نقش تعدیل کننده گی جهت گیری مذهبی در رابطه بین میزان خطر پذیری و پای بندی به قوانین
راهنمایی و رانندگی در بین راننده گان شهر قم

علیرضا شفیعی ،1زینب سادات الهاشمی ،محبوبه متقیان پور ،محمد رضاکشتوادیان.

چکیده
پژوهش حاضر قصد دارد نقش تعدیل کننده گی جهت گیری مذهبی را بین خطر پذیری و پای بندی به
قوانین راهنمایی و رانند گی در بین راننده گان شهر قم مورد مطالعه قرار دهد .از  69راننده با سطح تحصیالت
ابتدایی تا دیپلم ،دیپلم تا لیسانس و باالتر از لیسانس خواسته شد تا پرسشنامه های جهت گیری مذهبی آلپورت،
هیجان پذیری زاکرمن و رفتار رانند گی منچستر را تکمیل کنند .داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد جهت گیری مذهبی درونی پیش بینی کننده هیجان پذیری و عدم
پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی است ولی جهت گیری مذهبی بیرونی توانایی تبیین خطر پذیری و پای
بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی را ندارد.
کلید واژه ها  :جهت گیری مذهبی ،خطر پذیری ،پایبندی به قوانین راهنمایی و رانندگی.

.1کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی.
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مقدمه :
براساس گزارش سال  2002سازمان بهداشت جهانی W.H.O 1همه ساله بیش ازیك میلیون ودویست
هزارنفر در سوانح جاده ای کشته ،وبیش از  00میلیون نفردچار آسیب های جدی می شوند) آیتی ،اسماعیل،
تصادف های جاده های ایران  .)1831،درمقایسه با بسیاری ازکشورها ،میانگین نرخ تلفات و مجروحین ناشی
ازتصادفات وسایل نقلیه درکشور ایران بسیارنگران کننده است ،تلفات جاده ای در این کشور در هر ساعت 8
نفر تخمین زده می شود ( وزیری  .) 30 ، 1831یعنی در هر ماه  2190نفر و در هر سال به طور متوسط20620
نفر از ایرانیان در جاده ها در اثر تصادفات جاده ای از بین می روند .طبق آمارها در  ٪ 11تصادفات عامل
انسانی ،در  ٪ 13نقص فنی و در  ٪ 11مهندسی ترافیك موثر بوده است (سوری  .) 1831 ،با توجه به آمارفوق
احتماالً عوامل انسانی از مهم ترین عوامل در وقوع تصادفات جاده ای بشمار می روند ،بنابراین شناخت انسان و
خصوصیات فیزیکی و روانی مؤثر بر رفتار ترافیکی زمینه و بستر الزم را برای ارائه و تدوین طرح ها و برنامه
های مؤثر علمی و کاربردی به منظور کاهش ضایعات و آسیب های ناشی از حوادث ترافیکی فراهم خواهد
ساخت .عوامل انسانی دخیل در تصادفات رانندگی شامل ،عدم مهارت ،خستگی و خواب آلودگی ،مصرف
دارو ،خطرپذیری و غیره هستند ،که خطرپذیری یکی از مهم ترین عوامل وقوع تصادفات راننده گی است .خطر
پذیری به رفتارهایی اطالق می شود که احتمال نتایج منفی ،ناخوشایند و مخرب جسمی ،روانشناختی و
اجتماعی را برای فرد افزایش دهد(کار ،2گرگ 8و گرور 2008 ،1؛ بیث 0ماروم 9و فیشهوف .) 1661 ،1از نظر
3بویر(  ) 2009مهمترین رفتارهای خطرپذیر از حیث فراوانی ،شامل مصرف الکل ،مصرف تنباکو ،فعالیت جنسی
ناایمن ،رانندگی پرخطر و خشونت بین فردی است.
تحقیق عریضی وحقایق (  ) 1833بااستفاده ازپرسشنامه رفتاررانندگى پرخطر منچستر ،میانگین تخلفات
عمدی رانندگان درون شهرى را در بازه  0تا  0برحسب گویه های مختلف رفتار پرخطر بین حداقل 0/21
حداکثر 1/31گزارش کرده اند .محمد فام و گل محمدی (  ) 1832با استفاده از روش مشاهده مستقیم رفتار
پرخطر رانندگان اتوبوس بین شهرى میزان رفتارهای نا ایمن مشاهده شده در رانندگان را  12/1درصد کل
رفتارها گزارش کرده اند .دراین تحقیق ،برخى اعمال نا ایمن مانند صحبت کردن  22/1درصد ،سرعت بیش از
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حد  6/0درصد ،و عدم رعایت فاصله کافی با اتومبیل جلویی  6/1درصد بیشترین موارد بوده اند .میزان
رفتاررانندگى پرخطردر کشورهاى مختلف متفاوت است .با استفاده ازپرسشنامه منچستر ،میانگین تخلف عبور
از چراغ قرمز راهنمائی در بریتانیا  0/13در فنالند  ، 0/39در هلند  ، 0/11در استرالیا  ،0/88در امارات متحده
عربى 1( ،2/96بنر  ) 2001ودر ایران (اصفهان) ( 1/08عریضى ) 1833 ،بوده است .عدم رعایت حداکثرسرعت
قانونی دربزرگراه در بریتانیا  1/31در فنالند  ،1/00در هلند  1/18در امارات متحده عربى ( ،1/18بنر ) 2001
ودر ایران (اصفهان) ( 1/31عریضى ) 1833 ،بوده است .مسابقه یا )کورس ( باراننده دیگری در خیابانها در
بریتانیا  0/66در فنالند  ،1/01در هلند  1/89در استرالیا  ،0/00در امارات متحده عربى ( ،2/20بنر  ) 2001ودر
ایران (اصفهان) ( ،0/92عریضى ) 1833 ،بوده است .آمار فوق نشان مى دهد ،رفتار رانندگى پرخطردر ایران،
دربرخى موارد باالتراز کشورهاى پیشرفته یا در حال توسعه و در برخى موارد تقریباً برابربا این کشور ها است.
این امر موجب ،ضرورت بررسی و تحقیق بیشتر در این زمینه است.
دالیل متنی و آموزه های غنی دینی بر آثار اخالقی ،اجتماعی ،روانی ،فرهنگی و نیروی مهارگری اعتقادات
دینی تصریح و تأکید دارند .در سالهای اخیر پژوهش های متعددی در ارتباط با سازه مذهب و تأثیر آن بر
متغیرهای مختلف روانشناختی ،خطر پذیری  ،قانون مندی و سازش یافتگی اجتماعی فردی صورت گرفته
است(.حسین خان زاده ،رشیدی و نیازی ، 1836،صفحه  ، 881هندرسون 2و رودریگز ، 2010 8صفحه .)82
پژوهش ها نشان می دهند که عموم افراد و به ویژه جوانانی که در معرض فعالیت های مذهبی و دینی قرار
دارند ،ازیك ظرفیت بازدارندگی بالقوه در مقابل خطرپذیری برخوردارند ،برای مثال در تحقیقی فراوانی
شرکت در کلیسا در میان جوانان ،رابطه معکوسی با دامنه ای ازرفتارهای پرخطر ،از جمله مصرف مواد مخدر،
مصرف الکل ،راننده گی خطرناک و انواع جرم دارد (جانسون 1و همکاران .) 0 : 2001،مذهب ،احتماالً باورها
و نگرش هایی را القا می کند که فرد را از رفتارهای پرخطر ،و قانون گریزی باز می دارد .از سوی دیگر ،مذهب
تعاریفی از موقعیت ها ،رفتارها و پیامهای اخالقی را منتقل می کند که با رفتارهای مجرمانه و بزهکاری متناقض
است .پژوهش های اخیر نشان می دهند که باورها و یا مشارکت های مذهبی ،طرحواره های شناختی پایداری
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را فراهم می کنندکه دامنه ای از نگرش ها و رفتارهای مرتبط با جرم و انحرافات را آگاهی می دهند( ان نیور،1
فرانسیس 2و جان 2009 8صفحه .( 380
مطالعه دقیق تردرزمینه مکانیزم تاثیر مذهب بر رفتار پژوهشگران را بر آن داشته است تا تاثیر انواع مذهب را
مورد مطالعه قرار دهند .در این راستا آلپورت 1به نوع جهت گیری مذهبی اشاره می کند (آلپورت  .)1693از
نظر او مذهب طیفی است که از یك سو برای افراد معنایی ابزاری دارد و از سوی دیگر نوعی معنا و معنایابی
است که خود انگیزه اصلی زندگی بشمار میرود و ارزش درونی دارد  .به نظر آلپورت و راس ، 0شخصی که
جهت گیری مذهبی درونی دارد با مذهب اش زندگی می کند اما شخصی که جهت گیری مذهبی بیرونی دارد،
از مذهب اش استفاده می کند .اشخاصی که جهت گیری درونی دارند ،انگیزه های اصلی خود را درمذهب می
یابند .چنین اشخاصی شخصیت شان با مذهب شان یکی می شود .در حالی که افراد با جهت گیری بیرونی ،برای
رسیدن به اهدافی دیگر به سمت مذهب می روند (مختاری و همکاران .) 1830 ،پژوهش ها نشان می دهد که
مقیاس جهت گیری مذهب درونی با موارد زیر همبستگی مثبت داشته است  :سازگاری روان شناختی (واتسون
 ،9موریس 1و هود  1661 ،3م ) ،خویشتن داری و عملکرد بهتر شخصی (برگین ، 6سترز10و ریچاردز 1631 ،11م
) ،کنترل درونی (جکسونو کورزی 1633 12م ).
همچنین مقیاس جهت گیری درونی با موارد زیر همبستگی منفی داشته است :اضطراب ( ،برگین،18
مسترز11و ریچاردز1631 10م  ،پاول 19و تورسون1661 11م )  ،روان رنجوری (چاو
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و دیگران 1660 ،م) ،

تکانش وری (رابینسون 1660،16م )  .به نظر می رسد مذهب برای افراد نقش سپر دفاعی را بازی کرده و
مجموعه وسیعی ازآثار مثبت روانشناختی را در افراد ایجاد می کند.
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لذا پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا جهت گیری مذهبی می تواند به عنوان
یك عامل تعدیل کننده در بین خطرپذیری و پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی عمل کند؟
شهر قم به عنوان پایتخت مذهبی ایران بستر مناسبی برای انجام مطالعات  ،به ویژه بررسی متغیر های مذهبی
بشمار می رود .از این رو تحقیق حاضر قصد دارد  ،نقش تعدیل کننده گی جهت گیری مذهبی را در رابطه بین
میزان خطر پذیری و پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی در بین رانندگان شهر قم مورد مطالعه قرار دهد
هدف از این تحقیق ایجاد یك رابطه دوجانبه و همبسته میان مراکز مذهبی و دینی و سازمان های راهنمایی و
رانندگی به منظور درونی سازی قوانین ،و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی در کاهش تصادفات جاده ای
است.

روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر ،پس رویدادی است .در مقایسه با پژوهش تجربی که در آن اطالعـات و نتایج مورد نظر
تحت شرایط کنترل شده ای به دست می آید ،در پـژوهش پـسرویـدادی ،پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی
روابط بین عوامل و نوعی رفتار که قبالً وجود داشته یا رخ داده ،از طریق مطالعﺔ نتایج حاصل از آنهاست.
بنابراین پژوهشگر هیﭻ دخـالتی در بـروز آن نداشته است(دالور.) 1813 ،

جامعه آماری :
جامعﺔ آماری مورد پژوهش ،رانندگان خودروهای سواری سبك شهر قم را شامل می شود .به دلیل عدم
وجود آمار دقیق از تعداد رانندگان ،تعداد خودرو های سواری پالک  19در شهر قم ،به عنوان جامعه آماری
مورد استفاده قرار گرفته است ،به گزارش پلیس راهور استان قم ،خودرو های سبك پالک  19در فروردین ماه
سال  ) 810902( ،1862دستگاه بوده است.

نمونه آماری :
حجم نمونه براساس فرمول کوکران و با ضریب اطمینان  69 ،%60نفر محاسبه گردید.
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روش نمونه گیری :
از رانندگان خودرو های سواری سبك در نقاط مختلف شهر قم خواسته شد در این تحقیق شرکت کنند.
شـرکت در ایـن نمونهگیری ،اختیاری بوده و به آزمودنی ها اطمینان داده شد که پاسﺦ های آنها محرمانـه
خواهد ماند .بدین ترتیب 69 ،راننده به صورت تصادفی ،به عنـوان گروه نمونه انتخاب شدند که  82نفر دارای
تحصیالت ابتدایی تا دیپلم  82نفر دارای تحصیالت دیپلم تا لیسانس و  82نفر دارای تحصیالت باالتر از
لیسانس بودند .

ﺷیوه اجرای ﭘﮋوﻫﺶ
برای انجام این پژوهش ،ابتدا مشخصات فردی هر راننده در نقاط مختلف شهر و با شغل های متفاوت از
طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد ،سپس مقیاس جهتگیـری مـذهبی آلپورت ،پرسشنامﺔ هیجان پذیری
زاکرمن و پرسشنامه رفتار رانندگی پرخطر منچستر به رانندگان ارائه و تکمیل گردید.
اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
در این پژوهش به منظور ارزیابی نقش تعدیل کننده گی جهت گیری مذهبی در رابطه بین میزان خطر
پذیری و پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی ،از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت( 1درونی برونی)،
مقیـاس هیجان پذیری زاکرمن و رفتار های رانندگی پرخطر منچستر استفاده شده است.

مقیاس جﻬﺖ گیری مﺬﻫﺒﻲ (درونﻲ -ﺑرونﻲ) آلپورت راس: 2
اندازه گیری رابطﺔ بین مذهب و پدیده های روانشناسی به آغاز قرن اخیـر برمـیگـردد .در سال های اخیر
محققین در حوزة روان شناسی مذهب در تالش بوده اند تا الگوهـای مناسـبی برای اندازهگیری پدیده های
رواشناختی در ارتباط با بعد معنوی انسـان بیابنـد ( .گورسـاچ)1633 ،8
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یکی از مقیاس و هایی که در این زمینه ساخته شده و بسیار مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت مقیاس
جهتگیری مذهبی درونی و برونی آلپورت 1می باشد .آلپورت بر مبنای کوشـشهـای نظری اش سعی در
ساختن مقیاسی برای اندازه گیری جهتگیریهای مذهبی نمـود .او بـه همین منظور یك مقیاس  20گزینه ای
ساخت که  11گزینﺔ آن به جهتگیری مذهبی برونی و 6گزینﺔ آن به جهت گیری مذهبی درونی اشاره
میکرد .
در سال  1698فگین 2یك نسخﺔ  21گزینه ای از مقیاس  I/Eساخت که تمـام گزینه های آلپورت در آن
انتخاب شده بودند و عالوه بر آن یك گزینﺔ دیگر نیز به آن افـزود ( .مذهب همان کاری را میکند که
عضویت من در گروه دوستان و آشـنایان مـی کنـد ،یعنـی کمك می کند که زندگیم را متعادل و پایدار نگه
دارم .این گزینه همبستگی مثبـت بـاالیی ( )0/91بامقیاس  Eداشت و از آن به بعد این مقیاس بیشتر مورد استفاده
قرار گرفته اسـت (دوناهو .)1630،8طبق تحقیق آلپورت همبستگی بین جهتگیری مذهبی درونی با گزینه های
جهتگیری مذهبی برونی( )-./21بود .در تعدادی از مطالعات دیگر ،از جملـه مطالعاتی که توسط فگین صورت
گرفت ،همبستگی بین جهت گیریهای مـذهبی درونـی و برونی (  )-0/20بود که بسیار نزدیك به همبستگی
محاسبه شده توسط آلپورت بود (دوناهو.)1630،
برای سنجش روایی این آزمون در ایران ،مقیاس جهت گیری مذهبی درونی و برونی فگین به فارسی ترجمه
شد و صحت ترجمﺔ آن با بـازخوانی توسـط متخصصـین دیگـر و ترجمـﺔ دوبارة آن به انگلیسی تصحیح گردید
و سپس با بازنویسـیهـای متعـدد سـعی در متناسـب نمودن آن با بافت فرهنگی و مذهبی ایرانی گردید و گزینـه
هـا بـر اسـاس مقیـاس لیکـرت تنظیم گردید .در این مقیاس نمره گذاری برای سؤاالت مقیاس جهتگیـری
مـذهبی برونـی بدین صورت می باشد :کامالً مخالفم  ،0تقریباً مخالفم  ،1تقریباً موافقم  ،2و کامالً موافقم  .1و
برای سؤاالت مقیاس جهتگیری مذهبی درونی نمرهگذاری بدین صورت می باشد :کامال ًموافقم  ،1تقریباً
موافقم  ،2تقریباً مخالفم  1و کامال ًمخالفم .0
اعتبار این مقیاس توسط جـان بزرگـی ( )1813در یك نمونـﺔ  280نفـری از دانشـجویان استان تهران با
اعتبار 0/181بر اساس آلفای است کرانباخ مورد آزمون قرار گرفته.

4 -Allport
5 - R.Feagin
6 -Donaho
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در پژوهشی دیگر نیز که توسط مختاری ( )1830در یك نمونﺔ  100نفـری از دانشـجویان دانشـگاه تهران
صورت گرفت ،اعتبار این مقیاس به روش آلفای کرانباخ محاسبه گردیـد کـه ضـریب آلفای معادل  ./112به
دست آمد.
بعد از اجرای آزمون ،پایین ترین نمرات مربوط به افراد دارای جهتگیری مذهبی درونـی و باالترین نمرات
مربوط به افراد دارای جهتگیری مذهبی برونی میشود.
بر اساس توزیع نمره ها در مقیاس جهت گیری مذهبی ،افرادی کـه نمـرة آنهـا در بـین  80درصد باال و
پایین توزیع نمرههای این آزمـون قـرار دارد بـه عنـوان دو گـروه نمونـﺔ اصـلی انتخاب می شوند.

مقیاس ﻫیجان خواﻫﻲ زاکرمن

1

طبق نظریه «ماروین زاکرمن» هیجان خواهی تحت عنوان نیاز به تجارب و احساس های گوناگون ،پیچیده،
بدیع و بی سابقه و تمایل به خطر جویی تعریف شده است نکته مهمی که باید در اینجا متذکر شد آن است که
یکی از عناصر اصلی هیجان خواهی تمایل یا اشتیاق به خطر جویی است ،در حالیکه نتیجه رفتار کاوشی اشارت
بر این دارد که خطر جویی اغلب برانگیزنده ترس است و ترس با رفتار کاوشی ناهمساز یا غیر قابل تلفیق است.
زاکرمن یك پرسش نامه  10ماده ای مواد کاغذی به نام مقیاس هیجان خواهی  2SSSساخته است .در جریان
ساخت این آزمون ،او آن را روی اشخاص بسیاری که رفتارشان با تعریفی که از هیجان خواهی مطابقت داشت
اجرا کرد.
این افراد کسانی بودند که برای آزمایشهای روان شناختی که آنان را در معرض تجربه های جدید قرار می
داد داوطلب شده بودند کسانی که شغلشان با خطر جسمانی توأم بود (نظیر افسران پلیس و رانندگان) و کسانی
که تجربه مصرف موادمخدر و تجربه های متنوع جنسی داشتند .نمره های این آزمودنیها با نمره های اشخاصی
که به طور عمومی و از روی اراده از این نوع فعالیتها اجتناب می کردند ،مقایسه شدند ،کسانی که اقدام به
فعالیتهای غیرعادی و خطرناک می کردند در آزمون  SSSنمره باالیی بدست آوردند و افرادی که فعالیتهای
آرامتر و کم حادثه را ترجیح می دادند ،در این آزمون نمره پایینی داشتند .برای صفت کلی هیجان خواهی چهار
عامل یا مؤلفه تعیین شده است ،این عوامل عبارتند از:
1 – Maron zakerman
1 - Sensation seeking scale
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 -1حادثه جویی :تمایل به درگیر شدن در فعالیت های جسمانی که شامل عناصری از سرعت ،خطر ،تازگی
و گریز از حادثه است (مانند چتربازی یا غواصی)
 -2تجربه جویی :جستجو برای تجربه های جدید از طریق مسافرت ،موسیقی ،هنر ،شیوه زندگی خودانگیخته
و ناهمرنگی با وجود تشابهی که مردم به آنها گرایش دارند.
 -8بازداری زدایی :نیاز به جستجوی رهایی در فعالیت های اجتماعی بازداری نشده یا توسل به الکل یا بدون
آن.
 -1مالل پذیری :اجتناب از تجربه تکراری ،کادر عادی یا یکنواخت یا اشخاص قابل پیش بینی ،و در
صورت قرار گرفتن اجباری در معرض چنین تجربه هایی ،واکنش عدم رضایت بیقرارانه نشان دادن (شولتز، 1
.)1813
در پژوهشی که در سال  1831توسط دکترمجید محوی شیرازی با هدف بررسی اعتبار ،پایایی و هنجاریابی
مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با تغییرات بسته به فرهنگ صورت پذیرفت ،مقیاس هیجان خواهی زاکر من روی
 993نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های فنی و مهندسی تهران (صنعتی شریف،خواجه نصیر ،امیرکبیرو
علم و صنعت) به اجرا گذاشته شد .نتایج نشان داد که مقیاس هیجان خواهی زاکر من را می توان به عنوان یك
مقیاس ساده و معتبر و روا به منظور سنجش میزان هیجان خواهی به کار برد .از طرفی مقیاس هیجان خواهی
زاکر من از اعتبار و پایایی کافی بر خوردار و از یك عامل کلی اشباع است( شیرازی .)1831
رفتار رانندگﻲ منچستر

2

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر در سال  1660و در ساختمان روان شناسی دانشگاه منچستر ،به وسیله
ریسن8و همکارانش تنظیم و تدوین شد ( .)18 ،0این مقیاس در کشورهای مختلفی مانند انگلستان استرالیا چین و
فنالند اجرا و اعتباریابی شده است و بر این ایده اساسی قرار دارد که خطاها و تخلفات ،دارای علل روان
شناختی و شیوه های اصالح متفاوتی هستند و باید بین آنها تمایز قائل شد .
اینك  MDBQبه ابزاری رایج در اندازه گیری رفتارهای رانندگی تبدیل شده است (دیوی و همکاران،
 2001و ریسن .) 1660 ،این پرسشنامه شامل  00سؤال است که در یك طیف لیکرتی  0تا  0درجه بندی می
2 - Sholtch
1 - Manchester Driving Behavior Questionnaire-MDBQ
2 - Risen
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شود (هرگز=  ،0به ندرت =  ،1گاهگاهی =  ،2بیشتر اوقات=  ،8به طور مکرر =  1و همیشه =  .)0سؤاالت در دو
جنبه با یکدیگر فرق دارند؛ یکی در نوع رفتار و دیگری در میزان خطری که آن رفتار برای دیگر رانندگان
دارد.
رفتار های ناهنجار شامل  1دسته هستند :خطاهای سهوی ،اشتباهات ،تخلفات عمدی و تخلفات غیرعمدی.
همچنین در مورد میزان خطر این رفتارها سه طبقه بندی وجود دارد  :الف) رفتارهای بدون احتمال خطر برای
بقیه رانندگان جاده و فقط در حد ایجاد احساس عدم آرامش برای دیگران (احتمال خطر کم) ،ب ) رفتارهایی
که احتمال دارد برای دیگران ایجاد خطر کند (احتمال خطر متوسط ) و ج ) برای دیگر رانندگان حتمًا ایجاد
خطر می کنند (احتمال خطر زیاد).
 MDBQاز مؤلفه های روان سنجی قابل قبولی برخوردار بوده است .پارکر 1و ریسن 2در بررسی پایایی
بازآزمایی  30نفر راننده و در یك فاصله هفت هفته ای ،ضرایب همبستگی  0/31برای خطاها و  0/10برای
تخلفات را به دست آورده اند .همچنین وسترن8و هیگنی ، 1ضرایب همسانی درونی  0/19برای خطاها و 0/11
برای تخلفات را به دست آورده اند .این نتایج با نتایج سایر پژوهش ها از جمله پژوهش های دابسون ،0براون 9و
بال 1و پارکر 3و همکاران  ،همخوانی دارد.
پایایی این پرسشنامه در مطالعه گودرزی و شیرازی با روش همسانی درونی ،ضریب آلفای کرونباخ  0/31به
دست آمد .اعتبار این پرسشنامه نیز در مطالعه مذکور از طریق اعتبار محتوی و براساس نظریه متخصصان (دو
افسر راهنمایی و رانندگی) حاصل شد و در مورد مربوط بودن داده ها به رفتار رانندگی پرخطر ضریب توافق
 0/63مربوط بودن ماده های خرده مقیاس ها به سه مقوله لغزشها ،خطاها و تخلفات نیزضریب توافق 62 ،0/60
 0/و  0/69بدست آمد .در پژوهش جاری پایایی این پرسشنامه از طریق سنجش آلفای کرونباخ  0/69بدست
آمد.

1- Parker
2 - Risen
3 - Western
4 - Higni
5 - Dabson
6 - Brown
7- Ball
8 - Parker
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فنون آماری :
این پژوهش به صورت آزمایشی انجام شده است .برای تحلیل آماری داده ها از رگرسیون و فرمول
همبستگی پیرسون استفاده شده است که محاسبه آن ها توسط نرم افزار  SPSSصورت گرفته است.
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یافته ﻫا :
جدول شماره 1

مدل رگرسیون

متغیرهای پیش بینی شونده

متغیر پیش بینی کننده

تجربه طلبی ،ماجراجویی ،مالل
پذیری ،گریز از بازداری،

Enter

خطرپذیری ،لغزش ،تخلف عمدی،

جهت گیری بیرونی

اشتباه ،تخلفات غیرعمدی

جدول شماره ANOVA -2

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

میانگین

درجه آزادی

رگرسیون

292/780

8

باقیمانده

0766/106

81

مجموع

0021/337

96

F

sig

مجذورات
63/155
7/750

7/978

80/717

با توجه به میزان  Fبه دست آمده که معنی دار نمیباشد میتوان گفت که توان تبیین جهت گیری بیرونی از
طریق تجربه طلبی ،ماجراجویی ،مالل پذیری ،گریز از بازداری ،لغزش ،تخلف عمدی ،اشتباه ،تخلفات
غیرعمدی وجود ندارد و بدین ترتیب جدول رگرسیون ارائه نمیگردد.
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جدول شماره 3

مدل رگرسیون

متغیرهای پیش بینی شونده

متغیر پیش بینی کننده

تجربه طلبی ،ماجراجویی ،مالل
پذیری ،گریز از بازداری ،خطر

Enter

پذیری ،لغزش ،تخلف عمدی،

جهت گیری درونی

اشتباه ،تخلفات غیرعمدی

جدول شماره ANOVA - 4

منبع تغییرات

مجموع
مجذورات

میانگین

درجه آزادی

رگرسیون

5370/700

8

باقیمانده

6571/272

81

مجموع

7009/659

96

F

sig

مجذورات
279/237
1/028

7/777

63/162

با توجه به میزان  Fبه دست آمده ( )F=0/123که در سطح اطمینان )α=0/001( 0/666معنی دار میباشد
میتوان گفت که توان تبیین جهت گیری درونی از طریق تجربه طلبی ،ماجراجویی ،مالل پذیری ،گریز از

13

بازداری ،لغزش ،تخلف عمدی ،اشتباه ،تخلفات غیرعمدی وجود دارد .از این رو برای شناسایی دقیقتر اثرات و
نقش متغیرهای مستقل به جدول رگرسیون مراجعه میگردد.

جدول ﺷماره 5

متغیرهای پیش بینی کننده

ضرایب استاندارد

میزان t

سطح معنیداری

تجربه طلبی

7/266

2/536

7/766

ماجراجویی

-7/537

-5/328

7/570

مالل پذیری

7/797

7/809

7/682

گریز از بازداری

7/750

6/127

7/775

لغزش

-7/286

-5/512

7/212

تخلفات عمدی

7/585

7/913

7/672

اشتباه

7/731

7/295

7/005

خطرپذیری

7/778

7/837

7/777

تخلفات غیرعمدی

7/702

7/320

7/162

با توجه به جدول رگرسیون میتوان عنوان نمود که متغیر خطرپذیری ،گریز از بازداری و تجربه طلبی
توانایی پیش بینی را دارند و توانایی پیش بینی متغیر پیش کننده خطر پذیری ( )0/113گریز از بازداری ()0/111
و تجربه طلبی ( )0/288به ترتیب بیشتر میباشد.
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ﺑحث و نتیجه گیری :
در این پژوهش ،داده های بدست آمده از مولفه های روان شناختی  69آزمودنی ،با استفاده از روش تحلیل
رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج بررسی نشان داد (جدول شماره  ) 1که متغیرجهت گیری مذهبی درونی پیش بینی کننده خطر پذیری
و عدم پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی است .و متغیر جهت گیری مذهبی بیرونی توان تبیین خطرپذیری
و پای بندی به قوانین راهنمایی رانندگی را ندارد (جدول شماره  .) 2بنابراین نقش جهت گیری مذهبی به عنوان
یك عامل تعدیل کننده میان خطر پذیری و پای بندی به قوانین راهنمایی و رانندگی مورد تایید قرار نمی گیرد.
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مناﺑع

الیاسی ،م ،تقوی ،م .1833 ،نقش تعامالت پلیس راهنمایی و رانندگی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی
توسط رانندگان ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی.811-829 ،8:)1( ،
اتکینسون .ریتال ال و دیگران ،)1813( ،زمینه روان شناسی هیلگارد ،ترجمه ی دکتر محمد نقی براهنی و
دیگران ،چاپ سیزدهم ،تهران :رشد.
بنی اسدی ،ع .1816 ،بوی خواب عطر کافور مجله ترابران.11
پیوندی ،پ ،نصیری ،ا ،عمو زاده ،ع .1831 ،بررسی تحلیلی حوادث راننده گی مدیریت شده توسط هالل
احمر استان سمنان و مقایسه آن با کل تلفات در سال  38مجموعه مقاالت نخستین کنفرانس بین المللی
حوادث رانندگی و جاده ای ،دانشگاه تهران.
پلیس راهور استان قم اردیبهشت ماه .1862
حمیدرضا عریضی ،سیدعباس حقایق ،1833،ویژه گی های روان سنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر.
سید محمدی .یحیی ،)1830( ،انگیزش و هیجان ،تهران :نشر و ویرایش.
سلمانی ،م ،رمضان زده ،م ،لسبویی ،دریکوند ،م ،ثابتی ،ف .1833 ،بررسی عوامل موثر برتصادفات جاده ای و
ارائه راه کارهایی برای کاهش آن مورد مطالعه :منظومه روستایی جنوب خور و بیابانك.
علی آبادی ،ی ،فیروز جائیان ،ع .1833 ،تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر قانون گریزی.
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 بررسی رفتار های نا ایمن در بین راننده گان اتوبوس های بین شهری.1832 ، ا، گل محمدی،ا،محمد فام
.0:)1( ، طبیب شرق،همدان
 تدوین و بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خطر پذیری.1860 ، م، حیدری، ز، احمد آبادی، ع،محمدی
.213-220 ،11:)8( ، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،نوجوانان ایرانی
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