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چکیده
يکي از پیامدهاي منفي توسعۀ گردشگري ،افزايش تعداد حوادث جاده اي در فصول جريانات گردشگري و تصادفات وسايل نقلیۀ جاادهاي
و درنتیجه مرگ و میر گردشگران است که داليل اصلي آن را مي توان نامناسب بودن زيرساختها ،ضعف رعايت قوانین مربوط به راهنمايي
و رانندگي ،حجم باالي تردد خودرو و مسائل انساني دانست .اين امر سبب مي شود که ايمني جاده يک مسئلۀ مهم براي دست انادرکاران
بخش گردشگري باشد .در اين راستا ،هدف اين پژوهش تحلیل رابطۀ بین تصادفات جادهاي ،برقراري امنیت و توسعۀ گردشگري به شاکل
مطلوب است .در اين پژوهش منطقۀ مورد مطالعه جادۀ چالوس ،به عنوان يکي از چهار مسیر ارتباطي تهران به شاهرهاي شامالي کراور
است .جادۀ چالوس يک جادۀ کوهستاني و داراي جاذبه هاي طبیعي زيادي است که در فصول مختلف سال جاذب گردشگران بسیاري چاه
به صورت عبوري و روزانه و چه به صورت گردشگران ساکن (خانههاي دوم) در روستاهاي واقا در مسایر کار  -چاالوس هساتند .رو
تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردي و بر اساس ماهیت ،توصیفي -تحلیلي است .اطالعات مورد نیاز با اساتفاده از دو رو
انجام شده است .در رو

میاداني و اسانادي

اسنادي ،پیرینۀ مرتبط با موضوع مورد بررسي قرار گرفت و بعد از استخرا شاخص ها و باومي ساازي آنهاا،

پرسرنامۀ محقق ساخت به عنوان ابزار میداني تهیه شد .اطالعات جم آوريشده با استفاده از نرمافزار  SPSSماورد تحلیال واقا شاد.
يافته ها نران مي دهد که  58/7درصد از جامعۀ نمونه ،فصل تابستان را براي زمان سفر در نظر مي گیرند و عوامل انساني با میاانگین کال
 31/56در مقايسه با عدد  30مهم ترين علل وقوع تصافات جاده اي گردشگران در جادۀ چالوس است و در رتبههاي بعدي عوامل طبیعاي،
فني و مديريتي قرار دارند .همچنین يافته ها بیانگر آن است که با استفاده از برنامهريزي دقیق و مديريت صحیح حوادث و همچنین ايجاد
امنیت در جادهها براي گردشگران ،توسعۀ گردشگري نیز افزايش خواهد يافت.
کلید واژگان :حوادث جادهاي ،امنیت گردشگري ،توسعۀ گردشگري ،محور کر  -چالوس.

 -1دانریار دانرکدۀ جغرافیا دانرگاه تهران

msalmani@ut.ac.ir

 -2دانرجوي دکتري جغرافیا و برنامهريزي روستايي -برنامه ريزي آمايش کیفیت محیطي مناطق روستايي ،دانرکدۀ جغرافیا ،دانرگاه تهران (نويسنده مسؤول) Zahra.heydari@ut.ac.ir
 -3کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهريزي روستايي ،دانرکدۀ جغرافیا ،دانرگاه تهران

Z.mohammadi66@ut.ac.ir
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مقدمه


رفتارهاي رشونت آمیز در ساطوق مطتلا ا يياا هااي


گردشگري يا هماا توريما ا امار يه ياا اي عاناي
به سرعت در حال رشد دنیا ابزاري براي افزايش درآمد
مل كشاورهاي جااا باه حماا ما آياد قننراريا
 .)142 :1387عنعت گردشگري پا اي اتمااج جنا
جاان د ج ق)1950ا با گماتر شارنشاین ا كااهش
ساعات كارا توسعۀ ر يافز راهها شراههاي حمال
نقلا ارتقاي سطح فرهن عماوم اعا ق ناوانی
مقرارتا تحول شاگر يافاتب باه طاوري كاه امار يه
گردشگري به يك پديده يا اي نمادهاي عصر تمد
ترديل شاده اسات قعایداي هادايت مقادجا :1389
 .)98ر ند ر به رشد عانعت شاد در د نار اریارا
همراه با برر موارد ديگر اي جمله افزايش ا نات فراغت
ماردج بارااود يياارسااارتهاااي ارتراااط گمااتر
عنعت حمل نقلا تقاضا براي گردشگري را در ساطح
جاا با افزايش مواجه سارته است قغنیا هماارا ا
 .)100 :1390با توجه به رشد چشمگیر جوام انماان
در دهه هاي اریرا موضوع امنیت بمیار اهمیت يافتاه
در اجتماعات انمان اي جايگاه راع برروردار اسات
در مقابلا امر يه برنامه ريزي توسعۀ گردشگري در اثر
عوامل مانند جاذبه هاا يير سارتهاا انامتگاهها امنیت
ايجاد م شاود قگلادنر ري،ا ا  .)53 :1393در ايا
يمینها منمفیلد اعتقاد دارد كاه اگار ييار ساارت هاا
ردمات حمايت در يك مقصاد گردشاگري مطاابا باا
معیارهاااي ناباالنرااول نراشاادا امنیاات گردشااگرا در
معاارم مطاااطرات متنااوع ناارار گرفتااه عاانعت
گردشگري را دچار ركود م كند .سطوق باایي امنیات
نت ايجاد م شود كه كیفیت غذاا باداشت انامتگااها
فعالیااتهاااي گردشااگريا تمااای ت حماال نقاال
ردمات س مت همه به دنت در يك عنعت گردشگري
لحاظ شوند قحاج اسماعیل هماارا ا .)46 :1393
امنیاات بااه مفاااوج كلاا ا بااهعنااوا مااا تااري
ييربناااي تااري اعاال در تااد ي اسااترات ي توسااعۀ
گردشگري در جاا به شامار ما آياد .عانعت پوياا
پی،یدۀ گردشگري ارتراط همهجانرهاي در سطوق ملا
منطقه اي با امنیت داشاته هرگوناه بار ي نااامن

جررا ناپذيري به اي عنعت ارد ما كناد .امنیات در
ارتراط با توسعۀ گردشگريا فقط مراحث امنیت ماال ا
جان يا به عرارت جرج نیمتب بلاه امنیت باه طاوركل
ييرسارت هاي گردشاگري مانناد راه هاا را نیاز شاامل
م شود قرمضاا ياده لماروي ا  .)62 :1389راههاا كاه
يا اي ابزارهاي اعل ترانزيت گردشگرا بای مرادو
مقصد همتندا در اثر عوامل مطتلف نااما ما شاوندا
مشا ت فن در طراحا ساارت راه هااا مطااطرات
يطرنادا چاالش هااي انماان
طریع مانند بار
رانندگ مانند عدج رعايات ناوانی ا اي عوامال مادثر در
ناامن جاده هاي محمو م شاود .در ايااج تعطای ت
گردشگرا ييادي به نقاط مطتل كشور سفر م كنند.
نواح حاشیۀ جادۀ كرج -چالوس نیاز ايجملاه نقااط
است كه بهدلیل فاعالۀ كا ايا ناواح باا شاارهاي
پر جمعیت تارا كرجا مورد توجاه گردشاگرا نارار
م گیرد معمویً گردشگرا در ر يهاي تعطیال آرار
هفته اي منااطا را باه منظاور گاذرا ا ناات فراغات
انتطا م كنند .هم،نی جادۀ كرج -چالوس ياا اي
ممیرهاي ارتراط شارهاي تارا كارج باه منااطا
شمال است اكثر گردشگرا باراي سافر باه مقاعاد
گردشگري شمال كشاور باا اساتفاده اي ساايل نقلیاه
شطص ا اي اي جااده عراور ما كنناد كاه در فصاول
گردشگريا سرب ايجاد ترافیك هاي سنگین م شاود.
اي آنجا كاه حمال نقال جاادهاي جازء جاداي ناپاذير
بطش هاي مطتلا اي جملاه بطاش گردشاگري اساتا
م ا توانااد تصااادفات جااادهاي را درپ ا داشااته باشااد.
هم،نی منطقاۀ ماورد مطالعاه باا توجاه باه ماهیات
كوهمتان ا عرم ك پیچ ر هااي تنادا اغلاب در
اياج تعطیل سال با نوع حوادث جااده اي ر باهر سات.
اي آنجاي كه تردد در جاده ها ممتلزج جود امنیت است
اي طرفاا ديگاارا امنیاات اي جنرااههاااي مطتلفاا
نابل بررسا اسات باراسااس مطالعاات كاه در دنیاا
انجاج شدها بی ابعاد امنیت توسعۀ گردشاگري رابطاۀ
معناااداري جااود داردب يعناا بااا برنااراري امنیااتا
گردشگري نیز توسعه م يابد .هد اعل اي پا هش
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بررسا مااديريت حااوادث جااادهاي در راسااتاي ارتقاااء
امنیت در جاده هاي گردشاگري اي ديادگاه گردشاگرا
است .اي اهدا ديگر تحقیاا بررس ضاعیت حاوادث
جاده اي در اياج مطتلا ساال اسات .در ناايات سادال
اعال تحقیاا ايا اسات كاه مامتاري عاوامل كاه
م تواند بر نوع سوانح جادۀ گردشگري كرج -چاالوس
تأثیرگذار باشدا چیمت؟
پیرینۀ تحقیق

تحقیا بیانگر آ بود كه اكثر تصادفات ناش اي ماه در
فصل هاي سرد سال اتفاق م افتد كاه در ايا فصاولا
گردشگري اي ر نا كمتري برروردار است.
5

مطالعۀ ديگري توساط هاا ارد ق )2009در ارترااط باا
ريمك هااي موجاود در گردشاگري اينااه در كشاور
تايلند چه رطرات گردشگرا را تاديد م كندا انجااج
داده است كه نتايج مطالعۀ آناا بیاانگر آ اسات كاه
حوادث جاده اي بهعنوا يا اي مامتري ريماكهااي
فرار ي توساعۀ گردشاگري ايجااد امنیات در كشاور

در ارتراط با گردشاگري جااده اي1ا هار چناد در ايارا

تايلند به رصوص در ايااج گردشاگري اسات .هم،نای

مطالعات ييادي عورت نگرفته استا اما در دنیا در اي
يمینه مطالعات انجاج شده كه بیاانگر اهمیات موضاوع
گردشااگري جااادهاي اساات .در اي ا يمینااها مطالعااات
امنیت جاده هاي گردشگري بمیار ما است .مطالعه اي

ر سلو 6میرا ق )2011مطالعه اي با عناوا «تصاادفات
جاده اي توسعۀ گردشگري در جزيره بالئارس اسپانیا»
انجاج دادند كه نتايج مطالعه آناا نشاا ما دهادا در
فصول ا ج گردشگريا میزا حوادث جااده اي افازايش

با عنوا «گردشگرا بی المللا

ايمنا جااده اي در

اسااترالیاا توسااعۀ يااك پاا هش ملاا
مديريت» توسط ياا

2

برنامااههاااي

اتما  3ق )1999عاورت

گرفته است .نتايج آ تحقیا نشا م دهد كه تصاد
رودر هاا به عنوا يك عامل مدثر در مرگ گردشاگرا
بی الملل در استرالیاستب اياي ر اي حوادث به عنوا
يك عامل ما اي ديدگاه ممئوی ا ماورد بررسا نارار
م گیرد .با توجه باه اينااه هزيناه هااي نابال توجاه
پناان جود داردا اي موضاوع باياد باه هار د گار ه
گردشگري حمل نقل مارترط باشاد كاه ياا
اتم در مطالعۀ رود باه بررسا مماايل مرباوط باه
رانناادگ در جااادههاااي ناآشاانا بااراي بايديدكنناادگا

بی الملل در استرالیا پردارتهاند.
در رابطه با عوامل طریع تأثیرگذار بر حوادث جاده ايا
ياماااهوتو4ق )2002پ هشا در ارتراااط بااا اثاار مااه در
حوادث جاده اي در كشور ژاپ انجاج داد با استفاده اي
نقشههاي سطوق مطتل جوّا به بررسا چگاونگ اثار
مه در تصادفات پردارت .نتايج باه دسات آماده اي ايا
 -1به هماۀ فعالیات هااي گردشاگري كاه در طاول جااده عاورت ما گیاردا
«گردشگري جادهاي» م گويند.
2-Wilks
3 - Watson
4- Yamahoto

م يابد.
در ايرا نیز مطالعات در ارتراط با نقش عوامل مدثر بر
نوع حوادث جاده اي انجااج شاده اساتب باراي نموناه
يعقوب ق )1379در پ هش باعنوا «بررسا عوامال
انمان در بار ي تصاادفات راننادگ در ايارا »ا چااار
عامل انمان ا جادها سیله نقلیه محایط را برشامرده
است م نويمدب در  90تا  %95تصاد هاي راننادگ
ايرا ا عامل انمان ممئول ررداد آ ها شانارته شاده
است .در میا عوامل انمان م توا به نادياده گارفت
مقااررات رطاهاااي رانناادگ ا نگاار هاااي نادرساات
نمرت به ترافیكا رمتگ روا آلودگ ا مصر مواد
مطدر الالا رانندگ در ساعات سیاه قآرار شابهااا
ا ايل عرحا بعد اي ناهار)ا راننادگ جواناا باه يا ه در
آرر شب ها تعطی ت آرر هفته با حضور همماای
اشاره كرد.
رحمان فیر يجاه هماارا ق )1385در تحقیق به ناج
«بررس جامعه شنارت علال تصاادفات جاادهاي»ا باه
اي نتیجه رسیدند كه  70تا  75درعد علال تصاادفات
مربوط به عامل انمان بوده است.

5- Howard
6- Rossello& Miera
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ساالمان هماااارا ق )1387پ هشاا را باااعنوا
«بررس ا عواماال ماادثر باار تصااادفات جااادهاي ارايااۀ
راه كارهاي باراي كااهش آ قماورد مطالعاه :منظوماه
ر ستاي جنو راور بیاباناك)» انجااج داده اناد كاه
منطقۀ مورد مطالعۀ اي پ هش امر يه به عناوا ياا
اي مناطا ما گردشگري بیاباان محماو ما شاود.
نتايج اي مطالعه بیانگر آ است كه اي بی عوامل مدثر
بر تصادفاتا عوامل انمان با  54درعد بیشتري نقاش
را داشته است اي بی عوامال انماان ب سارعت يياادا
عجلهكارد در راه رساید باه مقصادا رعاياتناارد
نوانی راهنماي رانندگ ا روا آلود بود راننادگا ا
سرقت غیر مجاي فاعلۀ يياد ممافت بی مردو مقصد
رمتگ ناش اي آ نمارت باه سااير عوامالا نقاش
بیشااتري داشااته اساات .عواماال مااديريت طریع ا ا
به ترتیب با  12 34درعدا اي عوامل ديگار تأثیرگاذار
در بر ي تصادفات است.
با توجه باه اينااه عوامال انماان براسااس مطالعااتا
بیشااتري سااا را در باار ي حااوادث جااادهاي داردا
مطالعه اي توساط ریار آباادي همااارا ق )1391در
ارتراط با نقش عوامل انمان در تصاادفات جااده اي باا
ر مر ر مطالعاات مارترط بای ساال هااي -2009
 1990ايطريا باناك دادههااي

Medline

Cochrane

 libraryبررا اي مقااایت فارسا بااا كلیااد اژههاااي
آساایب جااادهايا تصاااد جااادهايا رفتااار رانناادگ
عوامل مدثرا فاكتور هاي انمان  70تا  90درعاد مادثر
بر تصادفات ساياولوژي تصااد عاورت گرفتاه كاه
بیانگر آ است كه عوامال انماان مارترط باا حاوادث
رانندگ در جاده ها در د گر ه كل  :عوامل كه ابمته
به عملارد نور بیولوژيك انما بوده راارج اي حیطاۀ
كنتاارل مااديريت شااط درحااال رانناادگ اساات
عوامل كه ابمته به يمینه هاي شطصیت افراد باوده
در تعامال پی،یااده بااا ها عمال ما كننااد معمااویً
تجمع اي چند عامال را در ياك فارد ما تاوا ديادا
تقمی م شوند .با توجه به بررس مطالعات انجاجشاده
م توا اذعا داشت كه مطالعۀ پایشر باا تأكیاد بار


گردشگري عورت گرفته در مقیاس كشاوري در ايا

يمینه مطالعهاي عورت نگرفته است.
مباني نظري
گردشگري امر يه بهعنوا يا اي مامتري پوياتري
بطش اي فعالیاتهااي انتصاادي در ساطوق منطقاهاي
باااهشااامار ما ا ر د ق .)Andraz et al.,2015:257باااا
كاركردهاي چندبُعادي رشاد ر يافاز نشا باهعناوا
عاماال پاایشرا 1كلیاادي در باار ي ت ییاار تحااویت
انتصاديا اجتماع ا فرهنگ
گردشگري در سطوق مطتل
مطرق است

قal, 1998:33

ييمتمحیطا مقاعاد
بی الملل ا مل محلا

 .)Butler,etتحویت انتصادي

اجتماااع شااديد در د ره معاعاارا گردشااگري اي را
ايجاد توسعه داد كه به نوبه راود باعاث رشاد سااير
شاره هاي انتصاد اي طريا يمینه هاي مطتل فعالیات
آ مانند عنعت كشا رييا ساارت ساايا حمال
نقلا تجارت غیره شد .بنابراي توساعه گردشاگري
ترديل آ به يك پديده عظای باا پیامادهاي گماترده
انتصاديا اجتماع ا فرهنگا  ...باه ايجااد تثریات
بايار گردشگري منجر م شاود ق Balan & Burghelea,
 ،)2015: 276توسعه گردشگري م تواند موجب ت ییرات
اثرات گمترده در مولفاه هااي عینا ذهنا ابعااد
انتصاديا اجتماع ا فرهنگا محیطا شاودا بادي
ر ي گردشگري به عنوا يك فعالیت پايه بالقوهاي كاه
م تواند يمینه هاي اعل بارود سطح كیفیت ينادگ
ساكنا محل را فراه آ ردا مورد توجاه اسات .نقاش
گردشگري در ايجاد كیفیت يندگ مطلاو ا اي طرياا
استانداردهاي بایي ساطح ينادگ ا فرعاتااي شا ل
بیشترا درآمد سرانه بایا تنوع انتصاديا ارتقاء باراود
سطح تمای ت فراغت ا ارتقااء كیفیات توساعه ييار
سارتاا ردمات عموم در جامعها تراادل فرهنگا ا
افزايش سطح آگاه هاي مردج گردشگرا نمرت باه
ياديگر مانند آ نابل اندايه گیاري اسات قنادم
هماارا ا  .)154 :1389در اي بای د لاتهاا تا
1.Driving Force
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دارند اي اي پتانمیل اساتفادۀ كااف را بررنادب ياا اي
اي ظرفیتهاي موجودا جادههاي گردشاگري در دنیاا
است كه موجب شالگیري نوع راعا اي گردشاگري
بهناج «گردشگري جاادهاي» شاده اساتب ييارا كاه باه
اعتقاد باتلر هال ق )1998عناعر گردشگري را بايد در
مردوا مقصد ترانزيت جمتجو كرد.
در دهۀ 1970ا آثار گردشگري بر موضاوعات مماايل
اجتماااع فرهنگ ا گمااتر يافاات در ادامااه بااا
شااالگیااري باار ي برر ا مشااا ت اي جملااه آثااار
محیط گردشگري بهعناوا نگرانا دغدغاۀ اعال
محققااااا گردشااااگري در دهااااۀ  1980درآمااااد
قاكرريا ر نیزي بدريا )49 :1394ا اما براي توساعۀ
فعالیتهاي گردشگري در اي ناوع جاادههااا الزاماات
جود دارد كه به اعتقاد انديشمندا امنیاتا امار يه اي
الزامات توسعۀ گردشگري محمو م شود.
جدول  .1تعريف عملیاتي امنیت
مفهوم

معرفها

امنیت در

تأمی امنیت مال

مقصد

تأمی امنیت جان
ايجاد پوشش بیمۀ حوادث
ايجاد پوشش بیمۀ عمر
كنترل بايرس پلی براي جلوگیري اي ايجاد
مزاحمت
ايم بود راهها جادههاي ارتراط
ايم بود رستورا ها هتلها درمقابل حوادث
غیرمترنره
قمنر  :نايیج ا )43 :1388

امنیاات عرااارت اساات اي رهاااي نماار اي تادياادهاي
ييااا بطااش ايجاااد بمااتري اماا راحاات بااراي
گردشگرا اي هر لحااظ قناايیج ا 1388ا  .)43امنیات
در هر جامعه اي با ديگر جوام كام ً متفا ت است .اي
ي گ امنیتا مریّ نمر بود آ است قراو فار
هماارا ا  .)184 :1392در مراحث برنامه ريزيا توسعه
را ابزار تحقا امنیت به شمار م آ رناد .مشاط اسات
كه اي گونه نگاه به توسعه م تواند مان درك مناساب
اي مفاوج اي فرايند شود .در ان ا امنیت به رودي رود
هد نیمتا بلاه ما تواناد ابازار توساعه انا شاود.
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به عرارت ديگرا «توسعۀ همهجانره» باا توجاه باه ابعااد
گوناگو رود بد امنیت امااا پاذير نیمات باراي
اجرا پیشررد برنامه هاي توسعها همواره امنیت يا اي
پیشيمینههاي اعل اساس بهشمار م ر د .نااامنا
م تواند عوارم ضاايعات ر ا شانارت ا اجتمااع ا
فرهنگ ا انتصاادي حتا سیاسا بار جااي گاذارد.
اي نظر گرابوسا ا ناامن مما است اثارات دراي مادت
بر كیفیات ينادگ بااره ري انتصاادي اجتمااع
داشته باشد قحمین ا .)112 :1386
امنیت مفاوم كل است كه شامل ضعیت سا مت
آرامش رفاه فرد ثرات جامعه م شاود درحقیقات
محفااوظمانااد اي آساایبا توسااط ديگاارا اساات
قهزارجريرا ا  .)128 :1390اعااویً تاا امنیاات نراشاادا
سفري شال نطواهد گرفت سط گفت اي گردشگري
بیاااوده اساات قنااوري احمااا يادها .)2466 :1391
امنیت گردشگري پارامترهاي يك معادله همتند كاه
نمرت ممتقیم با ياديگر دارند قعادن ا رناج كاشا
 .)1392بااا جااود اي ا عاانعتا گردشااگري امنیاات
ارتراط تنگاتنگ باه دارند م توا گفات گماتر
عنعت گردشگري به جود امنیت ابمته است .بهطاور
كل ا امنیت يا اي شارايط اسات كاه باراي توساعۀ
مناطا پذيرفتاه شاده اسات قشااهیوندي همااارا ا
 .)144 :1390امنی ات اي ابعاااد مطتل ا داراي بررس ا
استا اماا در ايا پا هش منظاور اي امنیاتا ايمنا
جادههاي منتا به مقاعد گردشگري است.
تصادفات جاده اي عامل عمدۀ مارگ میار در سراسار
جاا به شمار م ر ند .ط دهه هاي گذشاتها باه طاور
میانگی تقريراً  1/2میلیو نفر هر سال بر اثر تصادفات
جاده اي كشته ما شاوند قشاااب همااارا ا :1390
 .)190افزايش تعداد تصادفات در برر كشورها بیانگر
ناكام مديريت ترافیك در اع ق سامانده به رفتار
ترافیا است .با توجه به اينااه اي بمایاري اي ع يا
ابزار ها براي اعمال ناوانی اساتفاده شادها لا تاأثیر
چندان نداشته استب اياي ر بايد برنامهريازي جاامع
دربارۀ ضعیت ترافیا عورت گیرد .با توجه باه آنااه
عوامل مطتلف قشراه راه هاي ارتراط ا ساايل نقلیاها
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شرايط محیط ) در به جود آمد سوانح جاده اي نقش
دارندا در حال حاضر اگر تماج نوان اي عوامل برطر
شودا باي ه به دلیل رانندگ نا عحیح بیشتر راننادگا
عرور مر ر ب نظ عابرا ا مشا ت ترافیا فرا ان
جود رواهد داشت كه اي طري رفتار ناشا اي عوامال
رسوج سن ا سطح فرهنا ا
ب شماري مانند :آدا
عدج تناسب رشد جمعیت تعداد اتومریالهاا باا سااير
پديده هاي اجتماع ا آشنا نرود مردج باه ارترااط بای
اجزاي نوانی راهنماي رانندگ س مت اجتمااع
انتصاد مل است .با توجاه باه ماوارد فاوق مشااهده
م شود كه براي مقابله با مشال ترافیا ا نهتنااا باياد
اي جنرۀ ماندس ترافیك به آ توجه شودا بلااه باياد
به عناوا ياك مشاال اجتمااع اي ديادگاه ماندسا
اجتماع نیز به آ نگريمتب ييرا اي ديدگاه م تواناد
فرهن ترافیا را بای برده به بارود شارايط عراور
مر ر سايل نقلیه پر ر استعدادهاي كااربرا مادد
رساند قديوانداريا )5 :1386ب بنابراي نیاي اسات تاا اي
ديدگاه جامعه شناس به اي موضوع نگاه كنی  .فرهن
شار ندي نیز يا اي مدلفه هاي ديدگاه جامعه شنارت
است كه محد ديتهااي نضاا ت اجتمااع را -درباارۀ
ايناه چرا رفت آمدهاي ما اي گونه اسات -تشاطی
داده در عی حال آگاه ماا را نمارتباه رودماا
محاایط اجتماااع فرهنگمااا تقوياات ماا كنااد
فوقالعااده ر شانگري درباارۀ
چش اندايهاي مشط
رفتار گر ه جمعا انماا هاا در هماۀ حاويههااي
حیات فرهنگ اجتماع ترافیا ارايه م كند .ايا
ديدگاه تأثیرات اجتماع فرهنگا را قدر كناار سااير
عوامل) كه بر تحرك رفت آمد تاأثیر داردا بررسا
م كند قعردالرحمان ا)104 :1389ب اياي ر بیشاتري
ايمناا راه يمااان حاعاال ماا شااود كااه تمااام
دست اندركاران كه در يمینۀ ايمن راه مشاركت دارندا
در راستاي فرهن سايي ايمن گاج بردارند .در عاورت
كه در جامعه فرهن ايمنا راه جاود داشاته باشادا
همۀ افرادي كاه باا سیمات ترافیاا سار كار دارنادب
اي جمله تولیدكنندگا سايل نقلیاها طراحاا سیمات
عرور مر را ماندساا متطصا ايمنا راها پلای ا
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 ...هريااك مماائولیت رااود را مطااابا بااا


فرهنگیااا
تولیدات ردماتشا بار عااده ما گیرناد .ممائولیت
كاربرا راه نیز اجراي نوانی ا اط عرسان باه ديگارا ا
رفتار ترافیاا مناسابا منااظره گفتگاو دررصاوص
مراحااث ايمن ا چااه بااهطااور فااردي چااه ايطريااا
سايما هاي غیر د لت است قسايما باداشت جااان ا
.)13 :1385
شنارت انما رصوعیات ر ان فیزياا مادثر بار
رفتار ترافیا يا يمینه بماتر یيج را باراي اراياه
تد ي طرق ها برنامه هاي مدثر علم كاربردي براي
كاهش ضايعات آسیب هاي ناش اي حاوادث ترافیاا
فراه رواهد سارت .پی،یدگ هاي رفتار انمان متأثر
متعدد فرهنگ ا آمويش ا انتصاديا
اي عوامل مطتل
اجتماع ا باداشات ا ر انا ...ا بار نحاوه چگاونگ
عملارد ترافیا رانندگا ا سرنشاینا ساايل نقلیاه
عابرا پیاده بهعنوا كاربرا ترافیاك اثارگاذار باوده
نقااش اساس ا در شااالده ا رفتااار ام ا ترافیا ا
نانو پذيري آنا ايفا م كند ق هاا يادها .)59 :1384
به غیر اي عوامل انمان ا مديريت ناادي تأثیرگذار بار
حوادث جاده ايا در سالهاي اریر نقش شارايط جاوّي
در بر ي سوانح جاده ايا توجه بمیاري اي محققا را باه
رود معطو داشته است .هرچند مما اسات شارايط
جوّيا عامل اعل تصادفات جاده اي محمو نشودب اما
بد ترديد يا اي مدلفههاي محیط عماده باهشامار
م ر د قشااب هماارا ا .)190 :1390
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عواملی که احتمال مواجهه با ترافیک

عوامل اقتصادی؛ عوامل دموگرافیک مثل سن،جنس و محل اقامت؛ مدت زمان

جادهای را افزایش میدهند.

مسافرت؛ شرایط فرهنگی استفادهکنندگان جاده

عواملی که احتمال تصادفات
جادهای را افزایش میدهند.

عوامل خطری که بر شدت
تصادف اثرگذار هستند.

سرعت زیاد؛ خستگی؛ رانندگی در شب؛ فرسودگی وسایل نقلیه؛ نقص در
طراحی جادهها؛ دید ناکافی در وضعیتهای خاص آب و هوایی؛ ضعف
بینایی؛ بیتوجهی به قوانین رانندگی؛ ضعف در عملکرد پلیس

ویژگیهای فردی مثل سن که بر روی توانایی فرد در تحمل تصادف مؤثر
است؛ سرعت زیاد؛ عدماستفاه از کمربند ایمنی؛ عبور از موانع کنار جاده مانند
پایههای بتونی؛ فقدان امکانات امنیتی داخل خودرو مانند کیسۀ هوا

عواملی که بر عوارض ناشی از

تأخیر در رسیدن به محل حادثه و انتقال به مراکز درمانی؛ ترک محل حادثه و

تصادف تأثیر میگذارند.

رهاکردن فرد مصدوم؛ آتشسوزی بعد از تصادف

شکل  .1عوامل عمدۀ خطر در تصادفات جادهاي و آسیبهاي ناشي از آن
قمنر  :رضاي ا  13-12 :1383نگارندگا ا )1392

عوامل انسانی
عوامل طبیعی
عوامل مدیریتی

امنیت جادهای

عوامل فنی

شکل  .2مدل مفهومي تحقیق
قمنر  :نگارندگا ا )1392

توسعۀ گردشگری
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تحقیق

ر تحقیااا بااهلحاااظ هااد ا كاااربردي بااراساااس
ماهیتا اي نوع توعایف -تحلیلا مرتنا بار مطالعاات
میاادان قتامیاال پرسشاانامه) اساات .بااراساااس هااد
تعیی شده براي تحقیا اي د شیوۀ جم آ ري اط عات
يعن ر اسنادي ر میدان استفاده شده است.
براي تد ي ابزار اعل میدان تحقیاا يعن پرسشنامۀ
محقا سارت بعاد اي مطالعاۀ مراان نظاري پیشاینۀ
تحقیااا شااار هااا اسااتطراج شااد معیااار انتطااا
شار ها بررس ديدگاههاي نظري مطالعات مارترط
با موضوع تحقیا در حیطاۀ عوامال مادثر بار حاوادث
جاده اي بوده است .باراي اطمیناا اي ر ايا سادایتا
پرسشنامه در ارتیار  5متطص نارار گرفات بعاد اي
تأيیدا با برر اي اع حات پرسشنامۀ ناااي تنظای
در ارتیااار جامعااۀ نمونااۀ تحقیااا ناارار گرفاات .بااراي
ساانجش سااطح پاياااي اباازار تحقیاااا شااار هاااي
بهدستآمده توسط گردشگرا مورد آيمايش ا لیه نارار
گرفتند كه بر اساس رر جا آيماو آلفااي كر نراا ا
سااطح پاياااي گويااههاااي پرسشاانامه براباار بااا 0/875
محاسره شاده اسات قجاد ل  .)2جامعاۀ آمااري ماورد
مطالعه در اي پ هش مشتمل بر گردشگران است كاه
در اياااج نااور ي سااال  1392بااا هااد فعالیااتهاااي
گردشگري اي جادۀ چاالوس باراي رساید باه مقاعاد
گردشاگري ماوردنظار راود قغار اساتا مايناادرا )
استفاده كرده اند .گردشگرا مورد پرسش باه د شایوۀ
گردشگري ر يانه اساتفادۀ گاذرگاه اي جااده باراي
رسید به مقاعد گردشگري عرور كردند .باا توجاه باه
اي كه تعداد دنیا ماشی هاي ر دي به جادۀ چالوس
در سال مورد مطالعه در ارتیار نرودا تعداد  150نموناه
انتطا مورد بررس نرار گرفتند .اط عات جما آ ري
شده در فرايند پ هش با اساتفاده اي نارج افازار آمااري
 SPSSمورد پرداي نرار گرفتاه آيماو هااي آمااري
T
مانند  Tتك نمونه ايا ضاريب همرماتگ پیرسا
ي ج بر اساس ماهیت دادههاا هاد پا هش در د
بطش يافتههاي توعیف تحلیل تنظی شدهاند.


در نممت يافته هاي توعیف ا تناا رصوعایات فاردي


مانند ي گ هاي سن ا جن ا سطح سواد پاساطگويا
مورد بررس نرار گرفته اسات .در يافتاه هااي تحلیلا
ابتدا گويه هااي هارياك اي مت یّرهااي كا مادثر بار
حوادث جاده اي با ياديگر تركیب با استفاده اي آيمو
ت تك نمونه اي تحلیل شده است .هم،نی براي درك
رابطۀ بی مت یّرهاي س میزا حوادث راننادگ ا اي
آيمو همرمتگ پیرسو

1

استفاده شده است.

جدول  .2سطح پايايي مؤلفههاي مورد استفاده در فرايند
پژوهش

قمنر  :اط عات میدان

ا )1391

منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ مورد مطالعها جادۀ كوهمتان كناد ا قكارج-
چالوس) است كه هر ساله در فصول گردشگري يا ايااج
تعطیل سال به عنوا يا اي پرترددتري شالو تاري
جاده هاي گردشگري كشور ايرا به حما م آيد .اي
جاده عرم رشتهكوههاي الراري را باه راود ارتصااص
داده است .عمر اي جاده بیش اي  70ساال اسات در
د رۀ رضاشاه پالوي سارته شده كه تاريط باود ايا
جاده يا اي جاذبه هاي آ محمو ما شاود .بیشاتر
سفرهاي گردشگري مردج تارا به كراناه هااي دريااي
رزر به ي ه در تابمتا ا اي طريا همای جااده عاورت
م گیردب اما به علت ايناه طراحا آ در  8دهاه نرال
انجاج گرفته استا براي سرعت هاي بایي سايل نقلیاه
امر يي مناسب نیمت .در امتداد جادۀ كرج -چاالوسا
سااد كاارج بااا جاذبااههاااي راااص گردشااگري ماننااد
چش انداي ماهیگیري نارار داردا هم،نای در ممایر
1-pearson
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اياا جاااده ر سااتاهاي كوهمااتان بااا كاااركردهاااي
گردشگري رانه هاي د ج گردشگري گذري ان شاده
كه ش ل سااكنا باوم آ هاا عا هبار فعالیاتهااي

پار ر

كشا ريي قداماداريا باغراان
ابمته به گردشگري است.

گال)ا بیشاتر

شکل  .2نقرۀ موقعیت جادۀ چالوس
قمنر  :نگارندگا ا)1392
جدول  .3حوادث جادهاي در محور کر  -چالوس سال 1386
ردي

ماه

تعداد تصادفات
جرح

فوت

رمارت

درعد

تعداد مجر ق

تعداد متوف

مجموع

1

فر ردي

3

0

131

134

9/7

3

0

2

ارديراشت

4

1

98

103

7/5

7

1

3

ررداد

10

0

140

150

10/9

14

0

4

تیر

6

1

152

159

11/5

8

1

5

مرداد

11

2

166

179

13

13

2

6

شاريور

9

0

207

216

15/7

11

0

7

مار

7

0

73

80

5/8

8

0

8

آبا

9

2

100

111

8/1

12

2

9

آذر

3

1

75

79

5/7

3

1

10

دي

4

0

47

51

3/7

5

0

11

بام

3

0

55

58

4/ 2

3

0

12

اسفند

7

0

51

58

4/ 2

8

0

جم كل

76

7

1295

1378

100.0

95

7

درعد

5/52

0/51

93/98

100.00

......

......

......

قمنر  :سايما راهداري حمل نقل جادهايا  1388قبهعلت عدجدسترس به آمارهاي جديد اي آمارهاي نرل استفاده شده است).
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جدول  .4مرخصات فردي پاسخگويان

يافتهها
يافته هاي تحقیا در د بطاش يافتاه هااي توعایف
تحلیل تنظای شاده اسات كاه در بطاش يافتاههااي
توعیف ا رصوعیات فاردي پاساطگويا مانناد سا ا
جن ا ساطح ساوادا ضاعیت شا ل ا تعاداد دفعاات
استفاده اي جادۀ چالوسا نوع ماشی شایوۀ مماافرت
مااورد بررس ا در بطااش يافتااههاااي تحلیل ا انااواع
آيمااو هاااي تحلیل ا ماننااد ضااريب همرمااتگ ا T
تك نمونه ايا آيمو  Tي ج آيمو فريدم استفاده
شده است.

(گردشگران نوروزي )1392
درصد

مرخصات
مرد

68

جنس

زن

32

مجرد

28

متأهل

72

بیکار

15/3

خانهدار

5/3

راننده

7/3

شغل دولتي

42

شغل آزاد

30

وضعیت تأهل
وضعیت شغلي

( 35/1سال)

میانگین سن
میانگین درآمد ماهانه

يافتههاي توصیفي

بر اساس مطالعات میدان ا نتايج ممتطرج اي پرسشانامه
بیانگر آ است كه اي تعداد  150نموناۀ ماورد مطالعاها
 68درعد اي پاسخ گويا را مردا  32درعاد را يناا
تشایل ما دهناد .هم،نای  28درعاد مجارد 72
درعد متأهل بوده اند .در ارتراط با ضعیت ش ل ها ا
بیشتر پاسخ گويا داراي ش ل د لت بوده اند .میاانگی
سن جامعۀ گردشگرا  35.1میانگی درآمدشا ه
بی  750تا يك میلیو توما بوده است قجد ل .)4

درصد

بین  750هزار تا  1میلیون (تومان)

قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

با توجه به اهمیت سطح ساواد در فرهنا راننادگ
استفادۀ مدثر اي تابلوها ع يا راهنمااي راننادگ ا
اي معیار ه مورد بررس نارار گرفات كاه بار اسااس
نتااايجا  30/7درعااد اي پاسااخ گويااا داراي ماادرك
فوق لیمان ا  42/7درعد لیمان ا  18درعد دياپل
 8/7درعاااد هاا راهنمااااي باااودهاناااد قشاااال .)3

42/7
30/7
18
8/7

فوق لیسانس

لیسانس

دیپلم

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

راهنمایی

شکل  .3نمودار سطح سواد پاسخگويان
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

با توجه به اي كه جادۀ چالوس امر يه به عنوا يا اي
جاده هاي گردشگري ايرا مطرق استا گردشاگرا باا
ر هاي مطتلف باا ايا جااده آشانا ما شاوند كاه

بر اساس ديدگاه آ ها  48/7درعد اذعا داشتهاناد كاه
اي طريا د ستا آشنايا با منطقه آشنا شدهاناد در
ارتراط باا شایوۀ اساتفاده اي جااده باراي فعالیاتهااي
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گردشگريا  12درعد نصب چاادر در حاشایۀ جااده
 4/7درعااد ه ا اي هتاالهاااي اطاارا جاااده اسااتفاده
م كنند قجد ل .)5

گردشگريا  50/7درعد اذعا داشته اناد كاه اي جاادۀ
چالوس براي رساید باه مقصاد گردشاگري اساتفاده
م كنند  32/7درعد اي رود جااده باهعناوا جاذباۀ

جدول  .5چگونگي آشنايي و نحوۀ استفادۀ پاسخگويان از جادۀ چالوس
درعد

گويهها
به سیلۀ ر ينامه

چگونگ آشناي با منطقه

ايطريا د ستا

1 /3

آشنايا

48/7

راديو

3/3

ايطريا تلويزيو
ساير

46/7

انامت در هتلهاي موجود در جاده

4/7

گذرا ا نات فراغت در كنار ر درانه

32/7

نصب چادرهاي ممافرت در كنار جاده

12

گذرگاه براي رسید به مقصد

50/7

نحوۀ استفاده اي جاده

قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

 2/98اي  4بیانگر اي مدعاسات .هم،نای شایوۀ «باا

يافتههاي تحلیلي

شیوۀ سفر گردشگرا به جادۀ كرج -چالوس
با توجه به اهداف كه هر يك اي گردشگرا در اساتفاده
اي جادۀ چالوس دارنادا ما تاوا شایوه هااي مطتلا
استفاده اي جاده را متصوّر شد .بررس ها بیانگر آ است
كه شیوۀ رانوادگ باا اساتفاده اي راودر ي شطصا ا
بیشتري ر استفاده اي اي جاده براي فعالیات هااي
گردشگري استب به طوري كاه میاانگی محاسارهشاده

بمااتگا

بااا رااودر شطصاا » بااا میااانگی 2/61ا

«د سااتا

بااا رااودر شطص ا » بااا میااانگی  3در

رتره هاي بعدي نرار دارند .سفرهاي علم دانشاگاه
با میانگی  1/58كمتري امتیاي را باه راود ارتصااص
داده است قجد ل .)6

جدول  .6شیوۀ سفر پاسخگويان به منطقۀ مورد مطالعه
گويهها

بسیارکم

کم

زياد

بسیارزياد

درصد

درصد

درصد

درصد

میانگین

انحرافمعیار

خطاي استاندارد
از میانگین

رانوادگ

با رودر شطص

15/3

22/7

10

52

2/98

1/17

0/095

رانوادگ

با سايل نقلیۀ عموم

25/3

33/3

22/7

18/7

2/34

1/05

0/086

مجردي با رودر شطص

41/3

22

19/3

17/3

2/12

1/13

0/092

مجردي با سايل نقلیۀ عموم

26/7

46

23/3

4

2/04

0/81

0/066

12

25/3

52

10/7

2/61

0/83

0/068

24/7

28/7

39/3

7/3

2/29

0/92

0/075

18

41/3

26

14/7

2/37

0/94

0/077

39/3

42

18/7

0

1/79

0/73

0/06

56

30/7

12

1/3

1/58

0/75

0/061

77/3

11/3

10/7

0/7

1/34

0/69

0/056

با بمتگا

با رودر شطص

با بمتگا

با سايل نقلیۀ عموم

با د ستا

با رودر شطص

با د ستا

با سايل نقلیۀ عموم

با تورهاي گردشگري
سفرهاي علم -دانشگاه

قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392
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اي فصل هاي ديگر اي جااده اساتفاده ما كنناد 36/7


بررس هاي میدان دربارۀ فصل سفر گردشگرا بیاانگر
آ است كه در فصل تابمتا ا بیشاتري اساتفاده را اي
جادۀ چالوس م كنندب باه طاوري كاه  58/7درعاد اي
گردشگرا اذعا داشته اند كه در فصل تابمتا بیشاتر

درعد ه گزينۀ باار  4/7درعد ها گزيناۀ پاايیز را
انتطا كردهاند قشال .)4

درصد
58/7
36/7
4/7

60
40
20
0

تابستان

پاییز

بهار

شکل  .4فصل سفر پاسخگويان به منطقۀ مورد مطالعه
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

بررس نظرات گردشگرا دربارۀ عوامل مدثر بار ناوع
حوادث جاده در جاادۀ چاالوسا بیاانگر آ اسات كاه
عوامل انمان با میانگی  1/64در ا لويت ا ل نرار دارد

عوامل مديريت با میانگی 2/37ا عوامال طریعا باا
 2/66عوامل فن با  3/35در رتراه هااي بعادي نارار
دارد قشال .)5

میانگین

3/35
2/37

4

2/66
1/62

3
2
1
0

عوامل فنی

عوامل مدیریتی

عوامل طبیعی

عوامل انسانی

شکل  .5مهمترين عامل در بروز حوادث جادهاي ازنظر پاسخگويان
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

با توجه به ايناه عوامل انمان بر اسااس نتاايج همای
تحقیااا بماایاري اي مطالعااات ديگاار كااه بااهعنااوا
ما تاري عامال در بار ي حاوادث جااده اي اساتا باا
جزيیات بیشتر مورد بررس نارار ما گیاردب باراسااس
مرااان نوشااتهشااده در فراينااد تحقیاااا رمااتگ
روا آلودگ ا رمتگ هاي ر ح ا سارعت غیارمجاايا

انحرا اي ممیرا عدج رعايت فاعله اي اتومریال جلاوي ا
عدج انتطا يما مناسب  ...به عنوا ما تري عوامال
انمان مدثر به شمار م ر ند .نتاايج تحقیاا بیاانگر آ
است كه سرعت غیارمجااي باهعناوا مامتاري عامال
مطرق استب ييرا كه با میانگی  1/9در ا لويت ا ل نرار
دارد .رمااتگ رااوا آلااودگ بااا میااانگی 3/11ا
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انحرا اي ممیر با میاانگی 3/29ا عادجانتطاا يماا
مناسب با میانگی 3/84ا رمتگ هاي ر حا ر انا
با میانگی  4/87عادج فاعاله اي اتومریال جلاوي باا
میانگی  3/99در ا لويت هاي بعدي نرار دارد .در جادۀ
چالوس با توجه به ايناه در فصل هاي گردشگري اياج
نور ي يا اي  4ممیر ارتراط دهندۀ بی كرج تارا با
سواحل درياي رزر است با توجه به اينااه شاارهاي

غرب استا مايندرا در انتااي اي جااده نارار دارد
هم،نی اي شارها در يمرۀ گردشگريتري شاارهاي
استا به شمار م ر ندا ضعیت ترافیا ايا جااده در
اياج تعطیل سنگی استب به همای دلیال بمایاري اي
رانواده ها ا ارر شب را براي ممافرت انتطا م كنناد
كه اي انتطا نامناسب يما در برر اي موارد منجار
به نوع حوادث جادهاي م شود قشال .)6

میانگین
3/99

3/84

4/87
3/29

3/11

1/9
عدم انتخاب زمان عدم رعایت فاصله انحراف از مسیر
مناسب برای

سرعت غیر مجاز

از اتومبیل جلویی

خستگی های

خستگی و خواب

روحی و روانی

آلود بودن راننده

رانندگی
شکل  .6مهمترين عامل انساني در بروز حوادث جادهاي ازنظر پاسخگويان
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

اي عوامل طریع مدثر بر نوع حوادث جاده اي در جادۀ
كرج -چالوس م توا به چاار پديدۀ جوّي اشاره كارد
كه نتايج آيمو فريدم نشا ما دهاد كاه باراسااس
بار باا میاانگی 1/8
نظرات گردشگرا ا بار بر
در ا لويت ا ل نرار داردا هم،نی عامال يطرنادا باا
میانگی 2/03ا عامال ماه باا میاانگی  2/99عامال
حرارت بای با میانگی  3/77به ترتیاب در ا لوياتهااي

بعااادي نااارار دارناااد .هم،نااای ساااطح معنااااداري
محاسره شده ق )0/000در ناحیۀ آلفاي  0/05بیاانگر آ
است كه نگر گردشگرا در اي يمینه در ساطح 95
درعد معنادار است قجد ل .)7
در ارتراط با نقش عوامال ماديريت در بار ي حاوادث
جاده اي نیزا عدجنظارت كاف توساط پلای باهعناوا
مامتري عامل اي ديدگاه گردشگرا است قشال .)8

جدول  .7نتايج آزمون فريدمن در ارتباط با مهمترين عامل طبیعي در بروز حوادث جادهاي ازنظر پاسخگويان

ا لويت

عوامل
بار

1/80

برف و باران
حرارت باال

3/17

مه

2/99

يخیندان

2/03

سطح معناداري

0/000

درجۀ آزادي

3

مقدار کاي اسکوئر

126/52
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392
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میانگین
1/96

عدم نظارت کافی پلیس جاده ها

2/45

کمبود اعتبارات برنامه ریزی و کیفیت جاده ها

2/82

ضعف مدیریت پاسگاه و راهنمایی و رانندگی منطقه

2/76

کمبود عالئم راهنمایی و رانندگی
شکل  .8مهمترين عامل نهادي و مديريتي در بروز حوادث جادهاي ازنظر پاسخگويان
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

بر اساس نتايج پرسشنامه تحلیال نظارات گردشاگرا
در جادۀ كرج -چالوسا مجموعاهاي اي عوامال در بار ي
حااوادث جااادهاي نقااش دارنااد .بااراي عاماال انمااان ا
میانگی محاساره شاده برابار باا  31/56اسات كاه در
مقايمه با اري  Tيعن عادد 30ا میازا بیشاتري را
نشا م دهد كاه بیاانگر تاأثیر ايا عامال اي ديادگاه
جامعۀ نمونه استب هم،نی دربارۀ عوامل طریع ا فن
مديريت ه ايا ضاعیت حااك اسات .بار همای
اساس در اي جااده ظرفیات هااي يياادي مانناد ساد
امیر كریرا ر ستاهاي كوهمتان ا با هاي میوها با هااي
گل یله گ،مر هم،نای سااير جاذباه هااي كاه در
شارهاي چالوسا تنااب ا ك ردشت نمك آبر د نارار

داردا همگ ا باعااث شاادهانااد كااه اي ا جاااده در اياااج
گردشگري به عنوا يا اي جاده هاي پرترافیك نلماداد
شود در كنار اي جاذبه ها هجوج گردشاگران كاه باا
جاده آشناي كامل ندارند ما رواهناد ساري تار باه
مقصد برسندا موجاب حاوادث جااده اي يياادي شاده
استب به طوري كه بر اساس آمارهاي موجودا در ماههاي
شاااريورا مااردادا تیاارا راارداد فاار ردي كااه بیشااتر
گردشگرا در اي ماه ها به اي جااده سافر ما كننادا
تعداد تصادفات بیشتري به ثرات رسایده اسات .ساطح
معناداري محاسره شده درباارۀ هار چااار عامال اعال
برابر با ق )0/000است كه حااك اي تفاا ت معناادار در
بی نگر هاي ذهنا پاساطگويا اسات قجاد ل .)7

جدول  .7آزمون  Tتکنمونهاي براي عوامل انساني ،طبیعي ،فني و مديريتي مؤثر بر حوادث جادهاي
گويه

مقدار T

T

اري

میانگی

انحرا معیار

رطاي استاندارد اي میانگی

سطح معناداري

انمان

44/607

30

31/56

8/1161

0/66268

0/000

طریع

38/743

10

10/49

3/31712

0/27084

0/000

فن

42/011

10

10/42

3/03966

0/24819

0/000

مديريت

45/157

12/5

12/6

3/41010

0/27843

0/000

قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

ياا اي اهاادا اعاال ايا تحقیاااا مقايمااۀ اهمیاات
برنامه ريزي در هر يك اي ابعاد چاارگانۀ انمان ا طریع ا
ض موجود در جادۀ چاالوس اسات
مديريت فن
كه نتايج آيمو  Tي ج بیانگر تفا ت معنادار در هماۀ
يمینه هاستب يعن گردشاگرا اذعاا داشاته اناد كاه
عوامل انماان در حالات كلا تاأثیر يياادي در ناوع

حااوادث جااادهاي داردب امااا در جااادۀ چااالوس رعاياات
نم شود اي عامل ما تري بیشاتري تاأثیر را در
بر ي حوادث جاده اي در جادۀ مورد نظر دارد .فقط عامل
طریع ا اساات كااه در د حالاات بااا توجااه بااه سااطح
معناداري محاسره شده ق )0/470م توا ادعا كرد كاه
تفا ت جود ندارد قجد ل .)8
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جدول  .8نتايج آزمون  Tزوجي براي درک تفاوت بین عوامل مؤثر در حوادث جادهاي در حالت ذهني و وض موجود
در جادۀ کر  -چالوس
میانگی

عوامل
انمان  :ض موجود جادۀ
چالوس
انمان  :نظر ذهن
پاسطگويا

29/56

تفا ت
میانگی ها

انحرا
معیار

رطاي استاندارد اي
میانگی

حد
پايی

حد بای

مقدار t

سطح
معناداري

-12/12

10/61

0/866

-13/83

-10/4

-13/98

0/000

41/68

فن  :ض موجود جادۀ
چالوس

10/42

فن  :نظر ذهن پاسطگويا

13/76

مديريت  :ض موجود جادۀ
چالوس

12/57

مديريت  :نظر ذهن
پاسطگويا

-3/34

3/5

-4/29

4/31

0/286

0/352

- 3/ 9

-4/98

-2/77

-3/59

-11/65

-12/19

0/000

0/000

16/86

طریع  :ض موجود جادۀ
چالوس
طریع  :نظر ذهن
پاسطگويا

10/49

-0/67

11/13

0/909

-2/47

1/12

-0/74

0/460

11/16
قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

بر اساس مطالعۀ پیشاینۀ تحقیااا ضاعیت سان كاه
بیانگر تجرباۀ راننادگا اساتا عاامل ماا در ناوع
حوادث جاده اي است براي درك رابطۀ بی د معیاار
اي آيمو همرمتگ پیرسو اساتفاده شاده اسات كاه
بر اساس نتايج مقدار همرمتگ بی د معیاار برابار باا
 0/513سااطح معناااداري براباار بااا  0/000اسااتب
اي آنجاكه مقدار رطااي باهدسات آماده كمتار اي 0/01
م باشدا م تواند اذعا كرد كه بای د معیاار رابطاۀ
معنادار در سطح  99درعد جاود داردب يعنا هارچاه
س گردشگرا راننده كااهش يابادا باه هماا میازا
تعداد تصادفات افزايش پیدا م كند قجد ل .)9
جدول  .9نتیجۀ آزمون همبستگي بین وضعیت سني و تعداد
حوادث جادهاي در جادۀ کر -چالوس
شرق
كاهش س

تعداد تصاد

مقدار همرمتگ

**

0/513

سطح معناداري

0/000

تعداد

113

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

قمنر  :يافتههاي میدان ا )1392

نتیجهگیري
امر يه امنیت در توسعۀ گردشگريا اي الزاماات اساسا
بهشمار م ر د كه در عورت نرود مشاا تا ما تواناد
آيندۀ گردشاگري در آ منطقاه را باا چاالش اساسا
ر به ر سايد .الرتّه امنیت اي جنره هاي مطتلا امنیات
اجتماع ا انتصاديا سیاسا ا سارمايه گاذاري حتا
جرج جنايت در ارتراط با فعالیت هاي گردشگري نابل
بررس استب اما در ايا پا هش امنیات جااده اي در
جاده هاي گردشاگري باا تأكیاد بار جاادۀ گردشاگري
چالوس مورد بررس نرار گرفت .جاادۀ كارج -چاالوس
امر يه اي چند جنره داراي اهمیت است .اي جاده تنااا
ممیر كوتاه تري ممیر ارترااط بای د كا شاار
كرج تارا باا شاارهاي نوشاارا چاالوسا تناااب
راممر م باشد .جاذبه ها ظرفیتهاي ييادي مانند سد
امیر كریرا ر ستاهاي كوهمتان ا با هاي میوها با هااي
گل یله گ،مر كه در اي جاده جود دارد هم،نای
ساير جاذباه هااي كاه در شاارهاي چاالوسا تناااب ا
ك ردشت نمك آبر د نرار داردا همگ باعث شدهاناد
كه ايا جااده در ايااج گردشاگري باه عناوا ياا اي
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جاده هاي پرترافیك نلماداد شاود .اهمیات ديگار ايا
جاده در اي است كه بمیاري اي رستورا هاا هتل هاا
انامتگاه ها با هاد رادمات رساان باه گردشاگرا در
حاشیۀ جاده بنا شده اند در بیشاتر ايا ناوع مراكازا
پاركین كاف براي رودر ها جاود نادارد باه ناچاار
اتومریل ها در كناار جااده پاارك ما شاوند كاه راود
يمینهساي رطرات ييادي است.
باريك بود نممت عمدهاي اي جادها يمینهساي حاوادث
جاده اي بمیاري م شود .در فصول گردشگري بر اساس
آمارهاي موجودا تعداد حوادث افزايش م يابد كه نوع
اي حاوادث آسایب هااي ر حا ر انا انتصاادي
ييادي را به همراه داشته است .با توجه به تاارارپاذيري
سفرا هر ساله نوع حوادث به عنوا يا اي چالش هاي
جاده هااي گردشاگري مطارق هماتند .هاد تحقیاا
حاضر بررس عوامل تأثیر گذار بر نوع اي نوع حوادث
بود .نتايج تحقیا نشا داد كه بر اساس آمار در فصاول
گرج سال به رصوص در فر ردي با توجه باه تعطای ت
نور يا اياج تابمتا با توجاه باه تعطای ت تابماتان ا
میزا تصادفات افزايش م يابد بیشتري تعداد ناوع
حوادث در جادۀ كرج–چالوس در فصل تابمتا اساتب
ييرا ا ج سفرهاي گردشگري در اي فصل استا اي ايا
جات يافته هااي تحقیاا منطراا بار مطالعاۀ راسالو
هماارانش در اسپانیاستب ييرا آ ها اذعا داشتهاند كه
در فصل هاي گردشگري در جاده هاي مناطا منتا به
مقاعد گردشگريا آمار حوادث بای ما ر د كاه دیيال
آ را م توا در ناآشناي گردشگرا به جادها ايدحااج
گردشااگرا ا ترافیااك جااادههاااا عجلااه در رسااید بااه
كااهش
مقصدا ب احتیاط ضاع نظاارت پلای
نظارت دانمت .ناايتاً يافتههاي بهدست آمده اي تحقیاا
نشا م دهد كه عوامل انمان ا بایش اي عوامال ديگار
در ايجاد حوادث جاده اي مدثرند قجد ل  .)7رمتگ
روا آلودگ ا رمتگ هاي ر ح ا سارعت غیارمجاايا
انحرا اي ممیرا عدج رعايت فاعله اي اتومریال جلاوي ا
عدجانتطا يما مناسب تون هاي ناگااان در كناار
جادها بهعنوا مامتري عوامل انمان بهشمار م ر ناد
قشال  .)6در اي يمینه مطالعات سالمان همااارا

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،27تابستان 1397


ق )1384در منطقۀ گردشگري رور بیابانك ه بیانگر


آ است كه عوامل انمان بهعنوا ما تاري عامال در
نوعحوادثجادهايبهشمارم ر داباياديگرمنطرااست.
براي كااهش نقاش عوامال انماان در ناوع حاوادث
جااادهايا د شاایوۀ تشااويق تنریااا قجريمااه)
تأثیر گذار است نیز نقش ناادهاي جمع قمطروعااتا
تلويزيااو ا راديااو) بااراي آگاااه بطش ا بااه اثاارات
پیامدهاي اي ناوع حاوادث بار جامعاه مادثر اسات .اي
عواماال تااأثیرگااذار انمااان در نااوع سااوانح جااادهايا
ضعیت سن رانندگا اسات كاه نتاايج ايا تحقیاا
نشا م دهد قجد ل  )9كاه باا كااهش سا ا میازا
حوادث افزايش م يابد.
نتايج ديگر تحقیا بیانگر آ است كه كوهمتان باود
بطش ييادي اي جااده در ايااج سارد حتا در ا ارار
فر ردي ا در ارتفاعات بایي جاده كاه هماراه باا باار
باار بااارا اسااتا م ا توانااد يمینااه را بااراي نااوع
تصادفات فراه سايد .تعطی ت يممتان كاه هماراه باا
ا ج ممافرت هاي فصل سرد به مقاعاد شامال كشاور
استا در افازايش تعاداد حاوادث جاادهاي نقاش داردب
ناآشناي گردشاگرا باه ضاعیت ج رافیااي جااده
نداشت تجایزات يممتان ا عامل ديگري اسات كاه در
تركیب با عوامل طریع موجب افزايش تعداد تصادفات
رانندگ م شود .در اي يمینه نتايج اي تحقیا نشاا
م دهد كه بار بر بارا يطرندا بیش اي سااير
عوامل طریع در بر ي حوادث جادهاي نقش دارند.

مناب
اكرريا ر نیزيا سعیدرضاب بادريا ساید علا  .ق .)1394تحلیال
درك ذي نفعا اي آثار پیامدهاي توسعۀ گردشگري در نواح
ر ستاي قنمونۀ موردي :منطقاه لواساانات)ا د رۀ 13ا شامارۀ
38ا ع .62-47
حاااج اسااماعیل ا لاای ب كیااا پااورا ممااعود .ق .)1393امنیاات
گردشگري مشا ت آ اي ديادگاه ماديرا دفااتر رادمات
جاانگردي در استا اعفاا ا مجلاۀ پا هش هااي راهراردي
امنیت نظ اجتماع ا شمارۀ 8ا ع .60-45
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حمین ا سید حم ب ستاريادها دا دب آريان ادا فاطماه .ق.)1389
حضااور ممااافر در جاذب اههاااي طریع ا ترعااات فرهنگ ا ا
اجتماع امنیت گردشگرا در سواحل ماينادرا ا مجموعاه
مقایت برگزيده همايش مل بررس فرعت هاا چاالشهااي
اجتماع  -امنیت در سواحل درياي رزرا فرمانده انتظاام
استا مايندرا ا دفتر تحقیقات كاربردي.
حمین ا حمی  .ق .)1386مديريت احمااس امنیات در جامعاها
فصلنامه امنیتا سال شش ا شماره 1ا پیاپ .21
رو فرا غ مرضاب اسافنديا ا آييتااب رحماان ا ماري  .ق.)1392
بررس احماس امنیت فردي اجتماع اي ديدگاه گردشگرا
عواماال ماادثر باار آ قمطالعااۀ مااوردي :گردشااگرا منطقااۀ
گردشااگري ناهاااررااورا النگاادره شااار گرگااا )ا مجلااه
برنامه ريزي توسعۀ گردشاگري ساال د جا شامارۀ 6ا عا
.202 -181
ریرآباااديا غ مرضاااب بااوالاريا جعفاار .ق .)1391نقااش عواماال
انمااان در تصااادفات جااادهايا د ماهنامااه تحقیقااات علااوج
رفتاريا شمارۀ 22ا ص .69
ديوانداريا حم  .ق .)1386نقاش اعاول ساه گاناه «ماندسا ا
اعمااال نااانو » در كاااهش تصااادفات مشااا ت
آمااوي
ترافیا ا فنا ري حمل نقلا شماره 10ا ع .9-4
رحماان فیر يجااها علا ب فريانااها سای الاهب عراسا اساافجیرا
عل اع رب ذبیح پورا نر اله .ق .)1385بررسا جامعاهشانارت
علل تصادفات جااده اي قمطالعاۀ ماوردي :راننادگا عماوم
جادهاي شارستا بابل)ا مجلۀ مطالعات اجتماع ايرا ا شمارۀ
2ا ع .198-182
رضاي ا ساینه .ق .)1383امنیت جاده ها يعن نداشت تصادفاتا
فصلنامۀ باوريا سال پانزده ا شمارۀ 2ا پیاپ .59
رمضانزاده لمروي ا ماديب حیدريا يهراب گلی شريفدين ا جواد.
ق .)1389امنیت توسعۀ فعالیت هاي گردشگري در شاارهاي
ساحل قمطالعۀ موردي :سواحل شار راممر)ا مجموعه چایده
مقالههاي همايش مل امنیت در شارهاي ساحل ا هرمزگا .
سايما باداشت جااان  .ق .)1385گازار جااان در رصاوص
پیشگیري اي عدمات ناش اي تصادفات جاده ايا مترج هادي
مارياري لیلم مارا نربان ا ناشر پ هشادۀ حمل نقل.
سايما راهداري حمل نقل جاده اي .ق .)1388سالنامۀ آماري
حمل نقل جادهاي.
سلمان ا محمدب رمضا ياده لماروي ا مااديب درياونادا ممال ب
ثابت ا فر  .ق .)1387بررس عوامل مدثر بر تصادفات جااده اي
ارايۀ راهاارهااي باراي كااهش آ قمنطقاۀ ماورد مطالعاه:

منظومۀ ر ستاي جنو رور بیابانك)ا فصلنامۀ پ هشهاي
ج رافیاي انمان ا شمارۀ 65ا ع .104-87
شاهیونديا احمدب ريیمیوانان ا رضاب سلطان ا مرضایه .ق.)1390
تأثیر امنیت ر ان اجتماع بار جاذ گردشاگرا راارج
قنمونۀ موردي :گردشگرا رارج اردشده به شار اعفاا در
سال )1389ا نظ امنیت انتظام ا د رۀ 4ا شمارۀ 1ا عا
.165 -137
شااب ا هیم ب رورشید د ستا عل محمدب حمین ا میركامال.
ق .)1390اريياب نقش عناعر انلیما بار تصاادفات جااده اي
قمطالعه محور سقز -سنندج)ا فصلنامه تحقیقاات ج رافیااي ا
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