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  چكيده

انسان، راه، وسيله نقليه و محيط، چهـار عامـل   .  تصادفات  و تلفات جاني و مالي ناشي از آن تبديل به معضلي جدي در جهان شده است 

ــي     ــدگي م ــادفات رانن ــدن تص ــود آم ــه وج ــي        ب ــان م ــادفات انس ــدن تص ــود آم ــه وج ــل ب ــوثرترين عام ــه م ــند ك ــد. باش   باش

رسـد   از اين رو در حوزه ايمني ترافيك، مطالعات علوم اجتماعي به ويژه مطالعات روانشناسي و شخصيت رانندگان ضروري به نظر مي 

توانـد جـان بسـياري را نجـات بدهـد. امـروزه بـراي شـناخت          و هر تالشي كه باعث شناخت شخصيت و بهبود رفتار رانندگي بشود مي

بخش است. بخـش   3باشد كه شامل   اي مي شود. ابزار پژوهش پرسشنامه ت شناسي  استفاده ميهاي شخصي شخصيت انسان از آزمون

هـاي پـر خطـر راننـدگي و بخـش سـوم پرسشـنامه شخصـيت          اول سواالت جمعيت شناختي، بخش دوم پرسشنامه محقق ساخت رفتار

كـه در چهـار عامـل رفتـار تهـاجمي، خسـتگي و        باشـد  گويـه مـي   38باشد. رفتارهاي پر خطر ترافيكي شـامل   بريگز مي –شناسي مايرز 

  حواسپرتي، عدم توافق پـذيري و عـدم توجـه بـه سـالمت خـود قـرار گرفتـه شـد و ترجيحـات شخصـيتي بدسـت آمـده از آزمـون               

بـراي سـنجش قـدرت    باشـند.   بريگز شامل برونگرايي، درونگرايي، حسي، شهودي، منطقـي، احساسـي، ادراكـي و قضـاوتي مـي      -مايرز 

نتـايج تحليـل رگرسـيون حـاكي از آن بـود كـه متغيـر ادراكـي داراي          تعداد تصادفات از رگرسيون چند متغيره اسـتفاده شـد.   پيشبيني

باشـد و هچنـين نتـايج تحليـل رگرسـيون نشـان داد        بيشترين قدرت پيشبيني معنادار براي متغير وابسته اصلي يعني تعداد تصادفات مي

  .باشنداراي بيشترين قدرت پيشبيني معنادار براي متغير وابسته اصلي يعني تعداد تصادفات ميپرتي د متغير رفتارهاي تهاجمي و حواس

 

   آزمون مايرز بريگز، تصادفات، رفتارهاي پرخطر رانندگي، رگرسيون چند متغيره هاي كليدي: واژه

 

  مقدمه -1
در نيم قرن گذشته زندگي ماشيني به شدت رو به افزايش بـوده  

هـا  جادهو اين امر باعث افزايش روزافزون ترافيك در شهرها و 

شده است، اين افزايش استفاده از ماشين داراي فوايد زيادي از 

جمله سرعت بيشتر در جا به جـايي كـاال و مسـافر، گسـترش     

باشــد ولــي تعــداد و شــدت  ارتباطــات، رفــاه بيشــتر و ... مــي

تصادفات ترافيكي نيز افزايش پيدا كرده است. بـه همـين دليـل    

اشـي از آن تبـديل بـه    بحث تصادفات  و تلفات جاني و مالي ن

 ,Namaki Araghi].ت  معضلي جدي در جهـان شـده اسـ   

Bahar. 2008]     ،ــه ــعه يافت ــورهاي توس ــه كش ــالي ك  در ح

و بـه   هايي مهم و اساسي  را به منظور كـاهش تصـادفات  برنامه

حداقل رساندن تلفات و مجروحيت شديد در تصادفات جـاده 

بـا توجـه بـه     هـاي در حـال توسـعه   اند، كشوراي را پي گرفته

گـذاري ناكـافي در    افزايش جمعيت، افـزايش اتومبيـل، سـرمايه   

تفـاوتي عمـومي بـه ايـن موضـوع، تعـداد        حمل و نقـل و بـي  

. سـازمان  [Vasconcellos, 1995]د تصادفات بيشتري دارن

جهاني بهداشـت گزارشـات بسـيار مفصـلي در مـورد معضـل       
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داشـت، در  اي ارائه داده است. سازمان جهاني به تصادفات جاده

تاكيد زيادي  WHA19.36مجمع نوزدهم خود، طبق قطعنامه 

هـاي  در برابـر خطـرات و آسـيب    هـا  براي محافظـت از انسـان  

تصادفات داشت و از اعضاي خودش درخواست كرد تـا بـراي   

ــا     ــتري مهيـــ ــات بيشـــ ــادفات  امكانـــ ــاهش تصـــ كـــ

انسان، وسيله نقليـه، راه و محـيط از    . [WHO1,1966]بكنند

  اي هستند. عوامل موثر بر تصادفات جاده

  

  عوامل چهارگانه در بروز تصادفات .1شكل

 

تحقيقات زيادي در رابطه با تاثير اين عوامل انجام شده است و  

موثرترين عامل تصـادفات  تحقيقات نشان مي دهند عامل انسان 

به اهميت عامـل انسـاني، الزم اسـت از    اي است. با توجه جاده

ي و مطالعات علوم اجتماعي براي يافتن  روابط ميان عامل انسان

ــرد   ــتفاده ك ــاك اس ــدگي خطــر ن  . [Yaghobi, 2001]رانن

هايي كه يك انسان دارد بر رفتارهاي او تاثير گذار است  ويژگي

ــن وي  ــوع اي ــيو در مجم ــكيل    ژگ ــرد را تش ــيت ف ــا، شخص ه

. مطالعات متعددي نشـان مـي دهنـد    [Jonah, 1997]ميدهند

  افرادي كـه داراي تعـداد تصـادفات راننـدگي زيـادي هسـتند،       

در مقايسه با افرادي كه تعداد تصادفات رانندگي كمي دارند در 

     د     هــاي شخصــيتي متفــاوت هســتنبرخــي ويژگــي

.[Burgess, 2002]      ،طبق پژوهشهاي نيومن و همكارانش

درصـد تصـادفات راننـدگي،     90عامل به وجود آمدن بـيش از  

  .] Neuman et al. 2003[باشدو رفتار راننده ميشخصيت 

هاي روانشناسـي و روانشـناختي بـراي بهبـود     بنابراين پژوهش

رفتــار   وضــعيت تصــادفات راننــدگي الزم و ضــروري اســت.

شـود كـه راننـده آن را بـه عنـوان      ه مـي رانندگي به رفتاري گفت

كند و  گزيند و طبق آن عمل مي الگويي براي رانندگي خود برمي

اي نـده د متفاوت باشد به عنوان مثـال ران توانبراي هر راننده مي

اي هميشه عادت دارد كمربند ايمني خود را ببنـدد ولـي راننـده   

 ,Ozkan and Lajunen].د  دهـ  ديگر اهميتـي بـه آن نمـي   

امروزه براي شناخت شخصيت انسان از تست هاي      [2005

شناسي كه توسط پژوهشـگران و انديشـمندان رشـته     شخصيت

شـود. هرچنـد شـناخت     شود، استفاده مي روانشناسي ساخته مي

تواند شخصيت انسان به قدري پيچيده است كه هيچ تستي نمي

نمايـان  به طور دقيق تمام يا بخشي از ابعاد شخصيت انسـان را  

ها نتايج مفيـد و تـاثير گـذاري در شـناخت     كند، ولي اين تست

از ايـن رو هـر تـالش و حركتـي      ابعاد شخصيت انسان دارنـد. 

توانـد جـان    بتواند باعث بهبود و تغيير رفتار رانندگي بشود مـي 

 ). 1396اشرافي و ابوالحسني، ( بسياري را نجات بدهد

كنـد   كند كه زندگي مي ياين مطلب كه انسان آنگونه رانندگي م

موجب شد تحقيقات در زمينه شخصيت راننده به عنـوان يـك   

 ,Jonah]د  متغير مهم در رانندگي مـورد بررسـي قـرار بگيـر    

Thiessen, Au-Yeung. 2001] .  ــي ــيات روان خصوص

ها يكي از مهمترين عوامل موثر بر انجام رفتارهاي پرخطر  انسان

ما پي بـردن بـه ارتبـاط    رانندگي و وقوع تصادفات است و مسل

هـا بـا    هاي شخصيتي انسĤن حالتهاي رواني به خصوص ويژگي

تواند در پيشگيري يا كـاهش ايـن معضـل     تخلفات رانندگي مي

توانـد تعـداد    تغيير كوچك در رفتار رانندگي مـي  .كارساز باشد

زيادي از مرگ و ميرها و جراحت را كاهش بدهـد. بـه عنـوان    

نفـر را   13250ايمني در آمريكـا جـان   مثال استفاده از كمر بند 

  .[NHTSA2, 2009]نجات داده است

 

  تحقيقپيشينه  -2
يونا در پژوهش خود به دنبال يـافتن تـاثير هيجـان بـر رفتـار        

رانندگي مي باشد و به اين نتيجه رسيد كه هيجـان جـويي، بـر    
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بـر اسـاس   . [Jonah, 1997]روي رفتار رانندگي موثر اسـت 

هـاي شخصـيتي   و همكـارانش، ويژگـي   مطالعات آنت دابسون

نامطلوب سبب افزايش قانون گريزي و رانندگي خطرناك و در 

 .Dobson et. al].نهايت منجر به بروز تصادفات خواهد شد

نگـرش،   آلبرگ و رندمو پژوهشي با عنوان شخصـيت،  [1999

هاي پيشبيني كننده رفتـار راننـدگي   درك ريسك به عنوان متغير

گيـري   هـاي انـدازه   ر پژوهش شامل پرسشـنامه ابزاانجام دادند. 

و نگرش مثبت به ايمني ترافيك و ريسك پـذيري    ادراك خطر

نشـان داد بـين    معـادالت سـاختاري   و نتـايج  باشند ترافيكي مي

هـا  گـري نگـرش  صفات شخصيتي و رفتار رانندگي با ميـانجي 

 ,Ullberg and Rundmo ].   وجود  دارد معناداري رابطه

2003] 

 2012اي كه جيوانگ يانـگ و همكـارانش در سـال   مطالعهدر   

هاي شخصيتي بر تصادفات انجام دادنـد  دررابطه با تاثير ويژگي

هاي شخصيتي نقـش مهمـي در   به اين نتيجه رسيدند كه ويژگي

  بيني رفتارهاي خطرناك ترافيكي رانندگان خواهـد داشـت  پيش

[Yang et. al. 2012] .  

پژوهشي با عنوان بررسـي عوامـل    )2012رفاهي و همكاران (  

بيني كننـده حـوادث ترافيكـي در     اجتماعي پيش _روانشناختي 

راننده با  1853شهر شيراز انجام دادند. براي انجام اين پژوهش 

گيري تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنـد.   روش نمونه

پرسشنامه بود كه شامل تست شخصيت شناسي  5ابزار پژوهش 

ــو( ــار    ، )NEOنئ ــنامه رفت ــك، پرسش ــنامه ي دموگرافي پرسش

) ، پرسشنامه روانشناسـي راننـدگي   MDBQرانندگي منچستر(

هـا و   هاي راننـدگي، نگـرش   (شامل سوال هايي است كه عادت

دهـد) و پرسشـنامه سـالمت      رفتارها را مورد بررسي قـرار مـي  

هـا نشـان داد كـه نقـش      شد. تجزيه و تحليـل داده  اجتماعي مي

كننده نگرش نسـبت بـه راننـدگي قـوي تـر از سـاير       بيني  پيش

تواند  متغيرهاست و صفات شخصيتي به عنوان متغير ميانجي مي

بصورت غير مسـتقيم بـر روي رفتـار راننـدگي تـاثير بگـذارد.       

هـاي شخصـيتي روان    هـا نشـان داد بـين ويژگـي     همچنين يافته

ــود    ــي وجـ ــتگي منفـ ــدگي همبسـ ــار راننـ ــوري و رفتـ رنجـ

  [Refahi et. al, 2012]دارد.

پژوهشي بين راننـدگان بـا    2017علوي و همكارانش در سال   

سابقه تصادف رانندگي و بدون سابقه تصادف رانندگي با هدف 

هـاي شخصـيتي، رفتـار راننـدگي و      بررسي متغيرهـاي ويژگـي  

هاي رواني در اين دو دسته انجام دادند. ابـزار پـژوهش   بيماري

)، MDBQمنچســتر ( هــاي رفتــار راننــدگي شــامل پرسشــنامه

ــزرگ شخصــيت  ــل ب ــنج عام ــون پ ــاحبه NEO( آزم ) و مص

اسكيزوفرني و اختالالت عاطفي بودند. نتايج نشان داد تفـاوت  

انـد بـا   رانندگاني كـه تصـادف راننـدگي داشـته     معنا داري بين

انـد وجـود دارد. نتـايج    رانندگاني كه تصادف راننـدگي نداشـته  

 4/2اي را دف جـاده نشان داد اضطراب و افسردگي شانس تصا

رنجـوري احتمـال بـروز     كنـد و همچنـين روان  برابر مي 7/2تا 

دهد. اما ساير عوامل شخصـيتي  برابر افزايش مي 1/1تصادف را 

تاثير معني داري بر افزايش تصادفات رانندگي نداشـتند. علـوي   

همانند ساير پژوهشگراني كه در اين زمينه كار كرده اعتقاد دارد 

هـاي پـر خطـر راننـدگي و     اختالالت رواني بر افـزايش رفتـار  

 .Alavi et. al].افزايش تعداد تصادفات رانندگي موثر اسـت 

2017] 

در كشور استراليا انجام شده  1998طبق تحقيقاتي كه در سال    

است، خستگي يكي از عوامل مهم در به وجود آمدن تصادفات 

     دهنـد  درصد تصادفات به علت خستگي روي مـي  16است و 

[Ministry of Transportation. 2006]  و هچنـــين

درصـد   30الـي   25حواسپرتي راننـده منجـر بـه بـروز حـدود      

شـود. بـين خشـم در هنگـام راننـدگي و تعـداد        تصادفات مـي 

 تصادفات رابطه مستقيمي وجود دارد. 

اي بـراي بيـان    ها از اصطالح خشم جاده در برخي از پژوهش   

هاي خصمانه يا تهاجمي راننده استفاده شـده اسـت. ايـن     رفتار

ــدودا  در   ــل ح ــذار اســ   37عام ــادفات تاثيرگ ــد تص ت                                             درص

.[Souri, Rahimi, mohseni. 2005]  
شود هر يك از مطالعـات بـر روي يـك موضـوع      مشاهده مي  

خاص متمركز هستند و يك بخشي از وظايف راننـده را مـورد   

اند. بدين ترتيب الگوهـاي تخصصـي فراوانـي     مطالعه قرار داده

جهي، شناختي، اجتماعي، انگيزشـي و  نظير الگوهاي ادراكي، تو

 ت     تعيـين كننـده رفتـار ترافيكـي بـه وجـود آمـده اسـ         ...

[Saniee, 2002]       دلـيلش پيچيـده بـودن رفتـار و شخصـيت

بـه  هـاي رفتـار انسـاني را     باشـد. هـيچ يـك از جنبـه     انسان مي

توان در يك معادله سـاده رياضـي    نمي خصوص رفتار راننده را

بيني بااليي بر خـوردار باشـد بكـار گرفـت،      كه از اعتبار و پيش

در نتيجـه  تحت تاثير انبوهي از عوامل اسـت.   زيرا رفتار انساني

توانـد تحـت    بيني رفتار راننده از روي الگوي تئوريك، مي پيش

ـ    تاثير تغييرات ناگهاني، غير قابل پيش اگون بينـي و شـرايط گون

ه هـاي راننـد   هـا و الگـو  گيري نظريـه قرار بگيرد. با اينهمه بكار

  [Shoreshi, et. al. 2018 ]. ستضروري ا

  -هاي شخصيت شناسي مايرز  در هيچ يك از مقاالت از تست 

ــي  ترجيحــات شخصــيتي  ٣MBTI( بريگــز ــيش بين ــراي پ ) ب
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(درونگرايي و برونگرايي، حسي و شهودي، منطقي و احساسي، 

 قضــاوتي و ادراكــي) بــا رفتارهــاي پرخطــر راننــدگي اســتفاده 

  است.نشده 

  

  روش پژوهش -3 
بـوده و از تهيـه    روش اجـراي ايـن تحقيـق مطالعـه ميـداني        

اي محقق ساخت با استفاده از طيف پنج تايي ليكرت  پرسشنامه

بريگــز بــراي بدســت آوردن  -و پرسشــنامه اســتاندارد مــاريرز

هاي شخصيتي استفاده شده است. و بـا اسـتفاده از نـرم     ويژگي

هـا پرداختـه شـد. جامعـه      به تجزيه و تحليل داده SPSSافزار 

آماري اين تحقيق را تمام  دانشجويان دانشـگاه رازي كرمانشـاه   

كننـد، تشـكيل    باشـند و راننـدگي مـي    كه داراي گواهينامـه مـي  

هاي آماري مورد نياز براي اين پژوهش بـه روش  اند. نمونه داده

مشـخص   گيري تصادفي در دسترس انتخاب شدند. براينمونه

بـر اسـاس   . ها از فرمول كوكران استفاده شـد  كردن تعداد نمونه

ـ   361فرمول كوكران تعـداد   دسـت آمـد، كـه بـدليل     ه نمونـه ب

نمونـه مـورد    350نمونه در نهايت تعـداد   11نامناسب پر شدن 

هـا از   براي تجزيـه و تحليـل داده   تحليل و بررسي قرار گرفتند.

هاي آمـاري، تحليـل    دلدر مرگرسيون چند متغيره استفاده شد. 

رگرسيون يك فرايند آماري براي تخمين روابـط بـين متغيرهـا    

باشد. رگرسيون خطي رويكردي براي مدل كردن رابطه ميان  مي

يك متغير وابسته و يك يا چند متغير مستقل است و هـدف آن  

هـاي مسـتقل    بيني متغيـر وابسـته از روي متغيـر يـا متغيـر      پيش

باشد. تحليل رگرسيون چند متغيره براي مطالعه تاثيرات چند  مي

هـاي   در مدلمتغير مستقل در متغير وابسته كامال مناسب است.  

ي بين متغيرهـاي مسـتقل و    آماري فرض بر اين است كه رابطه

  باشد. مي 1به صورت فرمول متغيرهاي وابسته 

)1(                 � = � + ���� + ���� +⋯+ �
�
  

  باشند. متغيرهاي مستقل مي   
�تا  ��، ��در اين معادله 

ضرايب رگرسيوني  
�تا  ��، ��متغير وابسته و مقادير  � 

 باشند. مي

 

  ابزار پژوهش -4
باشد.  پرسشنامه مي 3شامل ابزار پژوهش در اين تحقيق    

اول شامل سواالت دموگرافيك و يا جمعيت شناختي  پرسشنامه

بوده كه اطالعاتي از قبيل سن، جنسيت، مقطع تحصيلي و 

همچنين شامل سواالتي در مورد موضوع تحت بررسي مانند 

 باشد. پرسشنامه تعداد دفعات تصادفات در دوسال گذشته مي

باشد كه با نام رفتارهاي پرخطر رانندگي  گويه مي 38شامل  دوم

بخش باشد.  اي محقق ساخت مي گذاري شده و پرسشنامه نام

باشد  بريگز مي -سوالي مايرز 60سوم نيز پرسشنامه استاندارد 

كه براي شناسايي شخصيت افراد استفاده شده و يكي از مطرح

  باشد. هاي شخصيت شناسي ميترين تست

  

  

  پرسشنامه رفتار هاي پر خطر رانندگي -1- 4

پرخطر رانندگي با استفاده از مطالعات مقياس رفتارهاي  

هاي ديگران و بررسي موثرترين و پررنگمقاالت و پژوهش

ترين رفتارهاي پرخطر انساني موثر در تصادفات رانندگي تهيه 

اي مطرح شد كه روان و گويا شده است. سواالت به گونه

باشند. سپس مفاهيم بي مورد و كم اهميت حذف شد. اين 

باشد. خرده  خرده مقياس مي 4عبارت و  38 پرسشنامه داراي

اي)، حواسپرتي و  (خشم جاده ها شامل رفتار تهاجميمقياس

خستگي، عدم توافق پذيري و عدم توجه به سالمت خود 

هاي پرخطر باشد. براي سنجش اعتبار پرسشنامه رفتار مي

رانندگي از آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضرايب آلفاي كرونباخ 

، عدم 78/0، حواسپرتي و خستگي 87/0تهاجمي  براي رفتار

و براي  83/0، عدم توجه به سالمت فردي 75/0توافق پذيري 

  بدست آمد. 85/0كل پرسشنامه 

در اين پرسشنامه هر عبارت يك رفتار خطرناك رانندگي    

  5به معناي رفتار خطرناك رانندگي كمتر و نمره  1است و نمره 

تر  باشد. ولي به منظور راحت بيشتر ميبه معناي رفتار خطرناك 

، 11، 8، 7بودن پاسخ دهندگان براي پاسخ به سواالت، سواالت 

بندي مثبت طرح شد و براي با جمله 33و  31، 25، 21، 20

يكدست شدن همه سواالت به منظور اعمال تجزيه و تحليل 

سوال بصورت معكوس اعمال شد.  8گذاري اين  ها ارزش آن

، 4، به عبارت كم نمره 5كه به عبارت هرگز نمره به اين معني 

، به عبارت 2، به عبارت زياد نمره 3به عبارت متوسط نمره 

  تعلق گرفت. 1خيلي زياد نمره 
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  . پرسشنامه رفتارهاي پر خطر رانندگي1جدول 

  .ام گرفته مجازريغ سبقت  1

  .امرفته مجازريغ سرعت  2

  .امشده وارد ممنوع ورود يهاابانيخ در  3

  .امداشته چيمارپ حركات يرانندگ هنگام در  4

  ام.از چراغ قرمز عبور كرده  5

  ام.هاي ديگران واكنش نشان دادهدر مقابل ناسزا گويي  6

  كنم.مي تيرعا را ممنوع زدن دور  7

 كنم.فاصله ي مناسب با خودرو جلويي را رعايت مي  8

 كنم.رانندگي، راننده ي جلويي را با چراغ زدن و بوق زدن و  ... وادار به خالي كردن راه ميدر هنگام   9

 كنم.در راه اصلي بلوار يا اتوبان از دنده عقب استفاده مي  10

  كنم.به رانندگي در بين خطوط توجه مي  11

  گيرم.از شانه خاكي سبقت مي  12

  .امداده ادامه خود راه به سيپل هشدار به توجه بدون و امكرده يچيسرپ سيپل فرمان از  13

  )ديده پاسخ يينايب ضعف صورت. (در امكرده يرانندگ نكيع بدون  14

  .امستادهيا ممنوع توقف محل در  15

  .امزده بوق هامارستانيب مانند ييمكانها مقابل در  16

  .امگرفته دهيناد را فرد و زوج طرح مانند يكيتراف يها طرح  17

  ام.كردهخود را پارك  نيصورت پارك دوبل ماش به  18

  (قبل از گرفتن گواهينامه) .امكرده يرانندگ نامهيگواه  داشتن همراه بدون  19

  .كنممي تيرعا را ادهيپ عابر تقدم حق  20

  .كنم مي توجه ستيا تابلو به  21

  .كنم يم صحبت همراه تلفن با يراننگ نيح در  22

 خوانم. پيام هاي متني دريافت شده را ميدر حين رانندگي   23

 كنم. هاي متني ارسال ميدر حين رانندگي پيام  24

 .كنم يتوجه م يو رانندگ ييراهنما ميعال به  25

  زنم. از دادن عوارضي، سر باز مي  26

  كنم. اده ميهنگام رانندگي در شب بدون توجه به بقيه رانندگان از نور باال استف  27

  .ام كرده يرانندگ يآلودگ ابخو هنگام  28

  .ام كرده يرانندگ يجسم ضعف و يماريب هنگام در  29

  در حين رانندگي ميخورم و مي آشامم.  30

 .دهم يم تياهم يمنيا كمربند بستن به  31

 (در صورت سيگاري بودن به اين سوال پاسخ دهيد) .كنم يم استعمال گاريس يرانندگ هنگام در  32

 .دهم يم تياهم راه بودن لغزنده به باران بارش هنگام در  33

 ام. در هنگام عصبانيت اقدام به رانندگي كرده  34
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 دهم. در هنگام رانندگي موسيقي تند و هيجان انگيز گوش مي  35

   .دهم در هنگام رانندگي  موسيقي با صداي بلند گوش مي  36

 .كنم يم يپرداز اليخ و ستين يرانندگ يرو تمركزم تمام يگدرانن هنگام در  37

 .كنم يم يغاتيتبل يتابلوها و اطراف مناظر دنيد به اقدام و ستين يرانندگ يرو تمركزم تمام يرانندگ هنگام در  38

  

  بريگز -پرسشنامه شخصيت شناسي مايرز-2- 4

در اين پژوهش براي يافتن ابعـاد شخصـيت از سـنخ نمـاي        

بريگز از اهميت  -پرسشنامه  مايرز .بريگز  استفاده شد –مايرز 

اي برخوردار است و در حال حاضـر، ايـن ابـزار يكـي از      ويژه

هاي مطرح شده در ارتباط ترين آزمونترين و پر مصرفمعروف

باشد و در موضوعات متعددي اين آزمون مورد  ميبا شخصيت 

براي  [Schultz, et. al. 2000 ].استفاده قرار گرفته است   

چهــار ويژگــي  بريگــز -هــر فــرد، از طريــق پرسشــنامه مــايرز

هـا معـرف   شخصيتي مشخص ميشود كه هر يك از اين ويژگي

 –در الگـوي مـايرز   يكي از ترجيحات شخصـيتي فـرد اسـت.    

بريگز براي هر يك از چهار بعد شخصيت دو ترجيح شخصيتي 

بي بـه يكـي از ايـن دو    وجود دارد كه هر فرد بـه صـورت نسـ   

هـاي شخصـيتي مـايرز    تر است. تيـپ  ترجيح شخصيتي نزديك

 -گيري كردن چهار بعد دوگانه بـرون گرايـي  بريگز براي اندازه

 -احساسـي و ادراكـي   -شـهودي، منطقـي   -درونگرايي، حسـي 

  براساس مواردزير:چهار بعد شخصيت . باشند قضاوتي مي

  

   )Iدرونگرايي ( –) Eبرونگرايي (  -4-2-1

شـود و   اين بعد بيش از هر چيزي به انرژي افراد مربـوط مـي    

و در چه جهتـي هـدايت   گيرند  ها انرژي را از كجا مي اينكه آن

برونگراها معموال در روابـط بـين    .[Karami, 2008]كنند مي

محــيط و ســاير افــراد انــرژي زيــادي دارنــد. بــا دنيــاي بــرون 

سـازگارترند،معموال افــرادي بـاجرات هســتند، بـه اشــخاص و    

اشياي بيرون از خود توجه دارند، دوست دارنـد كـانون توجـه    

دهنـد بـا ريـتم     درونگراها ترجيح مـي  [Kirby, 1997] باشند

كار را انجام بدهند. اين افراد بـا دنيـاي    تري كندتر و يكنواخت

كننـد از خـود    درون سازگارترند وقتـي بـه مـوقعيتي نگـاه مـي     

 و  گـذارد  پرسـند چگونـه ايـن موقعيـت بـر مـن تـاثير مـي         مي

               د                            بگيرنـــ ديگـــران قـــرار  كـــانون توجـــهدرخواهنـــد  نمـــي

.[ Tiger and Tiger, 2004]  

 

  

  

   )Nشهودي ( –) Sحسي ( -4-2-2 

عد دوم تيپ شخصيتي به اين بستگي دارد كه ما معموال چـه  ب  

شويم. از واژه (حسي بـودن)  بـراي    نوع اطالعاتي را متوجه مي

گانه استفاده  آوري اطالعات از طريق حواس پنج توصيف  جمع

هـا بـه تجربـه شخصـي خودشـان اعتمـاد دارنـد.         آن شـود.  مي

خواهـد   كند و مي موقعيت و شرايط نگاه مي شخصيت حسي به

 .[Kirby, 1997]از آنچه در جريان اسـت دقيـق آگـاه بشـود    

تر اسـت.   ها برايشان احتماالت و حدس و گمان جذاب شهودي

دوست دارند آينده را پيشـبيني كننـد و بـه تغييـر دادن شـرايط      

  اند و اهل ريسك هستند. راغب

 

   )Fاحساسي ( –) Tمنطقي (-4-2-3

سومين بعد تيپ شخصيتي، با تصميم گيري ما و رسيدن ما به   

گيري رابطه دارد. همانطور كه براي تعامل داشتن بـا دنيـا    نتيجه

دو راه و براي دريافت اطالعات نيـز دو روش متفـاوت وجـود    

شود كه يكـي   گيري نيز از دو روش انجام مي دارد، براي تصميم

 Tiger and ].است  روش منطقي و ديگري روش احساسي 

Tiger, 2004]  افراد منطقي تصميمات خود را بر اساس تفكر

ها به برقراري عـدالت و رعايـت    گيرند. آن منطقي و عقالني مي

ها تصميمات خود را بر اساس استاندارها عالقه دارند. احساسي

  گيرند.  احساس خود مي

  

  )Pادراكي ( –)  Jقضاوتي ( -4-2-4

ايـن بسـتگي دارد كـه آيـا      بعد چهارم تيـپ شخصـيتي بـه       
تري زندگي بكنـيم يـا داشـتن     خواهيم به شكل سازمان يافته مي

دهـيم. افـراد قضـاوتي بـا نظـم و       استقالل را بيشتر ترجيح مـي 
و   كننـد و اگـر كارهايشـان سـاختار     ترتيـب خاصـي كـار مـي    

تـر هسـتند، دنيـاي مـنظم و      چارچوب كافي داشته باشد راضي
 ,Tiger and Tiger].ند ندپسـ  برنامـه ريـزي شـده را مـي    

دهنـد   هـا آزادي را دوس دارنـد و تـرجيح مـي    ادراكي [2004
انعطاف پذير باشند و تحت ساختار و چارچوب احساس فشار 

   .[Kirby, 1997]كنند مي
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  Mbti    يك يك ابزار سنجش شخصيت است كـه تمـايالت و
هـاي  كنـد و نتـايج آن تفـاوت   هاي فرد را مشخص مـي گرايش

                    د                                  ســــاز بــــين افــــراد مشــــخص مــــي   ارزشــــمندي 
.[Kennedy and & Kennedy, 2004]   ضرايب آلفا يـك

بـاز    –بدست آمده است. اعتبار آزمون  9/0نفري  2895نمونه 
 87/0نفري بين  285آزمون نيز بعد از چهار هفته در يك نمونه 

گزارش  9/0نفري باالتري باالتر از  50و در يك نمونه  93/0تا 

آهنگي و همكاران نيز در   .[Myers et al, 2003]شده است
ايران در پژوهشي نشان دادنـد كـه ضـرايب اعتبـار پرسشـنامه      

 ,Ahangi]د باشـ  مـي  83/0شخصيت شناسـي مـايرز بريگـز    

Abedin, Fathabadi, 2010].   در پژوهشي ديگر با هـدف
بريگـز  انجـام   -مـايرز  آزمـون هـاي روانسـنجي    بررسي ويژگي

دانش آموز دختر و پسر دوره تحصيلي متوسـطه شـهر    732شد
اي بـه طـور تصـادفي     گيـري چنـد مرحلـه    تهران با روش نمونه

انتخاب شدند. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشـان   
همبسـتگي درونـي    بريگز –رز هاي سنخ نماي ماي داد بين قطب

) وجود دارد. آلفاي كرونباخ براي P<0.05معناداري در سطح (

   75/0تـا   58/0بريگـز  در دامنـه    -نمـاي مـايرز   هاي سنخ قطب
 [Farzad, Jalali, Shirkhanloo. 2014].دآم به دست

  

 روش اجرا -5

ها به اين صورت تكميل شدند كه از دانشجويان  اين پرسشنامه  
صورت در دسـترس راجـع بـه داشـتن گواهينامـه و سـابقه       به 

شـد و در صـورت تاييـد داشـتن      رانندگي سـوال پرسـيده مـي   
گواهينامه و سابقه رانندگي، در صورت تمايل افراد به پر كـردن  

ها و اطمينان دادن  ها، با توضيح دادن شرايط پرسشنامه پرسشنامه
هـا   از آنها در مورد محرمانـه بـودن اطالعـات شخصـي،      به آن

  هاي پرسشنامه پاسخ بدهند. شد كه به دقت به سوال تقاضا مي
  

 بحث و نتايج -6

هريـك   ه اسـت و  هاي آماري پرداخته شدبا استفاده از تحليل  
هـاي آمـاري مناسـب     هاي پژوهش با استفاده از روش از فرضيه

  .ه استبررسي شد
  

تحليل خصوصيات جمعيت شناختي -1- 6  

  . نتايج بدست آمده از پرسشنامه جمعيت شناختي2جدول 

 درصد فراواني متغيرها

 جنسيت
 زن

 مرد

48 

302 

7/13  

3/86  

 تأهل
جردم  

تاهلم  

301 

49 

86 

14 

تحصيليوضعيت   

 كارشناسي

 كارشناسي ارشد

 دكترا 

189 

134 

27 

54 

3/38  

7/7  

 مدت زمان اخذ گواهينامه

دو سال كمتر از  

 بين دو تا پنج سال 

 بين پنج تا ده سال

 بيشتر از ده سال

90 

109 

120 

31 

7/25  

1/31  

3/43  

9/8  

 تعداد تصادفات

امتصادف نكرده  

 يك يا دو بار

 سه يا چهار بار

 پنج بار و يا بيشتر

241 

102 

2 

5 

9/68  

1/29  

6/0  

4/1  
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  يافته هاي استنباطي پژوهش -6-2

هاي شخصيتي و رفتارهـاي پرخطـري    به منظور تعيين ويژگي  

بيني تصـادفات را دارنـد از رگرسـيون     كه بيشترين قدرت پيش

  چند متغيره استفاده شد.

  

هـاي  بررسي وضعيت نرمال بودن نمـرات ويژگـي  -6-2-1

  هاي پر خطرشخصيتي و رفتار

را  4نتايج حاصل از آزمون كولمـوگروف اسـميرنوف   3جدول   

هـاي شخصـيتي    جهت بررسي وضعيت نرماليتي نمرات ويژگي

هاي  دهد، نتايج اين آزمون نشان داد توزيع نمره ويژگي نشان مي

  ).P<05/0شخصيتي نرمال بود (

را نتايج حاصـل از آزمـون كولمـوگروف اسـميرنوف      4ول جد

نشان  رفتارهاي پر خطرجهت بررسي وضعيت نرماليتي نمرات 

رفتارهاي پرخطر  هآزمون نشان داد توزيع نمر نتايج اين ،دهد مي

  .)P<05/0نرمال بود (

را نتايج حاصل از آزمون كولموگروف اسميرنوف  5ول جد

نشان ه تعداد تصادفات جهت بررسي وضعيت نرماليتي نمر

تعداد تصادفات  هنتايج اين آزمون نشان داد توزيع نمر ،دهد مي

 ).P<05/0نرمال بود (

رگرسيون چند متغيره براي سنجش استفاده از  - 2- 2- 6

  بيني تعداد تصادفات قدرت پيش

بـين   رگرسيون يك روش آماري است كه نقش متغير پـيش    

كنـد و امكـان    (مستقل) را بر يك متغيـر وابسـته بررسـي مـي    

سـازد. ترجيحـات شخصـيتي     بيني آن پديده را فراهم مي پيش

بـه  باشند.  متغيرهاي مستقل و تعداد تصادفات متغير وابسته مي

هاي شخصيتي و رفتارهاي پرخطـري كـه    منظور تعيين ويژگي

بينـي را در تعـداد تصـادفات دارنـد از      بيشترين قـدرت پـيش  

 7و  6رگرسيون استفاده شد. نتـايج حاصـل از آن در جـدول    

  ارايه شده است.

  

  هاي شخصيتي ويژگينمرات  بررسي وضعيت نرماليتي .  3جدول 

 وضعيت نرماليته P-value آماره آزمون متغير

03/1 ادراكي  23/0  نرمال 

27/1 قضاوتي  07/0  نرمال 

09/1 احساسي  18/0  نرمال 

10/1 منطقي  17/0  نرمال 

17/1 حسي  12/0  نرمال 

11/1 شهودي  16/0  نرمال 

گرايي برون  16/1  13/0  نرمال 

گرايي درون  07/1  19/0  نرمال 

  

  رفتارهاي پرخطرنمرات بودن  بررسي وضعيت نرمال. 4جدول 

 وضعيت نرماليته P-value آماره آزمون متغير

17/1 رفتار تهاجمي  12/0  نرمال 

پرتي و خستگي حواس  07/1  19/0  نرمال 

20/1 عدم توافق پذيري  11/0  نرمال 

16/1 عدم توجه به سالمت فردي  13/0  نرمال 
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  تعداد تصادفاتنمرات  بررسي وضعيت نرماليتي. 5جدول

 وضعيت نرماليته P-value آماره آزمون متغير

22/1 تعداد تصادفات  10/0  نرمال 

  تعداد تصادفاتبيني  در پيشنتايج آزمون رگرسيون متغير ويژگي شخصيتي . 6جدول

متغير 

 پيشبين
وابستهمتغير   �� Adj	�� F p-value � t 

 64/0  63/0  76/77  000/0   

  36/6  26/0    تعداد تصادفات ادراكي

  21/5  22/0    تعداد تصادفات شهودي

  -72/5  -29/0    تعداد تصادفات  گرايي درون

  25/5  20/0    تعداد تصادفات  برون گرايي

  -43/5  -19/0    تعداد تصادفات  حسي

  -22/4  -16/0    تعداد تصادفات قضاوتي

  -12/3  -12/0    تعداد تصادفات منطقي

  31/0  -01/0    تعداد تصادفات احساسي

  تعداد تصادفاتبيني  در پيشنتايج آزمون رگرسيون متغير رفتارهاي پرخطر  .7جدول

  

  شود، متغيرهاي مشاهده مي 6گونه كه در جدول همان  
قابليت  0,63برابر  ��	Adjهاي شخصيتي با مقدارويژگي

توصيف تعداد تصادفات را داشته است. با توجه به مقدار پارامتر 
F  نتايج آزمون رود. در اين آزمون قابل قبول به شمار مي

حاكي از آن   �با توجه به مقادير  6در جدول  تحليل رگرسيون
بيني  داراي بيشترين قدرت پيش گرايي است كه متغير درون

ضريب اين  باشد. مي تعداد تصادفاتمعنادار براي متغير وابسته 
متغير در رگرسيون منفي است و در نتيجه افراد درونگرا كمتر 

توان چنين نتيجه گرفت كه كنند. بر همين مبنا ميتصادف مي
 كنند و قادرافراد درونگرا محتاطانه با محيط اطراف برخورد مي

هستند از خطرات احتمالي اجتناب كنند. ضريب متغير 
برونگرايي در رگرسيون مثبت است و در نتيجه درونگرايي 

دهد. اين افراد با محيط خارج بيشتر بروز تصادف را افزايش مي
كنند و در نتيجه با احتياط كمتري نسبت به برونگراها رفتار مي

ست. براساس احتمال بروز تصادفات در اين اشخاص بيشتر ا
، ويژگي ادراكي و شهودي تأثير يكساني بر تعداد 6جدول 

تصادفات دارند و هر دو داراي ضريب مثبت هستند. به عبارتي 
  شهودي عامل افزايش تصادفات به شما  - ويژگي ادراكي

در اين بين ويژگي ادراكي بودن كمي بيشتر از  ،اما .رودمي
دهد. علت اين يتصادفات را افزايش م ويژگي شهودي بودن

تفاوت جزيي شايد اين باشد كه افراد ادراكي توانايي بيشتري 

وابستهمتغير  متغير پيشبين  �� Adj	�� F p-value β t 

  39/0  38/0  73/58  000/0    

  15/6  28/0    تصادفاتتعداد   رفتار تهاجمي

  28/6  27/0    تعداد تصادفات  پرتي حواس

  97/4  21/0   تعداد تصادفات عدم توافق پذيري

  25/4  19/0    تعداد تصادفات  عدم توجه به سالمت
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توانند در در تجريد و تصوير احتمالي اتفاقات آينده دارند و مي
هاي پيچيده بهتر واكنش نشان دهند. بر اساس برابر موقعيت

ضرايب برآورد شده، جنبه حسي و قضاوتي بودن شخصيت بر 
. در اين جنبه از شخصيت شيوه كاهش تصادفات موثر است

توانند شود. افراد حسي ميشناخت فرد از محيط سنجيده مي
بهتر از افراد قضاوتي موضوعات اطراف را تشخيص دهند و در 
عوض افراد قضاوتي قادر به تحليل سريعتر اتفاقات اطراف 

شود اما اثر هستند. هر دو جنبه باعث كاهش تصادفات مي
از اثر قضاوتي بودن است. بر همين  حسي بودن كمي بيشتر

اساس ويژگيهاي احساسي و منطقي بودن كمترين تأثير را بر 
  تصادفات دارد. هر دو عامل باعث كاهش تعداد تصادفات 

ها بسيار جزيي است. منطقي و يا احاسي شوند اما اثر آنمي
دار بودن بيشتر در روابط انساني حايز اهميت است و معنا

دهد. بر همين اً در امور تجريد خود را نشان ميميشود و عموم
اساس تصادفات كه اموري عيني هستند از اين دو ويژگي كمتر 

بعد از متغير درونگرايي به ترتيب متغيرهاي  پذيرند.تأثير مي
گرايي، حسي، قضاوتي و منطقي تاثير  ادراكي، شهودي، برون

ند و نقش بيني متغير تعداد تصادفات دار معناداري براي پيش
 Rبيني تعداد تصادفات معنادار نشد.  متغير احساسي در پيش
باشد و وقتي به توان دو برسد، مجذور  همبستگي چندگانه مي

R هاي مستقل، ميزان  آيد. با افزايش تعداد متغير دست ميه ب
يابد. به همين دليل براي وابسته نبودن  افزايش مي Rمجذور 

 ��  همان يا  ��	Adjاز  رگرسيون به افزايش متغير مستقل
، ��	Adjيزان  ال مدر جدول با كنند. تعديل شده استفاده مي

درصد واريانس را  63دهد رگرسيون  باشد كه نشان مي مي 63/0
) p-value )000/0با توجه مقدار    Fآزمون  دهد. پوشش مي

درصد قابل  99دهد كه انجام رگرسيون با اطمينان  نشان مي
مي باشند. مقادير  ��در ارتباط با  tتوجيه است. مقادير آزمون 

t  دهد متغير مستقل  براي هر متغير مستقل نشان مي 1كمتر از
مورد نظر قدرت كافي براي پيشبيني متغير وابسته اصلي را 

براي  tشود مقدار  مي مشاهده 6ندارد. همانطور كه در جدول 
باشد و چون اين مقدار  مي 31/0متغير مستقل احساسي برابر 

باشد، متغير احساسي توانايي پيشبيني متغير  مي 1كوچكتر از 
هاي رگرسيوني  وزن �تعداد تصادفات را ندارد. مقادير 

هر متغير، نشان از باالتر بودن  �باشند و بزرگتر بودن مقدار  مي
در  نتايج آزمون تحليل رگرسيون قدرت پيشبيني آن متغير دارد.

 28/0(  �با توجه به مقادير نشان داده شده است.  7جدول 
براي عدم  21/0، براي حواسپرتي 27/0، براي رفتار تهاجمي

براي عدم توجه به سالمت خود) متغير  19/0پذيري و  توافق
بيني  داراي بيشترين قدرت پيش پرتي تهاجمي و حواسرفتار 

رفتار  د.نباش مي تعداد تصادفاتمعنادار براي متغير وابسته 
دهد در نتيجه تهاجمي طبيعتاً ريسك تصادف را افزايش مي

حواسپرتي ري در افزايش تصادفات خواهد داشت. تأثير بيشت
كمابيش تواند ريسك تصادف را افزايش دهد. اين عامل نيز مي

در عمل  در تعداد تصادفات مؤثر است.رفتار تهاجمي در حد 
هاي وابسته به آن عامل بيشتر تصادافت اين دو رفتار و واكنش

پذيري و عدم توجه به سالمت نيز جزء عدم توافقد. هستن

اند و به طور معناداري با آن رابطه عوامل مؤثر بر تصادفات بوده
ممكن است كمي كمتر از دو عامل اند. اثر اين دو مورد داشته

اي از تصادفات را قبلي باشد اما همچنان بخش قابل مالحظه
 پرتي رفتار تهاجمي و حواسبعد از متغيرهاي  كنند.توصيف مي

پذيري و عدم توجه به سالمت  به ترتيب متغيرهاي عدم توافق
 بيني متغير تعداد تصادفات دارند. خود تاثير معناداري براي پيش

باشد و نشان  مي 1براي همه متغيرهاي مستقل بيشتر از  tمقادير 
بيني  دهنده اين است كه هر چهار متغير مستقل توانايي پيش

با توجه  Fمتغير وابسته اصلي(تعداد تصادفات) را دارند. آزمون 
دهد انجام  ) نشان ميp-value  )000/0با توجه مقدار به مقدار 

است و مقدار  هدرصد قابل توجي 99رگرسيون با اطمينان 
Adj	�� درصد واريانس را  38دهد كه رگرسيون،  نشان مي

  دهد. پوشش مي
  
     

  گيرينتيجه -7
نتايج تحليل رگرسيون حاكي از آن بود كه متغيـر درونگرايـي     

اصلي بيني معنادار براي متغير وابسته داراي بيشترين قدرت پيش
  بعــد از متغيــر درونگرايــي  باشــد. يعنــي تعــداد تصــادفات مــي

گـراي، حسـي،    به ترتيـب متغيرهـاي ادراكـي، شـهودي، بـرون     
 بينـي متغيـر تعـداد    و منطقي تاثير معناداري براي پـيش  قضاوتي

تصادفات دارند و متغير احساسي بودن توانايي پيشـبيني متغيـر   
و همچنـين نتـايج تحليـل رگرسـيون      تعداد تصادفات را نـدارد 

نشان داد متغير رفتارهاي تهاجمي و حواسپرتي داراي بيشـترين  
قدرت پيشبيني معنادار براي متغير وابسـته اصـلي يعنـي تعـداد     

ــي  ــادفات م ــاجمي و    تص ــاي رفتارته ــد از متغيره ــند. بع باش
حواسپرتي، به ترتيب متغيرهاي عدم توافق پذيري و عدم توجه 

تاثير معناداري بـراي پـيش بينـي متغيـر تعـداد       به سالمت خود
طبق تحقيقات انجـام شـده در كشـور اسـتراليا      تصادفات دارند.

خستگي يكي از مهمترين عوامل به وجود آمدن تصادفات است 
دهنــد و  درصـد تصـادفات بــه علـت خســتگي روي مـي     16و 

درصـد تصـادفات    30تـا   25حواسپرتي عامل به وجود آمـدن  
 37رفتار تهاجمي حدودا عامل به وجود آمدن  و از طرفي است

درصد تصادفات است. در نتايج تحليل رگرسـيوني كـه گرفتـه    
پرسشنامه رفتارهاي پرخطـر   شد نيز از بين  چهار عامل انساني

رانندگي دو عامل رفتار تهاجمي و حواسپرتي و خستگي داراي 
يـن  بيشترين قدرت پيشبيني معنادار براي متغير وابسـته اصـلي ا  
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ABSTRACT 

Driving accidents are a serious problem in the world. Human, the road, the vehicle and the 

environment are the four causes of driving accidents. The most effective cause of accidents 

is the human factor. Therefore, in the field of traffic safety, social science studies, 

especially psychology studies, are necessary. Any attempt to get to know the personality 

and improve driving behavior can save many lives. Personality tests are used to identify a 

person's personality.  The research instrument was a questionnaire consisting of three 

sections: demographic questions, high risk driving behavior questionnaire and Myers-

Briggs personality test. Traffic high-risk behaviors included 38 items that were classified 

into four factors: aggressive behavior, fatigue and distraction, Lack of agreeableness and 

lack of attention to their health. And personality preferences obtained from the Myers-

Briggs test include (Extrovert-Introvert, sensor-intuitive, Thinker- Feeler and Perceiver -

judger).  Multivariate regression was used to measure the predictive power of the number 

of accidents. The results of regression analysis showed that among the personality 

dimensions of Myers-Briggs test, the perceptual variable has the most significant 

predictive power of accident variable. Also, among the high risk driving behaviors, 

aggressive behavior and distraction have the most significant predictive power of accident 

variables. 
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