آخرین در شده ثبت پاسخ اگر مقابل،
 که هاییفیلم قطعه در. دادمی اختصاص خود به را صفر امتیاز گرفت،نمی قرار( خطر انتهای تا شروع از) کلی دامنه این در که هاییپاسخ

 هر از که بود امتیازاتی تمامی جمع افراد، نهایی نمره. شدمی منظور او برای( -1) یک منفی امتیاز بود، نداده پاسخی هاآن به کنندهشرکت
 ماه یک از پـس آزمایی، باز روش بـه و پایایی درصد 6/93 آزمون این کرونباخ آلفای ضریب .بود آورده دست به جداگانه طوربه فیلم قطعه

 .(1394آمد )میرزائی و همکاران،  دست به 78/0 اولیه، اجرای از
های حرکات چشمی ثبت شاخص، برای SMI iView X 250, RED250از دستگاه  دستگاه ردیاب چشمی )آی ترکر(:

های حرکات چشمی با استفاده از نرم افزار داد استفاده شد. شاخصوقتی شرکت کننده تکلیف درك خطرات ترافیکی را انجام می
BeGaze  های چشمی،  مدت زمان اقامت چشم، مدت ( استخراج شد. متغیرهای مدت زمان تثبیت چشمی، تعداد تثبیت2016) 3.6نسخه

استخراج شدند. منطقه مورد نظر بر اساس پنجره  (AOI; Areas Of Interest)ها در منطقه مورد نظر گیگی و تعداد خیرههزمان خیر



 ایران روانشناسی انجمن کنگره هفتمین مقاالت مجموعه

541 

گذاری آزمون درك خطرات ترافیکی پیش از این تعریف شده بود، تعیین شد. یعنی زمان ظهور و خاتمه خطر در هر کلیپ خطر که برای نمره
 ان کلیپ تعریف شد.  یک منطقه مورد نظر برای هم

 شیوه اجرا

شان را به شرکت در پژوهش اعالم کنندگان از طریق اطالعیه مطلع و تمایلکننده وارد پژوهش شدند. شرکتشرکت 61تعداد 
 ها اجرا گردید.کردند. سپس پرسشنامه و آزمون

 

 نتایج
گزارش شده  1در ابتدا میانگین و انحراف معیار متغیرهای جمعیت شناختی برای هر دو گروه رانندگان مبتدی و باتجربه در جدول 

دهد که رانندگان مبتدی نسبت نشان می 1جدول مستقل برای مقایسه دو گروه نیز گزارش شده است.  tاست. در این جدول نتیجه آزمون 
های رانندگی کمتر، متوسط ساعت رانندگی در تر، سالشان کوتاهطور معناداری مدت زمان اخذ گواهینامه رانندگی به رانندگان با تجربه به

تر دارند. همچنین رانندگان مبتدی نسبت به رانندگان با تجربه تصادفات مقصری بیشتری در طول یک سال گذشته گزارش طول روز کوتاه
های بیشتری اخذ کرده بودند. تعداد تصادفات در یک سال نسبت به رانندگان مبتدی تعداد جریمه هتجرب با دادند. بر خالف آن رانندگان

 گذشته تفاوت معناداری را نشان نداد. 
 

 1جدول
 مستقل tشخصی در دو گروه رانندگان مبتدی و باتجربه و نتیجه آزمون  ویژگیهای انحراف معیار و میانگین   

 t با تجربه مبتدی 

  معیارانحراف  میانگین انحراف معیار میانگین متغیر

 -28/7*** 71/12 56/40 27/3 41/24 سن 
 -14/9*** 68/9 18 06/2 81/2 مدت زمان اخذ گواهینامه رانندگی

 -82/9*** 59/9 87/17 59/1 90/1 مدت زمان رانندگی فعال
 -90/3*** 76/3 15/5 67/2 87/1 متوسط ساعت رانندگی در روز

 50/1 34/0 13/0 68/0 36/0 تصادفاتتعداد 
 57/2* 61/4 48/2 97/0 44/0 هاتعداد جریمه

 67/1* 0 0 32/0 11/0 تعداد تصادفات مقصر

 

مستقل استفاده شد.  tها از آزمون های ردیاب چشمی آنبرای بررسی تفاوت دو گروه در تکلیف درك خطرات ترافیکی و شاخص
دهد. در این جدول میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون درك خطرات ترافیکی و متغیرهای حرکات چشمی دو گروه را نشان می 2جدول 

آزمون  دهد که نمره رانندگان با تجربه به طور معناداری از نمره رانندگان مبتدی درنشان می 2نیز گزارش شده است. جدول  tاندازه شاخص 
 های مربوط به حرکات چشم بین دو گروه، هیچ یک معنادار نیست. هایی در شاخصدرك خطرات ترافیکی بیشتر است. علی رغم تفاوت

 

 2جدول
 مستقل tو نتیجه آزمون  شاخص های توصیفی نمرات آزمون متغیرهای پژوهش در دو گروه

 t با تجربه مبتدی 

  معیارانحراف  میانگین معیارانحراف  میانگین 

 -93/1* 13/12 74/44 82/13 91/37 درك خطر 
 -58/1 57/666 59/3022 25/657 28/2743 زمان اقامت چشم 

 -18/1 19/666 08/3076 17/573 34/2883 گیمدت زمان خیره
 59/0 26/0 03/1 34/0 08/1 گیتعداد خیره

 19/0 21/2 81/5 16/2 92/5 تعداد تثبیت چشمی
 -70/1 29/769 44/2721 40/775 04/2370 چشمی زمان تثبیت
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از آنجایی که در نمونه مطالعه شرکت کنندگانی بودند که مدت زمان اخذ گواهینامه کم اما متوسط ساعت رانندگی آنهـا زیـاد بـود، 
کردنـد، لـذا روز راننـدگی مـیهمچنین رانندگانی بودند که مدت زمان زیادی گواهینامه اخذ کرده بودند اما ساعات بسیار کوتـاهی در طـول 

های رانندگی و متوسط ساعت راننـدگی در طـول روز تعریـف شـود. تصمیم گرفته شد دو گروه بسیار مبتدی و بسیار باتجربه بر اساس سال
  های رانندگی فعال ضربدر متوسط ساعت رانندگی شد.های حرکات چشم و درك خطر بین دو گروه مقایسه شود. تعداد سالسپس شاخص

به دست آمد. بر اساس نمره میانه چارك اول )نمـره  61/67و  41میانگین و انحراف استاندارد برای کل شرکت کنندگان به ترتیب 
 11/0( مشخص و کسانی که در چارك اول قرار گرفتند به عنوان بسیار مبتدی )میـانگین  40( و چارك چهارم )نمره بیشتر از 50/0کمتر از 

و انحـراف اسـتاندارد   06/142( و کسانی که در چارك چهارم قرار گرفتند به عنوان بسـیار بـا تجربـه )میـانگین  18/0  و انحراف استاندارد
گـی معنـادار شـد مستقل بین این دو گروه اجرا شد و نتایج معنادار بود.  تفاوت دو گروه در مدت زمان خیـره  t( تعیین شدند. آزمون 66/58

 t( و نتیجـه آزمـون 128/389بـا انحـراف اسـتاندارد  3170/ 8 0؛ میانگین باتجربـه25/712انحراف استاندارد با  11/2762)میانگین مبتدی
کمتری در منطقـه مـورد نظـر  گیخیره زمان مدت تجربه بسیار با رانندگان به نسبت بسیار مبتدی مستقل معنادار بود. بدین ترتیب رانندگان

AOI ؛  و گـروه بـا تجربـه 49/749و  01/2632تفاوت دو گروه در زمان اقامت معنادار شد. میانگین و انحراف معیار گروه مبتـدی  .داشتند
 زمـان مـدت تجربـه بسـیار بـا رانندگان به نسبت بسیار مبتدی مستقل معنادار بود. یعنی رانندگانtبود.  و نتیجه آزمون  53/441 51/3095

نمرات درك خطر بین این دو گروه مجددا مقایسه شد و نتیجه تفاوت معنادار را نشان  .بود کمتر AOIرد نظر منطقه مو در چشمشان اقامت
مستقل  t(  بود. نتیجه آزمون 65/10و انحراف استاندارد  37/47؛ میانگین باتجربه  44/12و انحراف استاندارد  2/36داد )میانگین مبتدی می

 گروه بسیار مبتدی نسبت به گروه بسیار باتجربه بطور معناداری کمتر بود. معنادار شد. یعنی نمرات درك خطر 
 

 بحث

هدف مطالعه حاضر بررسی توانایی رانندگان مبتدی و با تجربه در درك خطرات ترافیکی و مقایسه الگوی حرکات چشمی آنها بود. 
در پژوهش حاضر تعداد تصادفات گزارش شده در طی یک سال نتایج نشان داد در عملکرد رانندگان مبتدی و با تجربه تفاوت وجود ندارد. 

تجربه تعداد تصادفاتی که مقصر تجربه تفاوت معناداری نداشت اما مطابق با انتظار، در بین رانندگان کمگذشته بین رانندگان با تجربه و کم
تجربه بود. این تفاوت البته ممکن بیشتر از رانندگان کمهای رانندگان باتجربه شناخته شده بودند بیشتر بود. بر خالف انتظار تعداد جریمه

ها باشد. رانندگان باتجربه اغلب راننده تاکسی بودند، مدت زمان زیادی در طول روز است به دلیل حضور بیشتر رانندگان با تجربه در خیابان
یابد. لف باال و جریمه شدن توسط پلیس افزایش میکردند و میزان مواجهه آنها با ترافیک بیشتر بود. درنتیجه احتمال تخرانندگی می

تجربه در تکلیف درك خطرات ترافیکی مدت نسبت به رانندگان کمهمچنین نتایج نشان داد رانندگان با تجربه با سابقه رانندگی طوالنی
 و (، هورسویل1998) همکاران ال و(، کروند1394های میرزائی و همکاران )عملکرد به طور معنادار بهتری داشتند که همخوان با پژوهش

یعنی . افزایش دهد را ترافیکی خطرات درك تواندمی رانندگی تجربه دیگرعبارت( است. به2013) کروندال و شپارد لیم، (،2008) همکاران
ترافیک  و جاده موقعیت درباره آوری سریع و کارآمد اطالعاتکنند و قادر به جمعضعیف عمل می« جاده خواندن»رانندگان مبتدی در 

 تصادف را ندارند. مناسب برای پیشگیری از بروز پاسخ انجام در نهایت نیستند و در نتیجه ارزیابی و
در بررسی این فرضیه که جستجوی دیداری رانندگان باتجربه هنگام توانایی درك خطرات ترافیکی متفاوت از رانندگان مبتدی 

نماید. مطالعه حاضر نشان داد مطابق با انتظار یید میتأایسه دو گروه بسیار باتجربه و بسیار مبتدی است، یافته پژوهش حاضر آن را در مق
های حرکات چشم رانندگان باتجربه و کم تجربه متفاوت است اما این تفاوت معنادار نبود. جداسازی دو گروه بسیار مبتدی کسانی شاخص

های کردند و بسیار باتجربه که سالخذ کردند و ساعات کوتاهی در طول روز رانندگی میکه مدت زمان کوتاهی است گواهینامه رانندگی ا
کردند منجر به یافتن اختالف معنادار قابل ها رانندگی میتری در طول روز در خیابانزیادی واجد گواهینامه بودند و مدت زمان طوالنی

قه مورد نظر در رانندگان بسیار مبتدی کمتر از رانندگان بسیار باتجربه بود. گی و مدت زمان اقامت چشم در منطانتظاری شد. میزان خیره
گیرند میزان وارسی چشمی آنها ناکارآمدتر است. چشم آنها مدت زمان یعنی رانندگان مبتدی وقتی در موقعیت خطرات ترافیکی قرار می

های پژوهش نمونه کوچک و از محدودیت دهد.پردازش قرار میکمتری در موقعیت خطر اقامت دارد و اطالعات کمتری از موقعیت را مورد 
بر مهارت وارسی دیداری  تجربه رانندگی اثر تردقیق بررسی دهد. با این حال براییر قرار میتأثمرد بود که قابلیت تعمیم را تحت  عمدتاً

 و تصادفات تعداد گیرد. سنجش انجام نیز سالخورده افرادرانندگانی که به تازگی گواهینامه گرفتند و  درباره ایمطالعه شودمی پیشنهاد
سازی شده درك خطر ترافیکی پژوهش حاضر اعتبار آزمون بومی. گیرد انجام رانندگی و راهنمایی پلیس چون معتبرتری منابع از هاجریمه

 نماید.یید میتأ( را 1394میرزائی و همکاران )
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