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Abstract 
Aims: The growing urban-machine life has increased traffic, which, in addition to reducing the speed of displacement, imposes significant financial losses on societies. The purpose of this study was to investigate the contribution of each abnormal personality dimension to predicting driving behavior by mediating emotional regulation. 
Materials & Methods: This descriptive-correlation study was carried out in all public and private vehicle drivers of Tabriz and Azarshahr, Iran, in 2015. 300 men driver were selected by sampling method. To collect data, Manchester Driving Behavior Questionnaire, emotional regulation and abnormal personality dimensions were used. Data were analyzed using structural equation modeling method using Lisrel 8.85 and SPSS.20 software. 
Findings: The evaluation of structural model using structural equation modeling method showed that all fitness indexes of this hypothesized model were in proper fitting range. The abnormal dimensions of personality as an exogenous variable were effective with coefficients of -0.45 (t=-5.81) and 0.56 (t=8.03), respectively. The emotional regulation also influenced driving behavior with a coefficient of -0.15 (t=-2.12).  
Conclusion: Driving behavior is influenced by personality and emotional characteristics, and emotional regulation is a good predictor of driving behavior.  
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شده افزایش ترافیک ماشینی سبب  - شهریافزون زندگی  روز گسترش :فاهدا
بر  یمالی سنگین ضایعات جانی و ،جایی جابه کاهش سرعتاست که عالوه بر 

هدف از این مطالعه، بررسی سهم هر یک از ابعاد  نماید. میجوامع تحمیل 
  گری تنظیم هیجان بود. بینی رفتار رانندگی با واسطه نابهنجار شخصیتی در پیش

در کلیه رانندگان وسایل نقلیه همبستگی  - این پژوهش توصیفی :ها روشمواد و 
با روش  انجام شد. ۱۳۹۵ سالعمومی و خصوصی شهر تبریز و آذرشهر در 

ها  آوری داده به منظور جمع انتخاب شدند. راننده مرد ٣٠٠ در دسترس یریگ نمونه
و ابعاد نابهنجار  جانیه میتنظ، منچستر یرانندگ رفتارهای  نامه از پرسش
 ساختاري یابی معادالت روش مدل از استفاده با ها استفاده شد. داده تیشخص
  .گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد SPSS 20و  Lisrel 8.85افزار  نرم توسط
 یمعادالت ساختار یابی با استفاده از روش مدل یمدل ساختار یابیارز ها: يافته

در محدوده برازش  یفرضمدل  ینبرازش ا یها شاخص ینشان داد که تمام
با  یبزا، به ترت برون یربه عنوان متغ یت. ابعاد نابهنجار شخصداشت قرارمناسب 
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  گذار بود.ریتأث) بر رفتار رانندگی t=-۱۲/۲( -۱۵/۰نیز با ضریب استاندارد 

و هيجانى است  هاى شخصيتى و رفتار رانندگى تحت تأثير ويژگى ی:گير نتيجه
  است. کننده مناسبی برای رفتار رانندگی ینیب شیپتنظیم هیجانی 
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  مقدمه
افزایش ترافیک ماشینی سبب  -شهریافزون زندگی  روز گسترش

 ضایعات جانی و ،جایی جابه کاهش سرعتاست که عالوه بر شده 
 زا بیش در تصادفات. [2 ,1]نماید میبر جوامع تحمیل  یمالی سنگین

 اساس بردهند.  می دست از راخود  جانمیلیون نفر در سال  ٢/١
 ،ها تیمعلولها و  مجروحیت نرخ یجهان بهداشتگزارش سازمان 

  .[3]استگان شد  برابر نرخ کشته١٠-٢٠
 شاهد افزایش حجم خودروهای یروزافزون صورت بهدر ایران نیز 

تصادفات در حوزه . [4]هستیم اتآن افزایش تصادف تبع بهتولیدی و 
پیکره ارکان جامعه وارد  فراوانی به های آسیباجتماعی و روانی 

 ٣محققان، در هر تصادف تقریبًا  یها افتهی اساس بر. کند یم
نفر  ٥که اگر متوسط جمعیت هر خانواده را  شوند یمخانواده درگیر 
بسیار چشمگیر  یا جادهافراد درگیر در تصادفات  آمار ،فرض کنیم

که  ییها خانوادهروانی -روحیی ها بیآس  میان، نیا درخواهد بود. 
درگیر در  از سایر افراد دهند یمعزیزی را در تصادفات از دست 

تصادف بیشتر است. ضمن اینکه در بسیاری از تصادفات منجر به 
که  ،دهند یمخود را از دست  سرپرست ،انوادهچند خ فوت، یک یا

محاسبه  رقابلیغخانواده آنها  برآورد خسارات روحی و روانی بر
  .[5]است

نقلیه و محیط  ایل، وسها جادهامل انسانی، وعدر تصادفات رانندگی 
 دهد یمنشان  کشور در یا جاده. تحلیل حوادث تأثیرگذار هستند

. [7 ,6]است امل انسانیوع ،رانندگی یها تصادفدلیل بروز  نیتر مهم

نفر و  هزار ٢٧شدن بیش از  کشته شاهد ١٣٨٥ایران در سال 
نفر در تصادفات بوده که سهم عامل انسانی  هزار ٢٧٦شدن  مجروح

تحقیقات وسیعی در آمریکا . [9-7]استبرآورد شده  %٩٥بیش از 
انسان، ل عوام شناسایی میزان تأثیربرای توسط تریست و همکاران 

نتایج بر تصادفات انجام شده است. ، نقلیه و وسیله محیط ،راه
، عامل راه %٩٣امل انسانی وعکه  دهد یم نشانایشان مطالعه 

حوادث رانندگی دخیل  در %١٢نقلیه  و نقص وسیله %٣٤
 یها تفاوتدارای  امل انسانی در جوامع مختلفوع. [10]هستند

افراد دارای پایگاه  از مهرکدابه عبارت دیگر، و  فراوانی است
  .[11]هستنداجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاصی 

 یهمان طریق به افرادبر اینکه  یمبن [12]هابزو  تیلمنشعار معروف 
حاوی تلویحات  تواند یم، دیننما یمکه زندگی  دنکن یمرانندگی 

 یها یژگیو ریناپذ اجتنابتأثیرات  نهٔ یدرزممهمی  العاده فوق
و مشکالتی که  مسائل ازجملهرانندگی باشد. بر رفتار شخصیتی 

بزرگ  امروزه، تمامیت جسمی و آسایش عموم مردم را در شهرهای
ناشی از  جرائموقوع و افزایش آمار  مسئلهبه مخاطره انداخته، 
ضرورت بررسی عوامل مختلف این معضل  .تخلفات رانندگی است

. [9]ده نیستعوامل انسانی بر کسی پوشی خصوص بهاجتماعی 
توسط محققان  اتشخصیت، رانندگی پرخطر و تصادف رابطه میان

بررسی شده است. در پژوهش  [13]همکاران و آمادوبسیاری مانند 
 زیآم مخاطره رفتارهای رانندگیمشخص شده است که بروز  [14]لبرگ

هیجانی،  یثبات یبچون یی همها یژگیووابستگی بسیاری به 
 در [15]هیلدو  تورب جورن دارد.اضطراب، عصبانیت و پرخاشگری 

و  یطلب جانیهباالتر  اتنمرکه افرادی با ند ا هنشان دادپژوهش خود 
 [13]و همکاران آمادودر مطالعه  دارند.ی تررانندگی پرخطر، تيبعص
 )رنجوری صفت روان رمجموعهیز(تکانشوری  میانرابطه مثبت  زین

رابطه  وگرازین و آرتور. و خشونت در رانندگی نشان داده شده است
پرخطر و تصادفات  رانندگی وشخصیت  اختالل میان مستقیمی

  .[16]دان دهرانندگی پیدا کر
گذارد.  می ریتأثعوامل فردی مختلفی بر میزان سالمت روان 

ترین  مهم از اشاره شد، تنظیم هیجان تر شیپگونه که  همان
. تنظیم هیجان استبر سطح سالمت روان  مؤثرمتغیرهای 

جهت است که در  یرفتارو  یشناخت یراهبردهااز  یا گستره
تواند  و می ردیگ یمکاهش، حفظ یا افزایش یک هیجان صورت 

برخورد نامناسب با هیجاناتی که  .[17]هشیارانه یا ناهشیارانه باشد
اثرات  تواند یم ،شود یمن منفی یاد از آنها به عنوان هیجا معموالً 

 .[18]افراد داشته باشدی وخو خلقجسم و  سالمت برناخوشایندی 
در  عامل شخصیت [19]و همکاران بلسکایمدل نظری  مطابق
های تنظیم  های فردی همانند استراتژی گیری پتانسیل شکل

تنظیم  یها یاستراتژ. مطابق این مدل استبسیار مؤثر هیجانی 
و  تواند نقش متغیر واسط را برای سالمت روان شناختی هیجان می

 .نماید فایا ی پرخطررفتارها
 یها تفاوت ابعاد عنوان  بهرا  یتیشخص یها یژگیو کاستاو  کرا مک
فکر، احساس و عمل  یدارپا یدادن الگوها به نشان یلدر تما یفرد
 ،(FFM) یعامل٥مدل  یتیشخص یها یژگیو. اند کرده یفتعر
 یتیو شخص یفرد یها تفاوتدرک  یجامع و کامل برا یستمیس

به تجارب  یگشودگ یی،گرا برون ی،رنجور روانشامل  که استافراد 
عد به عنوان بُ  ٥ ینا .[20]استبودن  و باوجدان یریتازه، توافق پذ

 ، ابعادابعاداین  یسو آن در .اند شدهشناخته  یتابعاد بهنجار شخص
 .[22]ندا هنابهنجار را شکل داد یتاز شخص یهمدل اول یک DSM-5 یتو اختالالت شخص شخصیت کارگروه. [21]اند قرارگرفتهنابهنجار 
گسترده  یصفت حوزهٔ  ٥شامل  یوجه صفت ٢٥مدل  یندر ا
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 یابعاد شامل عاطفه منف یا یصفت حوزهٔ  ٥ این. اند شده یبند طبقه
 مخالفت، ییگرا برون، گسلش در مقابل یجانیدر مقابل ثبات ه

بودن و  در مقابل باوجدان یختگیدر مقابل توافق، مهارگس یورز
با  یعاطفه منف .[23]استدر مقابل سالمت عقل  یشیپر روان
همبسته است.  یو افسردگ یعاطف ثباتی ی، باضطراب یها حالت

دارد.  یمیتو اجتناب از صم لذتی یبا انزوا، ب یکیگسلش ارتباط نزد
 مسئولیتی یدر ارتباط است. ب یمنش با تقلب و بزرگ یورز مخالفت
هستند و  یختگیُبعد مهارگس یاصل یها مشخصه یگر و تکانش
 نوانتحت ع یرعادیباورها و تجارب غ ازجمله ییها مؤلفه
، که توماس و همکاران یا مطالعهدر . [24]اند مطرح شده  یشیپر روان
را  FFMو صفات  DSM-5 یتیابعاد شخص یساختار ییهمگرا

 یمدل نابهنجار و بهنجار همپوشان ٢ اند، میان قرار داده یمورد بررس
ابعاد نابهنجار  یدارد. بر اساس شواهد، سطوح باال ودو رابطه وج

رفتار با  یختگیو مهارگس یورز مخالفتمخصوصًا  یت،شخص
  .[25]همراه است پرخطررانندگی 

 توان یم ها جانیهبا شناخت ابعاد نابهنجار شخصیت و کنترل 
از میزان  جهیدرنترانندگان را کاهش داد و  پرخطری رفتارها
ی و مادی ناشی از تصادفات رانندگی که بر روان ی روحی،ها بیآس

 حاضر بنابراین هدف پژوهش شود، کاست. یمجامعه تحمیل 
 یرفتار رانندگ ینیب شیپدر  تیشخص نقش ابعاد نابهنجار شناخت

  بود. یجانیه میتنظ یگر واسطهبا 
  

  ها روشمواد و 
در کلیه رانندگان وسایل نقلیه همبستگی  -این پژوهش توصیفی

سال سابقه  یکحداقل عمومی و خصوصی شهر تبریز و آذرشهر که 
حجم که  توجه به اینبا  انجام شد. ۱۳۹۵در سال  شتند،دا یرانندگ

تواند  یابی معادالت ساختاری به ازای هر متغیر می مدلدر نمونه 
راننده مرد  ٣٠٠، [26]شودگیری و تعیین  مشاهده اندازه ۱۵تا  ۵بین 
  انتخاب شدند. در دسترس یریگ نمونهروش  اب

 مؤسسات انندبه مراکز تجمع رانندگان م ها داده یآور جمع به منظور
مراجعه ی مذکور ها شهرستان یران لیاتومب یها آژانسو  یران یتاکس

برای اجرای  شرکت کنند. پژوهشدر این  و از افراد خواسته شد
و  جانیه میتنظ، منچستر یرانندگ رفتارهای  نامه آزمون از پرسش

  استفاده شد. تیشخصابعاد نابهنجار 
نامه  این پرسش  (MDBQ):نامه رفتار رانندگی منچستر پرسش

در دانشگاه منچستر تنظیم  ۱۹۹۰ریسن و همکاران در سال  لهیوس به
مانند انگلستان،  یمختلف . این مقیاس در کشورهایه استشد

استرالیا، چین و فنالند اجرا و اعتباریابی شده است. این 
 یبند درجه ،٥ تا صفردر یک طیف لیکرتی  یالئوس٥٠نامه  پرسش

ی سهوی، هاخطا ۀدست ٤هنجار شامل ب. رفتارهای ناشود یم
 از MDBQ. ی هستندرعمدیغعمدی و  اشتباهات، تخلفات

. در بررسی [27]قبولی برخوردار است قابل یسنج روان یها مؤلفه
، ضرایب یا هفته ٧زمانی راننده در فاصله  نفر ٨٠آزمایی  پایایی باز

دست  خلفات بهت برای را ٧٥/٠خطاها و  یبرا ٨٥/٠همبستگی 
نامه با استفاده از  عوامل این پرسش. ضرایب همسانی درونی ندآورد

، ٨٤/٠ اشتباهات، ٧٧/٠ ها لغزشبرای  اکتشافی یتحلیل عامل
دست آمده  به ٦٥/٠ یرعمدیغتخلفات و  ٨٦/٠ تخلفات عمدی

  .[28]است
 یتمیآ١٠ نامه پرسش: این گراس و جاننامه تنظیم هیجان  پرسش

ارزیابی تمایل  سرکوبی، به منظورارزیابی مجدد و  زیرمقیاس ٢با 
 شدت بهاز  یا درجه٧افراد به تنظیم هیجانات در مقیاس لیکرت 

. تهیه شده است )امتیاز ٧( موافقم شدت به) تا امتیاز ١( مخالفم

اعالم شده  ٧٣/٠ و سرکوبی ٧٩/٠مجدد  یابیارز کرونباخ یآلفا
 ٢هر  یبرانامه  ماهه این پرسش٣آزمون باز-زمونآاعتبار  است.

 .[17]دست آمده است به ٦٩/٠مؤلفه 
و  یپنجم راهنمای تشخیص نسخهٔ شخصیت  نامهٔ  پرسشفرم کوتاه 

 براینامه  ): این پرسشPID-5-BF( ی اختالالت روانیآمار
توسط کروگر و  DSM-5سنجش مدل ابعادی صفات شخصیتی 

 ٥و  هیرو ٢٥نامه،  فرم بلند این پرسش .همکاران تدوین شده است
این  یسنج روان یها یژگیو .سنجد یمشخصیت را  طهیح

جمعیت عادی و بیماران مورد بررسی قرار ی ها نمونهدر نامه  پرسش
شده گزارش  ٩٥/٠تا ٧٣/٠از  ها اسیمقهمسانی درونی گرفته و 
منفی  عاطفهٔ عامل  ٥ مطالعات ساختار عاملی این سیاهه، .[22]است

، اجتناب از یلذت یبانزوا، (گسلش  )،اضطراب، ناایمنی جدایی(
، ی)منش بزرگکردن، تقلب،  یکار دست(مخالفت ورزی )، صمیمت

و  ی)پرت حواس، یگر تکانش ،یتیمسئول یب(مهارگسیختگی 
بدتنظیمی  باورها و تجارب غیرعادی، گریز از جمع و( یشیپر روان
و ساختار  یسنج روان یها یژگیو) را معرفی کرده است. ادراکی
ایران نیز توسط عبدی و چلبیانلو  کوتاه این سیاهه در نسخهٔ عاملی 
 و ٨٦/٠نامه  این پرسشقرار گرفته است. پایایی کل  دییتأمورد 

شده  گزارش ٨٩/٠ تا ٧٦/٠آن بین  یها عامل همسانی درونی
 .[26]است
ابتدا هدف از  شد. یترعا ینکیهلس یانیهمطالعه مفاد ب یندر ا
 یآنها برا یتداده شد و رضا رانندگان شرح یبرا یقتحق یاجرا

داده شد که  یناناطم ها یبه آزمودن .جلب شد ها یابیشرکت در ارز
 یه. در کلخواهد ماند صورت محرمانه شده به استخراج اطالعات

ها  نامه شد. پرسش یترعا القیمالحظات اخ پژوهش،مراحل انجام 
 که  یدرصورت. بودکنندگان  شرکت یبرا ای ینهساده و فاقد هرگونه هز

 یهمکار هادام یبرا یلیها، فرد تما نامه پرسش یلدر خالل تکم
از  ینامه کتب . با کسب اجازهآمد یبه عمل نم ینداشت، ممانعت

در رانندگان  یصورت خودگزارش ها به نامه مسئوالن دانشگاه، پرسش
  شدند. یلتکم تبریز و آذرشهر شهر یها انهیپا و ها یران یتاکس
. برازش مدل فرضی با کاربرد [29]استفاده شد Lisrel 8.85و  SPSS 20ی افزارها نرم از ها داده لیتحل و ی، پردازشبند طبقه جهت
 مورد آزمون قرار گرفت. (SEM) ی معادالت ساختاریابی مدلروش 

 SEMی مرتبط با روش آماری ها فرض شیپقبل از انجام تحلیل، 
 اطمینان حاصل شود. ها هدادبررسی شدند تا از قابلیت انجام تحلیل 

 در. ی صورت پذیرفتا مرحله۲ رویکرد از استفاده با ها داده تحلیل
 یریگ اندازه مدل برازش ارزیابی ی برایدییتأ عاملی تحلیل اول گام

 معادالت یابی مدل روش از یریگ بهره با دوم گام در و شده استفاده
به  .[30]گرفت قرار آزمون مورد فرضی ساختاری الگوی ساختاری،

استرپ استفاده شد.  ی از آزمون بوتا واسطهمنظور ارزیابی روابط 
استرپ قدرتمندترین  زمانی که تعداد نمونه چندان زیاد نباشد، بوت

. [31]است میرمستقیغی به اثرات ابی دستروش برای  نیتر یمنطقو 
مثبت یا منفی  ۲در این روش چنانچه حد باال و پایین آزمون هر 

حد قرار نگیرد، در آن صورت مسیر  ۲قدار صفر مابین این باشند و م
  خواهد بود. دار معناغیرمستقیم 

  ها یافته
سال  ٣٩سال با میانگین سنی  ٦٠تا  ١٨ها از  دامنه سنی آزمودنی

 یرانندگبا رفتار  تیشخصضریب همبستگی ابعاد نابهنجار بود. 
۵۴۷/۰=r  ۳۲۰/۰ جانیهو با تنظیم -=r  ۰۱/۰در سطح معناداریP< 
دست آمد. ضریب همبستگی میان رفتار رانندگی و تنظیم  به

). از میان ابعاد - r<۳۲۰/۰>۵۴۷/۰( شد - ۲۴۵/۰هیجان نیز 
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نابهنجار شخصیت، عاطفه منفی دارای باالترین میانگین 
) ٨٧/٥±۱۲/۲میانگین ( نیتر نییپاورزی  ) و مخالفت۴۶/۱±۲۶/۷(

  ).۱را دارا بود (جدول 
  

یت و رفتار رانندگی با ابعاد نابهنجار شخص میانگین و بار عاملی )۱جدول 
ی تنظیم هیجان. اعداد داخل پرانتز مربوط به شماره سئوال مؤلفه گر واسطه

  ارزیابی مجدد است.

  بار عاملی  میانگین  شاخص

  ٦٠/٠  ۲۶/۷±۴۶/۱  عاطفه
  ٦١/٠  ٣٦/٦±٩٢/١  گسلش
  ٧١/٠  ٨٧/٥±۱۲/۲  ورزی مخالفت

  ٥٣/٠  ٨٦/٦±۴۱/۱  مهارگسیختگی
  ٦٠/٠  ٧٦/٦±۸۴/۱  یپریش روان

  ٧٥/٠  ٧٦/٤±۶۴/۱  )۵( ارزیابی مجدد
  ٦٥/٠  ٧١/٤±۶۶/۱  )۷ارزیابی مجدد (
  ٦٥/٠  ٥٠/٤±۶۷/۱  )١٠ارزیابی مجدد (

  ٩٥/٠  ٨٦/٣٩±۴۶/۱۵  ها لغزش
  ٩٢/٠  ١٩/٣٧±۲۸/۱۴  تخلفات عمدی

  ٩٤/٠  ٨٣/١٦±۲۷/۲  اشتباهات
  ٨٣/٠  ٦٧/٦±۴۶/۱  عمدی  تخلفات غیر

  
یابی معادالت  ارزیابی مدل ساختاری با استفاده از روش مدل

ی برازش این مدل فرضی ها شاخصساختاری نشان داد که تمامی 
در محدوده برازش مناسب قرار دارد. ابعاد نابهنجار شخصیت به 

- ۸۱/۵( -۴۵/۰، به ترتیب با ضرایب استاندارد زا برونعنوان متغیر 
=t(  ۵۶/۰و )۰۳/۸=t .بر تنظیم هیجان و رفتار رانندگی مؤثر بود (

) بر رفتار t=-۱۲/۲( - ۱۵/۰تنظیم هیجان نیز با ضریب استاندارد 
گذار بود. مسیر ابعاد نابهنجار شخصیت به رفتار ریتأثرانندگی 

در  ۲۶۴/۰ی تنظیم هیجان با ضریب استاندارد گر واسطهرانندگی با 
  بود. دار معنا >۰۵/۰pسطح 

  
  بحث

بر  مؤثر یشناخت روانابعاد نابهنجار  یبررساین پژوهش با هدف 
ی ها نهیهزتنظیم هیجان انجام شد. گاهی اوقات با  یرفتار رانندگ
ی و بهداشتی ناشی از تصادفات بیش از مقدار هزینه روان اقتصادی،

پیشرفت  ی توسعه در کشورهای درحالها برنامهالزم برای اجرای 
که صفات پاتولوژیک شخصیت در رفتار فرض با این . [32]است

ی در اشکاالتباشد، رانندگی پرخطر با  رگذاریتأث تواند یمرانندگی 
آمده نشان داد که  دست بهتنظیم هیجان در ارتباط است. نتایج 

ازلحاظ  نیهمچنی شخصیتی و ها یژگیورانندگان متخلف در 
تنظیم هیجانی با رانندگان غیرمتخلف تفاوت دارند، رانندگان 

  .هستند تر آزردهی شخصیتی روان ها یژگیو ازنظرمتخلف 
معادالت مدل  به نتایج ارزیابی توجه بامطالعه حاضر  یها افتهی 

منفی و  عاطفهٔ با  تنظیم هیجانی مؤلفهٔ ، نشان داد که ساختاری
ی و رفتار شیپر روانت ورزی و مهارگسیختگی، گسلش، مخالف

ورزی،  ، گسلش، مخالفتیشیپر روان منفی و عاطفهٔ با  رانندگی
 بااین نتایج دارد.  ، همبستگیشیپر روانمهارگسیختگی و 

 است اما با همسو [34]عضدیو  گروسیو  [33]یعقوبی مطالعات
 ،همخوان نیست. شخصیت سالم [35]همکاران و شناس حق ۀمطالع

 کاهش و خودکارآمدی شیافزا و عمومی سالمت بهبودباعث 
معادالت از  آمده دست بهنتایج . شود یمدر افراد  خشم و پرخاشگری
 صورت به ابعاد نابهنجار شخصیت، بیانگر آن است که ساختاری

 رابطه نیااگرچه  شود، یمرفتار رانندگی بر  ریتأثمستقیم موجب 
رفتار رانندگی  ،در افراد نابهنجارابعاد با افزایش . استمعکوس 

صورت تمایل  . بعد عاطفه منفی شخصیت نابهنجار بهابدی یمکاهش 
ی هیجانی نظم یبهیجانات منفی از قبیل اضطراب و  تجربهٔ به 

صورت ناایمنی،  شناخت را به تواند یماست. این هیجانات منفی 
م، فردی به شکل عصبانیت و تسلی تداوم و تداخل با رفتار بین

ی افراد دارای این ُبعد، ریپذ بیآس پندارهٔ  خودمختل کنند. با توجه به 
ها، وابستگی به  یتموقعممکن است نیاز به دوری از برخی افراد و 

را نشان دهند.  )دییپارانو( اعتماد وابسته) یا عدماجتنابی/ آنها (
یا از  طلبانه توجهآنها ممکن است هیجانات منفی را از طریق رفتار 

با توجه به  .[36]فرونشان کنند طشانیمحطریق اعمال اجباری بر 
و  میمستق صورت به مطالعات این پژوهش، تنظیم هیجان

  . غیرمستقیم با رفتار رانندگی رابطه دارد
بودن ابزارها،  های این پژوهش خودگزارشی ازجمله محدودیت

بودن جمعیت مورد بررسی و همچنین همکاری کم رانندگان  محدود
نامه و  پرسش سئواالتنامه به علت حجم زیاد  در تکمیل پرسش

شود این مطالعه  ترس از افشای تخلفات بود. پیشنهاد می نیهمچن
جوان انجام شود. همچنین در رانندگان  ژهیو بهی دیگر ها گروهدر 

های آتی به دلیل پایایی و روایی مناسب از فرم بلند  پژوهش
 جهت نسبت به فرم کوتاه آن استفاده شود. PID-5نامه  پرسش

نامه از  شود در کنار پرسش اطمینان بیشتر از نتایج پیشنهاد می
در این  آمده دست بهی ها افتهشود. از ی استفاده زینمصاحبه بالینی 

ی و گر غربالی ها طرحتوان در  مطالعه و مطالعات مشابه می
توجه به نتایج  با شود یمهمچنین توصیه پیشگیرانه استفاده شود. 

ئه ار معاینات اولیه و قبل از ارد حاضر پژوهش از آمده دست به
 خواهی، هیجان یها آزمونگواهی رانندگی به متقاضیان، 

  شود. از داوطلبان دریافت  یشناس فهیوظرنجوری و  روان
 گیری نتیجه

و هیجانی است  شخصیتی و یها یژگیورفتار رانندگی تحت تأثیر 
  کننده مناسبی برای رفتار رانندگی است. ینیب شیپتنظیم هیجانی 

  
ما را در روند  و افرادی که ها یآزمودن یاز تمام تشکر و قدردانی:

  .دیآ یم عمل به قدردانی و تشکرگردآوری اطالعات یاری نمودند، 
مربوط به  یاخالق یکدها یهپژوهشگران کل اخالقی: هیدییتأ
الزم را از  یو مجوزها یترا رعا یانسان یها نمونه بر یقاتتحق

  . اخذ نمودند صالح یذمراجع 
انجام  ینهاد خاص یمال یتپژوهش حاضر بدون حما تعارض منافع:
  .شده است

گر  شناس/تحلیل (نویسنده اول)، روش رضا عبدی سهم نویسندگان:
(نویسنده دوم)، نگارنده  یمردان سادات فهیلط %)؛۵۰آماری (

  .%)۵۰مقدمه/پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (
  موردی توسط نویسنده گزارش نشده است. منابع مالی:
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