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 چکیده
ورهکتفکافنتفهت.تفلامجهتفکنتلهضهعتباتکی تفجتتصادفاد تتافاکی تک تادل تفلا  تلاوتمتلکاتفکتورهکیددتفکتلدتتتهه اتفجتله اتتت

ادل تفمسدم تتأثکاگذفکتاکنتادل تفکتتفهتتشسهتتبسک تلسادل تلم تیک تکمدتلمدسهادنتتافاک تمتلسکافنتبامدلاتکک دتله تمتم  تت

 ت.تشافکطتکفمدسهتلدمدستشافکطتکمفم ،تفخالقگدماتلحکط،تمهک اتم  کاتمتفمسدنتفهتفدتفجتلکدنتاهفل تهات ککنتهاح تفکهد تتافاک تلدفهت

.تفکنتفلهکتلدغکاتبهفهتمتقدب کتتیک فهتمتهاح تخحایذکادتفجتله اتلهفکفدتیساددستواتفکتفلاتکفمدسگ تبحهکتلساد ک تتأثکاگذفکتتتت

ددتلم تادل تیذکادتفکتکفمدسگدنتکی تفجتادودهکیهااح تخحات.بکد توه تففکمستمتلهینتفهااتتلد اتباتفک دفتشااافکطتمدتفکهنتگافمست

ددتیدتفکتبدطتلکدنتکاددکتکفمدسگدنتباتفهدستمکژگ یددتفخکاتلحدل افمسادم تفکتکفمدسگ تمتتأثکاگذفکتفکتفکهد تتافاک تفهات.تفکتهدتتت

یددتخهفتفظمدکدتهم تبس فک تفکتلحدل د تفکهد تتافاک تففشداتفهت.تفکتفکنتیددتلکسفم تمتیاهرددلاشخصکد تبدتفهدفدفهتفجتباففشت

فدتفجتکفمدسگدنتتمافم تمتفکتبدطتآنتبدتفکهد تمتتصدفاد تتافاکی تلهکفتباکه تقافکتاتلک فنتخرا تکفمدسهتفکتکاددکتتافاکی تمههماتلحدل 

تبدتکفمدسگدنت کفمدسگتهدهف تمتل ددففکدتلکدنتهنتفکتبدطتیهبسدگ ،تگااداتفهاتتواتتدودهنتوهداتلهکفتتهلاتقافکتگااداتفهت.تتح ک ت

تافاکی تتتصدفاد تفکتفکگکادتبدلک فنتخر تکفمدسهتفکتلهق کتتیددتتافاکی تلخد فتتیهچدکنتلکدنتتمتخر تل کدستیددادل تفجتباخ 

تفمدسگدنکتباتمسبتتفکافم تکفمدسگدنتخر تلک فنتفیس.تل دکسااتمددک تلحدل اتفم د تشسهتبدتهدکاتورهکیدتلدو تفجتآنتفهتتواتل تمرادنت

لکداتبافهدستفکنتمددک تت هکتتاایدگسدجدتفکتجت.فهتتبکرداتفکمیدک تکفمدسگدنتباتمسبتتمتوهدات)باتادهفنتک توراهکتآهاکدک  تت یدسد

ت.ففکفتهفمستفثاتقدب تتهلم تفکتودی تشس تتصدفاد تودداتتخر تکفمدسگدنتل 
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 مقدمه  . 3

تصااادفات ترافیکی یع عامل ایاالی مرم و میر در کشورهای 

 بطوریکه ساالنه جان در حال توسعه از جمله کشور ایران است

 09گیرد و موجب مصدوم شدن میلیون نفر را در جهان می 9/8

 یع ثانیه 5 در هر که دهندمی نشان آمارها میلیون نفر می شود

 که است برآورد شده و دهدمی رخ رانندگی حادثه اثر بر مرم

 سااطج جهان در میر و مرم عامل سااومی  9999 سااال در

 ,Mohammadpoor]بااشاااد  ایجااده  و ترافیکی حوادث

ای  مسائله به یاورت یع مع ل و   در کشاور ما نی   . [2010

 درنفر  ه ار 91 ساالنه گ ارش ایسنا، بهمشاکل درآمده اسات   

 اعالم براساس و شاوند می ه ار 909 و کشاته  ایران تصاادفات 

 ایران، انتظامی نیروی رانندگی و راهنمایی مجروح نفر معاون

 19با  خودرو و جمعیت نساابت به ایران تصااادفات هایکشااته

 اساات شااده اول دنیا در روز شاابانه هر تصااادفات در کشااته

[Haghshenas, 2005].  از امروزه ای  موضاااوه بااه یکی

 ری یمسااا ل مهم پیش روی مهندسااان ترافیع و مدیران برنامه

 ،هدف ایلی مهندسی ترافیع لذا حمل و نقل تبدیل شده است

، ایجاد یع سیستم به عنوان زیر مجموعه مهندسای حمل و نقل 

و ای  مسئله  استها برای رفت و آمد در راه ، ساری  و کارا ام 

  [Shane, 2010]. از اهمیت بس ایی برخوردار است

تصادف حایل اندرکنش پیچیده عوامل مربوط به وسیله نقلیه ، 

راه و محیآ اطراف آن به عوامل انسااانی، راه و محیآ آن اساات 

تنهایی و در اندرکنش با سایر عوامل )انسان، وسیله نقلیه( دارای 

 Asad] دریاادی از کل تصااادفات ترافیکی اساات 93سااهم 

Amraji and Nahavandi, 2017]  
ز طرفی، عامل انساااانی تاثیرگذارتری  عامل در تعیی  ساااطج ا

ای از میان عوامل سااه گانه محیآ، وساایله،  ایمنی ترافیع جاده

 یانسااان اساات و رفتار راننده یکی از فاکتورهای قابل مالحظه 

 عامل در ایران [Rothengatter, 1997]. استعامل انساانی  

رخدادهای رانندگی به تنهایی یا دریاااد  30تا  39انساااانی در 

 .[Kazemini,2011]وثر استمشترکا با عوامل دیگر م

عموما راهکارهای زیر را در  مراج  معتبر ضوابآ ایمنی ترافیع

 .دانندجهت اف ایش سطج ایمنی موثر می

 های قرار گرفت  در معرض تصادفکنترل موقعیت 

 جلوگیری از تصادفات 

 ایالح رفتار 

 های ناشی از تصادفاتکنترل جراحت 

 پس از وقوه جراحت مدیریت   

لاذا یکی از موارد مهم در راهکارهای جلوگیری از تصاااادفات  

ایااالح و ارتقای رفتار کاربران راه و به عبارت دقیقتر ایااالح  

یاارف نظر از وسااایل ایمنی موجود در  رفتار رانندگان اساات.

ها حرکت نهایی که وساااایل نقلیه در آها و یا در جادهاتومبیال 

ان شوند که رفتارشکنند، وسایل نقلیه توسآ مردمی رانده میمی

گیرد. در نتیجه، توسآ چندی  فاکتور روانی تحت تاثیر قرار می

، و بینیی ایمنی ترافیع، فهمیدن، پیشیع عنصاار مهم مساااله 

به منظور بررسی  .[Yan , 2015] استایالح رفتار رانندگان 

رفتار ناهنجار راننده مانند رانندگی خطرزا و تحلیل عوامل موثر 

بر آن از علم روانشاناسای و گرایش روانشااناسی ترافیع کمع   

 .[Rothengatter, 1997 ]شودگرفته می

روانشااناساای ترافیع به عنوان یع علم بی  رشته ای جدید، به 

روانشااناختی که ساابب ی رفتار کاربران راه و فرایندهای مطالعه

با وجود آمار باالی تصاااادفات  پردازد.ای  رفتاار هساااتناد می  

ترافیکی مطاالعاات انادکی به یاااورت دقیم و جام  در مورد    

های آن در کشااورمان آمدها و پیزمینهتصااادفات، عوامل، پیش

 نقش بررساای در [Montazeri,2004] .انجام شااده اساات 

 انواه تصااادفات بروز در پرخاشااگرانه رانندگی و شاایصاایت

 و اسااات گرفته قرار بررسااای مورد پرخاشاااگرانه رفتارهای

 متیلف و پرخاشگر رانندگان با مواجهه در جایگ ی  رویکردی

 یصیتش از متأثر رانندگی تصادفات و تیلفات کاهش منظور به

 Rahimi [ است شاده  پیشانهاد  افراد پرخاشاگرانه  رانندگی و

and Dastjerdi,2012 [ خشاام رابطه بررساای همچنی  در 

 هایرفتار با بازداری توانایی و هیجانی جویی خودنظم رانندگی،
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 تحلیل و همبساااتگی آزمون از اساااتفاده با رانندگی پرخطر

 شگریپرخا که شده گرفته نظر در هاداده تحلیل برای رگرسیونی

 ها،لغ ش با تریقوی رابطه هیجانی جویی خودنظم به نساابت

 Saouf Haddadi]. دارد پرخاشاااگرانه تیلفات خطااهاا،  

Sani,Tabibi and Salehi Farhadi,2016]  
 کنون تا که باشندمی مطالعاتی جمله از مذکور مطالعات بنابرای 

 رانندگان رانندگی رفتار یمقایسه اسات،  شاده  انجام کشاور  در

ست و نتایج بد است نپذیرفته یاورت  کشاورها  دیگر با ایرانی

قابلیت مقایسااه با تحقیقات مشابه در سایر کشورها آمده عمدتا 

د ی مورطرفی در اکثر تحقیقاات انجام گرفته جامعه  از را نادارد 

ی محدود در نظر گرفته شااده که قابلیت مطالعه در یع دسااته

و رساااازد. در تحقیم پیشتعمیم نتایج را با مشاااکل مواجه می

 او ب تالش شااده اساات تا نواقا مطالعات قبلی برطرف گردد 
 و رانندگان خشاام ویژگی ارزیابی به تحقیم، ادبیات به توجه

ذا با ل .شودمی پرداخته آنها رانندگی رفتار بر آن اثرگذاری نحوه

ی تصاااادفی از رانناادگااان شاااهر تهران، در نظر گرفت  نمونااه

ی نسابتا کاملی در موضوه تحلیل ویژگی خشم رانندگان  مطالعه

ه ایمنی رانندگی انجام شاد. با استفاد کید بر ارتباط خشام با  أبا ت

های خود اظهاری رفتارهای ناهنجار رانندگان از پرساااشاااناامه 

بدساات آمد. عالوه بر تویاایف عملکرد رانندگی در رانندگان  

ایرانی موجود در نمونه مورد مطالعه، با تشااییا عوامل خشم 

ثر بر رفتاار راننده، ایاااالح ضااارایب مربوط به فاکتورهای  ؤم

رد نیاز در مدلسازی رفتار راننده و کالیبراسیون روابآ انسانی مو

موجود در نرم اف ارهاای ترافیکی را باا توجه به مطالعات بومی   

 سازد. ممک  می

 

   ادبیات تحقیق  . 3

رانندگی پرخاشااگرانه و خشااونت خیابانی: در سااالهای اخیر،   

مهنادساااان ترافیاع و عموم جامعه )در آمریکا( با ایاااطالح   

اند. ای  عبارت بطور معمول در آشنا شده 8"خیابانیخشاونت  "

های گوناگون کنترل مورد راننادگانی کاربرد دارد که در موقعیت 

آمی ی از خود بروز خود را از دسااات داده و رفتاار خشاااونت 

 دهند. می

ایطالحی است که از ب رگنمایی نارضایتی  8"خشونت خیابانی"

آن  یآ ترافیکی که درشایصیتی و روانشناختی رانندگان در شرا 

شااود. در عی  حال، ای  عبارت برای واق  شااده اند حایاال می

آور ای  مطلب است که رانندگان  بر اساس مهندسی  ترافیع یاد

های شایصایتی و خصاوییات روانشناختی خود طیف    ویژگی

دهند و رفتار رانندگی آنان بر گسااترده ای از رفتار را نشااان می 

 است.ای  مبنا قابل بررسی 

رانندگی خطرناک مشایصا شامل رانندگی پس از مصرف الکل  

باشااد و رفتارهایی مانند بو  و رانندگی بدون کمربند ایمنی می

های توهی  آمی  در ای  دسته زنی و نشان دادن عالیم و شکلع

در مطالعه ای که در کشور سو د توسآ بغدادی گیرند. قرار نمی

گرفت، رفتار نامناسب رانندگان انجام  9988و وارهلی در ساال  

در طااول رانااناادگاای روزانااه مااورد بااررساااای قاارار      

تعاداد رفتاارهاای ناهنجار در     [Baghdadi, 2011].گرفات 

مقایساه با تصاادفات رانندگان )از پرسشنامه خوداظهاری( مورد   

تحلیل قرار گرفته و مشایا شاد که ارتباط مستقیمی بی  ای    

 دو عامل برقرار است.

در مطالعه ای به مقایسااه دو  9981سااولم  و اسااتفن  در سااال 

آیتمDAS (83  )مقیاس خشم راننده، ساختار عاملی فرم کوتاه 

و مقیاس گرایش به رانندگی خشااامگی  در نمونه تصاااادفی از 

راننادگاان نیوزیلناد با یکدیگر پرداختند در ای  مطالعه، تحلیل    

ها انجام گرفت ونهانواه موقعیت های منجر به تصادف برای آزم

و همچنی  تااارییچااه تصاااادفااات رانناادگااان در ارتباااط بااا  

خصااویاایات رفتاری خشااونت آمی  آنان بررساای شااد و نتایج 

تحلیال عاملی تاییدی نشاااان داد که هر دو معیار به یاااورت  

معنااداری باا خشااام راننادگاان و راننادگی پرخطر در ارتباط      

  .[Sullman MJ, 2013 ]هستند

-های شناختیتعیی  ویژگیبه  8933در سال  علوی و همکاران

-8939رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانج ترافیکی 
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 و 0/31 با برابر رانندگان سااانی پرداختند که میانگی  8939

داد بی  میانگی  نمرات  نشااان نتایج .بود 33/88 معیار انحراف

ند اافساردگی و رانندگانی که سااابقه تصااادف داشااته و نداشته  

افسردگی و  .(>p.Value 90/9)تفاوت معنی داری وجود دارد

شااانس تصااادفات رانندگکی را  1/9و  1/9اضااطراب به می ان 

های شاایصیتی فقآ نوروز گرایی اف ایش می داد از بی  ویژگی

کرد و بقیه عوامل برابر بیشتر می 09/8شاانس وقوه تصاادفات   

 Alavi et] .دار نبودشااایصااایتی در وقوه تصاااادف معنی 

al.2015] 

در تحقیقی که اخیرا در دانشگاه  9981نگ و همکاران در سال ژ

و 9هنگکنع انجام داده اند، به بررسی ارتباط میان خشم رانندگی

نوه از انواه پیاااماادهااای احتمااالی آن )شااااماال رانناادگی   0

 و پرخاشااگرانه، رانندگی پرخطر، خطاهای رانندگی، اشااتباهات

تاثیر  ساال گذشته پرداخته اند  99مطالعات تصاادفات در مرور  

ی  مطالعه نای  متغیرهایی مانند س  و زادگاه شرکت کنندگان در 

تحقیم که در طول دو  08در نظر گرفتاه شاااد. در ای  مطالعه،  

دهه گذشاته در ای  زمینه انجام گرفته اسات، بررسی شد. نتایج   

ننده ک نشاان داد که خشم رانندگی به یورت معنادار پیش بینی 

و  91939، 91989ساه نوه رانندگی ناهنجار با ضرایب هبستگی  

به ترتیب برای رانندگی پرخاشااگرانه، رانندگی پرخطر و  91813

ارتباط با تصااادفات نی  در سااطوح  خطاهای رانندگی هسااتند. 

کمتر اما معنادار شااناخته شااد. همچنی  مشاایا شد که خشم 

ننااده قوی تری در رانناادگی برای رانناادگااان جوان پیش بینی ک

-Hassan and Abdel]خصاااوف رفتار رانندگی اسااات. 

Aty, 2013;Young, 2015]   یافته دیگر، جالب توجه ای

زمان  در طول تحقیم ای  بود که وابساتگی خشم با پرخاشگری 

سااال گذشااته( با توجه به نتایج مطالعات بطور کلی کاهش  99)

 Zhang and] یافته و در کشااورهای میتلف متفاوت اساات 

Chan, 2016] 

یکی دیگر از روشااهای بررساای اثرات خشاام راننده اسااتفاده از 

روشی  9(NDSروشهای رانندگی طبیعی ) .اسات  NDSروش 

ی راننده ارا ه رفتار روزمره پژوهشاای اساات که بینشی راج  به

، وسااایل نقلیه با چندی  NDی دهد. معموالً، در یع مطالعهمی

شااوند که به طورمداوم و تجهی  میدوربی  و ساانسااور کوچع 

ی نقلیه، رفتار راننده، و شااارایآ غیرعلنی، ماانورهای وسااایله 

کنند. ای  امر، امکان مشاااهده و تحلیل روابآ بیرونی را ثبت می

ی نقلیه، جاده، و ترافیع را در شرایآ متقابل بی  راننده، وسایله 

های درگیری و اختالف، و تصاااادفات فراهم عاادی، موقعیات  

ی جهان اکند.. روشی که بینشی نسبت به رفتار کاربران جادهمی

دهااد کااه تحاات تااأثیر شااارایآ تجربی و  واقعی ارا ااه می

 ,Barnard, Utesch] گیرد.های مربوطه قرار نمیگیریجهت

Van Nes and Eenink,2016] 
به بررسی اثرات  9981ای در سال و همکاران در مطالعه پرچت

های نتایج حایااال از داده -ر رانندهخشااام راننادگی بر رفتاا  

رانندگی طبیعی پرداختند بی  خشاام رانندگی و ریسااع ن دیع 

حال،  ی مثبتی وجود دارد. با ای به تصااادف یا تصااادف، رابطه

ای  موضاااوه مشااایا نیسااات که آیا خشااام واقعاً منجر به 

 یشاااود و ای  که آیا ای  امر در نتیجهتصاااادفات ترافیکی می

هد. دختی یا رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه رخ میبار شنااضافه

ای  مطالعه به بررسای ای  موضاوه پرداخته اسات که بر اساس    

ی دوم تحقیقات هاای راننادگی طبیعی حاایااال از برنامه   داده

(، خشم چگونه بر رفتار رانندگی SHRP2استراتژیع ب رگراه )

و ای مورد تج یه دقیقه 89هاای سااافر  گاذارد. بیش تاأثیر می 

تحلیال قرار گرفتناد کاه در آن، راننادگاان باا توجه به خطاها،       

تیلفات، و ابراز پرخاشااگری در رانندگی از خود خشاام بروز  

هاا، با یع مبنای انتیابی متشاااکل از رانندگان  دادناد. ای  داده 

مشاابه که خشام نشان ندادند، مقایسه گشتند. نتایج نشان دادند   

تر شاااده، اما تهاجمی کاه خشااام، منجر به رفتارهای رانندگی 

فراوانی خطای رانندگی را اف ایش نداده است. بنابرای ، خشم به 

بار شاااناختی، علات رفتاارهاای عمدی و نه به خاطر اضاااافه   

 خطرآفری  است. 

در تطابم با ای  یافته، تنها خشاام ایجاد شااده توسااآ تهدیدات، 

ها، فراوانی تیلفات عمدی را اف ایش داده تحریکاات، و ناکامی 

است. در مقابل، خشم ناشی از درگیری با شیا در حال تلف  
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کردن یاا باا یاع مساااافر، باا هیا نوعی از رفتارهای رانندگی     

پرخطر مرتبآ نبوده است. در نهایت، در مقایسه با خشم خفیف 

بیشااتری همراه بوده یا آشااکار، ابراز شاادید خشاام، با تیلفات 

 ;Precht et al., 2017; Jeon et al. 2014] اساااات

Ozkan,2006]. 

به بررساای ابعاد  9980ای در  سااال ژانگ و همکاران در مطالعه

خشااام راننادگی و ارتباط آنها با رانندگی پرخطر پرداختند که  

ی بی  خشااام رانندگی و هادف ای  مطاالعاه، بررسااای رابطه   

منظور، یااع رفتااارهااای رانناادگی پرخطر بوده اسااات. باادی  

ی از اینترنت برای نمونهای مبتنی بر انظرسااانجی پرساااشااانامه

گیری شده با استفاده از رانندگان چینی، با خشام رانندگی اندازه 

و 3 (DAS)آیتم  83مقیاس خشاام رانندگی فرم کوتاه شااامل  

 یگیری شااده با یع پرسشنامهرفتارهای رانندگی پرخطر اندازه

 ] Zhangاجرا گردیااد. 5(DBQ) آیتمی 99رفتاار رانناادگی  

and Chan, 2015]  
نتاایج حاایااال از تحلیل عاملی تأییدی نشاااان دادند که مدل   

، )اشارات خصنامه، سد معبر، و اختالل ایمنی(DAS عاملی سه

های خشام رانندگی را به خوبی برازش نموده است. تحلیل  داده

نوه از رانندگی  DBQ ،3 هایعااملی اکتشاااافی بر روی داده 

عمدی، و پرخطر، یعنی، تیلف هیجاانی)لغ ش(، خطاا، تیلف   

ی تیلف غیرعمدی را مشااایا نموده اسااات. در مورد رابطه

، یع "خشاام سد معبر"خطا، مشاایا گردید که تنها  -خشام 

نوه از رفتارهای  3ی مثبت قابل توجه برای هر بینی کنناده پیش

، تأثیر منفی بر "اختالل ایمنی"رانندگی پرخطر اسااات. خشااام 

 یاز رابطه تیلفاات عمادی نشاااان داد، که ای  نتیجه، متفاوت  

ج خطا تعیی  شااده بود. ای  نتای -مثبتی بود که قبالً بی  خشاام

دهند که رانندگان با الگوهای میتلف خشم رانندگی، نشااان می

دهند و در نتیجه، ممک  گرایشاااات رفتاری متفاوتی نشاااان می

های های مداخله برای رانندگان با شاایصاایتاساات اسااتراتژی

 [Zhang, 2015] شندمیتلف تأثیر متفاوتی داشته با

به بررساای خشاام   9983ای در سااال لی و همکاران در مطالعه

سنجی مقیاس خشم رانندگی های روانرانندگی در چی : ویژگی

(DAS)  ی آن باا راننادگی تهااجمی پرداختند در ای     و رابطاه

سانجی مقیاس خشم رانندگی و ارتباط  های روانمطالعه، ویژگی

ی  مورد بررساای قرار گرفته است. آن با رانندگی تهاجمی در چ

شاهر در چی  نظرسنجی را تکیمل   0راننده از  388در مجموه، 

نمودناد. رانندگان چینی، نسااابت به همتایان آمریکایی خود در  

زیرمقیاس )بی تفاوتی، حرکات خصمانه، ح ور پلیس،  1تمام 

رانندگی غیرقانونی، رانندگی آهساااته، مان  ترافیکی (، همچنی  

ن نیوزیلند و اساااپانیایی در رانندگی پرخاشاااگرایانه و راننادگا 

ری اند. هیا اثتری از خشم گ ارش نمودهغیرقانونی، سطج پا ی 

ناشای از جنسیت بر خشم رانندگی مشیا نگردیده است. آن  

ها سطج باالتری از دساته از رانندگان که در برخی از زیرمقیاس 

اند، همچنی  از اشتهتری دگانهاند، تمایالت بچهخشام نشان داده 

ری را تتر بوده، مسافت هفتگی کوتاهتر و متراکمیع شهر شلوغ

 یاند. خشم رانندگی کلی، رابطهتر بودهگ ارش نموده و باتجربه

قابل توجهی با رانندگی تهاجمی داشااته اساات. تج یه و تحلیل 

بیشااتر اهمیت نساابی نشااان داده که خشاام حایاال از رانندگی 

یس، و حرکات خصمانه، موجب بسیاری از آهسااته، ح ااور پل

 ,Li] لفات در رانندگی تهاجمی بوده است.ها و تیناسازگاری

Yao and Jiang, 2014] 

شرکت  8999( با مطالعه بیش از 9989ایلساکو و ساااربسااکو ) 

کننده از رانندگان کشااور رومانی، ارتباط میان رانندگی خطرناک 

شیصیتی رانندگان جنس و شااخصه های رفتاری و  را با سا ،  

بیشااتر بودن  وی نشااان دهندهنتایج  مورد بررساای قرار دادند

ای اسااات. راننادگی خطرنااک در مردان و رانندگان غیر حرفه  

 داریهمچنی  مشیا شد که ای  نوه رانندگی به یورت معنی

با تیلف ساارعت غیر مجاز در ارتباط اساات و با مسااافت طی 

 ,Iliescu and Sarbescu ].شااده )کیلومتراژ( ارتباطی ندارد

2013] 
 

 روش تحقیق. 3

همبسااتگی اساات که به  -تحقیم حاضاار یع مطالعه تویاایفی

ای از رانندگان شهرتهران میتحلیل و ارزیابی تأثیر خشم نمونه
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های پیمایشااای با اساااتفاده از پردازد و از آنجاا که برداشااات 

تری  روش به کار برده شااده در تحقیقات پرسااشاانامه، معمول 

 است.

های شااایصااایتی و همچنی  علوم رفتااری و ارزیاابی ویژگی  

رفتارشااناسی است در ای  مطالعه بیش ایلی مطالعات میدانی 

های خود اظهاری اسااات که مبتنی بر برداشااات پرساااشااانامه

جنسیت، سال  پارامترهای مورد بررسای در ای  پرساشنامه س ،  

داد می ان رانندگی، تعداد کل تصاااادفات، تع اخاذ گواهینااماه،   

تصااادفات منجر به فوت و تعداد تصااادفات در طی یع سااال  

 حداقل داشاات  با تهرانی راننده 898 مطالعه ای  در.اسااتاخیر 

 قرار بررساای و ارزیابی مورد 8930 سااال در تصااادف یع

همچنی  به منظور برداشت ویژگی خشم رانندگان که  ،اندگرفته

رانندگان مورد در ای  مطالعه به منظور بررسااای می ان خشااام 

هااای میتلف ترافیکی از ماطااالعااه در برخورد بااا موقعیاات 

اساتفاده شد و مشیصات   (DAS)ی خشام راننده  پرساشانامه  

جمعیتی و ساااابقه رانندگی و تصاااادفات مربوط به رانندگان با 

اسااتفاده از سااواالت رایج در مطالعات روانشااناساای ترافیع    

مورد تحلیل قرار  DASبرداشت شده و همراه با اطالعات فرم 

 ها بوسیلههای اساتیرا  شاده از پرسااشاانامه  گرفت تحلیل داده

( انجام شاااد. 99)نسااایه  IBM spssاف ار تحلیل آماری نرم

روش آماری اساتفاده شده برای دسته بندی سواالت هر مقیاس  

ی مربوطه تحلیل عاملی بود که عنوان روش قابل در پرسااشنامه

 ,Lajunen] اده شااده اساات قبول در مطالعات مشااابه اسااتف 

2011]. 

آوری اطالعات و نحوه جم  آوری آن مشاایصااات اب ار جم  

 عبارتست از:

 پرسشنامه خوداظهاری 3-3

در  های اخیر، تعداد مطالعات روانشاااناسااای اجتماعیدر دهه

تحقیقات ترافیع به شاااکل قابل توجهی اف ایش یافته اسااات. 

ل یافته اساات، به دلینی  اف ایش  های خود اظهاریمحبوبیت فرم

ها و نتایج مطالعات روانشاااناسااای اجتماعی غالبا آن که تحلیل

ه ی اف ایش یافتی می باشااند، عالقهخود اظهار یهافرممبتنی بر 

باه فاکتورهای روانشاااناسااای اجتماعی طبیعتا منجر به اف ایش  

ی اسااتفاده از متدولوژی خود اظهاری شااده اساات. مشاایصااه 

های میتلف خود اظهاری، وجود وشمشترک میان تمامی ای  ر

ها خواسااته کنندگان )مصاااحبه شااوندگان( اساات. از آنشاارکت

های کم و بیش ساختارمند شاود که به یورت فعال به سوال می

 پاسخ دهند.
 

 پرسشنامه مقیاس خشم راننده 3-3 

 از خشم رانندگی، که ی مقیاسشده کوتاه در ای  مطالعه از فرم

 بیشااتری  کل با نمره که فرم ایاالی از هاییآیتم انتیاب طریم

است، استفاده شد. فرم کوتاه  شده ساخته داشاتند  را همبساتگی 

ای  مقیاس به منظور سااهولت در برداشاات اطالعات و تحلیل  

 ;Deffenbacher,1994] نتایج توسااآ دفنباخر ارا ه شااد. 

Deffenbacher,2000; Deffenbacher,2016] فرم کوتاه

 (8)شکل  سوالی است 83گی یع پرسشنامه مقیاس خشم رانند

سنجد در ای  پ سشنامه که یافت شیصیتی خشم راننده را می 

تا  8ای )هرگ =درجه 0شرکت کنندگان براساس مقیاس لیکرت 

دهند که موقعیت های متفاوتی که در ( نشااان می 0خیلی زیاد=

شاااوند تا چه اندازه آنها را هاا مواجاه می  حی  راننادگی باا آن  

کند که نمودار فراوانی پاسااخ )می ان خشاام( در  خشاامگی  می

 0الی9در اشکال شماره  DSAبرخی از سااواالت ترافیکی فرم 

 نشان داده شده است.
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   ای از پرسشنامه مقیاس خشم راننده پر شده توسط رانندگان. نمونه3شکل 

توزیع درصد فراوانی پاسخ )میزان خشم( در سوال  .3شکل 

 3)موقعیت ترافیکی( شماره 

توزیع درصد فراوانی پاسخ )میزان خشم( در سوال )موقعیت . 3شکل 

 3ترافیکی( شماره 
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 محاسبه روایی و تحلیل عاملی  3-3

تحلیل عاملی تکنیکی است که کاهش تعداد زیادی از متغیرهای 

وابسااته به هم را به یااورت تعداد کوچکتری از ابعاد پنهان یا  

بطوریکه در آن کمتری   ،ساااازدپذیر میامکان ا(ه)عاملمکنون 

هدف ایلی آن،  .می ان گم شادن اطالعات وجود داشاته باشاد   

ها هایی که روی آنسااات. ماتریس دادها هاخالیاااه کردن داده

زیر  هایگیرد باید دارای خصاایصااه تحلیل عاملی یااورت می

 باشد:

ی  ابعاد مشترکی بها. اگر محققی بیواهد ماتریس دادهترکیب( 8

ها روی نمونه گیری پیدا کند باید تمام اندازهچناد مقیاس اندازه 

در تحقیم جااری، نمونااه   واحادی باه دسااات آماده بااشاااد.    

پاسیگو  39ای ثابت بوده و همانطور که بیان شااد، پرسااشاانامه

 تمامی سواالت پرسشنامه توزی  شده را پاسخ دادند.

ابطاه ضاااریب  شااااخا رابطاه. معمول تری  شااااخا ر  (9

همبستگی است. منظور از ضریب همبستگی، ضریب همبستگی 

در ای  مطالعه، در تحلیل همبستگی فاکتورهای پیرساون اسات.   

به عنوان معیار  >p 90/9 و >p  98/9استیرا  شده از مقیاس، 

 داری همبستگی بدست آمده در تحلیل استفاده شد.معنی

هر نوه وابساااتگی متغیرها به  .مساااتقال بودن اندازه گیری  (9

بب شااود و سها مییکدیگر ساابب باال رفت  همبسااتگی بی  آن

سااواالتی  شاود که ای  متغیرها در عامل واحدی ظاهر شاود.  می

زمینه مشااترکی دارند )بعنوان مثال در  DASکه در پرسااشاانامه 

خصاااوف خشااام از راننادگی غیرقانونی( در یع عامل قرار  

 خواهند گرفت.  

ها برای تحلیل عاملی باید ماتریس داده. داری مااتریس معنی( 3

داری اطالعات موجود داری باشاااد. معنیحاوی اطالعات معنی

( Bartlettدر یاع ماتریس از طریم آزمون مرب  کای بارتلت ) 

دار بودن آماااره کی دو )مرب  کااای( و گیرد. معنییاااورت می

 در اساات.آزمون بارتلت حداقل شاارط الزم برای تحلیل عاملی 
 رب بارتلت آزمون عاملی، تحلیل انجام از پیش نی  مطالعه ای 

 محاسبه KMO شاخا و شده انجام پرسشنامه هایداده روی

 بارتلت آزمون و KMO شاخا بررسی نتایج( 8) جدول. شد

 و( 1/9 از بیش) KMO مقادیر. دهدمی نشان را هاداده روی بر

Sig .به بنا. شااد محاساابه( 98/9 از کمتر) بارتلت آزمون در 

 تحلیل برای نمونه تعداد که دهدمی نشااان مطلب ای  تعریف،

 ییشاناسا  برای عاملی تحلیل انجام همچنی  و بوده کافی عاملی

توزیع درصد فراوانی پاسخ )میزان خشم( در سوال )موقعیت . 3شکل 

 3ترافیکی( شماره 

 

توزیع درصد فراوانی پاسخ )میزان خشم( در سوال  .3شکل 

 3 )موقعیت ترافیکی( شماره
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 است. مناسبی روش استفاده مورد هایمقیاس ساختار
 

 

 هاعامل چرخش 3-3

 میتلف هایعامل در متغیرها از برخی ورود از هاعامل چرخش

 یتفساایرتر قابل و مناسااب عاملی ساااختار و کندمی جلوگیری

 هب دسااتیابی هاعامل چرخش ایاالی دلیل بنابرای . دهدمی ارا ه

 یرترتفس قابل و معنادار تئوریکی نظر از و سااده  عاملی ماتریس

 موقعیت تا شااوندمی داده چرخش مبدأ، دور به هاعامل. اساات

: از عبارتند هاعامل چرخش روشهای انواه. کنند کسب جدیدی

 اکوایماکس چرخش واریماکس، چرخش کوارتیماکس، چرخش

 طور به را ها عامل جداسازی واریماکس چرخش میان ای  از که

 . دهدمی نشان ترواضج و ترشفاف

 هاعامل تفسیر 3-3

 در آنها داریمعنی سااطج باشااد بیشااتر عاملی بار می ان هرچه

  رگترب که عاملی بارهای. یابدمی اف ایش عاملی ماتریس تفساایر

+  - 3/9 از ب رگتر که عاملی بارهای دار،معنی باشند+  - 9/9 از

 از ب رگتر که عاملی بارهای و باال داری معنی سطج دارای باشند

 شوندمی تلقی دارمعنی بسیار باشند+  - 0/9

 تحلیل و بررسی نتایج. 3

آوری اطالعااات از رانناادگااان و ورود اطالعااات، جم پس از 

های مورد بررسی یحت سنجی شدند و در نهایت پرسااشاانامه

های بعدی بدست آمد. مورد برای بررسی 898پرساشنامه از   39

ایی با رانندگان عادی و غیرحرفه شاااناختیاطالعاات جمعیات  

ا، هبرداشت شده از بیش ابتدایی پرسشنامه حداقل یع تصادف

نفر زن هسااتند.  91نفر از پاساایگویان مرد و  01ان داد که نشاا

سااال  99تا  81دسااته  9دهندگان در بندی ساانی پاسااخدسااته

سال انجام شد  09سال )میانسال(، و باالتر از  09تا  99)جوان(، 

دهندگان را جوانان و مشاایا شااد که حدود نیمی از پاسااخ  

بقه گواهینامه سال از سا 0نفر بیش از  01حدود   تشکیل دادند.

نفر از خیابان ایاالی برای رانندگی  91سااپری شااده و حدود  

ها، به دساات دف مرحله اسااتیرا  عامله کردند .اسااتفاده می

های زیربنایی اساات که تغییرات متغیر های مورد آوردن سااازه

 SPSSدر تحلیل آماری با مشااااهده را موجب شاااده اسااات. 

ها های آنهمبساااتگیهاایی از متغیرها را که  نیسااات ترکیاب 

دهد باالتری  می ان از واریانس کل مشاااهده شااده را نشااان می 

را  8ای  مجموعه عامل  [Momeni, 2010] کند.انتیاب می

، مجموعه متغیرهایی است که باالتری  سهم را 9سازد. عامل می

در تبیی  واریانس باقیمانده دارد. ای  شااایوه برای عامل ساااوم، 

های کند تا تعداد عاملعدی ادامه پیدا میهای بچهاارم و عاامل  

  متغیر ی هرگهمبست برابر با تعداد متغیرها گردد. اساتیرا  شده 

+ 8و  -8شاااود و مقدار آن بی نامیده می  با هر عامل بار عاملی

کند. واریانس تبیی  شاده توسآ هر عامل برابر است با  تغییر می

ویژه  نامیده مجاذور باارهاای عااملی آن. ای  واریاانس مقدار      

ب رگتر  8شااود. اولی  مقدار ویژه همواره بیشااتری  بوده و از می

نمودار  .استهای بعدی کوچکتر . مقدار ویژه برای عاملاساات

( نشااان 1مقادیر ویژه )آیگ ( متغیرهای ای  تحقیم در شااکل )

 داده شده است.

 استفاده شده و آزمون بارتلت برای انجام تحلیل عاملی پرسشنامه KMO. شاخص 3جدول 

 

نتایج آزمون پرسشنامه  شاخصه های آماری پارامتر مورد بررسی
DAS 

KMO Sampling Adequacy 9شاخص  199 

Approx. Chi-Square 98/319 آزمون بارتلت  

df 38 
Sig. 9 



 منش، علی نصراله تبار، الناز ارقندمحمودرضا کی

 

    (39/ )پیاپی8931 زمستان/دومونقل/ سال یازدهم/ شماره فصلنامه مهندسی حمل 333

 

 

 
 

 
 های سنی گوناگوندهندگان در محدوده. نمودار فراوانی پاسخ3شکل 

 

 

 یرمقاد که یورتی در شاده،  ارا ه ویژه مقادیر نمودار به توجهبا 

 تحلیل در عوامل انتیاب معیار عنوان به را یع از بیش ویژه

 جدول. شااد خواهد انتیاب عامل پنا بگیریم، نظر در عاملی

 کل واریانس از %19 از بیش عامل 0 ای  که دهدمی نشااان( 9)

 عاملی تحلیل هایعامل ذیل جدول مطابم. کندمی توجیاه  را

DAS ایاالی هایمؤلفه تحلیل روش به (PCA )روشاای که 

 .اندشده استیرا  است، هاداده مجموعه ابعاد کاهش برای برای
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محدوده سنی

 های مورد بررسی. سابقه رانندگی )زمان سپری شده از گواهینامه( در نمونه3شکل
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 PCAبه روش  DASهای استخراج شده در تحلیل عاملی عامل .3جدول 

 های در نظر گرفته شدهتعداد مؤلفه

 مجموع استخراج شده از مجذور وزن عوامل مقدار ویژه اولیه

 مجموه
دریاااد از 

 واریانس

دریاااااد 

 تجمعی
 مجموه

دریاااد از 

 واریانس
 درید تجمعی

3 398/3 108/98 108/98 398/3 108/98 108/98 

3 190/8 933/89 930/33 190/8 933/89 930/33 

3 931/8 319/3 991/03 931/8 319/3 991/03 

3 991/8 183/1 139/19 991/8 183/1 139/19 

3 889/8 11331 013/19 889/8 331/1 013/19 

3 191/9 391/0 331/11    

3 111/9 139/3 93/18    

3 031/9 903/3 030/10    

3 001/9 313/9 013/13    

33 301/9 910/9 133/39    

33 999/9 991/9 800/30    

33 993/9 993/9 903/31    

33 938/9 198/8 91/33    

33 893/9 39/9 899    

 

 

 

 

 بار عاملی

 . نمودار مقادیر ویژه سوال های موجود در مقیاس خشم راننده3شکل 

 

ژه
 وی
دار
 مق
س
ریان
وا
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در ای  تحقیم، پس از چرخش ماااتریس بااه روش واریماااکس 

تعادل بیشاااتری در توجیه واریانس کل برای هر یع از عوامل 

واق   شود. درآید و دریادها به یکدیگر ن دیع می بدسات می 

ساااختار عاملی روشاانتر خواهد شااد. واریانس توجیه شااده در 

بعد از چرخش ماتریس  PCAبه روش  DASتحلیال عااملی   

 ( قابل مشاهده است.9در جدول )

 ریتحلیل آما بدیهی اساات که به کمع نرم اف ارهای کامپیوتری

حاساابات الزم برای  توان به سااهولت تمام ممی spssاز جمله 

تری  مرحله تحلیل عاملی تحلیال عااملی را انجاام داد. اماا مهم    

در یع ساختار عاملی آرمانی  تفسایر نتایج به دست آمده است. 

( روی یکی از 0/9غیرها بار عاملی باال )ب رگتر از تهر یاع از م 

ها ( روی ساااایر عامل9/9ها و بار عاملی پایی  )کمتر از عاامل 

( نتایج اولیه تحلیل عاملی انجام شده با توجه 9ول )در جد دارد.

های مورد مطالعه به ساواالت پرساشانامه خشم    به پاساخ راننده 

های شااناسایی عاملو ( پس از چرخش ماتریس DASراننده )

، فاکتورها )سؤاالت( هر عامل و بار عاملی DASشااده مقیاس 

است.ارا ه شده ( 3استیرا  شده برای هر سوال در جدول )

 

 بعد از چرخش ماتریس PCAبه روش  DASهای استخراج شده در تحلیل عاملی عامل .3جدول 

های تعداد مؤلفه

در نظر گرفته 

 شده

 مقدار ویژه اولیه
مجموع مجذور وزن عوامل پس از چرخش 

 واریماکس

 مجموع
درصد از 

 واریانس

درصد 

 تجمعی
 مجموع

از  درصد

 واریانس
 درصد تجمعی

8 398/3 108/98 108/98 830/9 110/80 110/80 

9 190/8 933/89 930/33 891/9 839/80 111/99 

9 931/8 319/3 991/03 318/8 831/83 980/30 

3 991/8 183/1 139/19 131/8 810/89 998/01 

0 889/8 331/1 013/19 193/8 911/89 013/19 

1 191/9 391/0 331/11    

1 111/9 139/3 93/18    

1 031/9 903/3 030/10    

3 001/9 313/9 031/13    

89 301/9 910/9 313/39    

88 999/9 991/9 800/30    

89 993/9 993/9 903/31    

89 938/9 198/8 91/33    

83 893/9 39/9 899    
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 بار عاملی سواالت مقیاس خشم راننده پس از تحلیل عاملی اکتشافی و چرخش واریماکس .3جدول 

Rotated Component Matrixa 
Component 

8 9 9 3 0 

DAS01 .991 -.918 .381 -.813 .333 

DAS02 .  990  .911 .333 .990 .899 

DAS03 .891 .999 .399 .333 .993 

DAS04 -.919 .893 .981 .993 .333 

DAS05 .993 .813 .333 -.908 .938 

DAS06 .880 -.831 .881 .333 -.918 

DAS07 .903 .908 .991 .333 -.993 

DAS08 .999 .333 .999 .999 -.831 

DAS09 .333 .998 .911 .891 .938 

DAS10 .333 .911 .901 .993 .999 

DAS11 .333 .339 -.930 .913 .088 

      

DAS12 .399 .980 .333 .901 -.991 

DAS13 -.930 .333 -.898 .938 .919 

DAS14 -.999 .333 .939 -.918 .839 

 

 هر( سواالت) فاکتورها ،DAS مقیاس شده شناسایی هایعامل

( 3) جدول در سوال هر برای شده اساتیرا   عاملی بار و عامل

 جدول، بهتر فهم و مرور امکان منظور به. اسااات مشااایا

 فرم در عامل نام و سااوال هر در نظر مد ترافیکی هایموقعیت

 هشااد بیان جدول ای  در نی ( تحقیم ای  انجام از قبل) ایاالی

 .است

 از رانیای راننده که است متفاوتی برداشات  علت به بندی دساته 

 نعنوا به. دارد ها سااوال برخی در شااده بیان ترافیکی موقعیت

 نامحسوس سنج سرعت از که شوید می متوجه) 0 ساوال  مثال،

 ورح " سواالت دساته  در ایالی  فرم در( ایدگرده عبور پلیس

 فتهگر قرار راننده خشم احتمالی عوامل از یکی عنوان به "پلیس

 عاملی تحلیل و میدانی برداشاات نتایج که یااورتی در. اساات

 فاکتورهای کنار در را مذکور فاکتور مطالعه، ای  در ها پاسااخ

 و(  سنگی نقلیه وسیله کند حرکت با مسیر انساداد ) 9 ساواالت 

 ای . اساات داده قرار دسااته یع در( پلیس توسااآ توقف) 89

 دلیل ساارعت کاهش که دهدمی نشااان ایرانی، رانندگان انتیاب

   .است رانندگان خشم ایلی

 از یایران رانندگان متفاوت درک و برداشاات ساابب به بنابرای ،

 در هاعامل از برخی نامگذاری رانندگی، هنگام در خشاام دلیل

 شااده اساتیرا   های عامل زیر جدول در. کرد تغییر مطالعه ای 

 .است مشاهده قابل مطالعه ای 
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 DASهای شناسایی شده پس از تحلیل عاملی و تفسیر . عامل3جدول 

-شماره عامل

 (DAS)های 

نام عامل 

 استیرا  شده

شماره سوال در 

 DASپرسشنامه 

بار عاملی هر 

 فاکتور

موقعیت ترافیکی بیان شده در 

 سوال

زمینه سوال )نام عامل( 

 در فرم ایلی

 

 8عامل 

عدم رعایت 

 هنجارها

 حرکات توهی  آمی  اهانت راننده مقابل 139/9 3

 حرکات توهی  آمی  بو  راننده مقابل 118/9 89

 بی احترامی دوچرخه در سواره رو 093/9 88

 

 9عامل 

ممانعت از 

 حرکت

 ممانعت از حرکت گیر کردن در ترافیع 191/9 1

 ممانعت از حرکت پرتاب ش  از کامیون 101/9 89

 ممانعت از حرکت انسداد دید توسآ کامیون 111/9 83

 

 9عامل 

کاهش سرعت 

 حرکت

 حرکت آهسته انسداد مسیر با حرکت کند 113/9 9

 ح ور پلیس عبور از سرعت سنج 139/9 0

 ح ور پلیس توقف توسآ پلیس 391/9 89

 

 3عامل 

عدم توجه به 

 سایری 

 بی احترامی عدم توجه راننده مقابل 310/9 9

 بی احترامی سبقتاف ایش سرعت هنگام  1/9 1

 حرکت آهسته حرکت کند در پارکینگ 190/9 1

 

 0عامل 

رانندگی غیر 

 قانونی

 رانندگی غیر قانونی ویراژ در خیابان 108/9 8

 رانندگی غیر قانونی عبور از چراغ قرم  111/9 3

 DAS. آماره های توصیفی هر فاکتور به همراه ضریب آلفا کرونباخ فاکتورهای 3جدول 

شماره   

های عامل

(DAS) 

عامل استخراج 

 شده

شماره سوال در 

 DASپرسشنامه 
 انحراف معیار میانگبن

 آلفا کرونباخ فاکتورها

 

 

 3عامل 

عدم رعایت 

 هنجارها

3 11/9 81/8 199/9  

89 39/9 81/8 193/9  

88 09/9 93/8 199/9  

 

 3عامل 

ممانعت از 

 حرکت

1 93/9 91/8 190/9  

89 93/9 91/8 183/9  

83 90/9 91/8 189/9  

 

 3عامل 

کاهش سرعت 

 حرکت

9 31/9 91/8 190/9  

0 19/9 93/8 189/9  

89 13/9 81/8 199/9  

 

 3عامل 

عدم توجه به 

 سایری 

9 03/9 90/8 199/9  

1 11/9 81/8 193/9  

1 99/9 93/8 190/9  

 

 3عامل 

رانندگی غیر 

 قانونی

8 10/9 91/8 180/9  

3 19/9 91/8 191/9  
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کل  یابر نانیاطم تیقابل لیآلفا کرونباخ پس از تحل بیا ضااارا

 یهاتمیبدست آمد. تعداد آ 199/9برابر  DAS اسیسااختار مق 

ه شده ارا  حاتیمطابم توض نانیاطم تیقابل لیوارد شده در تحل

 میتحق  یپرسااشنامه در ا یعامل لیبوده اسات. در تحل  تمیآ 83

آلفا کرونباخ مورد قبول قرار گرفته و  یبرا 1/9از  شیب بیضرا

حذف خواهد شد.  اسیبا کل ساختار از مق 8/9اشتراک کمتر از 

 عیو ن د (>𝞪9/1آلفا کرونباخ در حد قابل قبول بوده ) بیضرا

 یها آمارهقرار دارد.  میتحق اتیا ذکر شاااده در ادب ریباه مقااد  

ر آلفا کرونباخ فاکتورها د بیهر فاکتور به همراه ضاار یفیتویاا

 .جدول ارا ه شده است

( نتاایج تحلیال همبساااتگی تجرباه رانندگی، می ان    1جادول ) 

میتلف خشم راننده را نشان های رانندگی و راه معمول با عامل

دهاد. بر اسااااس ای  جادول، می ان راننادگی افراد )مقاادار    می

)کاهش سااارعت حرکت( و  9رانندگی معمول روزانه( با عامل 

)عدم توجه به ساااایری ( از مقیاس خشااام راننده در  3عاامل  

ارتباط اسااات. همانطور که ضاااریب اطمینان بدسااات آمده از 

(، ای  >Sig 98/9دهد )می ماتریس همبسااتگی پیرسااون نشااان

دار بوده و مثبت )مستقیم( است. بدی  ارتباط از نظر آماری معنی

معنی کاه هرچقدر می ان )تواتر( رانندگی افراد بیشاااتر باشاااد،  

های احتمال خشاامگی  شاادن آنها در هنگام برخورد با موقعیت

بیشااتر  "عدم توجه به سااایری "و  "کاهش ساارعت حرکت"

مواردی که در پرسااشنامه مورد استفاده ای   یکی از خواهد بود.

 مورد پرساااش قرار گرفت، DASتحقیم در کناار فرم کوتااه   

ی تصاااادف از زماان دریاافات گواهینااماه بود. تحلیل      تجرباه 

ی تصادف با عامل های میتلف همبسااتگی میان گ ارش تجربه

ویژگی خشاام راننده انجام شااد. بنا بر نتایج مندر  در جدول  

تصاااادف گ ارش شاااده توساااآ رانندگان با تمام  (، تجربه 1)

های خشام راننده همبستگی معناداری را به یورت مثبت  عامل

های دهد. بدی  معنی که می ان خشم راننده در موقعیتنشان می

ترافیکی روزمره با تجربه درگیری در تصادفات در ارتباط است. 

ر نی که دی ماذکور را اینگونه بیان نمود: رانندگا توان نتیجاه می

حتمال شوند با اشارایآ گوناگون ترافیکی بیشاتر خشامگی  می   

 شوند.بیشتری در تصادفات ترافیکی درگیر می

 نتایج تحلیل همبستگی تجربه رانندگی، میزان رانندگی و راه معمول با عامل های مختلف خشم راننده .3جدول 

رانندگیسنوات  س  جنسیت   راه مورد استفاده می ان رانندگی 

عامل 

3 

Pearson 

Correlation 
.993 .913 -.983 .833 .333 * 

Sig. (2-

tailed) 
.181 .931 .131 .919 .933 

عامل 

3 

Pearson 

Correlation 
.991 -.990 .991 .818 .908 

Sig. (2-

tailed) 
.119 .139 .199 .899 .190 

 

عامل 

3 

Pearson 

Correlation 
.911 .881 .839 .333 ** -.831 

Sig. (2-

tailed) 
.301 .911 .819 .991 .903 

عامل 

3 

Pearson 

Correlation 
.881 .983 .919 .333 ** -.998 

Sig. (2-

tailed) 
.919 .119 .331 .999 .110 

عامل 

3 

Pearson 

Correlation 
-.333* .333 ** .333 ** .890 -.919 

Sig. (2-

tailed) 
.939 .999 .993 .981 .009 
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 های مختلف خشم راننده نتایج تحلیل همبستگی تجربه تصادف با عامل. 3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 نمی ا رانندگی، تجربه همبساااتگی تحلیل نتایج( 1) جادول 

 نشان را راننده خشم میتلف های عامل با معمول راه و رانندگی

 مقدار) افراد رانندگی می ان جدول، ای  اسااااس بر. دهد¬می

 و( حرکت ساارعت کاهش) 9 عامل با( روزانه معمول رانندگی

 در راننده خشاام مقیاس از( سااایری  به توجه عدم) 3 عامل

 از آمده بدساات اطمینان ضااریب که همانطور. اساات ارتباط

 ای  ،(>Sig 98/9) دهدمی نشااان پیرسااون همبسااتگی ماتریس

 بدی  .است( مستقیم) مثبت و بوده دارمعنی آماری نظر از ارتباط

 د،باشاا بیشااتر افراد رانندگی( تواتر) می ان هرچقدر که معنی

 هایموقعیت با برخورد هنگام در آنها شاادن خشاامگی  احتمال

 بیشااتر "سااایری  به توجه عدم" و "حرکت ساارعت کاهش"

 ساااواالت در ترافیکی مذکور هایموقعیت نمونه. بود خواهد

 پرسشنامه در و( 0 جدول در سواالت شماره) یع هر به مربوط

 دهد می نشان( 1) جدول همچنی . است مشیا استفاده مورد

 تحت( قانونی غیر رانندگی) راننده خشاام مقیاس 0 عامل که

 زا شااده سااپری زمان) رانندگی ساانوات و ساا  فاکتور دو تاثیر

 اف ایش اب که کندمی بیان همبستگی ای  تفسیر. است( گواهینامه

 شاادن خشاامگی  احتمال رانندگی،( تجربه) ساانوات و ساا 

 سااایر) قانونی غیر رانندگی هایموقعیت با مواجهه در رانندگان

 ناناطمی ضاارایب که دیگر ارتباط دو یابدمی اف ایش( رانندگان

 تحلیل جدول در نی ( >Sig 90/9) دهندمی رانشااان کمتری

 رعایت عدم) 8 عامل ارتباط. اساات تشااییا قابل همبسااتگی

 غیر رانندگی) 0 عامل ارتباط و اسااتفاده مورد راه با( هنجارها

 . رانندگان جنسیت با( قانونی

 اطالعات ورود مرحله در سااواالت پاسااخ کدگذاری به توجه با

-راه چه در معمول طور به" سوال خصوف در ای،پرساشانامه  

 راه" ،"ب رگراه" ،"آزادراه" هایگ ینه به "کنیدمی رانندگی هایی

 به "محلی هایخیابان و فرعی مسیرهای" ،"شهری ایالی  های

 ضااریب تفساایر لذا. اساات داده نساابت 3 تا 8 اعداد ترتیب

 شمخ" و "اساتفاده  مورد راه" فاکتور دو میان مثبت همبساتگی 

 بدی ( 1) جدول در "هنجارها رعایت عدم مشاااهده از راننده

 استفاده مورد راه عملکردی درجه کاهش با که، اسات  یاورت 

 برخورد در راننده شدن خشمگی  احتمال ،(فرعی به ایالی  از)

 اف ایش دیگران ساااوی از هنجارها رعایت عدم موقعیت باا 

 نشااان رفتارهای که باشااد ای  تواندمی امر ای  دلیل. یابدمی

 راننده اهانت" مانند "ترافیکی هنجار رعاایت  عادم " دهناده 

 در "رو سااواره در دوچرخه" و "مقابل راننده بو " ،"مقابل

 خطرناک و باال سااارعت دلیل به ب رگراهی و آزادراهی معابر

. شااودنمی مشاااهده معموال خاطی راننده برای رفتارها ای  بودن

 هدرج و ساارعت اف ایش با رفتار اینگونه بروز احتمال واق  در

 اهدهمش از ناشی خشم آن تب  به و یافته کاهش معابر عملکردی

بود. خواهد کمتر نی  رفتار ای 

8عامل   9عامل   9عامل   3عامل   0عامل    

درگیری در 

 تصادف

Pearson 

Correlation 
.333 ** .333 ** .333 ** .333 ** .333 ** 

Sig. (2-tailed) .999 .999 .999 .999 .993 

تصادف 

 جرحی

Pearson 

Correlation 
.333 ** .333 ** .333 ** .333 ** .333 * 

Sig. (2-tailed) .999 .999 .998 .993 .999 

تصادف در 

یع سال 

 گذشته

Pearson 

Correlation 
.333 * .333 * .819 .803 .801 

Sig. (2-tailed) .989 .989 .931 .891 .899 
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نام عامل 

در فرم 

 اصلی

شماره 

سوال در 

 فرم کوتاه

شماره 

سوال در 

 فرم بلند

 کشور)سال انجام تحقیق(
نام عامل در تحلیل 

 عاملی نتایج این مطالعه
 چین

(3333) 

 هند

(3333) 

 اوکراین

(3333) 

 نیوزلند

(3333) 

 ایران

(3333) 

رانندگی 

 غیرقانونی

 رانندگی غیرقانونی 10/9 91 9113 99/9 81/9 1 8

 رانندگی غیرقانونی 919 01/9 91/9 903 93/9 89 3

  13/9 83/9 90/9 33/9 98/9 میانگی  نمره عامل

رانندگی 

 آهسته

 کاهش سرعت حرکت 31/9 93/9 90/9 39/9 80/9 89 9

 عدم توجه به سایری  99/9 91/9 91/9 81/9 99/9 81 1

  90/9 18/9 19/9 9/9 13/9 میانگی  نمره عامل

حضور 

 پلیس

 کاهش سرعت حرکت 919 10/8 39/8 91/9 803 81 0

 کاهش سرعت حرکت 13/9 39/8 11/9 99/9 813 91 89

  13/9 13/8 91/9 9/9 03/8 میانگی  نمره عامل

رفتار 

توهین 

 آمیز

 عدم رعایت هنجارها 11/9 91/9 99/9 90/9 90/9 98 3

 عدم رعایت هنجارها 3/9 919 39/8 918 38/9 99 89

  13/9 31/9 01/9 31/9 91/9 میانگی  نمره عامل

ممانعت از 

 حرکت

 ممانعت از حرکت 93/9 91/9 99/9 99/9 91/9 83 1

 ممانعت از حرکت 93/9 31/9 99/9 93/9 910 93 89

 ممانعت از حرکت 90/9 81/9 919 911 31/8 99 83

  81/9 99/9 31/9 31/9 98/9 میانگی  نمره عامل

بی 

 احترامی

 عدم رعایت هنجارها 909 11/9 919 80/9 30/9 99 88

 عدم توجه به سایری  911 99/9 81/9 901 31/9 81 1

 عدم توجه به سایری  03/9 911 38/9 30/9 31/9 89 9

  98/9 0/9 93/9 11/9 19/9 میانگی  نمره عامل

  31/9 19/9 19/9 99/9 31/9 میانگین نمره کل مقیاس
 

 

 DAS یهافاکتورها و عامل  یانگینمرات م سهی( مقا3جدول )

 ;Feng et al. 2016] را نشان داد. کشورها ریبا ساا  رانیدر ا

Gueho et al.,2014;Bener,2008, Ozkan,2006; 

Sarbescu,2012,Sarbescu,2016]  الزم به ذکر اساات، با

توجاه باه اینکه در دو مطالعه مربوط به چی  و هند از فرم بلند   

سوالی( پرسشنامه مقیاس خشم راننده استفاده  99سوالی و  98)

در  DASشااده بود، شااماره سااوال در فرم کوتاه و فرم بلند   

جدول ارا ه شااده اساات تا مطالعات تطبیقی بعدی با سااهولت  

در جدول ارا ه شااده اساات تا  DASبیشااتری انجام گیرد. بلند 

 مطالعات تطبیقی بعدی با سهولت بیشتری انجام گیرد.

شود که در ( مشاایا می3با بررسای ارقام موجود در جدول ) 

و ، میانگی  نمره عامل "ممانعت از حرکت"خصاااوف عاامل  

 3نمره تماام فااکتورها )ساااواالت( در رانندگان ایرانی بیش از   

کشاور مورد مقایسه است. بدی  معنی که در مواجهه با موقعیت  

هاای ترافیکی کاه ماانعی برای حرکت راننده ایجاد می شاااود    

و  "ونیشااا  از کام پرتاب"، "عیا کردن در تراف ریگ")ماانناد   

خشاام رانندگان (، متوسااآ می ان "ونیتوسااآ کام دید انسااداد"

 در ایران با سایر کشورها DASهای مقایسه نمرات میانگین فاکتورها و عامل .3جدول 

 



 منش، علی نصراله تبار، الناز ارقندمحمودرضا کی

 

    (39/ )پیاپی8931 زمستان/دومونقل/ سال یازدهم/ شماره فصلنامه مهندسی حمل 333

ند اایرانی نسابت به سایر کشورها که در ای  تحقیم مقایسه شده 

 .بیشتر است

 گیرینتیجه. 3 

برای نمونه  PCAبه روش  DASتحلیل عاملی نتایج بناابرای   

درید واریانس  19عاملی حدود  0ایرانی نشاان داد که ساختار  

 مناساابتواند به عنوان ساااختار عاملی کل را توجیه کرده و می

در نظر گرفتاه شاااود. قاابلیات اطمیناان از روش آلفا برای کل     

محاسااابه شاااد و تفسااایر نتایج به منظور   91199مقیاس برابر 

های شااناسایی شده به همراه گ ارش بار عاملی نامگذاری عامل

 هر فاکتور ارا ه شد.

با تحلیل همبساتگی فاکتورهای دموگرافیع و سااابقه تصادفات  

مقیاس خشاام راننده، مشاایا شااد که هرچقدر راننده با نتایج 

می ان )تواتر( رانندگی افراد بیشتر باشد، احتمال خشمگی  شدن 

 "کاهش سرعت حرکت"های آنها در هنگام برخورد با موقعیت

بیشاااتر خواهد بود. همچنی  نتایج  "عدم توجه به ساااایری "و 

نشااان داد با اف ایش ساا  و ساانوات )تجربه( رانندگی، احتمال 

های رانندگی گی  شاادن رانندگان در مواجهه با موقعیتخشاام

ر یابد و در خصوف تاثیغیر قانونی )سایر رانندگان( اف ایش می

خشام بر ایمنی ترافیع، نتایج بررسی نشان دهنده ای  است که  

رانندگانی که در شاارایآ گوناگون ترافیکی بیشااتر خشاامگی    

یر درگ شاااوند با احتمال بیشاااتری در تصاااادفات ترافیکی می

 خشاام مقیاس هایعامل تمام میان مشااابهی ارتباط شااوند.می

 ای  در البته. دارد وجود جرحی تصاااادفات می ان با رانناده 

 یمعن به که شودمی مشاهده همبستگی ضرایب کاهش خصوف

 .ستا تصادفات اینگونه وقوه احتمال بر خشم عامل کمتر تاثیر

ارتباط  جرحی تصاااادفات با( قانونی غیر رانندگی) 0 عاامل 

 عامل ای  اطمینان قابلیت و ضااریب کاهش. تر داردضااعیف

 تعداد با ارتباط در راننده خشاام هایعامل سااایر به نساابت

 دگانیرانن: شود تفسیر یورت بدی  تواندمی جرحی، تصادفات

 بیشاااتر دیگران قانونی غیر رانندگی مشااااهده هنگام در که

 و دپردازنمی قانونی غیر رانندگی به کمتر شااوند،می خشاامگی 

 منجر ترافیکی شدید تصادفات در آنها درگیری احتمال نتیجه در

 بدون اخیر توضااایحات البته. یابدمی کاهش مصااادومیت به

 و بودهن اتکا قابل آماری دقیم بررسی و مفصل میدانی برداشات 

 یآت مطالعات برای آزمایش اولیه فرض عنوان به فقآ اینجا در

 .گردید یانب

 ،"اخیر سال یع در تصاادف " پرساش  به پاساخ  خصاوف  در

 راننده خشاام مقیاس 9 و 8 های عامل با قوی چندان نه ارتباط

 در راننده خشم می ان دهنده نشان که عامل دو ای . شد مشاهده

 از ممانعت" و "هنجارها رعایت عدم" های موقعیت با برخورد

 ایرساا به نساابت آماری ارتباط تعداد بیشااتری  اساات، "حرکت

 ادهد نشااان ترافیکی تصااادفات به مربوط سااواالت با را عوامل

 .  است

( در DASپس از مقایسه نمرات مقیاس خشم راننده )همچنی  

های ی جاری با مطالعات مشابه کشورهای دیگر )در سالمطالعه

( مشیا شد که خشم راننده در 9981و  9980، 9989، 9988

ایرانی مطالعه شاااده به  های میتلف در میان رانندگانموقعیات 

تری نسبت به کشورهای اروپایی، و طور کلی وضااعیت بحرانی

وضاعیت بهتری نساابت به کشااورهای در حال توسااعه آسیایی  

که میان چند کشااور  DASی نتایج )هندوسااتان( دارد. مقایسااه

اروپایی و آساایایی با ایران انجام شااد، نشااان داد که رانندگان   

 یم جاری نمرات بیشتری در زمینهایرانی بررسی شده در تحقی

نسااابت به  "ممانعت از حرکت"می ان خشااام در مقاابلاه باا    

 کنند. کشورهای اروپایی مورد مقایسه کسب می
 

 بندیجمع. 3

ای  مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی تاثیر خشم راننده بر ایمنی 

ترافیع و تصادفات انجام شد. بدی  منظور، بررسی می ان خشم 

راننده تهرانی( با اساااتفاده از  39راننادگان نمونه مورد مطالعه ) 

( انجاام گرفت. در ادامه با  DASفرم مقیااس خشااام رانناده )  

و چرخش واریماکس،  PCAتحلیل عاملی پرسشنامه به روش 

های ایلی تعیی  شده و امکان تحلیل همبستگی به منظور عامل

گام  دردید. کشاف ارتباط خشم با تصادفات رانندگی ممک  گر 
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نیساات، بررساای جامعی در خصااوف ادبیات مطلب، تعریف  

روانشااناساای ترافیع و پیشااینه مطالعات خشاام رانندگی انجام  

ای گرفت. سااپس به مرور روش انجام کار پرداخته شااد. نمونه 

راننده زن و مرد تهرانی در ساانی  متفاوت و با  898متشااکل از 

ن با استفاده از روش می ان رانندگی و سااوابم گواهینامه گوناگو

( مورد بررسی DASخود اظهاری خشاام رانندگی )پرسااشنامه 

 39های ناقا، قرار گرفتند. پس از راسااتی آزمایی و حذف فرم

نمونه برای تحلیل نهایی انتیاب شاااد. با انجام عملیات تحلیل 

( برای DASعاملی، فاکتورهای ایاالی مقیاس خشاام راننده ) 

رانندگان ایرانی مورد مطالعه مشااایا شاااد. مرحله تحلیل و 

، تحلیل عاملی، DASگام کلی بررسااای  چهاربحا  شاااامل  

مقایسااه با سااایر کشااورها و نهایتا تحلیل همبسااتگی و کشااف 

 ارتباط میان تصادفات و خشم راننده بود.

ها و در نهاایات، بحا  در مورد نتایج بدسااات آمده از تحلیل   

هااای اری قاااباال قبول انجااام گرفاات و ویژگیدساااطوح معنی

دموگرافیع دخیل در خشاام رانندگان بررساای شاادند. همچنی  

های تااثیر می ان خشااام در انواه موقعیات های ترافیکی )عامل  

 .پنجگانه( بر تصادفات ترافیکی تعیی  شد

 . پیشنهادات3

موضااوعی که برای بررساای بیشااتر در مطالعات آتی در زمینه   

وند، شاابینی رفتار رانندگان پیشاانهاد میپیشرفتارشااناساای و  

( برای بررسی دقیم NDSاساتفاده از داده های رفتار رانندگی ) 

. اگرچه طبم تحقیقات استاثرات خشاام راننده بر رفتار راننده 

آوری اخیر انجاام شاااده در ای  زمینه ای  روش به تازگی جم  

 ین یع نتیجهها از رانندگان را شروه کرده است، اما به عنواداده

های دیگر برای طراحی مطالعات مشابه تواند به نوآوریمهم می

 کمع کند.  

 هاپی نوشت.3
. Road Rage 

Driving . Anger 

. Naturalistic Driving Study 

. Driving Anger Scale 

 مراجع. 3

رتبه بندی قطعات  "(8931ن. ) نهاوندی، و م. اسد امرجی، -

جاده های برونشهری با استفاده از ترکیب شاخا شدت 

، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، "تصادفات و ممی ی ایمنی

.80-8 دوره نهم، شماره اول، ف  

رابطه  بی  ویژگی های شیصیتی  "(8911 . ه. ) ،حم شناس -

 مجله پژوهشی حکیم، ،"(8913)و رفتار رانندگی در شهر شیراز

 .03-31 سوم، ف.، شماره یازدهمدوره 

نقش  " (8938) رحیمی1 امیرمساعود و امی  شایخ دستجردی   -

شیصیت و رانندگان پرخاشگرانه در بروز تصادفات و تیلفات 

های نوی  در مهندسااای ، دومی  کنفرانس ملی یاافته "راننادگی 

اونت مععمران، نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد،

 .و نقل ترافیع و سازمان حمل

و یااااالحی  ،زطااباایبی .،س ،سااائااوف حاادادی ثاااناای -

بررسای رابطه ی خشم رانندگی، خودنظم   " (8933) .قدردی،

، "جویی هیجانی و توانایی بازداری با رفتارهای پرخطر رانندگی

چهاااردهمی  کنفرانس بی  المللی مهناادسااای حماال و نقاال و 

   .ترافیع، تهران

و  .ف ،جنتی فرد ح.، ،ساااوری ر.، م. ،محمدیس.، ، علوی -

-تعیی  ویژگی های شاااناختی "( 8933) .س ،محمدی کلهری

-8939رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانج ترافیکی 

، مجله ارتقای ایمنی و پیشااگیری از مصاادومیتها، دوره  "8939

 .999-999، ف. 3سوم، شماره 

-شااناختیاثربیشای گروه درمانی  " (8939م. ت. ) ،کاظمینی -

مجله  ،"رفتااری در کااهش خشااام و پرخااشاااگری رانندگی   

 .88-8 ف.1دومشماره  ،روانشناسی بالینی، سال سوم

رابطه ی ویژگیهای شاایصیتی، "(8913. ش. )لفمحمدپور، ا -

سااالمت روان و پرخاشااگری با عادات رانندگی در رانندگان پر 

، مجله علمی پژوهشاای دانشااگاه علوم پ شااکی شااهید   "خطر

ی د، دوره هجدهم، شااماره سااوم، ویژه نامه همایش  یاادوقی 

 .999-990رفتارهای پرخطر، ف. 
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، "SPSSتحلیال آمااری باا اساااتفاده از     "(8913مومنی،م. ) -

 تهران، نشر مولف.
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سیستان و از دانشگاه  8919، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال منشمحمودرضا کی

از دانشگاه  8919در سال را  راه و ترابری -و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران بلوچستان

ولوژی انستیتو تکناز دانشگاه  را راه و ترابری-مهندسی عمراندرجه دکتری در رشته   و علم و ینعت ایران

ر مهندسی روسازی، تعمیایشان  القهزمینه های پژوهشی مورد عاینسا فرانسه )دانشگاه دولتی(  اخذ نمود.  

ور دانشگاه پیام نو نگهداری روسازی و ایمنی راه بوده و هم اکنون ع و هیات علمی با مرتبه استادیار در 

 است.

 

 

از دانشگاه  8919را در سال  عمران-، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمرانعلی نصراله تبار آهنگر

علم از دانشگاه  8910در سال را راه و ترابری -و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گیالن

راه و -مهندسی عمرانموفم به کسب درجه دکتری در رشته   8931در سال  .اخذ نمود و ینعت ایران

و هم اکنون مدرس موسسه آموزش عالی علوم و فناوری  از دانشگاه پیام نور تهران شمال  گردید  ترابری

 ایمنی راه،ایشان  القهزمینه های پژوهشی مورد ع. زمینه های پژوهشی مورد عالقه ایشان آریان است

 است. تیصصی قیر وآسفالت هایآزمایشازی و طراحی روس

 

 

پیام نور تهران از دانشگاه  8939را در سال  مدیریت اجراییدرجه کارشناسی در رشته مهندسی  الناز ارقند

پیام نور از دانشگاه  8930در سال را راه و ترابری -درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران، شمال

و هم اکنون دانشجوی دکتری عمران راه و ترابری دانشگاه پیام نور مرک  تهران  اخذ نمود تهران شمال

 .است طراحی روسازی و ایمنی راه ایشان القه. زمینه های پژوهشی مورد عشمال است

 

 


