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مطالعۀ تأثیر هوش هیجانی بر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان
.

محمد عباسزاده ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز ،ايران

∗

محمدباقر علیزاده اقدم ،دانشیار ،گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبريز ،ايران
شیدا پریزاد بنام ،کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی ،دانشگاه تبريز ،ايران
چکیده
رفتارهای پرخطر رفتارهای بالقوه مخربی هستند که افراد به طور ارادی يا بدون اطالع از پیامدهای نامطلوب احتمالی ،آنهاا را انجاام مای دهناد.
اين مفهوم خود متأثر از عوامل اجتماعی و شخصیتی زيادی است و در اين مقاله تالش شده است نقش هوش هیجانی و ابعاد آن بر رفتارهاای
پرخطرعمدی ارزيابی شود .روش پژوهش پیمايشی بوده و ابزار اندازه گیری پرسش ناماه بساته پاساخ اسات .جامعاۀ آمااری راننادگان اساتان
آذربايجان شرقی است و حجم نمونه ،با استفاده از فرمول «کوکران» بهتعداد  983نفر و بهروش نمونه گیاری خوشاه ای چندمرحلاه ای انتخااب
شدهاند .پس از جمعآوری پرسشنامهها اطالعات الزم بهوسیلۀ نرمافزار  . . . .تجزيه و تحلیل شده و بارای آزماودن فرضایات نیاز باهتناسا

میزان سنجش متغیرها از آزمون ضري

همبستگی «پیرساون» و تحلیال رگرسایون چندگاناه ،اساتفاده شاده اسات .براساا

نتااي پاژوهش،

همبستگی معنادار و معکوسی بین ابعاد هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر و عمدی رانندگی وجود دارد و مطابق نتااي رگرسایونی متغیرهاای
خودآگاهی ،خودانگیزی ،مهارت همدلی و خودکنترلی ،درمجموع  91/8درصد از کل واريانس رفتارهای پرخطر عمدی را تبیین کردهاند.
واژههایکلیدی :رفتارهای پرخطر ،تخلفات عمدی ،هوش هیجانی ،سابقۀ تصادف ،رانندگان.
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مقدمه و بیان مسئله

رفتارهاست که برای فارد درگیار در ايان رفتاار و افاراد مهام

تخلفااات رانناادگی همااواره يکاای از علاال بااروز مشااکالت،

زندگی وی زيان های جدی دارد و همچنین ،باعث صدمه ديدن

ترافیکاای در همااۀ جوامااع هسااتند و

غیرعمدی افراد بی گناه می شود .درواقع ،آنها رفتارهايی هستند

بافات فرهنگای ،اجتمااعی ،اقتصاادی و جغرافیاايی

که آثار نامطلوبی بر رشد همه جانبه و ساالمتی افاراد دارناد و

جوامع میزان و ناوع آنهاا متفااوت اسات .در باروز تخلفاات

مانع موفقیت هاا و رشاد آنهاا مای شاوند (افشاانی.)192 :1939 ،

راننادگی عوامال محیطایکنترلای ،اجرايای و تناسا نداشاتن

امااروزه رفتارهااای پرخطاار رانناادگی بااهمعنااای هاادررفتن

ساختارهای مواصالتی با تعداد خودروها و واحدهای عباور و

پتانساایلهااای خااال و سااازنده جامعااه اساات و اياان مساالله

ماارور و ...نیااز دخیاال هسااتند؛ امااا علاال انسااانی بااهصااورت

عااوار

بساایار ناخوشااايندی بااه هاام دارد؛ زياارا جبااران آن

اصاالیتاارين عاماال ،دلیاال بیشااترين درصااد تخلفااات اساات

هزينه های فراوانی نیاز دارد .اين موضاوع باهصاورت يکای از

معضااالت و حااواد
بهتناس

(حقشنا . .)28 :1981 ،

مسائل و آسی های اجتماعی ساالمت خاانواده و باه تباع آن،

رفتارهای پرخطر 1رفتارهای باالقوه مخربای هساتند کاه

سالمت جامعه را به طور جدی تهديد می کند؛ به طوری کاه در

افراد باه طاور ارادی ياا بادون اطاالع از پیامادهای ناامطلوب

سااالهااای اخیاار سااازمانهااای بهداشااتی ،مجريااان قااانون و

احتمالی آنها را انجام می دهند (بوستانی .)2 :1931 ،اين رفتارهای

سیاستگذاران اجتماعی با توجه به تغییرات سريع اجتماعی اين

ضداجتماعی مهم ترين چالش های بهداشتی و روانی اجتمااعی

موضوع را بهشکل يکای از مهام تارين مشاکالت موجاود در

است و امروزه شیوع آنها مخصوصاً در بین رانندگان ،به يکای

جامعه بررسی کردهاند (نیازی و همکاران.)2 :1932 ،

از مهم ترين و گسترده ترين نگرانی های جواماع بشاری تباديل

واکاوی تصادف های ايران نشان می دهد مهم تارين عامال

شده و مشکالت گسترده و شديدی را باه آنهاا تحمیال کارده

بروز تصادف های راننادگی عامال انساانی اسات و در  33تاا

است .عموماً در تعامالت اجتماعی و روابط بین فردی مساللۀ

35درصد از تصادفات وسايل نقلیاه ،عملکارد انساان هاا يا

رانندگی در شهر ،بهشاکل يکای از مؤلفاه هاای مهام زنادگی

عاماال اصاالی يااا کم ا کننااده اساات .همچنااین ،بساایاری از

شااهری اهمیاات دارد؛ زياارا مشااکل رانناادگی و پیاماادهای

تصادفات وسايل نقلیه نتیجه بدعملکاردن ياا رفتاار نادرسات

غیراصولی ناشی از آن ،به وياژه در منااطق شاهری بار حیاات

محسوب می شود (حق شنا  .)23 :1981 ،بنابراين ،عواملی مانناد

(موساويان،

رعايت نکردن حقو ديگر رانندگان و تجاوز به حريم آنهاا ياا

 .)135 :1933به اين ترتی  ،ناهنجااری هاا و پرخاشاگری هاای

ايجاد ناامنی در باین ديگاران از رفتارهاای پرخطار راننادگان

اجتماعی خرسندی شهروندان را کاهش می دهد و چهرۀ شاهر

است.

فردی و زندگی اجتماعی همۀ افراد تأثیر مایگاذارد

را زشت می کند .شهرنشینی و متغیرهای مربوط به آن رانندگان

در ارتباط با رفتارهاای پرخطار راننادگان ،ويژگای هاای

را ناخواساااته درگیااار عصااابانیت ،پرخاشاااگری و باااروز

روانای انساانهااا يکای از مهاامتارين عواماال ماؤثر در وقااوع

ناهنجاری های اجتماعی می کند و اساسی ترين داليل رفتاری و

تصادفات و جرايم ناشی از تخلفات رانندگی اسات و مسالماً

رانناادگی و وقااوع

پی بردن به ارتباط حالت های روانی با تخلفات راننادگی بارای

ناهنجاااریهااای اجتماااعی در حااواد

تصادفات ،رفتارهای پرخطر و قانون گريازی باه صاورت يا

پیشگیری يا حداقل کاهش اين معضل مفید است .در رانندگی،

رفتار ضداجتماعی است.

گذشااته از ويژگاایهااای شخصاایتی توجااه بااه مفهااوم هااوش

مفهااوم گسااتردۀ رفتااار پرخطاار ،شااامل سلساالهای از
.... . ..... . .. . . . . .. ..
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هااوش هیجااانی ازجملااه جدياادترين مفاااهیم در حیطاۀ

روان شناختی ،زيستی و اجتماعی فرد موج

ارضای نیازهاای

مديريت است .اين مقوله باا عناوان هاوش اجتمااعی پیشاینۀ

شخصی او مایشاود .باه عباارتی ويژگایهاای شخصایتی باا

جديادی نیسات؛

قانون شکنی ،رفتارهای ترافیکی و نحوۀ راننادگی فارد ارتبااط

بلکااه اسااتفاده از اياان اصااطال در نااوع خااود کاااری جديااد

دارند؛ چنان که شواهد زياادی نشاان دهنادۀ رابطاۀ میاان ايان

زيادی دارد؛ اما مفهوم هوش هیجانی مطل

محسوب می شود (عیدی و همکااران .)173 :1932 ،بهعقیدۀ گلمن

1

صفات و رفتار رانندگان پرخطر است

(هاشمیان و همکاران:1983 ،

هوش هیجانی يکی از توانمندیهايی است که در زندگی افراد

 .)72با توجه به اين مطال  ،مقالۀ حاضر در پی پاسخ باه ايان

با موفقیت ارتباط دارد .هوش هیجانی شاامل تواناايی نظاارت

سؤال ها است -1 :آيا بین متغیر هوش هیجانی با متغیر ماال ،

بر عواطف و احساسات خود و ديگران ،تفاوت قائل شدن باین

يعنی رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان ،رابطه ای وجود دارد؟

آنها و استفاده از اين مفروضات ،بارای هادايت فکار و عمال

و  -2آيا متغیر هوش هیجانی در پیشبینای ايان متغیار نقشای

افراد است .گلمن ،عناصر هوش هیجانی را به دو طبقۀ عناصر

دارد؟

فااردی و اجتماااعی تقساایم کاارده کااه عناصاار فااردی شااامل
خودآگااااهی ،2خاااودتنظیمی 9و خاااودانگیختگی 2و عناصااار

مبانی نظری

اجتماااعی شااامل هماادلی 5و مهااارتهااای اجتماااعی 1اساات.

يکی از اهداف عمدۀ جامعه شناسی پیش بینی رفتار اجتماعی و

خودآگاهی بهمعنای آگاه باودن از حااالت روانای خاود و نیاز

نظارت بر آن است .جامعه شناسی اعمال اجتمااعی راننادگان،

تفکر دربارۀ آن حالت و خودکنترلی ،بهمعنای تنظیم احساسات

بررسی علمی رفتار اجتماعی آنها و مطالعۀ آن دسته از قاوانین

فردی است .خودانگیختگی يعنای بارای دساتیابی باه اهاداف

و فرايندهای اجتماعی است که رانندگان را به صورت اشخا

قارار

و حتی اعضای نهادهای اجتماعی بررسی مای کناد .همچناین،

خود ،عمیق ترين ارزش ها و عاليق خاويش را مخاطا

بدهیم و از آنها استفاده کنیم تا عملکرد خود را بهبود دهایم و

اين نوع جامعهشناسی مطالعۀ زنادگی اجتمااعی راننادگان در

 .).در بعاد

همگاانی اجتمااع و

در مقابل مشکالت مقاوم باشایم

( ...

. .. . . ........

جوامع انسانی است .در اين باین فرهنا

اجتماعی همدلی نوعی توانمندی است که برمبنای خودآگاهی

رفتار رانندگان نیز به طور اساسی تغییر کرده و اين رفتارها هام

بنا می شود .همادلی يعنای تواناايی گذاشاتن خاود باه جاای

متقابالً بر ايمنی ترافی  ،مشاکالت ترافیکای و ناوع راننادگی

می کنند و بدون

ديگران ،برای تشخیص آنچه ديگران احسا

آثار منفی انکارناشدنی گذاشته است (موسويان.)135 :1933 ،

اينکه آنها حرفی با ديگری بزنند .مهارت های اجتماعی توانايی
در مديريت روابط و ساختن شبکه برای به دست آوردن نتاي و

نظریۀ رفتار مشکلآفرین ریچارد جسور

اهداف مدنظر و نیز توانايی برای يافتن زمیناههاای مشاتر و

ريچارد جساور 7در رابطاه باا رفتارهاای پرخطار يا

توافقکردن با ديگران است

روانی اجتماعی 8ارائه می دهاد و طباق اعتقااد او باياد از هماۀ

.....

.... . .. .. . ... . .......

.).

مادل

عناصر شخصیتی باعث می شوند افاراد رفتاار خاصای را

پیامدهای بالقوۀ اين رفتارها آگاه باشیم؛ نه اينکه باه پیامادهای

ويژگایهاای

زيستی بهداشتی (پزشکی) آن توجه کنیم .جسور می گويد باياد

انجام دهند که اين رفتارهاای خاا

باهکما

تحلیلی هزينه فايده ای از عوامال پرخطار انجاام شاود (عامال
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سالمت ،کیفیت زندگی يا خود فرد اسات) و فارد باه ساادگی

پرخطر ،در اعمال رانندگی انسان ها نیز مشکالت اساسی ايجاد

خود را گرفتار هزينههای باالقوه ايان رفتارهاا نکناد .در دورۀ

می کنند .رفتار رانندگی پرخطر بهمعنای انجام دو يا چند عمال

نوجوانی رفتارهای پرخطر تابعی از رشد بهنجار و طبیعی اند و

خالف عمدی توسط رانندگان است که ساير اساتفاده کننادگان

خواه نوجوانان از اين امار آگااهی داشاته باشاند ياا ناه ،ايان

از جاده (مانند افراد و وسايل نقلیه ديگر) را به خطر می انادازد

دارای کارکرد ،هدفمند و جهت يابی شده هساتند

(صاارمی .)23 :1932 ،اياان رفتارهاا نامناسا  ،ناااامن و ناهنجااار

(معینای .)197 :1939 ،نوجوانان ،ممکان اسات رفتارهاايی مانناد

هستند که با قاوانین و معیارهاای وضاع شاده بارای راننادگی

سیگارکشیدن ،نوشیدن مشروبات الکلای و فعالیات جنسای را

مطابقت ندارند و برای افراد جامعه ،پذيرفتنی نیستند؛ بار ايان

انجام دهند تا تأيید و احترام همساالن خود را به دست آورند،

پیامدهای منفی اجتماعی را بارای راننادگان

رفتارها اغل

از والدين خود مستقل شاوند ،احساا
داشته باشند و با استر

رشاد و بلاو ذهنای

مقابله کنند .باه دلیال مهام باودن ايان

اسا  ،آنها اغل

خاطی به هم دارند که مهمترين آنهاا آثاار حاصال از ساوانح
رانندگی و تصادفات است (موسويان.)135 :1933 ،

اهداف در رشد بهنجار نوجوان ،رفتارهای پرخطر ،نوجوانان و

هر فاردی بعضای صافات را دارد کاه باعاث مای شاوند

مایکنناد (باا ارتبااط و

رفتاار کناد و ايان

جوانان را در دستیابی باه آنهاا کما

به صورت منظم و دائم ،به ي

شیوۀ خا

تعاملی که با هم برقرار میکنند تا تغییاری باه وجاود آورناد)

ويژگیها درمجموع ،شخصیت هر فارد را تشاکیل مایدهناد.

برعکس ،پیامدهای منفی اين نوع رفتارها بسیاری از امور مربوط

رابطۀ بین ويژگیهای شخصیتی و رفتاار راننادگی در جهاان،

به رشد را به مخااطره مایانادازد و از باروز شايساتگی ،بلاو ،

بسیار بررسی شده است و به نظر میرساد عناصار خاصای از

نقشهای اجتماعی مطلوب و گذر سالم و صحیح به بزرگساالی

شخصیت باعث رفتارهای قانون شاکنی مایشاوند؛ زيارا ايان

جلوگیری میکند

( ...

.).. .. . . .. .. .. .. . . ........

رفتارها منجر به برآورده شدن بعضی از نیازهای شخصای فارد

مطابق با ديدگاه جسور ،عوامل مربوط به علت و معلاول

میشوند که آنها با سیساتم قانونمناد محایط اطاراف مغاايرت

رفتارهای پرخطر متعادد و مارتبط باه هام هساتند و عوامال

دارند (حاقشانا  .)23 :1981 ،يکای از ويژگایهاای شخصایتی

خطرنا برای مشارکت در آنهاا شاامل ايان مواردناد :ساابقۀ

تأثیرگذار بر رفتارهای پرخطر رانندگان ،هوش هیجاانی اسات

مصرف مواد توسط خانواده ،فقر ،مادلهاای رفتاار انحرافای،

که مشتمل بر شناخت احساسات خاود و اساتفاده از آن بارای

فرصت های دريافت شدۀ کم در زندگی ،عزت نفس ضاعیف و

گرفتن تصمیم هاای مناسا

در زنادگی اسات .تواناايی ادارۀ

رفتارهای مسللهدار از قبل موجاود .عوامال حماايتی در برابار

مطلوب خلقوخاو باهمعناای بررسای وضاع روانای و کنتارل

رفتارهای پرخطر ،هاوش زيااد ،خاانوادۀ منساجم و همبساته،

تکااانشهاساات و اياان عاماال بااههنگااام شکساات ناشاای از

باکیفیت ،مدل های نقشی برای رفتار مرسوم و متداول،

دست نیافتن به هدف در شخص انگیزه و امید ايجاد مایکناد.

ارزشمندبودن موفقیت ،حضور در کلیسا (مکان های مذهبی) و

همحسی آگاهی از احساساات افاراد اطاراف شاما و مهاارت

مشارکت و فعالیت در مدرسه و باشگاه های داوطلبانه هساتند.

اجتماعی رفتار خوب با مردم ،کنترل هیجان های خود در رابطه

اين عوامل حفاظتی تعیین میکنند چارا برخای نوجواناان ،باا

با ديگران و توانايی تشويق و هدايت آنان است .هوش هیجانی

مدار

خطر زياد ،رفتارهاای پرخطار را

با اموری مانند توانايی در خاود و ديگاران (خودشناسای و

وجود قرارگرفتن در معر

انجام نمی دهند يا در دام پیامدهای منفی به وجودآماده از ايان

ديگرشناسی) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیراماون

رفتارها گرفتار نمیشوند

( .).. .. ....

بنابراين ،رفتار مشکل آفرين يا به عبارت ديگر ،رفتارهاای

خود پیوند دارد (جاللی.)38 :1981 ،
در رانندگی توجه به مفهوم هوش هیجانی بهشاکل يا

.
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ساازۀ روانشاناختی اهمیات وياژهای دارد؛ چارا کاه باهدلیال

تراويس برادبری و جین گريوز« 1هوش هیجانی همان توانايی

مؤلفه های درون فردی و بین فردی تماام مناسابات فارد را باا

شناخت ،در و تنظیم هیجان ها و استفاده از آنهاا در زنادگی

خااود و دنیااای پیرامااونش تغییاار ماایدهااد .هااوش هیجااانی

است» (برادبری و جین .)128 :1982 ،به عقیدۀ دانیل گلمن 7هوش

چارچوبی است کاه در آن مجموعاهای از مهاارت هاا فار

هیجانی نوعی مهارت اجتماعی و توانايی برقراری ارتباط مؤثر

می شود .اين مهارت ها در ارزيابی و ابراز واقعای هیجاان هاای

با ديگران است که همدردی با آنان ،کنترل تکاانشهاا و حال

خود و ديگران دخیل است و تنظایم ماؤثر هیجاناات خاود و

تعار

ديگران و کاربرد احساسات برای باانگیزه کردن ،برنامه ريازی و
تداوم پیشرفت خود را بهدنبال دارد (ابیمی قوام.)22 :1987 ،

ها را در بر دارد. .

طبق اين تعريفهاا هاوشهیجاانی باهمعناای تواناايی و
مهارت شناخت هیجانهای خود و ديگران ،باروز هیجاانهاا،

سااالووی و ماااير ).... ( 1ازجملااه نخسااتین افاارادی
بودندکه هوش هیجانی را به صورت زيرمجموعاه ای از هاوش

کنترل و مديريت آنهاا و سارانجام ،برقاراری ارتبااط ساالم و
مناس

با خود و ديگران

است.

اجتماعی تعريف کردند .ازنظر آنها اين هاوش شاامل تواناايی

اکسترمرا 8طی بررسی خود مطر کردند نوجواناانی کاه

کنترل احساسات و هیجاانهاای خاود و ديگاران ،تشاخیص

درباارۀ شااناخت هیجااانهااای خاود دچااار مشااکل هسااتند و

احساسات و هیجان هاا در خاود و ديگاران و اساتفاده از ايان

توانااايیهااای الزم را باارای تنظاایم آنهااا ندارنااد ،در وضااعیت

اطالعات بارای هادايت تفکار و اقادامات خاود فارد اسات.

را باا شادت

همچنین ،در سال
کرد تا براسا

پراستر  ،کنترل خوبی ندارند؛ ماهیات اساتر

 ....باران 2مفهوم بهرۀ هیجانی 9را مطر

بیشتری در می کنند و سازگاری روان شناختی کمتری دارناد
(دانشفر و همکاران.)11 :1932 ،

آن روش خود را بارای ارزياابی هاوش کلای

توضیح دهد .او معتقد باود هاوش هیجاانی تواناايی ماا را در
سازگاری موفقیت آمیز با ديگران همراه باا احساساات درونای
منعکس میکند

درخصو

ارتباط بین رانندگی و هاوش هیجاانی اماور

مربوط به رانندگی مسائل هیجانی چالش برانگیزی هستند؛ چرا
که پیشبینیناپذير ،دائمی و شامل امور خطرناکیاند .راننادگان

(سوری و همکاران.)11 :1932 ،

تعرياافهااای هااوش هیجااانی بااهرغاام ظاااهر متنااوع و

در اين امر ،بسیار متفاوت اند .بسیاری از آنها ايان موقعیات را

محاور اساسای تأکیاد دارناد و آن

تنشی هیجان برانگیز و درنتیجه مقابله و برخورد با آن را دشوار

آگاهی از هیجان ها ،مديريت آنها و برقراری ارتبااط اجتمااعی

انگیزۀ رقابت جويی دارند و

متفاوتشان همگی بار يا
مناس

می دانند .همچنین ،رانندگان اغل

از آزردگی هیجانی خود آگاه نیستند؛ به طوری که اين امار بار

است .جاان مااير 2هاوش هیجاانی را چناین تعرياف

می کند« :مجموعه ای از توانايی های ذهنی کاه باه شاما کما

انگیزهها و اهداف آنان تأثیر میگذارد و موج

میکند احساسات خاود و ديگاران را در کنیاد و درنهايات

راننده و افزايش هیجانهاای خاار از کنتارل فارد مایشاود.

آورياد» (الادر:1982 ،

رانندگان درگیر با آنهاا رفتارهاای تکاانشگراناه و پرخطاری

 .)55استیو هین« 5هوش هیجاانی را تواناايی مهاار عواطاف و

انجام می دهند ،به طوری کاه ايان گوناه هیجاان هاا آنهاا را باه

تعادل برقرارکردن بین احساسات و منطق می داند؛ به طوری کاه

ت روی و خودپسندی تشويق می کند .هوش هیجانی بر شیوۀ

ما را به حاداکرر خوشابختی برسااند» (هاین .)11 :1981 ،ازنظار

رانندگی تأثیرگذار است؛ برای مرال هنگامی که فرد با مسلله ای

توانايی تنظیم احساسات خود را به دست

تحريف تفکار

مواجه می شود ،نخستین گام ،شناسايی حیطۀ مشاکل و ساسس
.
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برداشتن گامهاايی بارای تغییار تفکارات اسات تاا فارد بهتار

اياان پااژوهش ،از پرسااشناماۀ «رفتااار رانناادگی منچسااتر» 1و

رانندگی کند ،پرخاشگر نباشد و درنتیجه درحال رانندگی رفتار

پرسش نامۀ «شخصیت نلو» استفاده شده است .نتاي نشان داده

مای شاود

است که بین نمرات ،شاخص عصبی بودن باا میازان خطاهاا و

خشونت باری نداشته باشد .هوش هیجاانی موجا
فرد. :

اعمال غیرقانونی رانندگان ،رابطۀ مستقیم و معنادار وجود دارد.
بهجای سرزنش ديگران يا موقعیت بر خود تمرکاز

-1
داشته باشد؛
-2

آزمون نلو با انجام انواع خطاا و رفتارهاای غیرقاانونی رابطاۀ
نحوۀ رابطه بین عمال ،احساساات و افکاار را باا

همديگر در کند؛
-9

ماهیت آنچه را که باعث ناراحتی شده بررسی کند؛
بیشتر به کس

نتاي پیامدها عالقاه مناد باشاد تاا

اينکه بخواهد از روی احسا
را نسنجد؛ .

معکو

داشتهاند و از همه جال تر اينکه بین تحصیالت با انواع رفتاار
غیرقانونی و خطاهای رانندگی رابطۀ مستقیم معناداری وجاود
داشت.

دست به عمل بزند و نتااي آن

ابیمی قوام ( )1987در پژوهشی با عنوان هوش هیجانی و
روان شناسی راننادگی نشاان داده اسات کاه اماور مرباوط باه

-5

به جای خودخاواه باودن باه ديگاران و حقوقشاان

-1

باه صاورت رقابات

احترام بگذارد؛ .

رانندگی مسائل هیجانی چالشبرانگیزی هساتند؛ زيارا اماوری
پیشبینیناپذير و دائمیاند .از آن گذشته،

به جای درنظرگارفتن ترافیا

فردی آن را بهشکل ي
-7

وجود دارد .سن و سال های تجربۀ رانندگی با اعماال

غیرقااانونی رانناادگی غیرخشااونتآمیااز رابطاۀ منفاای معنااادار

به جاای واکانش هیجاانی خشامگین شادن ،ابتادا

-2

همچنین ،بین نمرات شاخص توافق با ديگران و بارون گرايای

کار دستهجمعی بسذيرد؛ .

تنوع بین نیازها و سب

فردوسی و احمدی ( )1933پژوهشی را با عنوان بررسای
مقايسه ای شخصیت رانندگان تصادفی و غیرتصاادفی بررسای

های رانندگان را بساذيرد و

کردهاند .نتاي نشان داده است میان رانندگان تصادفی با ساابقۀ

از سرزنشکردن آنها به دلیال اقادامات و نحاوۀ راننادگیشاان

تصادف يا بیشتر ،با رانندگان غیرتصاادفی کاه بایش از 9

دوری کند؛ .

ي

سال تصادف نکرده بودند ،در هیچ يا

از خارده مقیاا هاای

نشد.

-8

نقشهای مربت را بهجای اعمال منفی تمرين کند؛

-3

با گسترش حس مزا در حین راننادگی درصادد

حاجلو و همکاران ( )1931در پژوهشی با عنوان پیشبینى

يادگیری کنترل و مهاار تکاناه هاای مرباوط باه انتقاادکردن از

رفتار رانندگى براسا

ويژگى هاى شخصیتى و هیجاان خاواهى

ديگران باشد و

به اين نتاي دست يافتناد :سان و تعاداد تصاادف هاا باا رفتاار

 -13رانندگی را جدی بگیرد و با آگاهی از اشاتباهات
خود در آن زمان درصدد اصال آنهاا برآياد
. .)52

(ابیمای قاوام:1987 ،

شخصیت ،تفاوتی ديده

رانندگى (لغزش ها ،اشتباه ها و تخلف های عمدى و غیرعمادى)
رابطااۀ معنااادار دارد .نتاااي رگرساایون نشااان داده اساات کااه
ويژگىهاى شخصیتى روان رنجورى ،توافاق و وظیفاهشناساى و
همچنین ،هیجان خاواهى رفتاار راننادگى را باه طاور معناادارى

مبانی تجربی
حق شنا

( )1981پژوهشی با عنوان رابطۀ باین ويژگایهاای

شخصیتی و رفتار رانندگی در شهر شیراز انجام داده اسات .در

پیش بینى می کنناد؛ اماا بارون گراياى و گشااده رويای باه رفتاار
رانندگى ارتباطى نداشت .میانگین تخلاف هاای عمادى نیاز در
موتورسواران بیشتر از ساير رانندگان بود.
.. . . . . . ... ..

.
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شجاعی و آتش پور ( )1931در پژوهش مطالعهمقايسه ای

متغیاار (هنجارهااا ،جاانس (ماارد) باااور بااه اصااول اخالقاای و

ويژگیهای شخصیتی و جمعیت شناختی راننادگان متخلاف و

مهارتهای اجتماعی) 29درصد از تغییارات متغیار وابساته را

غیرمتخلف شهر اصفهان نشان دادند که ازنظر آمااری باین دو

تعیین می کنند .اين معادله ،برای پایش بینای متغیار وابساته باه

گااروه ،در زمیناۀ ويژگاایهااای شخصاایتی روانرنجورخااويی،

رفتارهای پرخطر ،استفاده میشود.

برون گرايی و باوجدان بودن ،تفاوت معناداری وجود دارد؛ ولی

آمادو 1و همکااران (  )....در پاژوهش بررسای عوامال

ازنظر گشاودگی باه تجرباه و توافاقپاذيری باین گاروههاای

مؤثر بر رفتاار ايمان راننادگان بیاان کردناد کاه ويژگایهاای

رانناادگان متخلااف و غیرمتخلااف تفاااوت معناااداری وجااود

شخصیتی بر شیوۀ رانندگی و میزان تخلف و تصادف هاا تاأثیر

نداشاات .همچنااین ،بااین نااوع خااودرو و جنساایت رانناادگان

میگذارد. .

متخلف و غیرمتخلف تفاوت وجود نداشت؛ اما باین میاانگین

هاسن 2و همکاران (  )....در پژوهشی باا مطالعاۀ 953

سانی ،میازان تحصایالت ،رتباۀ اقتصاادی و وضاعیت تأهال،

راننااده از میااان رانناادگان تاکساای ،جااا (وسااايل نقلیااۀ

تفاوت ديده شد. .

سوری و همکااران ( )1932در پاژوهش مقايساۀ هاوش

سه الستیکی) و رانندگان وسايل نقلیۀ خصوصی در شهر مکال
اتیوپی رفتار رانندگی پرخطر را بررسی کرده و به ايان نتیجاه

هیجانی رانندگان متخلف با رانندگان عادی در شهر همدان باه

رسیده اند که رانندگان با تحصیالت متوسطه و درآماد ماهیاناۀ

اين نتیجه رسیده اند که باین میازان خاودکنترلی ،خودآگااهی،

متوسط ،نسبت به ساير رانندگان رفتار نامناس تری دارند.

خودانگیزی ،هوشیاری اجتماعی و مهاارت هاای اجتمااعی دو

مبااوالجی و اکساار ).... ( 9پژوهشاای بااا عنااوان بااروز

گروه ،تفاوت معناداری وجود دارد و گروه رانندگان عاادی در

تصادف ها و میزان هوش در نیجريه انجام داده اند .نتاي نشاان

اين زمینه ها میانگین بیشتری نسبت به رانندگان متخلف دارند.

می دهد توانايی راننده در جاده برای ارزيابی خطار و قضااوت

هوش هیجانی رانندگان عادی نیز نسبت به رانندگان متخلاف،

در رفتار خود به میزان هوش بستگی دارد و اين میازان ،لزومااً

میانگین بیشتری دارد؛ بنابراين ،هوش هیجانی ايان راننادگان،

نه آکادمی

بلکاه احساسای اسات .باا توجاه باه نتیجاۀ ايان

ازنظر آماری بیشتر از هوش هیجانی رانندگان متخلف اسات و

پژوهش در رانندگی تحصیالت رسمی و مقادار درآماد تاأثیر

در اين عامل بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد.

چشمگیری در احتمال وقاوع تصاادف ندارناد؛ بلکاه جانس،

پژوهشاای بااا عنااوان رابطااۀ مهااارتهااای اجتماااعی و

خطاهااای غیرعماادی ،الکاال ،آبوهااوا و وضااعیت جاااده ،از

رفتارهای پرخطر جواناان در شایراز باا همکااری احمادی و

عوامل ماؤثر در وقاوع تصاادفات اسات .رفتاار راننادگان در

معینی ( )1932انجام شده است .نتاي آزمون فرضایات ،نشاان

جاده ها تاابع میازان تحصایالت رسامی نیسات؛ اماا باه طاور

می دهد بین درآمد ،دلبستگی به خانواده و دوساتان ،تعهاد باه

چشمگیری با مقدار آموزش رانندگی قبل از گرفتن گواهیناماه

هنجارها ،مشاارکت ،بااور باه اصاول اخالقای ،مهاارتهاای

مرتبط است .بنابراين ،آموزش رانندگی نباياد باا درنظرگارفتن

اجتماعی و رفتارهاای پرخطار رابطاۀ معنااداری وجاود دارد.

سطح تحصیالت دانشگاهی باشد؛ بلکه باياد آگااهی از بلاو

همچنین ،ازلحاظ رفتارهای پرخطر بین جنس ،وضعیت تأهل،

جنسی و هوش هیجانی را اسا

طبقۀ اجتماعی و سااختار خاانواده ،تفااوت معنااداری وجاود

قرار داد. .

پژوهشی با عنوان رابطۀ هوش هیجانی و رفتار راننادگی

داشت؛ اما بین سان ،تحصایالت و رفتارهاای پرخطار رابطاۀ
معناداری دياده نشاد .معادلاۀ رگرسایونی مرباوط باه تحلیال
چندمتغیرۀ متغیرهای مساتقل نیاز نشاان داد کاه درمجماوع 2

.

.

... . . . .
... .. . . .
.
.. . . . ..... . ... . . .. .
.
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در اسکوم با تالش دوپريز ).... ( 1انجاام شاده اسات .طباق

رفتار رانندگی آنان به طور مساتقیم تاأثیر دارد و واکانش هاای

يافتااههااای پااژوهش ،هااوش هیجااانی تااأثیر چشاامگیری باار

محیطی آنان به ديگر رانندگان ،ي

باا

رفتارهای رانندگان داشته است و همچنین ،در امر تعیین هوش

قانون يا مغايرآن ايجاد خواهد کرد .از مهم تارين عوامال ماؤثر

هیجانی بر رفتار رانندگی تأثیر عاواملی مانناد سان ،جانس ،و

در شااکلگیااری رفتااار جمعاای میاازان برخااورداری از هااوش

نژاد ،چشمگیر نبوده است .به عبارت ديگار ،رابطاۀ معنااداری

هیجانی است .با کااربردی کاردن نتااي ايان پاژوهش هاوش

بین افراد با هوش هیجانی کم و تعاداد تصاادفات باا وساايل

هیجانی و به عبارت ديگر ،خودآگاهی ،خودنظم دهی ،انگیازه،

نقلیه وجود دارد.

همدلی و مهارت اجتماعی در بین رانندگان افازايش مای ياباد.

رفتار جمعی هماهن

پاور و همکارانش ).... ( 2در پژوهشی بهروش آزمايش

متأسفانه به دلیل آستانۀ تحمل خیلی کم در بین رانندگان ،آناان

دريافتند که برای جلوگیری از رانندگی مخاطره آمیز ،مداخالت

در بیشتر مواقع تحمل کوچ

ترين ناماليمی ها را ندارناد؛ بار

کوتاه مدت برای آزموش و تعلیم قوانین راهنماايی و راننادگی

اين اسا  ،لزوم توجه باه مفهاوم هاوش هیجاانی اهمیات و

به اين رانندگان ضرورت دارد :نخست آنهايی که تجربۀ کاافی

ضرورت فراوانی دارد.

ندارند و دوم آنهايی که رانندگیشان خطرنا

است.

پژوهش ديگری نیز با هدف مقايسۀ هوش هیجانی رفتار

خودکنترلی

رانندگان پرخطر و ايمن با تالش فالحی (  )....در شهرستان
مريوان انجام شده است .طبق نتاي  ،رابطۀ معنادار و معکوسای

خودانگیزی

بین مديريت روابط ،آگاهی اجتماعی و رانندگان پرخطر وجود

خودآگاهی

دارد؛ يعنی هوش هیجانی در بین رانندگان ايمن بیشتر از بقیاه

هوشیاری اجتماعی

بوده است .همچنین ،میزان اشاتباه هاا ،خطاهاا و تخلاف هاای
عمدی و غیرعمدی در بین رانندگان ناايمن بیشتر از راننادگان

رفتارهای پرخطر
عمدی

مهارت اجتماعی

ايمن و اين اختالف ،ازنظر آماری معنادار است .نتاي حاصال

مدل مفهومی پژوهش

از اين پژوهش نشان داد که ويژگی های شخصیتی و مؤلفه های
روانشناختی نیز (هاوش هیجاانی و رفتاار راننادگی) در باین
رانندگان متفاوت است؛ بنابراين نتیجۀ اين عوامل نیاز باياد در
صدور گواهینامه به رانندگان در نظر گرفته شود.

فرضیههای پژوهش

اين فرضیهها عبارتاند از. :
 -با افزايش خودآگاهی میزان رفتارهای پرخطر عمادی

در بین رانندگان درون شهری تبريز کاهش میيابد. .

.
جمعبندی و ارائۀ مدل مفهومی پژوهش

 -با افزايش خودکنترلی میزان رفتارهای پرخطر عمادی

به طور خالصه رفتار انسان نتیجۀ امیال ،عواطف و انديشه هاای
اوست؛ چنان که اگار ايان عناصار باا هام توافاق و همکااری
شايستهای داشته باشاند ،نتیجاه بارای فارد خرساندی باه باار
میآورد و اگر يکی از آنها از حد خود خاار شاود ،تزلازل و
مشکالت شخصیتی آغاز می شود .بنابراين هیجان های افراد بار
.. . .. .. . . .
.. . . . . ... . . .. ... ..

.
.

در بین رانندگان درون شهری تبريز کاهش میيابد. .

 -با افزايش خودانگیزی میزان رفتارهای پرخطر عمدی

در بین رانندگان درون شهری تبريز کاهش میيابد. .

 -با افزايش مهارت اجتماعی میازان رفتارهاای پرخطار

عمدی در بین رانندگان درون شهری تبريز کاهش میبايد. .

 با افزايش همدلی اجتماعی میازان رفتارهاای پرخطارعمدی در بین رانندگان درون شهری تبريز کاهش میبايد.

.
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پرسش نامه برای افاراد اتومبیال دار توزياع شاده اسات .بارای

روششناسی
هدف پژوهش ،روش استفاده شاده از ناوع کااربردی

تجزيه و تحلیل داده ها از نرمافزار  . . . .اساتفاده شاده و بارای

است .طبق روش گردآوری داده ها نیز روش پژوهش پیمايشی

آزمودن فرضیههاا از ضاري

همبساتگی  .پیرساون و تحلیال

است؛ يعنی توزيع ويژگی های جامعاۀ آمااری مادنظر باوده و

رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

براسا

هدف ،تبیین وضعیت موجود و شناسايی رابطۀ باین رويادادها

داده های پژوهش ازطريق پرسش ناماه گاردآوری شاده و

بوده است .جامعۀ آماری شاامل کلیاۀ راننادگان درون شاهری

باارای اناادازهگیااری رفتارهااای پرخطاار در بااین رانناادگان ،از

(مرد و زن) با گواهینامه و 18-15ساله در شهر تبريز و میازان

پرسااشنامااه اسااتاندارد منچسااتر اسااتفاده شااده اساات .باارای

فرماول

اندازه گیری هوش هیجانی نیز از پرسش نامه اساتاندارد سایبريا

تقريبی آن  115132نفر است .حجام نموناه براساا

شرين

کوکران محاسبه میشود و میزان آن  983نفر است.

استفاده شده است .پاياايی گوياه هاای متغیرهاا يعنای

رفتارهای پرخطر رانندگان و هوش هیجانی به وسایلۀ ضاري

برای جمع آوری اطالعات الزم از نمونه گیاری خوشاه ای

آلفای کرونباخ برآورد شده است .طبق جدول  1نتااي تحلیال

استفاده شده که در اين نوع ،افاراد جامعاه باا توجاه باه يا
از انواع واحدهای جامعه انتخاب شده اسات (از

پايايی گويه ها نشان می دهد کاه گوياۀ تخصایص يافتاه بارای

واحدهای بزرگ تر به کوچ تر) .مراحال کاار باه ايان شایوه

اندازه گیری متغیرهاای رفتارهاای پرخطار راننادگان و هاوش

است :پس از تعیین حجم نمونه (افراد با گواهینامه) تعدادی از

هیجانی پايايی بیشتری دارند.

سلسله مرات

خیابان ها در مناطق مختلف شهر تبريز انتخاب شده اند و سسس
جدول  -1نتایج تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها .

هوش هیجانی

تعداد گویهها .

ابعاد متغیرها .

ضریب آلفای کرونباخ .

همدلی اجتماعی

.5

3/731

خودآگاهی

1

3/812

خودانگیزی

2

3/813

مهارت اجتماعی

2

3/897

خودکنترلی

1

3/821

رفتارهای پرخطر عمدی

. 12

کل .

3/851

3/819

قاانون در  1مااه اخیار انجاام و

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

حقو قانونی ديگران و نقا

رفتارهای پرخطر رانندگان

نوعی رفتار خرابکارانه توصیف می شاوند (دولتای و اکباری:1939 ،

رفتار پرخطر رانندگی يعنی ارتکاب دو يا چند عمل خالف که

.)11

به خطرانداختن افراد يا وسايل ديگر شاود .باه عباارت

برای اندازه گیری اين رفتارهاا از پرساش ناماۀ اساتاندارد

ديگر هرگونه عمل که نیازمند واکنش تدافعی به وسایلۀ رانناده

منچستر استفاده شده است که از  2بعد اشاتباههاا ،لغازش هاا،

 .)..رانندگی پرخطار عمادی يعنای

تخلف های عمدی و غیرعمدی تشکیل شاده اسات و در ايان

موج

ديگر باشد

....

..... ......

رفتارهايی که به قصد بی اعتنايی باه قاانون ياا رعايات نکاردن
.

پژوهش طبق جدول  2بعد تخلفات عمدی بررسی شده است. .
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جدول  -2گویههای متغیر رفتارهای پرخطر عمدی رانندگی .
عمداً سرعت قانونی را در اواخر ش
نزدي

يا صبح خیلی زود ناديده گرفتهايد.

اتومبیل جلويی رانندگی میکنید و مرت
خط زرد بهصورت دوتايی پار

در ي

در داخل ي

کوچه يا ي

به آن چرا میزنید تا از سر راه شما کنار برود. .

کردهايد و احتمال جريمهشدن هم وجود دارد. .

مسیر سخت از ي

وسیله کند سبقت گرفتهايد. .

از سمت راست جاده حرکت میکنید و برای برخوردنکردن به ترافی
مسیر دوطرفه پشت سر ي

در ي
به اتوبو

ماشین کند گیر افتادهايد و در ي

سبقت میگیريد.
وضعیت خطرنا تصمیم میگیريد از ماشین جلويی سبقت بگیريد.

درحال چرا زدن راه نمیدهید.

به چرا قرمز در ش

و ديرهنگام ،توجه نمیکنید؟

از چرا خطر تازهقرمزشده عبور کردهايد؟
از بعضی از رانندگان بیزاريد و به هر صورت ممکن میخواهید خصومت خود را به آنها نشان دهید.
از رفتار رانندهای عصبانی شدهايد و او را تعقی
مسیر اشتباهی که به ي

در ي

میکنید تا عصبانیت خود را به او نشان دهید.

خیابان ي طرفه منتهی میشود ،عمداً رانندگی میکنید.

.
هوش هیجانی

کنیم؛ نه اينکه منتظر باشیم ي

انگیزه و حرکت در ما شود؛ .

سالوی و ماير ).... ( 1هوش هیجاانی را تواناايی بازشناسای
معنای عواطف و ارتباطات می دانند که فارد را قاادر باه حال

-2

واقعه يا شخص باعاث ايجااد

مهارت همدلی :5در آنچه افراد احسا

می کنند،

مشکالتش می کند .هوش هیجانی ازنظر گلمن شاامل  5بعاد

توانايی درنظرگرفتن ديدگاه های ديگران و توسعۀ حسن تفاهم

است:

و هماهنگی با انسانهای مختلف بارای ارتقاای کاار گروهای

-1

بهويژه در محیط کاری و سازمانی و .

خودآگاهی :2شناخت احساسات و عواطف خاود،

بااهطااور آناای و عمیااق و اسااتفاده از آن ،باارای نمااايی در
خودکنترلی :9توانايی مهار و ماديريت هیجاان هاا،

موقعیت ها و شبکه های اجتماعی ،مهارت خوب گوش کردن و

باه تصامیم گیاری ،بهاره گیاری از

ها و اساتفاده از

حفظ آرامش بارای کما

توانمندی های شناختی بهنحو مناس

و هماهنگی با هیجان هاا

بهنحوی که به جای اختالل در کارها در تسهیل آنها ما را ياری

کند؛ .

اين مهارتها برای متقاعدکردن رهبر و

خودانگیزی :2استفاده از عمیقترين عالياق خاود،

مدير .

.. . ... . . .......

 .)..برای اندازه گیری هوش هیجانی از پرسش ناماۀ اساتاندارد
استفاده شاده کاه در جادول  9شااخصهاای

هوش هیجانی در ساطح سانجش رتباه ای و در قالا

برای حرکت دادن و هدايت به سمت اهداف تا به ايان وسایله
کم

خوب ابرازوجودکردن ،حل تضادها و تعار

سیبريا شرين

-9

مهارت اجتمااعی  :در زمیناۀ رواباط باا ديگاران،

سااازگاری خااوب بااا عواطااف خااود و ديگااران ،فهاام دقیااق

تصمیمگیریهای مناس ؛
-2

-5

1

طیاف

لیکرت استخرا شده است.

کند پیش قدم شويم و بارای تکامال و پیشارفت تاالش
. . . ..&.. . .. . .
. ....... . .. . . . .
. ....... . . ..... . .
. ...... . ... . ... . .

.

..
..
.
..
.
..
.

... . . .. . .
.. . . .... . . .... .

.
.
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جدول  -3گویههای متغیر هوش هیجانی و ابعاد آن
در هنگام متأثرشدن ناتوانی در شناسايی مسللهای که ناراحتم کرده
مهارت همدلی .

عاملبودن ديگران در ايجاد احسا

بد نسبت به خودم

با سردی رفتارکردن تا زمانیکه کسی را نشناختهايم
راحتنبودن با افراد هیجانی
انجامدادن کارهايی که مردم از من انتظار دارند ،حتی درصورت موافق نبودن من .
اعتمادداشتن به توانايی خود
راضینبودن از کارم مگر اينکه کسی تمجیدم کند

خودآگاهی .

نیازداشتن برای متفاوتبودن از ديگران
خجالتکشیدن از شیوۀ لبا پوشیدن و رفتارم
خود را قوی و سرشار از انرژی دانستن
نیازداشتن به تشويق و تحري

ديگران برای پیشرفتکردن

خود را مقصردانستن برای کارهايی که انجام نشده
خودانگیزی

کوروبنبستديدن تمام های زندگی
سرزنشکردن خود باوجود اينکه باعث پیشرفت کارها شده باشم
مقابلهکردن با تمام موانع تصمیمگیری درکارهايم
احسا

مهارت اجتماعی

راحتنبودن در موقعیتهايی که بايد از خود عاطفه نشان دهم

غیرطبیعیدانستن ،بغلکردن و دستدادن نزديکان
مشکلدانستن گفتن مطالبی مانند دوستت دارم
بهسرعت پیداکردن در هنگام اطالع از مشکالت ديگری .
راضینبودن از خود برای مشکالت زياد
واکنش بیشازحد نشاندادن در مقابل مشکالت کوچ

خودکنترلی

گفتن مطالبی که بعداً باعث پشیمانیم میشوند
دستنکشیدن از فکرکردن به مشکالت خودم
نگرانشدن برای اموری که ديگرن حتی به آن فکر نمیکنند
تمام تالش خود را بهکارگرفتن برای گريهنکردن

نتایج پژوهش

1/9درصد  9تا 2میلیون3/8 ،درصد  2تا 5میلیون و 1/1درصاد

نتاي بهدستآمده مطابق با جدول  2نشان میدهد که میاانگین

بیش از 5میلیون توماان درآماد داشاتهاناد .بیشاترين تجماع و

سنی رانندگان برابر باا  91ساال اسات و بیشاتر پاساخگويان،

انباشتگی افراد از نظر درآمد  1تا 2میلیون و کمترين آنها بایش

سابقۀ تصادف داشته اند .درآمد خانواده به  1گروه تقسیم بنادی

از 5میلیون تومان مشاهده شده است .همچنین ،طبق يافته هاای

شده است .از اين گروه بندی 13/7درصد راننادگان کمتار از 1

پژوهش بیشتر راننادگان باین  1تاا  13ساال ساابقۀ راننادگی

میلیون55 ،درصد  1تا 2میلیاون11/8 ،درصاد  2تاا 9میلیاون،

داشتهاند.
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جدول  -4معرفی خصوصیتهای جامعۀ مدنظر
شاخصهای آماری

متغیرها
سن

میانگین سنی  91سال

تجربۀ رانندگی

میانگین تجربۀ رانندگی  13سال
13/7درصد کمتر از  1میلیون55 ،درصد  1تا 2میلیون11/8 ،درصد  2تا 9میلیاون1/9 ،درصاد  9تاا 2میلیاون3/8 ،درصاد  2تاا 5میلیاون و

درآمد

1/1درصد بیش از 5میلیون
13/9درصد رانندگان ،سابقۀ تصادف دارند و 93/21درصد ندارند.

سابقۀ تصادف

ايااان جااادول 23/77درصاااد راننااادگان در

هیجانی  13/18است که ايان امار نشاان مای دهاد در جامعاه

پاسخ هايشان گفته اناد کاه رفتارهاای پرخطار را عماداً انجاام

مدنظر هوش هیجانی از حد متوسط بیشاتر اسات .میاانگین و

داده اند؛ براين اسا  ،اين میزان تخلف در رانندگی زياد اسات.

میانگین درصدی ساير ابعاد هوش هیجانی نیز در اين جادول

برای سنجش متغیر هوش هیجاانی از  25گوياه باه صاورت 1

مشخص شده است.

براساااا

طیف 1گزينهای استفاده شده است .میاانگین درصادی هاوش
جدول  -5نتایج آمارههای متغیرهای پژوهش .
متغیرها

.

حداقل .

حداکثر .

میانگین درصدی .

انحرافمعیار

میانگین .

چولگی .

رفتارهای پرخطر عمدی

. 12

. 17

12/15

. 23/77

. 23/39

. 3/332

هوش هیجانی

55

121

15/11

13/18

33/28

3/322

خودآگاهی

. 12

. 91

9/82

. 11

. 29/71

. 3/273

خودکنترلی

.1

. 92

1/11

. 51/99

. 23/28

. -/329

خودانگیزی

.7

مهارت اجتماعی

.7

مهارت همدلی .

.3

. 22

9/15

. 22

9/51

. 25

برای آزمودن رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و رفتارهاای
پرخطر عمدی رانندگان ،از ضري

همبستگی پیرسون استفاده

می شود .طبق اطالعات جدول  1هوش هیجانی به میزان 3/31

. 19/52
. 12/11
. 52/9

9/55

تصمیم گیری های مناسا

. 15/25
. 12/32
. 11/23

. 3/338
. 3/231
. 3/281

اسات و هار قادر ايان شاناخت و

خودآگاهی بیشتر باشد ،میزان رفتارهای پرخطر عمدی کاهش
میيابد.

رابطۀ معنادار و معکوسی باا رفتارهاای پرخطار عمادی دارد؛

بین خودکنترلی و رفتارهای پرخطر عمدی رابطۀ معنادار

يعنی با افازايش هاوش هیجاانی از میازان رفتارهاای پرخطار

و معکوسی وجود دارد؛ چنان که هار قادر تسالط بار خاود و

از ابعااد هاوش

حفظ آرامش بیشتر باشد ،میزان رفتارهای پرخطر کم می شاود.

هیجانی با رفتارهای پرخطر رانندگان اين نتاي به دست آماده

بین خودانگیزی و رفتارهای پرخطر عمدی نیز رابطۀ معنادار و

است:

معکوسی وجاود دارد؛ يعنای باا افازايش خاودانگیزی میازان

عمدی کاسته مایشاود .درخصاو

هريا

بین خودآگاهی و رفتارهای پرخطر عمدی رابطۀ معنادار

رفتارهای پرخطر عمدی کاهش میيابد.

و معکوساای وجااود دارد .اي ان يافتااه نشاااندهناادۀ شااناخت

همچناین ،باین مهاارت اجتمااعی و رفتارهاای پرخطار

احساساات و عواطاف و اساتفاده از آنهاا بارای راهنماايی در

عمدی رابطۀ معنادار و معکوسی وجود دارد؛ به طاوری کاه در

.
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معنادار و معکوسی با رفتارهاای پرخطار عمادی دارد و ايان

هنگام اطالع از مشکالت ،پیداکردن راه حال میازان رفتارهاای

مهارت باعث کاهش رفتارهای پرخطر عمدی میشود. .

پرخطر عمدی را کاهش می دهد .درپايان مهارت همدلی رابطۀ

جدول  -6آزمون همبستگی بین هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان (به تفکیک ابعاد)
متغیرها

رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان

معناداری

ضریب همبستگی
خودآگاهی

-3/253

3/333

خودکنترلی

-3/919

3/333

خودانگیزی

-3/298

مهارت اجتماعی

-3/283

3/333

مهارت همدلی

-3/118

. 3/321

هوش هیجانی

-3/935

3/333

. 3/333

نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه

متغیرها هم پوشانی نداشتن بین متغیرها را نشان می دهند .مقدار

هاادف از تحلیاال رگرساایون مشااخصکااردن سااهم و تااأثیر

 . ..نیزکمتر از  2/5است و همپوشانی وجود ندارد.
براسا

مؤلفه های هوش هیجانی در تعیین و پیش بینی تغییرات متغیار

نتاي متغیر وابساته رفتارهاای پرخطار عمادی

رفتارهای پرخطر عمادی راننادگان و مطاابق نتااي  ،ضاري

بیشتر از متغیر هوش هیجاانی متاأثر اسات .طباق نتااي ايان

همبستگی چندگانه اين رگرسیونی برابار باا  3/512و ضاري

جدول  2متغیر باقی مانده در مدل درمجموع 91/8درصد از کل

تبیااین براباار بااا  3/918اساات .گذشااته از آن ،نتاااي تحلیاال

واريااانس رفتارهااای پرخطاار عماادی را تعیااین کااردهانااد
( ). . =3/918و مطااابق يافتااههااا  2متغیاار دخالااتدادهشااده

واريانس رگرسیونی نیز نشان میدهد که اثر رگرسایون ياا اثار
متغیر مستقل نسبت باه اثار باقیماناده کاامالً معناادار و میازان

(مهارت همادلی ،خودآگااهی ،خاودانگیزی ،خاودکنترلی) باه

«دوربین واتسون» به دست آمده برای اين مادل ،برابار باا 1/73

ترتی

هرکدام سهم معینی در تبیین رفتارهای پرخطار عمادی

است .طبق اين نتیجه ،باقیمانده ها برای مدل رگرسیونی مستقل

داشتهاند.
طبق نتاي حاصل از ضراي

از هم هستند .همچنین ،استقالل خطاهاا از هماديگر موضاوع

بتا در میان کل پاسخگويان

مهم ديگاری در تجزياۀ رگرسایونی اسات کاه ايان امار هام

متغیرهاای مهااارت هماادلی باه میاازان ( )-3/131خودآگاااهی

میزان دوربین واتسون به دست آمده ،باین  1/5تاا 2/5

( )-3/932خااااودانگیزی ( )-3/228خااااودکنترلی ()-3/123

تأيید می شود .از شاخص های مهم در بررسی هم خطی بودن2 ،

به صورت جداگانه تأثیر منفی و معناداری بر رفتارهای پرخطار

براسا

عمدی رانندگان داشتهاند. .

آماره  . .. . ... ... .. ..اسات و تاولرانس بیشاتر از  3/2تماامی

جدول  -7نتایج تحلیل رگرسیونی رفتارهای پرخطر عمدی
متغیرها

. .

. .. . .

.

...

... .

. . .... ...

آزمون تحلیل واریانس

.

...

22/555

0/000

همدلی اجتماعی

-3/111

-3/131

2/523

3/312

1/593

3/133

ضري

تبیین

3/918

خودآگاهی

-3/329

-3/932

-5/515

3/333

1/123

3/799

ضري

همبستگی

3/512

خودانگیزی

-3/782

-3/228

-9/989

3/331

1/298

3/227

اشتباه معیار

3/122

خودکنترلی

-3/213

-3/123

-2/323

3/322

1/532

3/233

دوربین واتسون

1/73
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قضیه دربارۀ ابعاد هوش هیجانی نیز صاد است ،بهطوری کاه

نتیجه
رانندگی فرهن

عمومی جامعه را نشان می دهد و از ماواردی

اساات کااه هوياات و شخصاایت انسااان را در اجتماااع آشااکار

بین خودآگاهی و رفتارهای پرخطر رابطۀ معنادار و معکوسای
وجود دارد.

می کند .يکی از مهم ترين عللی که در تصادفات رانندگی نقش

در جمع بندی کلی نتیجه می گیريم که هوش هیجاانی در

اساسی دارد ،رفتارهای پرخطر رانندگی اسات و در ايان باین

کاهش رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان اثرگاذار اسات و باا

رفتارهای عمادی نقاش چشامگیری در تصاادفات راننادگی

ايجاد توانايی ادر دقیق ،ارزياابی و باروز هیجاان و تواناايی

دارند ،به طوری که میانگین درصدی اين متغیر  23/77بارآورد

دسترسی يا ايجاد احساسات ،توانايی تنظیم برای ارتقای رشاد

شده که اين میزان بارای ايان گوناه رفتارهاا چشامگیر اسات.

هیجاانی و مهااار تماايالت عاااطفی را بار عهااده دارد .هااوش

همچنین ،طبق نتاي رگرسیونی 91/8درصاد از کال وارياانس

و

هیجانی تعیین می کند در روابط اجتماعی چه عملی مناسا

رفتارهاای پرخطار عمادی توساط  2متغیار دخالاتدادهشاده

چه عملی نامناس

(مهارت همدلی ،خودآگاهی ،خودانگیزی و خودکنترلی) تعیین

ديگران تعیین مایکناد؛ بناابراين راننادگان بااهوشتار میازان

میشود.

خاودکنترلی ،خودآگاااهی ،خاودانگیزی ،هوشاایاری و مهااارت

نتاي اين پژوهش نشان داد کاه باین هاوش هیجاانی باا
رفتارهای پرخطر عمدی رابطۀ معنادار و معکوسی وجود دارد
و چنین رابطه ای دربارۀ ساير ابعاد هوش هیجانی و رفتارهاای
پرخطر عمدی نیز صد می کند .در ارتباط با يافته ها اکسترامرا

است .اين جنبه از هوش ،روابط فرد را باا

اجتماعی بیشتری نسبت به ديگران دارند و رفتارهاای پرخطار
عمدی نیز در آنها کمتر است.
پیشنهادهای کاربردی .

انگیزه رقابت جويی دارناد و از

 -با توجه به اينکه هوش هیجانی تعلیم دادنی است ،برگزاری

آزردگی هیجانی خود آگاه نیساتند کاه ايان امار انگیازه هاا و

دوره های آموزش برای راننادگان متخلاف ضارورت دارد .باا

تحريف تفکر رانناده

آموزش هوش هیجانی ،خودآگاهی ،خودکنترلی و خودانگیزی

معتقد است که رانندگان اغل

هدف های آنان را متأثر می کند و موج

و افزايش هیجان های خار از کنترل فرد می شاود .همچناین،
براسا

نظر سالوی و ماير ،راننادگانی کاه درگیار ايان گوناه

در آنها تقويت میشود. .
 -بهکما

آماوزش هاوش هیجاانی و همچناین ،در

هیجان ها می شاوند ،رفتارهاای تکانشاگرانه و پرخطار انجاام

احساساات طاارف مقابال هماادلی اجتمااعی در آنهااا تقوياات

میدهند ،بنابراين ،اين هیجاانهاا راننادگان را باه تا روی و

می شود و اين امر از بروز رفتارهای پرخطر رانندگی جلوگیری

خودپسندی تشويق میکند.
درخصااو

میکند يا آن را کاهش میدهد. .

همسااويی اياان پااژوهش بااا پااژوهشهااای

 -به وسایلۀ تقويات هاوش هیجاانی در باین راننادگان

انجام شده سوری و همکاران ( )1939احمدی ( )1939شاجاع

مهارت اجتماعی در بین آنها افزايش میيابد و اعماال و رفتاار

و آتش پاور ( )1931ابیمای قاوام ( )1988و همچناین ،نتااي

خود را در زمان رانندگی بهتر مديريت میکنند. .

فالحی (  )....و مبوالجی و اکسر (  )....اين يافتاه هاا بارای
بررسی مطر میشوند:
رابطۀ بین هوش هیجانی و رفتارهای پرخطار راننادگان،
معنادار و معکو

است؛ يعنی باا افازايش هاوش هیجاانی از

میزان رفتارهای پرخطر عمدی رانندگان کاسته مایشاود .ايان

منابع .
احمدی،

و معینی ،م« .)1932( .رابطه مهارتهای اجتماعی

و رفتارهای پرخطر جوانان» پژوهشهای کاربردی
امنیت و نظم اجتماعی،

 ،2ش(،1)3

.1-22

.
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افشانی ،ع« .)1939( .دينداری و رفتارهای پرخطر» ،فصلنامه

سوری ،ا.؛ مؤمنی ،ا .و احمدخانی ،ب« .)1932( .بررسی و

توسعه اجتماعی توسعه انسانی ،دانشگاه شهید

مقايسه هوش هیجانی رانندگان متخلف با رانندگان

چمران اهواز ،دوره  ،3ش ،2
ابیمیقوام،

عادی شهر همدان» ،فصلنامه دانش انتظامی همدان،

.191-158

« .)1987( .هوش هیجانی و روانشناسی

رانندگی» ،فصلنامه مطالعات مديريت ترافی ،

.39-13

 ،2ش ،1
شجاعی ،م .و آتشپور،

« .)1931( .مطالعه مقايسهای

. .23-13

ويژگیهای شخصیتی و جمعیتشناختی رانندگان

الدر ،ه .)1982( .چگونه هوش خود را افزايش دهید ،ترجمه:

متخلف و غیرمتخلف شهر اصفهان» ،مجله

 ،9ش ،11

فرشاد نجفیپور ،تهران :نسل نوانديش. .

پژوهشهای بردی امنیت و نظم اجتماعی ،دوره ،1

برادبری ،ت و گريوز .)1982( . ،آزمون هوش هیجانی،
ترجمه :مهدی گنجی ،تهران :ساواالن.

ش ،1

.79-31

صارمی ،ن« .)1932( .بررسی رابطه باورهای اجتماعی با

بوستانی ،د« .)1931( .سرمايهاجتماعی و رفتار پرخطر» ،مجله

رفتارهای ترافیکی رانندگی (مطالعه موردی

 ،3ش

رانندگان درون شهری بجنورد)» ،فصلنامه دانش

علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،
،1

انتظامی خراسان شمالی،

.1-91

جاللی ،ا« ،)1981( .هوش هیجانی» ،فصلنامه تعلیم و تربیت،
 ،18ش  1و  ،2ش ،13

 73ا . . 13
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