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معنادار و مثبت وجود دارد .نتایج ر گرسیون نیز نشان داد که عالئم اضطرابی ،رغبتهاي واقعگرا و تهوري سبک رانندگی
با سرعت باال را پیشبینی میکنند.
نتیجهگیري :نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سبک رانندگی با سرعت باال در رانندگان بوسیله عالئم اضطرابی ،رغبتهاي
واقعگرا و تهوري قابل پیشبینی است.
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مقدمه
تصادفات را نندگی یکی از مهمترین حوادث

روانی همراه است نیز مشکل را مضاعف نموده است.

غیرعمدي در جهان محسوب میشود و طبق آمار منتشر

خسارت اقتصادي این پدیده نیز ساالنه  9هزار میلیارد

شده در سال  2111میالدي  ،در حدود  1/2میلیون نفر در

برابر  1درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است(.)9

میدهند( .)1در کشور ما ،تصادفات رانندگی درونشهري

رانندگی را در تحقیقات خود معرفی کرده اند که بطور

و برونشهري به صورت یک مشکل اساسی نمود پیدا

کلی میتوان این سبکها را به دو دسته سبکهاي

کرده و باعث شده که ایران به لحاظ وقوع تصادفات

رانندگی سازگار و ناسازگار تقسیمبندي کرد ،که سبک

رانندگی و حوادث ترافیکی به عنوان یکی از کشورهایی

رانندگی پرسرعت در دسته سبکهاي رانندگی ناسازگار

که داراي بیشترین موارد مرگ و میر است ،معرفی

میباشد(.)3

شود( .)1بنا بر گزارش  Unicefدر سال  2113آسیبها

سبک رانندگی در واقع نوعی رفتار است که همانند

دومین علت مرگ و بیماري در کودکان و بالغین در ایران

سای ر رفتارها تابع دو عامل ویژگیهاي شخصیتی و

است که در میان این آسیبها  ،حوادث جاده اي شیوع

موقعیتی است .این فرضیه بنیادي که شخصیت بر رانندگی

باالیی دارند(.)1

تاثیر میگذارد ،بسیاري از محققان را به مطالعه رابطه

در سال  2119تقریباً  29111نفر در ایران در حوادث

عوامل شخصیتی و رانندگی خطرناک ترغیب نموده است

جاده اي جان خود را از دست دادهاند که در مقایسه با آمار

و در همین راستا چند پژوهش رابطه بین عوامل

سال  13111( 2111نفر) افزایش بارزي نشان داده

شخصیتی مثل برونگرایی ،روانرنجوري ،هیجان خواهی ،

است( .)2همچنین در مجموع  %2/1کل حوادث جادهاي

ریسکپذیري ،نابهنجاريهاي رفتاري را با درگیر شدن در

دنیا در ایران رخ می دهد در حالیکه حدود %1/12

تصادفات جاده اي و ارتکاب تخلفات رانندگی را نشان

جمعیت دنیا در ایران زندگی میکنند  ،درواقع میزان

دادهاند(.)9، 1

حوادث جاده اي در ایران تقریباً  21برابر بیشتر از سایر

فرهنگ روانپزشکی کمپبل سالمت روانی را احساس

نقاط دنیاست( .)2در سال  2111بروز مرگ و میر ناشی از

رضایت و بهبود روانی و تطابق کافی اجتماعی با موازین

حوادث رانندگی در ایران  31نفر در هر  111هزار نفر

مو رد قبول هر جامعه تعریف کرده است( .)11مبحث

بود که در سال  2119به  22نفر در هر صد هزار نفر

حاالت روانی و تاثیر آنها در رانندگی را اولین بار

رسیده است(.)3

 Patriziدر سال 1191مطرح نمود ،او معتقد بود صرف

بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در

دارا بودن دید بینایی خوب یا سالمت بدنی براي صدور

سالهاي  1391تا  1393به ترتیب  22119 ، 23193و

گواهی نامه کافی نیست  ،بلکه الزم است داوطلبان در

 23392مورد مرگ ب ر اثر حوادث رانندگی ثبت شده

حضور یک گ روه متخصص ،از نظر علمی ،اجتماعی و

است  ،که یکی از بارزترین علل انسانی بروز چنین

سالمت روان مورد آزمایش قرار گیرند و گواهی نامه تنها

حوادثی  ،سرعت باال بوده است( .)2یک برآورد کلی از

در صورتی صادر شود که از عهده این آزمایشات

حوادث سراسر جهان مشخص نمود که  91تا  11درصد

برآیند(.)11

کل حوادث بوسیله عامل انسانی اتفاق می افتد( .)1عالوه
بر آن هر ساله  111تا 211هزار مجروح که در بسیاري از
مواقع با قطع عضو  ،آسیب جدي به نخاع و ناراحتی

 Goldbergسالمت روانی را به چهار دسته تقسیم
کرده که عبارتاند از:
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سراسر جهان در اثر این حوادث جان خود را از دست

 Taubmanو همکاران در سال 2112هشت سبک

 /52بررسی رابطه بین سالمت روان و رغبت ها با سبک رانندگی

 - 1نشانههاي جسمانی (:)Somatic symptoms

رفتارهاي احتمالی مثل رانندگی هنوز قابل بحث و

سالمت جسمانی دال بر عمل نرمال بدن است که سالمتی

نامشخص است .لذا  ،هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین

زیستشناختی را در نظر میآورد .نشانههاي سالمت

رابطه بین سالمت روان و رغبتها با سبک رانندگی

جسمی در یک فرد در پوست  ،چشم ،مو و کارکردهاي

پرسرعت بود.

خواب ،فعالیت منظم رودهها و حرکات بدنی هماهنگ و
 - 2اضطراب و بی خوابی ( Anxiety and Sleep

پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود .جامعه آماري

 :)Disorderهیجان ناخوشایندي است که با اصطالحاتی

شامل کل یه رانندگان اتوبوس بینشهري استان اصفهان و

مانند دلنگرانی و دلشوره ،وحشت و ترس بیان میشود.

نمونه آماري ،کلیه رانندگان اتوبوس مسی ر اصفهان  -تهران

 - 3کارکرد اجتماعی ( :)Social Functionطرز فکر

بودند .با توجه به اینکه فهرست کامل افراد جامعه مورد

در ارتباط با کارکرد اجتماعی در اجتماع و در ارتباط با

مطالعه در دسترس نبود از روش نمونهگیري خوشهاي

افراد دیگر است.

یک مرحله اي استفاده شد.

 - 2عالئم افسردگی (:)Depression Symptoms

خوشه مورد پژوهش که رانندگان مسیر اصفهان -

یک نوع اختالل خلقی که دو مشخصه عمده آن ناامیدي

تهران بودند ،شامل  229راننده بود و تمامی افراد در

و غمگینی میباشد و در آن فرد عالوه بر این دو مشخصه

تحقیق مشارکت داشتند .در این پژوهش براي جمعآوري

احساس بیکفایتی و بی ارزشی مینماید(.)12

دادهها از پرسشنامههاي سالمت عمومی  ،رغبتها و سبک

بهداشت روان بخشی جداییناپذیر از بهداشت

رانندگی اس تفاده شد ،که در ادامه هر یک به تفکیک ارائه

عمومی است که فرد را از جهات شناختی  ،عاطفی و

شده است.

تواناییهایش در ایجاد رابطه با دیگران آگاه میگرداند.

ابزارهاي تحقیق

انسان با داشتن تعادل روانی  ،بهتر میتواند بر تن یدگیها و

 - 1پرسشنامه سالمت روان :این پرسشنامه شامل 29

فشارهاي زندگی فائق آید ،کارهاي روزانه را پر بارتر و

سوال میباشد و از مجموعه سواالتی تشکیل یافته که

سودمندتر انجام دهد و فرد مفیدي در جامعه باشد(.)12

پایینترین سطوح نشانههاي مشترک مرضی را که در

از دیگر عواملی که میتواند بر روي رفتار تاثیرگذار

اختالالت مختلف روانی وجود دارد بررسی میکند و

باشد رغبتهاي افراد است .فرهنگ لغت علوم رفتار

میتواند بیماران روانی را بعنوان یک طبقه کلی  ،از افراد

رغبت را ای نگونه تعریف میکند :تالشی آمیخته با

سالم متمایز کند .پرسشنامه مذکور عالوه بر یک نمره کلی

احساس به این که یک شی یا یک کار خاص  ،مهم است

براي سالمت عمومی  ،چهار نمره در هر یک از خرده

و توجه خاص به آن شی یا آن کار نشان دادن(.)13

مقایسها (نشانههاي بدنی  ،اضطراب و بی خوابی  ،اختالل

رغبتها از یک طرف معلول عمل متقابل تواناییهاي

در کارکرد اجتماعی و افسردگی)  ،بدست میدهد که

ارثی و عوامل درونی است و از طرف دیگر محصول

میتوان بر اساس آن میزان شیوع اختالالت جمعیت تحت

کنش و واکنش موقعیتها و ارزیابیهاي اجتماعی

مطالعه را بررسی کرد(.)12

میباشند Holland .در سال  1133افراد را از نظر نوع

 General Health Questionnaireبصورت 2

رغبت به شش طبقه تقسیم کرد که عبارتند از واقعبین،

گزینه اي طراحی شده است و پاسخ آزمودنی به هر سوال

اجتماعی ،قرار دادي ،تهوري ،هنري ،و جستجوگر.

در یک طیف چهار درجهاي (اصالً  ،در حد معمول ،بیش

علی رغم تحقیقات گسترده ،نقش شخصیت در برخی

از حد معمول ،تقریباً بیش از حد معمول) مشخص
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راحت نمود مییابد.
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میشود .در همه گزی نهها ،درجات پایین حاکی از سالمتی ،

آزمودنی به هر سوال در یک طیف شش درجهاي ( اصال،

و درجه باال نشان دهنده فقدان سالمتی یا وجود ناراحتی

خیلیکم ،کم  ،متوسط ،زیاد ،خیلیزیاد) مشخص میشود

در افراد است .براي نمرهگذاري از مقیاس لیکرت ( 1تا

و براي نمرهگذاري از مقیاس لیکرت ( 1تا  )9استفاده

 )3استفاده میشود .حداکثر نمره آزمودنی  92است .نقطه

میشود.

تحقیقات انجام شده در ایران نمره  23و در هر یک از

را در نمونه  329نفري ارزیابی کردند و از شرکتکنندگان

خردهمقیاسها ،نمره  12تعیین شده است .روایی این

خواستند که هر مورد را بخوانند و هراندازه اي را که با

آزمون طبق گزارش گلدبرگ فرا تحلیلی که تا سال 1199

افکار  ،احساسات و رفتارهاي آنها طی رانندگی مناسب

در  23مطالعه در باب اعتبار  GHQدر نقاط مختلف دنیا

است بر یک مقیاس  9امتیازي ارزیابی کنند؛ از اصالً تا

انجام شده است ،نشان میدهد که متوسط حساسیت 92

خیلیزیاد .تجزیه و تحلیلهاي اکتشافی ،بارهاي عاملی

درصد (ب ین  33تا  )91و متوسط ویژگی آن برابر با 92

معناداري را نشان دادند ،همچنین داراي توزیع نرمال و

درصد (ب ین  39تا  )91بوده است( Goldberg .)11و

مشخصههاي روانسنجی خوبی بود .آنها نشان دادند که

همکاران در سال  ، 1132همبستگی بین دادههاي حاصل

آلفاي کرونباخ هریک از  9عامل قابل قبول است ؛ از

از اجراي دو پرسشنامه ( )GHQ-28و ( )SCL90-Rرا

1/32تا .)3(1/99

در  222آزمودنی  1/39گزارش نمودهاند Jonz .و

پایایی و روایی این پرسشنامه در این تحقیق نیز مورد

همکاران نیز در سال  ، 1139همبستگی نمرات ( )GHQو

بررسی قرار گرفت .جهت تعیین پایایی پرسشنامه در

( )PSE90را  1/39گزارش نمودهاند(.)19

پژوهش حاضر از روش بازآزمایی استفاده شد .ابتدا

آدري بیگ و جورج در نیجریه اعتبار و روایی فرم 29

پرسشنامه در اختیار  91نفر از افراد نمونه قرار گرفت و

سوال پرسشنامه  GHQرا در نمونه  233نفري ارزیابی

پس از مدت دو هفته مجدداً پرسشنامهها در اختیار همان

کردند ،که پایایی آن  1/92و روایی آن  1/91بدست

 91آزمودنی قرار گرفت .ضریب همبستگی ب ین نمرات

آمد( .)19همچنین بررسیهاي انجام شده ،نشان دهنده

حاصل از دو مرحله اجراي آزمون  1/91بود .ضریب

پایایی باالي پرسشنامه ( )GHQ-28هستند .ضریب پایایی

آلفاي کرونباخ سبک رانندگی پرسرعت نیز  1/923بود.

کل این پرسشنامه را  1/11و ضریب پایایی

نمونه اي از سواالت آن" وقتی در ترافیک پشت چراغ

خردهمقیاسها ،را بین  1/22تا  1/23گزارش کردهاند(.)19

هستم و چراغ سبز میشود ،و ماشین هاي جلویی من

یعقوبی نی ز ضریب پایایی آن را با روش آزمون مجدد در

سریع به حرکت در نمیآی ند سعی میکنم رانندهها را

فاصله  2هفتهاي  1/99گزارش کرده است(.)11

مجبور به حرکت کنم" میباشد.

پایایی پرسشنامه نیز در پژوهش حاضر توسط محققین

 - 3پرسشنامه رغبتسنج هالند :این پرسشنامه بر

براي سالمتروان از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد ،

گرفته از نظریه  Hollandاست که ابعاد جستجوگري،

که به ترتیب براي زیرمقیاسهاي عالئم روانتنی،

اجتماعی ،قراردادي ،واقعگرا ،تهوري و هنري را میسنجد

اضطرابی ،افسردگی و کارکرد اجتماعی، 1/39 ، 1/33 ،

و داراي  22سوال است.

 1/39و  1/31بود.

سواالت

()22- 13- 3- 1

مربوط

به

رغبت

 -2پرسشنامه سبک رانندگی :سبک رانندگی پرسرعت

جستجوگري است  ،سواالت ( )11- 11- 1- 2مربوط به

به وسیله شش سوال مورد سنجش قرار گرفت( .)3این

رغبتهاي اجتماعی  ،سواالت ( )22- 21- 19- 3رغبت

پرسشنامه بصورت  9گزی نه اي طراحی شده است و پاسخ

قراردادي  ،سواالت ( )21- 11- 12- 9رغبت واقعگرایی ،
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سواالت ( )19- 12- 1- 9رغبتهاي تهوري و سواالت
( )23- 13- 11- 2رغبتهاي هنري را میسنجد(.)13

پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر نیز توسط
محقق ین از طریق آلفاي کرونباخ به دست آمد  ،که به

قابل ذکر است که تعداد سواالت هر عامل بطور

ترتیب

براي

زیرمقیاسهاي

اجتماعی،

هنري،

مساوي چهار سوال میباشد و احساس فرد نسبت به

جستجوگري ،واقعگرایی ،قراردادي و تهوري، 1/31 ،

فعالیتهایی که در این سواالت مطرح شده با چهار گزینه

 1/32 ، 1/39 ، 1/31 ، 1/32و  1/33بود.

دوست ندارم  ،پرسیده میشود و امتیاز آن بصورت چهار

يافتهها

تا یک میباشد .پایایی ابعاد ششگانه آن یعنی واقعگرایی،

یافته ها نشان داد که باالترین فراوانی در تحصیالت،

جستجوگري ،هنري  ،اجتماعی ،تهوري  ،و قراردادي به

مدرک دیپلم بود که  %21افراد را شامل میشد و باالترین

ترتیب  ، 1/32 ، 1/92 ، 1/11 ، 1/93 ، 1/91 ، 1/92گزارش

فراوانی در متاهلین بود( .)%31/2در جدول  1میانگین و

شده است( .)13الزم به ذکر است اصل پرسشنامه توسط

انحراف استاندارد متغیرهاي پژوهش و زیرمقیاسهاي آنها

مرکز استرالیایی پژوهشهاي تربیتی ساخته شده است و

نشان داده شده است .بزرگترین میانگین مربوط به سبک

توسط حق شناس()13ترجمه شده است و پایایی آن

رانندگی پرسرعت و کوچکترین میانگین مربوط به عالیم

باروش آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.

جسمانی متغیر سالمت روان بود.

جدول  - 1میانگین و انحراف استاندارد متغیرها و زیرمقیاسهاي آن
متغیر

زيرمقیاسها

میانگین

انحراف استان دارد

سبک رانندگی

سبک رانندگی پرسرعت

12/29

1/31

عالئم جسمی

3/99

3/11

عالئم اضطرابی

2/11

3/23

کارکرد اجتماعی

1/31

2/12

عالئم افسردگی

1/91

3/12

اجتماعی

12/99

1/91

هنري

11/11

2/33

جستجوگر

11/33

1/12

واقع گرا

12/22

2/31

قراردادي

11/19

2/19

متهور

11/39

2/21

سالمت روان

رغبتها

در جدول  2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها و

مربوط به رابطه بین عالیم جسمانی با عالیم اضطرابی

زیرمقیاسهاي آنها نشان داده شده است .روي قطر

است ،همچنین نتایج نشان می دهد که ضرایب پایایی همه

ماتریس  ،ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ نیز ارائه شده

زیرمقیاسها باالتر از  1/3است.

است .نتایج نشان می دهد که بزرگترین ضریب همبستگی
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خیلی دوست دارم  -دوست دارم  ،خیلی دوست ندارم -

فصلنامه علمی تخصصی طب کار دوره پنجم /شماره اول /بهار 62 /22

افشین صالحیان و همکاران

جدول  - 2روابط بین متغیرهاي پژوهشی و ضرایب پایایی آلفاي کرونباخ زیرمقیاسها
متغیر

( )1

( )1رانندگی
پرسرعت

( )2

( )4

( )3

( )6

( )5

( )5

( )7

()16

( )2

1/923

()3عاليم اضطرابی

**1/291

**1/939

1/39

1/11

**1/221

**1/211

1/31

()5عاليم افسردگی

**1/211

**1/292

**1/111

**1/221

1/39

()6اجتماعی

- 1/113

- 1/119

- 1/111

*- 1/131

- 1/131

1/31

( )7هنري

- 1/121

- 1/121

- 1/193

*- 1/129

- 1/11

**1/219

1/32

( )5جستجوگر

- 1/122

*- 1/119

- 1/119

*- 1/199

- 1/121

**1/339

**1/233

1/31

()2واقع گرا

- 1/199

- 1/139

- 1/119

**- 1/191

- 1/112

**1/313

**1/323

**1/233

1/39

()16قراردادي

- 1/131

- 1/111

- 1/113

**- 1/211

- 1/139

**1/212

**1/112

**1/113

**1/119

1/32

()11متهور

1/193

1/132

- 1/112

- 1/112

- 1/119

**1/311

**1/311

**1/211

**1/311

**1/293

اجتماعی

*

1/33

p<1/10; p<1/10

**

در جدول  3نتایج مربوط به مدل رگرسیونی به روش

است( ، )P-value=1/121و در نهایت در گام سوم

گام به گام ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که در گام

زیرمقیاس تهوري به عنوان پیش بین وارد مدل شده و

اول عالیم اضطرابی به عنوان متغیر پیش بین ظاهر شده و

 1/122به واریانس پیش بینی شده سبک رانندگی

به تنهایی  1/192واریانس سبک رانندگی پرسرعت را

پرسرعت اضافه کرده است ( .)P-value =1/129درواقع،

پیش بینی کرده است ( .)P-value= 1/1111در گام دوم

کل واریانس پیش بینی شده در سه گام بوسیله سه متغیر

نیز رغبت شغلی واقعگرا به عنوان پیش بین در مدل ظاهر

عالیم اضطرابی ،و رغبتهاي واقعگرا و تهوري 1/123

شده و  1/123واریانس به قدرت پیش بینی افزوده

بوده است.

جدول  - 3مدل رگرسیونی(متغیر وابسته :سبک پرسرعت )
مدل

R

R
Square

Std. error of
the estimate

R Square
change

F change

df1

df2

Sig. F change

1

1/291

1/192

1/13

1/192

13/32

1

211

1/1111

2

1/323

1/111

1/11

1/123

1/11

1

111

1/121

3

1/319

1/123

1/11

1/122

1/12

1

119

1/129

مدل  )1پیش بین :عالیم اضطرابی
مدل  )2پیش بین :عالیم اضطرابی ،واقعگرا
مدل  )3پیشبین :عالیم اضطرابی ،واقعگرا ،تهوري
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()2عاليم جسمی

**1/22

1/33

()4کارکرد

()11
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معنادار بودن مدل میباشد  P-value=1/1111؛.F= 1/13

در جدول  2نتایج مربوط به تحلیل واریانس مدل
رگرسیونی در گام سوم نشان د اده شده است که حاکی از

جدول  - 4تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
رگرسیون

919/11

3

291/33

1/13

1/1111

باقیمانده

1111/11

119

21/91

کل

9313/19

211

در جدول  1نیز ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهاي وارد شده در گام سوم نشان داده شده است.
جدول  - 5ضرایب غیراستاندارد و استاندارد متغیرهاي وارد شده در گام سوم
مدل 3

B

Std. error

Beta

t

P-value

ضريب ثابت

12/33

2/31

ـــ

1/19

1/1111

اضطراب

1/291

1/119

1/232

2/11

1/1111

واقع گرا

- 1/111

1/131

- 1/213

- 2/11

1/112

تهوري

1/21

1/139

1/119

2/22

1/129

بحث
امروزه مسأله بروز حوادث رانندگی به عنوان یکی از

ب ررسی روابط ساده در پ ژوهش حاضر نشان داد که بین

مسائل پیچیده و مهم زندگی شهري مورد توجه است،

عالی م اضطرابی ،جسمانی و افسردگی با سبک رانندگی

چرا که مشکل رانندگیهاي پرخطر و پیامدهاي ناشی از

پرسرعت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .در واقع طبق

آن ،زندگی فردي و اجتماعی را متأثر میکند .در اکثر

این یافتهها هر چقدر رانندگان عالیم اضطرابی ،جسمانی

کشورهاي پیشرفته به نقش متغیرهاي روانشناختی در

و افسردگی بیشتري در ابعاد سالمت روان داشته باشند،

قانونمداري ،اجتناب و پیشگیري از حوادث و سوانح

احتمال رانندگی به سبک پرسرعت در آنها نیز بیشتر

جادهاي ،معضل ترافیک و حوادث ناشی از رانندگیهاي

خواهد بود.

پرخطر توجه ویژهاي شده است .اگرچه در بروز تخلفات

همچنین رغبت شخصیتی واقعگرا با سبک رانندگی

رانندگی عوامل محیطی  ،کنترلی و اجرایی  ،عدم تناسب

پرسرع ت رابطه معنادار و منفی داشت ،درواقع طبق این

ساختارهاي مواصالتی با تعداد خودروها و واحدهاي

نتای ج هرچه فرد کمتر واقعگرا باشد ،به احتمال بیشتري

عبور و مرور نیز دخیل است  ،اما علل انسانی به عنوان

رانندگی باسرعت باال را تجربه خواهد کرد .افراد واقعگرا

اصلیترین عامل تخلفات و مرگ و میرها است .درچندین

با توجه به نوع شخصیت و رجحانشان براي اشیاي عینی

فراتحلیل که هدفشان شناسایی عوامل مهم در بروز

و خصوصیات شخصی قابل لمس مثل پول ،قدرت و ...

تصادفات بود ،سرعت باال به عنوان اصلیترین عامل ذکر

ارزش قائلند  ،لذا عدم رانندگی آنها با سرعت باال را

شده است ( .)13، 19لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی

میتوان به علت چنین ویژگیهایی دانست ،چرا که

متغیرهاي پیشبین سبک رانندگی پرسرعت بود .نتایج

رانندگی با سرعت باال احتمال تصادف  ،آسیب مالی و
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مدل

مجموع مجذورات

درجه آزادي

میانگین مجذورات

F

P-value
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جانی و تحمیل هزی نههاي منتج از آن را افزایش میدهد.
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این یافته همسو

با

نتایج  Faircloughو

بنابرای ن ،احتماالً افراد واقعگرا چنین پیامدهایی برایشان

همکاران( )21بود  ،آنها در پژوهشی تحت عنوان نگرانی و

ملموس است و بهتر از ت یپهاي شخصیتی دیگر آنها را

اضطراب و تاثیر آن در عملکرد امتحان رانندگی در

لمس میکنند ،لذا کمتر ریسک میکنند و با سرعت باال

بریتانیا ،نشان دادند که اضطراب و نگرانی میتواند کیفیت

رانندگی میکنند.

کار افراد را با سرعت باال به هنگام امتحان رانندگی

پیش بینی شده در سه گام بوسیله سه متغیر عالیم

مثبتی با سبک رانندگی با سرعت باال داشت ،در واقع هر

اضطرابی ،و رغبتهاي واقعگرا و تهوري  1/123بوده

چقدر تمایل به رغبتهاي متهورانه در رانندگان بیشتر

است .با توجه به مثبت بودن ضریب پیش بین متغیر عالیم

باشد ،احتمال رانندگی به سبک پرسرعت بیشتر خواهد

اضطرابی در پیش بینی سبک رانندگی پرسرعت میتوان

بود .از آنجا که افراد تهوري داراي ویژگیهاي

استنباط نمود که هر چقدر شدت عالیم اضطرابی در

ریسکپذیري  ،هیجان خواهی و قدرتطلبی هستند

رانندگان بیشتر باشد ،احتمال رانندگی به سبک پرسرعت

رانندگی آنها منطقی بنظر میرسد که به سبک پرسرعت

بیشتر خواهد بود .نکته قابلتوجه دیگر در این یافته ورود

باشد.

عالی م اضطرابی به عنوان اولین متغیر در گام اول است که
بر اهمیت پیش بینی این عالیم در رانندگی باسرعت باال

نتیجهگیري

می افزاید .اضطراب و بی خوابی عالئم ناخوشایندي است

با تو جه به رابطه معنادار رانندگی با سرعت باال و

که با حاالتی مانند نگرانی  ،دلشوره و عصبی بودن بیان

بروز تصادفات رانندگی در سطح کشور که هزینههاي

میشود که خطر تصادف را افزایش میدهد  ،زیرا ذهن

هنگفت و جبران ناپذیري در ابعاد فردي ،خانوادگی و

آنها معطوف به اضطرابها و نگرانیهایشان میباشد و

اجتماعی وارد میسازد ،در پژوهش حاضر لزوم توجه

بنابراین به راحتی از کاري که مشغول آن هستند منحرف

بیشتر به غربالگري رانندگان در ابعاد سالمت روان و

میشوند و احتماالً جهت رسیدن به موقع با سرعت باال

رغبتهاي شغلی نشان داده شد.

رانندگی میکنند(.)11
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