
 

 

 

 

 

 

 

 تصادفات کاهش و بازدارندگی بر رانندگی و راهنمایی تخلفات به رسیدگی جدید قانون تأثیر

 تهران( شهر مطالعه: )مورد تخلفات و

 

 ایران تهران، جنوب، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه عمومی، حقوق ارشدکارشناسی آبرودی مجتبی سید

  ایران تهران، امین، انتظامی علوم دانشگاه ترافیک، عملیات گروه استادیار  *کشفی سعید سید

 ایران تهران، امین، انتظامی علوم دانشگاه ترافیک، ونقلحمل گروه استادیار  حسینی تیمور سید

 

 09/03/1397 پذیرش: 23/12/1396 دریافت:

. با توجه به تصویب قانون جدید قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به دنبال ایجاد و حفظ نظم در جامعه هستند: چکیده

رسیدگی به تخلفات شاهد افزایش چشمگیر برخورد با تخلفات از طرف پلیی  راهنمیایی و راننیدگی هسیتیم کیه بیه نظیر 

این موضوع بر میزان تصادفات و تخلفات و بازدارنیدگی از آن، اریربخش باشید. هیدف ایین ت قییس، بررسیی مییزان رسد می

باشد. این ت قییس از نظیر بازدارندگی قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی بر کاهش تصادفات و تخلفات شهر تهران می

هیای ت قییس، از آوری دادهنیوع پیمایشیی اسیب. بیرای جمی توصیفی از  -هدف، کاربردی و از ل اظ روش ت قیس، ت لیلی

گانیه پلیی  راهیور 26گویه استفاده شده اسب و بین جامعه آماری که همان رؤسای مناطس  43ساخته با نامه م قسپرسش

تسیب و و آزمیون تی PLSو  SPSSافزارهای وسیله نرمها بهنامه، دادهتهران بزرگ هستند، توزی  شد. پ  از تکمیل پرسش

درصد، بین شدت، حتمیب یا قطعییب  99های ت قیس نشان دادند که در سطح اطمینان وت لیل شدند. یافتهفریدمن، تجزیه

نتیجیه ایین ت قییس و سرعب اجرای قانون جدید و بازدارندگی از تصادفات و تخلفات، تأریر مثبب و معنیاداری وجیود دارد. 

هیای تکمیلیی، نامیه، توقییخ خیودرو و اسیتفاده از مجازاتمجازات شدید مانند: ضیب  گواهیدهد برخورد فوری و نشان می

شیدن از مسیلولیب در میوارد خیا. و ... در بازدارنیدگی از تخلفیات و تصیادفات، تیأریر مثبیب و  م رومیب اجتماعی، عزل

از تخلفیات و تصیادفات و کیاهش تخلفیات،  های هوشمند ربب تخلفات در معابر بر بازدارندگیافزایش سامانه معناداری دارد.

مؤرر اسب. اعالم م رومیب رانندگی توس  مراج  قضایی و نظارت و کنترل بر آنها توس  ابزارهای خا.، در بازدارنیدگی از 

 تخلفات تأریرگذار اسب.

 قطعیب یا حتمیب و سرعب شدت، تخلفات، تصادفات، بازدارندگی، تخلفات، به رسیدگی جدید قانون کلیدی: واژگان

  JEL: C52, E61, K00, L91 بندیطبقه

 

 

 s_s_kashfi@hotmail.com مسلول: نویسنده *

 51-62 ،((24 پیاپی)4)6 شهری، مدیریب و اقتصاد پژوهشی -علمی فصلنامه

www.iueam.ir 
، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormagsنمایه در 

Magiran ،Ensani ،RICeST ،Civilica 
 2345-2870شاپا: 

پژوهشی  -فصلنامه علمی  
 اقتصاد و مدیریت شهری
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 مقدمه -1

توجهی بیه قیوانین و مقیررات ترافیکیی، امروزه بی

طور یکی از معضالت مهم در تمام جوام  اسیب  زییرا بیه

گسییترده باعییال اتییالف انییر ی، اتییالف وقییب، آلییودگی 

میر و وهای روانی، تصادفات، مرگم یطی، ناراحتیزیسب

)میرفردی و همکاران، شود های مالی و مادی میخسارت

ومیییر ای، نهمییین عامییل مرگ(. تصییادفات جییاده1393

دهنده افیزایش روزافیزون ها بیوده و آمارهیا، نشیانانسان

ومیییر ناشییی از آنهییا در جهییان سییوانح راننییدگی و مرگ

 10شود با ادامه رونید موجیود در بینی میباشد. پیشمی

لییون می 6توسیعه، حیالسال آینده تنها در کشورهای در

شیوند. طیس سیالیان  میلیون نفر زخمیی 60نفر کشته و 

گذشته، سازمان بهداشب جهانس، همواره موضوع اهمییب 

ها را به اعضا یادآوری کیرده و از آنیان خواسیته ایمنس راه

هاى حیواد  گیرى از مصدومیباسب که در زمینه پیش

عنوان ترافیکس، تالش کنند اما حواد  ترافیکس هنیوز بیه

طوری کیه از سیال انید  بیهل جهانس باقس ماندهیک معض

های به بعد، سازمان ملل نیز طی صیدور قطعنامیه 2003

دومین نشسییب مجمیی  ومختلییخ و در نهایییب در شصییب

، از 244/62طیی قطعنامیه شیماره  2008عمومی سیال 

گییری از خواسیب کیرد کیه در پیشهای عضیو درکشور

هیا، ایمنی راه ترافیکی و افزایشصدمات ناشی از حواد  

های سازمان بهداشب جهانی توجه و در این راه به توصیه

 همچنییین (.1392اقییدام کننیید )جعفییری و همکییاران، 

 10ونقل، در گزارشی اعالم کرد که طی پژوهشکده حمل

هزار نفر در تصادفات رانندگی، کشته ییا  250سال اخیر، 

میلییون خیانوار،  5/2مجروح شدند. طیی همیین میدت، 

های اند یا هزینهیماً درآمدهای خود را از دسب دادهمستق

مراقبییب از افییراد مجییروح یییا معلییول داممییی را مت مییل 

 (. 1391اند )مرادی و همکاران، شده

رغم ت والتی که در زمینه ارتقای امینی امروزه علی

وسییایل نقلیییه ایجییاد شییده اسییب، متأسییفانه رفتارهییای 

منجر به وقوع حیواد  نادرسب برخی از کاربران، ترافیک 

شود  لذا وجود ییک قیانون جیام  و رانندگی ناگواری می

مان  در این حوزه بییش از پییش ضیروری اسیب. بیراین 

هیای اساس با نگاهی به رشد حیواد  راننیدگی در سیال

در اییران، بیه خیوبی ناکارآمیدی  1389منتهی به سیال 

قییوانین و مقییررات راهنمییایی و راننییدگی موجییود در آن 

روز کردن قیوانین شد که به منظور بهها احساس میسال

راهنمییایی و راننییدگی، قییانون رسیییدگی بییه تخلفییات در 

االجیرا الزم 1390تصویب شد و در سال  1389اسفندماه 

گردییید. قییانون مییذکور براسییاس نیییاز روز و بییا هییدف 

تأریرگذاری بر ارتقای وضیعیب انضیبات ترافیکیی، رشید 

کیاهش تصیادفات و تلفیات  فرهنگ ترافیک و در نهایب،

 (. 1389زاده، متأرر از آن وض  شده اسب )مهرایی و قلی

تخلفات راهنمیایی و راننیدگی، از جملیه تخلفیاتی 

ناپیذیری بیه دنبیال اسب که تبعات مالی و جیانی جبران

های زییادی را در دارد و سالیانه، افیراد و جامعیه، هزینیه

در زمینیه گیذار کننید. رفتیار قانونقبال آن پرداخب می

م راننیدگی، تیأریر بسیزایی در برخورد با تخلفات و جیرای

ارد و از طرفی باید توجه داشب که تصادفات کنترل آنها د

ومیر و صدمات شیدید ترافیکی، از عوامل بسیار مهم مرگ

جانی و مالی هستند و آرار و تبعات سینگین اجتمیاعی و 

اقتصادی آن، جوام  بشری را به شدت مورد تهدید قیرار 

دهید. از اییین رو، اهمیییب انجیام اییین ت قیییس، باعییال می

ه کم شدن تصادفات، باال رفتن کاهش تخلفات و در نتیج

های اقتصیادی و امنیب ترافیکی در جامعه، کاهش هزینه

سییربار جامعییه، کییاهش آلییودگی هییوا و ارتقییای فرهنییگ 

شود و ضرورت انجیام ت قییس از ایین جهیب ترافیکی می

تیوجهی بیه ایین پیژوهش، موجیب افیزایش اسب کیه بی

فات، تخلفات راهنمایی و رانندگی  در نتیجه افزایش تصاد

نظمی بیشتر در سطح جامعیه، افیزایش مصیرف ایجاد بی

سوخب، آلودگی بیشتر هوا، پایین آوردن آسیتانه ت میل 

افییراد و نیییز کییم اهمیییب نشییان دادن اجییرای قییوانین و 

 مقررات خواهد داشب.

در مطالعییات انجییام شییده، کمتییر بییه موضییوع 

بازدارندگی قانون رسییدگی بیه تخلفیات پرداختیه شیده 

منظور بازدارندگی ایین رو بهاین در مقاله پیشاسب  بنابر
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تعییین مییزان تیأریر بازدارنیدگی قانون، یک هدف اصلی 

قانون جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بیر 

تعییین مییزان  -1و سه هدف فرعی: تصادفات و تخلفات 

تأریر شدت قانون جدید رسیدگی به تخلفیات بیر مییزان 

تعیین میزان تأریر سیرعب قیانون  -2تخلفات و تصادفات 

جدید رسیدگی به تخلفات بر میزان تخلفات و تصیادفات 

تعیین میزان تأریر قطعییب و حتمییب قیانون جدیید  -3

را در  رسیدگی به تخلفات بر میزان تخلفیات و تصیادفات

 کنیم.، دنبال می1395سال 

 

 پیشینه تحقیق -2

 های خارجیالف( پژوهش

(، در پژوهشییی بییا 2014و همکییاران ) 1جیانییگ

رسیمی در چیین، های کنترل رسمی و غیربررسی دیدگاه

گویان  اپنی و چینی ریکا و  اپن، نشان دادند که پاسخآم

ویان آمریکیایی، کنتیرل رسیمی و گدر مقایسه بیا پاسیخ

تر ارزیابی ترکیب آنها در کنترل جرم را مهم رسمی وغیر

ه پلیییی ، یکیییی از انییید. مت ییییر اعتمیییاد بیییکرده

های نگرش به کنتیرل رسیمی و ترکییب کنندهبینیپیش

 رسمی در سه کشور اسب.کنترل رسمی و غیر

ای به بررسی در مطالعه (2005) 2جبخوزه و پوت

هیا بیا اسیتفاده از ت لییل دادهرفتار رانندگی پرداختنید. 

 .پیرسیون پیردازش شیدند دوخیی و م اسیبات واریان 

بینیی کننیده دهند که جنسییب، پییشها نشان مییافته

دهنیدگان میرد، مهم رفتار رانندگی ان رافی اسب. پاسیخ

باالترین نمره را از نظر رفتیار راننیدگی تهیاجمی و زنیان 

بیشترین نمره را از رفتار راننیدگی بیا اضیطراب گیزارش 

های نژادی نیز در رابطه بیا رفتیار راننیدگی کردند. تفاوت

ار رانندگی تهیاجمی و مضیطرب ان رافی وجود دارند. رفت

داری نسبب به آمیوزش رسیمی راننیدگی، تفیاوت معنیی

هییا، تعریییخ جدیییدی از آمییوزش و تسییب نییدارد. داده

                                                           
1- Jiang  

2- Khoza and Potgiete 

دهنید و مؤسسیات آمیوزش یادگیرنده و راننده ارامیه میی

 ای بسیار مؤرر هستند.رانندگی در کاهش تلفات جاده

ای به بررسی اهمییب در مطالعه( 2007) 3گلندون

مت یده و هنید کنترل رسمی و غیررسمی جرم در ایاالت

آوری شیده از های جمی پرداختند. آنها با استفاده از داده

دهندگان هنیدی و دانشجو، نتیجه گرفتند که پاسخ 928

آمریکایی درخصو. اقدامات کنترل رسمی و غیررسمی، 

دهنیدگان دیدگاه متفیاوتی دارنید. بیه طیور کلیی، پاسیخ

تیر از همتاییان خیود در رسمی را مهیمهندی کنترل غیر

دانسییتند. همچنییین هییر دو گییروه از مییی مت ییدهایییاالت

تیرین شیکل دهندگان معتقد بودند که خانواده مهمپاسخ

 کنترل جرم اسب.

 های داخلیب( پژوهش

ای، به بررسیی ( در مطالعه1391وروایی و فتاحی )

گیرانیه در رعایییب قیوانین و مقییررات نقیش عوامییل پیش

راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان پرداختنید. نتیای  

ت قیس نشان دادند هر چند در قانون جدید رسیدگی بیه 

تخلفات نسبب به قوانین سابس، توجه بیشتری بیه بخیش 

پیشگیری غیرکیفری از تخلفات رانندگی شده، اما بیشتر 

گذار بر پیشگیری کیفری از تخلفیات تمرکز و توان قانون

آن هم در حوزه افیزایش شیدت جیرایم بیوده  رانندگی و

توانید تیأریر اسب. همچنین یکی از نتای  ت قیس که میی

زیادی بر پیشبرد اهداف سیاسیب کیفیری داشیته باشید، 

ها با اسیتفاده افزایش قطعیب و سرعب در اعمال مجازات

 از توسعه ابزارهای هوشمند اسب.

تبییین ( در پژوهشیی بیه 1392خسروی و باقری )

و جایگاه قوانین و مقررات راهنمایی و راننیدگی در نقش 

حقوق شهروندی پرداختند. این مطالعه به روش اسینادی 

ها، از ابزارهای اسیناد و آوری دادهانجام شده و برای جم 

مدارک موجود و مصاحبه با کارشناسان و خبرگان حیوزه 

مورد مطالعه استفاده شده اسب. نتای  این مطالعه نشیان 

وض  قوانین و مقیررات راهنمیایی و راننیدگی و  دهندمی

انضبات ترافیکی، هدف نهایی تضمین حقیوق شیهروندی 

                                                           
3- Glendon 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

34
52

87
0.

13
97

.6
.2

4.
4.

1 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 iu

ea
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.6.24.4.1
https://iueam.ir/article-1-969-fa.html


 1397 پاییز وچهارم،بیسب شماره /شهری مدیریب و ییییییییییی اقتصادیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی 54

 

به   اسب. همچنین قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

معنای نقض حقیوق شیهروندی نیسیب بلکیه بیه منزلیه 

تضمین حقوق شهروندان در قبال یکدیگر و جامعه، فراتر 

که اگر با آن مقابلیه شیود  از فردیب فرد در اجتماع اسب

هیای در واق  حقوق دیگران آسیب خواهد دید ییا هزینیه

 زیادی برای جامعه ت میل خواهد کرد.

( در مطالعه به بررسیی 1391) شسوری و همکاران

نظییرات در مییورد قییانون جدییید رسیییدگی بییه تخلفییات 

نفر  شامل  801رانندگی کشور پرداختند. در این مطالعه 

راننییده  560نقییل و وکارشییناس و متخصییل حمییل 241

نقلیه شخصی و عمومی مورد بررسی قرار گرفتنید. وسیله

ن جدیید و ترین برتری قانوبه نظر افراد مورد مطالعه مهم

باالترین تأریر به ترتیب مربوت به افزایش مبلی  جریمیه، 

درج امتیاز منفیی و توقییخ خیودرو بیه علیب دو تخلیخ 

ساز اسیب. در خصیو. سیازگاری مییزان زمان حادرههم

درصید از کارشناسیان و خبرگیان  9/70جریمه با درآمد، 

درصد از کارشناسان و  9/75آن را ناسازگار عنوان کردند. 

درصد از رانندگان، رضایب باال و متوس   8/66ان و خبرگ

از قوانین جدید راهنمایی و رانندگی داشتند. بین مییزان 

جریمه با سطح درآمد جامعه و میزان رضیایب از قیوانین 

جدییید راهنمییایی و راننییدگی ارتبییات معنییاداری منفییی 

مشاهده شد. همچنیین بیین کیاهش تخلیخ راننیدگی و 

جدید، ارتبیات معنیاداری منفیی  میزان رضایب از قوانین

 مشاهده شد.

 

 مبانی نظری -3

تخلخ به عنوان رفتاری اسب که طی آن قیوانین و 

تخلخ . شودمقررات مصوب راهنمایی و رانندگی نقض می

بنییدی راننییدگی بییه دو دسییته آشییکار و ناآشییکار تقسیییم

شود. تخلخ رانندگی، مسأله اجتماعی مهمیی اسیب و می

هیای تهیاجمی و تخلفیات اننیدگیهمواره ریشه اصیلی ر

ناشی از آن را در شرای  روانیی و شخصییتی افیراد بایید 

وجو نمود. اساس و مییزان رفتیار بهنجیار از رفتیار جسب

ناهنجار )تخلفیات راننیدگی( در مقولیه ترافییک، قیوانین 

مربوطه اسب. لذا هرگاه اعمال و رفتار شخل مطیابس بیا 

و بهنجار ترافیکی را  قوانین و مقررات باشد، رفتار مطلوب

ارامه کرده اسب و در غیر این صورت مرتکب تخلخ شیده 

اسییب. وضییعیب تخلفییات راننییدگی در کشییور مییا بسیییار 

بییش  1385نامساعد اسب  به طوری که پلی  در سیال 

قبض جریمه برای تخلخ آشکار راننیدگی  51000000از 

  (.1393زاده، ربب و صادر کرده اسب )قنبری و حسین

توجه بیه اهمییب موضیوع تخلفیات و تصیادفات با 

های راهنمایی و رانندگی، اقدامات جدید و مهمی در سال

توان بیه اجیرای اخیر انجام شده اسب که از این میان می

قوانین استفاده از کمربند ایمنی و کیاله ایمنیی، اجیرای 

های آموزشی تولید شیده و قوانین ترافیکی خا. و برنامه

ل ارتبات جمعی اشیاره کیرد. یکیی از پخش شده از وسای

ترین اقدامات پلی  راهنمایی و رانندگی در خصو. مهم

کاهش تصادفات و تخلفات رانندگی، تصویب قانون جدید 

تیرین بخیش ایین مهیمراهنمایی و رانندگی بوده اسیب. 

هیا، نمیره منفیی بیرای قانون  شامل افزایش مبل  جریمه

هیا در بیروز یرسیاخبگواهینامه و تأریر عواملی همچون ز

(. یکی از مزایای 1394تصادفات اسب )مافی و همکاران، 

باشید کیه ها میاین قانون افزایش بازدارندگی در مجازات

 در ادامه در خصو. بازدارندگی توضیح داده شده اسب.

ارعاب و بازدارندگی در ل ب به معنای من  کردن و 

اسیب از: جلوگیری کردن آمده اسب. بازدارندگی عبیارت 

تهدیدهایی که ممکن اسب انگیزه مجرمانه مجرمیی را بیا 

اش از طریییس تجسییم دورنمییای ت ییییر در شیییوه اندیشییه

پیامدهای سوء ت قس آن انگیزه، تلقیل دهید. بسییاری از 

افراد کیه در حیین قصید ارتکیاب عمیل مجرمانیه دچیار 

کننید  زییرا شوند، از ارتکاب آن خودداری میوسوسه می

این طریس ممکن اسب کسب کنند بیا بییم از  لذتی که از

نتیجه ناگواری که مجازات قانونی به دنبال دارد منتفی و 

فیر  شود. نظریه ارعاب مبتنی بیر ایین پییشخنثی می

بنیییادین اسییب کییه بزهکییاران بییالقوه، همچییون تمییامی 

گیر هسیتند. ایین نظرییه از شهروندان، بازیگرانی م اسبه

ها و مناف  بزهکاری، در پیی آن طریس دگرگونی در هزینه
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ای غیرجذاب برای بزهکار تبدیل اسب تا جرم را به گزینه

(. بازدارنییدگی 1395کنیید )جییوان جعفییری و همکییاران، 

باشد: خا. و عام. بازدارندگی خا. به دارای دو قسم می

پردازد که مجازات، از مییزان جیرم افیراد این موضوع می

هد. پی  مجیازات فیرد کااند، میخاصی که مجازات شده

مجرم باید احتمال ارتکاب بعدی جرم را از سوی شیخل 

کاهش دهد. در نظریه بازدارندگی عام نیز ایین اسیتدالل 

توانید از ارتکیاب جیرم در مییان شود که مجازات مییمی

افراد مجازات نشده جلوگیری کند. برای مثال چند نفری 

تگیر شده و را در نظر بگیرید که بر ارر دزدی از م ازه دس

مجازات شوند. مجیازات آنهیا ممکین اسیب دیگیران را از 

 (.1394آبادی، دزدی بازدارد )قدسی و می

  سازوکارهای نظریه بازدارندگی عبارتند از:

از جملیه سیازوکارهای  الف( حتمیتت و قععیتت:

توان به مقولیه حتمییب و قطعییب اشیاره بازدارندگی می

ین میییزان کییرد. حتمیییب و قطعیییب  یعنییی رابطییه بیی

دستگیری یا م کومیب و میزان جیرایم ارتکیابی. هرچیه 

تیر باشید، مییزان بزهکیاری نییز قطعیب و حتمیب قیوی

یابد. ولی ممکن اسب کیاهش نیرج جیرایم بیه کاهش می

امری غیر از ارعاب، بستگی داشته باشد. از طرفیی حجیم 

باالی بزهکاری موجب انسداد نظیام کیفیری و در نهاییب 

گردد. ضمن اینکه از نظر تلوری، فر میکاهش قطعیب کی

ای در خصیو. رابطیه بییین کننییدههنیوز اسیتدالل قیان 

قطعیب کیفر و کاهش میزان بزهکاری ارامه نشیده اسیب. 

بنییابراین، ت قیقییات در اییین خصییو. بییه سییمب تییأریر 

گیییری شییده اسییب  یعنییی بازدارنییدگی عمییومی، جهییب

د یابد، چون میردم نسیبب بیه تهدییبزهکاری کاهش می

 (.1387باشند )ابراهیمی، کیفر حساس می

 طبییس نظریییه ب( ستترعت اجتترای مجتتا ا :

عنوان بازدارندگی، در صورتی که خواهان کاربرد کیفر بیه

مانعی مؤرر در برابر آماج جرم باشییم، اعمیال ایین نهیاد 

ای از نظیر زمیانی کیفری باید با وقوع جرم چندان فاصله

صیورت تصیور الزم مییان باشد  زیرا در غیر ایین  نداشته

جیرم و کیفیر در ااهییان بیه سسییتی گرایییده و پیونیید و 

درک و لم  نخواهید بیود  لیذا ارتبات میان آن دو قابل 

فرایند دادرسیی کیه موجبیات وقفیه مییان جیرم و  اطاله

آورد، نه تنها نقش ارعابی کیفرهیا را مجازات را فراهم می

سب )دادبان و برد بلکه خود، مشوق بزهکاری ااز میان می

 (.1388آقایی، 

توانید یکی از مت یرهای دیگری که میی ج( شد :

در ایجاد ارعاب و بازدارندگی مؤرر باشد، شیدت مجیازات 

اسب. شدت معموالً عاملی اسب که در مرتبه اول به اهن 

گذاران نظریه بازدارندگی، شود  از این رو بنیانمتبادر می

در ت قس بازدارندگی های شدید را امری ضروری مجازات

دانند. اندیشه حامی شدت مجازات آن اسب کیه بیین می

شدت مجازات و میزان جرم رابطیه منفیی برقیرار اسیب، 

یعنی هرچه بیر شیدت کیفیر بییافزاییم، مییزان جیرم را 

ایم و هرچه از شدت آن بکاهیم، میزان جرایم کاهش داده

بیه  گیذاران در توجیهدهیم. معمیوالً قیانونرا افزایش می

دهنید و از شدت کیفرها سه موضوع را میدنظر قیرار میی

ای را نسبب بیه مجرمیان گیرانهطریس آنها سیاسب سخب

کننید. ایین سییه موضیوع عبارتنید از: نیوع پیگیری میی

کیفرها، میزان آنها و نیز کیفیات تشدیدکننده )میرزاییی 

 (.1389مقدم، 

 

 روش تحقیق -4

و بیه ل یاظ  پژوهش حاضر، به ل اظ نوع، کاربردی

باشید و بیا توصیفی از نیوع پیمایشیی می -هدف، ت لیلی

ای، میییدانی، اسیینادی و اسییتفاده از مطالعییات کتابخانییه

ت قیقات پیشیین، درصیدد شناسیایی و اریربخش بیودن 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر اقتصاد و میدیریب 

 باشید.شهری و کیاهش مییزان تخلفیات و تصیادفات می

ین ت قیس، بیرای بررسیی ت یییر در رفتیار همچنین در ا

رانندگان در ایران، از آمار موجود در پایگاه داده تخلفیات 

و تصییادفات پلییی  راهنمییایی و راننییدگی شییهر تهییران 

استفاده شد و برای ت لیل اطالعات مربوت به ت ییر رفتار 

های استنباطی و توصیفی استفاده شد و رانندگان، ت لیل

دن شدت، سرعب و قطعیب اعمیال جهب بررسی کافی بو
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قانون جدید بر بازدارندگی رانندگان متخلخ با استفاده از 

از نظرسنجی کارشناسان خبره  ،ساختهنامه م قسپرسش

 راهنمایی و رانندگی استفاده شده اسب.

گانیه 26جامعه آماری این ت قیس، رؤسای منیاطس 

نمونیه . باشیندپلی  راهنمایی و رانندگی شهر تهران می

ت قیس حاضر با توجه به تعداد جامعیه آمیاری، بیه روش 

سرشماری همان جامعه آماری اسب. در پیژوهش حاضیر 

باشید. بیه ایین معنیا کیه مورد نظر می 1روایی تشخیصی

ل اظ های هر سازه در نهایب تفکیک مناسبی را بهنشانگر

های دیگر مدل فراهم آورند. به به سازهگیری نسبب اندازه

گیری تر، هر نشانگر، فق  سازه خود را انیدازهت سادهعبار

ها بیه ای باشد کیه تمیام سیازهکند و ترکیب آنها به گونه

خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شاخل میانگین 

های واریان  استخراج شده مشخل شد کیه تمیام سیازه

مورد مطالعه، میانگین واریان  اسیتخراج شیده بیاالتر از 

و آلفیای  (CR)های پایایی ترکیبی د. شاخلرا دارن 5/0

منظور بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد و کرونباج، به

ها از مقیدار الزمه تأیید پایایی، باالتر بیودن ایین شیاخل

هسیتند و  7/0باشد. تمامی این ضرایب، بیاالتر از می 7/0

 باشند.گیری مینشان از پایا بودن ابزار اندازه

 

 های روایی، پایاییشاخص -1جدول 

Cronbachs Alpha CR AVE متغیرها 

856/0 884/0 590/0 
قانون جدید رسیدگی به تخلفات شدت اجرای 

 راهنمایی و رانندگی

710/0 798/0 520/0 
سرعب اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات 

 راهنمایی و رانندگی

835/0 866 570/0 
قانون جدید رسیدگی به  حتمیب و قطعیب اجرای

 تخلفات راهنمایی و رانندگی

 بازدارندگی تخلفات و تصادفات 537/0 908/0 893/0

 

 های تحقیق یافته -5

قیانون آیا »یعنی   به منظور پاسخ به سؤال پژوهش

بر میزان تصادفات و تخلفیات،  جدید رسیدگی به تخلفات

ای اسیتفاده نمونیهتک tاز آزمیون  «تأریر معناداری دارد؟

باشید، مشیخل می 2طور که در جدول شده اسب. همان

دسب آمده اسب به 000/0 ،(sig)میزان سطح معناداری 

توان نتیجه گرفب دسب آمده، میبه tو با توجه به میزان 

بیین مییانگین  α= 01/0داری در سیطح که تفاوت معنی

هییای تجربییی وجییود دارد. ( بییا میانگین3نظییری )عییدد 

هیای تجربیی بیاالتر از اینکه میانگین بنابراین، با توجه به

انون توان ااعیان کیرد کیه قیباشد، میمیانگین نظری می

گی دبییر کییاهش و بازدارنیی جدییید رسیییدگی بییه تخلفییات

 .تصادفات و تخلفات، تأریر معناداری دارد

 

قانون جدید رسیدگی به تخلفا  بر میزان تصادفا  و  ای در خصوص میزان تأثیرنمونهتک tنتایج آ مون  -2جدول 

 1395گانه پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال 26تخلفا  ا  دیدگاه رؤسای مناطق 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین متغیر

تأریر قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر میزان 

 میزان تصادفات و تخلفات
017/4 36/0 23 862/13 000/0 

 

 
1- Discriminant Validity 
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آییا  »یعنی   پژوهشدیگر به منظور پاسخ به سؤال 

بییر میییزان  جدییید رسیییدگی بییه تخلفییاتشییدت قییانون 

 tاز آزمیون  «تصادفات و تخلفات، تیأریر معنیاداری دارد؟

طور که در جیدول ای استفاده شده اسب. هماننمونهتک

 000/0 (sig)باشد، میزان سطح معناداری مشخل می 3

دسیب آمیده، به tدسب آمده اسب و با توجه به مییزان به

داری در سیطح توان نتیجه گرفیب کیه تفیاوت معنییمی

01/0 =α  هیای ( بیا میانگین3بین میانگین نظری )عیدد

اینکییه  تجربییی وجییود دارد. بنییابراین، بییا توجییه بییه

باشید، های تجربی بیاالتر از مییانگین نظیری میمیانگین

توان ااعان کرد که شدت قانون جدیید رسییدگی بیه می

تخلفات بر کاهش و بازدارندگی تصادفات و تخلفات، تأریر 

 معناداری دارد.

 

قانون جدید رسیدگی به تخلفا  بر میزان تصادفا  و  ای در خصوص میزان شد نمونهتک tنتایج آ مون  -3جدول 

 1395گانه پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال 26تخلفا  ا  دیدگاه رؤسای مناطق 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین متغیر

جدید رسیدگی به تخلفات بر میزان شدت قانون 

 تصادفات و تخلفات
948/3 46/0 23 186/10 000/0 

 

سرعب آیا »یعنی   به منظور پاسخ به سؤال پژوهش

بیر مییزان تصیادفات و  جدید رسیدگی به تخلفاتقانون 

ای نمونیهتک tاز آزمیون  «تخلفات، تأریر معناداری دارد؟

مشیخل  4طور کیه در جیدول استفاده شده اسب. همان

دسیب به 000/0، (sig)باشد، میزان سطح معنیاداری می

تیوان دسیب آمیده، میبه tآمده اسب و با توجه به میزان 

 α=01/0داری در سیطح نتیجه گرفب کیه تفیاوت معنیی

های تجربی وجود ( با میانگین3بین میانگین نظری )عدد 

های تجربی باالتر اینکه میانگین دارد. بنابراین، با توجه به

توان ااعان کرد که سرعب باشد، میاز میانگین نظری می

قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر کاهش و بازدارنیدگی 

 تصادفات و تخلفات، تأریر معناداری دارد.

 

قانون جدید رسیدگی به تخلفا  بر میزان تصادفا  و  ای در خصوص میزان سرعتنمونهتک tنتایج آ مون  -4جدول 

 1395گانه پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال 26تخلفا  ا  دیدگاه رؤسای مناطق 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین متغیر

جدید رسیدگی به تخلفات بر میزان  سرعب قانون

 تصادفات و تخلفات
128/4 38/0 23 186/14 000/0 

 

مییزان آیا »یعنی   به منظور پاسخ به سؤال پژوهش

بیر  جدید رسیدگی بیه تخلفیاتقطعیب و حتمیب قانون 

از  «میییزان تصییادفات و تخلفییات، تییأریر معنییاداری دارد؟

طور که در ای استفاده شده اسب. هماننمونهتک tآزمون 

، (sig)باشد، میزان سطح معناداری مشخل می 5جدول 

به دسب  tدسب آمده اسب و با توجه به میزان به 000/0

داری در توان نتیجیه گرفیب کیه تفیاوت معنییآمده، می

( بییا 3بییین میییانگین نظییری )عییدد  α=01/0سییطح 

 های تجربی وجیود دارد. بنیابراین، بیا توجیه بیهمیانگین

هییای تجربییی بییاالتر از میییانگین نظییری کییه میانگیناین

قیانون  قطعیب و حتمیبتوان ااعان کرد که باشد، میمی

جدییید رسیییدگی بییه تخلفییات بییر کییاهش و بازدارنییدگی 

 رد.تصادفات و تخلفات، تأریر معناداری دا
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قانون جدید رسیدگی به تخلفا  بر میزان ای در خصوص میزان قععیت و حتمیت نمونهتک tنتایج آ مون  -5جدول 

 1395گانه پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران در سال 26تصادفا  و تخلفا  ا  دیدگاه رؤسای مناطق 

 Df t Sig انحراف معیار میانگین متغیر

قانون جدید رسیدگی به تخلفات بر میزان قطعیب و حتمیب 

 تصادفات و تخلفات
984/3 45/0 23 733/10 000/0 

 

کییه در اییین ت قیییس بییرای  یدر ادامییه، روشیی

روش مبتنی بر  ،ها از آن استفاده شدهوت لیل دادهتجزیه

هیای ت لییل آن واریان  اسب و معادالت با یکی از روش

شیناخته  1(PLS) ت ب عنیوان حیداقل مربعیات جزمیی

یابی معادالت ساختاری شود. این روش، بر خالف مدلمی

جییای تولییید مجییدد مییاتری   مبتنییی بییر کواریییان  بییه

هیای کواریان  تجربی، بر حداکثر کیردن وارییان  مت یر

تشریح شده توسی  ییک مت ییر مسیتقل تمرکیز وابسته 

کند. یک مدل حیداقل مربعیات جزمیی هماننید همیه می

یابی معادالت ساختاری شیامل ییک جیزء های مدلروش

سب که رواب  میان مت یرهیای پنهیان و ییک ا ساختاری

گیری را که بیانگر چگونگی ارتبات مت یرهیای جزء اندازه

کند. ایین روش، یهای آن اسب منعک  مپنهان و مؤلفه

روابی  وزنیی  :بخش سومی نیز دارد که عبیارت اسیب از

برای بیرآورد بارهیای عیاملی مت یرهیای پنهیان بیه کیار 

 روند.می

گیری های انیدازهبرای ارزییابی میدل PLSروش 

را ت یب پوشیش  بخشهای معادالت ساختاری، سه مدل

 دهد:قرار می

 گیریهای اندازهبخش مربوت به مدل -1

 ساختاریبخش  -2

 .بخش کلی مدل -3

در این روش، معیارهای ارزیابی برازش میدل بیه 

 هستند. 6شرح جدول 
 

 معیارهای ار یابی برا ش مدل -6جدول 

 معیار معیارهای ار یابی برا ش مدل

 گیریهای اندازهبرازش مدل

 پایایی

 روایی همگرا

 روایی واگرا

 بار عاملی

 مدل ساختاریبرازش 

 t-valueمقادیر 

 𝑅2معیار 

 Q2معیار

 Redundancyمعیار 

 GOFمعیار نیکویی برازش  برازش مدل کلی

 

رابطه بین مت ییر  ،ترین معیار باری سنجشابتدایی

اسیب. در  tداری در مدل )بخش ساختاری( اعداد معنیی

بیشتر شود نشیان از  96/1صورتی که مقدار این اعداد از 

های بین مت یرها و در نتیجه تأییید فرضییه ص ب رابطه

اسب. البته بایید توجیه  95/0پژوهش در سطح اطمینان 

دهنید و داشب که اعداد فق  ص ب رابطیه را نشیان می

  توان با آن سنجید.شدت رابطه بین مت یرها را نمی

: ضیرایب مسییر بیین مت یرهیای 2مستیرضریب 

مکنون باید براساس عالمیب جبیری، مقیدار و معنیاداری 

آنها بررسی شوند. هر ضیریب مسییر در میدل سیاختاری 

PLS توان معادل یک ضریب بتای اسیتاندارد شیده را می

 های کمترین مربعات معمولی در نظر گرفب. رگرسیون

 

1- Partial Least Squares 2- Path Coefficients 
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باییید از ل ییاظ عالمییب، بزرگییی و  ضییریب مسیییر

معنییاداری مییورد بررسییی قییرار گیرنیید. ضییرایب مسیییر 

دهنده اررات مثبب )رواب  مستقیم بیین دو سیازه( نشان

یک سازه بر سیازه دیگیر اسیب، در صیورتی کیه عالمیب 

دهنده اررات منفی )رواب  معکوس( یک سازه منفی نشان

تأریر یک بر سازه دیگر اسب. از نظر بزرگی، ضریب مسیر 

سازه بر سازه دیگر بیا افیزایش تعیداد ضیریب مسییرهای 

 (.1391یابد )آار و همکاران، غیرمستقیم کاهش می

R Squre  2یاR : معیاری اسب کیه بیرای متصیل

سیازی خیش سیاختاری مدلبگیری و کردن بخش اندازه

رود و نشان از تیأریری دارد معادالت ساختاری به کار می

زا ییا یا مستقل بر یک مت ییر درون زاکه یک مت یر برون

هییای اصییلی در روش گییذارد. یکییی از مزیبوابسییته می

ایین اسیب کیه ایین روش   PLSحداقل مربعات جزیی یا

گیری یییا های انییدازهقابلیییب کییاهش خطاهییا را در مییدل

 افزایش واریان  بین مت یرها و سؤاالت را دارد.

این معیار برای بررسی بیرازش میدل سیاختاری در 

مربیوت بیه مت یرهیای  2Rباشد، ضرایب یک پژوهش می

معییاری اسیب ، 2Rزای )وابسته( مدل اسب. پنهان درون

زا زا و ییک مت ییر درونکه نشان از تأریر یک مت یر برون

بییه عنییوان مییالک  67/0و  32/0 ،/19مقییدار  سییهدارد و 

بیرای آن در نظیر  ،برای مقادیر ضعیخ، متوسی  و قیوی

 (.Chin & Newsted, 1999) شودگرفته می

در این راستا با توجه به مطالب عنوان شیده، میدل 

کلی پژوهش در خصو. تأریر قانون جدید رسییدگی بیه 

تخلفات راهنمیایی و راننیدگی بیر بازدارنیدگی و کیاهش 

افییزار در نرم 1تصییادفات و تخلفییات، بییه صییورت نمییودار 

PLS.ترسیم شده اسب ، 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خمین ضرایب مسیرمدل معادال  ساختاری در حالت ت -1نمودار 
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 tمدل معادال  ساختاری در حالت معناداری ضرایب مسیر و مقدار آماره  -2نمودار 

 

، چون بیار عیاملی هیر 2و  1با توجه به نمودارهای 

 tو مقدار  50/0نشانگر روی سازه مربوت به خود باالتر از 

 58/2بییاالتر  01/0متنیارر بیا هیر بییار عیاملی در سیطح 

گیری آن سازه یا باشد، نشانگر از دقب الزم برای اندازهمی

 صفب مکنون برخوردار اسب.

عاملی تأیییدی مرتبیه ، ت لیل7در ادامه در جدول 

گیری صورت گرفته اسب  زییرا هیر ازهل انددوم برای مد

 یک از مت یرهای اکر شده به عنوان نشانگر هستند.

 

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای تأثیر قانون جدید رسیدگی به تخلفا  راهنمایی و رانندگی بر  -7جدول 

 با دارندگی و کاهش تصادفا  و تخلفا 

 2R 2Q داریسعح معنی tآماره  عاملیبار  سا ه

 345/0 788/0 01/0 111/5 407/0 شدت قانون

 452/0 813/0 01/0 926/11 309/0 سرعب قانون

 525/0 796/0 01/0 791/5 438/0 حتمیب و قطعیب قانون

AVE 654/0 

 cρ( 724/0( پایایی مرکب

 809/0 (α)آلفای کرونباج 
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 t، مشیخل شید مقیادیر 7با توجه به نتیای  جیدول 

 58/2 ،متنارر با هر بار عاملی نیز بیشتر از مقدار ب رانیی آن

باشیید. مقییادیر پایییایی مرکییب و آلفییای می 01/0در سییطح 

گر باشیید کییه بیییانمی 809/0و  724/0ترتیب کرونبییاج بییه

اسب  654/0برابر  AVEباشد. مقدار همسانی درونی باال می

بیشتر و در نتیجه روایی همگیرای میدل  ،50/0میزان  که از

تیوان می 2Rشود. بیا توجیه بیه ضیریب تعییین نیز تأیید می

عنوان کرد که قانون جدیید رسییدگی بیر تخلفیات تیا حید 

تواند واریان  مت یرهای مکنیون مربیوت بیه توجهی میقابل

اسیتون گایسیلر در  2Qخود را تبیین نماید. همچنین میزان 

باشید کیه می 35/0مثبیب و بیاالتر از مقیدار  ،یرهاهمه مت 

 گیری اسب. دهنده کیفیب مناسب مدل اندازهنشان

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

 که آموزش،و زمانی هستند مردم، مکلّخ به اجرای قانون

 رسانی و امکانات اجرا به موازات یکدیگر، وجود داشیتهاطالع

توان اجرای جدی و درسیب قیانون را از گاه میباشند آن

 ها و آمیوزشمردم خواستار شد. در عین تأکید بر نقش رسیانه

تیوان بیر نقیش در ارتقای فرهنگ پایبندی به قیانون، می

پراهمیب مسلوالن و مدیران جامعه نیز تأکید کیرد  زییرا 

و  گراییهای قیانونعمل به قانون از سوی این مدیران، زمینیه

 کنید.گریزی را بیش از هر گروه دیگری فیراهم میقانونرف  

اگییر مسییلوالن و مییدیران هییر جامعییه در اجییرای قییانون، 

 منیدی در جامعیه نهادینیهقدم و اهل عمل باشیند، قانونپیش

 شود. مسلوالن باید موارد ایل را مدنظر قرار دهند:می

قوانین را به ن و قابل اجرا و روشین، تنظییم و  -1

 رضه کنند. برای تثبیب، ع

 موق  به مردم اطالع دهند. تثبیب قوانین را به -2

تفسیرها و اطالعات الزم دربیاره قیوانین را در   -3

 ها در سطوح مختلخ قرار دهند. اختیار مردم و سازمان

کامیل و  ،ترتیب اجرای قانون را به ن و مطلوب -4

 .انجام دهندفوری 

خییود، پیشییتر و بیشییتر از هییرک  قییوانین را  -5

 کنند.رعایب 

توانیید بنییابراین توجییه بییه پیشیینهادهای زیییر می

 راهگشای اجرای هرچه بهتر قانون باشد:

گذار در مرحله نخسب نسیبب بیه تعییین قانون -1

ونقیل و ترافییک بیا انجیام مدیریتی واحد در بخش حمل

های گیریورایخ و تکالیخ قانونی معیین کیه از تصیمیم

 اقدام نماید.  ،چندگانه جلوگیری شود

م رایپرداخب ج ،سازکنترل تخلفات حادرهجهب  -2

هیای نیوین ، استفاده از فناوریرانندگی، عوار  خودروها

ها و وزارت راه و ترابیری در در شهر با همکاری شهرداری

 پلی  راهنمایی و رانندگی قرار گیرد. ها، در اولویبجاده

 برای برخورد با تخلفات موتورسواران همانند عبیور -3

تیر رو و مهمبور از خطوت ویژه، عبور از پیادهاز چراغ قرمز، ع

 از همه تخلخ پوشش پالک که زمینه را برای سایر تخلفیات

هییای شییدیدتری مجییازات و م رومیب ،کنییدفییراهم می

منفیی، ضیب   توقیخ موتورسیکلب، اعمال نمره :همچون

 های اجتماعی در نظر گرفته شود.گواهینامه و م رومیب

های ارتبات جمعیی مفاد قانون جدید از طریس رسانه -4

 تر و مؤررتر گردد.به اطالع عموم برسد تا پذیرش آن راحب

های رانندگی توس  مراج  قضایی به م رومیب -5

م رومیب جهب  متخلفان ابالغ گردد و پ  از پایان دوره

منفیی  اخذ گواهینامیه ضیب  شیده و پیاک شیدن نمیره

 ایی را دریافب نمایند.نامه از مراج  قضمعرفی

با توجه به تأریر حتمییب و قطعییب در اعمیال  -6

سیاز کیه افیزایش قانون به خصو. برای تخلفیات حادره

تصادفات را به همراه دارد و نقش چشمگیر آن در کاهش 

مجیییازات  ،تصیییادفات بیییرای ایییین دسیییته از تخلفیییات

تری همچییون برگییزاری چنیید دوره کییالس گیرانهسییخب

 فان در نظر گرفته شود.آموزشی برای متخل

  (7اصالح در برخی از مواد قانون جدیید میاده ) -7

حییذف آن از سییوابس سیی   منفییی و  اعمییال نمییره زیییرا

دارای نقل و ضعخ اسب  به ن یوی کیه  ،رانندگی راننده

خود داشته  نامهمنفی در سوابس گواهی ای نمرهدهاگر رانن

تمیامی نامه خود اقیدام نمایید باشد جهب تعویض گواهی

شیود تجدییدنظر جیدی و نامه وی پاک میسوابس گواهی
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منفیی در سیوابس راننیده  باید در پروسه ربیب نمیرهفنی 

 متخلخ انجام گیرد  بیرای مثیال اختصیا. ییک شیماره

 نامه داممی برای افراد.گواهی
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