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Aim: The purpose of this study was the prediction of high-risk driving
perception based on the driving behavioral components.
Materials and Methods: The method of this research was correlation
and the population included 2700 drivers whose cars were detained
due to high-risk driving in Tehran. The sample consisted of 460 highrisk drivers who were selected through convenience sampling method.
In order of gathering the data 2 questionnaires of Manchester driving
behavior and driving risk perception were used. Then, the methods of
statistics (such as correlation and regression) were used for data
analysis.
Results: Results showed that driving behavioral components can
predict high-risk driving perception & there is a significant
relationship between driving behavior and high-risk driving
perception.
Conclusion: The behavioral components, errors and intentional
violations have the greatest impact on risk perception and also driving
risk perception can be predicted based on the components of driving
behavior.
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هدف :هدف از این پژوهش پیشبینی رفتار رانندگی پرخطر بر اساس مؤلفههای رفتار رانندگی است.
روش :روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری  2۷00راننده وسایط نقلیه در استان تهران بود که در
سه ماهه اول سال  1392توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل رانندگی خطرآفرین توقیف شده
بودند .نمونه شامل  460راننده پرخطر بود که به روش نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب
شدند .برای جمعآوری اطالعات از دو پرسشنامه ،رفتار رانندگی منچستر و ادراک خطر رانندگی استفاده
شد .سپس تحلیلهای آمار توصیفی و استنباطی (ازجمله رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر) بر روی
دادهها انجام شد.
يافتهها :نتایج نشان داد که مؤلفههای رفتار رانندگی میتوانند رفتار رانندگی پرخطر را پیشبینی کنند
و رابطه معناداری بین رفتار رانندگی با درک خطر در حین رانندگی وجود دارد.
نتیجهگیری :مؤلفههای رفتاری از نوع اشتباهات و تخلفات عمدی بیشترین تأثیر را در درک خطر در
حین رانندگی دارند و همچنین؛ بر اساس مؤلفههای رفتار رانندگی میتوان ادراک خطر در حین رانندگی
را پیشبینی کرد.
کلیدواژهها :درک خطر رانندگی ،رفتار رانندگی ،رانندگی پرخطر

elaheh.khoshnevis@gmail.com

مقدمه
حوادث ترافیکی علت اصلی مرگومیر و صدمات جدی در کشورهای
درحالتوسعه است .میزان تلفات جادهای در کشورهای جهان سوم
نگرانکننده است .میزان خطرات و تلفات جادهای در کشورهای
جهان سوم و بعضی از کشورهای در حال توسعه بسیار باال و
نگرانکننده است .در سال  13۸۷به گزارش خبرگزاری فارس به نقل
از محمد رویانیان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی بر اساس آمار
سازمان بهداشت جهانی در کل جهان ،تلفات جادهای ششمین عامل
مرگومیر است که در سال  2020به رده سوم صعود میکند .این در
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حالی است که در کشور ما در سالهای اخیر این آمار به دومین عامل
مرگومیر تبدیل شده است .در صورت عدم مقابله صحیح ،آمار
تصادفات تا سال  60 ،2020تا  ۸0درصد مرگومیرها در کشورهای
در حال توسعه را تشکیل خواهد داد که این رقم در کشورهای
توسعهیافته بین  20تا  60درصد است .در دنیا ساالنه از هر 52۸5
انسان ،یک نفر در تصادفات رانندگی کشته و از هر  12۷نفر یک نفر
دچار مصدومیت میشود .در ایران این شاخصها به ترتیب برابر
 2539و  253نفر است .بهطوریکه حوادث رانندگی دومین عامل
فوت و اولین عامل عمر ازدسترفته در ایران است و  60درصد از
حوادث منجر به جرح و فوت به حوادث رانندگی مربوط میشود .این

Downloaded from teb.police.ir at 15:38 IRST on Saturday February 18th 2017

تعیین سهم ادراک خطر بر اساس مؤلفههای رفتار رانندگی در رانندگان

Archive of SID
خوشنویس و اسماعیلی

Journal of Police Medicine
Winter 2017; Vol. 5, No. 5: 321-330

مؤلفههای متعددی در بروز رفتار پرخطرر راننردگی نقرش دارنرد کره
مؤلفههای روانشناختی یکی از مهمترین آنهاسرت .کترابییرزدی و
حلوانی [ ]3در یک مطالعه توصیفی-مقطعی؛ میزان ترأثیر رفتارهرای
پرخطر در بروز حوادث ترافیکی در بین  550راننده شهر یزد در سرال
 13۸۷را با استفاده از روش نمونهبرداری از رفتارهای انحرافری و بره
کمررک پرسشررنامه ارزیررابی رفتررار راننرردگی ،مشرراهده و مصرراحبه،
موردبررسی قرار داد .نتایج این مطالعه نشان داد که پنج رفتار پرخطر
منجر به بروز حوادث ترافیکی در بین رانندگان شرهر یرزد بیشرترین
فراوانی را دارند ،که عبارتاند از:
 -1اشتباه در محاسبه سرعت اتومبیلی که از روبهرو میآید ،در هنگام
سبقت گرفتن با فراوانی  0.91درصد.
 -2رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز بهصورت ندانسته با فراوانری
 ۸.۷3درصد.
 -3عدم توجه عمدی به محدودههای مجاز سرعت در اواخرر شرب و
اوایل صبح با فراوانی  2.63درصد.
 -4چشمپوشی از عالئم مربوط به حق تقدم با فراوانی  0.60درصد.
 -5مسابقه دادن با دیگر وسایل نقلیه با فراوانی  ۸.5۸درصد.
که تمامی این رفتارها دارای باالترین سطح خطر برای راننده و دیگر
افراد در معرض خطر هستند.
شاکری نیا و محمدپور [ ]4پژوهشی با هدف بررسی رابطه مؤلفههای
روانشناختی (سرالمت روانری ،پرخاشرگری ،شخصریت نروع  )Aبرا

رفتار رانندگی پرخطر :امروزه؛ رانندگی امرری مهرم بررای کرار،
زندگی اجتماعی ،تفریح ،فعالیتهای آموزشی ،اقتصادی ،خالقیتری و
دیگر جنبههاست .نیاز به رانندگی افزایش تعداد تصادفات جرادهای و
شهری ،آسیبهای جسمی و روانری ،و مررگ را بره دنبرال داشرته و
بهعنوان یک مشکل در زمینه سرالمت عمرومی مطررح اسرت .ایرن
حقیقت که رفتارهای خطرناک در حین رانندگی یکی از عوامل مهرم
و مؤثر در بروز تصادفات رانندگی بوده و در موارد متعددی رفتارهرای
انسانی عامل اصلی بروز این حروادث بره حسراب مریآینرد ،اهمیرت
پرداختن به اصالح رفتارهای خطرناک رانندگی در برنامههای کاهش
تصادفات را نشان میدهند [.]۸
بر پایه بررسیهای انجامشده؛ در تصرادفات راننردگی چهرار عامرل:
انسان ،جاده ،وسیله نقلیه و محیط مؤثرند .تجزیه وتحلیرل تصرادفات
جادهای نشان میدهند که مهمترین عامل برروز تصرادفات راننردگی
عامل انسانی است و در  90–95درصرد از تصرادفات وسرایل نقلیره،
عملکرد انسان عامل اصلی یا یکی از عوامل پرخطر در رانندگی است
که منجر به حادثه شده و در سالمندان و جوانان متفاوت است [.]9
عوامل مختلفی در رانندگی میتواننرد آن را پرخطرر کننرد؛ ازجملره
خوابهای کوتراه 1و چندثانیرهای کره مریتواننرد میرزان و احتمرال
تصادفات را باال ببرند .بسیاری از رانندگان غالباً خوابهرای کوتراه را
تجربه میکنند .دورههای خیلی کوتاهی که به نظر میرسد افرراد در
طی آن ،هرم بره طرور رفتراری (بره معنری فقردان پاسرخگویی بره
محرکهای بیرونی) و هم فیزیولوژیکی (با نشان دادن ویژگریهرای
Micro sleeps
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در حالی است که نرخ جهانی آن  25درصد است [ .]1به گزارش
صدای اقتصاد ،سازمان صلیب سرخ جهانی در گزارش ساالنه خود
اعالم کرده است در سال  2013دستکم  22هزار نفر در اثر بالیای
طبیعی در جهان کشتهشدهاند .تعداد کشتهشدگان زلزله بم  26هزار و
 2۷1نفر و کشتهشدگان زمینلرزه رودبار-منجیل نیز  35هزار نفر
اعالم شده است .همچنین میتوان به کشته شدن  262هزار نفر
ایرانی در هشت سال جنگ ایران و عراق اشاره کرد .با توجه به این
آمار ،شگفتآور به نظر میرسد که تنها در سال 92؛  1۷هزار و 994
نفر را مرگ در تصادفهای جادهای ایران از آن خود کرده است۸ .
هزار و  500نفر آنها جوان بودهاند .در سال  93نیز  49هزار و ۸66
تصادف فوتی و جرحی در بخش برونشهری رخ داده است که 6
هزار و  916نفر در صحنه تصادف جانباختهاند .طبق آمارهای رسمی
در  ۷0تا  ۸0درصد تصادفات ایران ،خطای انسانی عامل اصلی
سوانح بوده است .همچنین علت  22٫6درصد از تصادفات ،رانندگی
با سرعت غیرمجاز است .تمام این عوامل دست به دست هم دادهاند
تا ایران را به رتبه نخست دنیا از حیث آمار کشتههای تصادف
برسانند ،درحالیکه تعداد خودروها در بسیاری از کشورها بیشتر از
تعداد خودروهای ایران است [.]2

عادات رانندگی انجام دادند و نتایج مطالعه آنها نشران داد کره برین
سالمت روان ،پرخاشگری ،تیپ شخصیتی و عادات راننردگی رابطره
معنرراداری وجررود دارد و متغیرهررای پرخاشررگری و سررالمت روان
میتوانند رفتار خطرناک راننردگی آزمرودنیهرا را پریشبینری کننرد.
درعینحال شخصیت نوع  Aنتوانست رفتار رانندگی را پیشبینیکند.
تاکنون درباره رفتار رانندگی ،مؤلفههای روانشناختی و نقش آنها در
حفظ ایمنی جادهها پژوهشهای زیادی انجامشرده اسرت .رفتارهرای
رانندگی با توجه به علل و پیامردهای آنهرا در دو دسرته رفتارهرای
منفی و مثبت جایداده میشوند .رفتارهای منفی راننردگی شرامل دو
گروه خطاها و تخلفها هستند .پژوهشهای متعددی بر لرزوم تمرایز
در رفتارهای منفی رانندگی در کشورهای گوناگون تأکید کردهانرد [5
و « .]6خطاها» ناتوانی افراد در انجرام کرنش هرای مروردنظر بررای
دستیابی به اهداف معین هستند [ .]6درحالیکه «تخلفها» به معنری
رعایت نکرردن مقرررات راننردگی ،ماننرد سررعت غیرمجراز ،اسرت.
رفتارهای مثبت ،بیشتر در قالب کمک کرردن ،گششرت و حفرظ ادب
اجتماعی رانندگان نسبت به یکدیگر تعریف میشوند [.]۷
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الف) رويکردهای روان شناختی (اکتشافی و شناختی) :این
رویکرد روانشناختی با تحقیقاتی درزمینه پردازش اطالعات آغاز شد.

ب) رويکردهای انسان گرايیی/جامعیه شیناختی (نظريیه
فرهنگی) :در نظریه فرهنگی خطر ،مبتنی بر دیدگاه انسانشناسران
است .در این تئوری ،داگرالس و وایلداوسرکی چهرار شریوه زنردگی
مشخص کردند .هر شیوه مبین یک دیدگاه و ساختار اجتماعی خاص
نسرربت برره خطررر اسررت و عبررارتانررد از :سلسررله مراتبرری ،فررردی،
تساویگرایی ،و تقدیرگرایی [.]15
ج) رويکردهای بینرشتهای :دیدگاه تقویت اجتماعی چرارچوب
خطررر ،تحقیقرراتی در زمینررههررای روانشناسرری ،جامعررهشناسرری،
انسانشناسی و ارتباطات را ترکیب کرده و ابعاد مرتبط به خطرر را از
مصدر خطر تا ادراک آن بررسی میکند و میکوشد تا این فرایندها را
با تقویت خطر نشان دهد .این دیدگاه بیان مریکنرد کره رخردادهای
پرخطر با عوامل روانشرناختی ،اجتمراعی و دیگرر عوامرل فرهنگری
فردی تعامل دارند [ .]16در تحقیقری کره توسرط اداره ملری امنیرت
ترافیکی بزرگراه ،4فبو 5در ایاالتمتحده انجرام شرد ،نشران داده کره
علت تصادفات در افراد مسرن ،بیشرتر بیمراری و کهولرت سرن و در
جوانان بیشتر رفتارهای پرخطر ،خشونت ،عدم تجربه و یرا اسرتعمال
الکل است [.]9
عوامل روانی مؤثر بر رانندگی پرخطر :عوامرل روانری سرهم
به سزایی در رانندگی پرخطر دارند بسیاری از محققان در حیطههرای
سالمت روان ،آسریبهرای روانشرناختی ،شخصریت و آمروزش بره
مطالعه متغیرهای مختلف و اثرگشاری یا ارتباط آنهرا پرداخترهانرد و
نتایج جالبی ارائه دادهاند.
3

Valence
National highway traffic safety administration
5
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4

Electroencephalograph
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الگوی خواب در  2EEGدر طی آن دوره) بره خرواب رفترهانرد .هرر
خواب کوتاه بین  0.5تا  1.5ثانیه طول مریکشرد [ .]10یرک خرواب
کوتاه بهندرت آنقدر طول میکشد که وسیله نقلیه در یک بزرگراه از
کنترل خارج شود ،اما ممکن است در مواجه با یک پیچ یا در برخرورد
با برخی خطرات دیگر منجر به صدمه شود .برخالف خروابآلرودگی؛
خستگی ،برانگیختگی ،و تالش ذهنی سه عنوانی هستند که بهطرور
گستردهای مورد توجره واقرع مریشروند .در زبران روزمرره خسرتگی
میتواند بدنی یا ذهنی باشد و برهطرور واضرحی از هرم قابرلتمرایز
نیستند .به نظر نمیرسد در روانشناسی اصطالح « »fatigueمعانی
متفاوتی داشته باشد و به نظر میرسد برخی از محققان در این حوزه
تمایز قوی بین « »fatigueو « »tirednessقائل نشدهانرد؛ بررای
مثال برخی « »fatigueرا به عنوان «فقدان هشیاری کره سررانجام
منجر به خواب میشود» دانستهاند و برخری دیگرر خروابآلرودگی را
بهعنوان تظاهر « »fatigueدر نظر گرفته است .در نهایت ،خستگی
باعث میشود راننده به خواب رود؛ اما رانندگی میتواند قبرل از ایرن
نقطه نیز دچار آسیب شود .ممکن است فرد بتواند برا ترالش ذهنری،
زمان کوتاهی بر خستگی مربوط به کاهش عملکرد غلبه کند؛ امرا برا
افزایش خستگی عدم تمایل به تالش افزایش مییابد .ایدهای جالرب
این است که خستگی میتواند کارکردی انطباقی در تغییر رفتار ،برای
تالش کمتر به پاسخ ذهنی باشد .بهطورمعمرول افررادی کره خسرته
هستند ،ممکن است راهبردهایی را انتخاب کنند که ترالش کمترری
مریطلبنرد [ .]11عامرل دیگرر در تصرادفات درون و بررونشرهری،
یکنواختی محیط رانندگی اسرت .ایرن پدیرده کره پدیرده هیپنروتیزم
بزرگراه یا رانندگی بدون توجه نامیده میشود به زمانی اشاره دارد که
راننده مدت زیادی در شرایط یکنواخت و قابل پیشبینری مثرل یرک
بزرگراه رانندگی میکند .رانندگان زیادی چنرین تجراربی را گرزارش
کرده و گفته اند بدون اینکه متوجه باشند و تشخیص دهنرد مسرافت
زیادی را بدون اینکه چیزی به یادآورند ،راندهانرد .ایرن پدیرده مرورد
تحقیقات گسترده قرارگرفته ،اما ممکن است مربوط به سطح متوسط
خستگی باشد [.]11
ادراک خطر در رانندگی :ادراک خطر یعنی قضاوت ذهنری افرراد
در مورد ویژگیها و شدت خطر .رویکردهای زیر در این زمینه مطرح
شدهاند:
 رویکردهای روانشناختی (اکتشافی و شناختی)
 رویکردهای انسانگرایی/جامعهشناختی (تئوری فرهنگی)
 رویکردهای بینرشتهای

اکتشاف شناختی در طبقهبندی و سادهسازی اطالعات بکرار مریرود
که گاهی موجرب سروگیری ادراک مریشرود .ایرن رویکررد عوامرل
متعددی را در ادراک خطر مؤثر میدانرد [ .]12دیردگاه واالنرس 3برر
طبقهبندی هیجانات به شکل مثبت (مانند خوشحال ،امیدوار) یا منفی
(مثررل ترررس و خشررم) اشرراره دارد .بررر ایررن اسرراس ،ادراک خطررر
خوشبینانه ،به هیجانات مثبت مربوط میباشد درحالیکره هیجانرات
منفی بر دید بدبینانه نسبت به خطر تأثیر میگشارد [.]13
اکتشافات و سوگیریها :انسان برای ارزیابی اطالعات مهم خطاهای
شناختی زیادی مرتکب مری شرود .اکتشرافات معمروالً میران برهرای
مفیدی برای تفکر محسوب میشوند ،اما ممکن اسرت گراهی سربب
قضاوتهای نادرست از موقعیت شوند ،درنتیجره سروگیری شرناختی
روی میدهد .نمونه بارز آن زمانی است که فررد مریخواهرد ارتبراط
احتمالی رویدادها و اشیاء را با انواع مشابه مشخص کند [.]14
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هدف از این پژوهش تبیین رفتار رانندگی پرخطر بر اساس مؤلفه های
رفتاری و ادراک خطر و نیز پیش بینی ادراک خطر در حرین راننردگی
بر اساس مؤلفههرای رفترار راننردگی (لغرزشهرا ،تخلفرات عمردی،
اشتباهات و تخلفات غیرعمدی) است .درواقع این پژوهش به دنبرال
پاسخ به این سؤال اساسی است کره سرهم درک از خطرر راننردگان
پرخطر بر اساس مؤلفههای رفتاری به چه میزان است؟
مواد و روشها
این پژوهش در زمره پژوهشهای توصیفی از نوع همبستگی بود که
به روش پیمایشی انجامشده است .جامعه آماری  2۷00راننده وسایط
نقلیه در استان تهران بودند که در سه ماهه اول سرال  1392توسرط
پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل رانندگی خطرآفررین توقیرفشرده
بودند .با توجه به حجم جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران حجرم
نمونه الزم برای پژوهش با خطای پرنج درصرد 336 ،نفرر برود ولری
جهت احتمال ریزش  600پرسشنامره توزیرع شرد کره  460نسرخه
کامل جمعآوری شد .نمونهگیری غیر احتمالی و بهصورت در دسترس
و داوطلبانه بود [.]26
در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر استفاده شده است:
 )1پرسش نامه ويژگی های جمعیت شناختی :بره جمرعآوری
اطالعات آزمودنیها ،مانند سن ،جنس ،تحصیالت و غیره میپردازد.
 )2پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر :6در سال  1990در
دانشکده روانشناسی دانشگاه منچستر ،توسط ریسن و همکارانش
تنظیم و تدوین شد .این مقیاس بر این ایده اساسی قرار دارد که
خطاها و تخلفات ،علل روانشناختی و شیوههای اصالح متفاوتی
دارند و باید بین رفتارهای ناهنجار شامل« :خطاهای سهوی،
Manchester driving Behavior questionnaire
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یکجویی زیاد ،بیش از افراد دارای
بلوم نشان داد که افراد دارای تحر 
تحریک جویی کم دست به رفتارهای پرخطر زده و کمترر رفتارهرای
پرخطرشان را خطرناک ارزیابی میکنند .بهعبرارتدیگرر ،چرون ایرن
افراد خطر را کمتر از حد ارزیابی کرده بیشتر درگیر رفتارهای پرخطرر
میشوند [.]1۷
جونررا و همکرراران نشرران دادنررد کرره همبسررتگی معنرراداری بررین
تحریکجویی ،رفتار رانندگی پرخطر و پرخاشگری وجود دارد و وقتی
تحریکجویی باالست ،احتمال بیشتری وجود دارد که فرد با سررعت
باال رانندگی کند ،از کمربند ایمنی اسرتفاده نکنرد و پرس از مصررف
مشروبات الکلی رانندگی کند [.]1۸
خشم یک حالت هیجانی منفری اسرت کره هنگرام راننردگی تجربره
میشود و با تغییرات خاص شناختی ،ادراکری و فیزیولروژیکی همرراه
است .تجربه خشم در هنگام رانندگی معموالً با تظراهرات کالمری و
رفتاری خصمانه یا رفتارهای پرخاشگرانه همراه است [.]19
در یک زمینهیابی در انگلستان کره  113برزرگسرال در آن شررکت
داشتند ،مشخص شد تجربه خشم هنگام رانندگی برهطرور معنراداری
بیش از تجربه خشم در موقعیتهای غیر از رانندگی اتفاق میافتد .در
دانشررگاه نرروادا در السوگررراس نیررز  ۷2درصررد از دانشرررجویان
شرکتکننده در زمینهیابی عنوان کردند که حداقل دو تا سره برار در
روز در هنگام رانندگی عصبانی میشوند [.]20
خشم راننردگی پیامردهای منفری متعرددی دارد؛ بررای مثرال خشرم
رانندگی با رفتارهرای راننردگی بریپرروا (مثرل راننردگی برا سررعت
بیش ازحد مجاز) همراه است [ .]21افرادی که هنگام رانندگی خشرم
بیشتری تجربه میکنند ،بیشتر تصادف کرده؛ خشم را به شریوههرای
پرخاشگرانه و تحریکآمیزتری ابراز مریکننرد و رفتارهرای راننردگی
پرخطر و پرخاشگرانه بیشتری دارند [.]22
پرخاشگری (خصمانه و وسیلهای) ،از دیگر متغیرهرایی اسرت کره در
رانندگی پرخطر حائز اهمیت است .پارکر معتقد اسرت کره راننردگان
مهاجم بیشتر مرتکب پرخاشگری وسیلهای میشوند و از وسیله نقلیه
خود برای تنبیه دیگران استفاده میکند .وقتی رانندهای در شب پشت
سر راننده جلویی با نورباال حرکت میکند ،وقتی جلوی سرعت راننده
عقبی را با حرکت کند میگیرد و وقتی با سررعتبراال و بروق ممترد
قصد تنبیه سایر راننردگان را دارد ،از پرخاشرگری وسریلهای اسرتفاده
میکند [.]5
در نظریه کارن هورنای ،فرد برای رویارویی با اضرطراب اساسری از
سه گرایش رفتاری ،شناختی و ادراکی ویرژه بهرره مریگیررد کره برا
عناوین تیپ های شخصیتی همراه ،پرخاشرگرانه و گسسرته شرناخته
می شود .در این پژوهش تیپ پرخاشگرانه بررسریشرده اسرت [.]23
کولیج پس از یک رشته بررسیهای گسترده بر پایه نظریه هورنرای،
انواع پرخاشگری را به سه گونه پرخاشگری بدخواهانه ،قدرتطلبانه و

مخاطرهجویانه تقسیمبندی کرده است .در گونه بدخواهانره ،دیگرران
غیرقابلاعتماد و بد نیت دانسته میشوند و باید آنان را از رسیدن بره
خواستههایشان باز داشت .در نوع قردرتطلبانره ،تمایرل بره کنتررل
دیگران و ابراز قدرت وجود دارد و نوع مخاطرهجویانه ،بره تنرازع بقرا
باور دارد بهگونهای که در آن فرد بدون در نظر گرفتن محدودیتها و
با بیپروایی تنها در اندیشه نجات خرود اسرت .برر اسراس مطالعرات
کولیج در رانندگی همراه با خشم ،بیشتر نوع قدرتطلبانه و بدخواهانه
مشاهده میشود [ .]24مصرف مواد روانگردان نیز از عواملی اسرت
که ادراک خطر را کاهش میدهد .بهعنوان یک مطالعه مقردماتی در
استرالیا 100 ،راننده بهطور تصادفی بررسی و از آنها آزمون الکرل و
داروهررای غیرقررانونی گرفترره شررد .نتیجرره آزمررون هفررت درصررد
شرکتکنندگان برای مصرف مرواد غیرقرانونی مثبرت شرد؛ بنرابراین
مصرف الکل و مواد غیرقانونی بر تصادفات مؤثر است [.]25
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جدول  :1نمرهگشاری هرکدام از ابعاد پرسشنامه منچستر
احتمال خطر
کم

متوسط

زیاد

لغزشها

10

2

9

تخلفات عمدی

1

1

1

اشتباهات

3

3

3

تخلفات غیرعمدی

1

2

14

 )3پرسشنامه ادراک خطر رانندگی :توسط آلبرگ و راندمو در
سال  2001در نروژ ساختهشده و شامل  34آیتم مربوط به
موقعیتهای پرخطر رانندگی است .هر آیتم دربرگیرنده یک موقعیت
رانندگی است و یک مقیاس لیکرتی یک تا پنج نمرهای است (= 1
اصالً خطری ندارد ،تا  = 5بسیار خطرناک) .بر همین اساس
پرسشنامه نمرهگشاری میشود و مشخص میشود رانندگان تا چه
حد از خطرات ادراک درستی دارند .اعتبار و پایایی این پرسشنامه
روی یک نمونه  1۸۸1نفری با آلفا  0.91مورد تائید قرار گرفت [.]2۸
در مطالعهای بر روی پرسشنامه ادراک خطر آلبرگ ،درجه پایایی و
Psychometric properties
Exploratory Factor Analysis
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يافتهها
از  460راننده وسیله نقلیه شرکتکننده در پژوهش ،اکثر قریب
بهاتفاق شرکتکنندگان را مردان ( 420نفر) و تنها  ۸.۷درصد (40
نفر) را زنان تشکیل میداد 59.5 .درصد ( 2۷4نفر) متأهل23.3 ،
درصد ( 10۷نفر) مجرد و  1۷.2درصد ( ۷9نفر) مطلقه بودند .حداقل
سن شرکتکنندگان  19و حداکثر  6۷سال بود و بیش از یکسوم
شرکتکنندگان ( 169نفر) دارای تحصیالت دیپلم ،یکچهارم (116
نفر) زیر دیپلم 13.5 ،درصد ( 62نفر) فوقدیپلم 16.۷ ،درصد (۷۷
نفر) لیسانس و  6.۷درصد ( 31نفر) فوقلیسانس و تنها  1.1درصد
(پنج نفر) دکتری بودند .ازنظر میزان درآمد شرکتکنندگان ۸.9
درصد بیکار ( 41نفر) 11.5 ،درصد ( 53نفر) پایه حقوق وزارت کار
یعنی  550هزار تومان 36.۸ ،درصد ( 169نفر) بین  550هزار تا یک
میلیون تومان 32.۸ ،درصد ( 151نفر) بین یک تا دو میلیون تومان و
 10درصد ( 46نفر) بیش از دو میلیون تومان در ماه بود.
در جدول  2توزیع نمرههای شرکتکنندگان در چهار مؤلفه لغزشها،
تخلفات عمدی ،اشتباهات و تخلفات غیرعمدی و ادراک خطر آمده
است .شاخصهای مختلف توصیفی نشان میدهند توزیع نمرههای
گروه نمونه به توزیع طبیعی میل دارد.
با توجه به آماره دوبین-واتسون در ستون آخر جدول  3که برابر
 1.920است و در فاصله مجاز  1.5تا  2.5قرار دارد ،فرض عدم وجود
همبستگی بین خطاها رد میشود ،یعنی خطاها دارای همبستگی
نیستند و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
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اشتباهات ،تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی» تمایز قائل شد.
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر از مؤلفههای روانسنجی ۷قابل
قبولی برخوردار بوده است .پارکر و ریسن در بررسی پایایی و
بازآزمایی  ۸0راننده در یک فاصله هفتهفتهای ضرایب همبستگی
 0.۸1برای خطاها و  0.۷5برای تخلفات را به دست آوردند .عریضی
و حقایق در سال  13۸۸در مطالعهای به بررسی و استانداردسازی این
پرسشنامه در ایران پرداختند .نتایج تحلیل اکتشافی ،۸چهار عامل
لغزشها ،اشتباهات ،تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی رانندگی را
بهوضوح از هم متمایز کردند و نتایج تحلیل پایایی نشان داد که هر
چهار عامل این مقیاس از ضرایب همسانی درونی زیادی برخوردارند
(لغزش ،0.۷۷ :اشتباهات ،0.۸1 :تخلفات عمدی ،0.۸6 :تخلفات
غیرعمدی )0.65 :پرسشنامه رفتار رانندگی بهعنوان ابزاری پایا و روا
میتواند در پژوهشهای رفتار رانندگی مورداستفاده قرار گیرد .ساختار
پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر بر اساس طبقهبندی نوع انحرافات
رانندگی (خطاها و تخلفات) و احتمال خطر آن رفتار (زیاد ،متوسط،
کم) در جدول  1نشان داده شده است [ .]2۷محقق درجه اعتبار و
پایایی پرسشنامه منچستر را در نمونه خود (آلفای کرونباخ =  )0.6۸و
در سطح قابل قبولی یافت.

اعتبار آن در ایران بر روی  40نمونه ایرانی در سطح قابل قبولی
ارزیابی شد (آلفای کرونباخ = .)0.۷2
ازآنجاکه پرسشنامه ادراک خطر رانندگی آلبرگ و راندمو ،اعتبار و
روایی داخلی نداشت ،برای هنجاریابی ،پژوهشگر با ترجمه آن و
مراجعه به مرکز ترافیک شهرداری تهران از متخصصان درخواست
کرد ضمن تکمیل پرسشنامه ،نظر خود را کتباً بیان کنند .سپس با
هماهنگی مسئوالن ،ضمن ایجاد ارتباط اولیه و اعتماد نسبت به
محرمانه بودن اطالعات رانندگان و عدم نیاز به ذکر نام،
پرسشنامهها در مرکز آموزش نوبنیاد که مختص آموزش رانندگان
متخلفی است که بهدلیل تخلفات حادثهساز توقیف شده و مشمول
شرکت در کالسهای آموزش اجباری هستند ،تکمیل شد .شرکت در
آزمون اختیاری و با میل آزمودنی بود .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،نمرههای خام با استفاده از کلید نمرهگشاری محاسبه
شد 600 .پرسشنامه توزیع شد که  460پرسشنامه کامل عودت
داده شد.
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متغیرها

میانگین

انحراف معیار

کجی

= (ادراک خطر در رانندگی) Y

کشیدگی

لغزشها
تخلفات عمدی
اشتباهات
تخلفات غیرعمدی

23.33
19.19
9.53
4.01

15.۸1
14.۷6
۷.29
2.92

1.312
1.1۷4
1.326
0.953

1.3۷۸
0.4۸4
1.4۸3
0.461

ادراک خطر

121.13

26.۷3

-0.6۷3

0.۷91

(اشتباهات) ( + 0.834تخلفات عمدی) 132.268 - 0.995

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،طبق مناسبترین مدل
بهدستآمده مقدار  R 2محاسبهشده ( )0.149بدین معنی است که
 14.9درصد از واریانس متغیر ادراک خطر در رانندگی توسط دو متغیر
تخلفات عمدی و اشتباهات تبیین میشود .بهعبارتدیگر14.9 ،
درصد از پراکندگی مشاهدهشده در متغیر ادراک خطر در رانندگی
توسط این متغیرها توجیه میشود .مقدار  Rمشاهدهشده ( )0.3۸6نیز
نشاندهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر میتواند برای
پیشبینی استفاده شود .عالوه بر این ،نسبت  Fمحاسبهشده
( )39.92۸در سطح اطمینان حداقل  99درصد معنادار است؛ بنابراین،
میتوان نتیجه گرفت که بین متغیرهای پیشبین باال و متغیر ادراک
خطر در رانندگی همبستگی معنادار وجود دارد .درنتیجه ،شواهد برای
پشیرش فرضیه تحقیق کافی است .با مراجعه به آماره  tو سطوح
معناداری آن میتوان قضاوت کرد که پس از حشف دو متغیر لغزشها

طبق نتایج بهدستآمده از فرضیه پژوهش ،بین رفتار رانندگی و
ادراک خطر رابطه معناداری وجود دارد .شدت و جهت همبستگیها
حاکی از رابطه منفی و معنادار بین چهار مؤلفه رفتار رانندگی با
ادراک خطر در رانندگی است.
طبق نتایج بهدستآمده بر اساس چهار مؤلفه رفتار رانندگی
(لغزشها ،تخلفات عمدی ،اشتباهات و تخلفات غیرعمدی) میتوان
ادراک خطر را پیشبینی کرد و بین متغیرهای پیشبین باال و متغیر
ادراک خطر در رانندگی همبستگی معناداری وجود دارد .با بررسی
دوبهدوی میانگینها میتوان گفت؛ متغیر لغزشها و تخلفات
غیرعمدی با متغیر ادراک خطر در رانندگی همبستگی معنادار
نداشتند ،دو متغیر تخلفات عمدی و اشتباهات با متغیر ادراک خطر در
رانندگی همبستگی معناداری دارند .همچنین متغیر تخلفات عمدی با
ادراک خطر در رانندگی همبستگی منفی و معناداری دارند .حالآنکه
همبستگی بین اشتباهات با ادراک خطر در رانندگی مثبت و معنادار است.
بحث و نتیجهگیری
در پژوهشهای متعدد مؤلفههای رفتار رانندگی بهعنوان
پیشبینیکنندههای مهم سبک رانندگی و حوادث رانندگی شناخته
شدهاند؛ اما بهطورقطع تنها عامل مؤثر نمیباشند ،به همین جهت
ادراک خطر بهعنوان عامل مؤثر دوم در رانندگی در این پژوهش

جدول  :3خالصه تحلیل رگرسیون چندگانه گامبهگام برای پیشبینی ادراک خطر بر اساس مؤلفههای رفتار رانندگی ()n = 460
مدل

پیشبینی کنندهها

گام 2

عدد ثابت
تخلفات عمدی
اشتباهات

B

132.26۸
-0.995
0.۸34

متغیر مالک :ادراک خطر
خطای معیار 
1.953
0.13۷
0.2۷۷

-0.550
0.22۷

t

6۷.۷20
-۷.2۸4
3.014

Sig

دوبین-واتسون

0.001
0.001
0.003

1.920

F = 39.92۸؛  R = 0.145تعدیلشده؛  R = 0.149؛ R = 0.3۸6
2

2

و تخلفات غیرعمدی از مدل که با متغیر ادراک خطر در رانندگی
همبستگی معنادار نداشتند ،دو متغیر تخلفات عمدی و اشتباهات با
متغیر ادراک خطر در رانندگی همبستگی معنادار دارند.
عالمت ضرایب بتای بهدستآمده نشان داد که متغیر تخلفات عمدی
با ادراک خطر در رانندگی همبستگی منفی و معنادار دارند .حالآنکه
همبستگی بین اشتباهات با ادراک خطر در رانندگی مثبت و معنادار
است .درنهایت ،با توجه به این توضیحات و ضریب بهدستآمده

موردبررسی قرار گرفت .برخی از رفتارهای ناهنجار که در رانندگی
دیده میشود ناشی از عوامل روانی است که رفتار رانندگی پرخطر و
تهاجمی نمونههای بارز آن هستند .کاربران جاده در ابعاد
روانشناختی مختلف همچون شخصیت ،کنترل تکانه ،ادراک خطر،
نگرشها و غیره در مقایسه با وسیله نقلیه ،شرایط جاده و عوامل
محیطی مهمترین نقش را در ایمنی رانندگی و جادهها دارند .در
پژوهشهای متعدد بیشترین میزان تخلفهای عمدی رانندگی بعد از
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رفتار رانندگی

جدول  :2شاخصهای آماری نمرههای شرکتکنندگان در چهار مؤلفه
رفتار رانندگی و ادراک خطر ()n = 460

میتوان معادله رگرسیون را بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد
نشده بهصورت زیر تدوین کرد:

Archive of SID
سهم ادراک خطر در رفتار رانندگی رانندگان پرخطر

مجله طب انتظامی

زمستان  -1395دوره  -5شماره  -5صفحات 321-330

32۸
www.SID.ir

1. Pakgohar AR, Kazemi M. The effect components of
driving error in severity of accidents. Studies of
]traffic research. 2012; 1(3): 75-102. [Persian
2. Momeni E, Valizadeh A. Evaluation of the new law
dealing with driving offenses on accidents reduction
;and traffic safety. Studies of traffic research. 2014
3(10): 37-57. [Persian]Ketabi-Yazdi D, Halvani GH.
Examination of the prevalence of risky behaviors
leading to traffic accidents among drivers of Yazd.
First National Conference on Management students
and new technologies in health sciences, health and
]environment. Tehran, Iran, 2010. [Persian
3. Shakerinia I, Mohammadpoor M. Relationship
Between Psychological Characteristics Mental
Health, Aggression and Driving Habits in Dangerous
Drivers. Journal of Shahid Sadoughi University of
Medical Sciences and Health Services. 2010; 18(3),
]225–233. [Persian
4. Parker D, McDonald L, Rabbitt P, Sutcliffe P. Elderly
drivers and their accidents: the Aging Driver
Questionnaire. Accident Analysis and Prevention.
2000; 32(6):751-759.
5. Özkan T, Lajunen T. A new addition to DBQ:
Positive driver behaviours scale. Transportation
Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.
2005 Sep 30;8(4):355-68.
6. Özkan T, Lajunen T, Summala H. Driver Behaviour
Questionnaire: A follow-up study. Accident Analysis
& Prevention. 2006 Mar 31;38(2):386-95.
7. Akbari ME, Naghavi M, and Soori H. Epidemiology
of deaths from injuries in the Islamic Republic of
Iran. East Mediterranean Health Journal. 2006; 12:
382-390.
8. Owsley C, McGwin G, McNeal SF. Impact of
impulsiveness, venturesomeness, and empathy on
driving by older adults. Journal of safety Research.
2003 Dec 31;34(4):353-9.
9. Hartley LR, editor. Fatigue and driving: Driver
impairment, driver fatigue, and driving simulation.
CRC Press; 1995.
10. Shafiabadi A, Esmaeili AR, Akbari H. Translation of
Principles of Driving Psychology by Hal G. Termeh
]Publication. Tehran. 2010. [Persian
11. Tversky A, Kahneman D. Judgment under
uncertainty: Heuristics and biases. In Utility,
probability, and human decision making 1975 (pp.
141-162). Springer Netherlands.
12. Lerner JS, Keltner D. Beyond valence: Toward a
model of emotion-specific influences on judgement
and choice. Cognition & Emotion. 2000 Jul
1;14(4):473-93.

Downloaded from teb.police.ir at 15:38 IRST on Saturday February 18th 2017

نوشیدن مشروبات الکلی ،نبستن کمربند ایمنی و رانندگی با
سرعتباال گزارش شده است.
بر اساس فرضیه تحقیق میتوان گفت که پاتیل ،تاچر ،راگوناتان و
بینگهام [ ]29تمایل زیاد به خطرپشیری ،خشونت فیزیکی/کالمی،
پرخاشگری تا درجه کمی و انتظارات پیشرفت ،تعداد بیشتر
قانونشکنی و قانونشکنیهای جدی را پیشبینی میکند .گالیور و
بگ [ ]30میگویند صفات شخصیتی با رفتارهای پرخطر رانندگی در
پسران ارتباط دارد .سطوح پرخاشگری نیز با رانندگی همراه با
تصادف ارتباط دارد .کتابییزدی [ ]3چهار رفتار پرخطر منجر به بروز
حوادث ترافیکی در بین رانندگان را نام میبرد ،ازجمله :اشتباه در
محاسبه سرعت اتومبیلی که از روبهرو میآید در هنگام سبقت
گرفتن؛ رانندگی با سرعت بیش از حد مجاز بهصورت ندانسته؛ توجه
نکردن عمدی به محدودههای مجاز سرعت در اواخر شب و اوایل
صبح؛ و چشمپوشی از عالئم مربوط بهحق تقدم .گودرزی و
همکارانش [ ]1۷نیز نشان دادند که میزان تصادفات افراد دارای
تحریک جویی زیاد ،نسبت به افراد دارای تحریک جویی کم ،تفاوت
معناداری با یکدیگر نداشته ،ولی افرادی که تصادفات بیشتری
داشتند ،نسبت به آنهایی که تصادفی نداشتند ازلحاظ رفتارهای
نادرست رانندگی ،نمره باالتری را کسب کردند و بیشتر توسط پلیس
متوقف و جریمهشدهاند یا گواهینامهشان توقیف شده بود .بنابراین؛
نتایج حاصل از مطالعات قبل تا حدودی با پژوهش حاضر همسو
است.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود؛ مسئوالن و
برنامهریزان آموزش رانندگی ،نسبت به لزوم گنجاندن آزمونهای
روانشناختی و شخصیتی در فرایند دریافت و تمدید گواهینامه
رانندگی و نیز در مورد رانندگانی که بهموجب رانندگی حادثهساز
متوقف و ملزم به شرکت در کالسهای آموزش اجباری هستند،
عنایت داشته باشند .همچنین پیشنهاد میشود که مطالعات بعدی در
جمعیتی غیر از رانندگان پرخطر (مانند دانشجویان ،زنان) و نیز در
شهرهای مختلف ،بر اساس فرهنگهای متنوع رانندگی انجام شود.
بهعالوه با توجه به اهمیت آموزش و فرهنگسازی در زمینه
رفتارهای مختلف رانندگی ایمن و ارتقای سطح شناختی و رفتاری
کاربران راهها به نظر میرسد برای نهادینه کردن فرهنگ ترافیک و
رفتار رانندگی میبایست با در نظر گرفتن اهمیت دوره ابتدایی در
آموزش ،فرهنگسازی و شکلگیری شخصیت ،برنامهریزیهای
آموزشی ویژهای صورت گیرد .همچنین کارگاههای آموزشی برای
دانشجویان و دیگر افراد جامعه با محتوای آموزش رفتار درست
رانندگی و شیوههای کنترل تکانه و پرخاشگری برگزار شود.
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