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 چکیده

-وناتوبوس در رانندگانوقوع حوادث  نرخهش و کا وریافزایش بهرهسبب رانندگان ی های شغلسنجی و ارزیابی توانمندیصالحیت

با شاغل  شغل و سازگاری تطابقزایش میزان فا هتوان باستخدام میقبل از سنجیصالحیت مهم مزایای ازجمله.خواهد شدشهری 

. استتهران  شهریدرون اتوبوس رانندگان سنجیصالحیت مدلطراحی  حاضر مقالههدف اشاره کرد.  شهریگان اتوبوس درونانندر

 بخش راننده نفر 0222 شامل آماری جامعه حجم. است پیمایشی - توصیفیماهیت  از حیثو  کاربردی هدف به لحاظ تحقیق روش

 ان،رانندگ آماری جامعه بودن همگن ویژگی به توجه با کمّی بخش در یریگنمونه روش .است تهران رانیاتوبوسدر  فعال خصوصی

 استفاده اب وند احتمال یریگنمونه طریق ازاست،  شده توزیع هاآن بین مربوطه در که پرسشنامه رانندگان تعداد. است ساده تصادفی

 سنجیصالحیتابعاد برای و  992/2و  220/2بین  هامؤلفهبرای  تأییدیدر قالب بارهای عاملی  نتایج .است نفر 103 کوکرانفرمول  از

از طریق  قبالًکه بنیاد آمده از رویکرد کیفی دادهدستبهعد بُفت ر ههتحقیق حاضر  با انجام .آمد به دست 912/2و  143/2بین 

، صالحیت عمومی، سالمت جسمی. این ابعاد شامل شد تأیید بود نیز آمدهدستبهساختاریافته با خبرگان های عمیق و نیمهمصاحبه

 .مهارت رانندگی، مهارت ارتباطی و توانایی شناختی است شناختی، دانش رانندگی،سالمت روان

  سالمت رانندگان ی،شهردرون یهااتوبوس ،رانندگان سنجیصالحیت کلیدی: واژگان
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 مقدمه .1

عروقی، - های قلبیرانندگی در ایران پس از بیماری حوادث

 Esmaili]  ندیآمی حساببهدومین عامل مهم مرگ و ناتوانی 

et al, 2016]. ونقلحملگرچه تصادفات رانندگی در بخش ا 

 ونقللحمولی نتایج و تبعات آن تنها به بخش  ؛افتدیماتفاق 

و بر سایر ابعاد جامعه اعم از اقتصادی، اجتمـاعی،  گرددیبرنم

حـل ایـن مـسئله،  رونیازاسالمت و بهداشت تأثیرگذار است. 

مسئول و مرتبط در این  یهادستگاهتوجـه و همکـاری تمـامی 

خگو پاس تواندینم تنهاییبهو هیچ دستگاهی  طلبدیمزمینه را 

 د. دل بهبود ایمنی رانندگی محسوب گرعام تنهاییبهبوده و یا 

آمار تصادفات رانندگی در ایران، عدم  باال بودن عللیکی از 

سنجی افراد داوطلب دریافت گواهینامه توجه به بحث صالحیت

ای نوعی نگرش سیستمی به کارکنان دارد حیت حرفهصال است.

ها در خصوص ها و نگرشها، مهارتکه همه آن صفات، ویژگی

د شوهـا را شامل میاثربخشی در انجام وظایف و مسـئولیت

[Pourkarimi, et al, 2017 صالحیت رانندگی به آن دسته .]

ازد سمی شود که راننده را قادرهای رانندگان گفته میاز قابلیت

-وظایفی را که بر عهده دارد، با موفقیت انجام دهد؛ صالحیت

های مرتبط با مهارت و سنجی رانندگان ترکیبی از دانش، نگرش

حرفه رانندگی است و ارتباط بین این اجزاء نیز در عملکرد 

مؤثر است. وقتی فردی بتواند توانمندی اولیه موردنظر  رانندگان

احراز نماید، به صالحیت مکفی  اشیلمینه ارتباط شغز را در

بط ای مرتتوان گواهینامه صالحیت حرفهیافته است و می دست

 .را به وی اعطا کرد

با بررسی که از کشورهای مختلف در قالب ادبیات تحقیق نیز 

صورت گرفت، مشخص شد که در برخی از این کشورها 

 حساسیت و دقت زیادی در انجام غربالگری قبل از اعطای

ادواری و متناوب وجود دارد؛  صورتبهازآن گواهینامه و نیز پس

تنها اما متأسفانه در کشور ما چنین سازوکاری وجود نداشته و نه

های کافی برای در هنگام اخذ گواهینامه، غربالگری و آزمون

سنجش صالحیت وجود ندارد، بلکه پس از اخذ گواهینامه در 

قی قبول و دقیابی و سنجش قابلزمان تمدید گواهینامه نیز ارزی

همچنین بازدارندگی کافی در قوانین  پذیرد.هم صورت نمی

 یشناخترواناختالالت  موردسنجشبرای مثال در . وجود ندارد

ختالل ا نوعیبهنظیر اضطراب، افسردگی، وسواس و بدبینی که 

محسوب شده و کلیه رانندگان، بایستی برای ادامه حرفه رانندگی 

ه این ب تنهانه متأسفانهقرار گیرند،  موردسنجشخصوص در این 

، بلکه صرفاً در قالب فرم خود اظهاری راننده شودینممهم توجه 

 .گرددیمبسنده 

 در یاحرفهسنجی ، صالحیتیادشدهبا توجه به اهمیت موارد 

شهری ونقل اتوبوس درونسازمان حمل گذاریمشیخط یحوزه

 طیدر شراماندگاری این سازمان  یهاشرطشیپ نیترمهمیکی از 

مطابق این امر،  .شودیمنابرابر و پرچالش امروزی محسوب 

شهری یک امر ضروری سنجی رانندگان اتوبوس درونصالحیت

و مهم در حوزه ناوگان شهری است و الزم است مسئوالن امر 

ای و کاری خصوصاً در جذب های حرفهدر بررسی صالحیت

شهری، بخش عمومی و خصوصی ناوگان درونرانندگان 

 یدبنرتبهسنجش و  روازاین استانداردهای الزم را رعایت کنند.

شهری تهران، نیاز به یک وضعیت موجود رانندگان اتوبوس درون

شده درزمینه انجام  یسازیبوممدل قابل قبول علمی و 

شهری دارد که با انجام سنجی رانندگان اتوبوس درونصالحیت

 .دیگردین تحقیق این امر مهم محقق ا

در گان رانندسنجی صالحیتپیشینه  مرور پس ازدر این تحقیق 

های مدل تحقیق، روش تحقیق، یافته، داخل و خارج از کشور

 لشام ، بارهای عاملی متغیرهاییدیأت یتحقیق، تحلیل عامل

 ،، جدول تبیین واریانسسنجیابعاد صالحیتهمچنین ها و مؤلفه

 است. شده ارائهگیری و پیشنهادهای تحقیق نتیجه

پیشینه تحقیق در داخل و خارج از  .2

 کشور

-مدل صالحیت [Shakiba et al, 2021]شکیبا و همکاران 

رویکرد کیفی شهری تهران با سنجی رانندگان اتوبوس درون

 از ازین مورد هایداده گردآوریبرای  .دکردنطراحی را  بنیادداده

از  نفر 31نظرات  عمیق استفاده شد. افتهیساختارنیمه مصاحبه
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-غیراحتمال گیریمونهن طریق ازی شهردرونونقل خبرگان حمل

 تحلیل تجزیه .قرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  هدفمند وند

و  هادادهآوری جمعطریق از  کیفی،در بخش  اطالعات وها داده

طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری  هانوشتهدست

بندی حاصل از این جمع. و کدگذاری انتخابی انجام گرفت

سنجی صالحیتبومی  مراحل کدگذاری منجر به طراحی مدل

کد در کدگذاری  11ها به گردید. پردازش حاصل از کدگذاری

مفهوم در کدگذاری  31مفهوم در کدگذاری محوری و  21باز، 

د. ش تأییدآماری  صورتبهوایی و پایایی تحقیق منتج شد. ر

اتوبوس در ابعاد  رانندگان سنجیصالحیت مفهومی چارچوب

سنجی رانندگان اتوبوس صالحیتمدل گانه تحت عنوان هفت

عمومی،  شد. این ابعاد شامل صالحیت شهری ترسیمدرون

 رانندگی، مهارت شناختی، دانشروان جسمی، سالمت سالمت

 ی است.شناخت ییتوانارانندگی، مهارت ارتباطی و 

 [Han and Zhao, 2020]تحقیقی توسط هَن و ژائو چین در 

وقوع حوادث در رفتار راننده و در خصوص ارتباط بین 

شهری انجام شد. در این پژوهش با استفاده از های درونتوبوسا

ر ب رگذاریتأثرفتار راننده، چهار عامل  شدهاصالحپرسشنامه 

رفتار رانندگی ، ی حین رانندگیخطاحوادث رانندگی شامل 

ین چنخطای ناشی از عدم توجه و تخلف بررسی شد. هممثبت، 

اطالعات دموگرافیک، خودارزیابی و سابقه حوادث رانندگی نیز 

 آماری نیز صورتبهتحلیل شد. روایی و پایایی این پژوهش 

 طورهبتحلیل نشان داد که رفتارهای مثبت رانندگی شد. این  تأیید

نسبت معکوس با سه عامل دیگر یعنی خطای حین داری معنی

رانندگی، خطای ناشی از عدم توجه و تخلف داشت. این سه 

خطای ناشی از عدم توجه و تخلف ، ی حین رانندگیخطاعامل 

ن داد حوادث نشا بینیمدل پیشدارند.  باهمهمبستگی مستقیم 

 تأثیر یبر وقوع حوادث ترافیک توجهیقابل طوربهمتغیر که چهار 

 -2ساعت،  31بیش از  زمان رانندگی روزانه -3: دنگذارمی

 -1فقدان رفتارهای مثبت رانندگی در پرسشنامه رفتار رانندگی، 

تمایل  خود اظهاری -0ی تمایل به رانندگی ناایمن، خود اظهار

ست که در ایران نیز ساعات این ا توجهقابلبه تخلف. نکته 

ای در حوادث رانندگان رانندگی طوالنی روزانه نقش برجسته

 دارد. رانیاتوبوسبخش خصوصی 

 ,Asadamraji and Yarahmadi] اسدامرجی و یاراحمدی

 سازدرک خطر را با ترکیب ارزیابی رفتار در شبیه [2020

کردند. شناختی بررسی ای روانهای رایانهرانندگی و آزمون

 حداقل روش به و ساختاری سازی بر اساس معادالتمدل

 رتأثی بررسی هدف با این مطالعه جزئی انجام شد. در مجذورات

 درک میزان شناختی برروان و رفتاری فردی، خصوصیات برخی

د. ش محاسبه و تعریف خطر درک برای شاخصی خطر رانندگی،

-انونق اولویت با گانرانند رفتار آنان پیشنهاد دادند که ارزیابی

 موارد برای این با های مرتبطآموزش انجام شود و دقت و مداری

 گرفته شود. نظر در گواهینامه تمدید همچنین و اولیه دریافت

بین فرهنگ ایمنی سازمانی و  در زمینه ارتباط شهر تهراندر 

ونقل عمومی با حمل رانندگانمن و حوادث یرفتارهای ناا

توسط مکرمی و  معادالت ساختاری یسازمدلاستفاده از 

ایمن  انجام شد. نگرش [Mokarami et al, 2019]همکاران 

های در زمینهبروز حوادث عوامل مهم در  عنوانبهمن یو رفتار ا

. اندقرارگرفته موردتوجهونقل های حملسیستم ازجملهمختلف 

من یا رفتار نگرش ایمن،با هدف بررسی رابطه بین  قیتحقاین 

است. دو پرسشنامه  شدهانجاماتوبوس رانندگان حوادث  با

ونقل و پرسشنامه رفتار راننده حمل 3رانندگان فرهنگ ایمنی

راننده اتوبوس  113در میان  تحقیقشد. این  استفاده 2عمومی

این دو پرسشنامه دارای ونقل عمومی در تهران انجام شد. حمل

 تایج نشان داد که رابطهبودند. ن یسنجی مناسبوانهای رویژگی

وجود من رانندگان یانگرش و احتمال وقوع حادثه منفی بین 

وقوع حادثه رابطه مثبت من و یین رفتار نااچنین بهم دارد.

گرش نبین نقش میانجی من یمشاهده شد. از سوی دیگر، رفتار ناا

 شده در این، مدل ارائهیطورکلبه. کندایفا میایمن و حوادث را 

واند تسازمانی مینگرش ایمنی های نشان داد که استراتژی تحقیق

منجر به کاهش من رانندگان را کاهش دهد و سپس یرفتارهای ناا

 شود.حوادث تعداد 

و مصرف داروهای  هایماریب تأثیر در خصوصدر شهر تهران 

پزشکی در وقوع حوادث رانندگی در رانندگان کامیون و اتوبوس 
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 Khoshakhlagh]و همکاران  اخالقخوشتحقیقی توسط 

et al, 2019]  در این تحقیق  موردمطالعهانجام شد. جامعه

 11، باالی متأهلرانندگان کامیون و اتوبوس مرد در شهر تهران، 

سال سابقه کار، دارای گواهی  1و  کیهیپاسال، دارای گواهینامه 

 درمجموعسالمت بهداشت روان و گواهی عدم اعتیاد بودند. 

 انتخاب شد نده کامیون و اتوبوس در شهر تهران و حومهران 121

راننده دارای سابقه حادثه در گروه اول  332و در دو گروه شامل 

راننده فاقد سابقه حادثه در گروه دوم تقسیم شدند. برای  233و 

ساله حوادث رانندگی این دو گروه رانندگان  1این منظور سوابق 

تا  2133های د در سالمذکور مطابق آخرین اطالعات موجو

جمعیت شامل اطالعات  شدهطراحیدر قالب پرسشنامه  2133

، مصرف داروهای پزشکی، سوابق پزشکی و سابقه شناختی

آوری شد. نتایج حاصل از بررسی نشان حوادث رانندگی جمع

داد که وقوع حوادث رانندگی در افراد دارای دیابت و ضعف 

ر بود؛ باالت توجهیقابل طوربهبینایی در مقایسه با افراد سالم 

های قلبی و وقوع حوادث در رانندگان دارای بیماری کهیدرحال

تر از رانندگان دارای دیابت و ضعف بینایی فشارخون باال کم

بود. عالوه بر این، حوادث رانندگی در رانندگانی که داروی 

-بنلیگِ و کاهنده قند خون فیبروزیلمکاهنده چربی خون جِ

 .باالبود توجهیقابلطور کردند، بهد مصرف میمیالکِ

 Arnawa]توسط آرناوا و پوترانتو تحقیقی  یکشور اندونزدر 

and Putranto, 2019]  تاثیرآموزش راننده بر در خصوص

 .شد انجام اتوبوس گانرانندرفتار خودکنترلی و ایمن رانندگی 

د. بالقوه منجر به حادثه شو طوربهتواند من مییرفتار رانندگی ناا

قبال تسدر ا توجهیقابل تأثیرهای شهری اتوبوسایمنی رانندگی 

تعداد . خواهد داشتونقل عمومی حملستفاده از مردم به ا

علت به اغلب  ،دهدهای شهری رخ میبوساتوکه در  حوادثی

گیری میزان اندازه ،هدف از این تحقیق است.خطای انسانی 

ی ایمنی رانندگاو و ارتقای خودکنترلی  برتاثیرآموزش راننده 

ا انجام مصاحبه ب طریق تحلیل کیفی از ،در این تحقیقاست. 

فاده ی نیز با استتحلیل کمّانجام شد و ونقل عمومی حمل خبرگان

ای هساتوبو گانرانندشده توسط های تکمیلپرسشنامه جیاز نتا

 أثیرتنتایج نشان داد که آموزش راننده  .پذیرفتشهری صورت 

های خودکنترلی یکی از راهبسزایی در ایمنی رانندگی دارد. 

افزایش خودکنترلی باعث افزایش رفتار  .آموزش راننده است

تعداد باعث کاهش رفتار ایمن  وایمن رانندگی شده است 

یک چنین دریافتند که آموزش راننده هم هاآن .شودیحوادث م

 آموزش ایمنی .است گرتعدیلمتغیر یک متغیر مستقل و نه 

بلکه در ، در مورد روش خوب رانندگی کردن تنهانهرانندگی 

 مورد چگونگی کنترل میزان احساسات راننده نیز اثربخش است.

در در پژوهشی  [Zhang et al, 2019] ژنگ و همکاران

ارتباط بین مهارت رانندگی و رفتار رانندگی را در  کشور چین

پرسشنامه رفتار راننده و  هاآنرانندگان اتوبوس بررسی کردند. 

معادالت  سازیمدلرانندگی را با استفاده از  معیارهای مهارت

راننده  123های پژوهش از داده آنساختاری تحلیل کردند. در 

 شد. نتایج نشان داد کهاستفاده  رانیاتوبوسشرکت  3چینی از 

نگرش ایمن نقش مهمی در کاهش تخلفات، خطاها و خطاهای 

چنین تجربه رانندگی باعث بهبود سهوی راننده اتوبوس دارد. هم

شود. آنان نتیجه گرفتند که آموزش رانندگی نگرش ایمن می

ایمن و تفهیم نقش و سهم رفتار راننده در وقوع حادثه برای 

-، مدل ارائهطورکلیبهضروری است. کاهش حوادث اتوبوس 

نگرش ایمنی های نشان داد که استراتژی تحقیق شده در این

من رانندگان را کاهش دهد و یتواند رفتارهای نااسازمانی می

 شود.حوادث منجر به کاهش تعداد سپس 

 2232 جمعیت شناختیدر کشور چین رابطه بین مشخصات 

تحصیالت، سابقه شغلی، سن شهری شامل راننده اتوبوس درون

 ن و همکارانو حوادث رانندگی توسط وِ و جنسیت با تخلفات

[Wen et al, 2016]  بررسی شد. درصد رانندگان با سطح

ر از ، دیپلم و باالتر از دیپلم که یک یا بیشتپلمید ریزتحصیالت 

بنابراین ؛ بود %3/0و  %1/1، %3/31یک حادثه داشتند، به ترتیب 

ثه رانندگانی که زیر دیپلم هستند، از رانندگان دارای احتمال حاد

بیشتر است. آنان  %311 و %01دیپلم و باالتر از دیپلم، به ترتیب 

نتیجه گرفتند که احتمال حادثه با سطح تحصیالت راننده رابطه 

 %1/1معکوس دارد. در خصوص سابقه شغلی رانندگان، فقط 

سال سابقه،  1کمتر از  رانندگان با کمترین سابقه رانندگی یعنی

یک یا بیشتر از یک حادثه داشتند. این در حالی است که رانندگان 
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برابر  3/2یعنی  %3363سال سابقه رانندگی  23تا  30دارای 

نابراین ب؛ تجربه یک یا بیشتر از یک حادثه داشتندرانندگان کم

ه بمرتب تحت آموزش مداوم و پایش باشد.  طوربهراننده باید 

در چین در آمار  بدو خدمترسد آموزش کیفی رانندگان یم نظر

کار اتوبوس اثرگذار بوده باشد. این پایین حوادث رانندگان تازه

یابد، احتمال پژوهش نشان داد که هر چه سن راننده افزایش می

رانندگان با سن باالی  %0/33 مثالًشود. حادثه او نیز بیشتر می

فقط  هکیدرحالحادثه داشتند؛ سال سن، یک یا بیشتر از یک  11

سال یک یا بیشتر از یک  11تر از رانندگان با سن پایین 2/3%

بیشتر  %02سال،  11رانندگان باالی  دیگرعبارتبه؛ حادثه داشتند

سال در معرض حادثه هستند. این امر علیرغم  11از رانندگان زیر 

دهنده نشان احتماالًسال است و تجربه باالتر رانندگان میان

ایی توان ازجملهنفس کاذب و کاهش توان شناختی آنان اعتمادبه

 نشده رانندگانهای جسمی درمانتوجه است. البته نقش بیماری

است. این پژوهش در  مؤثراین آمار  باال بودنمسن نیز در 

خصوص جنسیت رانندگان نشان داد که احتمال حادثه رانندگان 

در این تحقیق  ضمناًت. کمتر از رانندگان مرد اس %31زن 

راننده اتوبوس هیچ اطالعات پرسنلی در  30مشخص شد که 

پرونده استخدامی نداشتند؛ ولی دارای حوادث رانندگی زیادی 

بودند. یک نکته مدیریتی در این تحقیق این است که بایستی از 

جذب و ادامه همکاری رانندگانی که فاقد پرونده پرسنلی هستند 

 .ناقص است، جلوگیری شود هاآنبع انسانی و یا پرونده منا

 [Davoodi and Karamifar, 2013] اودی و کرمی فرد

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی »ای با موضوع مطالعه

ط توس« در رانندگان صنعت نفت پزشکیو صدور صالحیت 

است که  شدهانجامسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

کار صنعت  طب متخصصین و صنعتى طب تخصصى شوراى

 مهم رانندگان و نقش سالمت اهداف به دستیابى منظورنفت به

 انجام نحوه کشورى دستورالعمل جامعه، افراد ایمنى حفظ در آن

 طب هاىمجموعه دستورالعمل در را رانندگان پزشکى معاینات

 این مفاد با صنعتى پزشکان آشنایى داده است. قرار صنعتى

 انجام نحوه و ریزىدر برنامه را صنعتى طب مراکز دستورالعمل،

 صدور نحوه مورد در گیریو تصمیم رانندگان پزشکى معاینات

کرد. این  خواهد کمک نفت در صنعت آنان پزشکى صالحیت

ی اارزیابی عمدتاً در قالب معاینات پزشکی بدو استخدام و دوره

ان رانندگ یشناسروانهای مهارتی و سنجیبوده و فاقد صالحیت

 است.

 [Burchert and Petermann, 2011] پیترمنچرت و بور

های آموزش رانندگان ها و ارزیابیوشر با موضوع یامطالعه

های مختلف آموزش این پژوهشگران روش .ندداد انجامای حرفه

و سنجش را بررسی کردند. آنان مزایا و معایب استفاده از آموزش 

ش های سنجساز رانندگی و سامانهالکترونیکی، اسالید، شبیه

 را برایوسیله نقلیه درون  ستیزطیرانندگی سازگار با مح

ن نشا 3در قالب شکل  همچنینای بررسی کردند. رانندگان حرفه

دادند که همواره ارتباط منطقی بین اجزای سیستم آموزش شامل 

های آموزش، نقش مربیان نظری و عملی، فرایند آموزشی، روش

محیط و شرایط آموزش، محتوای آموزشی و ارزیابی وجود دارد. 

 صطور خاکیفیت و ابزارهایی که بههای مختلف تضمین روش

 یباید بیشتر موردبررس ،اندشدهیوپرورش طراحبرای آموزش

مر پیشینه، توجه به ا عنوانبهاهمیت این عنوان مقاله . قرار گیرند

های نوین ی در استفاده از فناوریاحرفهآموزش رانندگان 

ه این ما، ب در کشور متأسفانه. باشدیم سازهیشبآموزشی همچون 

امر مهم توجه چندانی، جز موارد محدود نشده است.
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 ، مربی، فرایند آموزشی، محیط و شرایط آموزش، محتوای آموزشی و ارزیابیراننده اجزای سیستم آموزش شامل .1 شکل

 [Burchert and Petermann, 2011]

 تحقیق روش .3

که با توجه  باشدیم 2 صورت شکلتحقیق مقاله حاضر به مدل

 Shakiba et]  آمده استدستونقل بهبه نظر خبرگان حمل

al, 2021]. 

کاربردی است. انتخاب  روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف 

احتمال وند با استفاده از  یریگتعداد رانندگان، از طریق نمونه

نفر  2111کوکران انجام شد. حجم جامعه آماری برابر  فرمول

.راننده بخش خصوصی فعال دراتوبوسرانی تهران است

 

[Shakiba et al, 2021] تهران یشهرسنجی رانندگان اتوبوس درونمدل صالحیت. 2 شکل
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در بخش کمّی با توجه به ویژگی همگن بودن  یریگنمونهروش 

 حجم نمونه برابر. باشدیمجامعه آماری رانندگان، تصادفی ساده 

پرسشنامه تهیه شده در بین رانندگان بخش  .نفر است 123با 

تهران توزیع شده است. تجزیه  یشهردرونخصوصی اتوبوس 

؛ استفاده شد تاییدی و اطالعات از تحلیل عاملی هادادهتحلیل 

ار برای بررسی اعتب .گرددیم وتحلیلتجزیه SPSS افزارنرمبا  که

 حتوامروایی متخصصین امر استفاده شد و نسبت  ازنظرابزار 

(CVR1) محاسبه این شاخص از نظرات  . برایآمد به دست

اده استف موردنظرمحتوای آزمون  نهیکارشناسان متخصص درزم

و ارائه تعاریف عملیاتی  هاآنشد و با توضیح اهداف آزمون برای 

تا هریک از  شدخواسته  هاآناز  ،هاسؤالمربوط به محتوای 

، «سؤال ضروری است»بخشی را بر اساس طیف سه هاسؤال

سؤال ضرورتی »و « ولی ضروری نیست ؛سؤال مفید است»

𝐶𝑉𝑅این شاخص از فرمول بندی کنند. طبقه ،«ندارد =

(𝑛𝐸 − 𝑁/2)/(𝑁/2) آید که در آندست می به 𝑛𝐸 عداد ت

 را انتخاب« سؤال ضروری است»نی است که گزینه متخصصا

 تعداد کل متخصصین ارزیاب است Nکردند و 

[Taherdoost, 2016].  متخصص انجام شد 1این ارزیابی از. 

 00/1قبول برابر قابل CVRمقدار حداقل شاخص  N=1 یبرا

حداقل آمد و  به دست 3برابر  CVR کهنیابه  و با توجهاست 

CVR ابعاد  یمحتوا روایی، باشدمی00/1معادل عدد موردقبول

 شد. تأییدنیز 

وبوس سنجی رانندگان اتصالحیت برای تعیین پایایی پرسشنامه

بهره گرفته شد. مقادیر  کرونباخاز ضریب آلفای  یشهردرون

آورده شده  3هرکدام از ابعاد در جدول  برایآلفای کرونباخ 

 است.

 های تحقیقپایایی سازه. 1جدول 

 آلفای کرونباخ متغیرها

100/1 صالحیت عمومی  

111/1 سالمت جسمی  

133/1 یشناختسالمت روان  

310/1 دانش رانندگی  

311/1 مهارت رانندگی  

111/1 ارتباطی مهارت  

331/1 های شناختیتوانایی  

با استفاده از  3آمده طبق جدول دستضریب آلفای کلی به

-به 331/1و تا 133/1در بازه ابعاد تمام برای  SPSS افزارنرم

 یاپرسشنامه ابعاد همه کرونباخآلفای بنابراین دست آمد. 

شهر تهران در  یشهردرونسنجی رانندگان اتوبوس صالحیت

است که حاکی از پایایی مناسب مدل  1/1این تحقیق باالتر از 

 .است

 تحقیق یهاافتهی .4

 شناختیجمعیت یهایژگیو 4-1

 دهندگان مطابقی پاسخلتحصیالت و سابقه شغتوزیع سن، 

است. 2جدول 

 دهندگانتحصیالت و سابقه شغلی پاسخسن، توزیع فراوانی . 2جدول 

 سن
 یفراوان

 )تعداد(

درصد 

 فراوانی
 تحصیالت

 یفراوان

 تعداد()

درصد 

 فراوانی
 شغلی سابقه

 یفراوان

 تعداد()

درصد 

 فراوانی

 11تا  23

 سال
21 2/1 

دیپلم به 

 پایین
 3/13 333 سال 2 زیر 0/21 31

 11تا  13

 سال
 3/13 330 دیپلم 1/31 00

 31تا  2

 سال
01 1/20 

 01تا  13

 سال
 1/32 01 پلمیدفوق 1/23 31

 21تا  33

 سال
32 3/21 



 شناس کاشانیعلیرضا شکیبا، علی نحوی، طیبه فردوسی، فریده حق

 3011 زمستان(/13) دومونقل/ سال سیزدهم/ شماره فصلنامه مهندسی حمل

3112 

 سن
 یفراوان

 )تعداد(

درصد 

 فراوانی
 تحصیالت

 یفراوان

 تعداد()

درصد 

 فراوانی
 شغلی سابقه

 یفراوان

 تعداد()

درصد 

 فراوانی

 01تا  03

 سال
 1/1 20 کارشناسی 3/23 11

 21ی باال

 سال
11 0/0 

 11تا  03

 سال
12 2/33 

کارشناسی 

 ارشد
31 3/1    

سال  13

 به باال
01 3/30       

 311 123  311 123  311 123 کل

 

توزیع سنی، تحصیالت و سابقه شغلی رانندگان در نمونه آماری 

اطالعات  مطابقمتناسب با جامعه آماری انتخاب شد. 

بیشترین تعداد  ،در رابطه با سن افراد 2جدول از  آمدهدستبه

 %1/23 یفراوانسال با  01الی  13گروه سنی در  دهندگانپاسخ

سال  11الی  23ی گروه سندهندگان در پاسختعداد کمترین  و 

 ،دهندگانپاسخدر رابطه با تحصیالت . بودند %2/1 یفراوان با

فراوانی و  %3/13 دیپلمه با افرادمربوط به بیشترین تعداد پاسخ 

رانندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد با فراوانی  تعدادترین کم

 ندهندگاپاسخشغلی  سابقه باهمچنین در رابطه بودند.  3/1%

 سابقهسال  2زیر با رانندگانی  دهندگانپاسخبیشترین تعداد 

 سابقه دهندگانپاسخو کمترین تعداد  % 3/13با فراوانی شغلی 

با توجه به قوانین  بودند. % 0/0با فراوانی سال  21شغلی باالی 

 استخدامی، کلیه این افراد مذکر و متاهل بودند.

 تحقیق یاستنباطآمار  4-2

دن توزیع نبو نرمال یا بودن نرمال تعیینبه بررسی و  بخشدر این 

 و تحلیل 3اسمیرنف کولموگروف آزمون از استفاده باها داده

ی شهررانندگان اتوبوس درون سنجیصالحیت تاییدی عاملی

 .شودیمپرداخته تهران و ابعاد آن 

ها با هتعیین نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع داد 4-2-1

 کولموگروف اسمیرنف آزموناستفاده از 

لعه از مورد مطا یهادادهتوزیع  برای بررسی فرض نرمال بودن

ای استفاده شده است. ک نمونهتآزمون کولموگروف اسمیرنف 

ه ها ابتدا فرض صفر مبتنی بر اینکهنگام بررسی نرمال بودن داده

؛ شودمیتست  %1ست را در سطح خطای ها نرمال اتوزیع داده

دست آید، در  11/1مساوی  تربزرگبنابراین اگر آماره آزمون 

این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال 

ها نرمال توزیع داده گریدعبارتبه؛ است، وجود نخواهد داشت

های آماری دهخواهد بود. برای آزمون نرمال بودن توزیع دا

 شود:میزیر بیان  صورتبه

H0: های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال استیع دادهتوز 

H1: های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیستتوزیع داده 

سنجی تمامی ابعاد صالحیت 1بنابراین با توجه به جدول 

ح و سط باشندیم نرمال ریغشهر تهران  رانیاتوبوسرانندگان 

 است. 11/1کمتر از  هاآنی معنادار

ف برای بررسی وف اسمیرنرونتایج آزمون کولموگو .3 جدول

 هاداده توزیع

 ابعاد
 یسطح معنادار

(sig) 
 نتیجه

111/1 صالحیت عمومی  غیر نرمال 

110/1 سالمت جسمی  غیر نرمال 

یشناختسالمت روان  112/1  غیر نرمال 

110/1 دانش رانندگی  غیر نرمال 

113/1 مهارت رانندگی  غیر نرمال 

ارتباطی مهارت  121/1  غیر نرمال 

های شناختیتوانایی  112/1  غیر نرمال 

محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی  تأییدیدر تحلیل عاملی 

مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه محقق 
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ارتباط داشته  عاملیآن است که هر متغیری ممکن است با هر 

 .[Taherdoot, 2014] باشد

 بررسی کفایت حجم نمونه 4-2-2

 أییدیتکلید استفاده از تحلیل عاملی  ،نمونه حجم آزمون کفایت

 آماری است. این آزمون یهاآزمون نیترشرفتهیپیکی از  عنوانبه

نیز  31تو کرویت بارتل 0که آزمون کفایت حجم نمونه کِی.اِم.اُ.

 کفایت از این آزمون از استفاده با توانیم ،شودیمنامیده 

دامنه . [Momeni, 2009]نمود  حاصل اطمینان یریگنمونه

 شاخص مقدار اگر. دارد قرار یک تا صفر بین شاخص این

 عاملی تحلیل برای نظر مورد یهاداده باشد، یک به نزدیک

 رایب عاملی تحلیل نتایج صورت این غیر در و هستند مناسب

 .[Denis, 2014]باشد  نمی مناسب چندان نظر مورد یهاداده

 ه مقدارشود کمی استفاده مقادیری برای کفایت حجم نمونه 

بارتلت نیز که مقدار نتیجه آزمون باشد و  1/1 از بزرگتر کِی.اِم.اُ.

متر کسطح معناداری آماری  ازنظرباید  باشدینم ریرپذیتفسآن 

در تحلیل عاملی ابتدا باید  .[Denis, 2014] باشد 11/1از 

ی موجود برای تحلیل را هادادهاطمینان حاصل شود که آیا 

ازآنجاکه مقدار شاخص  0طبق جدول  .استفاده کرد توانیم

 ،باشدیم 1/1شاخص مناسب بیشتر از و است  111/1 ،.کِی.اِم.اُ

ن . همچنیباشدیتعداد نمونه آماری برای تحلیل عاملی کافی م

درصد  11/1معناداری آزمون بارتلت کمتر از مقدار سطح 

تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار،  دهدیکه نشان م باشدیم

 مدل عاملی مناسب است.

 یریگنمونهکفایت  .4جدول 

 10/1 کِی.اِم.اُ.شاخص 

 1112 آزمون بارتلت

 211 (Df) درجه آزادی

 11/1 (sig) یمعنادارسطح 

-ابعاد صالحیتو  متغیرها تأییدیبارهای عاملی  4-2-3

 سنجی

بارهای عاملی نشان داده شده است که میزان تبیین  1در جدول  

در این مرحله بارهای عاملی  دهدیمواریانس سؤاالت را نشان 

زیرا کوچک بودن این مقدار ؛ گرددیمحذف  1/1از  ترکوچک

 ؛ وارتباط ندارد هاعاملاز  کچ ییهبدان معناست که عامل با 

عاملی بیشتر از  که بارهای میدهیماین مرحله را تا آنجا ادامه 

د.باش 1/1

 سنجیابعاد صالحیتمتغیرها و  تأییدینتایج بارهای عاملی  .5جدول 

 ردیف

ابعاد 

-صالحیت

 سنجی

 هامتغیر

بار 

 عاملی

 متغیرها

بار 

عاملی 

 ابعاد

3 

صالحیت 

 عمومی

331/1 سن  

012/1  

 

 

133/1 نزدیک بودن( هایاستانبومی بودن راننده )اهل استان تهران یا  2  

1 
ذب ران زن جران مرد جذب شود و اتوبوسجنسیت متناسب بافرهنگ بومی )فقط اتوبوس

 نشود.(
101/1  

030/1 ران(میزان تحصیالت )شرط مدرک تحصیلی دیپلم برای جذب اتوبوس 0  

101/1 ای )اولویت جذب برای رانندگان باتجربه(سوابق حرفه 1  

3 
در جذب راننده با برخوردار بودن وضعیت مالی مناسب داشتن تمکن مالی اولیه )اولویت 

 قبل از جذب راننده(
331/1  

320/1 عدم سوءپیشینه 1  

313/1 پرونده تخلفات راننده )اولویت در جذب رانندگان فاقد تخلف( 3  

032/1 عدم اعتیاد 0  
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 ردیف

ابعاد 

-صالحیت

 سنجی

 هامتغیر

بار 

 عاملی

 متغیرها

بار 

عاملی 

 ابعاد

012/1 عدم مصرف سیگار )اولویت در جذب راننده فاقد استعمال دخانیات( 31  

210/1 رانرعایت وزن و قد متعارف برای جذب اتوبوس 33  

331/1 اعتبارسنجی آزمایش اعتیاد )اطمینان از صحت تست اعتیاد( 32  

31 

سالمت 

 جسمی

پرسشنامه اینترنتی سالمت جسمی )تکمیل پرسشنامه توسط متقاضی جذب قبل از انجام 

 معاینه(
111/1  

313/1  

313/1 ده(شسالمت جسمی )ارزیابی  پرسشنامه تکمیل پرسشنامه اینترنتیراستی آزمایی  30  

110/1 تناسب فیزیکی و بدنی راننده )سازگاری شغل راننده به لحاظ تناسب بدنی( 31  

123/1 سبک زندگی سالم راننده )عادت داشتن به ورزش و ...( 33  

31 
ها و معاینات در فواصل زمانی مشخص آزمایشها و معاینات ادواری )انجام انجام آزمایش

 پس از جذب(
112/1  

031/1 سالمت قلب و عروق 33  

011/1 سالمت مغزی 30  

111/1 سالمت اسکلتی و عضالنی 21  

111/1 سالمت بینایی 23  

131/1 سالمت شنوایی 22  

130/1 نداشتن دیابت 21  

113/1 سالمت تنفسی 20  

123/1 گوارشیسالمت  21  

101/1 سالمت کلیوی 23  

110/1 خوابی(عدم اختالل خواب راننده )مانند بیماری بی 21  

23 

سالمت 

شناختیروان  

021/1 شناختی بر اساس پرسشنامهبررسی اولیه سوابق سالمت روان  

011/1  

133/1 شناختی از طریق مصاحبه بالینی و آزمونارزیابی پرسشنامه روان 20  

001/1 ارزیابی وضعیت اضطراب )اولویت در جذب رانندگان فاقد اضطراب( 11  

011/1 افسردگی )اولویت در جذب رانندگان فاقد افسردگی( 13  

001/1 وسواس )اولویت در جذب رانندگان فاقد وسواس( 12  

023/1 بدبینی )اولویت در جذب رانندگان فاقد سوءظن و بدبینی( 11  

101/1 )رعایت قانون و داشتن تعهد در رانندگی( پذیریمسئولیت 10  

033/1 نفس )راننده خودش و شغل رانندگی را مهم و باارزش بداند.(عزت 11  

010/1 ونقل ایمن )باور به اهمیت رانندگی ایمن(نگرش حمل 13  

121/1 عدم باورهای قضاوقدری )بداند که تصادف قسمت و شانس نیست( 11  

13 

 دانش رانندگی

020/1 دانش فنی )دانستن موارد مهم تعمیرونگهداری عمومی اتوبوس(  

031/1  
10 

و معابر شهری،  هاتقاطع، انواع هانامهآییندانش قوانین راهنمایی و رانندگی )دانستن 

 ، عالئم ترافیکی(خوانینقشه
001/1  
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 ردیف

ابعاد 

-صالحیت

 سنجی

 هامتغیر

بار 

 عاملی

 متغیرها

بار 

عاملی 

 ابعاد

111/1 شهری(های درونآدرسدانش شهرشناسی )دانش آشنایی با مسیرها و  01  

313/1 اصول جابجایی مسافر )کیفیت الزم در جابجایی صحیح مسافر با رعایت سرعت و دقت( 03  

02 

مهارت 

 رانندگی

 

110/1 سبک رانندگی )رانندگی بااحتیاط و سرعت مطمئنه در شیوه رانندگی(  

013/1  

01 
که احتمال تصادف حتی در صورت  ایگونهمهارت رانندگی تدافعی )مهارت رانندگی به

 خطای دیگر خودروها اندک باشد.(
131/1  

00 
مهارت رانندگی در شرایط خاص و بحرانی )مهارت راننده در شرایط جوی نامساعد و در 

 (بینیپیشغیرقابلشرایط ناگهانی و 
133/1  

101/1 خیز خط(حادثهارزیابی و آگاهی از نقاط پرخطر مسیر )تسلط راننده بر نقاط  01  

111/1 ساز رانندگی )توجه راننده به خطرات احتمالی(درک خطر از طریق دستگاه شبیه 03  

01 
ساز )سرعت عمل های محیطی با استفاده از شبیهسنجش زمان واکنش نسبت به محرک

 راننده هنگام خطای خودروهای دیگر(
012/1  

031/1 ساز )میزان توجه راننده به خطرات احتمالی(طریق شبیهارزیابی میزان تمرکز راننده از  03  

00 
آزمودن شیوه رانندگی از طریق مربی باتجربه )رانندگی دوره آزمایشی در کنار راننده کار 

 جربه و کاربلد(تبا
300/1  

11 

 هایمهارت

 ارتباطی

031/1 ارتباط با مسافران )نحوه تعامل و برخورد با مسافران(  

303/1  

131/1 کاران، مسئولین و تشکیالت اداریباهمارتباط  13  

021/1 ماههارزیابی عملی مهارت ارتباطی راننده در طی دوره آزمایشی سه 12  

102/1 (با همسرمهارت همسرداری )مهارت ارتباطی مناسب  11  

131/1 های فرزندپروری )مهارت ارتباطی مناسب با فرزندان(شیوه 10  

333/1 رفاه خانواده )توجه راننده به سطح رفاه خانواده( سطح 11  

توانایی  13

 شناختی

 

 

 

 

 

031/1 میزان توان یادگیری رانندگان )داشتن ضریب هوشی مناسب راننده(  

031/1  

 

 

 

 

033/1 توجه، تمرکز و دقت راننده )توجه مستمر و دائم درحین انجام رانندگی( 11  

13 
بیشتر راننده در مواجهه با بعضی از خطرات مهم در رانندگی  توجه انتخابی )حساسیت

 مانند عابران پیاده(
112/1  

10 
داشتن حافظه مناسب دیداری )به یاد داشتن موقتی تابلوها و حرکت خودروها و عابرینی 

 که راننده لحظاتی قبل دیده است.(
011/1  

31  
گیری درست راننده در استفاده از ترمز یا فرمان هنگام مناسب )قدرت تصمیم گیریتصمیم

 خطر تصادف(
013/1   

 

بارهای عاملی  1از جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

؛ شوندیمباشند در این مرحله حذف  1/1متغیرهایی که کمتر از 

که بار عاملی آن  33 ریمتغ صرفاًبنابراین از بین متغیرهای تحقیق 

. شدحذف است، در تحلیل نهایی بوده  210/1یعنی 1/1کمتر از 

 1/1خوشبختانه در سایر متغیرها به دلیل اینکه که باالتر از 

 د.ندار ایشدهذفحهستند، بار 

 جدول تبیین واریانس 4-3
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-، مشخص میمانندباقی میه در تحلیل ک ییهاعامل بعدمرحله 

 نییتبتعداد عوامل شناسایی شده و میزان  3 در جدول. شود

. با توجه به نتایج شودیممشخص  هاآنواریانس برای هر یک از 

 کهییازآنجابیان کرد  توانیم SPSSخروجی برآمده از تحلیل 

 ،از یک هستند تربزرگدارای مقادیر ویژه  آمدهدستبههمه ابعاد 

.دماننیمبنابراین در مدل باقی 

 تبیین واریانس .6جدول 

 مقادیر ویژه مقادیر ویژه عوامل استخراجی
 

 ابعاد
واریانس 

 تجمعی

مقدار 

 واریانس
 مقدار

واریانس 

 تجمعی

مقدار 

 واریانس
 مقدار

303/13  303/13  130/1  303/13  303/13  3/1  3 

130/31  312/31  333/3  133/31  312/31  333/3  2 

   312/10  130/32  303/1  1 

   111/33  103/1  123/1  0 

   303/02  303/3  010/1  1 

   133/01  033/0  130/1  3 

   111/311  330/2  331/1  1 

 

بعد صالحیت  -- هفت بعد این از بعددو  3مطابق جدول 

دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک  --عمومی و سالمت جسمی 

از میزان واریانس تجمعی را شامل  %3/31هستند و این دو بعد 

، بعد سالمت %2/13بعد صالحیت عمومی حدود  .شوندمی

بعد ، %3/32شناختی ، بعد سالمت روان%0/31 جسمی حدود

 بعد مهارت، %2/3بعد مهارت رانندگی ، %1/1دانش رانندگی 

مقدار واریانس  %3/2های شناختی د تواناییبعو  %1/0ارتباطی 

 د.ندهمی تشکیلرا 

 و پیشنهادها یریگجهینت .5

 رانندگان سنجیصالحیت طراحی مدل حاضر مقالههدف 

 بارهایکمی در قالب نتایج تهران است.  شهریدرون اتوبوس

 نجیسصالحیتابعاد  برای هریک از آمدهدستبه تأییدیعاملی 

بار با صالحیت عمومی  ،شاملشهری رانندگان اتوبوس درون

 تأییدی بار عاملی با، سالمت جسمانی 012/1 تأییدی عاملی

، دانش 011/1 تأییدی بار عاملیبا شناختی ، سالمت روان313/1

بار با ، مهارت رانندگی 031/1 تأییدی بار عاملیبا رانندگی 

  تأییدی بار عاملیبا ، مهارت ارتباطی 013/1 تأییدی عاملی

در که  031/1 تأییدی بار عاملی  باتوانایی شناختی  303/1

مجموع در این مرحله تمامی ابعاد هفت گانه صالحیت سنجی 

ان، سنجی رانندگابعاد صالحیت از بینهمچنین  تایید شد.نیز 

دانش رانندگی و مهارت رانندگی به ترتیب باالترین ضریب 

ی سنجبه نسبت سایر ابعاد صالحیت تأییدیبارهای عاملی 

 برخوردارند.  

  هایمؤلفهشامل متغیرها  تأییدیبارهای عاملی  نتایج حاصل از

هد دسنجی  نشان میبرای هریک از ابعاد صالحیت آمدهدستبه

 میزان تحصیالت مؤلفهصالحیت عمومی بعد  هایمؤلفهاز بین 

عدم ، (ران)شرط مدرک تحصیلی دیپلم برای جذب اتوبوس

دم مصرف سیگار )اولویت در جذب راننده فاقد ع مؤلفهو  اعتیاد

و   یتأیید.دارای باالترین ضریب بار عاملی استعمال دخانیات(،

یرها و را به نسبت سایر متغ تأثیرگذاریبیشترین اهمیت و میزان 

ور طهمینبعد برخوردارمی باشند  در این آمدهدستبه هایمؤلفه

سالمت  هایمؤلفهو متغیرهای سالمت جسمی،  هامؤلفهبین  از

باالترین ضریب بار عاملی قلب و عروق و  سالمت مغزی 

بت سایر را به نس تأثیرگذاریو بیشترین اهمیت و میزان   تأییدی

بعد برخوردارمی باشند.  در این آمدهدستبه هایمؤلفهمتغیرها و 

 هایمؤلفه شناختیروانو متغیرهای سالمت  هامؤلفه از بین

وسواس، افسردگی، ارزیابی وضعیت اضطراب، نگرش 
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 یشناختروانو بررسی اولیه سوابق  ونقل ایمن، بدبینیحمل

ین و بیشتر  تأییدیراننده دارای باالترین ضریب بار عاملی 

 هایؤلفهمرا به نسبت سایر متغیرها و  تأثیرگذاریاهمیت و میزان 

همچنین از بین  .باشند بعد برخوردارمی در این آمدهدستبه

و متغیرهای مربوط به دانش رانندگی رانندگان در زمینه  هامؤلفه

، انواع هانامهآییندانش قوانین راهنمایی و رانندگی )دانستن 

 ، عالئم ترافیکی(، دانش فنیخوانینقشهو معابر شهری،  هاتقاطع

دارای  )دانستن موارد مهم تعمیرونگهداری عمومی اتوبوس(،

ان و بیشترین اهمیت و میز  تأییدیالترین ضریب بار عاملی با

 آمدهتدسبه هایمؤلفهرا به نسبت سایر متغیرها و  تأثیرگذاری

وط و متغیرهای مرب هامؤلفهاز بین  بعد برخوردارمی باشند در این

 سنجش زمان واکنش نسبت و یا متغیر مؤلفهبه مهارت رانندگی، 

تغیر مو یا  مؤلفه شبیه سازوده از های محیطی با استفابه محرک

ن ، دارای باالتریسازارزیابی میزان تمرکز راننده از طریق شبیه

ت را در اهمی تأثیرگذاریو بیشترین   تأییدیضریب بار عاملی 

از ن همچنی این بعد داشتند هایمؤلفهمقایسه با سایر متغیرها و 

رتباط ا، رانندهو متغیرهای مربوط به مهارت ارتباطی  هامؤلفه بین

ی ارزیاب با مسافران( راننده با مسافران )نحوه تعامل و برخورد

 ماههسهعملی مهارت ارتباطی راننده در طی دوره آزمایشی 

اهمیت  گذاریتأثیرو بیشترین   تأییدیباالترین ضریب بار عاملی 

 نهایتاً و این بعد داشتند هایمؤلفهرا در مقایسه با سایر متغیرها و 

تغیر مو یا  مؤلفهو متغیرهای توانایی شناختی،  هامؤلفهین از ب

 میزان توان یادگیری رانندگان، داشتن حافظه مناسب دیداری 

گیری درست راننده در مناسب )قدرت تصمیم گیریتصمیم

و متغیر توجه،  استفاده از ترمز یا فرمان هنگام خطر تصادف(

 حین انجام رانندگی(تمرکز و دقت راننده )توجه مستمر و دائم در

زان و بیشترین  اهمیت و می  تأییدیباالترین ضریب بار عاملی 

بعد  این هایمؤلفهرا در مقایسه با سایر متغیرها و  تأثیرگذاری

 .داشتند

قیق در پیشینه تح شدهبررسیاین تحقیق در مقایسه باکارهای 

سنجی رانندگان است که به موضوع صالحیت مزیتدارای این 

ت. بعدی پرداخته اسجامع و یکپارچه و نه تک صورتبهاتوبوس 

 [Davoodi and Karamifar, 2013] داودی و کرمی فر

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی »ای با موضوع مطالعه

ط توس« و صدور صالحیت پزشکی در رانندگان صنعت نفت

 مقالهدر  .است شدهانجامسازمان بهداشت و درمان صنعت نفت 

 یهرشدرونرانندگان اتوبوس معاینات پزشکی  انجام نیز حاضر

که در  شودیممحسوب  سنجیصالحیتمهم  یهامؤلفهیکی از 

قالب دو مفهوم تحت عنوان پرونده سالمت جسمانی و سنجش 

 .استآمده سالمت جسمانی 

 [Burchert and Petermann, 2011] و پیترمن تورچرب

های آموزش رانندگان ها و ارزیابیروش» با موضوع یامطالعه

این پژوهشگران مزایا و معایب استفاده از  انجام دادند.« ایحرفه

ای هساز رانندگی و سامانهآموزش الکترونیکی، اسالید، شبیه

ا روسیله نقلیه درون  ستیزطیسنجش رانندگی سازگار با مح

 نیز برحاضر حقیق در ت ای بررسی کردند.برای رانندگان حرفه

اط از نق یو آگاه یابیارز ،درک خطر ،تمرکز راننده یزانم یابیارز

ن همچنی خط( یزخ)تسلط راننده بر نقاط حادثه یرپرخطر مس

با  یطیمح یهانسبت به محرکراننده سنجش زمان واکنش 

 یمرب قیرانندگی از طر یوهآزمودن شدر کنار  سازیهاستفاده از شب

 د(در کنار راننده باتجربه و کاربل یشیدوره آزما یباتجربه )رانندگ

 می شود. تأکیدنیز 

ینه تحقیق، اسدامرجی و یاراحمدی همچنین در پیش

[Asadamraji and Yarahmadi, 2020]  بر متغیرهـای

در این ؛ اندکردهاثرگـذار بـر شـاخص درک خطـر راننده توجه 

 رانندگی ومیزان تمرکز، سبک زمان واکنش، ارزیابی تحقیق 

که ارتباط تنگاتنگی با شاخص مهارت رانندگی تدافعی راننده 

مهم مهارت رانندگی محسوب  یهامؤلفهاز  و درک خطردارند

مورد  ازسهیشبآزمون  تحت عنواندر مدل کیفی تحقیق  شوندیم

 قرارگرفته است. تأکید

 2232 جمعیت شناختیدر کشور چین رابطه بین مشخصات 

شهری شامل تحصیالت، سابقه شغلی، سن راننده اتوبوس درون

و حوادث رانندگی توسط ون و همکاران  و جنسیت با تخلفات

[Wen et al, 2016]  .رحاض تحقیق در مدل کیفیبررسی شد 

که بوده صالحیت عمومی مهم  یهامؤلفه ازمذکور رد اموهمه 

وب نیز محسسنجی گانه صالحیتابعاد هفتیکی از  تنهاییبه
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و در قالب دو مفهوم، تحت عنوان هویت عمومی و  شودیم

 شده است. تأکیدنیز  سوابق آموزشی

 در ودشیم توصیه ی ذینفع و مرتبط امرهاسازمان مسئولین به

ی هامؤلفهمجموع  آموزش و جذب رانندگان روی هنگام

 رانندگان سنجیطراحی مدل صالحیت از هفت بعد آمدهدستبه

 عمومی، سالمت ی تهران که شامل صالحیتشهردروناتوبوس 

رانندگی،  رانندگی، مهارت شناختی، دانشروان جسمی، سالمت

 یشتریب تمرکز و تأکیدی است، شناخت ییتوانامهارت ارتباطی و 

 باشند. داشته

قیق، حت هاییافته پیشنهاد بر اساستحقیق در قالب  پیشنهادهای

کاربردی و پیشنهادها برای تحقیقات آتی  مدیریتی یشنهادهایپ

 یل آمده است.صدر ذیل به تف

 قیقتح هاییافتهبر اساس  پیشنهاد 5-1

 تحت نظارت  رانیاتوبوسهای اتحادیه سازمان به

-های وزارت کشور، توصیه میها و شهرداریسازمان دهیاری

ی هایها و دستورالعملبخشنامه در قالبگردد تا نتایج این تحقیق 

شهری سراسر کشور، درون رانیاتوبوسها و سازمان به شرکت

 گردد.  تأکیدو  الزام

  رانیاتوبوسهای و شرکت هامسئولین سازمانبه 

 گردد به منظور کاهشمیتوصیه  اکیداً ،سراسر کشورشهری درون

در هنگام جذب و  شهری،حوادث رانندگی اتوبوس درون

عاد قالب ابدر  این تحقیقاز نتایج رانندگان ضمن خدمت آموزش 

عمومی،  شامل صالحیت سنجیصالحیتگانه مدل هفت

 رانندگی، مهارت شناختی، دانشروان جسمی، سالمت سالمت

-هب یهامؤلفهی و شناخت ییتوانارانندگی، مهارت ارتباطی و 

سنجی رانندگان اتوبوس صالحیتاز آن جهت انجام  آمدهدست

 ری داشته باشند.و تمرکز بیشت تأکید، یشهردرون

  و مرکز تحقیقات پلیس راهور توصیه ناجا به مسئولین

 در ارتقایرا این تحقیق  گردد زمینه اجرای نتایج حاصل ازمی

پایه یکم صادره از مبادی ذیربط فراهم  هایگواهینامهکیفی 

 .نمایند

 کاربردیمدیریتی  یشنهادهایپ 5-2

 ونقل حملبندی رانندگان شاغل در ناوگان رتبه

های مندرج در این ها: صالحیتصالحیت میزان اساس شهری بر

شده است و  تحقیق برای باالترین سطح صالحیت تدوین

رانندگانی که نتوانند در این سطح امتیاز الزم را کسب کنند، در 

یا  دریف فرعی تر مانند خطوطهای پایینسایر سطوح و رتبه

 هند شد؛بوس استخدام خوارانندگی با مینی

 بدو خدمت و ضمن  آموزش هایدر نیازسنجی برنامه

-های صالحیتخدمت به ارتقای توانمندی رانندگان در مؤلفه

 سنجی توجه شود؛

 سنجی قبل از تمدید پروانه فعالیت؛انجام صالحیت 

 ماهه برای برداشت اختصاص دوره آزمایشی یک

 ؛آزمودهکارمسافر توسط راننده مبتدی در کنار مربی باتجربه و 

 های این پژوهش برای صدور عمال برخی از یافتها

 گواهینامه پایه یکم؛

 سازی نتایج این پژوهش برای رانندگان متناسب

 شهری؛اتوبوس برون

 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 5-3

  انجام پژوهش کمّی در قالب معادالت ساختاری

 سنجی رانندگان؛صالحیت

  ی تحقیق در بررس وتحلیلتجزیهبا توجه به نتایج

 یهااتوبوسسنجی رانندگان تحلیل عاملی صالحیت

یا همان رعایت وزن و قد متعارف  33 سؤالتهران،  یشهردرون

یعنی  1/1که دارای بار عاملی کمتر از  راناتوبوسبرای جذب 

محققین بعدی این  گرددیمپیشنهاد   آمدهدستبه( 210/1مقدار )

 عامل را در تحقیقات خود مورد بررسی قرار بدهند.

 عوامل استخراج شده در رابطه با  شودیپیشنهاد م

تهران در این  یشهرسنجی رانندگان اتوبوس درونصالحیت

مورد  تاییدیتحلیل عاملی  صورتبه اینجاتحقیق که در 

 یهاقرار گرفت. توسط محققان بعدی با روش وتحلیلتجزیه

 معادالت ساختاری مورد آزمون قرار بگیرند. یسازمدل

 این تحقیق را در جوامع آماری دیگری در  توانیم

 و یشهربرون رانیاتوبوسسنجی رانندگان قالب صالحیت

انجام داد و با توجه به  یشهردرون یرانیتاکس رانندگان
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 معادالت مدل" .(3100ع. )، یاراحمدی و .اسدامرجی، م -

ساز شبیه در رانندگان خطر ادراک ارزیابی ساختاری

https://en.wikipedia.org/wiki/5-hydroxytryptophan
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از دانشگاه آ زاد اسالمی واحد تهران  3111علیرضا شکیبا درجه کارشناسی مدیریت صنعتی را در سال 

اخذ نمود. وی در حال  3110مرکزی و درجه کارشناسی ارشد را در همان رشته و دانشگاه در سال 

های پژوهشی مورد عالقه است. زمینه اسالمیحاضر دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دردانشگاه آزاد 

د. او در باشساز میشهر تهران از طریق دستگاه شبیهسازی ارزیابی خطوط اتوبوسرانی کالنایشان مدل

 اشد.بریزی، آموزش و ساختاروتشکیالت سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران میحال حاضر مدیر برنامه

 

یل گدانشگاه صنعتی شریف، مقطع کارشناسی ارشد را در دانشگاه مک علی نحوی مقطع کارشناسی را در

ر رتبه اول کنکوکانادا و مقطع دکتری را در دانشگاه یوتا)ه( آمریکا در مهندسی مکانیک طی کرد. وی 

برنده اسکالرشیپ جان بنسال کانادا، برنده جایزه انتن  در رشته مهندسی مکانیک،ایران  ارشدکارشناسی

، لومنصیرالدین طوسی و پژوهشگر برتر وزارت عریکا، پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی خواجهفیلیپس آم

او در زمینه واقعیت مجازی خصوصا آموزش، سنجش و پایش پژوهشی است. عالیق  تحقیقات و فناوری

عضو  رهای دستیار راننده است. او در حال حاضسامانهنیز ساز رانندگی و رانندگان با استفاده از شبیه

 ت علمی و سرپرست آزمایشگاه واقعیت مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است.ئهی

 

درجه ، 3132طیبه فردوسی درجه کارشناسی را در رشته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران در سال 

درجه دکتری و  3111در سال کارشناسی ارشد را در رشته روانشناسی عمومی از دانشگاه تربیت مدرس 

ایشان پژوهشی کسب نمود. زمینه عالقه  3130در سال را در رشته روانشناسی سالمت از دانشگاه تهران 

گاه دانشت علمی ئدر حال حاضر عضو هیوی  یک و حوادث ترافیکی است.فهای روانشناختی تراجنبه

 با مرتبه استادیاری است.تهران 

 

، درجه 3111از دانشگاه شهید بهشتی در را  قتصادرشته ای کارشناس درجه  شناس کاشانیفریده حق

در   تهران مرکزی واحد از دانشگاه آزاد را در گرایش بازاریابی مدیریت بازرگانیرشته کارشناسی ارشد 

 علوم و واحد از دانشگاه آزاد گرایش بازاریابیرا در مدیریت بازرگانی رشته دکتری و درجه  3110

لی الملوکار بینکسب، دارای تالیفات در زمینه آمار و تحلیل آماریفت نمود. او دریا 3133در  تحقیقات

-های آماری میهای تحقیق و تکنیکزمینه پژوهشی مورد عالقه وی روش است.و تحقیقات بازاریابی 

وکار و کارآفرینی در دانشگاه آزاد واحد ت علمی و مدیر گروه کسبئدرحال حاضر عضو هیباشد. او 

 .استتهران مرکزی 

 


