
 

 ناامن رانندگی  بینی پیش در با عصبانیت رانندگی و هیجان طلبی ،پنج عامل بزرگ

 

 چکیده 

  هیجان طلبی   ، رانندگی با عصبانیت  صفت   )مطلوبیت(   پشتیبانی کننده از کاربرد مجموعه غنی از نوشته های    علیرغم

ناامن   رفتار   بینی   پیش  در   پنجگانه  بزرگ   شخصیتی   عوامل   و   بینی  پیش   این   ، اتتصادف  با  مرتبط   نتایج  و   رانندگی 

  پیش  در  متغیرها  این  از  ترکیبی  استفاده  مطالعه،  این  در.  اند   گرفته  قرار  مطالعه  مورد  جداگانه   صورت  به   ها  کننده

با عصبانیت  بینی رانندگی  فراوانی  ابراز خودگزارش شده    قرار   بررسی  مورد  تهاجمی  و  پرخطر   رانندگی  رفتارهای  و 

عصبانیت  کالج,   جوی دانش  پانزده   و   صد سی.  گرفت با  رانندگی  طلبی  ، معیارهای  بزرگ    ، هیجان  پنجگانه  عوامل 

  کنترل   مراتبی  سلسله  های  رگرسیون.  کردند   تکمیل  را  رانندگی خشمگینانهابراز    و  ناامن  رانندگی  رفتار  ،شخصیت

  پیش کاربرد متغیرهای دهنده ازرانندگی شده توسط پاسخ   هفتگی  میانگینپیموده  های  مایل  و  جنسیت سن،کننده 

خشمگینانه  کننده  بینی طلبی  ،رانندگی  بودن  و   پذیری  توافق   احساسی،  ثبات   ، هیجان  کسب    آزاد    تجربهبرای 

  نشان  و   ند کرد پشتیبانی  ناامن  رانندگی   مطالعه در متعدد  هایکننده    بینی   پیش   از  استفاده   از   نتایج  .پشتیبانی نمودند 

 . هستند  نیاز مورد  رانندگی رفتار  مختلف های جنبه توضیح برای  ها کننده  بینی  پیش مختلف ترکیبات که   داد

 هیجان طلبی  خشم؛ شخصیت؛  تهاجمی؛  رانندگی: کلیدی کلمات

 

 مقدمه . 1

میرهای  و   خودرو   تصادفات و   ایاالت  در  عمومی  سالمت  و   اجتماعی  جدی  مشکالت  دهنده  نشان  , ترافیکی  مرگ 

  میان  در  میر   و   مرگ  42,643  ،(NHTSA ،  2004)   ملیبزرگراه    ترافیک  ایمنی   اداره  گزارش   طبق.  است  متحده

 چنین  ،2000  اطالعات  اساس   بر.  دارد  وجود  2003  سال  در   پلیس  توسط   شده  گزارش   تصادفی  حادثه  6328000



  مثال،   عنوان   به )  اقتصادی   برآوردشده  هزینه   یک  و  هستند   ساله  33  تا  2  افراد   بین   در  مرگ   اصلی   عامل  , حوادثی

  اورژانسی،  خدمات  ، به اموال  خسارت  دادگاه، و   حقوقی   های  هزینه   کارفرمایان،  هزینه   وری، بهره  های  زیان   سفر،   تاخیر

 را در بر دارند.  (NHTSA، 2002)  دالر  میلیارد  230.6( بیمه اداره  و  توانبخشی های هزینه  پزشکی، های  هزینه

  عوامل   نه  توضیح می دهند,  را  تصادفات  میزان  در  تغییرات  توجهی  قابل  طور  به  انسانی  عوامل   که  این  به  توجه  با

  که   نیست  برانگیز  تعجب  ،(2003  متحده،  ایاالت  حسابداری  عمومی  دفتر   ؛Evans،  1991)   اس   جاده  یا  نقلیه  وسایل

  از  بسیاری   از.  اند متمرکز شده    ناامن  رانندگی  و  انسانی  مختلف  عوامل  میان  روابط روی    بر   اجتماعی  علوم  تحقیقات

عوامل    اند،   گرفته  قرار   مطالعه   مورد   ناامن  رانندگی  احتمالی  های  کننده  بینی   پیش  عنوان  به   که   شخصیتی  الگوهای

 .اند  کرده  دریافت  را حمایت بیشترین امروز به تا ،رانندگی با عصبانیت و  هیجان طلبی  ، پنجگانه بزرگ شخصیت

 نتایج  بینی   پیش   در  باوجدان بودن   و   ، روان رنجورخویی  ،کاربرد برونگرایی  از (  FFM)  عامل  پنج  مدل   مورد  در   تحقیق 

مرگ و میرهای    موتوری،   نقلیه   وسایل  از  ناشی  حوادث  با  ییبرونگرا  ،اوالً.  کند   می  پشتیبانی  رانندگی  رفتار مرتبط با  و

  ، Lajunen  ؛ Fine ،  1963  ؛Eysenck ،  1970)  است  بوده   مرتبط   , تاثیر  تحت   رانندگی  و   یترافیک   تخلفات   ، ترافیکی

(.  Martin & Boomsma ،  1989  ؛Smith & Kirkham،  1981  ؛2000  ؛Renner & Anderle  ؛2001

از   و   رانندگی  هنگام  در  حالت تهاجمی  ،مرگ و میرها  حوادث،  بهروان رنجورخویی    بعد، مرتبط می    رانندگی   نفرت 

  این،  بر   عالوه .  است(  Matthews ،  Dorn & Glendon،  1991  ؛ Kirkcaldy & Furnham ،  2000)   شود

  تخلف حرکت مربوط می شود   های   بلیط   و   کامل   تصادفات  ،ناشی از خطا   تصادفات   به  معکوس   طور   به   باوجدان بودن 

(Arthur & Doverspike،  2001؛  Arthur & Graziano،  1996  .)و   توافق پذیری  کننده  بینی  پیش  کاربرد  

بودن راستاآزاد  این    مانند )  رانندگی   رفتار   یا  نتایج  با   روابط   یافتن  در   بسیاری  مطالعات   زیرا   است،  روشن   کمتر  , در 

Miles & Johnson ،  2003  ) اند بوده  مورداستثنا   .ناموفق  این  در    و   Cellar،  Nelson  ی  مطالعه  شامل  ئات 

Yorke   (2000  ) و  دارد   ارتباط  یترافیکنقل قول های    با  طور معکوس   به   پذیری  توافق   دریافتند که   که  می شود  

Arthur and Graziano   (1996 ) است خطا از  ناشی حوادث  به  مربوط   آزاد بودن که   دریافتند. 



  نتایج و   در  هیجان طلبی  نقش  روی  متعددی  مطالعات  دهند،  می  تشکیل   را  FFM  که   تر   گسترده  الگوهای  بر  عالوه

  جستجوی   با   که  است  صفت   یک"  هیجان طلبی,   ، Zuckerman   (1994) به   توجه   با.  اند   کرده تمرکز  رانندگی  رفتار

  به  مالی   و   حقوقی   اجتماعی،  فیزیکی،  خطرات  انجام  به   تمایل  و   شدید   و   پیچیده   جدید،  متنوع،   تجربیات  و  احساسات

شود    نتیجه،  در(.  27  ص)   ''.  است  شده  تعریف  تجربیاتی  چنین  خاطر می   باال   هیجان   دنبال  به  که   کسانیفرض 

تا    پروا   بی   ندگی ران  در ,  هستند  شوند  می  فراهم   تحریک   ی نوعدرگیر  را   که   کنند   را  یابند   بخش   لذت   آن  می  . در 

  بخشیدن،   سرعت  مستی،  هنگام  در   رانندگی  ،صحبت کردن در حین حرکت  رانندگی،  تصادفات  به  هیجان طلبی باال

  ،Arnett)  است  مرتبط   غیراخالقی   رانندگی   رفتارهای   انواع  و   عبور -عدم   مناطق  از   عبور   ایمنی،   کمربند نبستن  

  ؛Donovan, Queisser, Salzberg, & Umlauf  ،  1985  ؛  Arnett،  Offer،  & Fine،  1997  ؛1990

Jonah 1997؛ Jonah, Thiessen, & Au-Yeung  ، 2001؛ Trimpop & Kirkcaldy ، 1997.) 

  رانندگی خشمگینانه صفت    است،  کرده   ظهور   ناامن   رانندگی  حیاتی   کننده   بینی   پیش   یک  عنوان  به   که   دیگری   الگوی

  می   تعریف ( خشم  از  خاص   نسخه   یک  ،یعنی )  رانندگی   هنگام  در  شدن  عصبانی   به   تمایل عنوان   به این صفت که    .است

  اندازه (  DAS ،  Deffenbacher ،  Oetting،  & Lynch،  1994)  رانندگی خشمگینانه   مقیاس   با   کلی   طور   به   شود،

  رانندگی   موتوری،  ی خودرو  حوادث  با,  DAS  یباال  نمرات  که  است  داده   نشان  متعدد  مطالعات.  شود  می   گیری 

  از   استفاده  کمترین  و  نقلیه  وسایل  به  خشم  از  ناشی  آسیب  ،رانندگی خشمگینانه  شدت  ،یترافیک   تخلف  تهاجمی،

است  ایمنی   کمربند   ؛ 1994  همکاران،   و  Blanchard ،  Barton ،  & Malta ،  2000 Deffenbacher)  مرتبط 

Deffenbacher ،  Huff،  Lynch ،  Oetting،  Salvatore؛2000  ؛  Deffenbacher،  Lynch ،  Filetti ،  

Dahlen ،  Oetting؛2003  ؛  Lajunen & Parker؛ 2001  ؛  Underwood ،  Chapman،  Wright،  

Crundall، 1999 ) . 

بودن  و   ی رنجور  روان   ، ییگرا  برون   ویژه   به )  FFM  کننده   بینی   پیش  کاربرد   از   حمایت  علیرغم هیجان    ، (باوجدان 

  دو   از  تنها  ما  حقیقت،  در  .اند   گرفته   قرار  مطالعه  مورد  مستقلبه طور    متغیرها  این  ،رانندگی خشمگینانه  و  طلبی

است  ما  تحقیقاتی  تیم   توسط   دو  هر که    اند،  آمیخته  هم  در  را  فوق  متغیرهای   که  قبلی   مطالعه    یآگاه  انجام شده 



  خطرناک  رانندگی   کننده   بینی  پیش   , رنجوری  روان   و   بودن   باوجدان بودن   ، برونگرای  که   شدیم   متوجه   ابتدا  در .  داریم

  و   خودرو   کنترل   دادن   دست   از   رانندگی،   هنگام  در   تمرکز   دادن  دست   از   ، یعنی)  خاص   حوادث  به   مربوط   پیامدهای   و

از  (  نزدیک های    تماس  خشمگینانهفراتر    پیشنهاد   ما  بنابراین،(.  White & Dahlen،  2001)  هستند   رانندگی 

 ما  دوم،   مطالعه   در .  ببرند   سود   عوامل   این   دننمو  اضافه   از  می توانند   رانندگی خشمگینانه   در مورد   مطالعاتکه    کردیم 

طلبی  که  شدیم  متوجه  چشمگیری  به  هیجان    از   مستقل   طور  به  تهاجمی  و  خطرناک   ریسک  بینی   پیشبه    طور 

  پیچیدگی   به  توجه  با(.  Dahlen،  Martin،  Ragan،  & Kuhlman،  2005)  کمک می کند   خشمگینانهرانندگی  

  متغیره   چند   های  مدل  دارد  احتمال  نقلیه،   وسایل  از  ناشی  حوادث   در   موثر  عوامل   از  زیادی  تعداد  و  رانندگی  رفتار

هیجان    ،FFM  ترکیب  کاربرد  بررسی   منظور  به   حاضر  مطالعه.  باشند   نیاز  مورد  ناامن  رانندگی  رفتار  بینی   پیش  برای

  تصادف  با   مرتبط   مختلف   نتایج  و   خطرناک  رانندگی   ،تهاجمی  رانندگی  بینی   پیش   در   رانندگی خشمگینانه  و  طلبی

 .شد  انجام

 

 ها  روش. 2

 کنندگان شرکت 2.1

 میانگین )  پی سی  سی می دانشگاه  در کارشناسی روانشناسی دانشجویان ( مرد  90 و  زن 222) 312 کنندگان  شرکت

  ٪1  آرام،   اقیانوس   جزایر /    آسیایی  ٪1  آمریکایی،   آفریقایی   ٪ 42  ،پوستسفید   آنها  ٪54  تقریبا .  بودند (  سال  19

  می   رانندگی  را  هفته  در  مایل  60  میانگین  که  دادند   گزارش   کنندگان  شرکت.  بودند   قومیت ها  دیگر  ٪1  و  اسپانیایی

 .کردند  دریافت  خود  مشارکت  برای تحقیقاتی اعتبار و  شدند  آزمایش کوچک های گروه در دانشجویان . د نکن

 

 هاابزار 2.2

 رانندگی  بررسی 2.2.1



)نظرسنجی(    رانندگی   فراوانی  ارزیابی   برای (  Deffenbacher et al. ،  2000)   مورد -35  رانندگی  میزان  پیمایش 

  و   پیاده   عابر  یا  دیگر  راننده   عصبانی برایگرفتن ژست    ،سبقت از راننده دیگر در عصبانیت  مثال،   عنوان   به )  تهاجمی

  مرگ و میرها )  تصادف   حالت  شش  و   ، (غیره  و   ایمنی،   کمربند   یک   از   استفاده   عدم   مثال)    خطرناک   رانندگی   ، (غیره

میرها  ،تمرکز و    های   قول  نقل  و  گذشته   ماه  3  طی  در  نزدیک  های  تماس   و  نقلیه  وسایل  کنترل   جزئی  یمرگ 

  در  تسریع  و  سواالت  معانی  تشریح  برایتسریعاتی    استفاده شد.  (حوادث  عمده  و  جزئی  حوادث  عمر،  طول  ترافیکی

  '، حادثه جزئی ترافیکی  مانند '  'شامل'  جزئی   حوادث   ''  مثال،  عنوان   به   .است  شده   گنجانده  جزئی   رویدادهای   یادآوری 

رتبه بندی شدند   5+  تا  0  از  بودند. آیتم ها  'غیره   و   دیگری،   چیز   به  تفکر   پوچ،  افکار'  'شامل'  رفته   دست   از   تمرکز  'و'

  و   آیتم -13  تهاجمی  رانندگی .  است   داده   رخ   بار  , چند خاص  ی زمان  فریم   یک   در   رویداد  هر که اشاره به این دارند که  

  هستند،  سازگار ( 0.86و    ترتیب به ) داخلی  طور به آیتم-16 خطرناک  رانندگی  های  مقیاس   خرده

 صورت   به   و بودند    نشده  طراحی  اعتماد  قابل  مقیاس   یک   ایجاد  برای  تصادف   به   مربوط   وضعیت  آیتم های   که  حالی   در

آزمون   .گیرند   می  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  جداگانه اطمینان  های    برای   ماهه  3  دوره  یک  طی  بازآزمون-قابلیت 

  پذیرفته   کارشناسی  دوره   ی دانشجویجامعه آماری    یک   در (  86-83)  خطرناک   رانندگی   و(  89-85)  تهاجمی  رانندگی

 (.Deffenbacher et al. ، 2003) شد 

 (IPIP) المللی بین شخصیت حوزه آیتم های 2.2.2

و   آیتم.  ند شد   ارزیابی (  Goldberg،  1999)آیتم  -IPIP   50با  FFM  شخصیت   صفات برای    ها   دستورالعمل  ها 

 بسیار)  1  از   آیتم -10  توسط   عامل  هر .  اخذ نمود  نویسنده   از   توان   می را    متیازبندی ا   برای  ها   دستورالعمل   و   مدیریت

دقت  که  شود  می  ارزیابی(  دقیق   بسیار )  5  تا(  غیردقیق است  دهنده   پاسخ  نشان می دهد    برون   اول،  عامل.  چقدر 

فرد  مثال،   عنوان  به )  دفر   فعال  و  اجتماعی  صفات   ارزیابی  برای ,    ییگرا   نگه   ،هاگفتگو  شروع   ، زندگی 

  عالقه به    که  آیتم هایی می شود  شامل    توافق پذیری  .است  شده  طراحی(  غیره   و  زمینه   پس  در  داشتن

  حس  ، ی دارمنرم  قلب  هستم،  مردم   به   مند   عالقه   من  مثال  عنوان  به)  می پردازند   دیگران  به   نسبت  صمیمیت  و  فرد

بودن  (.  کنم   می   احساس   را  غیره  و  دیگران  به  نسبت  نگرانی   که   آیتم هایی می شود  شامل  باوجدان 



بودن   صفات  ارزیابی  برای اند   اعتمادقابلیت    و   باوجدان  ترک    نظم،  دوست داشتن  آماده،   همیشه)  فرد طراحی شده 

اطراف خودم در  شود  هایی  آیتم   توسط     احساسی  ثبات.  است(  غیره  و  ،تعلقات  می    درباره   که   ارزیابی 

  قرار   فشار   تحت   راحتی   به   مثال،  عنوان   به )  ند پرس   می   احساسی  های   تجربه در    نوسانات  و   استرس   به فرد    حساسیت

 a) آزاد بودن   نهایت، در(.  غیره و  ناراحتی و غمگینی می کنم  احساس  ندرت به  ، شوم می ناراحت راحتی به  ، گیرم می

  ایده   به   ای   عالقه   من   واضح،   تخیل  غنی،   واژگان دامنه    یک داشتن    مثال،  برای )  خبرگی   و   خالقیت   صفات  برای (  84. =

شود(  غیره  وندارم    ذهنی   های می    همبستگی  NEO  موجودی   معادل  های   مقیاس   با  IPIP  های   مقیاس .  ارزیابی 

 به خاطر تضعیف است. اصالح برای بعد از  0.9 از باالتر همبستگی  بیشترین ؛دارند 

 (SSS) هیجان طلبی مقیاس 2.2.3

  آیتم,  هر .  شد   ارزیابیSSS    (Zuckerman ،  1994  )  آیتم-V  40  فرم   از   شده  اصالح   نسخه   یک   با   هیجان طلبی 

 من"  مثالً)  احساس   برای  تمایل  به  مربوط  بیانیه   یک   ، کنند   انتخاب  تا رادو   از  یکی   که   ملزم می کند   را  دهندگان  پاسخ

آدم های آرام با    من"  مثال)  تر   محتاطانه  ترجیح  به  مربوط  دیگری  و(  "را دوست دارم  انکار  غیرقابل  و  وحشی  آدم های 

را   خوب    را   آنها  ترجیحات  تر   دقیق   که   کنند   می   انتخاب  را  ای   گزینه   دهندگان   پاسخ  (.''دهم  می  ترجیحمکالمه 

  مثال،   عنوان   به )  SSS  آیتم های   از   برخی  در  استفاده  مورد   تاریخی  بندی  کلمه  از   انتقاد  اساس   بر .  کند   می  توصیف

Arnett،  1994) ،   مانند   عباراتی  'far-out'  'و'  'jet set'  ' دنبال شدند   شده   روز   به   اصطالحات  با  .SSSیک امتیاز ,  

 خستگی   به   حساسیت  ،( ES)  یابی  تجربه  ، (TAS)  ماجراجویی  و  هیجان:  دهد   می  ارائه  را   مقیاس   خرده  چهار  و  یکل

(BS  ) بازداری زدایی   و  (DIS  .) Zuckerman (1994  )عنوان  به )  است  سازگار   داخلی  طوری به  کل  نمره   که  دریافت  

  قبول  قابل  به طور  مقیاس   خرده   نمرات  تمام  حال،   این  با (.  rxx = .94)   هفته  3  طی   پایدار  و     -0.86

  کافی اندازه  به   DIS و TAS  فقط   حاضر  مطالعه   در (.  Deditius-Island & Caruso ، 2002)  نیستند   اطمینان  قابل

  سیگار  جمله  از  مختلف،  رفتارهای  و  صفات  از  بسیاری   با  ها  مقایسه   توسط   SSS.    بودند   اطمینان  قابل

 .است شده تأیید  ، (Zuckerman، 1994)  الکل و  مواد مخدر از  استفاده و  تکانشگری رانندگی،  های  شیوه کشیدن،

 ( DAS) رانندگی خشمگینانه مقیاس 2.2.4



تجربه   کنندگان   شرکت   تمایل  شد  ارزیابی   DAS  آیتم -14  کوتاهی  فرم   توسط   رانندگی،   هنگام   در   خشم   برای 

(Deffenbacher et al. ، 1994  .)توجه  با (  زیاد   بسیار=   5  هرگز =   1)نقطه ای  -پنج  مقیاس   بر اساس یک  آیتم ها  

-33  نسخه   ای   خوشه-یک  ساختار  بهترین   از     کوتاه   فرم .  رتبه بندی می شوند   حالت   هر   خشم   سطح  به 

.  باشد   طوالنی   فرم  در  گنجانده شده  مقیاس   شش  از   یک  هر از  آیتم  یک  حداقل  شامل   که الزام   این  با   ،ساخته شد   آیتم

آزمون   دارای  و(  r = 0.95)  است  همبسته  بسیار  بلند،  فرم  با  کوتاه،  شکل اطمینان  ای    10بازآمون  -قابلیت  هفته 

کلی    با   مثبت  طور  به  DAS  امتیازات(.  Deffenbacher et al. ،  1994)  است  0.84   و   تکانشگری   خشم، صفت 

  بخش   رضایت   امتیاز را در مورد نتایج  باالترین  DAS  گزارش   در  که   مرتبط هستند   یکنندگان  شرکت   و   اضطراب   صفت

  ، .Deffenbacher et al)  گرفتند   کم   نمره  افراد با  به   نسبت  تصادف  با   مرتبط   نتایج  برخی  و  پذیری  ریسک  و   بودن 

 (. Deffenbacher et al.، 2003 ؛2000

 اجرایی  روش 2.3

  به صورت منظم   کنندگان  شرکت  های   گروه   برای   معیارهای توصیف شده باال  از   یک  هر   حاوی   نامه   پرسش  های   بسته

 . شود تکمیل تا  کشید  طول دقیقه 40 تقریباً  فرآیند  کل . شد  داده  مطابقت

 1 جدول

 (N = 312)  جنسیت اساس  بر متغیرها   همه برای استاندارد اتانحراف و  میانگین ها ،آلفاها

F متغیر   مرد  زن 

   میانگین انحراف معیار  میانگین انحراف معیار  

 
    SSS 

 کل 

 
پیمایش     



 نظرسنجی 

 
=    ES= با وجدان بودن,    C= توافق پذیری,    A= برونگرایی,    E= حوزه بین المللی آیتم های شخصیت,    IPIPتوجه:  

= بازداری زدایی,    DIS= هیجان و ماجراجویی,    TAS= مقیاس هیجان طلبی,    SSS,  آزاد بودن=    Oثبات احساسی,  

DA    ,مقیاس رانندگی خشمگینانه =MV    =  ,تخلف حرکتMin.A    ,تصادف حداقل =Maj.A    ,تصادف عمده =LC  

=    RD= رانندگی تهاجمی, و    AD= تماس های نزدیک,    CC= از دست دادن کنترل,    LoC= تمرکز از دست رفته,  

 دگی ریسکی رانن

 

 

 (N = 312)  متغیرها همه  رابطه های بینابینی در میان 2 جدول

 

=    LoC= تمرکز از دست رفته,    LC= تصادف عمده,    Maj.A= تصادف حداقل,  Min.A= تخلف حرکت,  MV  توجه:

= مقیاس   DAS= رانندگی ریسکی,    RD= رانندگی تهاجمی, و    AD= تماس های نزدیک,    CCاز دست دادن کنترل,  

خشمگینانه؛   طلبی؛    SSSرانندگی  هیجان  مقیاس   =TAS    ماجراجویی؛ و  هیجان   =DIS    زدایی؛ بازداری   =E    =

 .آزاد بودن=   O= ثبات احساسی؛  ES= باوجدان بودن؛  C= توافق پذیری؛   Aبرونگرایی,  



 

 رانندگی  نظرسنجی در  مراتبی   سلسله های  رگرسیون از ای  خالصه 3 جدول

 متغیر    

 رانندگی ریسکی    

 1مرحله  06.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل ها در هفته   

 2مرحله  15. **09. 

 

  

 
 3مرحله  0.26 **10. 

 
  

 
 رانندگی تهاجمی    

 1مرحله  05.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل ها در هر هفته   

 2مرحله  17. **13. 

 

  

 
 3مرحله  26. **09. 

 
  

 
 از دست دادن تمرکز    

 1مرحله  04.  

 

 جنس   



 سن  

 مایل ها در هفته   

 2مرحله  09. *05. 

 

  

 
 3مرحله  13. **04. 

 
  

 
کنترل      دادن  دست  از 

 وسیله نقلیه 

 1مرحله  03.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل در هفته   

 2مرحله  08. *05. 

 

 

  

  

 3مرحله  10. *03. 

 
  

 
 تماس های نزدیک    

 1مرحله  01.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل در هفته   

 2مرحله  05. 04. 



 

  

 
 3مرحله  0.6 01. 

 
  

 
حین      در  کردن  صحبت 

 حرکت

 1مرحله  12.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل در هفته   

 2مرحله  16. 04. 

 

  

 
 3مرحله   02. **04. 

 
  

 
 تصادفات کمینه    

 1مرحله  03.  

 

 جنس  

 سن  

 مایل در هفته   

 2مرحله    

 

 

  

 
 3مرحله  08. 02. 

 
  DAS 

  SSS 



ES  ثبات احساسی؛ =E  برونگرایی؛ =O   = ؛ آزاد بودنA  توافق پذیری؛ =C  باوجدان بودن؛ =DAS   مقیاس رانندگی =

 = مقیاس هیجان طلبی؛  SSSخشمگینانه؛ 

 

 نتایج . 3

جدول   در  متغیرها  تمام  برای  معیار  انحرافات  و  ها  یک    1میانگین  است.  شده  داده  نشان  جنس  واسطه  به 

MANOVA   جنس( یکطرفه روی تمام متغیرها انجام شد به جز شش وضعیت مرتبط با حادثه و دو خرده مقیاس(

SSS   .دادند نشان  را  متوسط  چندمتغیره  جنسی  اثر  یک  حاضر,  مطالعه  در  استفاده   مورد 

برای   معنادار  متغیره  تک  جنسی  های  تفاوت    .

احساسی,   ثبات  پذیری,  راننSSSتوافق  و  تهاجمی  رانندگی  شد.  ,  یافت  )خطرناک(  ریسکی    MANOVAیک  دگی 

نمود   تولید  را  کوچک  چندمتغیره  جنسی  اثر  یک  نیز,  حادثه  با  مرتبط  وضعیت  شش  روی  یکطرفه  )جنس( 

از   معنادار روی  متغیره  تفاوت های جنسی تک   .

یک   شد.  یافت  های حرکت  بلیت  و  نقلیه  وسیله  کنترل  دادن  دو خرده    ( جنس)  یکطرفه   MANOVAدست  روی 

. تفاوت های  ( معنادار نبود  DISو    TASقابل اطمینان )   SSSمقیاس  

شد  بررسی  مستقل  های  همبستگی  در  ها  تفاوت  برای  ها  آزمون  توسط  ها  همبستگی  در  بالقوه  جنسی 

تفاوت های جنسی چشمگیر را   تنها دو مورد,  از تمام مقایسه ها,   .

بنابراین, همبستگ   در سطح   دادند.  دومتغیره در جدول  نشان  داده    2ی های  نشان  نمونه کامل  برای 

پیمایش   تهاجی  و  خطرناک  رانندگی  های  مقیاس  خرده  روی  مراتبی  سلسله  چندگانه  های  رگرسیون  است.  شده 

 را ببینید(.   3رانندگ و پنج تا از شش وضعیت مرتبط با حادثه انجام شد )جدول 

 

 



 

 

 بزرگ  وادثح کننده بینی  پیش لجستیک  رگرسیون  4 جدول

بینی   SE B نسبت احتمال وقوع  پیش 

 کننده 

 

 جنس

 سن

 مایل در هفته 

ES 
E 

O 
A 
C 

DAS 
SSS 

ES  ثبات احساسی؛ =E  برونگرایی؛ =O   = ؛ آزاد بودنA  توافق پذیری؛ =C  باوجدان بودن؛ =DAS   مقیاس رانندگی =

 = مقیاس هیجان طلبی؛  SSSخشمگینانه؛ 

 

 

به   پایین  پایه  نرخ  زیرا  شد,  انجام  متغیر  این  نمودن  دوتایی  از  بعد  عمده  تصادفات  برای  لجستیک  رگرسیون  یک 

 1  مرحله  در   رانندگی /    مایل  و  سن  جنس،  ها،  رگرسیون  تمام  در (.  ببینید   را  4  جدول)  چولگی چشمگیری منجر شد 

 3  مرحله   در  SSS  و  DAS  کل  نمره   و  شدند   وارد   2  مرحله  در  IPIP  مقیاس   پنج.  شدند   وارد   آن  اثرات   کنترل  برای

.  بود  هیجان طلبی   و   رانندگی خشمگینانه  با  مقایسه  در   FFM  تر کلی    ماهیت   اساس   بر   ورود   ترتیب  این .  شد   وارد 

  خرده  همبسته بود نه   معیار   متغیرهایبا تمام    بیشتر  زیرا  ،ند شد   استفاده   خرده مقیاس ها   جای   به   SSS  نمره   مجموع 

 . شد  استفاده مراحل  تمام در  همزمان ورودی .  ها مقیاس 



  SSS و DAS  نمرات   افزایش  و آزاد بودن   کاهش   توسط   خطرناک  رانندگی  ، شده  رانندگی   یل ام  و   سن   جنسیت،  از   فراتر 

از دست .  شد   بینی  پیش  SSS  و   DAS  نمرات  افزایش   و  عاطفی  پایداری  کاهش  با  تهاجمی  رانندگی .  شد   بینی  پیش

  پیش   DAS  و   یافته   کاهشتوافق پذیری    توسط   نقلیه  وسایل  کنترل   از دست دادن   و   بود  مرتبط   SSS  با   تمرکزدادن  

 تحت   متغیرهای   از  هیچکدام .  شد   بینی   پیش   مهم   حوادث  و   جزئی   حوادث   انتقاالت،  و   نقل   های   قول  نقل .  شد   بینی

 بینی نکردند.  پیش را  نزدیک تماسهای , مطالعه

 

 بررسی  . بحث و4

  هیجان طلبی  ، FFM  مطالعه کنونی, سه خط جداگانه از تحقیقات را در مورد پیش بینی رانندگی ناامن ترکیب نمود: 

خشمگینانه  و بودن.  رانندگی  طلبی   پذیری،   توافق  احساسی،  ثبات   ، آزاد  طلبی,   و  رانندگی  هیجان    رفتار   هیجان 

  پیش   برای   را  بیشتری  پشتیبانی  ,ها  یافته.  بینی نمود  هفتگی پیش/    مایل  و  سن  جنس،  از   مستقل  را  نتایج  و  رانندگی

  برون  زیرا   شدند،   ترکیب  FFM  نتایج  حال،   این   با .  د نکن  می  فراهم   هیجان طلبی   و   رانندگی خشمگینانه  کاربرد   بینی

 .ند نبود مفید  رانندگی نتایج/  رفتار  درک   در  بودن  باوجدان بودن و  ییگرا

  داشت  مطابقت  قبلی   نوشته های   با  بینی می کند,  پیش  را  ناامن  رانندگی,  رانندگی خشمگینانه  صفت   که   یافتهاین  

  و   Underwood  ؛ 2003  همکاران،  و   Deffenbacher  ؛ 2000  همکاران،  و   Deffenbacher  مثال   عنوان   به )

  را  خودرو   کنترل  جزئی   مرگ و میرها   و   تهاجمی  رانندگی   خطرناک،  رانندگی   ,رانندگی خشمگینانه(.  1999  همکاران،

  بینی  پیش   رانندگی خشمگینانه,   تجربه   به   تمایل  در   فردی   های   تفاوت   رسد   می   نظر   به   بنابراین، .  کرد  بینی   پیش

.  است  ضروری  رانندگی  رفتار  زمینه   در   ساختار  این  مطالعه .  باشد   حوادث  با   مرتبط   نتایج  و  رانندگی  رفتار  مهم  کننده

  با   رانندگان  غربالگری  برای  است  ممکن  این  که  دهد   می  نشان  DAS  از  تجربی  حمایت  و  بودن  کوتاه  این،  بر  عالوه

  قابل  ابزار  , یک ناامن  رانندگی  با  مرتبط   شخصیت  های   ویژگی  از  تر   جامع   ارزیابی   از  بخشی  عنوان   به   یا  باال  ریسک

 . قبول



  بود   هماهنگ  قبلی  تحقیقات  با  نیز   تهاجمی  غیر  و   خطرناک  رانندگی  ینی  پیشب  در  هیجان طلبی  کاربرد  از  حمایت

 .Jonah et al  ؛ Donovan et al. ،  1985  ؛ Dahlen et al. ،  2005  ؛ Arnett et al. ،  1997  مثال،   عنوان   به )

 است  ممکن  ابزار  این  که   دهد   می   نشان  حاضر  های  یافته   حال،  این  با(.  Trimpop & Kirkcaldy،  1997  ؛2001

از دست دادن   تهاجمی، رانندگی نیز هیجان طلبی  خاص، طور به. است شده شناخته قبالً که باشد  آنچه از تر  گسترده 

  یافته  این .  کرد  بینی   پیشرا    بزرگ  حوادث  و  جزئی   حوادث  ، صحبت کردن در حین حرکت  رانندگی،   حین  در   تمرکز 

 Dahlen)   شد   استفاده  حساسیت  مختلف  های   گیری  اندازه  از  آن   در   که   داشتند   مطابقت  ما  پیشین   تحقیقات  با  ها

et al.،  2005  .)تأثیر  تحت  را  رانندگی  رفتار, هیجان طلبی,  آن  طریق  از  که  مسیری  تعیین  برای  اضافی  تحقیقات  

  رانندگی   رفتارهای   در را    کمتر   ریسک  هیجان طلبی باال,  معرض افراد در    مثال،   عنوان  به .  است  نیاز  مورد   دهد   می   قرار

  به   مربوط   هیجانات  تا   باشند   ریسک  به   مایل   بیشتر   است  ممکن  آنها  عوض،   در (.  Arnett ،  1990)  می دانند   ناامن

  جستجوی   های  زیرمجموعه  بیشتر  جداسازی  نهایت،  در(.  Jonah،  1997)  کنند   تجربه  را  رانندگی  رفتارهای  چنین

 سودمند   ساختار  درک   برای   می تواند (  بازداری زدایی   و   جستجو  در   ماجراجویی   و   هیجان  مثال،   عنوان   به )  حساسیت

 . باشد 

که   حاضر   های  یافته   ، FFM  به   توجه   با داد  بودن  نشان    توافق  و   است  خطرناک   رانندگی  کننده   بینی   پیش   , آزاد 

  از   کننده   پشتیبانی   قبلی   مطالعات  با  مطابقکه    است,  نقلیه   وسیله  کنترل   دادن   دست  از   کننده   بینی   پیش   ,پذیری

  و   Cellar  ؛Graziano ،  1996  و   Arthur  مثال،  عنوان   به )  است   رانندگی  نتایج  بینی   پیش  در  هاالگو  این   از  استفاده 

  های   کننده   بینی   پیش   ، باوجدان بودن  و   احساسی  ثبات  ،گرایی  برونس   که   ما  انتظار  حال،  این  با ( .  2000  دیگران، 

باشند مفید  می   & Kirkcaldy  مثال،  عنوان  به)  قبلی  تحقیقات  به  توجه  با.  است  شده  حمایت  حدی  تا  تنها  ،ی 

Furnham،  2000 ؛  Matthews  ؛ 1991  همکاران،  و  White & Dahlen،  2001)،  رانندگی  ,احساسی  ثبات  

  بینی  پیش  را   وابسته   متغیرهای   از   یک   هیچ   بودن،  باوجدان بودن  و   یی برونگرا  حال،   این  با  کرد،   بینی   پیش   را  تهاجمی

به طور   چه   اگر )  کردن بودن  دادن از    با   معکوس   باوجدان  بود  خطرناک   رانندگی   و   خودرو   کنترل   دست    در (.  مرتبط 

 حوادث   و   باوجدان بودن   بین   شده  گزارش   قبالً  ارتباطات  از   ،بود   (2000)  همکارانش   و Cellar  با  سازگار   این  که   حالی



  به .  بود  متفاوت(  Graziano،  1996  و  Artur  ؛Arthur & Doverspike،  2001  جمله  از )  تخلفات متفاوت بود   /

  ، Lajunen  مثال،   عنوان   به )  است  بوده  مرتبط   حرکات   تخلف در  و   تصادفات  با  قبال   ییبرونگرا  که  حالی   در   مشابه،  طور

  و   Smith & Kirkham, 1981; Martin & Boomsma  ؛ Renner & Anderle ،  2000  ؛2001

Boomsma، 1989) ،  مرتبط نبود  ما مطالعه   درما  شده گیری  اندازه  نتایج یا و  رانندگی  های رفتار از  یک هیچ به . 

  نبوده  سازگار  کامالً  FFM  ارزیابی  برای   استفاده های مورد  ابزار  که   است  توجه  شایان  متمایز،  های   یافته  این  درک   در

 Martin  مثال،   عنوان   به)  باالتر  سنین  با  مقایسه   در  را  وسیعی  های  دامنه  , قبلی  مطالعات  از   بسیاری  این،   بر  عالوه.  اند 

& Boomsma،  1989؛  Renner & Anderle ،  2000  )مطالعات  از   تعدادی  این،  بر   عالوه.  گرفتند   نظر  در 

 ,Eysenck  مثال،  عنوان  به)  کردند   استفاده  مردانه   دهندگان  پاسخ  از  برونگرایی, انحصاراً  از  کننده  حمایت  پیشین

1970; Fine, 1963; Smith & Kirkham،  1981  .)مانند   یعوامل  شاهد   قبلی  مطالعات  از  بسیاری   نهایت،  در 

 یا است  غیرعادی  کنونی   نتایج آیا  که مورد نیاز است    این  تعیین  برای   اضافی  تحقیقات .  نبوده اند   مایل یا  جنسیت  سن،

  )مطلوبیت(  کاربرد  مورد   در  گیری  نتیجه   زمان،  آن   تا  دهند؟  می  توضیح  را  پراکنده   های  یافته   , ها  تفاوت  این   آیا  خیر،

FFM  رسد. می  نظر  به  زودرس , رانندگی رفتار  در 

  ندارد   وجود برای این اعتقاد  دلیلی هیچ  اگرچه.  است  دانشجویان کالج  نمونه  محدود  سنی گستره  ,مهم   محدودیت  یک

کامالً   رانندگان   که    مورد   کافی   اندازه   به مقوله    این  اما   ند، هست  متفاوت   مشابه  سن  با   کالج  غیر   رانندگان   از  دانشجو 

  متغیرهای   از   بسیاری   برای   محدود, پیامدهای مهمی  سنی   گستره  که   است  روشن  همچنین.  است  نگرفته   قرار   بررسی

  لحاظ  تر  گسترده  سنی  دامنه  که  است  مهم   آینده  های  پژوهش  برای  بنابراین،(.  مثلً هیجان طلبی)  دارد  مطالعه   مورد

  مطالعه   آیتم   متغیرهای  بینی  پیش   ابزار  مورد  در  را  گیری  نتیجه   نگر،  گذشته  همبستگی  طراحی  این،  بر  عالوه.  شود

  رانندگی   رفتارهای  و   گیرند   می  قرار   ارزیابی   مورد   شخصیتی  عوامل  آن   در   که  ای   آینده  های  طرح .  کند   می   محدود 

 . بود د نخواه مفید  زمینه این در  شود،  می  بررسی زمان  طول  در  آن  از پس

 داده می شوند   ترجیح  رانندگی  رفتار  مورد   در  تحقیقات  در  معموالً   دهی  گزارش -خود  های  داده  چه  اگر  این،  بر   عالوه

(Ball & Owsley ،  1991 )،   نمی شوند  گزارش   صورت  این  غیر   در   که   می شوند   رفتارهایی  از   بسیاری   شامل  چون 



خواهند   تقویت   دیگر   های   روش   دهی با   گزارش   خود   اقدامات  تکمیل   توسط ها,    یافته   ،(نزدیک  تماس   مثال،   عنوان   به )

 (. غیره  و  یطبیع مشاهدات ، های رانندگیساز شبیه  مثال،  عنوان  به) شد 

  اجزای  و  هیجان طلبی  ،رانندگی خشمگینانه  ترکیبی  کاربرد )مطلوبیت(  دادن  نشان  با  حاضر  مطالعه  خالصه،  طور  به

, یافته هایی را  امن  نا   رانندگی  بینی   پیش   در (  احساسی  ثبات  و   پذیری   توافق   ،آزاد بودن   یعنی )  شخصیت   FFM  خاص

 به نوشته های دیگر اضافه می کند. 

 

 



 

 

 

 

 

 


