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Title: Relation of personality traits with driving behavior in city of Shiraz in 2005  
Authors: Hagh-Shenas H, (PhD); Hosseini M, (MSc); Jamshidi M, (MD); Azizi HR, (BS). 
Introduction: Driving faults have always been a cause of traffic problems and accidents in all 
communities. Rates and types of the resultant traffic problems vary and depend on cultural, social, 
economic, and geographical contexts. Environmental factors, control measures, administrative issues, and 
disparity between transportation infrastructures and number of vehicles are among influencing factors on 
driving faults. However, the human causes are the main influencing factor and are responsible for the 
highest percentage of driving faults. The present study was designed to investigate the personality factors 
that may be related to driving behavior and faults in city of Shiraz in southwest Iran in 2005.  
Methods: Participants were recruited with convenient sampling in places like car services centers and 
one central specialty clinic. Questionnaires included a demographic one, Persian translation of Manchester 
Driver Behavior Questionnaire, and NEO FFI Personality Inventory. Analysis of variance and correlation 
analysis were used for analyzing data.  
Results: The findings showed significant positive correlation between neuroticism score and all types of 
driving faults (P<0.05). Negative and significant correlations were found between agreeableness and 
extraversion scores, and driving faults (P<0.05). No correlation was found between conscientiousness 
score and total driving faults. Positive correlation was observed between openness score, and non-violent 
faults (P<0.01). There were negative correlations between age and years of driving practice, and non-
violent driving faults. Surprisingly there was a significant positive correlation between years of formal 
education and all types of diving faults (P<0.05).  
Conclusion: The findings of the present study demonstrated a significant relationship between 
personality traits and driving faults. Therefore it is suggested to perform psychologic assessments at the 
time of granting driving licenses and periodically thereafter and provide trainings for fault-prone drivers. 
 

Keywords: Car accidents, Personality, Driving faults, NEO FFI. 
Hakim Research Journal 2008; 11(3): 47- 54.

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ak

im
.h

bi
.ir

 a
t 1

1:
27

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 M
ay

 1
6t

h 
20

18

http://hakim.hbi.ir/article-1-455-fa.html


 

 مجله پژوهشی حکیم

48  ...فتار رانندگی در شخصیتی و رهایویژگیی بینرابطه 

 چکیده
باشد که بـسته      ی جوامع می    تخلفات رانندگی همواره یکی از علل بروز مشکالت، معضالت و حوادث ترافیکی در همه              .:مقدمه

در بـروز تخلفـات     گرچـه   . به بافت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی جوامع میزان و نـوع آن متفـاوت خواهـد بـود                   
 مـرور و   کنترلی، اجرایی و عدم تناسب ساختارهای مواصالتی با تعداد خودروها و واحدهای عبور و              -رانندگی، عوامل محیطی  

  . ترین عامل، باالترین درصد علت تخلفات است باشد، اما علل انسانی به عنوان اصلی  نیز دخیل میغیره
میـانگین  .  راننده زن بودنـد   100 راننده مرد و     437د بررسی قرار گرفتند که شامل        مور  آزمودنی 537در این تحقیق     :ارـروش ک 

گیری در  ها از طریق نمونه آزمودنی. بود) 9/13انحراف معیار  (4/37و میانگین سنی زنان ) 9/10انحراف معیار    (5/34 سنی مردان 
. گاه تخصصی مرکزی شـیراز انتخـاب گردیدنـد        هایی چون مرکز تعویض پالک خودرو و یک درمان         دسترس با مراجعه به مکان    

جهت تجزیه .  بوده استFFIها شامل پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر و پرسشنامه شخصیت نئو پرسشنامه
  .های تحلیل واریانس و همبستگی استفاده گردید ها از روش و تحلیل داده

 نئو با میزان انواع خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطـه مـستقیم   ص عصبیت آزمون شاخنتایج نشان داد که بین نمرات        :هـا  یافته
گرایی در آزمـون نئـو بـا     همچنین نشان داده شد که بین نمرات شاخص توافق با دیگران و برون>p) 05/0( دار وجود دارد،امعن

ولی بین نمرات شاخص وجدانی بـودن بـا         . >p)05/0( داری وجود دارد  اانواع خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطه معکوس معن        
ها تنها با انجام اعمـال        ضمناً بین نمرات شاخص بازبودن به تجربه       ای دیده نشد،    میزان انواع خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطه       

ی راننـدگی بـا       بـه های تجر   از بین عواملی مثل سن، سال      .>p)01/0(داری داشت     ای مستقیم معن      آمیز رابطه  غیرقانونی غیرخشونت 
ـ   آمیز رابطه ی رانندگی با انجام اعمال غیرقانونی غیرخشونت  های تجربه  میزان انواع خطا، تنها سن و سال       دار وجـود   ای منفـی معن

 تحصیالت رسمی با میزان انواع خطاها و انجام اعمال غیرقانونی رابطه مـستقیم             های  با تعجب دیده شد که سال     .  >p)05/0(دارد  
   >p).05/0( داردمعناداری 

لذا با توجه به اهمیـت  .  ی معناداری دارد های شخصیتی با رفتار رانندگی رابطه نتایج تحقیق نشان دادند که ویژگی  :گیری نتیجه
هـای   شود جهت بهبود وضـعیت راننـدگی و کـاهش میـزان تـصادفات، ارزیـابی                رفتار رانندگی در میزان تصادفات، توصیه می      

هـای مخـصوصی را بـرای     توان آمـوزش  ای صورت پذیرد و می طور دوره هه گواهینامه و پس از آن بی اراشناختی در هنگام  روان
  .پذیران به خطاهای رانندگی در نظر گرفت آسیب

  

.تصادفات رانندگی، شخصیت، تخلف رانندگی، آزمون نئو :واژگان  گل
  مقدمه 

در جامعــه امــروزی راننــدگی امــری مهــم بــرای کــار، زنــدگی 
هـای آموزشـی، اقتـصادی، خالقیتـی و          عی، تفریح، فعالیت  اجتما

اما تصادفات وسایل موتوری یکی از عوامل . باشد ها می دیگرجنبه
نیـاز بـه    . شـود    و مرگ محسوب مـی     ها  معلولیتها،   بزرگ آسیب 

ـ   رانندگی باعث افـزایش تعـداد تـصادفات جـاده       ه ای و شـهری ب
عنـوان یـک     و با میزان مرگ باال شده است و بـه            ررصورت مک 

به گـزارش    ).1( شود  ی سالمت عمومی بیان می      مشکل در زمینه  
 هزار نفـر  27که بر اساس جدیدترین آمار، ساالنه        ایسنا، در حالی  

  شـوند و بـر       هزار نفر مجروح می    250در تصادفات ایران کشته و      

  
  

اساس اعالم معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظـامی ایـران،           
 72ایران بـه نـسبت جمعیـت و خـودرو بـا             های تصادفات    کشته

بـر   ).2(کشته در تصادفات هر شبانه روز در دنیا اول شده اسـت             
هـای راننـدگی چهارعامـل       ها در پدید آمدن تـصادف      پایه بررسی 

ای، وسـیله نقلیـه و         عامل انسانی، جـاده    :ثرند که شامل  مؤاصلی  
ای ایـران     هـای جـاده    تجزیه و تحلیـل تـصادف     . باشند  محیط می 

هـای راننـدگی     ترین عامل بـروز تـصادف      دهد که مهم    شان می ن
 از تصادفات وسـایل  %90- 95و در ) 3(ایران عامل انسانی است   

ها یک عامل اصلی یا یک عامـل         عملکرد انسان ) ترافیکی( نقلیه
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همچنین بسیاری از تـصادفات وسـایل نقلیـه         . کننده است  کمک
گی دانسته شده تـا     ی بد عمل کردن یا رفتار نادرست رانند         نتیجه

رانندگی اتومبیل به عنوان مجموعـه       ).4(نقص فنی وسیله نقلیه     
پیچیده پویا در نظر گرفته شده است و خـود بـه            ) رفتارها(اعمال  

رفتـار راننـدگی بـه      ). 5( یند کنترل فعالیـت اسـت     آنوعی یک فر  
صورت الگویی برای راننـدگی       هشود که راننده ب     رفتاری گفته می  

کند ماننـد سـرعت راننـدگی، میـزان تمرکـز در              یخود انتخاب م  
  ).6(رانندگی و حفظ میزان فاصله استاندارد 

باشـد کـه      هایی می   سری ویژگی  طورکلی هر فردی دارای یک     هب
ی رفتـاری     م یـک شـیوه    یـ صورت مـنظم و دا    ه  شوند ب   باعث می 

ها در مجموع شخـصیت       این ویژگی . خاصی را از خود نشان دهد     
 و  1های شخصیتی   ی بین ویژگی    رابطه. دهد  هر فرد را تشکیل می    

های متعـددی در سـطح جهـان قـرار           رفتار رانندگی مورد بررسی   
رسد، عناصر خاصـی از شخـصیت باعـث          نظر می ه  ب. گرفته است 

رو که این رفتارها منجر به        از آن   شوند،  شکنی می  رفتارهای قانون 
کـه  شوند با ایـن   برآورده شدن برخی از نیازهای شخصی فرد می     
  ).7(مغایرت با سیستم قانونمند محیط اطراف دارد 

تـصادفات را بـه خـصوصیات       % 90در تحقیقات گذشـته حـدود       
 تـصادفات  %90- 95انـد کـه در    نـشان داده  . اند  رفتاری ربط داده  

اسـتعداد بـروز    . کننـده اصـلی اسـت       عامـل تعیـین    ،رفتار انـسان  
ی   هی با خـشونت در راننـدگی و نحـو         ئرفتارهای ضداجتماعی جز  

 ).1(رانندگی خـشن نیـز بـا تـصادفات رابطـه نـشان داده اسـت                 
انـد کـه گـروه خاصـی از افـراد دارای آمـار            همچنین نـشان داده   

تصادفات رانندگی بیشتری هـستند و ایـن گـروه بـا دیگـران در               
در یـک   ).8(باشـند   های شخصیتی متفـاوت مـی   برخی از ویژگی  

 فردی پرداخته   های ی بین شخصیت و تفاوت       رابطه  که به  بررسی
 2طلبی ی صفت شخصیتی هیجان     است، نشان داده شده که نمره     

دهد    بیشتر احتمال انجام خشونت در رانندگی را نشان می          از همه 
)9 .(  

در ایــران کـه بــه بررســی رابطــه بــین  انجــام شــده در مطالعـه  
جویی و رفتار رانندگی پرخطر پرداخته اسـت نیـز نـشان             تحریک

های آن  جویی و سه خرده مقیاس  تحریکداده شده که نمره کلی 
طلبـی بـا رفتارهـای       طلبـی و تنـوع     جـویی، هیجـان    شامل تجربه 

عناصـر   ).10(داری دارد   ارانندگی پرخطر همبستگی مثبت و معنـ      
توانند باعث شوند که افراد رفتـار خاصـی را انجـام              شخصیتی می 

دهند که این رفتارهای خاص باعث ارضائ نیازهای شخصی فرد 
. شود  شناختی، زیستی و اجتماعی او می      های روان   با ویژگی  مرتبط

                                                      
1 Personality traits 
2 Sensation Seeking 

ی میان شخصیت، رانندگی پرخطـر و درگیـری بـا             بررسی رابطه 
ی عـواملی باشـد کـه مـستقیماً بـه             دهنده  تواند نشان  تصادف می 

هـای   این مشکل نیـاز بـه بررسـی        ).11( شود  تصادف مربوط می  
ـ           حـل  هدفمند دارد تـا راه     صادف و  هـایی بـرای کـاهش درصـد ت

لذا با توجه به اهمیت و ضرورت رانندگی در         . میر پیدا شود   و مرگ
ی امروزی و آمار باالی تصادفات در ایـران و نقـش مهـم                جامعه

وجود آمـدن تـصادفات، در ایـن تحقیـق بـه            ه  عامل انسانی در ب   
هـای شخـصیتی      ی بین رفتـار راننـدگی و ویژگـی          بررسی رابطه 

  .پرداخته شده است
  

   روش کار
 آزمـودنی مـورد بررسـی قـرار         537در این تحقیـق      :ها  ودنیآزم

نفـر راننـده زن      100ی مرد و       نفر راننده  437ها    آزمودنی. گرفتند
. انـد   گیری در دسترس انتخـاب گردیـده        بودند که از طریق نمونه    

.  گـردآوری شـد    1384اطالعات در فاصله پاییز و زمستان سـال         
اکز تجمع راننـدگان    آوری اطالعات سعی شد که به مر       برای جمع 

 بـه    صـورت کـه بـا مراجعـه        به ایـن  . یا افراد عادی مراجعه شود    
رانی، ادارات ثبت پالک      های اتومبیل   سسات تاکسیرانی، آژانس  ؤم

ماشین و یک درمانگاه تخصصی مرکزی در شهر شیراز مراجعـه           
این مرکز تخصصی به طیف وسیعی از مردم شیراز خـدمات           (شد  

شد که در این تحقیق       از افراد درخواست می   ) کند ه می یدرمانی ارا 
ی   سال بـوده و همـه      77 تا   18ها بین    سن آزمودنی . شرکت کنند 
میــانگین ســنی . هــا دارای گواهینامــه راننــدگی بودنــد آزمــودنی

 4/37و میـانگین سـنی زنـان        ) 9/10انحراف معیار    (5/34مردان
 تفاوت  زنان و مردان از نظر سن تقریباً      . بود) 9/13انحراف معیار   (

از لحــاظ وضــعیت ). t =-89/1؛ p= 060/0(داری نداشــتند امعنــ
 نفـر   34 نفـر شـغل آزاد،       303 نفـر ارتـشی    24 نفر معلم  29شغلی  

ی   میانگین تجربـه  .  نفر مشاغل دیگری را داشتند     135دانشجو و   
.  سال بوده است   13 آزمودنی حدود    530رانندگی به سال، در بین      
هـایی    ود که برای آزمـودنی    ای ب    هدیه ؛مشوق شرکت در پژوهش   

  .شد  میرایهکه کار را تا پایان به دقت انجام داده بودند، ا
   آوری اطالعات ابزار جمع

 شامل اطالعاتی درباره سن، جـنس،       :پرسشنامه دموگرافیک  -1
هـای تجربـه     های تحصیالت رسمی، وضعیت شـغلی، سـال        سال

ــوده اســت   ــته ب ــال گذش ــصادفات در دو س ــار ت ــدگی و آم    .رانن
هـایی     شـامل گزینـه    :3پرسشنامه رفتار راننـدگی منچـستر      -2

ــه  ــوط ب ــاک غیرعمــدی«مرب خطاهــای  «و» 4خطاهــای خطرن
                                                      
3 Manchester Driver Behavior Questionnaire 
4 Error 
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ــدی ــاک غیرعمـ ــانونی  «، »5غیرخطرنـ ــال غیرقـ ــام اعمـ انجـ
در » 7آمیـز   انجام اعمال غیرقانونی غیرخشونت   «و  » 6آمیز خشونت

در رفتار رانندگی خطاهای غیرعمدی به معنای        .باشد  رانندگی می 
ریزی شده برای دریافت پیامد دلخواه      ست در رفتارهای برنامه   شک

خطای عمدی یا غیرقانونی بـه معنـای        . در نظر گرفته شده است    
سرپیچی عمدی از اعمالی است که برای ایمن بودن الزم اسـت            

ها به دو گروه خطای عمـدی         و بر اساس علت پرخاشگری راننده     
 اما سـرپیچی  آمیز که هدف شخص پرخاشگری نبوده   غیرخشونت

آمیـز کـه      از قوانین رانندگی بوده است و خطای عمدی خـشونت         
 .هدف شخص پرخاشگری است؛ تقسیم شده است

نمـره  . انـد  گـذاری شـده     نمـره  5 تا   0 پاسخ از    6برای هر گزینه،    
هـا در    اصلی برای هر گروه از طریق گرفتن میانگین نمره گزینـه          

ری کـه توسـط     در تحقیق دیگ  ). 12(آید   دست می ه  هر قسمت ب  
 منتـشر شـده اسـت    2002 که به سال 9، پارکر و سوماال 8الجونن

االت از پایایی خوبی برخـوردار      ؤاند که هرچهار گروه س     نشان داده 
 در 10گراند و ی گروگر   اند، همچنین در تحقیقی که به وسیله        بوده
، انجام شده نشان داده شـده کـه ایـن پرسـشنامه از              1996 سال

اعتبار پرسشنامه عادات رانندگی     ).4( ار است اعتبار خوبی بر خورد   
ی    که به بررسـی رابطـه       و همکاران  منچستر در مطالعه گودرزی   

انـد بـا روش       جویی و رفتار رانندگی پرخطر پرداختـه       بین تحریک 
 بـه دسـت آمـده       879/0همسانی درونی، ضریب آلفای کرونبـاخ       

روایی این پرسـشنامه نیـز در مطالعـه مـذکور، بـر اسـاس               . است
ی دو نفر افسر راهنمایی و رانندگی حاصل شد و در مـورد               نظریه

 98/0ها به رفتار رانندگی پرخطر ضریب توافق          مربوط بودن ماده  
  ها بـه سـه مقولـه        های خرده مقیاس    و در مورد مربوط بودن ماده     

 و  92/0،  95/0ها، خطاها و تخلفـات نیـز ضـرایب توافـق              لغزش
  .)10( به دست آمد 96/0
ای   جملـه 60، نـوع  NEO- FFI:11مه شخصیت نئوپرسشنا -3

NEO PI-R   عامـل  5 است که برای ارزیابی مختـصر و سـریع 
، 14ها ، باز بودن به تجربه13گرایی ، برون12ثباتی هیجانی بی( اصلی
عـصبیت یـا    ". طراحـی شـده اسـت     ) 16 و وجدانی بـودن    15توافق

                                                      
5 Lapses 
6 Aggressive Violation 
7 Ordinary Violation 
8 Lajunen 
9 Sumala 
10 Groeger and Grande 
11 NEO Five Factor Inventory (NEO FFI) Personality 
Questionnaire 
12 Neuroticism 
13 Extra Version 
14 Openness 
15 Agreeableness 
16 Conscientiousness 

، داشتن احساسات منفی همچون تـرس، غـم،         "ثباتی هیجانی   بی
مـی و   یه، احـساس کالفگـی دا     گنـا       خشم، احساس  ی،گتیخبرانگ

 هـستند      افرادی اجتمـاعی   "اهاگر  برون". شود  فراگیر را شامل می   
این .  یا اهل گفتگو هستند     ، فعال و حراف   عقاط این افراد در عمل   

افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و برآنند که به موفقیـت در      
 تصورات "باز بودن"ی  ندهکیل دهتشر ناصع. آینده امیدوار باشند  

هـای عـاطفی     ه بـه تجربـه    جـ  تو ،18یبـای یاسیت به ز  س، ح 17فعال
گرایــی،  ننــد بــروناهم. باشــند  مــی20 و داوری مــستقل19درونــی

. کیـد دارد أی تدهای ارتباط بـین فـر    بر گرایش "توافق"شاخص  
دوست است، با دیگران احـساس همـدردی         فرد موافق اساساً نوع   

نان است و اعتقاد دارد که دیگران       آ هب  و مشتاق به کمک    کند    می
ی توانایی کنتـرل      دو ویژگی عمده  . نیز با او همین رابطه را دارند      

طرح و برنامه در رفتـار، بـرای         کارگیریه  و ب  و تمایالت ها      تکانه
قـرار   "وجدانی بـودن  "رسیدن به اهداف مورد بررسی در شاخص      

ربوط به هـر    ای م    جمله 12این آزمون از پنج مجموعه      . گیرند  می
هر گزینه پنج پاسخ کـامالً رد       . یک از عوامل، تشکیل شده است     

را شامل ) ک ق(، کامالً قبول )ق(، قبول )خ( ،خنثی)ر( ، رد)ک ر(
 بـه   NEO-FFI. کنـد  شود که آزمودنی یکی را انتخـاب مـی         می

 با این.  ساخته شده استNEO PI-Rه فرم گواهی از یمنظور ارا
ه شـده، امـا دارای همـان شـکل          ی ارا که هنجار جدیدی برای آن    

-NEOهای  های شاخص ضریب همبستگی بین نمره . اولیه است 
FFI و NEO PI-Rی   در نمونهABLSA0   92/0 بــه ترتیـب ،
، و N ،E ،O ،A هـای     برای شاخص  87/0، و   77/0،  91/0،  90/0
C             محاسبه شد ثبات درونی بر اساس ضریب آلفـا بـرای NEO-

FFI به ترتیب 81/0، و 68/0، 73/0، 77/0، 86/0 دارای ضرایب 
  .)13.( به دست آمدC و N ،E ،O ،A های  برای شاخص
های شخصیت نئو و رفتار       نمرات حاصل از آزمون     :روش آماری 

افـزار    رانندگی منچـستر و فـرم دموگرافیـک، بـا اسـتفاده از نـرم              
SPSS ــسل ــرار گرفــت و از  5/11 ن ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی  م
یانس و همبستگی استفاده گردید تا ارتبـاط        های تحلیل وار   روش

، "ثباتی هیجانی عصبیت یا بی"های شخصیتی شامل  بین ویژگی 
 بـا   "توافـق " و   "بـازبودن "،  "وجـدانی بـودن   "،  "گرایـی  برون"

، "خطاهــای خطرنــاک غیرعمــدی"خطاهــای راننــدگی شــامل 
 انجـام اعمـال غیرقـانونی     "،  "خطاهای غیرخطرناک غیرعمدی  "
) عمـدی (  انجـام اعمـال غیرقـانونی      " و   "یزخشونت آم ) عمدی(

  . بررسی شود"آمیز غیرخشونت
  

                                                      
17 Active imagination 
18 Aesthetic sensitivity 
19 Attentiveness to inner feelings 
20 Independence of judment 
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سومهم، شماره دیاز، دوره 87 پاییز  

51  و همکارانشناسحسن حقدکتر 

  نتایج 
 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفتند، میـانگین        530در این مطالعه    

.  سال بـوده اسـت     13ها حدود     بین آزمودنی  ی رانندگی در    تجربه
ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و واریانس چندگانه            داده

نتایج نشان داد که بین میزان      .   تحلیل قرار گرفت   مورد تجزیه و  
ــانونی     ــال غیرق ــام اعم ــا و انج ــواع خط ــزان ان ــا می ــصبیت ب ع

داری وجود دارد، همچنین نـشان      اآمیز رابطه مستقیم معن     خشونت
گرایی راننـدگان بـا میـزان        داده شد که بین میزان توافق و برون       

داری امعنـ انواع خطا و انجام اعمال غیرقـانونی رابطـه معکـوس            
وجود دارد ولی بین میزان وجدانی بودن بـا میـزان انـواع خطـا و        

ضمناً بازبودن تنها بـا     . ای دیده نشد    انجام اعمال غیرقانونی رابطه   
ی مــستقیم   آمیــز رابطــه انجــام اعمــال غیرقــانونی غیرخــشونت

ی رانندگی و     ی عواملی مثل سن و تجربه       رابطه. داری داشت   امعن
میزان انواع خطا و انجـام اعمـال غیرقـانونی      میزان تحصیالت با    

ی رانندگی تنها     نیز بررسی شد و نشان داده شد که سن و تجربه          
دار دارد  ای معنـ  آمیز رابطـه    با انجام اعمال غیر قانونی غیرخشونت     

همچنین میـزان تحـصیالت بـا       . باشد  که این رابطه معکوس می    
طـه مـستقیم   میزان انواع خطاهـا و انجـام اعمـال غیرقـانونی راب       

تجربــه راننــدگی نیــز بــا انجــام اعمــال . معنــاداری را نــشان داد
آمیـز رابطـه معکـوس معنـاداری داشـت           غیرقانونی غیر خشونت  

هــای  ی بــین ویژگــی همچنــین در بررســی رابطــه ).1جــدول (
شخصیتی با سن، جنسیت، میزان تحصیالت، تجربـه راننـدگی و           

ه شـد کـه صـفت       میزان ساعات رانندگی در طول شبانه روز دید       
ی مثبــت  شخــصیتی توافــق بــا تجربــه راننــدگی و ســن رابطــه

همچنین عـصبیت بـا سـن و میـزان تحـصیالت              معناداری دارد،   
بین برونگرایی با جنسیت نیـز      . رابطه منفی معناداری را نشان داد     

 صفت بازبودن نیـز بـا سـن         رابطه معکوس معناداری دیده شد و     
   ).2جدول ( رابطه معکوس معناداری را نشان داد

  

  )n=530(های شخصیتی و دموگرافیک با میزان خطا و انجام اعمال غیرقانونی   بررسی همبستگی بین ویژگی-1جدول 

  انجام اعمال غیرقانونی   
  آمیز یرخشونت) خطای عمدی( 

  انجام اعمال غیرقانونی 
  خطای غیرعمدی غیرخطرناک  خطای غیرعمدی خطرناک  آمیز خشونت) خطای عمدی(

  034/0  زان ساعت رانندگی در روزمی
NS 

049/0  
NS  

003/0  
NS  

011/0-  
NS  

   - 093/0  تجربه رانندگی
036/0  

083/0-  
NS  

039/0-  
NS  

008/0-  
NS  

  -113  سن
 009/0  

081/0-  
NS  

044/0-  
NS  

015/0  
NS  

   - 025/0  جنسیت
NS  

046/0  
NS  

000/0  
NS  

055/0  
NS  

  200/0  میزان تحصیالت
0001/0<   

158/0  
0001/0<  

238/0  
0001/0<  

106/0  
015/0  

  124/0  عصبیت
004/0  

184/0  
0001/0<  

137/0  
002/0  

193/0  
001/0<  

  -125/0  برونگرایی
004/0  

135/0-  
002/0  

218/0-  
001/0<  

173/0-  
001/0<  

  093/0  بازبودن
033/0  

045/0  
NS  

040/0  
NS  

014/0  
NS  

  -162/0  توافق
001/0<  

225/0-  
0001/0<  

169/0-  
001/0<  

142/0-  
001/0  

  -066/0  وجدانی بودن
NS  

056/0-  
NS  

011/0-  
NS  

040/0  
NS  

  

میـزان  ،  جنـسیت ، سـن ،های شخصیتی با میزان ساعت رانندگی در طول شـبانه روز، تجربـه راننـدگی     بررسی همبستگی ویژگی -2جدول  
  )n=530( تحصیالت

  عصبیت  برونگرایی  بازبودن  توافق  وجدانی بودن   

میزان ساعات رانندگی در 
  بانه روزطول ش

006/0-  
NS 

013/0-  
NS  

014/0  
NS 

047/0  
NS 

050/0  
NS 

  -007/0  تجربه رانندگی 
NS  

135/0  
002/0  

078/0-  
NS  

068/0-  
NS 

086/0-  
NS 

  -008/0  سن
NS 

189/0  
001/0  

144/0-  
001/0  

068/0-  
NS 

093/0-  
033/0  

  012/0  میزان تحصیالت
NS 

004/0-  
NS 

079/0  
NS 

001/0  
NS 

088/0-  
043/0  
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 مجله پژوهشی حکیم

52  ...فتار رانندگی در شخصیتی و رهایویژگیی بینرابطه 

  
بینـی انجـام      چنین از روش رگرسیون چندمتغیره برای پـیش       هم

آمیـز و     اعـم از خـشونت    ) انجام اعمال غیرقانونی  (خطای عمدی   
آمیز استفاده شد که در آن برخی عوامل دموگرافیـک            غیرخشونت
نامـه، میـزان      میزان تحصیالت، سن دریافت گـواهی       شامل سن، 

 و همچنـین    ی راننـدگی    روز و تجربـه     ساعات رانندگی در شـبانه    
بینـی کننـده وارد       صفات شخصیتی به عنـوان متغیرهـای پـیش        

ثیری بر تعداد   أنتایج نشان داد که عامل جنسیت ت      . محاسبه شدند 
  . کل خطا نداشت

نتایج این تحلیل نشان داد که صفت شخـصیتی وجـدانی بـودن       
)01/0<Sig ،283/5-= t(  ــصیالت ــزان تحـ ، Sig>01/0(، میـ

837/4=t(، روز  ننـدگی در شــبانه  میـزان ســاعات را)05/0<Sig ،
192/2=t (      و صفت شخصیتی بـازبودن)05/0<Sig   ،093/2=t (

  ).3جدول (بینی کننده بودند  به نحو معناداری پیش
بینـی انجـام خطـای        از روش رگرسیون چندمتغیره بـرای پـیش       

غیرعمدی اعم از خطرناک و غیرخطرناک نیز استفاده شد که در           
آن برخی عوامل دموگرافیک شامل سن، میزان تحصیالت، سـن          

روز و تجربـه     نامه، میزان ساعات رانندگی در شبانه       دریافت گواهی 
غیرهـای  رانندگی و همچنـین صـفات شخـصیتی بـه عنـوان مت            

نتایج این تحلیـل نـشان داد       . کننده وارد محاسبه شدند    بینی  پیش
،و )Sig   ،484/6-=t>01/0(که صفت شخصیتی وجدانی بـودن       

،بــه نحــو معنــاداری )Sig ،011/4=t>01/0(میــزان تحــصیالت 
  ).4جدول ( بینی کننده بودند پیش

ها نـشان داد کـه        در بررسی میزان خطاهای انواع مشاغل، یافته      
ین کمترین میزان انواع خطا و انجـام اعمـال غیرقـانونی را             معلم

داشتند و دانشجویان بیشترین میزان انواع خطـا و انجـام اعمـال             
  .غیرقانونی را نشان دادند

بـین    بینی و ارزش احتمال متغیرهای پیش        ضرایب پیش  -3جدول  
  خطای عمدی 

Model Beta T Sig 
(constant)  060/5  000/0  

052/0 عصبیت  071/1  285/0  
-047/0 برونگرایی  973/0-  331/0  

ها بازبودن به تجربه  088/  093/2  037/0  
-020/0 توافق  414/0-  679/0  

-264/0 وجدانی بودن  283/5-  000/0  
014/0 سن  200/0  841/0  

216/0 میزان تحصیالت  837/4  000/0  
-078/0 سن دریافت گواهی نامه  690/1-  092/0  
روز بانهساعات رانندگی در ش  097/0  192/2  029/0  

-18/0 جنسیت  23/0-  82/0  
- تجربه رانندگی 096/0  436/1-  152/0  

بـین    بینی و ارزش احتمال متغیرهای پیش        ضرایب پیش  -4جدول  
   خطای غیرعمدی

Model Beta T Sig 
(constant)  834/4  000/0  

064/0 عصبیت  307/1  192/0  
-069/0 برونگرایی  433/1-  153/0  

ها زبودن به تجربهبا  033/0  784/0  433/0  
035/0 توافق  715/0  475/0  

-326/0 وجدانی بودن  484/6-  000/0  
064/0 سن  893/0  372/0  

180/0 میزان تحصیالت  011/4  000/0  
-041/0 سن دریافت گواهی نامه  - 896/0  371/0  
روز ساعات رانندگی در شبانه  044/0  998/0  319/0  

-055/0 تجربه رانندگی  823/0-  411/0  
 

   بحث
ی  ی رابطــه و همکــاران، در تحقیقــی کــه در زمینــه 21کــسپی 

شخصیت با رفتار پرخطر انجام شده است، بیان کردند کـه افـراد             
دهند در واقع در       سال که رفتارهای پرخطر را انجام می       21باالی  

 جـای   22هـای سـخت کنتـرل       سن سه سالگی هم در گروه بچـه       
نهـا اشـکال در آرام نشـستن، عـدم          ی آ   گرفتند که مشخـصه     می

کـسپی و   . باشـد   حواس جمعی و رفتارهای غیرقابل کنتـرل مـی        
اند کـه     آوری نموده   همکاران شواهد مشخصی بر این مطلب جمع      

ی رفتارهای پرخطر بزرگسال در اوان کودکی  دهد ریشه نشان می
 کـه   شـدند نیـز متـذکر      همکـاران  ایـوانز و     .)14( گیرد  شکل می 

ی راننـدگی و میـزان        توانـد بـر نحـوه       یتی می های شخص   ویژگی
 در تحقیق حاضر نیز که بـه بررسـی          .)15( ثیر بگذارد أتصادفات ت 

ی    رابطـه  های شخصیتی با رفتار رانندگی پرداختـه اسـت          ویژگی
های شخصیتی با انجام اعمال غیرقـانونی         معنادار برخی از ویژگی   

صـفت شخـصیتی    . و انجام خطاهـای راننـدگی نـشان داده شـد          
ی مستقیم معناداری را بـا انجـام خطاهـا و انجـام              عصبیت رابطه 

اعمال غیرقانونی نشان داد به ایـن معنـا کـه کـسانی کـه نمـره                 
باالیی را در این صفت دارا بودند میزان خطاهـا و انجـام اعمـال               

 در   و همکـاران   23جـوارن  تـورب . غیرقانونی باالیی را نشان دادند    
هـای فـردی در سـال        اوتی شخصیت و تف     تحقیقی که در زمینه   

هـای    کـه در ویژگـی      اند نشان دادند که کـسانی        انجام داده  2002
انـد، در     ی بـاالیی داشـته      طلبی و عصبیت نمره     شخصیتی هیجان 

تـری کـسب      ی پایین    که در این دو صفت نمره        با کسانی   مقایسه
این افراد همچنین   . اند  نمودند، خیلی بیشتر رانندگی پرخطر داشته     

ی   م راننـدگی و سـرعت بـاال نیـز نمـره           یـ  گـرفتن عال   در نادیده 
                                                      
21 Caspi 
22 Under Controlled 
23 Torbjoern 
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سومهم، شماره دیاز، دوره 87 پاییز  

53  و همکارانشناسحسن حقدکتر 

اند، همچنین در این تحقیق نـشان داده شـده کـه              باالتری داشته 
های نزدیـک بـه      دادند حالت   که رانندگی پرخطر انجام می      کسانی

تصادف و یا تصادف را تجربه کرده بودند که منجر بـه صـدمات              
). 11( اسـت ها شده     مالی و جسمی بیشتری نسبت به بقیه راننده       

 و  شـود نتـایج مطالعـه تـورب جـوارن           همینطور که مالحظه مـی    
همچنـین در تحقیـق      .باشد  سو می   با تحقیق حاضر هم    همکاران

میـر   و ی منفـی بـا مـرگ         نشان داده شده که عصبیت رابطه      ها  آن
ی مثبت    که نتایج این دو تحقیق رابطه     ) 11(ای داشته است      جاده

ی منفــی عــصبیت را بــا   هعــصبیت بــا راننــدگی پرخطــر و رابطــ
ای نشان داده است که نیـاز بـه بحـث و تحقیـق             ومیر جاده  مرگ

 نیز  24 و همکاران  ی آمادو   در مطالعه  .نماید  بیشتری را ضروری می   
ی صفت شخصیتی     که زیر مجموعه   (25ی مثبت تکانشوری    رابطه

) 15( با خشونت در رانندگی نشان داده شده است       ) عصبیت است 
همچنـین تحقیـق حاضـر       .باشـد   سو مـی    هم که با تحقیق حاضر   
گرایی رانندگان   های شخصیتی توافق و برون      نشان داد که ویژگی   

با میزان انواع خطا و انجام اعمال غیرقانونی رابطه معکـوس دارد        
هـای شخـصیتی توافـق و         و این بدان معناست که هرچه ویژگی      

ل گرایی در افراد بیشتر باشـد احتمـال انجـام خطـا و اعمـا               برون
  .آید تر می غیرقانونی در رانندگی در ایشان پایین

ی  ، به بررسی رابطه و همکارانهمچنین در تحقیق تورب جوارن    
 با میـزان    26گرایی و سایکوتیسم    های شخصیتی برون    بین ویژگی 

 کشور پرداخته شـده اسـت، نتـایج         34میرهای رانندگی در     و مرگ
ی   ی رابطـه  گرای  این تحقیق نشان داده که صفت شخصیتی برون       

در . میـر درتـصادفات داشـته اسـت        و مستقیمی بـا میـزان مـرگ      
میـر   و شـان بـاال بـوده، مـرگ     ی برونگرایـی    کشورهایی که نمـره   

تری داشـتند مـشاهده    ی پایین   که نمره  بیشتری نسبت به کسانی   
ی حاضر     مطالعه ی تحقیق مذکور با نتیجه      نتیجه. )11( شده است 

امـا  . ی بیشتری در این زمینه استباشد و نیاز به بررس سو نمی  هم
دار برخـی   ای مثبـت معنـ       رابطـه   و همکـاران   ی آمـادو    در مطالعه 

طلبـی،    ، هیجان 27جویی  گرایی شامل رقابت    های برون   زیرمجموعه
کـه بـا    ) 16(  با رانندگی پرخطر نشان داده شـده       28جویی  و حادثه 

در تحقیـق حاضـر بـین میـزان          .باشـد   تحقیق حاضر همسو مـی    
 با میـزان انـواع خطـا و انجـام اعمـال غیرقـانونی               وجدانی بودن 

همچنین در تحقیق مـذکور دیـده شـده کـه           . ای دیده نشد    رابطه
انجام (صفت شخصیتی وجدانی بودن در تمامی خطاهای عمدی         

باشـد     می  کننده بینی  و غیرعمدی باالترین پیش   ) اعمال غیرقانونی 

                                                      
24 Amado 
25 Impulsive 
26 Psychotism 
27 Antagonistic  
28 Adventurous 

ا باال بـودن  ی منفی این صفت با انواع خطاه       که با توجه به رابطه    
ی پـایین بـودن انجـام انـواع           بینی کننده   ی این صفت پیش     نمره

ی معکوسـی را بـین        ، رابطـه  29در تحقیق آرتـور    .باشد  خطاها می 
 وجدانی بودن با رانندگی پرخطر و تصادفات رانندگی پیدا کردنـد          

ضـمناً در تحقیـق     . باشـد   سـو نمـی    که با تحقیق حاضر هم    ) 16(
ها تنها با انجام اعمـال        به تجربه حاضر صفت شخصیتی بازبودن     

ی مستقیم معنـاداری را نـشان         آمیز، رابطه   غیرقانونی غیرخشونت 
ی   کننده بینی  ها فقط پیش    بودن به تجربه   صفت شخصیتی باز  . داد

باشد کـه بـا      می) انجام اعمال غیرقانونی  (انجام خطاهای عمدی    
ب ی باال در ایـن صـفت بـه کـس            ی افراد با نمره     توجه به عالقه  

همچنین در این تحقیق نـشان      . تجارب مختلف قابل توجیه است    
داده شده که میزان تحصیالت با میـزان انـواع خطاهـا و انجـام               

بدین معنـا کـه   . ی مستقیم معناداری دارد     اعمال غیرقانونی رابطه  
هرچه میزان تحصیالت باالتر رفته میزان انجام اعمال غیرقانونی  

همچنین میـزان تحـصیالت   . استو خطا در رانندگی بیشتر بوده    
و ) انجــام اعمــال غیرقــانونی(نیــز در تمــامی خطاهــای عمــدی 

بینی کننده بوده اسـت، کـه بـا توجـه بـه               غیرعمدی عامل پیش  
ی مثبت این عامل با میزان انواع خطا نشان داده شده کـه               رابطه

با باال رفتن میزان تحصیالت انجام انواع خطا افزایش یافته کـه            
میزان ساعات رانندگی در شـبانه       .تعجب وجود دارد  جای بحث و    

ــده روز نیــز پــیش انجــام اعمــال (ی خطــای عمــدی  بینــی کنن
بوده است که با توجه به خـستگی ناشـی از راننـدگی     ) غیرقانونی

همچنـین سـن بـا انجـام اعمـال           .باشـد   بیشتر قابل توجیـه مـی     
ی معکوس معنـاداری را نـشان        آمیز رابطه  غیرقانونی غیر خشونت  

معنا که با باال رفتن سن انجام اعمـال غیرقـانونی غیـر              بدین. داد
 نـشان   و همکـاران ی آمادو در مطالعه. شود آمیز کمتر می  خشونت

داده شد که رانندگی سالم بـا افـزایش سـطح تحـصیالت رشـد               
سـو   که این یافتـه بـا نتیجـه تحقیـق حاضـر هـم             ) 15( کند  نمی
ر مهمی برای انجام    همچنین در تحقیق مذکور سن متغی     .باشد  می

 هـای سـایکوموتور تـشخیص داده شـد          وظایف شناختی و تـست    
نیـز نـشان داده شـد کـه           و همکـاران   30 در تحقیق پـارکر    .)15(

درصد خطای غیرعمدی، هم خطرناک  تر های مسن درمیان راننده
و هم غیرخطرناک بسیار باالتر بوده و باعث تصادفات اکتیو شده           

رصـد بـاالی خطـای غیرعمـدی         نیـز د   پسیواست، در تصادفات    
که نتیجـه ایـن تحقیـق بـا         ) 17(غیرخطرناک نقش داشته است     

در تحقیقی که توسـط اداره ملـی        . باشد  سو نمی  تحقیق حاضر هم  
، انجام شد نـشان داده شـده کـه          32، فبو 31امنیت ترافیکی بزرگراه  

                                                      
29 Arthur 
30 Parker 
31 Aational Highway Traffic Safety Administration 
32 Phebo  
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 مجله پژوهشی حکیم

54  ...فتار رانندگی در شخصیتی و رهایویژگیی بینرابطه 

شـود در     فاکتورهای پرخطر در رانندگی که منجر به تصادف مـی         
 تصادفات در افراد مسن     علت. ن متفاوت است  افراد مسن و جوانا   

ها بیشتر علـت     باشد اما در جوان     بیشتر بیماری و کهولت سن می     
تصادفات، رفتارهـای پرخطـر و خـشونت یـا عـدم تجربـه و یـا                 

  ).  18( باشد استعمال الکل می
  

  گیری  نتیجه
هـای    دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که ویژگـی         ه  نتایح ب 

. دگی پرخطر و میزان تصادفات مرتبط بوده است       شخصیتی با رانن  
شـود جهـت    شناختی توصـیه مـی    با توجه به اهمیت ارزیابی روان     

تر عالوه بر ارزیـابی       کاهش تکرار تصادفات و رفتار رانندگی ایمن      
ای و بررسـی پیـشرفت راننـدگی نیـز            شناختی، ارزیابی دوره    روان

مسن تحـت    که رانندگان    شود همچنین توصیه می  . صورت پذیرد 
از آنجـا کـه     . شناختی قرار گیرنـد     ای فیزیکی و روان     ارزیابی دوره 

های شخصیتی معموالً در طی زندگی ثابـت هـستند ایـن              ویژگی
های شخصیتی که به مشکالت       آید که آیا ویژگی     ال پیش می  ؤس

ها همان مـشکالتی هـستند       شوند در جوان    رانندگی ربط داده می   
شوند؟ اگر چند فاکتور پرخطر       یکه باعث تصادف در افراد مسن م      
ها و افراد مسن مشترک باشـد،        برای رانندگی غیرایمن بین جوان    

خطر هم در جوانان و هم در افـراد       پیشرفت به سمت رانندگی کم    
کـه میـزان سـاعات        با توجـه بـه ایـن      ). 18(مسن سودمند است    

ی خطـای     بینی کننـده    روز به عنوان عامل پیش      رانندگی در شبانه  
شود جهـت     باشد پیشنهاد می    می) انجام اعمال غیرقانونی   (عمدي

 .روز نیز اقداماتی صورت پذیرد محدودیت میزان رانندگی در شبانه
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 مصوب مرکز تحقیقـات     84- 2548این پژوهش با شماره طرح      

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان شیراز انجـام شـده            روان
انندگی شهرستان شـیراز کـه در ایـن          اداره راهنمایی و ر    از. است
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  . شود سپاسگزاری می

  

References 
 

1- Bener A, Haigney D, Crundal D. Driving Behavior stress 
error and violations on the road: A cross cultural comparison 
study. “3” International conference on traffic of Transport 
Psychology,5-9 September 2004, Nottingham UK.  

2- Car Accident in Iran, 20 times more than industrial world. 
Baztab (Site), 1985: Code 37955, www.baztab.ir 

3- Yaghoobi H. The role of human factors in car accidents in 
Iran. Andishe va Raftar Quartery (Persian), 2001; 6: 60- 67. 

4- Lajunen T, Parker D, Summala H. The Manchester Driver 
Behavior Questionnaire: a cross-cultural study, Accident 
Analysis and Prevention, 2004(36)231-238. 

5- Rimmo PA. Aberrant Driving behavior: Homogeneity of a 
Four- Factor Dtrueture in Samples Differing in Age and 
Gender, ergonomics. 2002; 45 (8): 569- 582. 

6- Ozkan T, Lajunen T. A new addition to DBQ: Positive 
Driver Behaviors scale. Transportation Research part F 8, 
2005: 355- 368. 

7- Jonah B. Sensation seeking and risky driving: A review and 
synthesis of the literature. Accident analysis and prevention, 
1997; 29 (5): 651- 665. 

8- Burgess C. Association of Industry Road Safety Officers 
(AIRSO), Why do people drive the way they do? National 
blue light users. Conference, Jaguar Cars, Birmingham 29th, 
2002. 

9- Lajunen T. Personality and Accident Liability are 
Extraversion, neuroticism and Psychotocosm Related to 
Traffic and Occuptional Fatalities?, Personality and 
Individual Differences 2001. 31 (8): 1365- 1373. 

10- Goodarzi MA, Shirazi m. The relationship between 
excitement seeking and dangerous driving behavior. 
Psychology Magazine (Persian). 2006; 9: 34- 39. 

 
 

11- Torbjoern R, Hilde V. Personality, Risk Behavior and 
Accident Involvment Aming Norwegian Drivers. 
Personality and Individual Diffrences, 2002; 33: 1251- 
1263. 

12- Rimmo PA. Road user Behavior Research at Dept of 
psychology. Uppsala University, Presentation at the ICTTP 
2000,oct 5-6 corfu,Greece 1-28. 

13- Hagh-Shenas H. Five-Factor Model of Personality. Shiraz 
University of Medical Science Publications, Shiraz, Iran, 
2007: 127- 143. 

14- Caspi A, Begg D, Dickson N, et al. Personality traits 
predict health- risk behaviors. Journal of personality and 
social psychology, 1997; 73 :1052 -1063. 

15- Amado S, Koyuncu M, Kacaroglu G. Evaluation of Factors 
affecting safe driving: Demografic factors, Experience, 
Personality and Psycho-Technical Turk pisikoloji Dergisi. 
2004; 19 (53): 45- 47. 

16- Arthur W, Graziano WG. The five- factor model, 
Conscientiousness, and driving accident involvement. 
Journal of Personality, 1996; 64: 593- 618. 

17- Parker D, McDonald L, Rabbitt P, et al: Elderly drivers and 
their accidents: the aging Driver Questionnaire. Accid. Anal. 
Prev 2000; 32: 751- 759. 

18- Owsley C, McGwin G, McNeal SF. Impact of 
impulsiveness, Venturesomeness, and empathy on driving 
by older adults. Journal of safety Research. 2003; 34: 353- 
359. 

 

 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 h
ak

im
.h

bi
.ir

 a
t 1

1:
27

 IR
D

T
 o

n 
W

ed
ne

sd
ay

 M
ay

 1
6t

h 
20

18

http://hakim.hbi.ir/article-1-455-fa.html

