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  چكيده
 رهنگي،ف بافت به بسته كه است جوامع همه در ترافيكي حوادث و معضالت مشكالت، بروز علل از يكي همواره گريزي قانون

اهميت اين موضوع محققان را بر اين داشته كه در چند دهه قبل   د.دار متفاوتي نوع و ميزان هاآن وجغرافياي اقتصادي اجتماعي،

افيكي گريزي تر بررسي تأثير پنج عامل بزرگ شخصيتي بر قانونه رسال اين هدفتحقيقات مختلفي بر اين عوامل انجام دهند. 

 رانندگي بود، براي ارزيابي اينكه كدامنفر از رانندگان زن و مرد باسابقه  200ها شامل  بود. تعداد نمونه رانندگان شهرستان كامياران

گشودگي) در هنگام رانندگي تخلفات  شناسي، وظيفه داري، دين روان رنجور خويي، (برونگرايي، يك از پنج عامل بزرگ شخصيتي 

همچنين  دهند. ها در رانندگي رفتار پرخطرتري از خود نشان مي دهند و همچنين براي بررسي اينكه كدام شخصيت بيشتري انجام مي

نامه عوامل مؤثر بر تصادفات بود براي بررسي تأثير عوامل مختلف بر تصادفات و پي بردن به اينكه  شامل نمونه ديگري از پرسش

گيري در دسترس انجام شدند، براي  ها به روش نمونه گيري دارند. نمونه ير را در بروز تصادفاتيك از عوامل بيشترين تأث  كدام

  گريزي  نامه نئو فرم كوتاه استفاده شد، همچنين براي تشخيص رفتار پرخطر و قانون يتي از پرسشهاي شخص تشخيص تيپ

اي  شده بود استفاده شد و براي ارزيابي عوامل مؤثر بر تصادفات جاده هاي پيشين روايي آن بررسي نامه كه در تحقيق از يك پرسش

هايت نتايج به اين صورت در ن شده بود. يز در تحقيقات ديگري بررسينامه ن استفاده شد كه روايي اين پرسش نامه از يك پرسش

 گرايي تأثير معناداري بر رفتارهاي پرخطر دارند. هاي شخصيتي صفات دلپذير بودن، باوجدان بودن و برونشوند: ويژگيخالصه مي

 

 

  رانندگي خطرناك، تصادفاتافيكي، گريزي تر هاي شخصيتي، قانون رفتار پرخطر رانندگي، تيپ :ي كليديها واژه

  

 مقدمه -1

. است برخوردار زيادي اهميت از جامعه هر در هاانسان جان از

نفر  ميليون 35/1 تقريباً زندگي اي،جاده تصادف اثر در ساله هر

 صدمات از ديگر نفر ميليون 50 تا 20 بين. يابدمي پايان

 آسيب دليل به هاآن از بسياري نتيجه در برند،مي رنج غيركشنده

 ايجاده ترافيك از ناشي صدمات .اندافتاده كار از ديدگي

 و هاآن هايخانواده افراد، به را توجهي قابل اقتصادي خسارات

 از ناشي خسارات اين. كندمي وارد هاملت به كلي طور به

 براي وريبهره دادن دست از همچنين و درمان هايهزينه

 اعضاي همچنين و جراحات از ناشي معلوالن يا شدگان كشته

 از مرخصي به نياز مجروحان از مراقبت براي كه است خانواده
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 ٪3 كشورها بيشتر براي اي جاده تصادفات. دارند مدرسه يا كار

 WHO, 2020).( دارد هزينه هاآن داخلي ناخالص توليد از

 حادثه براثر مرگ يك ثانيه 5 در هر كه دهند مي نشان آمارها

 ايران در ).pakzad moghadam, 1990( دهد مي رخ رانندگي

 40 سني زير گروه در ومير مرگ علت اولين اي، جاده حوادث

 سني اين رده در وميرها مرگ كل از % 71 از بيش و است سال

 ,Shafee moghadam( است ترافيكي حوادث با مرتبط

 مرگ اصلي علت ايجاده ترافيك از ناشي صدمات  .)2004

(سازمان بهداشت  است ساله 29- 5 بزرگساالن و كودكان

 كه كند مي رانندگي گونه آن انسان كه اين مطلب ).2020جهاني

 راننده درزمينه شخصيت تحقيقات شد كند موجب مي زندگي

 قرار گيرد بررسي مورد رانندگي در مهم يك متغير عنوان به

)Jonah et al, 2001رانندگي شخصيت، رابطه ميان ). بررسي 

 كه است عواملي دهنده نشان تصادف با درگيري و پرخطر

 ).Inversion et al, 2002( شود مي مربوط تصادف به مستقيماً

در همين رابطه تحقيقات زيادي صورت گرفته است، 

هاي شخصيتي بر نحوه رانندگي و ميزان تصادفات اثر  ويژگي

. شبيه به ديگر عوامل )Aamado et al, 2004( گذارد مي

  انساني، رفتار يك راننده تحت تاثير عوامل آگاه و ناخودآگاه 

 Alavi et( گيردقرار مي "هاي شناختي رفتارييژگيو"به نام 

al, 2020.( تواند سني مختلف مي هايمقايسه رانندگان از گروه

 سبت هاي شخصيتي و نگرش نژگيتفاوت در چگونگي وي

بيني رفتار رانندگي پرخطر و را براي پيشبه ايمني ترافيك 

هيجان  شخصيتي ويژگي طرفي، از خطر تصادف توضيح دهد.

 در دخيل هاي شخصيتي ويژگي از يكي عنوان به نيز خواهي

 ,Fabio Lucidi et all( است بوده توجه مورد نيز تصادفات

 ترجيح را مغز مداوم بيروني خواه، تحريك هيجان فرد ).2019

 در و همواره شود مي كسل تكراري كارهاي از دهد، مي

 طريق از انگيختگي دادن افزايش براي هايي راه جستجوي

رانندگاني كه در  ).1387 (ريو، انگيز است تجربيات هيجان

ترافيك رفتار پرخاشگرانه خود را بر روي ديگران بدون توجه 

 ,Jovanovic( كنندبه مقاصد و حقوق ديگران تحميل مي

2011; Rimmo & Eberg, 1999( نشان خود مطالعه در 

 جويي، در هيجان زنان به نسبت باالتري هاي رتبه مردان اند داده

در  باالتري هاي رتبه وزنان دارند توجهي بي خطاهاي و تخلفات

 از شتريب مردان ،يجوان نيسن از دارند. تجربگي بي خطاهاي

) ٪73( چهارم سه حدود. دارند نقش ياجاده تصادفات در زنان

 ريز جوان مردان در ياجاده كيتراف از يناش ريم و مرگ كل از

 در جوان زنان از شتريب برابر 3 بايتقر كه دهديم رخ سال 25

رانندگي  .)WHO, 2020( شونديم كشته ياجاده تصادف

است. پيامدهاي آن در  ناامن جزء رفتار انسان در زمينه رانندگي

تواند عظيم باشد و موارد شديد منجر به آسيب ها ميجاده

شود. در زمينه مير ميرساندن به اموال، صدمات و مرگ و 

  توان گفت كه رفتارهاي رانندگي خيلي نا امن ايمني، نمي

يا عمده منجر شود. هر تصادف هاي جزئي تواند به آسيبمي

من اتواند به عنوان يك نتيجه از رفتار رانندگي نااي ميجاده

تا به امروز معلوم  ).Chaozhong Wu et al, 2016باشد. (

 نيست چه عواملي ممكن است بر تصميم يك فرد در تعامل 

تي هاي شخصيبا رفتارهاي راننده غلبه كند. با اين حال، ويژگي

گيري در مورد رانندگي فرض شده است كه بخشي از تصميم

 ,Jonah( باشدو ميانه مي جوان منحرف شده در ميان رانندگان

2001; Nicolaou & Constantinou et al., 2005.(   

اگر چه ادبيات قابل توجهي در مورد تاثير جمعيت شناختي، 

سالمت، عملكرد حسي و شناختي بر رفتارهاي رانندگي تأثير 

شخصيت بر رفتارهاي رانندگي را نسبتا مورد بررسي قرار داده 

شخصيت، و تمركز اين است. يكي از مدل هاي قابل قبول 

 Parr( مك كري و كاستا است "بزرگ پنج"مطالعه، شخصيت 

et al., 2016.(  در اين تحقيق با توجه به سطح باالي تصادفات

 ايران و مخصوصاً و تلفات جاني و مالي ناشي از آن در

شناختي رانندگي  نظر است علل جامعه شهرستان كامياران در

پرخطر را در بين افراد جامعه و همچنين عوامل مؤثر بر 

براي جلوگيري از افزايش رفتار  شود.اي بررسي  تصادفات جاده

گريزي رانندگان در ابتدا بايد عوامل تأثيرگذار بر اين  قانون

ها را شناسايي كرده تا بتوان درباره اينكه فرد در رفتار

بيني  هاي گوناگون چگونه رفتار خواهد كرد را پيش قعيتمو

هاي وتحليل و راه هاي بعدي به تجزيهكرد، سپس در گام

 بيشتر مطالعه اين در رو مواجهه با آن پرداخت همچنين ازاين

گريزي  هاي شخصيتي بر قانونبررسي تأثير ويژگي بر تالش

ون چه است يعني اينكه فرد در شرايط گوناگ ترافيكي شده

همچنين شامل پرسش نامه  دهد.هايي از خود بروز ميرفتار

ديگري براي بررسي عوامل موثر بر تصادفات بود. در اين 

تحقيق سه پرسش نامه تست نئو، تخلفات رانندگي و عوامل 

ه شد و روابط ميان آنها بررسي شد. مؤثر بر تصادفات مقايس
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 رفتار يك عنوان به رانندگي و راهنمايي قوانين رعايت عدم

  .است مطرح رانندگان جانب از انحرافي

  

  هامواد و روش -2

  تعريف شخصيت -1- 2

شخصيت عبارت است از الگوي نسبتاً پايدار صفات، «  

اي به رفتار افراد دوام  اندازه هايي كه تا ها، يا ويژگي گرايش

تر شخصيت از صفات يا  طور اختصاصي به». بخشد مي

ر رفتار، هاي فردي د شود كه به تفاوت ميهايي تشكيل  گرايش

هاي  و تداوم رفتار در موقعيت ثبات رفتار در طول زمان

 فرد باشند،  تواند منحصربه انجامد. اين صفات مي گوناگون مي

ها مشترك باشند، يا كل اعضاي گروه در آن  در برخي گروه

ها در هر فرد تفاوت دارند.  سهيم باشند، ولي الگوهاي آن

اين، هركسي بااينكه به طريقي شبيه ديگران است، بنابر

 ,Jess Feist and Gregory( داردفردي  شخصيت منحصربه

2002 .(  

  

 تحليل عاملي  -2- 2

هاي آماري تحليل عاملي نامي عمومي است براي برخي روش  

ها مي باشد. چند متغيره كه هدف اصلي آن خالصه كردن داده

متغيرها اين روش به بررسي همبستگي دروني تعداد زيادي از 

هاي كلي محدودي ر قالب عاملها را دپردازد و در نهايت آنمي

كند. تحليل عاملي روشي هم وابسته بوده بندي و تبيين ميدسته

 گيرندرها به طور همزمان مدنظر قرار ميكه در آن كليه متغي

)MacCallum and Austin, 2000 .( 

 

  (SEM) سازي معادالت ساختاري مدل -3- 2

يك روش آماري است كه  ساختاري سازي معادالت مدل   

ها  هاي ساختاري مربوط به پديده رويكردي تاييدي به نظريه

هاي ساختاري معموالً د (يعني آزمون فرضيه). اين نظريهدار

متغيرها را دهند كه مشاهدات  را نشان مي» عّلي«فرايندهاي 

نبه كنند. اصطالح مدل سازي معادالت ساختاري دو ج توليد مي

يندهاي علي تحت مطالعه توسط آمهم را با خود دارد: الف) فر

يك سري از معادالت ساختاري (يعني رگرسيوني) بازنمايي 

توانند به صورت  شوند و ب) اين روابط ساختاري مي مي

تري از  دازي روشنپر پردارزي شوند تا مفهوم تصويري مدل

تواند در  پذير كنند. اين مدل بعداً مينظريه مورد مطالعه را امكان

يك تحليل همزمان به صورت آماري آزمون شود تا ميزان 

ها تعيين شود. اگر برازش كافي باشد، اين  همساني آن با داده

مدل دليلي براي پذيرفتن روابط مفروض بين متغيرها است؛ اگر 

 ,Byrne( باشد اين روابط قابل دفاع نخواهند بودبرازش ناكافي 

2009 .(  

  روش -3
 نامه پرسش ي تهيه و ميداني مطالعهروش اجراي اين تحقيق   

 هاي نامه پرسش از استفاده و ليكرت تايي پنج طيف از استفاده با 

 يتي وعوامل موثر شخص هاي ويژگي سنجش در رايج

 و اقتصادسنجي افزارهاي نرم از اي، استفادهبر تصادفات جاده

 افزارهاي نرم يا و Gauss افزار نرم و SPSS افزار نرم مانند آمار

  ها از روش تحليل و تفسير داده و  براي تجزيه .مشابه بوده است

 Smart PLSتحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم افزار 

  استفاده شد.

  

  هاي تعيين شخصيتتست -1- 3

  NEOنامه  پرسش - 1- 1- 3

عنوان يك مدل فراگير بر اساس تحليل عوامل  اين آزمون به  

شود و گستردگي كاربرد آن در ارزيابي شخصيت  محسوب مي

ترين  تواند يكي از مناسب افراد سالم و نيز در امور باليني مي

ابزارهاي ارزيابي شخصيت باشد. اين آزمون به دليل 

هاي  فرهنگ هاي سني و در هاي گوناگون كه در گروه بررسي

تواند يكي از  مختلف روي آن صورت گرفته است مي

ها در ارزيابي شخصيت باشد اين آزمون  ترين آزمون جامع

هاي باليني  سال گذشته بر روي نمونه 15موضوع تحقيقات طي 

هم در  رو سودمندي آن ساالن سالم بوده است. ازاين و بزرگ

شده است.  ابيجريانات باليني و هم در جريانات تحقيقي ارزي

نامه انتظار بر اين است كه به تمام سؤاالت پاسخ  در اين پرسش

پاسخ  نامه اگر سؤال يا سؤاالتي بي داده شود،در بررسي پرسش

شود كه سؤاالت مذكور را  مشاهده شود آزمودني تشويق مي

تكميل كند.در مواردي كه آزمودني نتواند تصميم بگيرد كه چه 

د يا معني يك سؤال براي وي پاسخي به سؤال خاصي بده

تواند در چنين مواردي از پاسخ خنثي  مشخص نباشد مي

استفاده نمايد. در مفهوم سازي صفات شخصيتي اندازه گرفته 

شده توسط تست نئو خط واحدي افرادي را كه صفتي را دارند 

كند. داشتن حد از اشخاصي كه اين صفت را ندارند، جدا نمي
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تواند به اندازه مقياس ازاين تست ميپايين يا متوسط در يك 

البته در مواردي وجود حد  .يك حد باال آگاهي بخش باشد

 مشخصي الزم است كه اين حد از طريق تجربي براي يك 

آيد. اما اين حد ايجاد يا چند مقياس از اين تست به دست مي

شده فقط براي مقاصد خاصي كه عنوان شده است، معتبر 

 .ها شودجايگزين تفسيرهاي كلي مقياسخواهد بود و نبايد 

اين تست به منظور عملي كردن مدل پنج عاملي شخصيت 

  ه يساخته شده و چارچوبي از صفات اصلي شخصيت ارا

دهد كه در خالل چهار دهه گذشته بسط و گسترش يافته مي

است. عوامل پنج گانه اساسي ترين ابعاد شخصيت را تحت 

 بيعي و هم در صفات مشخص شده، هم در زبان ط

تحقيقات متعدد و  .دهده مييهاي شخصيتي اراپرسشنامه

دهد كه اين عوامل جامعه بوده و مي تواند گوناگون نشان مي

شخصيت افراد را در جهات گوناگون تبيين نمايد. هر يك از 

صفات مرتبط با يكديگر تعريف  عوامل به وسيله گروهي از

به عنوان صفات فرعي اند. اين صفات مرتبط با يكديگر شده

ن صفات حيطه يك عامل را تشكيل ناميده شده و مجموع اي

هاي يك عامل را هاي اين صفات، اندازهدهند. جمع اندازهمي

- يك از عوامل پنج با توضيح وضع فرد در هر .دهدتشكيل مي

توان يك شرح جامعي فراهم نمود كه بتواند وضع گانه مي

انگيزشي فرد را مشخص ي و عاطفي، اجتماعي، تجربي، نگرش

ل شخصيت را در اين سطح هاي حيطه نئو عوامسازد. مقياس

تري هاي صفات فرعي تحليل گستردهگيرد و مقياساندازه مي

خل هر يك از عوامل هاي خاص صفات در دابراساس اندازه

    ). Costa and McCrae, 1992د (دهارائه مي

  

  پرسش نامه تخلفات رانندگي - 2- 1- 3

  سؤال بود كه همه سؤاالت  24نامه شامل  اين پرسش  

هاي آزمون شامل سه  شد، سؤال به تخلفات رانندگي مربوط مي

هاي  زير مقياس رانندگي تهاجمي، سالمت و قوانين در اندازه

(كم)،  اي ليكرت شامل پنج نمره يك (خيلي كم)، دو درجه پنج

شد.  (خيلي زياد) مي (زياد) و پنج (متوسط)، چهار سه

دهنده سطح  گذاري به صورتي بود كه نمره بيشتر نشان نمره

  .تخلفات بيشتر است

 
 
 
  

  اي نامه عوامل مؤثر بر تصادفات جاده پرسش - 3- 1- 3 

سؤال بوده و هدف آن ارزيابي عوامل  17اين پرسشنامه داراي   

احتياطي راننده و  اي (مشكالت فني، بي مؤثر بر تصادفات جاده

و نارسايي جسمي، مسائل فرهنگي  و اجتماعي،  مسافر، بيماري

صورت  گذاري پرسشنامه به مسائل فقر و اقتصادي) است. نمره

  اي است. نقطه 5طيف ليكرت 

  تعيين حجم نمونه براي تحليل عاملي - 4- 1- 3
يك سوال بسيار بااهميت در تحليل عاملي تعيين حداقل   

نمونه  ) تعيين حداقل حجمKline, 1990حجم نمونه است. (

يابي معادالت   هاي مربوط به مدل الزم براي گردآوري داده

) با وجود (McQuitty, 2004ساختاري بسيار با اهميت است. 

هاي  آنكه در مورد حجم نمونه الزم براي تحليل عاملي و مدل

اما از  ،)Schreiber, 2006ساختاري توافق كلي وجود ندارد (

 200نظر بسياري از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم 

كالين نيز معتقد  .),Hoe 2008 ؛,Hoelter 1983( باشد مي

نمونه  20يا  10براي هر متغير 	تحليل عاملي اكتشافي	است در

 ,Kline(قابل دفاع است  200الزم است اما حداقل حجم نمونه 

هايي كه تعداد نمونهن اساس در اين تحقيق ). بر اي2010

پرسش نامه  240نفر بودند كه از ميان اين  240انتخاب شدند 

 ها صحيح بود.نمونه از آن 200
  

  معرفي محل مطالعه موردي - 5- 1- 3

 استان كردستان	هاياز شهرستان	شهرستان كامياران  

كيلومتري  65است. شهرستان كامياران در  ايران	در غرب 

جمعيت اين شهرستان بر طبق  .استواقع شده  سنندج	جنوب

 .نفر بوده است 112324، برابر با 1395 سرشماري سال

هاي عمومي، فرهنگي، مردم شناختي مردم اين شهرستان ويژگي

نيز مانند ساير نواحي استان كردستان است و مردم آن به 

كنند. اين شهرستان در فصول بهار و پاييز  تكلم مي كردي	زبان

ترين شهرستان  دلپذيري دارد. كامياران جنوبيآب و هواي 

اي كه بر روي گسل مرواريد قرار  استان كردستان است به گونه

اطراف آن  بيستون	و شاهو	هاي گرفته و حصاري از كوهستان

هاي زاگرس از كوهستان بيستون در جنوب  باشند. رشته كوه مي

ترك مرز مش استان كرمانشاه	شود و با دشت كامياران آغاز مي

 .دارد
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  آمار توصيفي -4
دارندگان گواهينامه رانندگي  جامعه آماري اين تحقيق تمامي  

هاي آماري موردنياز براي  در شهرستان كامياران بودند. نمونه

گيري تصادفي انتخاب شدنداز  اين پژوهش به روش نمونه

 200كه از اين تعداد  نمونه انتخاب شد 240جامعه آماري 

در اين بين  ها صحيح و قابل استفاده بود. مهنا نمونه از پرسش

ها زن نفر از آن 41نفر از پاسخ دهندگان مرد و  159تعداد 

  .بودند
 هاي توزيع سني در نمونه .1جدول 

Age 

Indicator 

Abundance Percent 
Cumulative 

percent  

18 to 22 years old 15 7.5 7.5  
23-26 years 52  26  33.5  

23-26 years 133  66.5  100  

total 200  100    

  

 ها. توزيع سطح تحصيالت در نمونه2جدول

Level of Education 

Indicator  

Abundance Percent  
Cumulative 

percent  

Masters and Ph.D.  46 23  23  

Bachelor  40  20  43  

High school diploma  90  45 88  

Associate Degree  24  12    

Total  200  100    

  

 هازمان اخذ گواهينامه در نمونه . توزيع مدت3جدول 

Certification time 
Indicator  

Abundance Percent  Cumulative percent  

Less than 2 years  30 15  15  
2 to 5 years  37  18.5  33.5  

More than 5 years  133  66.5  100  
total  200  100    

 ها. توزيع علت جريمه در نمونه4جدول 

The cause of the fine 
Indicator  

Abundance Abundance  Abundance  

No fines  52 26 26  

Unauthorized overtaking  77  38.5 64.5  

Unauthorized speed  39  19.5 84  

Parallel parking  18  9 93  

Do not belt  5  2.5  95.5  

Others  9  4.5  100  

total  200  100    

 هاي تحت بررسي. توزيع تعداد دفعات تصادف در نمونه5جدول 

Number of crash 

times  

Indicator 

Abundance Abundance  Abundance  

Zero  124 62 62  

1  36  18 80  

2  23  11.5 91.5  

3  12  6 97.5  

4  2  1 98.5  

5  3  1.5 100  
total  200  100    

  

  استنباطيآمار  -5
در اين قسمت از تحليل آماري نتايج حاصل از نمونه آماري   

هاي شود. به اين منظور از آزمونبه جامعه آماري تعميم داده مي

شده است. اما آنچه مسلم است اين است  آماري مربوطه استفاده

هاي فرضكه استفاده از هر آزمون آماري منوط به رعايت پيش

هاي مقتضي كارگيري آزمون ن پيش از بهآن آزمون است، بنابراي

هاي استفاده از آن بررسي و در صورت تأييد آن به فرضپيش

هاي با توجه به فرضيهشود. ها پرداخته ميآزمون فرضيه

هاي مربوط به ضرايب و فرضپژوهش و مدنظر قرار دادن پيش

  هاي پژوهش از هاي آماري جهت آزمون فرضيهآزمون

  دد. گرساختاري كوواريانس محور استفاده مي سازي معادلهمدل

مؤثر است. يبر رفتار پرخطر رانندگ يتيشخص هاي	يژگيو

  
  يدر حالت معنادار يبر رفتار پرخطر رانندگ يتيشخص يها يژگياثر و يمدل ساختار .1شكل 
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مقادير معناداري مسيرهاي صفات دلپذير  1با استناد به شكل 

باالتر  1,96گرايي از عدد مبناي بودن، باوجدان بودن و برون

شده  كه مقدار برآورد شده از مقدار مبناي تعيين است. مادامي

  توان گفت كه مسير موردنظر معنادار است باالتر باشد مي

دامه داد. توان فرايند تحليل را او براي تبيين مقدار اثرگذاري مي

نژندي و اين در حالي بود كه مقادير معناداري مسيرهاي روان

هاي ارزيابي كليت مدل شاخص پذيري معنادار نبود.انعطاف

ها معادله ساختاري با توجه به دامنه مطلوب اين شاخص

شده توسط  درمجموع بيانگر اين است كه مدل مفروض تدوين

  ديگر برازش  عبارت شوند، بههاي پژوهش حمايت ميداده

  ها داللت ها به مدل برقرار است و همگي شاخصداده

  .بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري دارند

   هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاريشاخص .6جدول 
  هاي شخصيتي بر رفتار پرخطر رانندگي اثر ويژگي

  شاخص

  متغير

شاخص 

  اشتراك

شاخص 

  افزونگي

شاخص نيكويي 

  برازش

  0,102  0,561  رفتارهاي پرخطر

0,324  

  -  0,123  پذير بودنصفات دل

  -  0,321  صفات باوجدان بودن

  -  0,124  گرايي صفات برون

  -  0,123  پذيريصفات انعطاف

  -  0,123  صفات روان نژادي

 
 هاي شخصيتي بر رفتار پرخطر رانندگي در حالت استاندارد مدل ساختاري اثر ويژگي .2كل ش

  هاي شخصيتي بر رفتار پرخطر رانندگي برآورد اثر ويژگي .7جدول 

  ضريب تعيين  متغير وابسته  مسير  متغيرهاي مستقل
  اصلي برآورد

P. Value  
  معناداري  استاندارد

 --->  پذير بودنصفات دل

  0,145  پرخطر رفتارهاي

0,246- 3,479  0,001  

  0,001  3,185  -0,287 --->  صفات باوجدان بودن

  0,048  1,979  0,165 --->  گرايي صفات برون

  0,443  0,639  -0,041 --->  پذيريصفات انعطاف

  0,523  0,767  -0,062 --->  نژنديصفات روان

     

  مقادير برآورد شده در جدول باال بيانگر اين است كه  

هاي شخصيتي صفات دلپذير بودن، باوجدان بودن و ويژگي

گرايي تأثير معناداري بر رفتارهاي پرخطر دارند برون

)05/0≤P تأثير صفات دلپذير بودن و باوجدان بودن منفي و .(

  در  گرايي مثبت بود. براين اساس، زماني كهتأثير صفت برون

  

  

افراد صفات دلپذير بودن و باوجدان بودن كاهش پيدا كند 

احتمال اينكه رفتارهاي پرخطر افزايش يابد وجود دارد. اما در 

گرايي چنين مصداقي درست نيست چراكه مورد صفات برون

فتارهاي موجب آن ر گرايي افزايش پيدا كند بهاگر صفات برون

گريزي شخصيتي بر قانونهاي ويژگي شود.پرخطر نيز بيشتر مي

  ترافيكي مؤثر است.
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  گريزي ترافيكي در حالت معناداري هاي شخصيتي بر قانون مدل ساختاري اثر ويژگي .3 شكل 

  است.  96/1ن برابر با عدد مبناي با استناد به شكل باال تنها مقدار معناداري مسير صفات دلپذير بود

  گريزي ترافيكي هاي شخصيتي بر قانون اثر ويژگي هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاريشاخص .8جدول 
  شاخص

  متغير

شاخص 

  اشتراك

شاخص 

  افزونگي
  شاخص نيكويي برازش

  0,012  1  گريزي قانون

0,221  

  -  0,020  پذير بودنصفات دل

  -  0,127  صفات باوجدان بودن

  -  0,083  گرايي صفات برون

  -  0,006  پذيريصفات انعطاف

  -  0,052  صفات روان نژادي

هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاري با توجه به شاخص

بيانگر اين است كه مجموع  ها دردامنه مطلوب اين شاخص

  هاي پژوهش حمايت شده توسط داده مدل مفروض تدوين

ها به مدل برقرار است و ديگر برازش داده عبارت شوند، بهمي

ها داللت بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري همگي شاخص

دارند.

  

  
  گريزي ترافيكي در حالت استاندارد هاي شخصيتي بر قانون مدل ساختاري اثر ويژگي .4شكل 
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  گريزي ترافيكي هاي شخصيتي بر قانون برآورد اثر ويژگي. 9جدول 

  ضريب تعيين  متغير وابسته  مسير  متغيرهاي مستقل
  برآورد

P. Value  
  معناداري  استاندارد

 --->  پذير بودنصفات دل

  0,071  گريزي قانون

0,147 10,196  0,232  

  0,060  1,882  -0,219 --->  صفات باوجدان بودن

  0,407  0,829  -0,111 --->  گرايي صفات برون

  0,272  1,099  -0,138 --->  پذيريصفات انعطاف

  0,380  0,877  0,081 --->  نژندي صفات روان

  مقادير برآورد شده در جدول باال بيانگر اين است كه 

 طور جداگانه تأثير معناداري  هاي شخصيتي بهويژگي

توان ). براين اساس، نميP≤05/0بر رفتارهاي پرخطر ندارند (

چنين نتايجي را به جامعه آماري تعميم داد. علت چنين 

آزمون آماري  تواند متأثر از حجم نمونه و توانرخدادي مي

شخصيتي بر رفتارهاي پرخطر از طريق هاي  ويژگي باشد.

   گريزي اثرگذار هستند.قانون

  
  گريزي ترافيكي در حالت معناداري هاي شخصيتي بر رفتارهاي پرخطر از طريق قانون مدل ساختاري اثر ويژگي .5شكل 

  

 .كردتوان تأثير روابط علي را تأييد نمي ،باالتر نيست. لذا 96/1كدام از مقادير معناداري از عدد مبناي  با استناد به شكل باال هيچ

  ترافيكي گريزي قانونهاي شخصيتي بر رفتارهاي پرخطر از طريق  اثر ويژگي هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاريشاخص .10جدول 

  شاخص

  متغير

شاخص 

  اشتراك

شاخص 

  افزونگي

شاخص نيكويي 

  برازش

  0,032  0,241  گريزي قانون

0,221  

  0,143  0,301  رفتارهاي پرخطر

  -  0,032  پذير بودنصفات دل

  -  0,123  صفات باوجدان بودن

  -  0,093  گرايي صفات برون

  -  0,012  پذيريصفات انعطاف

  -  0,051  نژاديصفات روان 

  

هاي ارزيابي كليت مدل معادله ساختاري با توجه به شاخص

  ها درمجموع بيانگر اين است كه مدل دامنه مطلوب اين شاخص

  

  

شوند، هاي پژوهش حمايت ميشده توسط داده مفروض تدوين

ها به مدل برقرار است و همگي ديگر برازش داده عبارت به

  ها داللت بر مطلوبيت مدل معادله ساختاري دارند.شاخص
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  گريزي ترافيكي در حالت استاندارد هاي شخصيتي بر رفتارهاي پرخطر از طريق قانون مدل ساختاري اثر ويژگي .6شكل 

  گريزي ترافيكي هاي شخصيتي بر رفتارهاي پرخطر از طريق قانون برآورد اثر ويژگي .11جدول 

  ضريب تعيين  متغير وابسته  متغير ميانجي  مسير  متغيرهاي مستقل
  برآورد

P. Value  
  معناداري  استاندارد

 --->  پذير بودنصفات دل

  0,009  رفتارهاي پرخطر  گريزي قانون

0,013 0,542  0,600  

  0,448  0,759  -0,022 --->  باوجدان بودنصفات 

  0,716  0,363  -0,009 --->  گرايي صفات برون

  0,666  0,432  0,007 --->  پذيريصفات انعطاف

  0,544  0,606  -0,014 --->  نژندي صفات روان

 
  مقادير برآورد شده در جدول باال بيانگر اين است كه 

 هاي شخصيتي به رفتارهاي پرخطر از طريق ويژگي

  ). P≤05/0گريزي تأثير معناداري ندارد (قانون

  

 گيري  نتيجه-5

امروز در كشور ايران تبديل به يك معظل  ايهتصادفات جاد   

بزرگ شده است و يكي از داليل آن رفتار نادرست رانندگان 

كنندگان هاي مالي و جاني به استفادهباشد كه موجب آسيبمي

 باشد كه اين موضوع محققين را ها و وسايل نقليه مياز راه

  ها و تصادفات بر آن داشته كه تحقيقات مختلفي در مورد انسان

به انجام برسانند و به روابط ميان آن پي ببرند تا شايد بتوانند 

ه دهند. پژوهش حاضر يراهكارهايي براي تقليل اين معضل ارا

عامل بزرگ شخصيتي بر قانون گريزي به بررسي تأثير پنج 

ترافيكي رانندگان شهرستان كامياران پرداخته است و نتايج 

بدست آمده حاكي از آن است كه خصوصيات شخصيتي 

 صفات دلپذير بودن، با وجدان بودن و برونگرايي تأثير 

 

 

معناداري بر رفتارهاي پرخطر دارند. تأثير صفات دلپذير بودن و 

نفي و تأثير صفت برونگرايي مثبت است. با وجدان بودن م

ها مادامي كه در افراد صفات دلپذير بودن و براساس اين يافته

كند احتمال بوجود آمدن باوجدان بودن كاهش پيدا مي

كند. اما در مورد صفات رفتارهاي پرخطر افزايش پيدا مي

برونگرايي چنين مصداقي درست نيست چرا كه اگر بروز 

ي افزايش پيدا كند به موجب آن رفتارهاي ويژگي برونگراي

  كند. بنابر نتايج حاصل پرخطر رانندگي نيز افزايش پيدا مي

هاي شخصيتي به طور توان چنين بيان كرد كه ويژگيمي

جداگانه تأثير معناداري بر رفتارهاي پرخطر ندارند، ولي اين 

بدان معنا نيست كه خصوصيات شخصيتي هيچ تأثيري بر قانون 

زي ندارند و الزم است كه اين خصوصيات با ساير عوامل گري

آورند كه زمينه را براي قانون گريزي و تضادفات بوجود مي

  .مورد بررسي و تحليل قرار بگيرند

 صدمات كه است ايدهيپد پرخطر يرانندگ نكهيا به توجه با-

 شنهاديپ آورند،يم بوجود جامعه و فرد يبرا را يريناپذ جبران
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 و يانتظام يروين تيريمد و كنترل با كه است نيا پژوهش نيا

 اخذ هنگام ،ياحتمال هايبيآس و خطرات كاهش هدف با

 هاييابيارز منظم يزمان فواصل در و يرانندگ نامهيگواه

 شدنمشخص با و ديآ عمل به رانندگان از يروانشناخت

  هستند مشاوره اي آموزش ازمندين كه پرخطر رانندگان

 .رنديگ قرار يآموزش هايبرنامه در

 انجام بزرگتر هاينمونه در پژوهش نيا شوديم شنهاديپ - 2

 يگواه نوع الت،يتحص سطح مانند گريد عوامل ريتأث و شود

 يبررس يكيتراتف يزگريقانون بر يزندگ محل جنس، نامه،

  .شود
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ABSTRACT 

The escape of law is always one of the causes of the problems and tragedies in all societies, 

depending on their cultural, social, Economic and geographical context, they have different 

types. The importance of this issue has led researchers to research these factors in a few 

decades. The purpose of this essay was to investigate the effect of five major personality 

factors on the traffic safety law of Kamyaran city drivers. samples number included 200 

experienced drivers assess which of the five major personality factors (extroversion, 

neuroticism, religiosity, conscientiousness, openness) are more violent while driving, and 

also to determine which personalities Driving in a more risky way. It also included a 

sample of the Factors Affecting Accidents questionnaire to examine the impact of various 

factors on accidents and to determine which of the factors had the greatest impact on road 

accidents. The sampling was done using available sampling method. A brief neo-form 

questionnaire was used to identify personality types. Also, a questionnaire was used to 

identify high-risk behaviors and rule-making, and a questionnaire was used to assess the 

factors affecting road accidents. A questionnaire was used to assess the validity of this 

questionnaire in other research. Finally, the results are summarized as follows: Personality 

traits: Pleasure, conscientiousness and extroversion have a significant effect on high-risk 

behaviors. 
 

Keywords: Driving Hazardous Behavior, Personality Types, Traffic Law-Enforcement,  

Hazardous Driving, Accidents 

 

 


