
 254  -261  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده
سبک های رانندگی، تاب  ادراک خطر رانندگی بر اساس  بینی پیش پژوهش این از هدف

 نمونه این مطالعه  پژوهش همبستگی و  روش دانشجویان می باشد.آوری و صفات شخصیتی 

 در گیری نمونه روش با که بوددانشجوی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران  033

منچستر، صفات شخصیتی نئو، تاب  رانندگی رفتار نامه، پرسش چهار. شدند انتخاب دسترس

جهت تحلیل داده ها شد.  استفاده رانندگی آلبرگ و راندمو خطر ادراک و آوری دیویدسون 

رانندگی، تاب آوری  رفتار های مؤلفه که داد نشان نتایجاستفاده شد.  SPSS-16از نرم افزار  

 معناداری رابطه و کنند بینی پیش را پرخطر رانندگی رفتار توانند می و صفات شخصیتی

 .دارد وجود رانندگی حین در خطر درک با رانندگی، تاب آوری و صفات شخصیتی رفتار بین

تخلفات متغیر  توسط یدرصد از واریانس متغیر ادراک خطر در رانندگ 30به عبارت دیگر؛  

 تبیین می شود. تاب آوری و  ، موافق بودن اشتباهات برون گرایی،، عمدی، روان رنجوری 

پرخطر، تاب آوری و  رانندگی رانندگی، رفتار رانندگی، خطر درک اژگان کليدي:و 

 .صفات شخصیتی
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  2مژگان سپاه منصور ، 1 سيده الهام اروانه
 .دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز 1
 . عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران مرکز 3

 
  نام نویسنده مسئول:

 سيده الهام اروانه

تعيين سهم سبک هاي رانندگی،تاب آوري و صفات شخصيتی 

 در بين دانشجویان در تبيين ادراک خطر رانندگی
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 مقدمه
 یهاه در عرص یبه مشکل بزرگ لیتبد ر،یتعداد تصادفات و مرگ و م شیتمدن مدرن  است که  با افزا یهاکه از مشخصه هینقل طیوسا

دهد و برآورد شده است که  یرخ م یمرگ بر اثر حادثه رانندگ کی هیثان 5دهند که در هر  یاست. آمارها نشان م دهیگرد یمختلف اجتماع

اخیرا با افزایش توجه افراد به اتومبیل، رفتارهای (. 1)باشد یاو جاده یکیدر سطح جهان حوادث تراف ریعامل مرگ و م نیسوم 3333در سال 

و  زند. آنها معموال با سرعت عی دارند با اتومبیل یا شیوه رانندگی خود، نظر دیگران را جلب کنند، سرمیجالبی از بعضی رانندگانی که س

ند، لجبازی هست هایی که رانندگان معمولی و خانواده دیگران در آن رهگذر انگیز و انجام حرکات نمایشی در محل مجاز و هراس سبقت غیر

تنها جذاب و شاهکار نیست؛ بلکه نشانه ضعف فرهنگی  خاص و جلب توجه اطرافیان دارند؛ اما این کار نه با دیگر رانندگان، سعی بر جذب افراد

مخاطره نقش دارد. با  های شخصیتی در رانندگی پرد که ویژگینده تحقیقات متعدد نشان می(.  3)رود و عدم کنترل فردی نیز به شمار می

شناسایی لذا مخاطره و همچنین ازدیاد تصادفات در بین رانندگان جوان...  های پررانندگی و رانندگیساز  توجه به شیوع رفتارهای حادثه

ای برخوردار خطر و ارائه مشاوره و راهنمایی و آموزش اختصاصی به آنان از طریق مشاورین روانشناسی و پلیس از اهمیت ویژه رانندگان پر

 (. 0)است

انسان و تعامالتش  یروزمره افراد است که بر رفتارها یو زندگ یکارط  در محی یم اساسیهامف میزان تاب آوری و صفات شخصیتی 

 اب آوری باال بردن  تتوان با آموزش  یم یو میزان تخلفات رانندگ تاب آوری، صفات شخصیتی ارتباط بین  تأیید . در صورتداردی تأثیر زیاد

و و ث از حواد یپیشگیر یو سهل الوصول ترین روش ها ارزانترین از یعموم یموزش هابه رانندگان از میزان بروز تخلفات آنان کاست، آ

 (. 4)تندسهی سوانح رانندگ

نتیجه ( 5) خوشنویستحقیقات مختلف رابطه و تاثیر گذاری شخصیت بر سبک رانندگی و رفتار پرخطر را نشان داده اند برای مثال؛ 

 ادراک اب( توافق بجز) شخصیتی عوامل و( غیرعمدی تخلفات و اشتباهات عمدی، تخلفات ها،لغزش) رانندگی رفتار هایمولفه گرفته که بین

 به ودنب باز گرایی،برون رنجورخویی،روان) شخصیتی هایویژگی پنج و رانندگی رفتار مولفه چهار اساس بر و دارد وجود رابطه رانندگی خطر

 بینیپیش ار پرخطر رانندگی رفتار توانندمی رانندگی رفتار هایمؤلفهکرد و یا  بینیپیش را خطر ادراک توان می( بودن وجدانی و توافق تجربه،

بوکیت نتیجه گرفته است که نیمرخ شخصیتی  سی .(6دارد) وجود رانندگی حین در خطر درک با رانندگی رفتار بین معناداری رابطه و کنند

بر رانندگی امن موثر می باشد و از نظر هیجانی؛  رانندگانی حرفه ای احساس امنیت ندارند که ممکن است ناشی از عوامل سازمانی و نوروز 

(. در 8خطرناک و تصادفات دارند)(. از طرف دیگر؛ صفات شخصیتی شرکت کنندگان ارتباطات معناداری با رفتار رانندگی 7گرایی آنها باشد)

 به نگرش و کنند می بینی پیش را راننده رفتار واریانس درصد 34مطالعه ایی در کشور ترکیه نتایج نشان داد که صفات شخصیتی رانندگان  

رانندگی پرخاشگرانه با  .(9باشند) داشته رانندگی حین در خطر ادراک و شخصیتی صفات بین ایی واسطه نقش تواند می رانندگی در امنیت

ثبات هیجانی، پذیرش و وجدان رابطه منفی و با پیامدهای رانندگی خطرناک را بطه مثبتی دارند و عامل پذیرش می تواند پیامدهای رانندگی 

 (. 13خطرناک را پیش بینی کند )

کند. شواهد تجربی وجود دارد که خطر  هاد میهای گوناگون پیشن مطالعه دیگری  ارتباط بین ادراک خطر رفتار خطر پذیر را در بافت

تواند درونی باشد. در این مطالعه  کسانی  شده؛ معموالً سوگیری شده و ادراک خطر  بر روی رفتار اثر دارد. همچنین ادراک خطر می ادراک

،  ینی شدهب های ادراکی پیش وگیرید . سهای پر خطری  از قبل داشتند؛ با یک گروه کنترل بدون رانندگی پر خطر مقایسه شدن که رانندگی

اثر واقعی رفتار رانندگی را نشان دادند ، یعنی افرادی که  قبال رانندگی پر خطر کمتری داشتند، سوگیری های بیشتری نسبت به خطر نشان 

 (. 11می دهند )

با ادراک خطر در حین  رانندگی صورت تا کنون تحقیقی به طور مستقیم بر روی سبک های رانندگی، تاب آوری ، صفات شخصیتی  

 یاه برخوردار است. کمبود پژوهش یبنابراین انجام این تحقیق از اهمیت باالی نگرفته است. اما در زمینه مولفه های دیگر انجام شده است.

ولیان توان مورد استفاده مت ییق مسازد. نتایج این تحق یم نمایان صورت گرفته در این زمینه و اهمیت این موضوع ضرورت انجام این تحقیق را

د از توانن یم یترافیک و رانندگ موضوع مرتب با یفرهنگ یقرار گیرد . رسانه ها و نهادها یخطرات و سوانح رانندگ کاهش امر و برنامه ریزان

 خلفت توانند از نتایج این تحقیق استفاده الزم را در کمک به کاهش میزان یپژوهشگران م و خانواده ها نتایج این تحقیق بهره مند گردند.

بررسی ارتباط بین صفات شخصیتی و  میزان تاب   قیتحق نیا از هدفلذا    و افزایش سالمت و امنیت شهروندان استفاده کنند. یرانندگ

ی رفتار رانندگی پرخطر بر اساس صفات شخصیتی میزان تاب آوری و سبک رانندگی  و ادراک خطر در حین رانندگی  و در نهایت  پیش بین

 آوری و سبک رانندگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد. 
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 روش
علوم و دانشگاه آزاد واحد  انیدانشجو یجامعه آماری این تحقیق را تمام . استاز نوع  همبستگی  و توصیفی روش پژوهش حاضر

 نیا آمار اساس  آمار اداره آموزش دانشگاه  د. برهندمی  لیتشک  ی باشند،م  لیمشغول به تحص 96 -1095سال  که در تحقیقات  

 روش  .داد خواهند تشکیل را پژوهش نمونه می باشند تحصیل دانشجویان که مشغول به   از نفر  033 تعداد   .ی باشدنفر م 13333تعداد

 سه دانشکده هر از و دانشکده 4 ها، دانشکده تمامی بین از منظور این برای. باشد می نمونه گیری در دسترس  روش پژوهش این گیری نمونه

در پژوهش حاضر از ابزارهای زیر  استفاده شده شدند.  انتخاب دانشجوی دختر و پسر از مقطع کارشناسی 35  رشته هر از و تحصیلی رشته

 : است

 

 . پردازد می غیره و جنس  سن، مانند ها، آزمودنی آوری اطالعات جمع به :شناختی جمعيت هاي ویژگی پرسشنامه-
 

 منچستر رانندگی رفتار پرسشنامه-

 اران،همک و   دیوی) است شده تدوین و تنظیم رانندگان رانندگی شیوه سنجش منظور به همکارانش و  ریسن وسیله به 1993 سال در

 ،3=  گاهی گاه ،1= ندرت به ،3= هرگز) شود می بندی درجه 5 تا 3 لیکرتی طبقه یک در که است سوال 53 شامل پرسشنامه این(. 3337

 که خطری میزان در دیگری و رفتار نوع در یکی دارند، فرق یکدیگر با جنبه دو در سواالت، (5=  همیشه و 4= مکرر طور به ،0=اوقات بیشتر

  .دارد رانندگان دیگر برای رفتار آن

 میزان مورد در همچنین. عمدی غیر تخلفات و عمدی تخلفات اشتباهات، سهوی، خطاهای: بودند دسته 4 شامل ناهنجار  رفتارهای

 عدم احساس ایجاد حد در فقط و جاده رانندگان بقیه برای خطر احتمال بدون رفتارهای( الف: دارد وجود بندی طبقه سه رفتارها این خطر

 خطر احتمال) کند خطر ایجاد دیگران برای دارد احتمال دیگران برای دارد احتمال که رفتارهایی( ب ،(کم خطر احتمال) دیگران برای آرامش

 وانر های مولفه از  منچستر رانندگی رفتار پرسشنامه(. زیاد خطر احتمال)  کنندمی خطر ایجاد حتماً رانندگان دیگران برای( ج و( متوسط

 ضرایب ای هفته هفت فاصله یک در و راننده نفر 83 بازآزمایی و پایایی بررسی در ریسن و پارکر. است بوده  برخوردار قبولی قابل   سنجی

، چهار عامل لغزش ها، اشتباهات، تخلفات  1نتایج تحلیل اکتشافی  .اند آورده بدست را تخلفات برای 75/3 و خطاها برای 81/3 همبستگی

عامل این مقیاس از ضرایب  4عمدی و تخلفات سهوی رانندگی را به وضوح از هم متمایز کردند و نتایج تحلیل پایایی نشان دادند که هر 

( پرسشنامه رفتار رانندگی 65/3، تخلفات غیر عمدی: 86/3، تخلفات عمدی: 81/3، اشتباهات: 77/3همسانی درونی زیادی برخوردارند )لغزش:  

 (. 13)به مثابه یک ابزار پایا و روا می تواند در پژوهش های رفتار رانندگی مورد استفاده قرار گیرد 

 

 پرسشنامه ادراک خطر رانندگی-

آیتم مربوط به موقعیت های  (04 ) در نروژ ساخته شده است که  شامل (3331)  توسط آلبرگ وهمکارانش در سال  این پرسشنامه 

که گفتگوی  کیلومتر در جاده های درون شهری، رانندگی در حالی 113خطر آمیز  رانندگی  می باشد ) برای مثال؛ رانندگی با سرعت باالتر از 

 ی است و یک مقیاسمهمی از طریق بلندگوی تلفن در حال انجام است، خوردن در حین رانندگی(. هر آیتم در برگیرنده یک موقعیت رانندگ

= 1اساس آن از  پاسخگویان خواسته می شود تا درجه میزان خطر را در هر یک از شرایط  نشان دهند ) که بر نمره ای است  5لیکرتی یک تا 

رانندگان بر همین اساس پرسشنامه مذکور نمره گذاری می شود.  و معلوم می گردد که  = بسیار خطرناک(.5بدون خطر، اصال خطری ندارد، تا 

این  پرسشنامه در برگیرنده آیتم ها با درجات مختلف سر خوردن یا غلتیدن بر  پر خطر چه میزان از خطرات پیش آمده ادراک درستی دارند.

 اروی جاده یا خیابان است ) برای مثال؛ داشتن دور بر گردان  بر روی یک جاده نمناک، رانندگی بر روی یک شیب با دنده باال، رانندگی ب

 آیتم  نشان داده شده اند.   04صدای موسیقی بلند و مهیج(. این 

( و بار دیگر بعد از آموزش )آلفای 91/3تمام شرکت کنندگان دو بار پرسشنامه را پر کردند.  یک بار قبل از آموزش )آلفای کرونباخ=      

ز آموزش در مدارس و فورا بعد از آن در مرکز آموزش ، پر (. اکثر شرکت کنندگان کم سن تر پرسشنامه را چند روز قبل ا93/3کرونباخ= 

 دکردند. اکثر شرکت کنندگان مسن تر پرسشنامه  را فورا قبل از آموزش  ، در مرکز آموزش پر کردند، و بعضی از آنا آنرا مجددا چند روز بع

را ) برای بار سوم( بعد از دو ماه آموزش پر کردند )  دختر( مجددا پرسشنامه 13پسرو 16نفر از نوجوانان )38در محل کار خود  پر نمودند. 

(. در نهایت،  به شرکت کنندگان هیچ نوع اطالعاتی در مورد پرسشنامه داده نشد و از آنها نیز هیچ نوع اطالعات از آنها 90/3آلفای کرونباخ=

رئیسی  . (3338)آلبرگ و رامو،  مورد تائید قرار گرفت  3.91نفری با آلفا  1881گرفته نشد. . اعتبار و پایایی این پرسشنامه روی یک نمونه 

                                                           
1 Exploratory Factor Analysis 
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آن را در ایران )آلفای کرونباخ =   و اعتبار  (  در طی مطالعه ای بر روی پرسشنامه ادراک خطر آلزبرگ و همکارانش ، درجه پایایی1091)

 نمونه  ایرانی در سطح قابل قبولی یافتند.  43روی  ( بر73/3

 

 NEOشخصيتی فرم کوتاه پرسشنامه -
یک از سؤال ها نشان دهنده یکی از سؤال است. در هر سؤال آزمودنی نمره صفر تا چهار را احراز می کند. هر  63این مقیاس دارای  

باوجدان    Cموافق بودن و  Aگشودگی ،  Oبرون گرایی،   E،رنجوریروان  Nعامل « پنج عامل بزرگ شخصیت مک گرا و کاستا به ترتیب

کسب می کند) به  38سؤال مقیاس را پوشش می دهند. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمره ای از صفر تا  12از عوامل بودن است. هر یک 

،  وجود ابعاد جزیی و متعدد مربوط به هر یک از NEO-PI-R  با توجه به به پیچیدگی و طوالنی بودن  (.1088نقل از فتحی آشتیانی، 

ربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت و ضرورت سرند سریع در مواقع الزم و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنی ها به ابزاری طوالنی در صفات م

طراحی شد. این  FFI)-(NEO« 3پرسشنامه پنج عاملی»با عنوان  R -PI-NEOموقعیت های بالینی و پژوهشی ، نسخه کوتاهی از 

 در اجرا شده بود، به دست آمده است. 1986که در سال  NEO-PIر اساس تحلیل عاملی نمرات سؤال است که ب 60پرسشنامه شامل 

همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان  NEO-FFIنتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاس های  NEO-FFIخصوص اعتبار 

( را گزارش کرده اند. 4)برای روان آزرده گرایی 86/3( تا 0)برای موافق بودن 68/3بین ( ضریب آلفای کرونباخ  (1992مثال: کاستا و مک کرا  

گزارش می کند. نتایج )برای روان آزرده گرایی(   87/3( تا6)برای گشودگی  76/3عامل را در دامنه   5( نیز ضریب آلفای این  1999)  5هلدن

، گشودگی ، موافق بودن و 8روان آزرده گرایی ،  برون گراییست که آلفای کرونباخ ( نیز حاکی از آن ا 1995) 7مطالعه مورادیان و نزلک 

(  1077در ایران توسط گروسی ) NEO-FFI.پرسشنامه 80/3، 75/3، 74/3، 75/3، 84/3باوجدان بودن،  به ترتیب عبارتند است از: 

ماه به ترتیب  0نفر از دانشجویان به فاصله   338زمون مجدد در مورد آ -هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون

 به دست آمده است.  C,A,O,E,Nبرای عوامل  79/3، و 79/3، 83/3، 75/3، 80/3
 

 ( 2002)  سون دیوید -کانر آوري تاب مقياس-

 ندرت، به هرگز،)  آوری تاب مقیاس چهار تا صفر از لیکرت ای درجه پنج های اندازه در را آوری تاب سازه که است، سوالی 35 ابزار یک

 است، 53 نمره میانگین. است صد وی نمره حداکثر و صفر مقیاس این در آزمودنی آوری تاب نمره حداقل. سنجد می(  همیشه اوقات، گاهی

 گزارش %87 آلفا ضریب وسیله به را مقیاس این اعتبار( 1086)  صحراگرد و جوکار سیامکی،. است بیشتر آوری تاب نشانه 53 از کمتر نمره

  ضریب مقدار. بود مقیاس kmدر عمومی عامل یک وجود بیانگر نیز مقیاس این عامل تحلیل آزمون تحلیل این برایی  نتایج چنین هم اند کرده

 .کند می تعیین را مقیاس کل واریانس از %6/36 عامل این. بود 6/64 با برابر بارتلت کرویت آزمون مقدار و بود %89 با برابر

 

 یافته ها 
سال می باشد. از طرف  07/30درصد مرد می باشند و میانگین سنی ایشان  75درصد زن و  35شرکت کننده در این مطالعه  033از 

 (.1در شاخص های توصیفی متغیرهای  مورد مطالعه  به توزیع نرمال میل دارد)جدول شرکت کنندگان دیگر؛ توزیع نمره های 

 در متغیرهای مورد مطالعهشرکت کنندگان خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های  :1جدول 
 

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین  متغیرها

 078/1 013/1 81/15 00/30 لغزش ها سبک رانندگی

 484/3 174/1 76/14 19/19 تخلفات عمدی 

 480/1 036/1 39/7 50/9 اشتباهات 

 461/3 950/3 93/3 31/4 تخلفات غیرعمدی 

 009/3 -341/3 00/4 11/37 روان رنجوری صقات شخصیتی

                                                           
2 :NEO-FIVE Factor Inventory 
3 agreeableness 
4 Neurotisism  
5 Helden  
6 Openness experience  
7 Mooradien & Nezleck 
8 Extraversion  
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 331/3 433/3 95/4 55/36 برون گرایی 

 380/3 -171/3 14/4 35/34 گشودگی 

 
 موافق بودن

 باوجدان بودن

33/35 

33/30 

83/4 

48/4 

391/3 

133/3 

588/3 

670/3 

 

 -338/3 -486/3 89/4 06/37 تاب آوری تاب آوری

 791/3 -670/3 70/36 10/131 ادراک خطر ادراک خطر

 

نتایج ضرایب همبستگی  بیانگر  همبستگی ساده بین متغیرهای پیش بین و مالک است. جهت همبستگی ها حاکی از رابطه منفی و 

(. در عین حال، نتایج بیانگر همبستگی مثبت و  > 31/3pبا ادراک خطر در رانندگی است) مولفه سبک رانندگی  رانندگی 4معنادار بین 

 (.3()جدول  > 31/3pمعنادار  مولفه های صفات شخصیتی و تاب آوری  با ادراک خطر در رانندگی است )

 (N= 200): خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پيرسون بين متغيرها 2جدول 

 متغیرها
 ادراک خطر 

 R مولفه ها
 -381/3 لغزش ها سبک رانندگی

 -060/3 تخلفات عمدی 

 -330/3 اشتباهات 

 -331/3 تخلفات غیرعمدی 

 351/3 روان رنجوری صفات شخصیتی

 189/3 برون گرایی 

 339/3 گشودگی 

 
 موافق بودن

 باوجدان بودن

360/3- 

034/3 

 308/3 تاب آوری تاب آوری

  01/0معنادار در سطح 

مقدار طبق مناسب ترین مدل به دست آمده 
2

R درصد از واریانس متغیر ادراک  0/30( بدین معنی است که  300/3) محاسبه شده

 Rتبیین می شود. مقدار  تاب آوری و  ، موافق بودن اشتباهات برون گرایی،، عمدی، روان رنجوری تخلفات متغیر   توسط  یخطر در رانندگ

( نیز نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر این، نسبت 734/3هده شده )مشا

F ( در سطح اطمینان حداقل  913/33محاسبه شده )پیش بین . بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای استدرصد معنادار  99

و  tبا مراجعه به آماره  .است یکاف اصلی تحقیق یهفرض یرشپذ یشواهد برا یجه،ر همبستگی معنادار وجود دارد. در نتو متغیر ادراک خط باال

از مدل که با متغیر ادراک  یرعمدیتخلفات غو  لغزش هامتغیر؛  برون گرایی  ،  0سطوح معناداری آن می توان قضاوت کرد که پس از حذف 

 موافق بودن، با وجدان بودن ، گشودگی   اشتباهات، ،، روان رنجوری  ی،تخلفات عمدمتغیر  6خطر در رانندگی همبستگی معنادار نداشتند، 

 تخلفات غیرهایهمبستگی معنادار دارند. عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که مت یادراک خطر در رانندگبا متغیر  تاب آوریو 

روان  و اشتباهات همبستگی منفی و معنادار دارند. حال آن که همبستگی بین برون گرایی ، یادراک خطر در رانندگی و موافق بودن  با عمد

 (.0مثبت و معنادار است)جدول  یادراک خطر در رانندگرنجوری با 
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صفات شخصيتی  و تاب  براساس سبک رانندگی، ادراک خطر براي پيش بينی تحليل رگرسيون چندگانه گام به گام : خالصه  2جدول 

 (N= 200) آوري

 

 مدل

 

 پیش بینی کننده ها

 

 ضرایب استاندارد نشده

 ادراک خطرمتغیر وابسته: 

 ضرایب استاندارد شده

 
t 

 
Sig 

 611/7 331/3 - 931/83 عدد ثابت 6گام 

 901/6- 331/3 -534/3 -913/3 تخلفات عمدی 

 013/0 331/3 144/3 938/3 روان رنجوری 

 970/3 330/3 101/3 837/3 برون گرایی 

 893/3 334/3 339/3 766/3 اشتباهات 

 787/3 337/3 133/3 657/3 موافق بودن 

 484/3- 310/3 -130/3 -544/3 تاب آوری 

010/22 =F  222/0؛ =
2

R  222/0تعدیل شده ؛=
2

R  382/0؛=R 

  ؛   01/0معنادار در سطح  00/0معنادار در سطح 
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 بحث و نتيجه گيري

رانندگی،  مولفه های صفات  های سبک مولفه  بین معنادار رابطه از حاکی ها همبستگی جهت و شدت طبق نتایج بدست آمده، 

ستگی همب است. ضرایب کافی آن پذیرش برای شواهد این فرضیه، مورد در بنابراین،.  است رانندگی در خطر ادراک با شخصیتی  و تاب آوری 

 معنادار و منفی رابطه از حاکی ها همبستگی جهت. است مالک و بین پیش متغیرهای بین ساده همبستگی بیانگر آمده؛ دست پیرسون به

 صفات شخصیتی  مولفه 5 معنادار و مثبت همبستگی بیانگر نتایج حال، عین در. است رانندگی در خطر ادراک با رانندگی رفتار مولفه 4 بین

 است. رانندگی در خطر ادراک با  آوری تاب و

درک خطر رانندگان مبتدی ( مبنی بر این که 10بر اساس این فرضیه  تحقیق می توان گفت که نتایج این مطالعه با هاشمی چهنویی )

افزایش داد، انگیزه، هنجارهای ذهنی و ادراک کنترل رفتاری آنها را نسبت به رعایت قوانین سرعت و سبقت بیشتر کرد و میزان  با آموزش را

 و خطاها بینیپیش به قادر پایدار، ( مبنی بر این که توجه14)هاشمی برزابادی با مطالعه   رهای پرخطر رانندگی را کاهش داد.ارتکاب به رفتا

 اشد. با مطالعهمی ب پرخاشگرانه تخلفات و خطاها ها،لغزش برای معنادار کننده بینیپیش نیز رفتاری بازداری. بود رانندگی پرخاشگرانه تخلفات

ونگ و کنند. با مطالعه   ک بینیپیش را پرخطر رانندگی رفتار توانندمی رانندگی رفتار های( مبنی بر این که مؤلفه6و همکارانش ) خوشنویس

مبنی بر این که صفات شخصیتی پیش بینی کننده قوی نگرشها و رفتار پرخطر رانندگی اند و نگرش ها نقش واسطه ایی ( 15همکارانش )

 شناخت های ویژگی ترکیب مبنی بر این که ( 9)جعفر و همکارانش  نور بین صفات شخصیتی و رفتار پرخطر رانندگی دارند و با مطالعه

 می رانندگی در امنیت به نگرش و کنند می بینی پیش را راننده رفتار واریانس درصد 34 و دارند تناسب هم با کامال شخصیتی و اجتماعی

 مبنی بر این ( 8) و با مطالعه یانگ و همکارانش  .باشند داشته رانندگی حین در خطر ادراک و شخصیتی صفات بین ایی واسطه نقش تواند

 دارند، تقریبا همخوانی دارد.  تصادفات و خطرناک رانندگی رفتار با معناداری ارتباطات کنندگان شرکت شخصیتی صفات که

 طوری به شخصیت و رفتارهای سازش یافته مانند رانندگی  جایگاه خاصی دارد ، شناسی روان های حوزه در ای ویژه جایگاه آوری تاب

ها درست می شود که شناخت و  از مجموعه ای از ویژگی نیز  شخصیت. شود می افزوده سازه این با مرتبط پژوهشهای شمار بر روز هر که

تعدادی  نشان می دهد،  مشکل دار بدست آمده افراد تجربیات بالینی که از بررسی  پاتالوژی های شخصیت کمک می کند. بررسی آنها به درک

ا ه هم عمده ای دارند. از میان این ویژگیس بین فردی مشکالت  از صفات شخصیتی بویژه اگر از شدت زیاد برخوردار باشند در بوجود آمدن

 افزون بر این، پژوهشگران بر این. خودبزرگ بینی و متکی بودن اعتماد، حساسیت، وسواس،  عدمیا  می توان به موارد زیر اشاره کرد: بدبینی

 . عاطفی و شناختی است باورند که تاب آوری نوعی ترمیم خود با پیامدهای مثبت هیجانی،

تاب آوری، بازگشت به تعادل اولیه یا رسیدن به تعادل سطح باالتر )درشرایط تهدیدکننده( است و از این رو سازگاری ر؛ از طرف دیگ

و هم به عنوان پیش آیند،  با زندگی، هم می تواند پیامد تاب آوری به شمار رودو درست سازگاری مثبت  موفق در زندگی را فراهم می کند.

 تعریف و نگاه فرآیندی به تاب آوری می داند. بی شک ویژگی را سبب شود. وی این مسئله را ناشی از پیچیدگی سطح باالتری از تاب آوری

  افراد داشته باشند. ادراک خطر در حین رانندگیدر  های شخصیتی و تاب آوری به عنوان دو مؤلفه اساسی در زندگی می توانند نقش مهمی

راهبردهای افتراقی؛   مقابلة  انتخاب مدل است. براساس شخصیتی نقش صفات است، مطرح آوری تاب حوزة در که مسائلی جمله از

و نوع راهبردهای مقابلة انتخاب شده به صفات  در رویارویی با تنش تعیین کنندة پیامدهای مثبت یا منفی هستند مقابله ای مورد استفاده

ا تأثیر نوع واکنش به آن ی ریق تأثیر در میزان رویارویی با تنش، تأثیر درشخصیت از ط در واقع طبق این مدل. بستگی دارد شخصیتی افراد

قابله م کارگیری راهبردهای آنجا که صفات شخصیتی خاص افراد به در نتیجه از. با تنش تأثیر می گذارد در هر دو زمینه بر فرایندهای مرتبط

 .خ می دهندتنش پاس ای متفاوت را ترغیب می کنند، افراد به صورت متفاوت به

مولفه سبک رفتار رانندگی ، پنج مولفه صفات  آمده از این فرضیه تحقیق مبنی بر این که چهار بدست نتایج از طرف دیگر؛  طبق

صیتی  و های صفات شخ مولفه معنادار و مثبت همبستگی بیانگر نتایج. کرد بینی پیش را خطر ادراک توان می شخصیتی و میزان تاب آوری 

 عناداریم همبستگی متغیر سبک رانندگی نیز  و بین مولفه های ادراک خطر  پیش متغیرهای است. بین رانندگی در خطر ادراک باتاب آوری 

 ادراک رمتغی با توافق و بودن وجدانی اشتباهات، رنجورخویی، روان تجربه، به بودن باز عمدی، تخلفات متغیر به عبارت دیگر؛ شش. دارد وجود

  .است کافی تحقیق اصلی فرضیه پذیرش برای نتیجه، شواهد در .دارند معناداری همبستگی رانندگی در خطر

مولفه پرخاشگری روی هر سه ( مبنی بر این که 16) عبدلیبر اساس این فرضیه  تحقیق می توان گفت که نتایج این مطالعه با پژوهش  

شدت پیش بینی پرخاشگری در رفتار رانندگی پرخطر در گروه حادثه  لغزش، خطا و اشتباهات رفتار رانندگی تاثیر مثبت و معناداری دارد و

 اتتخلف و خطاها بینیپیش به قادر پایدار، ( مبنی بر این که توجه14)هاشمی برزابادی با مطالعه   باشد.ساز بیش از گروه غیر حادثه ساز می

 العهمی باشد.  با مط پرخاشگرانه تخلفات و خطاها ها،لغزش برای معنادار کننده بینیپیش نیز رفتاری بازداری. بود رانندگی پرخاشگرانه

ونگ کنند. با مطالعه   ک بینیپیش را پرخطر رانندگی رفتار توانندمی رانندگی رفتار های( مبنی بر این که مؤلفه6و همکارانش  ) خوشنویس

( مبنی بر این که صفات شخصیتی پیش بینی کننده قوی نگرشها و رفتار پرخطر رانندگی اند و نگرش ها نقش واسطه ایی 15و همکارانش )
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 شناخت های ویژگی ترکیب مبنی بر این که ( 9)جعفر و همکارانش  نور و رفتار پرخطر رانندگی دارند و با مطالعهبین صفات شخصیتی 

 می رانندگی در امنیت به نگرش و کنند می بینی پیش را راننده رفتار واریانس درصد 34 و دارند تناسب هم با کامال شخصیتی و اجتماعی

 مبنی بر این ( 8) و با مطالعه یانگ و همکارانش  .باشند داشته رانندگی حین در خطر ادراک و یتیشخص صفات بین ایی واسطه نقش تواند

 دارند، تقریبا همخوانی دارد.  تصادفات و خطرناک رانندگی رفتار با معناداری ارتباطات کنندگان شرکت شخصیتی صفات که

 دیفر هر که نداریم انتظار ما. هستند کوچک ها ریسک از برخی. پذیرند می را ریسک افراد همه که کند انکار تواند نمی هیچ کسی

 افزایش ار دیدن اسیب و تصادف ریسک سریع، بسیار رانندگی. هستند بزرگ دیگر های ریسک برخی. بگذارد اتومبیل در الی را خود انگشت

 در افراد اکثر. شود تعریف خطر یک توسط دیدن آسیب احتمال عنوان به تواند می ریسک .داریم قرار ریسک برابر در روزه هر ما. دهد می

 خاص خطر یک با شما شدتی چه با که شود می موضع این شامل ریسک گیری اندازه همچنین. کنند می قضاوت خوبی به احتمال مورد

 یمانند انواع هوش ، ویژگی های شخصیتروانشناختی گوناگونی  باشند.  عوامل اغماض قابل تا  بزرگ از است ممکن ها ریسک. بینید می آسیب

 خلفاتت باالتر درصد تحقیقات از بسیاری در. شوندمی شناخته رانندگی شیوه مهم کنندگان پیشگویی عنوان به  هویتی، تاب آوری و.... و

وعی است که می تواند به ن شده گزارش رانندگی در باال سرعت و ایمنی کمربندی نبستن الکلی، مشروبات نوشیدن از بعد رانندگی  عمدی

نمایانگر سطح تاب آوری رانندگان باشد.بر اساس نتایج بدست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که انواع ویژگی های روانشناختی می توانند 

صفات شخصیتی و با تمام زیر مجموعه های رفتارهای پر خطر رانندگی و ادراک خطر رانندگی  ارتباط داشته  و بنابراین می توان از روی 

ی تسطح تاب آوری  افراد رفتارهای پرخطر رانندگی یا ادراک خطر آنها را پیش بینی کرد. چنانکه می توان بر اساس فاکتور های دیگر روانشناخ

 مانند ویژگی های  هویتی، شخصیت  و .... نیز چنین کاری را انجام داد. 

 این های پرسشنامه سواالت تمام به دادن در پاسخ کنندگان شرکت از برخی همکاری از محدودیت های این مطالعه می توان به عدم

مطالعه، استفاده صرف از چند پرسشنامه، محدود بودن جامعه به دانشجویان یک دانشگاه خاص، عدم تفسیر علی از مطالعه حاضر و عدم امکان 

 مانند عوامل هویتی ، محیط زندگی و .... در شود متغیرهای دیگری کنترل تأثیر برخی از متغیرهای مداخله گر اشاره کرد. لذا پیشنهاد می 

متغیرهای مربوط به خطر رانندگی در نظر گرفته شده و نمونه بزرگتر و گروه های سنی متفاوت تر  و یا با تجربه تر  در انجام پژوهش  بررسی

 های بعدی مشارکت داشته باشند. 

 

 سپاسگزاري
واحد علوم تحقیقات تهران که در راستای این مطالعه، همکاری الزم را  نموده  -حترم  دانشگاه آزاد اسالمیبا تشکر فراوان از مسئولین م

 و شرایطی را فراهم آوردند که  بتوان پرسشنامه این تحقیق را در این دانشگاه انجام داد.
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