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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان
در بین رانندگان شهر تهران
اسکندر مؤمنی ، 1حمیدرضا حیدری
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از صفحه  11تا 35
تاریخ دریافت95/ 02 / 05 :

تاریخ پذیرش95/ 05 / 05 :

چکیده

پژوهـش حاضر با هدف شناسـایی شـیوههای روانشـناختی رانندگان پرخطـر در تصادفات

رانندگـی و بـا توجـه بـه نقـش مدیریـت هیجان در بیـن رانندگان شـهر تهـران انجام شـد .روش
پژوهـش از نـوع توصیفـی – همبسـتگی بـود .جامعة آمـاری پژوهش ،کلیـه  384راننـدة مناطق 9

و  15شـهر تهـران بودنـد و نمونـة تحقیـق شـامل  165راننـده از مناطـق  9و  15بـود کـه بـا روش
نمونهگیری تصادفی (خوشـهای یک مرحلهای و یا تصادفی سـاده) برای انجام پژوهش انتخاب

شـدند و بهوسـیلة ابزارهـای مقیاس هیجانخواهـی زاکرمن و مقیـاس خطرپذیـری موردارزیابی

قـرار گرفتنـد .نتایـج حاصل از تجزیهوتحلیـل دادهها حاکـی از آن بود کـه هیجانخواهی نزدیک
به  16درصد از تغییرات واریانس رفتار پرخطر را تبیین میکند .نتایج نشـان داد که بین بازداری

بـا رفتـار پرخطـر ،بیـن ماجراجویـی بـا رفتـار پرخطـر ،بین تجربهطلبـی با رفتـار پرخطـر و بین

هیجانخواهـی نیـز بـا رفتار پرخطـر رابطه مثبت و معنـاداری وجـود دارد؛ ولی بیـن ماللپذیری
بـا رفتار پرخطـر رابطة معناداری وجـود ندارد.

کلیدواژهها

رانندگان ،رفتارهای پرخطر ،شیوههای روانشناختی و مدیریت هیجان.

 . 1استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین.

 . 2کارشناس ارشد فرماندهی و مدیریتH.heidari1406@gmail.com ،
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

مقدمه

حادثـه ،رویـداد غیرمنتظـره و برنامهریزینشـدهای اسـت کـه میتوانـد بـه آسـیب منجـر

شـود .سـازمان جهانی بهداشـت ،1حادثه را رویدادی بیسـابقه که سـبب آسـیب قابلتشـخیص
میشـود ،تعریف کرده اسـت (باقیانی مقدم و همکاران .)53 :1389 ،حوادث ازیکطرف سـبب

آسـیبهای جسـمی و روانـی و ازطرفدیگـر باعـث اتلاف سـرمایه و زیـان اقتصادی میشـود

(چوبینـه .)1378 ،بررسـیهای سـازمان جهانـی بهداشـت نشـان میدهـد کـه  3/5میلیـون مـرگ
سـالیانه در اثـر آسـیبهای ناشـی از حـوادث و خشـونت رخ میدهد که از این تعـداد 1 ،میلیون
مـرگ در اثـر صدمـات عمـدی و  2/5میلیـون مـورد باقیمانـده درنتیجـة حـوادث رانندگـی ایجاد

میشـوند کـه طـی آنها  20الی  50میلیون نفر هم دچار معلولیت میشـوند (زمانـی.)99 :1388 ،
ازلحـاظ آمـاری در طول پنج سـال گذشـته میـزان تصادفهای منجـر به مرگ رو بـه افزایش

بـوده اسـت و در بسـیاری از کشـورها بـه نگرانـی عمومی تبدیل شـده اسـت .کشـورهایی مانند
ایاالتمتحده آمریکا (مویلنبرگ 2و همکاران ،)1083 :2007 ،دانمارک (مولر و گرگرسن)2008 ،3
و ایـران (مهمانـدار )1389 ،ازجملـة این کشـورها هسـتند .بر اسـاس گزارش سـازمان بهداشـت
جهانی در سـال  2009میالدی ،سـاالنه در اثر تصادفهای رانندگی بیش از یک میلیون نفر کشـته

و حـدود  50میلیـون نفـر مجروح میشـوند .در کشـور ایران نیز سـاالنه بیـش از  200هـزار فقره
تصـادف فوتـی و جرحـی در  117هزار کیلومتر و  1017پیکرة شـهری اتفـاق میافتد (مهماندار،

 )1389و همچنـان یکـی از باالتریـن آمارهـا در جهـان اسـت؛ بهطوریکـه تقریبـ ًا دو برابر میزان
مرگ در کشـورهای اروپایی اسـت (رسـولی و همکاران.)135 :1387 ،

ازنظـر سـازمان جهانـی بهداشـت ،مسـئلة حـوادث رانندگی بهصـورت عمده ،رفتاری اسـت

و بـا اصلاح رفتارهـای فـردی و اجتماعی تا حدود زیادی قابلپیشـگیری اسـت .جیمـز و نهل
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( )2001با اسـتفاده از گزارشهای خودسـنجی از صدها راننده ،دنیای درونی مضطرب و نگران
1. WHO
2. Mollinberg
3. Moller & Gergesen
4. James & Nehel
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رانندگـی را آشـکار کردنـد کـه پـر از هیجانهـا و تکانههـای شـدید بـود کـه بهظاهـر بـا اعمـال

کوچـک آغـاز میشـد .راننـدگان معمولی میتوانند افکار شـیداگونه ،احساسـات شـدید ،سـخن
تلـخ (تنـد) و نشـانههای روانشـناختی حاکی از اسـترس بـاال را نشـان دهند .انـواع واکنشهای
منفـی عـادی ذکرشـده در گزارش خودسـنجی رانندگی در سـه حـوزة واکنشهای روانشـناختی

شـدید ،واکنشهـای هیجانـی شـدید و پیامدهای فکری غیرمنطقی شـدید قـرار دارنـد .این یک
حقیقـت اسـت که انجـام رفتارهای خطرناک رانندگـی ،یکی از عوامل مهم و مؤثـر در تصادفات

رانندگی اسـت .این عوامل شـامل رفتارهای رانندگی (مثل تخطی از قوانین رانندگی و سـرعت

غیرمجـاز) و اختلال در مهارتهـای رانندگـی (ماننـد خسـتگی ،نداشـتن تمرکـز و ناتوانیهای
فیزیکـی و غیره میشـود (زمانـی.)99 :1388 ،

مطالعـات و بررسـیها نشـان میدهـد کـه در بخـش قابلتوجهـی از تصادفـات ترافیکـی،

اشـتباهات انسـانی دخیل اسـت؛ بنابراین آنچه اهمیت بیشـتری مییابد ،شـناخت هرچه بیشـتر
عامـل درونـی انسـان اسـت کـه بهنوبة خود مجموعـة قابلتوجهـی از عوامـل را دربرمیگیـرد .در
حقیقت هر انسـانی باید برای حضور در جامعه و برای رعایت حقوق اولیة انسـانی در اجتماع،

رفتارهـای خـود را ریشـهیابی نمـوده و عوامـل تأثیرگـذار رفتـاری را بازیابـد تا بتواند بهدرسـتی

ایـن رفتارهـای غیرنُـرم و ناهنجـار را مدیریـت کنـد تا حقـوق خـود و دیگـران را تضییع ننماید
(ابراهیمی قـوام.)1388 ،

ناامنی روانی ،نگرانی ،اضطراب ،افسـردگی ،احسـاس خأل عاطفی ،اسـترس و فشـار روانی،

احسـاس ناکامـی و درماندگـی ،احسـاس خشـم و خصومـت ،احسـاس انتقـام و برتریجویـی،

احساس سلطه و سیطره ،نگرشهای ناپختة اجتماعی ،باورهای نادرست فرهنگی ،برداشتهای
مخرب میتواند زمینههای
ناقص فردی از روابط بین فردی ،سـوءظن و نگرشهای خصمانه و ّ

آسـیبپذیریهای شـخصیتی را مضاعـف نمـوده و رانندگیهـای تهاجمـی بهویـژه در جوانـان

را بیشـتر کنـد .درمجمـوع ،احسـاس سـرخوردگی بـا رفتـار تهاجمـی میتوانـد برآینـدی از یک

احسـاس ناخوشـایند و خصمانة درونی باشـد (جیمز و نهل.)2001 ،

بـا توجـه بـه آمارهـای ذکرشـده ،در سـالهای اخیـر بررسـی رفتارهـای پرخطـر و ایمنـی

عبورومـرور ،یکـی از موضوعـات موردبحث روانشناسـی بـوده و در این حیطه ،عوامل هیجانی
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رانندگـی و درگیـری در تصادفهـا موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت کـه مدیریـت هیجـان یکی از

ایـن عوامـل اسـت .آیزنـک ،مسـئلة هیجانخواهـی را از مؤلفههـای برونگرایـی میدانـد؛ افراد

هیجانخـواه ،افـرادی هسـتند کـه فعاالنـه بـه دنبـال موقعیتهـای خطرنـاک میروند (سـوری و
باغانـی.)71 :1388 ،

هیجانخواهـی یکی از ابعاد شـخصیتی اسـت که افـراد به میزان متفاوتـی از آن برخوردارند؛

برخـی بسـیار هیجانطلبنـد و برخـی بسـیار کم و تعـدادی در میـان ایـن دو گروه قـرار میگیرند
(ممتاز و همکاران .)2002 ،هیجانخواهی بهصورت نیاز به تجارب و هیجانهای متنوع ،جدید

و پیچیـده و همچنیـن تمایـل به پذیرش خطرات جسـمی و اجتماعی برای دسـتیابی به اینگونه
تجـارب تعریف شـده اسـت (زاکرمـن )2007 ،1و شـامل مؤلفههـای خطرجویـی ،تجربهجویی،

بازداریزدایی و حساسـیت به یکنواختی اسـت (هیتنر و سـویکرت.)1385 :2006 ،2

آرنت )1994( 3هیجانخواهی را بهصورت صفتیتعریف میکند که ویژگی آن ،جستوجوی

هیجانهـا و تجربـة متنـوع ،تازه ،پیچیده و شـدید و میل اقدام به خطرهای جسـمانی ،اجتماعی،
قانونـی و مالـی بـه خاطر خود این تجربهها اسـت .هیجانخواههـا ،افرادی ماجراجـو و برونگرا

هسـتند ،از تکرار و یکنواختی خسـته ،کسـل ،بیحوصله و بیقرار میشـوند و در جسـتوجوی
تجـارب جدیـد ،تـازه ،متنـوع و هیجانانگیزنـد؛ ایـن افـراد بـه ورزشهـای خطرآفریـن از قبیـل
سـقوط آزاد و پرش از ارتفاع بلند ،کوهنوردی ،موتورسـواری ،چتربازی ،خلبانی و اتومبیلرانی

بیشـتر عالقه دارند (رجبی و همـکاران.)41 :1391 ،

تحقیقـات مختلـف نشـان داده اسـت کـه اغلـب هیجانـات بهنوعـی بـا رفتارهـای پرخطـر

بهخصـوص در میـان جوانـان در ارتبـاط اسـت .هـر هیجـان ،عواقبـی دارد کـه خـود را در رفتـار

نشـانمیدهـد؛ رفتارهـای سـالم و مثبـت یا رفتارهای ناسـالم و پرخطـر (مختـاری و میرمهدی،

)23 :1393؛ لـذا ایـن مسـئله موجب شـد کـه برخی تحقیقـات ،هیجانخواهی راننـده را بهمنزلة
یـک متغیـر مهـم در رانندگـی موردبررسـی قـرار دهند .بـا توجه بـه اینکه پژوهشهـای مختلف
1. Zackerman
2. Hitner& Soikret
3. Arnett
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نشـان دادند هیجانخواهی با رانندگی بیمحابا رابطه دارد (دانلوپ و رومر ،93 :2010 ،1شـوبل
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و همـکاران ،)802 :2006 ،هیجانخواهـی بهمنزلـة یکـی از متغیرهای پیشـایند رفتـار پرخطر در

مدنظر قـرار گرفت.
راننـدگان ّ

شـرایط رانندگی بهویژه شـرایط روانی ،اخالقی و اجتماعی بسـیار متعدد هسـتند .امور مربوط

بـه رانندگـی ازآنجهـت کـه اموری غیرقابلپیشبینی بـوده و دائم ًا اتفاق میافتنـد و امور خطرناکی
را شـامل میشـوند ،مسـائل هیجانی چالشبرانگیزی هسـتند .رانندگان در این امر بسـیار متفاوت
هسـتند .بسـیاری از رانندگان ،این شـرایط را تنشی هیجانی تلقی کرده و درنتیجه ،مقابله و برخورد

بـا آن را دشـوار میداننـد؛ ازسـویدیگر ،راننـدگان اغلـب دارای انگیـزة رقابتجویـی بـوده و از
آزردگـی هیجانـی خـود ،آگاه نیسـتند .ایـن امـر ،انگیزههـا و اهداف آنـان را متأثر سـاخته و موجب

تحریـف تفکـر راننـده و افزایـش هیجانـات خـارج از کنتـرل فـرد میشـود .رانندگانـی کـه درگیـر

اینگونه هیجانات میشـوند ،به رفتارهای تکانشگرانه و پرخطر دسـت میزنند که این هیجانات
نیـز راننـدگان را بـه تکروی و خودپسـندی ترغیب میکند (سـوری و باغانـی.)71 :1388 ،

هـر تالشـی کـه بتوانـد در زمینـه تغییـر رفتـار و بهبـود رانندگـی مؤثر باشـد ،به نجـات تعداد

زیادی از انسـانها و کاهش هزینة بسـیار درمان و تعمیر و نوسـازی وسـایل نقلیه منجر خواهد

شـد .روابـط بیـن تواناییهـا و مهارتهـا و خصوصیـات شـخصی افـراد بـا رفتـار رانندگـی و
درگیری در تصادف آنها پیچیده اسـت و درک سـازوکار بین این موارد با کمک روانشناسـان به

سیاسـتگذاران و مهندسـان ایمنی جادهای کمک میکند تا راهکارهای مناسـبی را برای کاهش

تصادفـات اتخـاذ نماینـد .در سـالهای اخیـر ،محققـان بیشازپیش بـر عوامل انسـانی مربوط به
رانندگـی تأکیـد کردهانـد؛ چراکه تغییرات کوچک در رفتار رانندگـی میتواند به کاهش تصادفات

و بهخصـوص کاهـش جراحـات و مرگومیرهـا منجـر شـود (گلمـن .)1999 ،حالآنکه نداشـتن
شـخصیت متعـادل و وجـود هرگونـه اختلال روانـی و ناامنـی درونـی ،فراوانـی رانندگیهـای

تهاجمـی را افزایـش میدهـد؛ بنابراین حوادث و سـوانح جـادهای و خیابانی را مضاعف میکند

(پاکدین امیری .)1390 ،درمقابل ،صاحبان شـخصیت متعادل و رشـدیافته ،رفتار مطلوب خود را
1. Dunlop, SM. and Romer
2. Schwebel
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به هنگام رانندگی در سـطوح مختلف عاطفی ،شـناختی و حسـی و حرکتی به نمایش میگذارند
(جیمز و نهـل.)2001 ،

ادارة راهنمایـی و رانندگـی باوجـود تغییـر رویکـرد و رویآوردن بـه روشهـای نرمافـزاری

در تأمیـن امنیـت ،نتوانسـته اسـت از کلیـة ظرفیتها و سـرمایههای بالقـوة موجـود اجتماعی در
تولید ،حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی اسـتفاده کند .ازآنجاکه راهنمایی و رانندگی ،یک سـازمان

اجتماعـی اسـت کـه وظیفـة تولید و تأمین بخشـی از امنیت اجتماعـی را بر عهـده دارد؛ بنابراین،

وجـود عوامـل تأثیرگـذار بر امنیت افـراد ازیکطـرف و وجود عواملی ازجمله پایینبـودن میزان
احسـاس امنیـت در مقولههـای جانـی ،مالـی ،روانی و اخالقی ،ضعـف در انجاموظیفـه و ایفای

نقـش توسـط نهادهـا و سـازمانهای دولتـی و خصوصـی در تأمیـن امنیت اجتماعـی ،ضعف در
اسـتفاده از ظرفیتهـای مشـارکت مردمـی و جلـب آن در تأمیـن امنیـت ،مشـخصنبودن دقیـق
مرزهای مفهومی و ادبیات امنیتی در سطوح مختلف امنیت ازجمله امنیت عمومی ،اجتماعی و

فردی در مأموریتهای ناجا ،ضعف در تعیین دقیق مسـئولیتها و وظایف ناجا و سـایر نهادها

در مقولة امنیت اجتماعی و نحوة ارتباط آن نهادها با ناجا ،ضعف در بهرهگیری از سـرمایههای
اجتماعی توسط ناجا و ادارة راهنمایی و رانندگی ،فقدان الگوی مشخص ،از عمدهترین مسائل

و چالشهـای موجـود در تأمیـن امنیت اجتماعی هسـتند کـه این پژوهش تالش دارد تا بخشـی

از آنهـا را موردنظر قـرار دهد.

بـا توجـه بـه اهمیـت متغیـر هیجانخواهـی در بـروز تصادفهـا و اندکبـودن پژوهـش در

مـورد ابعـاد فـردی تصـادف رانندگی در ایران ،نیاز به پژوهشهای بیشـتر در این زمینه احسـاس

میشـود تـا درنهایـت بـا انجام تمهیـدات الزم بـر پایة نتایج چنیـن پژوهشهایی ،نـرخ مرگومیر
سـوانح رانندگی و خسـارات ناشـی از آن در کشـور بهنحوی محسوس کاهش یابد .بدین ترتیب

پلیـس میتوانـد بـه کنترل و مدیریت هیجـان در جوانان کمک کند که پژوهـش آتی نیز در همین
راسـتا انجـام میگیـرد .برایناسـاس ،پژوهش حاضر بهمنظور نیل به هدف شناسـایی شـیوههای
روانشـناختی راننـدگان پرخطـر در تصادفـات رانندگـی بـا توجه به نقش هیجانخواهـی در بین
رانندگان شـهر تهران ،به دنبال بررسـی این مسـئله اسـت که آیا هیجانخواهی قادر به پیشبینی

رفتارهـای پرخطـر در رانندگان میباشـد یا خیر؟
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پیشینه تحقیق

در رابطـه بـا عوامـل مؤثـر بـر تصادفات ،مطالعاتـی صورت گرفته اسـت .رجبـی و همکاران

( )1391در پژوهشـی بـا هـدف مقایسـة ویژگیهـای شـخصیتی و هیجانخواهـی راننـدگان

تصادفکـرده بـا راننـدگان عـادی نشـان دادند کـه میانگین نمرههـای رانندگان درگیـر و غیردرگیر

در تصادفهـای رانندگـی در عامـل ادواریخویـی متهورانـه ،بیاعتمـادی اضطرابآمیـز و

کنترلنداشـتن بـر اراده و تنـش عصبی معنادار اسـت .همچنیـن در متغیـر هیجانخواهی تفاوت
معنـاداری در دو گـروه مشـاهده شـد.

طهماسـبی و همکارانـش ( )1391پژوهشـی بـا هـدف بررسـی عوامل مؤثر بـر رفتار پرخطر

راننـدگان تاکسـی شـهر اهـواز در سـال  1391انجـام دادنـد .یافتههـای حاصـل از ایـن پژوهـش
نشـان داد کـه از میـان عوامـل پنجگانة مطرح شـده در حـوزة رفتارهای پرخطر رانندگان تاکسـی،

عوامـل فـردی بـا تبیین  26/23درصد تغییرات بیشـترین تأثیـر را در رفتار مخاطرهآمیـز رانندگان
تاکسـی داشـته اسـت .رضائـی ( )1384پژوهـش خـود را تحـت عنـوان بررسـی عوامـل مؤثر بر

رعایتنکـردن قوانیـن و مقـررات راهنمایـی و رانندگـی در بین رانندگان شـهر تهران انجـام داد.

نتایـج پژوهـش وی حاکـی از آن بـود کـه  21درصـد راننـدگان ،ریشـة تخلفـات رانندگی خـود را

مشـکالت اقتصادی 16 ،درصد مشـکالت فرهنگی و  14درصد هم مهمترین عامل را مشکالت

روانی دانسـتهاند .همچنین خطاها و تخلفات رانندگی به میزان باالیی با اسـترس تجربهشـده در
محیط ترافیکـی مرتبط بود.

در رابطـه بـا عنوان پژوهش ،مطالعاتی نیز در خارج از کشـور صورت گرفته اسـت .سـالمانا،

توماس و اسـتفن )2012( 1در پژوهشـی نشـان دادند که افرادی که بیشتر درگیر تصادفات هستند،

رفتارهای هیجانطلبی بیشـتر و بازداری رفتاری پایینتری نشـان میدهند .در مطالعة عبدالشـاکر
و فاجـی ( )2011بـا عنـوان تأثیـر متغیرهـای روانشـناختی در رفتارهـای خطرنـاک رانندگـی

موتورسـواران در مسـیرهای مختلـف موتورسـیکلتها ،نتایـج نشـان داد کـه متغیرهای مختلفی
ازجملـه تمایـل بـه سـرعت ،نگرش ،کنترل رفتـاری ادراکشـده ،الزامـات اخالقـی ،ادراک خطر،
ترس از دستگیرشـدن و ادراک رفتارهای دیگران در رفتارهای خطرناک رانندگان موتورسـیکلت
1. Salmana,Tommas & Estephan
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

مؤثـر هسـتند .جیمـز )2009( 1رانندگـی را رفتـار پیچیـدهای میداند که از سـه مؤلفة شـناختی،
ل شـده اسـت که شـامل ارزیابی نادرسـت خطر ،رشـد اخالقی
عاطفی و حسـی حرکتی تشـکی 

پاییـن و خودمحـوری ،باارزشدانسـتن رقابت ،برتریطلبـی و قلمروطلبـی در رانندگی ،پذیرش

اجتماعی خطرکردن و پرخاشـگری ،بیاحترامی و بیطاقتی ،خطای ادراکی در تخمین سـرعت

و فاصلـه و لغـزش یا کاسـتی در عملکرد میشـود.

شـاپ ( )2010و شـاپ و بینـگام )2008( 2توانایـی راننـدگان ،عوامـل رشـدی ،رفتـاری،

شـخصیتی ،ویژگیهای جمعیتشـناختی ،محیـط ادراکشـده و محیط رانندگـی را در تصادفات

وسـیله نقلیـه موتـوری تأثیرگـذار میداننـد .نتایـج مطالـعة پـری )2008( 3بـا عنـوان الگـوی
رفتـاری راننـدگان موتورسـوار نشـان داد کـه افـرادی بـا تیپ شـخصیتی ( Aتیپ شـخصیتی که

تحریکجویـی و هیجانپذیـری باالیی دارد) ،بیشـتر تصادف میکنند و به علت رانندگی بدشـان
بیشـتر جریمه میشـوند .دهلن 4و همکارانش ( )2005نشـان دادند که هیجانخواهی باال نسـبت

بـه هیجانخواهـی پاییـن با رفتارهـای غیرعـادی رانندگـی ارتباط بیشـتری دارد.

در مطالـعة اسـمیت و هکـرت )2008( 5بین رفتارهای خطرجویـی و رفتارهای خودتخریبی

مزمـن بـا تصادفـات رابـطة معنـیداری یافت نشـد .ایورسـن و راندمـو )2002( 6نیز نشـان دادند

کـه کسـانیکـه نمـرة باالیـی در متغیرهـای هیجانخواهـی ،بیهنجاری و خشـم رانندگی کسـب
کردهانـد ،رانندگـی پرخطـر فراوانتری در مقایسـه با آنهایی کـه در این متغیرها نمرههای پایینی

کسـب کردهاند ،گزارش کردهاند .الیونن )2001( 7در پژوهشـی نشـان داد که هیجانطلبی احتمال
انجـام خشـونت در رانندگـی را پیشبینی میکند.

نتایـج مطالـعة مرور این تحقیقـات ،اهمیت پرداختن به اصالح رفتارهـای خطرناک رانندگی

و تالش برای تغییر این رفتارها در برنامههای کاهش تصادفات و عوارض آن را نشـان میدهد.
1. James
2. hop & Bingam
3. Perry
4. Dehlen
5. Smith & Hekret
6. Iversen & Randemo
7. Livenen
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در مورد عوامل انسـانی و اینکه چگونه میتوانند باعث کاهش خطر تصادف شـوند و همچنین
عوامـل مؤثـر بر بـروز رفتارهای پرخطر رانندگان وسـایل نقلیه ،این پژوهش درصدد اسـت تا به

بررسـی شـیوههای روانشـناختی مدیریت رانندگان پرخطر در تصادفات درونشـهری بپردازد و
بررسـی میکنـد که آیـا هیجانخواهی میتواند پیشبینیکنندة رفتارهای پرخطر رانندگان باشـد؟
جدول  .1جمعبندی و گزارش پیشینهها

1

رجبی و همکاران

مقایسة ویژگیهای
شخصیتی و هیجانخواهی
رانندگان

1391

تفاوت معنادار هیجانخواهی
بین دو گروه

2

طهماسبی و همکاران

بررسی عوامل مؤثر بر
رفتار پرخطر رانندگان
تاکسی

1391

تأثیر عوامل فردی بر رفتار
پرخطر در رانندگان

3

سالمانا ،توماس و استفن

بررسی عوامل
روانشناختی در رانندگانی
که تصادف زیاد دارند

2012

رفتارهای هیجانطلبی بیشتر
و بازداری رفتاری پایینتر در
تصادفات

4

پری

الگوی رفتاری رانندگان
موتورسوار

2008

رانندگانی که تیپ شخصیتی
 Aیعنی تحریکجویی و
هیجانپذیری باالیی دارند،
بیشتر تصادف میکنند.

5

اسمیت و هکریت

بررسی تأثیر رفتارهای
پرخطر در تصادفات
رانندگان

2008

بین رفتارهای خطرجویی و
رفتارهای خودتخریبی مزمن
با تصادفات رابطه معنیداری
یافت نشد.

6

دهلن و همکاران

بررسی تأثیر خشم و
تکانشگری در رفتارهای
پرخطر در رانندگان

2005

هیجانخواهی باال نسبت
به هیجانخواهی پایین ،با
رفتارهای غیرعادی رانندگی
ارتباط بیشتری دارد.

7

ایورسن و راندمو

نگرش به ایمنی ترافیک،
رفتار رانندگی و مشارکت
تصادف در میان مردم
نروژی

2002

کسانیکه نمرة باالیی در
متغیرهای هیجانخواهی،
بیهنجاری و خشم رانندگی
کسب کردهاند ،رانندگی
پرخطر فراوانتری داشتهاند.
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

مبانی نظری تحقیق
هیجانخواهی

طبـق نظـریة مارویـن زاکرمـن ،هیجانخواهی تحت عنـوان نیاز به تجارب و احسـاسهای

گوناگون ،پیچیده ،بدیع و بیسـابقه و تمایل به خطرجویی تعریف شـده اسـت .نکتة مهمی که
بایـد در اینجـا متذکـر شـد ،آن اسـت که یکـی از عناصر اصلـی هیجانخواهی ،تمایل یا اشـتیاق
بـه خطرجویـی اسـت؛ درحالیکـه نتیجـة رفتـار کاوشـی به این نکتـه اشـاره دارد کـه خطرجویی

اغلب برانگیزانندة ترس اسـت و ترس با رفتار کاوشـی ،ناهمسـاز یا تلفیقنشـدنی است (رجبی،

.)1391

نظریه هیجانخواهی ماروین زاکرمن

از اوایـل دهـة  1970میلادی ،مارویـن زاکرمـن ،یکـی از روانشناسـان دانشـگاه ِدلِـه ویـر

پژوهشهای وسیعی در جنبة محدودی از شخصیت که هیجانخواهی مینامد ،آغاز کرده است.

او معتقـد اسـت کـه ایـن پدیـده ،یـک صفت ارثی اسـت که بـا نیاز بـه احسـاسها و تجربههای
متنـوع ،بدیـع و پیچیـده و میـل به خطرجویی جسـمانی و اجتماعی به خاطـر چنین تجربههایی
تعریف میشـود (شـولتز و شـولتز ،1994 ،1ترجمه سـیدمحمدی.)1381 ،

زاکرمـن بهمنظـور سـنجش میـزان هیجانخواهـی مقیاسهایی را بـه وجـود آورد .تحقیقات

انجامشـده بـا اسـتفاده از مقیـاس هیجانخواهـی نشـان داد کـه بیـن انسـانها ازلحـاظ میـزان

هیجانخواهـی ،تفاوتهـای زیـادی وجـود دارد .بهعلاوه بـه نظـر میرسـد کـه هیجانخواهـی،
خصلتی اسـت که در موقعیتهای گوناگون از همسـانی برخوردار اسـت (اتکینسـون ،اتکینسون

و هیلـگارد ،1983 ،2ترجمـة براهنـی و همـکاران.)1368 ،

مقالـة پروفسـور مارویـن زاکرمـن در مـورد هیجانخواهـان ( )1971یکـی از مؤثرتریـن و

برجسـتهترین آثـار در تاریـخ روانشناسـی اسـت کـه با آثار محققانـی همچون سـایموند فروید،

اسـکینر و جین پایگت همزمان میباشـد .مقالة زاکرمن ،ابعاد هیجانخواهی یک ابزار سـنجش

1. Schultz
2. Atkinson & Heligard
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شـخصیتی جامـع و فراگیـر معروف به مقیـاس هیجانخواهـی « »SSSرا توضیـح میدهد .وی

شـرکتکنندگانی را کـه بـا ایـن بیانـات «من گاهـی اوقـات دوسـت دارم کارهایی انجـام دهم که
کمی ترسـناک هسـتند» و «من بعضی از چیزها را فقط به خاطر هیجانش دوسـت دارم» ،موافق

هسـتند ،راهنمایـی میکنـد .مقیـاس هیجـان خواهـی « »SSSبه روانشناسـان کمـک میکند تا
گرایشهـای هیجانخواهـی را ارزیابـی کننـد .زاکرمـن اولیـن بـار در سـال  1964میلادی ،یـک
طبقهبنـدی شـخصی (فـردی) ارائـه داد؛ وی توضیح داد کـه افراد هیجانگرا به هیجانات شـدید،

تجربههـای پیچیـده ،بدیع و متفـاوت عالقة شـدیدی دارند.

رفتارهای پرخطر

رفتارهـای پرخطـر 1بـه رفتارهایی گفته میشـود که سلامت و بهزیسـتی نوجوانـان ،جوان و

سـایر افراد جامعه را در معرض خطر قرار دهند (ماهر .)1393 ،گاتفردسـون و هیرشـی)1990( 2

نظریـة خـود را در چارچـوب نظریـة کالسـیک رفاهطلبـی طبیعـی رفتـار انسـان مطـرح کردند .بر
اسـاس ایـن نظریـه ،انحـراف و جـرم ،راههـای سـریع و سـاده و کوتاهمـدت رسـیدن بـه آرامش

دلخـواه اسـت .ازایـنرو ایـن نظریـه ماننـد دیدگاههـای سـنتی کنتـرل در پـی تبیین علـت جرم و
انحـراف نیسـت ،بلکـه بـه دنبـال عوامـل کنترلکننـدة آن اسـت .بااینحـال ،ازنظر گاتفردسـون و

هیرشـی ،پاسـخ این مسـئله ،کنترل اجتماعی نیسـت ،بلکه خودکنترلی اسـت .افراد با خودکنترلی

قـوی میتواننـد در برابر خشـنودی کاذب ناشـی از انحـراف مقاومت کنند؛ بالعکس ،خودکنترلی
ضعیـف باعـث رفتارهـای منحرفانه میشـود .گاتفردسـون و هیرشـی ضعـف خودکنترلـی را در
دوران اولیـة زندگـی بهمنزلـة عامل پایدار و متشـکل از شـش جزء تشـریح کردند .این شـش جزء
عبارتند از:

تکانشی و آنیبودن؛

ترجیح وظایف ساده و راحت بر وظایف مشکل که مستلزم پایداری است؛

جهتگیری خودمحورانه دربارة عالیق دیگران؛

1. High Risk Behaviors
2. Gottfredson & Hirschi
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

ترجیـحدادن فعالیتهـای فیزیکـی بـر فعالیتهای ذهنـی و ادراکی کـه به مهـارت و طراحی نیاز
دارد؛

رفتارهایمخاطرهجویانه؛

ناشکیبایی به علت کمتحملی در برابر ناکامیها (زود از کوره در رفتن)؛

بر اسـاس نظر گاتفردسـون و هیرشـی ،افرادی که خودکنترلی ندارند ،به رفتارهای هیجانی و

احساسـی و اعمـال فیزیکی بهجـای اعمال ذهنی ،کارهای پرخطر ،عجوالنـه و غیرزبانی گرایش

مییابنـد؛ بـه همیـن دلیـل ،بـه اعمـال مجرمانـه و قانونشـکنانه دسـت میزننـد (گاتفردسـون و

هیرشی.)1990 ،

نظریهها و الگوهای رفتار راننده

در روانشناسـی ترافیـک ،چارچـوب واحـد و کاملـی از نظریـه وجـود نـدارد و هریـک از

نظریهها روی موضوع خاصی متمرکزشـده و بخشـی از وظایف راننده را موردبررسـی و تحلیل

قرار دادهاند .بدین ترتیب الگوهای تخصصی فراوانی نظیر الگوهای ادراکی ،توجهی ،شـناختی،

اجتماعـی ،انگیزشـی و تعیینکنندههـای عوامـل هیجانی تحـرک و رفتار ترافیکی بـه وجود آمده

اسـت .هریـک از دیدگاههـا میتوانـد نقطة شـروعی در شـناخت ابعاد روانشـناختی راننده تلقی
شـود (امانوئیل و کلوئر.)2001 ،

بهطورکلـی الگوهایـی کـه برای پیشبینـی عملکرد راننده طراحی میشـوند ،در بیشـتر موارد

راننـده را بسـان پردازشـگر اطالعاتـی بـا ظرفیـت محـدود بـه تصویـر میکشـند و الگوهایی که

بـرای توزیـع و پیشبینـی رفتـار واقعـی و پیچیدهتـر در جـاده طراحـی میشـون،د فـرض را بـر
ایـن میگذارنـد کـه رفتـار واقعی رانندگی نمایانگر آن سـبک و راهبرد اسـت که راننـده برای نیل

بـه اهـداف خـود اتخـاذ میکنـد .به معنـای وسـیعتر ،الگوها عم ً
ال مکمـل همدیگرند؛ دسـتة اول

عملکـرد راننـده یـا بهتریـن کاری را کـه راننده در موقعیتـی بهخصوص انجـام میدهد ،توصیف

میکنـد و دسـته دوم رفتـار یـا آنچه راننده مایل اسـت در موقعیتی خـاص و در محدودة عملکرد

خـود انجـام دهد ،توصیـف میکند (شـاینر.)2007 ،

مبانی الگوهای دسته اول در روانشناسی شناختی و فیزیولوژیک قرار دارد؛ درحالیکه مبانی
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الگوهای دسـتة دوم در نظریههای شـخصیت ،روانشناسی اجتماعی و رفتار سـازمانی جای دارد.

الگوهـای عملکـردی برای پیشبینـی محدودیتهـای رفتار مطلوب مورداسـتفاده قـرار میگیرد؛
ب هسـتند .درواقع ،رفتار راننده
درحالیکه الگوهای انگیزشـی برای پیشبینی رفتار خاص مناسـ 
در جـاده ،ترکیبـی از هـر دو رفتـار خـاص (همان شـیوهای که در بیشـتر مواقع رانندگـی میکند) و
عملکرد مطلوب (زمانی که خود را در موقعیتهای بسـیار دشـوار مییابد) اسـت .این دو دسـته

از الگوهـا هرچنـد از چشـماندازهای مختلفـی به موضـوع میپردازند؛ اما با یکدیگـر در تعارض
نبـوده و مکمـل یکدیگرنـد؛ و هر دو برای درک رفتار راننده سـودمند هسـتند (همان منبع).

نظریـه و الگـو ،اصطالحـات متـرادف بـرای موضـوع واحـدی نیسـتند .نظریـه درواقـع

سـازماندهی ادراکـی مفاهیـم ،سـازوکارها و فرایندهایـی اسـت کـه در عملیات سیسـتم دخالت
دارنـد؛ ِ
ماننـد راننـده در روند عبورومـرور؛ اما در الگو ،میزان فرضیبودن امور کمتر اسـت؛ بدین

معنـی کـه الگـو فـرض را بـر این نمیگـذارد که سـازوکارها و فرایندهـا واقع ًا وجـود دارند ،بلکه
فقـط درصورتیکـه آنهـا فـرض گرفتـه شـوند ،میتوان رفتـار انسـانی را بر مبنـای آنها توضیح
داد .اغلب ،الگویی از رفتار انسـانی تهیه میشـود؛ سـپس تحقیقی صورت میگیرد تا معلوم کند

کـه آیـا سـازوکارهای آن واقعـ ًا وجود دارد یـا خیر .بدین ترتیب الگو میتوانـد غالب ًا مبنایی برای
نظریه باشـد .این نکتة مهم نیز قابلذکر اسـت که الگوهای موجود که غالب ًا در کشـورهای صنعتی

و با شرایطی متفاوت ازلحاظ وضعیت ترافیک ،راهها ،خصوصیات اجتماعی -اقتصادی مطرح

شـده اسـت ،عین ًا در ایران قابلاسـتفاده نبوده و مسـتلزم انجام تحقیقات دیگری اسـت ( شـرقی
و دهقان.)1382 ،

روش تحقیق

روششناسی

پژوهـش حاضـر یک مطالعة توصیفی  -همبسـتگی اسـت که به پیشبینـی رفتارهای پرخطر

بـا توجـه به نقـش مدیریت هیجان در بین رانندگان شـهر تهران پرداخته اسـت.
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

جامعه آماری و جامعه نمونه

جامعـة آمـاری ایـن پژوهـش ،کلیـه  384رانندة مناطق  9و  15شـهر تهران بود کـه  165راننده

از همیـن مناطـق  9و  15بـرای نمونـه بهمنظـور انجـام پژوهـش بـه روش نمونهگیـری تصادفـی
(خوشـهای یکمرحلـهای و یـا تصادفی سـاده) انتخاب شـدند.

تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل

متغیر مسـتقل ،متغیری اسـت که متغیر وابسـته از طریق آن تبیین و پیشبینی میشـود .متغیر

مسـتقل در این پژوهش ،هیجانخواهی میباشـد .هیجانخواهی در این پژوهش ،نمرهای اسـت

که از پرسـشنامة هیجانخواهی زاکرمن کسـب میشـود.

تعریف عملیاتی متغیر وابسته

متغیـر وابسـته ،متغیـری اسـت که از متغیر مسـتقل تأثیـر میپذیـرد و براثر تغییـرات آن تغییر

میکنـد و هـدف محقـق ،تشـریح یـا پیشبینـی تغییرپذیـری در آن اسـت .متغیـر وابسـته در این

پژوهش ،رفتارهای پرخطر اسـت .منظور از رفتارهای پرخطر ،نمرهای اسـت که بهوسـیلة مقیاس

خطرپذیری ( )IARSکسـب میشـود.

ابزار گردآوری دادهها

ابزارهـای گـردآوری اطالعـات شـامل پرسـشنامة مقیـاس خطرپذیـری ( )IARSو مقیـاس

هیجانخواهـی زاکرمـن بـود.

مقیـاس هیجانخواهـی زاکرمـن :ایـن مقیـاس ،چهـار مؤلفـة هیجانزدگـی و ماجراجویـی،

تجربهطلبـی ،گریـز از بـازداری و ماللپذیـری را میسـنجد کـه برای هریـک از مؤلفههـا ،ده مادة
آزمـون در نظـر گرفتـه شـده اسـت .مجمـوع مواد مقیاس شـامل  40مـادة آزمون دوجزئـی الف و
ب اسـت .ضریـب اعتبـار مقیاس هیجانخواهی از روش دونیمهکردن توسـط محقـق  79درصد

برآورد شـد (محـوی شـیرازی.)1387 ،

مقیـاس خطرپذیـری ( :)IARSاین پرسـشنامه دارای  38سـؤال بوده و هدف آن ،سـنجش

25
میـزان خطرپذیـری از ابعـاد مختلف (گرایش بـه مواد مخدر ،گرایش به الکل ،گرایش به سـیگار،

گرایـش بـه خشـونت ،گرایـش بـه رابطـه و رفتار جنسـی ،گرایـش به رابطـه با جنـس مخالف و
گرایـش به رانندگی خطرناک) میباشـد .شـیوة نمرهدهی آن بر اسـاس طیـف لیکرت پنجگزینهای

اسـت .نمـرة بیـن  38تـا  76میـزان خطرپذیـری کـم ،نمـرة بیـن  76تـا  114میـزان خطرپذیـری

متوسـط و نمـرة باالتـر از  114میـزان خطرپذیـری زیـاد نوجوانان را نشـان میدهـد .در پژوهش

زادهمحمـدی و همـکاران ( ،)1390روایـی سـازة ایـن مقیـاس موردارزیابـی قـرار گرفت .تحلیل
عاملـی اکتشـافی بـا مؤلفههـای اصلی نشـان داد که این پرسـشنامه ،مقیاسـی هفتبعدی اسـت

کـه  64/84درصـد واریانـس خطرپذیری را تبیین میکند .میزان آلفـای کرونباخ برای کل مقیاس،

 0/94و بـرای خردهمقیاسهـای آن در دامنـة  0/93تـا  0/74قـرار داشـت که بیانگـر پایایی خوب
این مقیاس اسـت.

روش تجزیهوتحلیل

پرسـشنامهها بعـد از جمـعآوری با نرمافزار اسپیاساس نسـخة  19در دو سـطح توصیفی

و اسـتنباطی تجزیهوتحلیـل شـدند .در ایـن پژوهـش از دو روش آمـار توصیفـی بـرای تحلیـل

اطالعات جمعیتشـناختی و آمار اسـتنباطی برای آزمون سـؤاالت و فرضیات اسـتفاده شـد .در

سـطح توصیفـی به محاسـبة شـاخصهای توصیفی نظیر میانگین ،انحـراف اسـتاندارد ،مینیمم و
ماکزیمم متغیرهای پژوهشـی پرداخت ه شـده و در سـطح اسـتنباطی با آزمون ضریب همبسـتگی

پیرسـون و رگرسـیون به بررسـی فرضیهها پرداخته شـد.

یافتههای تحقیق

جـدول شـماره  ،2فراوانـی و درصـد گروهـای شـرکتکننده را بـر اسـاس متغیرهـای

جمعیتشـناختی (جنسـیت ،تحصیلات و وضعیـت تأهـل) نشـان میدهـد.
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پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران
جدول  .2فراوانی و درصد متغیرهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان

متغیر

گروه

تعداد

درصد

زن

21

13

مرد

جنسیت

139

دیپلم

46

فوقدیپلم

23

فوقلیسانس و باالتر

7

متأهل

84

تحصیالت

لیسانس
مجرد

وضعیت تأهل

87
29
15
52

83

4

46

71

54

جـدول شـماره  ،3یافتههـای توصیفـی مربـوط بـه متغیرهـای پژوهـش را نشـان میدهـد .با

توجـه به جدول شـماره  2مشـخص میشـود کـه میانگین و انحراف اسـتاندارد گریـز از بازداری

 4/38و  ،1/85میانگیـن و انحـراف اسـتاندارد ماللپذیـری  3/89و  ،1/44میانگیـن و انحـراف
استاندارد ماجراجویی 5/47 ،و  ،2/41میانگین و انحراف استاندارد تجربهپذیری  3/44و  1/82و

همچنین میانگین و انحراف استاندارد هیجانخواهی کل برابر  17/34و  4/98میباشد .میانگین
و انحراف اسـتاندارد مربوط به رفتارهای پرخطر شـرکتکنندگان برابر  75/21و  29/08میباشد.
جدول  .3آمار توصیفی مربوط به مؤلفههای پژوهش

متغیر

مدیریت هیجان

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین

بیشترین

بازداری

4/38

1/85

0

8

ماللپذیری

3/89

1/44

1

7

ماجراجویی

5/47

2/41

0

10

تجربهطلبی

3/44

1/82

0

8

هیجانخواهی

17/34

4/98

7

26

75/21

29/08

38
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جـدول شـماره  ،4میـزان ضرایـب همبسـتگی بیـن متغیرهـای پژوهـش را نشـان میدهد .با

توجـه بـه جـدول  3همانگونـه که مشـاهده میشـود ،بین بازداری بـا رفتار پرخطـر رابطة مثبت و
معنـاداری وجـود دارد ()r=0/429 ،p=0/000؛ بیـن ماللپذیـری بـا رفتار پرخطـر رابطة معناداری

وجـود نـدارد ()r=0/073 ،p=0/073؛ بیـن ماجراجویـی بـا رفتار پرخطر رابطة مثبـت و معناداری

وجـود دارد ()r=0/181 ،p=0/035؛ بیـن تجربهطلبـی بـا رفتـار پرخطـر رابطـة مثبـت و معناداری
وجـود دارد ( )r=0/280 ،p=0/001و بیـن هیجانخواهـی بـا رفتـار پرخطـر نیـز رابطـة مثبـت و
معنـاداری وجـود دارد ()r=0/354 ،p=0/000

جدول  .4جدول ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش

1
بازداری

1

ماللپذیری

0/147

ماجراجویی

**0/317

تجربهطلبی

هیجانخواهی
رفتار پرخطر

2
1

0/040

3

1

4

**0/401

**0/315

**0/248

1

**0/429

0/073

*0/181

**0/280

**0/690

**0/492

**0/687

**0/757

5

1

**0/354

6

1

یافتههای استنباطی تحقیق

بهمنظور بررسـی فرضیة تحقیق از آزمون رگرسـیون چندگانه به روش همزمان اسـتفاده شـد.

بـا توجـه به نتایج جدول  4مشـخص شـد که مقـدار  Rبرای پیشبینی رفتار پرخطـر رانندگان از
روی مدیریـت هیجـان 0/404 ،میباشـد؛ مقـدار مجذور  Rبرابر  0/164اسـت که نشـان میدهد
مدیریـت هیجـان در کل نزدیـک به  16درصد از تغییـرات واریانس رفتار پرخطر را تبیین میکند

و میـزان  Fو  Pبهدسـتآمده نشـان میدهـد کـه ایـن مـدل ،معنـیدار میباشـد .همچنیـن مؤلفـة

بـازداری بهصـورت مثبـت و معنـاداری قادر به پیشبینـی رفتار پرخطر رانندگان اسـت.
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جدول  .5آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه

متغیر مالک

رفتار پرخطر

متغیر پیشبین

B

T

P

بازداری

0/313

3/012

0/003

ماللپذیری

0/009

0/084

0/933

ماجراجویی

0/153

1/522

0/131

تجربهطلبی

0/038

0/342

0/733

R

0/404

R2

0/164

F

4/644

P

0/002

نتایج و پیشنهادهای تحقیق

همانگونـه کـه در قسـمت یافتههای تحقیق مشـاهده شـد ،بهمنظور پیشبینی بیـن رفتارهای

پرخطـر بـر اسـاس مدیریـت هیجـان طبق جـدول  4از تحلیل رگرسـیون چندگانه اسـتفاده شـد.

همانگونـه کـه در این جدول مشـاهده میشـود ،مقـدار  Rبرای پیشبینی رفتـار پرخطر رانندگان
از روی مدیریت هیجان 0/404 ،اسـت؛ مقدار مجذور  Rبرابر  0/164میباشـد که نشـان میدهد

هیجانخواهی در کل نزدیک به  16درصد از تغییرات واریانس رفتار پرخطر را تبیین میکنند و
مقـدار  Fو  Pبهدسـتآمده نشـان میدهـد که این مدل ،معنیدار اسـت .همچنین مؤلفـة بازداری

بهصـورت مثبـت و معنـاداری قـادر بـه پیشبینی رفتـار پرخطر راننـدگان میباشـد .در کل ،نتایج
حاکـی از آن اسـت کـه افزایـش هیجانخواهی در راننـدگان باعث افزایش رفتارهـای پرخطر در

راننـدگان میشـود .نتیجة ایـن آزمون با برخی تحقیقات صورتگرفته ،همسـو میباشد.ایورسـن
و راندمـو ( )558 :2002نیـز نشـان دادنـد کسـانیکه نمـرة باالیـی در متغیرهـای هیجانخواهـی،

بیهنجاری و خشـم رانندگی کسـب کردهاند ،رانندگی پرخطر فراوانتری در مقایسـه با آنهایی

کـه در ایـن متغیرهـا نمرههای پایینی کسـب کردهاند ،گـزارش کردند.

نتایـج مطالعـه دهلـن و همکارانـش ( )345 :2005نشـان داد که هیجانخواهی باال نسـبت به

هیجانخواهـی پاییـن بـا رفتارهـای غیرعادی رانندگـی ارتباط بیشـتری دارد .سـالمانا ،توماس و
اسـتفن ( )2012در پژوهشـی نشـان دادند که افرادی که بیشتر درگیر تصادفات هستند ،رفتارهای

29
هیجانطلبـی بیشـتر و بـازداری رفتـاری پایینتری نشـان میدهند .الیونـن ( )2001در پژوهشـی

نشـان داد کـه هیجانطلبی احتمال انجام خشـونت در رانندگـی را پیشبینی میکند .هیجانطلبی
و خطرکـردن بـاال بـا مصـرف الـکل رابطـة مسـتقیم دارد و افـرادی کـه تکانشگـری و جرئـت
خطرآفرینی بیشـتری دارند ،میزان مصرف مواد بیشـتری دارند؛ چنین افرادی بهندرت از کمربند

ایمنی اسـتفاده میکنند.

عملکـرد تحصیلـی ضعیـف بـا عوامـل خطـر ماجراجویـی و هیجانطلبـی ،ارتباط مسـتقیم

دارد (جونـاه .)682 :1997 ،الجونـن ( )2012در مطالعـهای نشـان داد کـه نمـرة بیشـتر در صفـت

شـخصیتی هیجانطلبـی ،احتمـال انجـام خشـونت در رانندگـی را افزایـش میدهد .گـودرزی و
شـیرازی ( )1384در پژوهشـی نشـان دادنـد که نمرة کلـی تحریکجویـی و خردهمقیاسهای آن
(تجربهجویـی ،هیجانطلبـی و تنوعطلبـی) بـا رفتارهـای رانندگـی پرخطـر (لغزشهـا ،خطاها و

تخلفات رانندگی) همبسـتگی مثبت و معنادار دارد و تحریکجویی میتواند رفتارهای رانندگی
پرخطـر و سـرعت زیـاد را پیشبینـی کند.

در تبییـن ایـن یافتـه میتـوان گفـت کـه در مـورد برخی افـراد ،پـاداش نهفتـه در فعالیتهای

پرخطـر بـر هـر تنبیـه احتمالی غلبـه میکند و این افـراد برای کسـب هیجانهای شـدید ،گرایش
ذاتـی بـه خطرجویـی و خطرپذیـری دارنـد؛ اما بـه نظر رابرتـی ،این قاعـده در مورد افـراد دارای

هیجانخواهی زیاد الزام ًا صادق نیسـت؛ زیرا خطرپذیری ،منبع انگیزشـی اصلی این افراد نبوده

و آنهـا تلاش دارنـد تـا جـای ممکـن ،احتمال بـروز خطـر را با اقدامـات احتیاطی بـه حداقل
برسـانند .در مقابـل ،زاکرمـن و هـورواس و زاکرمـن تأکیـد کردهانـد کـه افـراد بـا هیجانخواهـی

زیـاد ،موقعیتهـای پرخطـر را کمتر تهدیدآمیز تفسـیر کـرده و همین امر به درگیری بیشـتر آنها

در رفتارهـای پرخطـر منجـر میشـود .راورت و همـکاران نیز بیان کردند که درگیـری در این نوع

رفتارهـا و فعالیتهـا میتوانـد مسـتلزم نادیدهگرفتـن یا ناتوانی در شناسـایی خطـرات مرتبط با
آن مثل آسـیب ،بیماری ،دسـتگیری و مرگ باشـد .در تأیید این مطلب ،پژوهشـگران نشـان دادند

کـه سـطوح باالتـر هیجانخواهـی به تخمیـنزدن مزایای رفتـار پرخطر بیش از معایـب آن منجر
میشـود و ایـن بهنوبـة خود سـطوح باالتـر رفتار پرخطـر را پیشبینـی میکند.

بـه نظـر کاس و ودانوویچف ،ازآنجاکه افراد دارای نمرات باال در هیجانخواهی ،محرکهای
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بیرونـی و محیطـی را ترجیـح میدهنـد و بـه یکنواختـی حسـاساند ،از نبود اینگونـه محرکها

خسـته شـده و تلاش میکننـد تـا بـا رویآوردن بـه مواد مخـدر و الـکل ،بهعنوان تجـارب با بار
هیجانـی زیـاد ،کمبود تحریک در منابع محیطی را جبران کنند .پژوهشهای متعدد نشـان دادهاند
کـه ایـن قاعـده حداقـل در مورد نوجوانـان و جوانـان هیجانخواه صادق اسـت (کومـه.)2001 ،

بـه نظـر فرانکـن نیز میل بـه تجربه ،سـطوحی از خطر بـرای افزایش شـادی ،بازیزدایی نسـبت

بـه محدودیتهـا ،قوانیـن و الزامات اجتماعی و احسـاس کسـالتی که دانشـجویان از فعالیتها
و برنامههـای یکنواخـت زندگـی خـود میکنند ،علـت گرایش آنهـا به رفتارهای پرخطر اسـت.
ایـن یافتههـا بـا نتایـج پژوهشـگران دهلـن 1و همکارانـش ( )2005و دیسـریچارد و دیناری

2

( )2005همخوانـی دارد کـه نشـان دادنـد هیجانخواهـی بـاال بـا رفتارهـای غیرعـادی رانندگـی
ارتبـاط دارد .همچنیـن دانلاپ و رومـر )2010( 3در مطالعـهای نشـان دادنـد کـه هیجانخواهی،

نقـش برجسـتهای در تصادفهـای جوانـان بـا موتورسـیکلت دارد؛ درحالیکه بررسـی هـاک 4و

همکاران ( )2010نشـان داد که هیجانخواهی تکانشـی ارتباط معناداری با میزان آسـیبپذیری
موتورسـواران نـدارد .توجـه بـه ایـن نکته مهم اسـت که در  40مطالعـهای که جونا ،تیسـن و او-

یانـگ )2010( 5بازبینـی کردهانـد ،متذکـر شـدهاند کـه هیجانخواهـی بـرای  10تـا  15درصـد از

واریانـس در رانندگـی خطرنـاک محسـوب میشـود .آنها همچنین خاطرنشـان کردند که بیشـتر
مطالعـات دریافتهانـد کـه رابطـة مثبتـی بین هیجانخواهـی و بروز تصـادف وجـود دارد.

همچنیـن آیورسـن )137 :2005( 6و اولتـدال و راندمـو )625 :2006( 7نیـز بیـن حالتهـای

منفـی هیجانـی بـا رفتارهـای پرخطر رانندگـی رابطة معنـاداری به دسـت آوردند .ایـن یافته نیز به
ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه هیجانخواههـا افـرادی ماجراجـو و برونگـرا هسـتند ،از تکـرار و

یکنواختـی خسـته ،کسـل ،بیحوصلـه و بیقـرار میشـوند و در جسـتوجوی تجـارب جدید،
1. Dahlen
2. Desrichard & Denarie
3. Dunlop & Romer
4. -Haque
5. Jonoh, Thiessen & Au-YEUNG
6. Iverson
7. Oltedal & Rundmo
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تـازه ،متنـوع و هیجانانگیزنـد .ایـن افـراد ،رفتـار و تجربـۀ جنسـی بیشـتر و متنوعتـری دارند؛ به

ورزشهـای خطرآفریـن از قبیل سـقوط آزاد و پـرش در ارتفاع بلند ،کوهنوردی ،موتورسـواری،
چتربـازی ،خلبانـی و اتومبیلرانـی بیشـتر عالقه دارنـد (مـاژارول 1و همـکاران.)170 :2010 ،

بنابرایـن نیـاز بهتازگی و شـدت محـرک در رانندگان هیجانخواه موجب گرایش بیشـتر آنان به

تجربة رفتارهای مختلف در حین رانندگی و راندن غیرعادی و پرسـرعت میشـود که نتیجة این
رونـد ،ناتوانـی راننـده در تصمیمگیری درسـت و بهموقع به هنگام حوادث حین رانندگی اسـت.

همانگونـه کـه در این پژوهش مشـاهده شـد ،نتایج حاکی از تأثیـرات هیجانخواهی در میزان

رفتـار پرخطـر رانندگان بود .چنانچه هیجانخواهی باال باعث افزایش رفتارهای پرخطر میشـود؛

بنابرایـن ازآنجاکـه مشـخص شـد کـه وجـود هیجانخواهـی در رفتـار راننـدگان تا این حـد مؤثر
اسـت؛ بنابرایـن میتوان پیشـنهادهای زیر را به سـازمان ناجـا و راهنمایی و رانندگـی ارائه کرد.

در معاینـات اولیـه و قبـل از ارائة گواهـی رانندگـی بـه متقاضیـان ،آزمونهـای مربـوط بـه

هیجانخواهی از داوطلبان دریافت گواهی رانندگی به عمل آید و به افرادی که در هیجانخواهی
نمـرات باالیـی را بـه دسـت میآورنـد ،محدودیتهای رانندگـی در نظر گرفته شـود.

پیشـنهاد میشـود کـه پلیـس راهنمایـی و رانندگـی پـس از ارائة گواهـی رانندگـی بـه افـراد،

کرات دچار تخلفات رانندگی میشـوند ،برای ارزیابیهای دقیق روانشـناختی
آنهایـی را کـه به ّ
بـه متخصصـان مربوطـه ارجاع دهد تـا در صورت باالبـودن هیجانخواهـی و روانرنجوری و یا

پایینبـودن میـزان وظیفهشناسـی در آنهـا ،محدودیتهـای رانندگـی در مـورد آنان اعمال شـود.

در مـورد امـکان صدور گواهی موتورسـواری به افراد هیجانخـواه و روانرنجور تجدیدنظر

صـورت گیـرد .بـا توجـه به فراوانی زیاد تخلفـات رانندگی در بین رانندگان خیلـی جوان ،قوانین

مجـازات تخلفـات رانندگی در مورد متخلفان جوان بازبینی شـود.

کالسهـای آموزشـی اجبـاری در حـوزة هیجانخواهـی و هـوش هیجانـی بـرای راننـدگان

متخلـف برگزار شـود.

1. Mazharul

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز1395

32

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال پنجم-شماره 18
پاییز 1395

پیشبینی رفتارهای پرخطر با توجه به نقش مدیریت هیجان در بین رانندگان شهر تهران

سپاسگزاری

در پایان از کلیة افرادی که پژوهشـگر را در امر گردآوری دادهها یاری نمودند و با همکاری

صمیمانة خود ،امکان اجرای این پژوهش را فراهم کردند ،سپاسـگزاری میشـود.

منابع

اتکینسـون .ریتال آل و دیگران .)1378( .زمینه روانشناسـی هیلگارد (ترجمه دکتر محمدنقی

براهنی و دیگران) .چاپ سـیزدهم ،تهران :رشـد.

تابش ،فهیمه؛ زارع ،حسـین .)1331( .تأثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر سـبکهای

تصمیمگیری عقالیی ،شهودی ،اجتنابی ،وابسته و آنی .نشریه علوم رفتاری.323 ،)22( .

چوبینه ،ع؛ امیرزاده ،ف .)1378( .کلیات بهداشـت حرفهای .شـیراز :دانشـگاه علوم پزشـکی

شیراز.

رجبـی ،سـوران؛ نریمانـی ،محمـد؛ حسـینی ،سـید سـامان .)1391( .مقایسـه ویژگیهـای
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