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 چكيده

ای از احساساا،  مماات ، ا اوهویاای اریااای ماای  اسات  اه        شخصیت مجموعه

ا اریااا  ااتکارد  .  ناد چهونهی داک ا پاسخ ارراد به حوادث ا ااتدادیا اا مشخص می

ییی  یاای شخصا  اتژگای برخای از   دااد ا شخصایت ااننادق ااراا    ثیرأمحت منیز اانندگی 

حاضار اتا     مدعای نوشیاا .دیندایای پرخطر اانندگی سوق میاانندگان اا به سمت اریا

اا پرخطار ااننادگی    اریاا  طلبیییجان ا منوعگی شد، ژبا دا ات یتجومحرتک است  ه

 محقیا  پیماتشای بار   نیاتج دید. می اراا ثیرأ  محت مخطا  وغزش ا مخلف ۀمشخصبا سه 

ساا  ا باارمر ساا   شا ر     01نفر از اانندگان )خوداا ساوااان    061اای اریاا اانندگی 

رگزتدق ا مواد مصااحبه ااراا   ب ایگیری چندمرحلهااش نمونه ه به  0931مش د دا سا  

حد میوسط ا  یا دازمودنیآی تجولی میزان محرتکنشان داد  ه اگرچه به طوا  اند  گرریه

جوتی ا میغیر محرتک ۀبی  دا مجموع  ستی  اتپا حد دا یااریاایای پرخطر اانندگی آن

اتجااد اتا     داجاود دااد ا  ا  ρ=39/1) باار  بسایهی نسابیا   اریاایای پرخطر اانندگی یم

اریااا پرخطار     ۀی  میغیر شاد، ییجاان ا از مجموعا   تجومحرتک ۀمجموع ازبسیهی  یم

 ع دق دااند.  خطای اانندگی بیشیرت  س م اا بر میغیر

  خطا  وغزش  مخلف  شد، ییجان  پرخطر اانندگی جوتی  اریاا: محرتکهاواژهكليد
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 مقدمه. 1

به مابیر میال ما     .است تک عامل اساسی دا اریاا اانندگی  یای شخصییی اانندقاتژگی

 ازای شخصایت مجموعاه    ناد.  ند  اانندگی میگونه  ه زندگی میانسان آن  0331ا یابز )

 ه چهونهی داک ا پاسخ ارراد باه حاوادث ا   ریاای مای  است احساس  رکر ا اوهویای ا

مواند شخصیت می  اانندگیمف وم  . دا 0331  0)به نقل از جونا  ندااتدادیا اا مشخص می

دا  ااراا دیاد.   ثیرأیای خاص اانندگی محت مچهونهی ااتکرد ا اریاا ارراد اا دا مواایت

پیامادیای ااننادگی    ا2ایای پرخطار ااننادگی  اریا دا موانندیای شخصییی میاتژگی  نییجه

تاک اتژگای    . 2111  9)اانداسایت  ثیرگاااا باشاند  أدا مصاادرا، م  داگیاری  م اتمثل جرا

 جاوتی گی مواد موجاه ااراا گرریاه  محرتاک    شخصییی  ه اثر آن بر اریاایای پرخطر اانند

 آن  یاتژگا   اه   ناد مارتف می صفیی صوا، به اا 3جوتی  محرتک0331) 1زا رم  است.

مماتال باه پااترش خطریاای      ا شادتد  ا مازق  پیچیدق مینوع  ۀمجرب ا ییجان جویاجست

لیادی اتا  اتژگای      ۀ. نکیا است یامجربه ات  خود خاطر به ماوی ا اجیماعی  حقوای بدنی 

باه  )یای جدتد ا  شف محیط است شدن به محرکبینانه برای نزدتکشخصییی مماتل خوش

محقیقا، زتادی اامباط  مرمبط است. جوتی با اریاایای پرخطررتکمح  .0331  نقل از جونا

   اسایفادق از ماواد   0311  6جوتی با اریاایای پرخطر مثل اسیفادق از اوکال )اساچواا  محرتک

   انااواع 0913حسااینی   ؛0919 گااودازی ا اساایمی  ؛0311  1مخاادا )سااامیندا ا باا ک 

  اعییااد   0313  1پارز ا مواابیاا  زئای )    جرم ا جناتت ج0316  یای جنسی )زا رم مجربه

                                                
1. Jonah 

2. Risky driving behavior 

3. Wundersitz 

4. Zuckerman 

5. Sensation Seeking 

6. Schwarz 

7. Satinder& Black 

8. Perez & torrobia 
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اامبااط    دیناد. یمچنای   اا نشاان مای    0913 رورداند ا ریحی آشییانی  اتنیرنیی )سلطانی 

 ؛0311  0زا ارم  ا نیا   )میادد  موسط محقیقا،جوتی ا اریاایای پرخطر اانندگی محرتک

 ؛2110جوناا    ؛2116  9نقل از ااویدا  ا ااندموبه  2111آوبرگ   ؛0331 جونا  ؛0331  2آانت

 ااویادا  ا اانادمو    ؛2113  1دای  ؛2119  6سامر ؛2112  3آتواس  ا ااندمو ؛2110  1رتون 

ااناد اا باه گسایرش مخلفاا،      .شان دادق شادق اسات  ن  0911 گودازی ا شیرازی  ؛2116

اتا   ن ممر از دااد   آ ه نوشیااحاضار بار اای اریااا ااننادگی      1مش د اتژق داهب  اانندگی

داات ماواد مطاوااه    ااننادگی باه   پرخطر به اریاا منجر  ه شراتط  نداا اتجاب می ضراا،

  یتجاو محرتک ید بر أات  است  ه با ممر ز ا م نوشیاا حاضریدف   یمی  مبنا برارااگیرد.

  .  ند اا آشکاابه یم ا اابسیهی ات  دا اریاا  محلیلاریاایای پرخطر اانندگی دا مش د اا 

  تحقيق ي نظريمبان. 2

 خود اانندگی برای اوهوتی صوا، به  ه اانندق دانندیم اریاای اا اانندگی  0339اوندا )

قل از از اان ا  به ناسیاندااد ) ۀراصل میزان حفظ ممر ز ا میزان سرعت  مانند ؛ ندمی انیخاب

شاوند.  یما  00منفی ا اریاایای 01مثبت اریاایای دسیه دا شامل اریاایا  . ات 2113  3رتون 

                                                
1. Zuckerman & Neeb 

2. Arnett 

3. Oltedal & Rundmo 

4. Lajunen 

5. Iversen & Rundmo 

6. Sumer 

7. Dahlen 

 06یزاا ا 031مایۀ نخست سا  ابل  از  6دا مش د دا مقاتسه با  0931مایۀ نخست سا   6ااوع مخلفا، اانندگی دا . 1

مواد ارزاتش تاریه است. یرچند آماا مصادرا، دا یمی  مد، مشابه  ایش زتادی نشان  120یزاا ا  361 مواد به

  .0931برابری مخلفا، دا مش د آماای است  ه اابل مأمل است )جافری   9دید؛ اما ارزاتش می

9. Ozkan & Lajunen 

10. Positive behaviors 

11. Negative behaviors 
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 شاود. می گفیه 0پرخطر اانندگی م اجمی تا اانندگی اانندگی  دا منفی اریاایای مجموعه به

 نناد    بیان مای 0331اتس  ) .دیندمی اا پوشش 9مخلفا، ا 2خطایا از گراق دا اریاایا ات 

خطایاا  عادم مورقیات دا اااداما،      اجاود دااد.  مخلفاا،  ا  ه مماتز ااشنی باب  خطایاا  

ود ا مخلفا، انحاراف عمادی از   شمواد نظر مابیر می ۀسیدن به نییجشدق برای ایاتزبرنامه

به عباا، ؛ اتم  تک سیسیم پرخطر رزم به نظر می اسد ۀیاتی است  ه برای حفظ ادااشیوق

شااود مخلفااا، انحااراف عماادی از ینجاایااا ا عملکردمبنااا دا جااادق مارتااف ماای   دتهاار

ااننادگی دا ساه    اریاایای پرخطار   0331تس  )ا ۀقیدبه ع  .2111  1)اسیرادوینگ ا میداز

 دا اانندگی یسیند   انحرارامی«یاوغزش» گیرد.اراا می 1ا مخلفا،6  خطایا 3یاشبخش وغز

مواناد   اه مای  آتناد  می داجو به پردازش اط عا، ا حارظه  وجهم دا مشک می علت به  ه

 عادم  «خطایاا » اانندگی داشیه باشاد؛  ثیری دا اتمنیأاما باید است  ه م ؛باعث خجاوت باشد

باشاد ا  مواد نظر دا اانندگی مای  ۀشدق برای اسیدن به نییجاتزیااداما، برنامه مورقیت دا

برای اانندگی اتم  ضراای به نظار   ی است  ه اساسا   انحراف عمدی از اریاایات«مخلفا،»

شخصییی  ه  ۀ، عمدتکی از ممات  شخصیت است. ثیرأ لی محت م به طوا اریاا می اسد.

تاا مماتال رارد باه  سا        جاوتی محرتک  دیدثیر اراا میأاانندگی اا محت م پرخطر اریاا

 . 2113نقال از دایا      باه  0333  زا ارم    0331)آانات    است یای جدتدییجان ا مجربه

 ۀمجرب ا ییجان جویاجست آن  اتژگی  ه داندمی جوتی اا صفییمحرتک  0331) زا رم 

 به ماوی ا اجیماعی  حقوای خطریای بدنی  مماتل به پاترش ا شدتد ا زق  پیچیدقمینوع  ما

جاو  گاراتش باه ساوی  سا       اتژگی اساسی ارراد محرتاک  .است یامجربه ات  خود خاطر

                                                
1. Risky driving   

2. Errors 

3. Violations 

4. Stradeling & Meadows 

5. Lapse 

6. Errore 

7. Violation 
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دا  جوتااان دائمااا اساات. محرتااکمجااااب جدتااد ا خطر ااردن باارای اساایدن بااه مجااااب 

خاود یسایند ا حاضارند آن اا باه      یای جدتد ا مازق دا محیط زندگیجوی محرکاجست

ب ای سنهی  دا مارض خطر اراا دادن حیثیت ا اعیباا اجیماعی ا حیی س میی جسمانی ا 

گرا یسیند  ه از یا به احیما  بیشیری اررادی ماجراجو ا برانحیا، خود به دست آااند. آن

 باه نقال از   0919شوند )شاوویز ا شاوویز    حوصله مینواخیی خسیه   سل ا بیمکراا ا تک

 برانهیخیهای  ساط   آاادندسات به برای خواقییجان ارراد .0913  ا مجاید  جیاف  م رابی

 اتا   علت به نه دااند  مخیلفی مااشر، ارراد با یاآن. زنندمی مخیلفی  اایای به دست ب ینه

 خطار پر یاای دا رااویات  یاا نآ .یسایند  محرتاک  دنبا  به بلکه ؛بهاااند ثیرأم دتهران بر  ه

یاای خطر اردن   ی مطرح شدق است  ه تکی از انهیزقوحاظ مئوا از. شوندمی داگیر مخیلف

. محقیقا، اااخار   0331 نند )آانت  ینهام اانندگی  ییجانی است  ه برخی ارراد مجربه می

جوتی ا ااننادگی پرخطار اجاود دااد.    نشان داد  ه اامباط مشخصی بی  محرتک 0331 ۀدی

 ناد  جوتی  سبک اانندگی اشخاص اا مای  مای دادق است  ه محرتک شواید یمچنی  نشان

باار  جاوتی   نناد  اه اراراد باا محرتاک       بیاان مای  0339) یاااا، ا زا رم  .0331)جونا  

آمیاز اجینااب   یای مخااطرق تجوتی پاتی  از رااوی ه ارراد با محرتک دا حاوی  پاترنداتسک

جاو بارای پااداش    ست ات  باشاد  اه اراراد محرتاک     نند. تکی از درتل ات  امر ممک  امی

جاو دااای  ات  امر ات  است  ه ارراد محرتک درتل دتهر ند. ازایا اازش بیشیری اائلرااویت

شود ات  اراراد خودشاان اا  میار دا خطار ببینناد ا      بینانه یسیند  ه باعث میماص  خوش

 زتابی  نند. آمیز اا  میر اایای مخاطرقاحیما  نیاتج منفی رااویت

ااننادگی   جوئی باه اریاایاای پرخطار   دید  محرتکنشان مینیاتج محقیقا، مخیلف نیز 

جاوتی ا اریاایاای پرخطار    محرتاک  باااۀ مطاوااه دا  11  با براسی 0331جونا )انجامد. می

جاوتی ا  جز چ اا ماواد اامبااط مثبیای بای  محرتاک     یا بهآن ۀاانندگی نشان داد  ه دا یم

 91 ۀبااز  دا جوتی ا ااننادگی پرخطار  اجود دااد. شد، اابطه بی  محرتک اانندگی پرخطر

بر   0331آانت )محقی   است.نوسان  دا    بسیه به مایاا سنجش اریاا اانندگیصدم 11اوی 
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اریاایاای  نشان داد  ه اساس مماتل باه  آموزان بی  دانش دا اریاایای پرخطر اانندگیاای 

اتاژق  جوتی ا پرخاشهری ن فیه اسات )باه  صییی محرتکیای شخپرخطر اانندگی دا اتژگی

جاوتی ا  برای نوجوانان پسر  اه نسابت باه نوجواناان دخیار مماتال بیشایری باه محرتاک         

  نیز مکراا شاد. باه طاوا    0311یا دا پژایش زا رم  ا نی  )گری دااند . ات  تاریهپرخاش

طلبای از یماه بیشایر    جاان   دا پژایش خود به ات  نییجه اسید  اه یی 2110رتون  )  مشابه

 دا محقیقی  2112) ا ااندموآتواس    ند.بینی می  انجام خشونت دا اانندگی اا پیشاحیما

 دا  اه   ساانی  دادناد  نشاان  اانندگی پرخطر بررردی  یایمفاا، ا شخصیت ثیرأپیرامون م

 دا  ه سانی  با دا مقاتسه اند داشیه بارتی ۀنمر عصبیت ا طلبیییجان یای شخصیییاتژگی

 اراراد  اتا   .اندداشیه پرخطر اانندگی بیشیر خیلی دند  ر س   مریپاتی ۀ نمر صفت دا ات 

 دا  یمچنی  .اندداشیه بارمری ۀنمر نیز بار سرعت ا اانندگی ع تم گرری نادتدق یمچنی  دا

 نزدتاک  یایحاوت  دند رمی انجام پرخطر اانندگی  ه  ه  سانی شدق دادق نشان محقی  ات 

 بیشایری  جسامی  ا مااوی  صادما،  به منجر  ه بودند  ردق مجربه اا مصادف تا ا به مصادف

دا پژایشای  اه بار اای ااننادگان     نیاز    2119) ساامر  اسات.  شادق  یااانندق ۀبقی به نسبت

دتهار  گری با یمجوتی ا پرخاشبه ات  نییجه اسید  ه محرتک  ای دا مر یه انجام دادحرره

جوتی باا ااننادگی   محرتک داتاریند  2113دای  )  نند.بینی میآمیز اا پیشقاانندگی مخاطر

عبوا ازمناط  ممنوعاه ا   اانندگان  به ینهام مسیی  سرعت بیش ازحد مجاز  مسابقه با ساتر

  نشان داد  اه  2111آوبرگ )  یمچنی  اامباط است. اانندگی دا پرخطر اریاایای انواع دتهر

محقیا    اتران نیاز  دا  ند.گرایی اانندگان جوان اا مشخص میجوتی خطر مصادف محرتک

 لای   ۀ اه نمار  به ات  نییجاه اسایدند     قشدانجام  یرازش  ه دا  0911گودازی ا شیرازی )

طلبی  با اریاایای طلبی ا منوعجوتی  ییجانآن )مجربه یایمقیاسجوتی ا سه خردقمحرتک

 دااد. داابسایهی مثبات ا مانای   انندگی  یام ایا  خطایا ا مخلفا، )وغزش اانندگی پرخطر

جاوتی ا  محرتاک  ۀچاه مطاوااامی  اه دا زمینا     نند اگر  بیان می2111اسکوبل ا یمکااان )

اماا   ؛شود دا ااش  ساخیاا ا جمایت مواد مطاواه میفاا، یسینداانندگی پرخطر انجام می
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تانای   ؛ نندای عمل میهاانندگانی  ه ضرب  اا  است:چندت  تاریه دا ات  مطاواا، مشیرک 

باا احیماا  بیشایری مرمکا        دیناد سرعت ا بدان رکر به محارک پاساخ مای    سانی  ه به

طلبای دا ساط    اانندگانی  ه از نظر اتژگی ییجان  شوند. داماریاایای پرخطر اانندگی می

باا    برناد یای جدتد ا پرشاوا واا، مای    سانی  ه از خطر  ییجان ا رااویت ؛بارتی یسیند

 پردازند.  احیما  بیشیری به اریاایای پرخطر اانندگی می

 اساسي   ۀفرضي

طلبای ا  دا اتژگای ییجاان   باا  جوتیمحرتک از  0331) زا رم دادن مارتف  مبنا اراا با

ش  غاز اتژگی وسه  باپرخطر اانندگی  اریاااز   0331تس  )مارتف ا  ا یمچنی  0طلبیمنوع

ماوان مطااب    اا مای  اانندگی اریاا پرخطر بای تجوکمحرت ۀاابط  دا اانندگی ا مخلف خطا

  د:  رمرسیم   0) اا مطاب  شکل آننظری  یعلّ سازی ا نمودااگمانه  شرح ذتل

ااننادگی  دا طلبای طلبی ا ییجانی اانندگان خود مابای از منوعتجو ه محرتک حاوی دا

ات    است یاا اانندگی آنمخلف د خطا  وغزش ا مابای از اانندگان نیز پرخطر است ا اریاا
 . دا نوشیااحاضر اریااا «به مغییر دتهری است مو و تکی  مغییرا  2انداابسیهبه یم  مابع دا

  .«  استX) ی به عنوان میبیَّ تجو   مابای از محرتکY) اانندگی به عنوان میبیِّ پرخطر

 

 

 

   

 

 جويييكي نظري رفتارهاي پرخطر رانندگي و تحرنمودار علّ -1شكل 

                                                
1. Novelty 

2. Interdependence  

  رفتارپرخطر رانندگي

   

 جويي تحريك

  لغزش

 تخلف

 خطا

  طلبیتنوع

 طلبیهیجان
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 تحقيق روش. 3

 ۀشادق بار اای تاک نمونا    یای مواد اسیناد ات  نوشایاا برگرریاه از پیمااتش انجاام    دادق

اسات   0931سا   دا سا   ش ر مش د ا بارمرسا  01  خودااسوااان) اانندگاننفرق از 061

واد . مقیاس م2اندگرریه مصاحبه اراارگزتدق ا مواد ب 0ایگیری چندمرحلهااش نمونه ه به 

اریاا اانندگی  ۀنامپرسشاانندگی دا ات  نوشیاا براساس  پرخطر اسیفادق برای سنجش اریاا

  ساخیه ا به  اا 2111ا میداز ) گوته بودق ا موسط اسیرادوینگ 21 است  ه شامل 9منچسیر

 اوانی   گااشی  پا مخلفا، )زتر ا خطایا یا وغزش بخش سه دا نامهپرسش گرریه شد. مواد

اعیبااا  اسمی ویکر، منظیم شدق ا  3طیف  براساس نامهگااای پرسشنمرق .نداشدق ادقد اراا

اابال اباووی    حاد  دا  0911 شایرازی  ی آن دا محقیقا، پیشی  داخلی )گاودازی ا  تا ااا

 بودق است.  1813داات  نوشیاا  ی مقیاس ما واتضرت  پاتا  ع اقه ب ؛دق استشبرآااد 

مقیااس  جاوتی دا اتا  نوشایاا براسااس     نجش محرتاک مقیاس مواد اسایفادق بارای سا   

موسط جفری آانت ساخیه شاد. اتا     0332  است  ه دا سا  AISS) 1جوتی آانتمحرتک

یاای رارد  ا شاد،    )ماادق  3طلبیمقیاس منوعمادق است  ه شامل دا خردق 21مقیاس دااای 

یاای  ل سا ا  یاای ناامرمبط ا مقلیا   باشد. پا  از حااف سا ا    یای زاج  می)مادق 6ییجان

مقیااس   ناماه ماواد اسایفادق ااراا گررات.     س ا  اتا  پرساش   01س ا  به  21نامه از پرسش

)آانات    بسیهی باارتی دااد یم  SSS)جوتی زا رم  جوتی آانت با مقیاس محرتکمحرتک

                                                
1. multi-stasge sampling 

برحس  ماداد جمایت  مادادی بلوک انیخاب  ه منطقه  از یر منطقه تک ناحیه  از یر ناحیه  3منطقۀ ش ر مش د  09از . 2

سا  ا بارمر  به صوا، مصادری انیخاب  01آزمودنی )ارراد  01از یر بلوک  بلوک برگزتدق شدق است. سپ 06دا مجموع 

 اند.نفر برگزتدق شدق061ا دا مجموع  

3. Manchester Driving Behavior Questionnaire 

4. Arnett Sensation Seeking Scale 

5. Novelty Subscale 

6. Intensity Subscale 
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  دا پاژایش حاضار    .0912  ا حقیقای    ینرمندزادقزاگر  م رابی  نقل از نجااتان به 0331

 ودق است.ب 1813  جوتی آانتمحرتک مقیاس پاتاتیضرت  

  از  پرخطار ااننادگی   اریااا  ا جاوتی حرتاک م ۀاابط) محقی  اساسی ۀبرای آزمون ررضی

شاراتطی اسایفادق    اتا  مکنیاک دا   از. اسیفادق شادق اسات  0 انونی بسیهی محلیل یم مکنیک

یاا  میان آن ۀد اابطا بخوای داشیه باشد سرا اا)مابع  میغیر مجموعه  با داشود  ه محق  می

  ا 1x) طلبای ییجاان  ی مابای ازتجوحاضر  محرتک نوشیاا دا.  0331)مک   د ن اااسیاا 

  ا 2Y)خطاا     1Y) وغازش  ااننادگی نیاز ماابای از    پرخطار  ا اریااا  است  2x) طلبیمنوع

بسایهی  اانونی اتا     ات  دا مابع است. محلیل یم ۀی اابطتا یدف شناسا   است3Yمخلف)

  بسیهی اا با یم داانده بیشیرت  یمیای خطی ات  دا مجموعه  دید  ه مر ی اا میامکان 

نامیادق   2میغیار  اانونی    Y* ا X*) خطای  ۀب ینا اتا  دا مر یا    یرتاک از  ی شوند. تشناسا

یاای  برحسا  محلیال دادق  ؛ میغیریای  انونی  میغیریای ن فیه ا ناپیدا یسایند  اه   شوندمی

دا میغیار  اانونی حراوا     ماابع  اانونی    یار  دا  ات  اسااس  برمش ود  شف خوایند شد. 

  X*)   ا دتهری به عنوان میغیار مسایقل  Y*) خوایند داشت  ه تکی به عنوان میغیر اابسیه

 اریاا پرخطار   انونی مواد مطاواه از دا میغیر  انونیحاضر  مابع  دا نوشیاا .دشویمنظوا م

مطااب     خطای مرباوط   ۀب ینا یه  ه مر یا     مشکیل تارX*) یتجو  ا محرتکY*) اانندگی

 شرح ذتل است: 

 2X2+a1X1=a*X 
3Y3+b2Y2+b1Y1=b*Y 

 

 دا ه  شود  نامیدق میρ) 9بسیهی  انونی  یم  Y*ا  X *بسیهی میان میغیریای  انونی می

 ص.  0331)ماک    0دشاو  نیار  مای   نیاز   Yا Xیای ااابط داانی زترمجموعه  آن ۀمحاسب

926  . 

                                                
1. Canonical Correlation Analysis 

2. Canonical Variable 

3. Canonical Correlation    
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یای  انونی س م نسابی  ؛ ازنیسیند 2یای  انونی  ازنbا  a ع ما وا  مقادتر دا ماب دا

دا مشاکیل    ع اقه ب ؛دیدنشان می انونی  بسیهیمیزان یم یرتک از میغیریای اصلی اا دا

 یار  9باایای  اانونی میغیریای اصلی س م میفاامی دااند  ه از طرت  مقداا انونی   یر میغیر

 اانونی نیاز برحسا  محیاوای      گااای میغیرنام ا مامور  1شودی میتات  س م شناسا  میغیر

 تا  مرمیا  باا   ه ابا   .2111 )گااساون   گیارد میغیری  ه باا انونی بیشیری دااد  صوا، می

اا دااا باشاد )بیشایرت      ρ) بسیهی  اانونی شدن مابع  انونی مربوط  ه بیشیرت  یممشخص

 ااننادگی  ی داتجاو محرتاک  ا  Y*) اانندگی رخطرپ  انونی اریاا میغیر میان دابسیهی  یم

(*X  ۀما وا  امکان اااسای ررضای   ا باایای  انونی یرتک از دا میغیر یاازن  یمچنی  ا 

  د.ش ررایم خواید  0)مطاب  شکل  اساسی محقی  حاضر

  ي تحقيقهايافته. 4

 هاآزمودني هاي جمعيتيويژگي

 ۀساا  ا میانا   93یاا  ی آزماودنی میاانهی  سانّ   اند.مرد بودق %13آزمودنی حاضر   061از 

 ۀااننادگی باودق ا میاانهی  ساابق     ۀناما رااد گاوایی  283است  ه من ا %یا دتپلم محصیلی آن

 % 1183 ات  ماداد از سا  است. 01یا اانندگی آن ۀسا  ا میانهی  مجرب 00یا آن ۀنامگوایی

                                                                                                                        
بسیهی  انونی بی  دا ای  ه ضرت  یمگام است؛ به گونهبهگام 0بسیهی  انونی مسیلزم انجام عملیا،  انونیمحلیل یم .0

یک دا گام نخست از بی  میغیریای مخیلف  . دا ات  مکن2111مجموعه میغیر به حدا ثر میزان خود برسد )گااسون  

شود. داگام بادی زاج یا داشیه باشد  انیخاب میمری دا مقاتسه با ساتر زاج انونی  دا میغیر انونی  ه اابطۀ اوی

طوا ما آخر. بیشیرت  ماداد زاج شوند ا یمی بسیهی با یم باشد  انیخاب میمرت  یمدتهری از میغیریا  ه دااای اوی

 ت.مر اسبرابر با ماداد میغیریای مجموعه  وچک شود ااش مشخص میریا  ه موسط ات  میغی
2. Canonical Weights 

3. Canonical Loadings 

ازن  انونی  مشابه ازن اسیاندااد اگرسیون )بیا  دا محلیل اگرسیون ا باا  انونی نیز یمانند باا عاملی دا محلیل  .1

 شود.عاملی مفسیر می



 69                           مشهد در رانندگي پرخطر رفتار و جویيتحریك رابطة                       اولشمارة 

 

ه با  ؛ماشای  یسایند   ۀبدنا  ۀای بیما داا %31سرنشای  ا   ۀیا دااای بیمآن %33  ماوک خوداا

 بودق است. 0861یا دا تک سا  اخیر  شدن آزمودنیمیانهی  ماداد دراا، جرتمه  ع اق

 رانندگي دري يجوميزان تحريك

دا  طلبی دا جمنوع طلبی اابااد ییجان ی داتجویای مر زی ا پرا ندگی محرتکآمااق 

 د: شوآن اشااق می ۀدق  ه به نیاتج عمدشداج   0)

 ا میازان  61/11 میار از حاد میوساط )    یاا زمودنیطلبی دا بی  آمیزان ییجان  

حاوی است  ه میزان  لی    است. ات  دا29/33طلبی بارمر از حد میوسط )منوع

   است.6/13جوتی دا حد میوسط ) محرتک

 دا  جوتیطلبی ا دا  ل محرتکطلبی ا منوعییجانپرا ندگی احساس   ع اقه ب

از وحااظ  یاا  دیاد  اه آزماودنی   نشان مای  ا ات  امر پاتی  استیا بی  آزمودنی

 ی خیلی به یم شبایت دااند.تجومحرتک
 

 

 (160)تعدادآزمودني =  100تا  0ي با مقياس يجوهاي تحريكآماره -1جدول 
 انحراف معيار ميانگين ميانه ييجوتحريك

 1/03 6/11 3/11 طلبیییجان

 1/20 2/33 9/36 طلبیمنوع

 0/01 6/13 1/31 یتجوشاخص  لی محرتک
 

 رانندگي پرخطر ميزان رفتار

خطاا  وغازش ا    ۀگانا ساه  ااننادگی دا اباااد   پرخطر یای مر زی ا پرا ندگی اریااآمااق

 د: شوآن اشااق می ۀدق  ه به نیاتج عمدشداج   2)مخلف دا جدا  

  خطاا  وغازش ا    ۀگانا ساه اااد  دا ابیا آزمودنیمیزان اریاایای پرخطر اانندگی

از وغزش  میزان خطا ا مخلف بیشیر ۀی  است. اگرچه دا مقاتستپادا  ل مخلف 

 است.



 چهاردهمسال   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                                        61

 

 پرخطر نیز حا ی از شابایت اتا     بودن شاخص پرا ندگی اریاای تپا  ع اقه ب

 .یاستخصوصیت دا بی  آزمودنی

 

 (160آزمودني =  )تعداد 100تا 0پرخطررانندگي با مقياس  هاي رفتارآماره -2جدول 
 انحراف معيار ميانگين ميانه رانندگي پرخطر رفتار

 6/01 6/21 2/22 خطا

 9/09 1/01 6/03 وغزش

 1/06 1/21 1/03 مخلف

 1/09 3/20 6/03 اانندگی پرخطر شاخص  لی اریاا
 

     رانندگي پرخطر رفتار نتايج تحليل كانوني

 ی ا اریاا پرخطار تجومحرتکموعه میغیر مج تا محلیل ااابط بی  دا نیاتج محلیل  انونی

است  ه  شاتان ذ ر د.شویا اشااق میمرت  آنبه م مدق  ه ش داج 6 ما 9جداا   دا اانندگی

 )اریاا اابسیه میغیر  ه تکی به عنوان دااد یموااق دا میغیر  انونی اجودمابع  انونی  یر دا

  عا اق ه ب ؛شودمی منظوا ی تجوک)محرت مسیقل میغیر دتهری به عنوان ا انندگی ا پرخطر

بسیهی ماناداای یم یا نبی  زاج میغیریای  انونی آ موابای است  ه محلیل  انونی بر ۀمکی

  .0اجود داشیه باشد

 كانوني  بستگي هم

یام اابسایهی   باه   39/1حاداد   اانندگی پرخطر اریاا ا یتجومحرتک انونی  میغیربی  

دا اتا   بای   مشیرک اااتان   حا ی از   21/1)ضرت   مجااا ات .  9 )جدا  اجود دااد

                                                
جا دا ات است ا چون  مررابر با ماداد میغیریای مجموعه  وچکوجه به ات   ه ماداد موابع  انونی یموااق ببا م .0

جوتی است  ه خود دااای دا جز است  بنابرات  من ا دا مابع  انونی محیمل است  ه من ا مجموعه  میر  میغیر محرتک

بسیهی ماناداای با یم ندااند دا ادامه  میغیریای  انونی  یم تک مابع آن ماناداااست. بر ات  اساس  چون دامی  زاج از

 د.   شواز مشرت  مابع دام  انونی  صرف نظر ا جداا  مربوط نیز حاف می
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ی  تجاو با آگایی از میغیر  انونی محرتک  ات  اساس بر .است )مر ی  خطی  مجموعه میغیر

  بود. بینی خوایداانندگی اابل پیش پرخطر  انونی اریاا داصد از مغییرا، میغیر21
 

پرخطر رانندگي )تعداد آزمودني=  فتاري و ريجوبستگي كانوني تحريكهم ۀنتايج محاسب -3جدول 

 نفر(160

 توابع كانوني  ۀشمار مقادير ويژه بستگي كانونيهم بستگيمجذور هم داريسطح معني

111/1 21/1 39/1 111/1 0 

111/1 10/1 01/1 101/1 2 
 

    كانونيها و بارهاي وزن

میازان   یای اصالی دا نسبی یرتک از میغیر س م ۀدیندنشان یای  انونیازن ه  حاوی دا

 اصالی دا مشاکیل میغیار    میغیار  س م یر ۀدیندنشان انونی ا باایای  انونی نیز  بسیهییم

 اریااا  نونی بارای دا مجموعاه میغیار   ا باایای  ا یاازن ۀنیاتج محاسب . انونی مربوط است

آن  ۀباه نیااتج عماد   دق  اه  ش محاسبه 3ا  1اا  جدمطاب  ی تجواانندگی ا محرتک پرخطر

 د: شوشااق میا

تا ایمیت نسبی   -10/1) ازنبیشیرت    اانندگی پرخطر دامابع اریاا یای  انونی:ازن -

-/69) اانندگی ییجان داشد، میغیر ی مربوط بهتجومابع محرتک خطا ا دا میغیرمربوط به 

مابع  بسیهی دا  میزان یمی اانندگیخطا تک ااحد ارزاتش دا حاوت نخست با دا است.  1

ییجان  شد، ک ااحد ارزاتش دابا تداحاوت دام  ا ایش  صدم ااحد 10 ۀبه انداز  واما

شاراتطی   اتا  دا  .تاباد صدم ااحد  ایش مای  69مابع ما وا  بسیهی دااانندگی  میزان یم

 شود. ثابت نهه داشیه  دا مجموعه مربوط  ساتر میغیریا ثیرأمست  ه ا

اانندگی بیشیرت  س م مربوط باه   پرخطر اریاا  انونی میغیر مشکیل دا باایای  انونی: -

  -32/1) طلبای ااننادگان  ییجانی مربوط به تجو انونی محرتک دا میغیر ا  -13/1) مخلف

اا مرباوط   اانونی   مجموعاه  میغیار   یار  دا  اانونی  بااا  بیشایر  داامق بر  یدأم با اگر است.

 پرخطار  اریاا» اانندگی اا خطرپر اریاا  انونی میغیرموان میات  صوا،  دا   نیمگااای نام
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 «طلباناه ااننادگی  ییجاان ی تجومحرتک»ی اا تجو انونی محرتک ا میغیر «اانندگیخطاآوود 

  د. رگااای نام
 

 نفر(160رانندگي )تعداد آزمودني=  پرخطر تابع رفتاردر اجزا كانوني  وزن و بار -4جدول 

   تابع ياجزا كانوني  وزن كانوني بار

 خطا -10/1 -11/1

 مخلف -66/1 -13/1

 وغزش 11/1 -93/1

 

 نفر( 160ي )تعداد آزمودني= يجوتحريككانوني اجزا در تابع  وزن و بار -5جدول 

 تابع  ياجزا وزن كانوني باركانوني

 طلبیمنوع -11/1 -16/1

 شد، ییجان -69/1 -32/1

میغیر اانونی  میاان دا    ρ) بسایهی ضارت  یام   ۀموجاه باه نیاات  حاصال از محاساب      با

*ی )تجاو محرتک
X پرخطار ااننادگی )     ا اریااا*Y  یاای  اانونی  ازن    ا یمچنای (ba,  

 د. رمرسیم   2)موان مطاب  شکل مربوط  نموداا عِلّی مجربی ات  دا مابع اا می

 
 جوييرهاي پرخطر رانندگي و تحريكي تجربي رفتانمودار علّ -2شكل 

 

 و پيشنهادها گيرينتيجه. 6

ا اوهویای مای  اریاای است  ه چهونهی ادااک  احساس  رکر ای ازشخصیت مجموعه

 مواایات  دا . 2111)اانداسایت     ناد به حوادث ا ااتدادیا اا مشخص مای  ا پاسخ ارراد
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. دیاد مای اراا  ثیرأمحت مگی اا اا اانند ا اریاااانندق چهونهی ااتکرد اانندگی  شخصیت 

 جوتی استمحرتکانجامد  یای شخصییی  ه به اریاایای پرخطر اانندگی میگیژتکی از ات

 ا میناوع  ماازق  پیچیادق    ۀمجرب ا ییجان جویاجستآن  ۀعمد اتژگی ه   0331  زا رم )

 اتا   خاود  خااطر  باه  مااوی  ا اجیماعی  حقاوای  مماتل به پاترش خطریای بدنی  ا شدتد

شادن باه   بیناناه بارای نزدتاک   لیدی ات  اتژگی شخصییی مماتل خوش  ۀ. نکیاست یامجربه

ا اتا  اتژگای  رارد اا باه سامت        0331  یای جدتد ا  شف محیط اسات )جوناا  محرک

 ا یاا  خطایاا  اریاایای پرخطراانندگی دا سه بخش وغازش  دید.سوق می اریاایای پرخطر

ااراا  طلبای  طلبای ا مناوع  ییجاان  ۀا دا اتژگای عماد  ی با تجاو محرتک ثیرأمحت م مخلفا،

 د.نگیرمی

دا سا  اانندق  ه  061پرخطر اانندگی بر اای  اریاا ا یتجومحرتک ۀابطا نیاتج محلیل

 :داد  هنشان   اندگرریه به ااش مصادری انیخاب ا مواد مصاحبه اراامش د  دا ش ر 0931

   ا   6/13حاد میوساط )    یاا دا زماودنی آی تجاو میازان محرتاک    به طاوا  لای

  است.  3/20)ی  تپا  دا حد یاآن اریاایای پرخطر اانندگی

  بسایهی  یام   ا اریاایای پرخطر ااننادگی  جوتیمحرتکمیغیر مجموعه بی  دا

از   ماا وا  بسایهی یام  اتجااد  دا .اجاود دااد ی ماناداا ا  ام    ρ=39/1بار )

اریااا پرخطار     ۀعا ی  میغیار شاد، ییجاان ا از مجمو   تجاو محرتاک  ۀمجموع

  ع دق دااند. میغیرخطای اانندگی بیشیرت  س م اا بر

 بایش از   ییجان س م میغیر شد،  جوتیحرتکم ) انونی   لی مشکیل میغیر دا

س م میغیریا باه   پرخطر اانندگی  اریاا لی  میغیرمشکیل  ا دا طلبی استمنوع

 مرمی  مربوط به مخلف  خطا ا وغزش است.  

   باه نظار   0931)جافری   مش د داباری ااوع مخلفا، اانندگی به آماا  اگرچه با موجه

  انداانندگی خود اا  میر از حد اااع گزااش  ردق پرخطر یای حاضر  اریااآتد آزمودنیمی

ی باه میازان   تحاد اابال اعیناا    دق  ماا شا  اه دااتا  نوشایاا ادعاا      چناان یام  یا، آننانوسا
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تد ات  مدعاست. ات  تاریاه نشاان    ا نیاتج حاضر نیز م اابسیه استاانندگان  یتجومحرتک

یای خطر ردن ینهام اانندگی  ییجانی است  ه برخای اراراد مجرباه    تکی از انهیزقدید می

اراراد باا   اناد  یا ا محقیقامی است  ه مدعیتد دتدگاق حاضر م ۀتاری.  0331 نند )آانت  می

یاای  جاوتی پااتی  از رااویات   باا محرتاک   د ه اررا پاترند دا حاویجوتی بار اتسکمحرتک

یااااا، ا  ؛ 0331جوناا   ماوان باه محقیا     یاا مای  از جمله آن ؛ نندآمیز اجیناب میمخاطرق

؛ دایا    2119 سامر ؛ 2112آتواس  ا ااندمو  ؛ 2110 ؛ رتون  0331آانت  ؛ 0339زا رم   

قاا، داخلای باه نیااتج     ا دا محقی 2116نقل از ااویادا  ا اانادمو     به 2111 ؛ آوبرگ 2113

 د.  راشااق   0911)ا شیرازی گودازی مشابه محقی  

 نامهكتاب

  .آماوزان خوایی با نهرش به مصرف مواد مخدا دا دانشییجان ۀ . براسی اابط0913) ح.حسینی   .0

 .0-21 . 03)  اشد آموزش مشااا مداسه

خاوایی بار اعییااد    ا ییجاان  یوتات  ۀاابطا  . 0913سلطانی  م؛ رورداند  خ ا ریحی آشییانی  ع. ) .2

 .01-96   09) نشرته علوم اریاای . اتنیرنیی

 ننادۀ مرتااک   جوتی دا ارراد سوءمصرف . مقاتسۀ میزان محرتک0919گودازی  م. ع؛ اسیمی  د. ) .9

 .02-26 . 6) 2  سوء مصرف مواد مخداینجاا. ا ارراد به

 جاوتی ا اریااا ااننادگی پرخطار.    ک . براسی اابطۀ بی  محرتا 0911گودازی  م.ع؛ شیرازی  م. ) .1

 .91-19   0) 3  شناسیااان

گیرشناسای   . براسای یماه  0912زادق ینرمناد  م. ا حقیقای  ج. )  نجااتان  ب؛ زاگار  ی؛ م رابای   .3
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علوم خوایی. با  نیر  س   مد، زمان مصرف ا ییجانداااتی دا مرک سیهاا -آموزشی ا اریاای
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