
  
  
  

  
خواهي زنان و   و هيجانBو A تيپ شخصيتي  مقايسه ويژگيهاي

  مردان متخلف  رانندگي در شهر تبريز 
  

 1نسرين گرامي اصل
 2رحيم بدري
  3شيرين زينالي

  
  چكيده

) ، و هيجان خواهي B و Aتيپ (  هدف پژوهش حاضر  مقايسه ويژگي هاي شخصيتي 
. اي مي باشدهش حاضر از نوع علي مقايسهپژو. باشدزنان و مردان متخلف در رانندگي مي

 نفر راننده متخلف 157جامعه آماري شامل كليه رانندگان شهر تبريز و نمونه آماري شامل 
براي . گيري در دسترس انتخاب شدند و به روش نمونه. مي باشند ) زن57 مرد و 100(

مه هاي هيجان خواهي  فريدمن و روزنمن و پرسشناB وAاز پرسشنامه تيپ  ها آوري داده جمع
هاي بدست آمده با استفاده از آزمون خي دو و تحليل واريانس چند  داده. زاكرمن استفاده شد

ها نشان داد بين تيپ شخصيتي رانندگان متخلف  يافته. متغيره يك راهه تجزيه و تحليل گرديد
ين  هيجان طلبي، همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داد ب. دار وجود دارد زن و مرد تفاوت معنا

تجربه طلبي، تنوع طلبي، ماجراجويي و نمره كل هيجان خواهي بين رانندگان متخلف زن و 
 متخلف ميزان بااليي از اين ويژگي ها اي كه رانندگان زنگونهتفاوت معنادار وجود دارد، به مرد

  شخصيتي،هايرانندگي، ويژگي نشان داد كه در تخلفات نتايج همچنين .را گزارش نمودند
  .نقش مهمي بر عهده داشت

 Aرانندگي، جنسيت، هيجان خواهي، تيپ شخصيتي  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه
از جمله مسايل و مشكالتي كه امروزه، تماميت جسمي و آسايش عمومي 
مردم را در شهرهاي بزرگ به مخاطره انداخته و اذهان عمومي و توجه مسئولين 

ت، مساله وقوع و افزايش آمار جرايم ناشي از امر را به خود معطوف داشته اس
درسراسرجهان ساالنه حوادث ). 1385فراهاني كثيرلو، (تخلفات رانندگي است 
  ميليون نفر50 نفر، و آسيب ديدگي بيش از1,200,000رانندگي موجب مرگ 

  مطالعه دقيق ترنشان داده است كه بيشترين راننده هاي حادثه ديده در. شودمي
-خصيصه). 1389فردوسي، صرامي ورستمي(ساير كشورها مرد هستند و  ايران

هاي رواني انسانها يكي از مهمترين عوامل مؤثر در وقوع تصادفات و ارتكاب 
جرايم غيرعمدي ناشي از تخلفات رانندگي است و مسلماً پي بردن به ارتباط 

  ي هاي رواني به خصوص ويژگيهاي شخصيتي انسانها با تخلفات رانندگحالت
فراهاني كثيرلو، (تواند در پيشگيري يا تخفيف اين معضل كارساز باشد مي

ترين عوامل  فاكتورهاي انساني از قبيل شرايط رواني و شخصيتي، مهم). 1385
ناپذير جاني و مالي حوادث رانندگي است، به  هاي جبران تحميل كننده زيان

 ايران ناشي از  شرايط  درصد از تلفات ناشي از حوادث رانندگي در90طوريكه 
بررسي ). 1379يعقوبي، (باشد  هاي شخصيتي افراد ميرواني و برخي ويژگي

 نشان دهنده عواملي  رابطه ميان شخصيت، رانندگي پرخطر و درگيري با تصادف،
از ) . 2002، ١توربجورن و هايلد(شود  است كه مستقيماً به تصادف مربوط مي

 در رانندگي و تصادفات توجه B و Aتاري هاي شخصيتي، تيپ رفميان ويژگي
 معتقدند معموالً اين ٢روزنمن و فريدمن. اي را به خود اختصاص داده استويژه

احساس افراطي فوريت زمان داشته و ) 1(شوند افراد با سه مالك توصيف مي
) 3(رقابت طلب و جاه طلب بوده و ) 2( موعدها هستند نگران هميشه

.   دارند، به ويژه زماني كه اوضاع از كنترل خارج استپرخاشگري و خصومت باال
كنند   بيشتر تصادف ميAها نيز نشان داده است كه افراد تيپ شخصيتي پژوهش

                                                           
1-Torbjoern & Hide 
2- Rosenman & Friedman 
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تر  قوانين رانندگي را  شوند و كم تر جريمه مي و به علت بد رانندگي كردن بيش
ل از باقياني ؛ به نق2005، نابي و همكاران، 1986 ١آر، اي پري(نمايند  رعايت مي

  ).1383مقدم، 
عنوان يكي از ويژگيهاي  خواهي نيز بهاز طرفي، ويژگي شخصيتي هيجان

خواه،  فرد هيجان. تصادفات نيز مورد توجه بوده است در دخيل شخصيتي
شود و  دهد، از كارهاي تكراري كسل مي تحريك بيروني مداوم مغز را ترجيح مي
ايش دادن انگيختگي از طريق تجربيات همواره در جستجوي راههايي براي افز

خواه به احتمال بيشتري سيگار  افراد  هيجان). 1387 ، ٢ريو(هيجان انگيز است 
كنند، تصادف اتومبيل و محكوميت  نوشند، سريع رانندگي مي كشند، الكل مي مي
نيز  ) 2001(٣الجونن. پروا يا در حالت مستي بيشتري دارند خاطر رانندگي بي به

طلبي بيشتر احتمال انجام خشونت در راستا نشان داده است كه هيجاندر اين 
اند كه بين در كل، مطالعات مختلف نشان داده. كند بيني مي رانندگي را پيش

  .هاي شخصيتي و تخلفات رانندگي رابطه وجود داردويژگي
تعداد زنان داراي  2001تا1975مطالعات آماري نشان داده است كه از سال

ي  حالي كه دريافت گواهينامه درصد افزايش يافته، در 55ه رانندگي گواهينام
). 1389فردوسي و همكاران،(افزايش يافته است  درصد 32مردان  رانندگي در

ايم و بالطبع زنان مواجه بوده ايران با افزايش رانندگان مونث در دهه اخير در
عنوان نمونه؛ سيمون و هدهند، براننده نيز تخلفاتي را در حين رانندگي انجام مي

براساس . باشدمعتقدند تخلفات رانندگي زنان رو به افزايش مي) 1996 (4كوربت
هاي  تصادف بروز احتمال در جنسيتي تفاوتهاي ، نقش)2007(دوار و اولسون  نظر،

. فرين شده اندآپرخطر درحال تغييراست، زيرا زنان بيشتر از گذشته خطر
 ه است كه مردان از لحاظ ماجراجويي، بازداريهاي جنسيتي نشان دادتفاوت

آورند و زنان در مقياس تجربه  هاي باال بدست مي پذيري نمره زدايي و مالل

                                                           
1- Perry AR 
2- Riyo 
3- Lajunen 
4- Simon & cotbett.  
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 1ريمو و ابرگ ).1386شولتز و شولتز، (آورند ي بااليي بدست ميجويي نمره
هاي باالتري نسبت به زنان در  اند مردان رتبهدر مطالعه خود نشان داده) 1999(

 باالتري در  هاي توجهي دارند و زنان رتبه جويي، تخلفات و خطاهاي بي جانهي
كه در  نشان دادند) 1389( همكاران فردوسي و. تجربگي دارند خطاهاي بي

عوامل روانشناختي و شخصيتي بين رانندگان زن  مرد و زن تصادف كرده تفاوت 
    .معناداري وجود نداشت

تفاوت ) 1389(العات نيروي انتظامي براساس نظر اسماعيلي از دفتر مطا
هاي  زناني هستندكه شيوه. هاي رانندگي زنان و مردان امري نسبي است شيوه

رانندگي آنان شباهت زيادي به مردان دارد و هم چنين مرداني هستند كه به 
  .كنندهايي نزديك به زنان زندگي مي شيوه

و همچنين ) يرواني و شخصيت( فاكتورهاي انساني با توجه به اهميت
هاي شخصيتي  افزايش چشمگير رانندگان مونث، اين تحقيق در نظر دارد ويژگي

رانندگان متخلف مونث و مذكر را مقايسه و ) خواهي  و هيجانB و Aهاي  تيپ(
  .كند بررسي 

  

  فرضيه ها
رانندگان متخلف مذكر و مونث تفاوت ) A, B(بين تيپ شخصيتي  : 1فرضيه 

  .وجود دارد
هيجان خواهي، تجربه طلبي، ماجراجويي، مالل (بين هيجان خواهي : 2فرضيه 

رانندگان متخلف مذكر و مونث ) پذيري، تنوع طلبي، گريز از بازداري
  .تفاوت وجود دارد

  
  روش بررسي

شامل كليه  اي بوده و جامعه آماريمقايسه-طرح پژوهش حاضر علي
 در استان آذربايجان 1389-90هاي سواري در سال رانندگان زن و مرد اتومبيل

                                                           
1 - Rimo & Abreg 
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سرعت و سبقت  )  زن57 مرد و 100( نفر راننده متخلف 157. باشدشرقي مي
گيري در دسترس با همكاري پليس راهنمايي و رانندگي غيرمجاز، از طريق نمونه

افراد پس از متوقف شدن توسط  اين. شرقي انتخاب شدند استان آذربايجان
 فريدمن و روزنمن و B و A شخصيتي هاي پليس راه، بجاي جريمه، پرسشنامه

  .  باتغييرات بسته به فرهنگ را تكميل نمودند-خواهي زاكرمن هيجان پرسشنامه
  

  ابزارهاي پژوهش
 سوال 25شامل :  فريدمن و روزنمنB و Aشخصيتي . پرسشنامه رفتاري

، A تمايل به تيپ 13بيشتر از نمره (باشد كه افراد را به دو گروه شخصيتي مي
اين آزمون توسط فريدمن و . كندتقسيم مي) B تمايل به تيپ 13از نمره كمتر 

تهيه گرديده است و پايايي ) 1383به نقل از باقياني مقدم و همكاران،(روزنمن، 
ژوهش شاكري نيا  در پ. آن در تحقيقات متعدد مورد تأييد قرار گرفته است

در . به دست آمده است% 89پايايي پرسشنامه با مقدار آلفاي كرونباخ  ) 1388(
به % 62تحقيق حاضر مقدار آلفاي كرونباخ جهت بررسي پايايي آزمون شخصيت 

  .دست آمد
:  فرم پنجم با تغييرات بسته به فرهنگ-پرسشنامه هيجان خواهي زاكرمن 

 ماده دو جزئي است و براي اولين بار در كشور 40شكل پنجم اين مقياس شامل 
اين مقياس داراي شش . نجاريابي  شده استه) 1387(توسط  محوي شيرازي 

، »پذيري مالل«، »ماجراجويي«، »تجربه طلبي«، »خواهي هيجان« فرعي عامل
اعتبار پرسشنامه در پژوهش فوق، به . باشدمي» گريز از بازداري« ،»تنوع طلبي«

در تحقيق حاضر مقدار آلفاي .  گزارش شده است78/0روش آلفاي كرونباخ 
  .باشد مي/. 68كرونباخ 

  

  هايافته
ي حاضر، در در مطالعه حاضر، ميانگين سني شركت كنندگان در مطالعه

 درصد افراد مورد 14همچنين، .  سال بود32دو گروه متخلف و غير متخلف 
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 درصد، 32 درصد، تحصيالت راهنمايي، 25مطالعه تحصيالت ابتدايي داشتند، 
د، تحصيالت باالتر  درص7درصد، تحصيالت ليسانس و 22تحصيالت ديپلم، 

 درصد، 38 درصد، افراد شغل رانندگي داشتند، 32الزم به ذكر است  .داشتند
كه   درصد، افراد، بيكار بودند،17 درصد، شغل ازاد داشتند و 20كارمند بودند، 

  .بودند دارشامل دانشجويان و افراد خانه
   

نث تفاوت رانندگان متخلف مذكر و مو) A, B(بين تيپ شخصيتي  : 1فرضيه 
  .وجود دارد

  
 افراد مذكر و مونث) Bو A(مقايسه تيپ شخصيتي  : 1جدول

 كل مونث مذكر
گروه

  
  تيپ

 درصد فراواني  درصد فراواني درصد فراواني شخصيتي
A 32 20 37 23 100 63 

B 68 43 17 10 57 37 

  100  157 33  54 63  100  كل
 درجه آزادي= 1سطح معناداري = 0001/0مقدار خي دو = 20,8

  
  

 تقريبا Aمطابق جدول فوق، فراواني افراد مونث و مذكر در تيپ شخصيتي 
 در ادامه . ، افراد مونث فراواني بيشتري دارندBهمگن بوده و در تيپ  شخصيتي 

) >01/0p(در سطح ) 2χ =8/20(، مقدار خي دو بدست آمده ها تحليل داده
به عبارت . شودفرض تحقيق تاييد ميباشد، بنابراين فرض صفر رد و دار ميمعني

  .ديگر بين تيپ شخصيتي رانندگان مذكر و مونث تفاوت معنادار وجود دارد
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  توصيف آماري نمرات هيجان خواهي و ابعاد آن: 2جدول 
انحراف استانداردميانگين متغيرهاگروه

 31/5 46/9 هيجان خواهي

 69/1 15/4 تجربه طلبي

 31/1 39/2 ماجرا جويي

 26/1 46/2 مالل پذيري

 12/1 6/1 تنوع طلبي

 7/0 9/0 گريز از بازداري

  9/8  47/21 هيجان خواهي كل

  مذكر

  5/4 37/12  هيجان خواهي
 6/1 7/4 تجربه طلبي

 1 8/2 ماجرا جويي

 05/1 8/2 مالل پذيري

 1/1 9/1 تنوع طلبي

 96/0 6/9 گريز از بازداري

  6/7  72/25  كلهيجان خواهي

مونث

   

از روش تحليل واريانس  4به منظور تحليل داده هاي ارائه شده در جدول 
 مانوواي يك راهه(چند متغيره يك راهه 

مقدار ويلكز المبدا در . استفاده شد) ١
  .بدست آمد) p>05/0( در سطح 9/2مطالعه حاضر 

  
پذيري،  مالل اجويي،ماجر طلبي، تجربه خواهي، هيجان( خواهي هيجان بين :2 فرضيه

رانندگان متخلف مذكر و مونث تفاوت وجود ) تنوع طلبي، گريز از بازداري
  دارد

  
  

                                                           
1-Multivariate analyses of variance-one way (MANOVA-1 way) 
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  مؤنث و خالصه تحليل واريانس مؤلفه هيجان خواهي دردوگروه رانندگان مذكر: 3جدول
 منبع

 متغير
 وابسته

 مجموع
 مجذورات

 درجه
 آزادي

 ميانگين
 Fمقدار  مجذورات

 سطح
 معناداري

 0,00  7,2 184,23 2 386,35 جان خواهيهي

  0,04  3,2  9,06 2  18,21 تجربه طلبي

  0,02  3,6  5,34 2  10,96 ماجرا جويي
  0,87  0,13  0,16 2  0,32 مالل پذيري

 تنوع طلبي
5,12  2 2,6  1,96  1,44  

  0,37  0,99  0,479 2  0,99 گريز از بازداري

 گروهها

هيجان خواهي 
  كل 

856,41  2  428,20  5,9 0,003  

     25,58 155  3889,433 هيجان خواهي

 تجربه طلبي
428,62  155 2,8     

 ماجرا جويي
225,12  155 1,4     

     1,2 155  184,41 مالل پذيري

 تنوع طلبي
200,53 155 1,31   

    0,5 155  76,92  گريز از بازداري

  خطا

هيجان خواهي 
  كل 

10985,743  155 72,27    

  
، )=7,2F(خواهيهاي هيجان در مولفه،5ر جدول براساس نتايج مندرج د

 )=5,9F( و هيجان خواهي كل )=3,6F( ماجراجويي، )=3,2F(تجربه طلبي 
-تفاوت معنادار وجود دارد، اين تفاوت به گونه )p>05/0(سطح   دربين گروهها 

ها را گزارش اي بود كه زنان شركت كننده در مطالعه ميزان بااليي از اين ويژگي
  .دندكرمي
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  :گيريبحث و نتيجه
و ويژگيهاي شخصيتي  A نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه تيپ شخصيتي

، هيجان خواهي كل در رانندگان زن ماجراجويي، خواهي، تجربه طلبيهيجان
 ١نتايج اين مطالعه با پژوهش دوار و اولسون. باشدمتخلف بيشتر از مردان مي

زاده  ، سلطاني)1994(تي و كسكنين ، الپو)2004(، الجونن و كان )2007(
و  ) 2007(، شاينار )1990(ي ريزون و همكاران همسو  و با مطالعه) 1386(

  .باشدغيرهمسو مي) 1389(فردوسي و همكاران  
هاي رفتاري زنان توان به تفاوتدر زمينه تبيين نتايج بدست آمده مي

ش دفترمطالعات نيروي بنا به گزار. ي متخلف و غير متخلف اشاره نمودراننده
هاي مردانه استفاده ، برخي از زنان در حين رانندگي، از شيوه)1389(انتظامي 

. دهندتوان گفت كه اين زنان تخلفات بيشتري را نيز انجام ميكنند و ميمي
عنوان گرديده است كه اگر در حين  )2004 (٢ي ايوانزهمچنين در مطالعه

اشد، احتمال آسيب جدي و فوت سرنشين رانندگي سرنشين اتومبيل مونث ب
ها فيزيولوژيكي جنس مونث با گردد و اين مسئله احتماال به تفاوتبيشتر مي

عنوان گرديده ) 2007(ي دوار و اولسون در مطالعه. گرددجنس مذكر مربوط مي
هاي كوتاهتر و در رغم افزايش رانندگان مونث، زنان اكثر مسافرتاست كه علي
پذيري آنان كمتر از مردان كنند و احتمال آسيبري را انتخاب ميمسير نزديكت

كنند كه زنان نسبت به گذشته اين دو پژوهشگر همچنين عنوان مي. باشدمي
هاي ازكان و الجونن يافته. دهندخطر آفرين شده و تخلفات بيشتري را انجام مي

و زنانگي هاي مردانگي رانندگي با سبك دهد كه تخلفاتنشان مي) 2006(
وي معتقد است هر چه رفتارهاي مردانگي در فرد . باشد نه با جنسيتمرتبط مي

اشد و در مطالعات تخلفات ببيشتر باشد، ميزان خشونت و تخلفات بيشتر مي
هم چنين  .بايد رفتارهاي مردانگي و زنانگي را مورد سنجش قرار داد ،رانندگي

                                                           
1-Dewar & Olson 
2-Evans  



106 1388 پاييز  –5 شماره –زن و مطالعات خانواده 

هاي هيجان  مقياس زنان در ، كهمشاهده شده )1386(مطالعه سلطاني زاده  در
  .نمرات بيشتري كسب كرده اند ماجراجويي، طلبي و

 توان عنوان نمود، اين است كه اكثرتبيين ديگري كه براي اين مطالعه مي
تر از زنان توجه به اينكه زنان شاغل پرجنب و جوش با. شاغل بودند نمونه، زنان
باشند، دار متفاوت ميز زنان خانهدار بوده و در برخي ويژگيهاي شخصيتي اخانه

طلبي و ها باعث گرديده، تا ميزان هيجاناحتماال در اين مطالعه نيز اين ويژگي
  .فوريت زمان بيشتري را در خود گزارش كنند 

كه زماني كه  كردند عنوان مي نمونه، زنان انتخاب شده در همچنين اكثر
به علت  تواند، كه مي دند،كر اقدام به تخلف مي بيشتر نداشته، وجود پليس

  .اين افراد باشد در  و هيجان خواهي باالتر Aويژگيهاي تيپ
  

  ها و پيشنهاداتمحدوديت
از جمله تعداد رانندگان زن . ها مواجه بودمطالعه حاضر با برخي محدوديت

متخلف كمتر از تعداد رانندگان مرد متخلف بود و امكان انتخاب زنان متخلف با 
اكثر زنان راننده متخلف افراد تحصيل كرده و شاغل . جود نداشتتعداد باال و

  .بودند و احتماال اين مسئله مي تواند بر نتايج مطالعه تاثير گذاشته باشد
گردد در مطالعات آينده، نمونه مورد مطالعه زنان از گروههاي پيشنهاد مي

ي شخصيت ها همچنين انجام آزمون. شغلي، تحصيلي مختلف و با حجم باال باشد
  .شناسي، به عنوان مرحله اي براي اخذ گواهينامه رانندگي مدنظر قرار گيرد

  



  ... خواهي زنان و  و هيجانBو A تيپ شخصيتي  مقايسه ويژگيهاي
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، )1383(باقياني مقدم، محمدحسين، حلواني، غالمحسين و احرامپوش، محمدحسن  -

بررسي تيپ شخصيتي وضعيت حادثه در موتور سواران حادثه ديده شهرستان يزد، 
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