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چکیده
مقدمه :حوادث و سوانح رانندگی یکی از جدیترین عوامل مرگ و میر و ناتوانی میباشند .از مهمترین عوامل ایجاد این سوانح،
عوامل انسانی هستند .لذا بررسی حاضر به نقش رفتارهای رانندگی و عوامل مؤثر بر آن در رانندگان استان کرمان پرداخته است.
روشها :در این بررسی مقطعی که در استان کرمان انجام گرفت ،تعداد  137راننده شرکت داشتتند .ابترار ج ت آوری اطالعتا
پرسشنامهای مشت ل بر اطالعا دموگرافیک ،سوابق رانندگی ،پرسشنامه رفتارهتای راننتدگی منتستتر ،پرسشتنامه خاو تیا
شخایتی (  (NEO PI-Rو پرسشتنامه منعت کنتترد ادراد شتده بتود .از رو هتای آمتار تو تیيی ،آزمتونهتای پیرستون،
 ANOVAو  t-testو نرم افرار آمار  SPSSنسخه 51برای تجریه و تحلیل دادهها استياده شد.
نتایج :حدود  %31افراد فقط گاهی اوقا از ک ربند ای نی استياده میکردند و %3ایشان هرگتر از ک ربنتد استتياده ن تیکردنتد.
تقریعاً ت ام شرکتکنندگان) (%11/4انجام تخليا غیرع د را گرار کردند .بین نگر در مورد قوانین راننتدگی و هتر دو بُعتد
رفتارهای رانندگی ه عستگی معنیداری در حد متوسط و به ور معکوس وجود داشت .بتین برختی خاو تیا شخاتیتی و
خطاهای ع دی نیر رابطه معنیدار معکوس وجود داشت .رابطه بین درد منع کنترد درونی و تخليا رانندگی منيی بود.
بحث و نتیجهگیری :شناسایی رانندگان پرخطر و ارایه مشاوره ،راهن ایی و آمتوز اختاا تی بته آنتان از طریتق مشتاورین
روانشناسی و پلیس از یک سو و ارزیابی خاو یا روان شناختی متقاضیان گواهینامه رانندگی هنگام اخذ برای اولین بار یا زمان
مراجعه برای ت دید آن و حتی در فوا ل زمانی منظم در سایر رانندگان از سوی دیگر میتواند به کاهش خطرا ناشی از ستوانح
ترافیکی منجر گردد.
واژگان کلیدی :رفتار رانندگی ،خاو یا شخایتی ،نگر  ،منع کنترد ،کرمان
مقدمه

و هزینههای التصادی بار سنگين را به جوامع تحايل

براساس آمارهای سازمان جهاای بهااتا  ،تاا ساا

م کننا ( .)1یرخ سوایح جاد ای در ایران بيس

 0202ميالدی سوایح جااد ای و راینااي از بياااری

ميایگين جهای اس  .هاه سااله در ایاران تصاادفا

يرفته و بعاا از بياااریهاای لببا و

جاد ای باعث مرگ حاود  000222یفر و مصااومي

سرطان سبق

افسردي  ،به دومين عب

اتالف سا های عار ،تبایل

برابر

یا معبو تان  0220222یفر دیگر م ياردد .مارگ و

خواها تا .حوادث رایناي به جزء خطارا

جاای

ميرهای یات از سوایح رایناي ساالیه تا

به دليل هزینههای باالی از کار افتادي  ،اثرا

روایا

دالر هزینه بر التصاد ایران تحايل م کنا ،کاه معااد

ميبياارد

 -1استاد ،گروه پزشکی اجتماعی ،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
-2دانشیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
 -3کارشناسی ارشد ،گروه علوم اجتماعی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسؤول :بهشید گروسی

Email: bgarrusi@kmu.ac.ir
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از  5درصا توليا یاخالص مب کشور اسا

 .)1در تعامال

(00

اجتااع و روابط بين فاردی ،مساهله

را در ارتبااط باا

حرکت او م توایاا بيشاترین یقا

راینااي داتاته باتاا .در باين

ترافيك و تصاادفا

ترافيك و رایناي به عنوان یك از مؤلفاههاای مها

عوامل ایسای بسياری از خصوصايا

زیاي تهری مورد توجه م باتا ،چارا کاه مشاكل

افراد ،دیايا ها و یگرشهای آنها م توایاا در باروز

ترافيك و رایناي های تهاجا و پ آماهای یات از

از

آن ،حيا

فردی و زیاي اجتااااع هااه را متااهثر

م یاایا .امروز در اغبب کشورهای پيشرفته به لحاظ
اهاي

و یق

فرهنگپذیری و ویژي های تخصيت

افراد در رایناي  ،لایون مااری ،اجتناا

و پيشاگيری

از حوادث و سوایح خياباای و جااد ای ،در بررسا

روان تاناخت

یك رفتار مؤثر باتا .یگرش یا طرز تبقا عباار
آمادي برای واکن

ویژ یسب

ت ء ،فكر یا وضاعي

به یك موضوع ،فرد،

اسا  .یگارش از ساه عنصار

تناختى ،عاطفى و رفتارى تشاكيل ما تاود .عنصار
و دایستههاى فرد در ماورد یاك

تناختى به اطالعا

موضوع ،رویااد یا عال اطالق مىيردد .بُعاا عااطفى

معضاال ترافيااك و حااوادث یات ا از رایناااي هااای

به احساس خو

تهاااجا بيشااترین توجااه بااه روانتناس ا رایناااي

مفيا بودن تخص اتاار دارد .بُعاا رفتاارى یگارش

معطوف م يردد ( .)0ارزشها ،باورهاا و یگارشهاا،

آماديى تخص براى عاال را در یظار دارد .یگارش،

و ایگيز ها و مجاوعه رفتارهاای فاردی و

و رفتار ،یااد بيرویا آن اسا .

احساسا

یا با ،مثب

احساس دروی اس

یا منفى ،مفياا یاا غيار

اجتااع ایسان م توایا به عنوان اصب ترین عامل در

ایسانهاا باراساس آیچاه کاه در درون و نهان آنهاا

تبيين رفتار رایناي ماورد توجاه لارار ييارد ( .)4در

م يذرد رفتار خواهنا کرد .به این ترتيب یك تابكه

راینااي چهاار عامال اصاب

بررس عبل تصادفا

مطرح تا ایا .این عوامال عباار

از عامال ایساای ،

پيچيا از روابط تناختى ،احساسى و رفتاارى در هار
فرد وجود دارد که یحو عابكرد او را تكل ماىدهاا

عوامل جاد ای ،عوامل مربوط به وسایل یقبيه و یهایتاا

( .)6-0به جزء مسئبه یگرش ،ارتباط بين خصوصيا

محيط م باتنا .بررس ها یشان داد ایا که در حااود

تخصيت و منبع کنتر با یحو رایناي بسايار ماورد

 %02عامل تصاادفا  ،عوامال ایساای اسا
ایران یيز تحقيقاا

( .)0در

حااک از بااال باودن تاهثير عامال

ایسای در بروز حوادث رایناي اسا

( .)5راینااي

بحاث لرار يرفته اساا  .ویژياا هاای تخااصيت
م تواینا رفتارهای پر خطر راینااي و درک افاراد از
سالم

و خطر را تح

تهثير لرار دهنا ( .)0بساياری

به عنوان مجاوعهای از رفتارهای پویا در یظار يرفتاه

از تئوریهای تخصيت بر این یكته تهکياا داریاا کاه

تا اس  .رفتار رایناي به رفتاری يفته م تود کاه

و به دیباا آن باا

راینا به صور

الگوی برای رایناي خود ایتخاا

م ا کنااا ماینااا ساارع

رایناااي  ،مياازان تارکااز در

خصوصيا

تخصيت با احساسا

رفتااار رابطاااه داریاااا ماااثال روان ریجاااور خاااوی
( )Neuroticismبا چهاار بُعاا اصاب عاطفاه منفا

رایناي و حفظ فاصبه استایاارد ( .)6بناابراین مان

(احساس ينا  ،خصاوم  ،تارس و غاگينا ) رابطاه

اجتااع و ویژي های تخصيت راینا  ،ترایط حاک

دارد و لذا این عوامل م تواینا هر یوع رفتار مخاطر -

بر حوز تناخت  ،احساس  ،عاطف  ،رفتااری ،حسا

آميزی را تشایا کننا ( )0و یا افرادی که هيجان خوا
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( )Emotional seekingتبق
لحاظ یارا

بهشید گروسی و همکاران

م تویا و از این

باالتری را کسب م کننا برای سبق

جوی  ،رایناي با سرع
جابه رایناي

باال و رایناي یاایان از

باون کاربنا یا رایناي

در حا

دیگر ،تقایر و یا تایس اس  .این افراد معتقایا بر
آیچه که بر ایشان روی م دها کنتر

رویاادها را به منابع بيرون از خود مثل تایس،
و صاحبان لار

سریوت

یسب

مست و یا مصرف مواد مستعاتر هستنا .این دسته از

این افراد فكر م کننا که دریاف

افراد خطرجوی باالتری داتته و با سرع های باال و

به لطف دیگران و یا تایس اس

ایحراف از مسير اصب موجب ایجاد خطر در سطح
معابر م تویا .در والع خطر جوی برای تخصي
هيجان طبب ،یك یوع کسب لذ

تبق م تود .لذا

یك دیگر از ویژي های تخصيت که در این ميان
بسيار مؤثر و مه تبق

م تود خطر جوی (Risk

 )takingاس  .در والع این افراد در مقایسه با

یااریا و

منبع کنتر بيروی
دیگر کنتر

م دهنا .در والع
تقوی

آنها وابسته

( .)10افراد دارای
توسط مردم

معتقایا که تقوی

تا و آنها در مقابل این یيروهای

بيروی یاتوان م باتنا .منبع کنتر ما تهثير مها بر
رفتارمان خواها دات  .اتخاص دارای منبع کنتر
بيروی

معتقایا رفتارها یا مهار های آنها در

تقوی های که دریاف

م داریا اثری یاارد ،در یتيجه

دیگران تاایل بيشتر و باالتری برای تجربه خطر کردن

در کاوت

داریا (.)0-11

یا بيننا .آنها به منبع کنتر زیاي

از دیگر عوامل ایسای که در رفتار رایناي و بروز

حا یا آینا باور چناای یااریا .برخ از بررس ها،

داریا ،م توان درک منبع

فرد

حوادث رایناي

یق

کنتر ) (Locus of Controlرا یام برد .منبع کنتر

خود فاایاا ای

برای بهبود مولعيا

خود در زمان

تهثير منبع کنتر را وابسته به جنس و یا تجار
دایستهایا (.)14015

دارای دو بُ عا دروی و بيروی اس  .افراد دارای منبع

تناسای

کنتر دروی  ،اعتقاد داریا که کنتر کاف بر زیاي

توجه به فراوای آن از مه ترین وظایف جامعه عبا

خود و رویاادهای آن داتته و مطابق هاين باور رفتار
م کننا .تحقيق یشان داد اس

که آنها در ایجام

تكاليف خود عابكرد بهتری داریا .کاتر تح

یفون

تبق

عبل ولوع حوادث و سوایح ترافيك
م تود .زیرا باون تناسای

عبل ولوع

تصادفا  ،ارایه راهكارهای بنيادی و اساس
حل این معضل که هر روز خسار

با

مال

برای
وجای

دیگران لرار م ييریا و برای مهار ها و پيشرف -

جبران یاپذیری به جامعه وارد م کنا ،غير ماكن و یا

های خود ارزش واالتری لائل هستنا .این افراد

خواها بود .در مورد یق

عوامل

تخصيت در رفتار رایناي در ایران مطالعا

زیادی

یسب

به یشایههای محيط که م تواینا برای هاای

حاالل بسيار سخ

رفتار خود از آنها استفاد کننا ،هشيارتریا .به عالو

ایجام تا اس  ،اما بررس حاضر که در یوع خود

برای

در کشور سابقه یاارد ،با هاف تناسای تهثير عوامل

داریا .آنها

به لوایين

آنها بيشتر از افراد دارای منبع کنترل
لبو
اضطرا

مسئولي

اعاا

کاتر و عز

خود آمادي

بيروی

یفس بيشتری يزارش م کننا

( .)10افرادی که دارای منبع کنتر بيروی
تصور م کننا که دریاف
05

تقوی

هستنا

آنها وابسته به مردم

يسترد تر ایسای
راهناای
کنتر

یظير یگرش یسب

و رایناي  ،خصوصيا
بر ایواع رفتارهای رایناي

تخصيت

و منبع

بين يرو های

مختبف راینايان در استان کرمان ایجام يرفته اس .
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مواد و روشها

در این بررس
يرف

پرسشنامه این پژوه
که در استان کرمان ایجام

مقطع

اس  .بخ

از چنا لسا

او

تشكيل تا

پرسشنامه حاوی سؤاال

با توجه به جاو لين ( )16یاویه مورد یياز

دمويرافيك و زمينهای ماینا سن ،جنس ،تحصيال ،

برای ایجام این تحقيق  000یفر برآورد يردیا که

یوع يواهينامه ،ما

رایناي  ،استفاد از کاربنا

برای اطاينان بيشتر دو برابر این تعااد یعن در حاود

ایان و سوابق تخبفا

رایناي م باتا.

 002راینا در سطح استان با استفاد از روش یاویه-
تایا .ترط ورود به

ييری سهايهای آسان ایتخا

مطالعه داتتن حاالل سن  10سا

و دارا بودن

يواهينامه بود .راینايان از بين راینايان تهری و بين
تایا .مصاحبه با راینايان بين تهری

تهری ایتخا

بخ

مربوط به یگرش راینايان

دوم تامل سؤاال

در مورد لوایين راهناای و رایناي و لزوم رعای
آنها اس

 .طيف پاسخ این سؤاال

از کامال موافق

تا کامال مخالف در یك طيف ليكر

 5درجهای

سنجيا م تا .هر سؤا بر حسب جه

سؤا از 5

در محل ایستگا های پبيس را که راینايان بين

 1-یار را دریاف

کرد و یار یهای حاصل مجاوع

تهری مجبور به تولف هستنا ،ایجام تا .در مورد

یارا

این سؤاال

پرسشنامه با

هاف از ایجام بررس به آزمودی ها توضيح داد تا

استفاد از روش اعتبار محتوا ()content validity

آياهایه را تكايل کردیا.

بررس تا .پایای آن یيز با محاسبه ضریب سازياری

و تاام ایشان فرم رضای

این مقاله بخش از طرح تحقيقات يسترد ای اس
که با عنوان بررس

تخصيت راینايان

خصوصيا

در استان کرمان توسط دفتر تحقيقا

کاربردی یيروی

ایتظام استان کرمان سفارش داد تا اس .
داد های مورد یياز پژوه
پرسشنامه يردآوری تا اس
(جه

تناخ

غيرمستقي

که در آزمون مقامات

و رفع یوالص) پرسشنامه به صور

توسط پرسشگر ،بر مبنای پاسخهای

پرسشنامه به صور

پژوه

مستقي توسط تخص پاسخگو

تكايل تا اس  .تنها در مورد راینايان ب
تكايل پرسشنامه در صور

سواد

امكان توسط هارا

باسواد وی و در غير این صور

توسط پرسشگر

تكايل م تایا .کبيه پرسشنامهها ب یام بودیا .در
مورد اهااف طرح به کبيه ترک کننايان توضيح داد
تا و فرم رضای

دروی ( )α=2/05مورد تهیيا لرار يرف .
بخ

دیگر پرسشنامه سؤاال

ب دلت ها در حين رایناي

مربوط به تخبفا
اس  .سؤاال

و
این

پرسشنامه بر مبنای پرسشنامه رفتار رایناي منچستر

حاضر با استفاد از ابزار

پاسخگو تكايل تا .اما در مرحبه اصب

بود .اعتبار این بخ

آياهایه یيز از ایشان دریاف

يردیا.
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(Manchester
Driver
Behavior
) Questionnaireبود .آخرین یسخه این پرسشنامه
و راهناای استفاد

از آن از مباع پرسشنامه

يردیا .این پرسشنامه در فرم اوليه به

درخواس

فارس ترجاه تا و روای و پایای آن در فارس
مورد لبو بود اس  .این پرسشنامه دارای ضریب
هابستگ دروی  2/06برای تخبفا
برای خطاهای غير عاای اس
بخ

سوم تامل سؤاال

( .)10
مربوط به ویژي های

تخصيت پاسخگو بود .در این بخ
تخصيت

عاای و 2/00

از پرسشنامه

یئو (NEO Five Factor Inventory

)(NEO FFI) Personality Questionnaire

استفاد تا.

01

بهشید گروسی و همکاران
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یسخه تجایا یظر تا پرسشنامه تخصيت
خود سنج ویژي های تخصيت اس
یك ما معروف تخصيت

بررس و تهیيا تا (.)02

یوع

که مبتن بر

ریجورخوی

به یام ما پنج عامب

بودن  ،)Neuroticismبرون-

يرای ( ،)Extra Versionپذیرا بودن (ایعطاف
پذیری یسب

به تجربه  ،)Opennessتوافقپذیری

( ،)Agreeablenessو جای

(وظيفه تناس

 .)Conscientiousnessیسخه تجایا یظرتا
پرسشنامه  NEOیك پرسشنامه  62سؤال
برای ارزیاب

تخصاي

پناج عامل اصب

م رود .پاسخ يویان هر یك جاال
مقياس پنج لسات (به تا
یاارم ،موافق  ،به تا

اس

و

به کاار

را بر مبنای یك

مخالف  ،مخالف  ،یظری

موافق ) درجهبنای م کننا

(.)10
عوامب

که در این تس

مطرح تا اس

توسط

ترکيب منطق و بررس های تحبيل عامب فراه تا
و موضوع تحقيقا

يویايون در  15سا يذتته بر

روی یاویههای بالين و بزريساالن سال بود اس .
از این رو سودمنای آن ه در جریایا
تحقيق

در جریایا

ارزیاب

بالين و ه

تا اس  .در فارس

یيز روای و پایای آن مورد تهیيا م باتا (.)10
سؤاال

آخرین بخ

مربوط به درک منبع کنتر فرد

یا  Locus of controlم باتا .این پرسشنامه سه
حيطه تامل منبع کنتر دروی  ،تایس و یق
مسبط در زیاي
سریوت

به تعيين کننا های

وی اس  .در این پژوه

پایای دروی

افراد

را م سنجا .این پرسشنامه تامل

 04سؤا دربار یگرش فرد یسب

برای سنج

از ضریب آلفای کرویباخ استفاد تا

اس  )α=2/06( .اعتبار این بخ

از پرسشنامه یيز با

استفاد از روش اعاتبار ماحتوا ((content validity

05

این پژوه

افزار آماری  SPSSیسخه  16و با استفاد از آمار

اس  .پنج عامل یا حيطه مزبور عبارتنا از روان
(عصب

اطالعا

بعا از کايذاری به وسيبه یرم

توصيف و آزمونهای پيرسون ANOVA ،و t-test

مورد تجزیه و تحبيل آماری لرار يرفتنا.
نتایج

از بين پرسشنامههای تكايل تا به دليل یوالص
زیاد تنها ،تعااد  002پرسشنامه کامل مورد بررس
يرف .

لرار

ميایگين

سن

ترک کننايان

 00/00±10/14سا بود 502( %00/0 .یفر) ترک -
کننايان مرد بودیا .سایر خصوصيا

دمويرافيك

راینايان در جاو  1یشان داد تا اس .
ميااایگين یااار یگاارش در مااورد لااوایين رایناااي
پاسااخگویان  00/00±0/00بااود ،در حاااود دو سااوم
افااراد ( )%00در مااورد یگاارش بااه رعایاا
راهناای و رایناي يزینه با یظار را ایتخاا

لااوایين
کارد

بودیاا .در حااود  %61از افاراد اظهاار کارد بودیاا
هايشه از کاربنا ایان استفاد م کنناا و در حااود
 %06افراد ياه اولا

از کاربنا ایان اساتفاد ما

کردیا و در حاود  %0افراد هريز از کاربناا اساتفاد
یا کردیا .تقریبا تاام ترک کننايان ( )%06/4ایجاام
تخبفا

غيرعااا را يازارش کردیاا .در حااود ساه

چهااارم افااراد مياازان تخبفااا

جااای و حادثااه ساااز

رایناي را ک و یا به یار

نکر کارد بودیاا و%02

ایشان این تخبفا

را در حا متوسط و یاا زیااد نکار

کردیااا %00/0 .پاسااخگویان عباال تصااادف خااود را
تخبفا

حادثه ساز عنوان کرد ایا .ضریب هابساتگ

بين دو متغير تخبفا

حادثه ساز (متغير کا ) و خطا

و لغزشهاای راینااي (متغيار کاا ) یشاایگر عاام
هابستگ مناساب باين دو متغيار باود (,p> 2/204
.) r=2/20
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ميان یگرش در مورد لاوایين راینااي و هار دو بُعاا

تا .به عبار

دیگر هر چه لار فرد یگرش منف تری

به لوایين داتته باتا و فكر کنا که م توایا در

رفتارهااای رایناااي هابسااتگ معناا داری وجااود

یسب

دات  ،به صورت که بين خطا های عااای ضاریب

موالع این لوایين را زیار پاا بگاذارد احتااا ایجاام

هابستگ  ) P<2/221( r=-2/455و خطاهاای غيار

یافتاااه باااود.

خطاهاااای راینااااي در وی افااازای

عاا ضریب هابستگ  ) P<2/221( r =-2/060دیا

جدول :1خصوصیات دموگرافیک رانندگان شرکت کننده در بررسی
خصوصیات دموگرافیک
تحصیالت

نوع گواهینامه

جریمه رانندگی(دفعه)

مدت رانندگی(سال)

تعداد

درصد

بیسواد

55

5/50

ابتدایی

135

14/48

دبیرستان

518

85/88

دانشگاهی

559

35/19

پایه1

180

55/05

پایه5الف

555

54/51

پایه5ب

385

81/54

موتورسیکلت

10

5/13

نداشته

88

9/14

<15

844

94/93

15-05

103

51/03

>05

59

3/90

5 <1

88

9/55

1-0

515

51/55

>0

891

98/54

در جاو

تاار  0ميایگين و ایحراف معيار

خصوصيا

تخصيت و جنبههای مختبف منبع کنتر

یشان داد تا اس  .ميایگين یارا
خصوصيا
تخبفا

تخصيت

بين دو يرو

مربوط به
افراد دارای

رایناي بررس تا .جاو تاار  0بيایگر ضریب
هابستگ

بين خصوصيا

و

مختبف تخصيت

خطاهای عاای و غيرعاای یا لغزشهای رایناي
اس .

جای و افراد دارای لغزشهای غير عاا
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جدول :2میانگین وانحراف معیار خصوصیات شخصیتی و جنبههای منبع کنترل

( انحراف معیار  ±میانگین)
روان رنجور خویی

35/19±0/55

برون گرایی

31/43±0/51

گشودگی

38/81±8/54

توافق پذیری

31/50±8/55

وظیفه شناسی

34/59±0/55

منبع کنترل درونی

33/94±4/85

منبع کنترل بیرونی

11/85±4/15

منبع کنترل مربوط به شانس

55/45±5/10

خصوصیات شخصیتی

منبع کنترل

جدول شماره  :3همبستگی بین رفتارهای رانندگی وخصوصیات شخصیتی رانندگان

خطاهای عمدی
خطاهای غیر عمد

روان رنجور خویی

برون گرایی

پذیرا بودن

توافق پذیری

وظیفه شناسی

5/194

-5/159

-5/193

5/54

-5/555

P>5/551

P= 5/553

P= 5/51

P> 5/551

P> 5/551

5/113

-5/151

-5/108

5/580

-5/133

P= 5/555

P= 5/559

P> 5/551

P= 5/595

P> 5/551

راینااي ماؤثر

اس  .یعن هر چقار افراد احساس کننا منبع کنتار

منبع کنتار افاراد در باروز تخبفاا

اس  .بر اساس جاو  4دیا م تود که رابطه باين

راینااي ها

درک منبع کنتر درویا و تخبفاا

راینااي منفا

آنها دروی تار اسا

ميازان تخبفاا

عاای و ه غير عاای کاه

م یابا.

جدول شماره  :4همبستگی بین رفتار های رانندگی و ابعاد منابع کنترل رفتار فرد
کنترل درونی

کنترل براساس افراد تعیین

براساس شانس

کننده در زندگی
خطاهای عمدی
خطاهای غیر عمد

-5/539

5/515

5/115

P= 5/553

P= 5/515

P> 5/551

-5/581

5/358

5/554

P> 5/551

P= 5/554

P> 5/551

بحث

پژوه

جامعه موضوع مه و اساس تبقا ما تاود .زیارا
در زمينه حوادث و سوایح رایناي و مساایل

مربوط به ترافيك از یظر سالم

08

عااوم و بهاات

هزینااههااای التصااادی ،روای ا و بهااتاات یات ا از
تصادفا

ياه اولا

بي

از ماقاار پاو الزم برای
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اجاارای بریامااههااای توسااعه در کشااورهای در حااا

ایان در ایران اجباری تا اس  ،ولا یتاایج یشاان

توسعه م باتا .ايرچه لوایين راهنااای و راینااي ،

م دهنا هنوز بستن کاربنا باه عناوان یاك اصال در

را مشاخص ما کنناا ،اماا

رایناي جای يرفتاه یاا تاود .در بررسا مشاابه

لوایين راهناای و

دیگری در کرمان یتایج در این مورد جالب توجه بود

کبيا

و اصو راینااي

موضوعا

جزی تر و حت رعای

رایناي تابع وضاعي

زیسات  ،روایا و اجتاااع

اس  .بررس ها یشان م دها که فقط حاود یياا از

راینا اس  .متغيرهای روایشناخت متعادی بار طارز

راینايان کاربنا ایان را م بنایا ( .)04با توجه باه

رایناي تهثير م يذاریا که در این بررس باه ارتبااط

بریامههای آموزت زیاد و مختبف کاه در ایان زميناه

برخ از این متغيرها با رفتارهاای راینااي پرداختاه

تهيه تا اس

به یظر م رسا عالو بر افزای

تا .یگاه به یتایج توصيف یشان م دها کاه ميازان

ایاان تببيغااا

و اطااالع رسااای هااا ،بایااا تاهياااات

استفاد از کاربنا ایانا در باين رایناايان هناوز در

ایایشيا تاود تاا ایان آيااه باه مرحباه تغييار در

وضعي

مطبو

لرار یاارد و تنها در حاود دو ساوم

حج

عابكرد و یگرش برسا.

راینايان به ادعای خودتان هاوار از کاربناا ایانا

از دیگر یكا

استفاد م کننا که کاف یيس  .در ماورد اساتفاد از

افااراد بااا دور زدن لااوایين راهناااای و رایناااي در

یاتا از ساوایح

بعض موالع توسط خودتان مشكب یااریا .به عالو

بررس های متعاادی ایجاام تاا اسا  .یافتاه هاای

رایناي مؤیاا ایان

کاربنا ایانا در کااه
تحقيق یشان دادیا که یسب

صااما

استفاد از کاربنا ایانا

در بين راینايان و سریشينان متفااو
مطالعه این یسب

جالب ایان باود کاه درصاا زیاادی از

رابطه بين یگرش افراد با تخبفا
یكته اس

که یگرش ،یق

بسيار مها در زیااي ،

اسا  .در یاك

ایایشهها و رفتارهای فاردی و اجتاااع ایساان دارد.

در بين راینايان  01تا  01درصاا و

یگاارش ،حاصاال فرهنااگ مااادی و معنااوی جامعااه،

در بين سریشينان خودرو  04تا  44درصا بود اسا
( .)01بررسا هااا در ایااران یشااان داد اسا

کااه 00

خااایواد  ،ارزشهااا و آرمااانهااا اساا  .یگاااارش
مجاوعهای پيچيا بود و ماكن اس

اجزای متشكل

درصا از کسای که از کال و کاربنا ایانا اساتفاد

آن عاطف یا رفتاری باتا .یگرش و رفتار در زیااي

یكرد ایا ،هنگام تصادف مصاوم تا ایا .به طور کب

با یكایگر در ها تنياا تاا ایاا .تغييار یگارشهاا

 10درصااای

م توایا منجر به تغييرات در رفتار تود و باه عكاس،

کاربنااا ایانا توایسااته باعااث کااه

افراد تود .جراح های که از یاحياه سار

تغيير در رفتار م توایا بر یگرشهای فرد تهثير ياذارد

مغزی،

( .)4005لذا به منظور تغيير در رفتارهای رایناي بایا

فبج جساای  ،صرع و مرگ م تود .از بين کسای که

تغيير در یگرش افراد که م توایا در تااام اجازای آن

کاربنا ایان بستهایا تنها دو درصاا از یاحياه سار و

(تناختى ،عاطفى و رفتارى) باتا جای يرفته تاود.

کاه از

لازوم استافاد از روان تناسان و جااماعه تناسان باه

بين کسای کاه کاربناا ایانا یبساتهایاا حااود 02

خصوص افرادی که در زمينههای رفتاری صاحب یظر

مصاومي

به سریشينان وارد م تود باعث بروز ضایعا

يردن دچار آسيب تا ایا .این در حال اسا

درصا از یاحيه سار و ياردن دچاار آسايب تاا ایاا

هستنا م توایا در باریامهریزی طاوالی ماا

( .)01-00عب رغ این که برای سا ها بستن کاربنا

تغيير در یگرش مفيا باتا.
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رفتار ،عاب اس

لابل مشاها و فيزیك کاه دسا

ک از یك از سه جها

(فراوایا  ،تاااوم و تاا )

لابل تشخيص ،ایااز يياری و یااای
کاي

بهشید گروسی و همکاران

در لالاب یاك

عادی باتا .از آیجا که رفتاار ،جنباه فيزیكا

دارد پس لابل حس و مشاها اس  .رفتار به صور

مشابه دیاا تاا ( .)00در حاال کاه در برخا از
بررس ها ميان یارا

تااخص مسائولي

پاذیری باا

ميزان ایواع خطاا و ایجاام ایاواع اعااا غيار لاایوی
رابطهای مشاها یشا ( .)00عبا

ایان تفااو هاا را

م توان در يرو مورد بررس دایسا

کاه در برخا

لایونمنا از محايط (فيازیك و اجاتااع ) تهثير م -

مطالعا

پذیرد و بر آن تهثير م ياذارد .محققاين خصوصايا

راینايان متخبف ایتخا

تخصيت را یك از عوامل تعيين کننا رفتار م داینا

به دليل در بر يرفتن طيف وسيع از راینايان یسب

از بين راینايان عادی و در برخا دیگار از
تا ایا .یتایج بررس حاضر

( .)4رایناي به عنوان رفتاار از ایان لاعاا مساتثن

به سایر بررس ها ارجحي

یيس  .راینايان پر خطار مااعاوال از یااظر عاطااف

در بررس اخير بين عامل توافاق پاذیری و تخبفاا

ب ثُباا  ،مخاالف ،مقااوم در مقابال لاایون پاذیری،
هسااتنا .هاچنااين

عصااب  ،ب ا تجربااه و مضااطر

راینايان پرخطر از یظر هيجای ببوغ کاتری داتاته و
از یظر تحصيال

یاموفق تر بود  ،یگرشتاان یساب

دارد.

رایناي رابطاه منفا وجاود دارد .مطالعاا

یااشان

داد ایااا افاارادی کااه از عاماال توافااق پااذیری پااایين
برخورداریا ،رفتارهای واکنش بيشتر ،تحریك پذیری
باالتر و ثباا

هيجاای کاتاری را تجرباه ما کنناا.

به لایون ضعيف و از یظر اجتااع یاسازيارتر هستنا.

بنااابراین ایتظااار م ا رود کااه ایاان تياات تخصاايت ،

پنج ویژي تخصايت عااا عصاب باودن ،هيجاان

رفتارهای مخاطر آميز بيشتری را ایجاام دهاا .عامال

طببا  ،سااازش پااذیری ،اخاللا بااودن و مساائولي

يشودي یيز با ویژي های مثل زیبا پرست  ،پاذیرش

ارتباط مستقي باا ساوایح ترافيكا

ارزشها ،عقایا جایا و ابتكار مشاخص ما تاود و

پذیری و خاللي
داریا (.)06

م توایا در رفتار ایسان تهثير يذار باتا .ایان ویژيا

در این بررس دیا تا کاه خصوصاي
وظيفه تناس با ایجام تخبفا

تخصايت

با کنجكاوی ،عواطف مثب  ،پذیرش عقایا دیگاران و

رایناي رابطاه منفا

روابط بيان فردی رابطاه دارد .لااذا باه یااظر

دارد .عامل وظيفه تناس یا مسئولي

کيفي

پذیری به منزله

م رسا این دسته از افراد کاتر خود را در ماجراهاای

یك دیگر از پنج عامل بزرگ تخصيت ما توایاا در

خطریاااک و رفتارهااای پرخطاار دريياار ماا یااینااا

داتته باتا .بررس ها یشان داد -

عنوان رابطه بين ویژي -

رفتار رایناي یق

ایا که بين این دو عامل رابطه منف وجود دارد .یعن
با افزای
کاه

مسئولي

پاذیری ،رفتاار راینااي پرخطار

م یابا .به طور کب بين این ویژي تخصيت

( .)12014در پژوهش تح

های تخصيت و رفتار رایناي در تهر تيراز ،یتاایج
یشان داد که بين یارا

تاخص روان ریجور خاوی

با ميزان خطاهاا و ایجاام اعااا غيار لاایوی رابطاه

و رفتارهای تهااجا رابطاه منفا وجاود دارد و در

مستقي معناا دار وجاود دارد .هاچناين باين یاارا

مقابل افرادی که یار این عامل در ایشان بيشتر بااتا

تاخص توافق با دیگران و برون يرای آزمون NEO

عاكس العال یاشان

با ایاجام ایاواع خطا و رفاتارهای غيار لایوی راباطه

ایاران یيز یتاایج

معكوس وجود دارد ( .)02هاچنين رفتارهای مخاطر

به تاهایااا

بياروی به تا

م دهنا ( .)00در بارخ تحقياقا
09
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زیاد ،سپر باه ساپر رفاتن،

داری وجود دارد .به این معنا کاه مياایگين یاارا

فاصابه ایاان و عباور از چاراغ زرد باا

تخصيت رایناايان متخباف در عامال برویگرایا و

خصيصااههااای هاچااون اضااطرا  ،پرخاتااگری،

روان ریجورخوی بي

از راینايان غير متخبف و در

عصبایي  ،عواطف منف  ،با ثباات عااطف و ساایر

سه عامل دیگر کاتر بود .البتاه یتاایج بار ایان تهکياا

جنبههای مرتبط با ویژي های تخصيت روان ریجاور

داریا که از بين  5عامل مه عامل روان ریجور خوی

خوی رابطه دارد ( .)06000در این بررس ها راساتا

لااار

با ساایر بررسا هاا دیاا تاا کاه ایان خصوصاي

داميار و يل محاای در پژوهش تح

تخصيت با بروز تخبفا

عنوان بررس

راینااي رابطاه دارد و در
تخصيت م باتنا،

تهری هااان با  1260راینا ای که رفتارهاای یااایان

احتاا خطاهای عاای و غيرعاای افزای

م یابا.

داتتهایا ،مصاحبهای هارا با تكايل پرسشنامه ایجاام

رایناي و برونيرایا در بررسا

مختبف دیا ما تاود

حاضاار رابطااه منفاا وجااود دارد ،یعناا افااراد بااا
خصوصيا

پااي

رفتارهای یاایان در بين راینايان اتوباوسهاای باين

افرادی که دارای این خصوصي
بين بروز تخبفا

بينا تخبفااا

رایناااي را دارد (.)02

برونيرایا تخبفاا

راینااي کاتاری

مرتكب م تویا .با توجه به این که هيجاان طببا و
رفتارهای خود یاایایه و جسار آميز جزی از ویژي
های افراد برونيراس

برخ از محققين به این یتيجه

رساايا ایااا کااه هيجااان طبباا  ،مخاااطر جااوی ،

داد ایا .با توجه به مطالعا
که عبا رغا تفااو
اکثری

در یتاایج ایان بررسا هاا ،در

موارد دو تاخص عصب بودن و برون يرای

با رفتارهای پر خطر و یا تخبفا
( .)01عب

رابطه بيشاتری دارد

این تفاو ها م توایا یات از تفااو
و یا جاعي

ابزار سنج
مه تر این اس

در

مورد مطالعه باتا .اما یكته

که در بروز یاك رفتاار بایاا توجاه

ماااجراجوی و سااطح ایگيختگ ا باااال بااا تخبفااا

دات

رایناي ارتباط یزدیك دارد ( .)00اما ایان مطباب از

اس

جنبه دیگری یيز لابل بررس اسا  .برخا محققاين

فرهنگ  ،طبقه اجتااع  ،تيو هاای تربيتا کودکاان،

معتقایا که افراد برونيرا دارای جامعه پذیری باالی
هستنا ( )06و به هاين دليل ماكن اس
تخصي

این وجه از

افراد برونيرا سبب تود که ایشان تخبفا
بار

کاتری را مرتكب تویا .در مقابل برخ تحقيقا

که عوامل دیگری یيز در تخصي

افاراد ماؤثر

ماینا محيط پيچياا اجتاااع یعنا الگوهاای

ساااختار خااایواد  ،سيساات هااای تعبااي و تربياا
الگوهای اجتااع اس
تهثيرا

که هر کاام از اینها به یوع

خود را روی تخصي

هر صور

و

افراد یشان داد ایا .در

این موضوع یياز به بررسا هاای بيشاتری

خالف این یظر را داریا .فراهای و کثيرلو تحقيق در

دارد.

مورد مقایسه پنج عامل بزرگ تخصيت (برون يرای ،

کسای که معتقایا تالشهای آنها م توایاا اماور را

روان ریجورخااوی  ،دینااااری ،بااا وجاااان بااودن و

تغيير دها ،منبع کنتر آنها دروی اسا

و بارعكس

يشودي ) راینايان متخبف و غيار متخباف در تاهر

افرادی که منبع کنتر بيروی داریا ،رویاادهای مثب

تهران ایجام دادیا .یتایج این تحقيق یاشان داد که بين

یا منف را پيااما رفتار خود یا داینا .بباكه آن را به

دو يرو مورد یظر در  5عامل تخصيت تفاو

معن
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عواماال محيطاا یاتااناخته و مهااار یشااای یسااب

نتیجهگیری

م دهنا .افراد دارای منبع کنتر بيرویا ؛ عصاب تار،

با توجه به این که جه

مابو از کينه ،ب اعتااد و تحریك پذیرتریا .در حال

به بریامهریزیهای بنياادی و دراز ماا

ما باتاا و

که افراد دارای منبع کنتر دروی ویژي های یسبتا بر

فرهنگ سازی و آموزش رفتارهای درس

بایا در این

عكس داریا .راهبردهای تصااي يياری یياز در آنهاا
متفاو

اس

به طوری که منبع کنتر دروی ها تاایل

داریا راهبردهای خو
که باه تكسا

را حفظ کنناا و راهبردهاای

منتها ما تاود را کناار بگذاریاا.

راستا صور

هر يویه تغيير در رفتار یيااز

ييرد ،اما به یظار ما رساا در کناار آن

تناسای راینايان پرخطر و ارائه مشاور و راهنااای
و آمااوزش اختصاصا بااه آیااان از طریااق مشاااورین
روایشناساا  ،پباايس و ارزیاااب خصوصاايا

روان

تاهثير منباع

تناخت متقاضيان يواهيناماه ،هنگاام اخاذ يواهيناماه

دروی کنتر هستنا روی ه رفته ساال تار باود و

رایناي یا تاایاا آن و حتا در ساایر رایناايان در

بر این

یاتا از

يزارش تا اس

اتخاصا کاه تحا

بهتر م تواینا با مسائل برخورد کننا .مطالعا

یكته که افراد با منبع کنتر دروی  ،رایناي هاای کا

فواصل زمای منظ بتوایا به کاه

خطرا

سوایح ترافيك منجر يردد.

خطر تر و ایانتر داریا ،از رفتاارهاای خشان پرهياز
م کننا ،تهکيا داریا ( .)10014تحقيق حاضر یشان داد
منبع کنتر افراد در بروز تخبفا

رایناي مؤثر اس

تشکر و قدردانی

این بررس با حاای

مال و اجرای فرمایااه کال

و رابطااه بااين درک منبااع کنتاار دروی ا و تخبفااا

یيروی ایتظام استان کرمان ایجام تاا اسا  .ایجاام

رایناي منف اس  .یعن هر چقاار افاراد احسااس

این بررس بااون کااك هاای با دریا و حاایا

کننا منبع کنتر آنها دروی تر اس

ميازان تخبفاا

رایناي  ،ه عاای و ه غيرعاای کاه

م یابا.

این بررس عب رغ داتتن یقاط لوت مایناا حجا

جنااا

سااردار ساارتيت چناریااان فرمایاااه محتاارم

یيروی ایتظاام  ،جناا

سارهنگ غفوریاان معاویا

محتاارم راهناااای و رایناااي یاجااا و جنااا

آلااای

محتاارم تحقيقااا

یاویه باال ،در بريرفتن طياف وسايع از رایناايان و

کاوروش احاااا یوسااف معاویا

لحاظ یاودن یگرش و درک منبع کنتار افاراد؛ دارای

کاربردی یاجا ماكن یبود ،لاذا الزم ما دایاي یهایا

محاودی های یيز م باتا که مه ترین آنها محاود

تشكر را از ایشان اعالم یاایي  .ه چنين یویسانايان

بودن باه خاود يازارش دها افاراد اسا  .مشااها

تشكر و لاردای خود را از هاكااریهاای با تاایبه

رفتارها و عكس العالهای افراد در تارایط راینااي

فرمایاااهان و پرساانل محتاارم راهناااای و رایناااي

م توایا به عين تر کردن یتایج تحقيق کاك کنا.

استان کرمان که در ایجام این بررسا آنهاا را یااری
یاودیااااااااا ،اعااااااااالم ماااااا ا یااینااااااااا.
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The Relationship of Attitude, Personality and Perceived Source of Control
with Different Types of Driving Behaviors
Behshid Garrusi1, Saideh Garousi2, Fateme Anjom Shoae3

Abstract
Background: Driving accidents are one of the most serious causes of mortality and disability
in Iran. Since the main cause of these accidents are human factors, the present study aimed at
studying the role of driving behaviors and influencing factors among drivers in Kerman
province.
Methods: A total of 730 drivers participated in this cross-sectional study. Data gathering
instruments were a questionnaire consisting of demographic variables and driving experience,
Manchester Driving Behavior Questionnaire, personality characteristics assessment
questionnaire (NEO PI-R) and perceived Locus of control questionnaire. Data were analyzed
through SPSS16 software and using t-test, ANOVA and Pearson correlation test.
Results: About 36% of drivers sometimes use safety belts and 3% of them never use it.
Almost all participants (96.4%) reported some non-intentional violations. There was a
significant moderate reverse correlation between attitudes about driving laws and both aspects
of driving behaviors. Some of personality characteristics had significant reverse relationship
with intentional violations. Relationship between perceived internal locus of control and
driving violation was negative.
Conclusion: Identifying high-risk drivers, providing them with counseling and specific
counseling and training by psychologists and police as well as primary evaluation of
psychological characteristics of applicants at the time of getting or renewing driving license
and other drivers at regular intervals can help to reduce risks of traffic accidents.
Keywords: Driving behavior, Personality characteristics, Attitude, Source of Control,
Kerman
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