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 پژوهشكدة خانواده 

 

 

 

 

 بخشودگي در سطح خانواده در رانندگان پرخطر و مقايسه با رانندگان عادين بررسي ميزا

 
 نرگس جعفري

 دكتر علي زاده محمدي

 دكتر عليرضا اسماعيلي

 

ات سوانح رانندگي رتبه اول را دارد، به طوري كه           ايران در ميان كشورهاي دنيا به لحاظ برخوردها و تلف            :مقدمه 
قاضي (هاي روزانه مرگ و مير و معلوليت ناشي از اين پديده بسيار بيشتر از استانداردهاي جهاني است                          رآما

- مرگ ناشي از تصادفات در طي يك سال تقريبا با تلفات انساني زلزله بم برابري مي                  .)1388طباطبايي و رضائي،    

 رابطه   بخشودگي ).1386   و ديگران،  سلماني(باشد  اين نوع حوادث ناگهاني نيست چندان مشهود نمي       كند اما چون    
 و تاثير آن بر جلوگيري از پرخاشگري رانندگي نشان داده              جويانه و پرخاشگري دارد    با گرايشات انتقام    معكوسي

 در سطح اجتماع باشد و به        گيري بخشودگي وجود بخشايش در خانواده مي تواند آغازي براي شكل         شده است و    
 .تاثيرگذارد پيشگيري از حوادثي همچون تصادفات رانندگي اي غير مستقيم برگونه

 . بخشودگي در رانندگان پرخطر و مقايسه با رانندگان عادي استن   هدف از اين پژوهش تعيين ميزا: هدف

نفر و رانندگان عادي    )  80( راننده پر خطر      در دو گروه    نفر از رانندگان پس از تكميل پرسشنامه       268تعداد  :   روش
ساز شده بودند، پرخطر و      تخلف حادثه  4رانندگاني كه طي يك سال گذشته مرتكب حداقل         .  قرار گرفتند )  نفر188(

 . ساز مرتكب شدند عادي در نظر گرفته شدند تخلف حادثه4از ر رانندگاني كه در اين بازه زماني كمت

 بخشايش در سطح خانواده در دو گروه رانندگان متخلف و رانندگان عادي از آزمون                  براي مقايسه ميزان  :    نتايج
ها نشان داد ميزان بخشايش در سطح خانواده در رانندگان پرخطر            يافته.  تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد     

  =014/0p( تصديق   ،) =69/5F و    =016/0p(كمتر از رانندگان عادي است و رانندگان پرخطر از نظر واقع بيني              
)  =02/8F و    =005/0p(و احساس بهبودي يا سبكبالي      )   =32/3F و    =049/0p(، دلجويي كردن    ) =08/6Fو  

تفاوت بين دو گروه   )   =61/2F و    =1/0p(در مقايسه با رانندگان عادي ضعيف تر هستند، ولي از نظر جبران عمل              
تري از آن اتفاق و مسائل پيرامونش انجام         رخطر ارزيابي مناسب  راننده عادي در مقايسه با راننده پ       .  معنادار نيست 

توان .  دهدشود كه تخلف عمدي را كاهش مي      اين ارزيابي مناسب موجب عملكرد و واكنش كارآمدي مي         .  دهدمي
اش كند در روابط خانوادگي   دهد و كمك مي   بخشش و دلجويي فرصت ترميم و اصالح خود را به راننده عادي مي              

 . شتري داشته باشد و اين روحيه در محيط ترافيكي موجب كاهش تخلف مي شودتحمل بي

 .بخشودگي در خانواده، رانندگان پرخطر، رانندگان عادي: هاهكليدواژ
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