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مقدمه: باتوجهبهاهمیترانندگیوآسیبهایناشیازآنمیتوانبهارتباط
ویژگیهایانسانیبارفتارهایرانندگیاشارهكرد؛بنابراینهدفاصلیاین
پژوهشتدوینالگویساختاریرفتارهایرانندگیبراساسپرخاشگریبا

میانجیگریتنظیمهیجاناتبود.

كمی روشهای نظر از و كاربردی نظرهدف، از پژوهشحاضر روش: 
پژوهش این نمونه حجم بود. همبستگی - توصیفی دادهها، گردآوری
كردستان و غربی آذربایجان تهران، استانهای رانندگان از نفر 917 شامل
بودكهبهروشنمونهگیریخوشهایانتخابوموردارزیابیقرارگرفتند.
منچستر)1990(، رانندگی رفتارهای پرسشنامههای دادهها، ابزارگردآوری
پرخاشگری30عاملی)1379(وتنظیمهیجانگراسوجان)1998(بود

وازروشمدلسازیمعادالتساختاریبرایتحلیلدادههااستفادهشد.

یافته ها: نتایجتحلیلمعادالتساختارینشاندادكهمدلهایاندازهگیری
متغیرهایموردمطالعهومدلنهاییپژوهشازبرازشمناسبیبرخوردارند.
و داشت مستقیم اثر رانندگان در رانندگی رفتار بر پرخاشگری همچنین
متغیرتنظیمهیجانتوانستنقشمیانجیبینپرخاشگریورفتاررانندگی

راایفاكند.

بحث: برایتبیینرابطهپرخاشگریورفتارهایرانندگیمیتوانازسازه
تنظیمهیجاناتكمكگرفت.بهگونهایكهبهمنظوربهبودوضعیترانندگیو
كاهشمیزانتصادفات،ارزیابیموازینوقواعددریافتگواهینامهرانندگی
منطبقبرمباحثرفتارهایپرخاشگریوهیجانیموردبازنگریقراربگیرد

ورانندگانپرخاشگر،برایبرنامههایمشاورهوآموزشیمعرفیشوند.

https://refahj.uswr.ac.ir/page/73/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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Introduction: Considering the importance of driving and the 
resulting injuries, we can point to the relationship between 
human characteristics and driving behaviors. Therefore, the 
aim of this study was to develop a structural model of driv-
ing behaviors on the basis of aggression mediated by emo-
tion regulation.  

Method: This research was applied in terms of purpose and 
descriptive-correlational in terms of quantitative methods 
of data collection. The statistical population of this study 
includes 917 drivers from Tehran, West Azerbaijan, and 
Kurdistan provinces who were selected and evaluated by 
cluster sampling method. Data collection tools were Man-
chester (1990) driving behavior questionnaire, aggression 
30 factors (1379) and   Grass and John’s (1998) emotion 
regulation.

Findings: The results of the analysis structural equation 
showed that the measurement models of the studied vari-
ables and the final model of the research had a good fit. 
Aggression also had a direct effect on driving behavior of 
drivers. The emotion regulation variable was able to medi-
ate between aggression and driving behavior.

Discussion: the structure of emotion regulation can be used 
to explain the relationship between aggression and driv-
ing behaviors. It is suggested that in order to improve the 
driving situation and reduce the number of accidents, the 
criteria and rules for obtaining a driver’s license should be 
reviewed in accordance with the topics of aggression and 
emotional behaviors. Accordingly, ounseling and training 
programs should be developed and introduced to Drivers.

noorbakhsh S, Shariat Bagheri M M, Zoghi L. (2022) Developing a Structural Model 
of Driving Behaviors Based on Aggression Mediated by Emotion Regulation. refahj; 
22 (86) :89-120
URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-4011-en.html
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Extentded Abstract

Introduction: Undoubtedly, driving is a necessary behavior and a necessity of me-
chanical life. The use of vehicles is inevitable in today’s industrial world, and it is 
enjoyable for many of us, but this joy and happiness along with others, can be a 
lasting memory for us when we pay attention to the principles and culture related 
to it. In fact, respect for driving etiquette at all times reflects citizenship behavior, 
and respecting them shows that we care about the rights of others, as well as the 
respect we have for our fellow human beings in life. In fact, Driving etiquette 
and rules should be observed not as a fear of traffic police or control cameras and 
fine receipts (tickets), but with the aim of respecting the rights of others and the 
environment and as a human duty. An overview of accidents that have occurred in 
the country indicates that today this amenity and pleasure device in many under-
developed countries has become a plague on human lives. Especially when these 
fatal accidents are caused by skilled and experienced drivers. Analysis of road 
accidents in Iran shows that the most important cause of traffic accidents is the 
human factor. 

 Prevalence of driving casualties in Iran are increasing every day, and studies show 
that the human factor has the largest share in these casualties. In fact, the aggres-
sive driving style and violations caused by the psychological and personality con-
ditions of people as far as it is said, everyone lives just as he drives, and studies 
show that the human factor has the largest share in these casualties.

Method: This study was a correlational study in which relationships between the 
variables of the proposed model were analyzed using structural equation model-
ing. In this model, driving behavior is considered as a hidden exogenous variable, 
emotion regulation variable is considered as a mediating variable and aggression 
variable is considered as a latent endogenous variable. The statistical population 
of the present study includes all drivers of Tehran, West Azerbaijan, and Kurdistan 
provinces who were selected by cluster sampling. Completed questionnaires of 
935 people were analyzed by SPSS software. After screening, some of them were 
excluded due to outdated data. Finally, the analysis was performed on the gathered 
information from 917 respondents. Of these respondents, 452 (49%) were men 
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and 465 (51%) were women. In this study, several indicators were used to evalu-
ate and compare the overall fit of the models, such as the ratio of chi-square with 
a value of p <0.05, root mean square residual (RMR), goodness of fit index (GFI), 
comparative fit indices (CFI), root mean square error of approximation (RMSEA), 
and normed-fit index (NFI). 

Findings: 

The main hypotheses

The measurement models of the studied variables have a good fit.
Model for measuring variable driving behaviors
According to Table 1 Chi-Score [χ2 (df = 1021) = 3885.421] at level 0.001 is 
meaningful. Also the value of χ2 / df is equal to 3.805. Evaluation of other fitness 
indices showed that all fitness indices including (CFI) = 0.925, (NFI) = 0.915, 
(IFI) =0. 921 and (GFI) =0.. .934 are also larger than acceptable value. Also (RM-
SEA) = 0.062 indicates the proper fit of this index.

Table 1: Results of fitting indices of driving behavior measurement model

Chi-square DF P χ2/df NFI GFI CFI IFI RMSEA

3885.421 1021 0.001 3.805 0.915 0.934 0.925 0.921 0.062

<5 >0.90 >0.90 >0.90 >0.90 <0.08

Aggression variable measurement model

The results of Table 2 showed: Chi-square [χ2 (df = 336) = 1540.272] at the level 
of 001. is significant. Also, χ2 / df = 4.584, (CFI) = 0.920, (NFI) = 0.913, (IFI) = 
0.921, (GFI) = 0.934 and (RMSEA) = 0.072, which indicates the good fit of these 
indicators.
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Table 2: Results of aggression fitting indices

Chi-square DF P χ2/df NFI GFI CFI IFI RMSEA

1540/272 336 0.001 4.584 0.913 0.934 0.920 0.921 0.072

<5 >.90 >.90 >.90 >.90 <.08

Variable measurement model of emotion regulation strategies
According to Table 3, the chi-square [χ2 (df = 49) = 269.520] at level 0.001. is sig-
nificant. Also, χ7 / df = 4/746, (CFI) = 0/902, (NFI) = 0/901, (IFI) = 0/900, (GFI) 
= 0/940 and (RMSEA) = 0/067 indicate the good fit of these indicators.

Table 3: Results of fitting indices of emotion regulation variable measurement model

Chi-square DF P χ2/df NFI GFI CFI IFI RMSEA

269.520 49 0.001 4.746 0.901 0.940 0.902 0.900 0.067

<5 >0.90 >0.90 >0.90 >0.90 <0.08

2. The structural model of driving behaviors based on aggression mediated by 
emotion regulation has a good fit.According to Table 4, χ2 (df = 30) = 154.663] = 
5.146, CFI = 0.888, NFI = 0.868, GFI = 0.966, IFI = 0.889 RMSEA = 0.072 was 
obtained., indicating a very good fit of the external model. Given that the signifi-
cance level is lower than 0.05, the data of the present study are normal and the 
model obtained fits in the community.

Table 4: Structural equation model fit indices

Chi-square DF P χ2/df NFI GFI CFI IFI RMSEA

154/663 30 0.001 5.146 0.966 0.868 0.889 0.888 0.072
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Model 1: Modified structural model of research variables

Sub-hypotheses

1.Aggression has a direct effect on driving behavior in drivers.
 The results of Table 5 show that the effect of direct standard coefficient of aggres-
sion on driving behavior (β = 0.094, P <0.05) is significant. In other words, the 
aggression variable had the power to explain the standard scores of the driving 
behavior variable in the sample group
.
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Table 5: Direct effect between exogenous and endogenous variables and subcompo-
nents in the hypothesized model

Obvious variable    QuestionBS.E.BetaC.R.P

Aggression<---
Emotion 

regulation 
strategy

0.0080.0040.2012.2880.022

Emotion 
regulation strategy

<---
Driving 
behavior

-0.6980.296-0/161-2.3560.018

Aggression<---
Driving 
behavior

0.0230.0070.1303.313***

Driving behavior<---Slip1.0000.845

Driving behavior<---
Intentional 
violations

-0.1310.011-0.442-11.947***

Driving behavior<---Mistakes0.3640.0220.60716.399***

Driving behavior<---
Unintentional 

violations
0.9380.0490.7581.030***

Emotion 
regulation strategy

<---re-evaluation1.0000.299

Emotion 
regulation strategy

<---Suppression1.9590.8120.5872.4120.016

2.Aggression has an indirect effect on driving behavior with the mediating role of  
emotion regulation in drivers
According to Table 6, the effect of indirect standard (β = -0/ 034, p <0/05) and also 
the effect of total standard (β = 0/128, p <0/05) of the variables are significant. The 
emotion regulation variable was able to mediate between the two variables of ag-
gression and driving behavior.

Table 6: Complete, direct and indirect effects between variables
 (p) Indirect 

effect

 (p) Direct 

effect

(p)Full 

effect 
Exogenous variable <--- Mediator ---<  

Endogenous

-0/034 
(0/005)

0/128 
(0/016)

0/094 
(0/018)

aggression <- Excitement regulation <- 
Driving behavior
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Discussion: The aim of this study was to develop a structural model of aggression 
on driving behaviors mediated by emotion regulation. Statistical findings showed 
that aggression with (P <0.05, β = 0.193) has a significant effect on driving behav-
iors and this effect is direct and positive. Also, emotion regulation variable with 
indirect standard effect (P <0.05, β = 0.034) and also complete effect (P <0.05, 
β = 0.094) can play a mediating role between two aggression variables and play 
driving behavior. These findings are in line with the results of internal and external 
research of Shakeri Nia (2009) and Motrio, Kohlo, Hanel, Pimental and Guaya 
(2018) Smorti, Andrei and Thrombini (2018). Liu, Wang and Gao (2021).
Driving is a social behavior that affects a wide range of cognitive, emotional, and 
personality actions. Therefore, people who drive always need to be aware of their 
psychological state.  Due to the importance of psychological assessment, it is rec-
ommended that in addition to psychological assessment, periodic assessment and 
review of driving progress to be performed for safer driving behavior. Also, since 
mental health assessments are unavoidable in improving and improving driving, 
aggressive drivers should be referred for training and counseling program.
The role of the media is not hidden from anyone by making appropriate documen-
tary programs using behavioral science experts and emphasizing the observance 
of driving rules in TV programs and series and movies. Therefore, it is worthwhile 
to make good use of psychologists in these fields.
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مقدمه
شیوعتلفاترانندگیدرایرانهرروزدرحالافزایشاست.مطالعاتنشانمیدهد
كهعاملانسانی،بیشترینسهمرادراینتلفاتدارد.درحقیقت،شیوهرانندگیتهاجمی
افرادجستجوكرد)سحرو بایددرشرایطروانیوشخصیتی ازآنرا، وتخلفاتناشی
همكاران2019،1(.بررسیهانشانمیدهدكهعاملانسانیدراینتلفاتبیشترینسهمرا
دارد،ویژگیهایشخصیتیوتنظیمهیجانمیتوانددربروزاینتصادفاتمؤثرباشد)ستاری
وهمكاران،2019(.برایناساس،سبكرانندگیافراد،تحتتأثیرشخصیتآناناستو
دراكثرمطالعات،میانویژگیهایشخصیتیافرادوتصادفاترانندگیهمبستگیوجوددارد

)ژنگوهمكاران2019،2(.
به رانندگی پرخطر رفتارهای بهتر، عبارت به یا جادهای تصادف و حوادث امروزه
مسئلهایجهانیتبدیلشدهاست)الیوتوهمكاران2010،3(.ساالنه1میلیونو200هزار
نفردرسطحجهانبراثرحوادثرانندگی،جانخودراازدستدادهوبیشاز50میلیون
نفرنیزدچارصدمهوآسیبمیشوند.حدود85درصدازتلفاتناشیازحوادثرانندگی
تمامی در مسئولین نگرانی باعث كه میدهد پایینرخ درآمد با دركشورهای درجهان،
كشورهاشدهاست)عشایریوهمكاران،1398(.درهمینراستاوبهتبعبانگاهیعمیقتر،
همچنین و شیوع میزان درباره پژوهش به رانندگی پرخطر رفتارهای حوزه پژوهشگران
ریشهیابیعللوعواملمرتبطبااینمسئلهمهمپرداختهاند.براساسآمارهاییكهسازمان
كهساالنهحدود1/5 میالدیگزارششد درسال2018 میكند، منتشر بهداشتجهانی
میلیوننفرجانخودرابراثرتصادفاتجادهایازدستدادهوجراحاتتصادفاتجادهای،
علتاصلیمرگافرادبین9تا29سالاست.تقریبًا90درصدازمرگومیرهادركشورهای
1. Seher
2. Zhang
3. Elliott and Thomson
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متوسطاتفاقافتادهاست؛درحالیكهاینكشورهاتنها54درصدازوسایلنقلیهكلجهانرا
دراختیاردارند)رضازادهوهمكاران،2020(.

نیزتصادفاترانندگی،علتاصلیمرگومیراست.بهگزارشیونیسف،در ایران در
آمارهای اساس بر است. داشته معناداری افزایش ایران كشور در تصادفات اخیر سالهای
بینالمللی،حدود2/5درصدازتصادفاتجهاندرایراناتفاقمیافتد؛اینبهآنمعناست
كهتصادفاتدركشورایراننسبتبهجمعیتآنحدود20برابربیشترازتصادفاتدرهر

منطقهدیگریدرجهاناست)عسگریوهمكاران،2018(.
رانندگانمعمولیمیتوانندافكارشیداگونه،احساساتشدید،سخنتلخ)تند(ونشانههای
روانشناختیحاكیازاسترسباالرانشاندهند.انواعواكنشهایمنفیعادیذكرشدهدر
گزارشخودسنجیرانندگیدرسهحوزهواكنشهایروانشناختیشدید،واكنشهایهیجانی
شدیدوپیامدهایفكریغیرمنطقیشدیدقراردارد.مسئلهاساسیپژوهشحاضربررسی
اینمهماستكهپرخاشگری،هیجانهاوضعفدرتنظیمهیجانمیتوانددربروزحوادث
نقشداشتهباشد.تنظیمهیجانبهمعنیفرایندهاییاستكهازطریقآنها،فردهیجانهای
خودراارزیابی،نظارتوحفظمیكندویااینهیجاناتراتغییرمیدهد)هوسام2017،1(.
یلدریموهمكاران2)2016(بهبررسیهیجانات،تكانشگریوهیجانخواهیوارتباط
مانند منفی هیجانی ابعاد بین كه داد نشان نتایج پرداختند. زنان در رانندگی رفتار با آنها
اساس بر دارد. وجود رابطه رانندگی رفتار و نوع با هیجانخواهی و تكانشگری خشم،
نتایجحاصلازاینپژوهشبهنظرمیرسدكهپرخاشگریومشكالتهیجانیمیتوانند
رفتارهایرانندگیراتبیینكند؛بنابراینباارائهراهكارهایروانشناختیمیتوانتاحدودی

اینمشكالترابهبودبخشید.

1. Hossam
2. Yildirim
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آنچهبراهمیتوضرورتاینموضوعمیافزایداینمطلباستكهپژوهشحاضر
بداندلیلبهپرخاشگریوتنظیمهیجانات)كهسالمتوبهداشتروانیافرادرادرزمینه
رفتارهایرانندگیمهمواساسیمیداند(پرداختهكههزینههایروانیناشیازتصادفات
در توسعه برنامههای اجرای برای الزم مالی هزینههای از بیش اوقات گاهی رانندگی

كشورهایدرحالتوسعهمیتوانددرتغییررفتاررانندگیمؤثرواقعشود.
باتوجهبهمطالبگفتهشدهوباعنایتبهارتباطنظریوپژوهشیمتغیرهاوهمچنین
كمبودپژوهشهایصورتگرفتهدراینراستا،اساسًاتدوینمدلساختاریرفتارهایرانندگی
براساسپرخاشگریبامیانجیگریتنظیمهیجاناتدرخورتوجهاست.اینپژوهشباهدف
تدوینمدلساختاریرفتارهایرانندگیبراساسپرخاشگریبامیانجیگریتنظیمهیجانات
دررانندگاناستانهایتهران،آذربایجانغربیوكردستانانجامپذیرفتتابتوانمدلیطراحی
كردكهرفتارهایرانندگیرابراساسپرخاشگریبانقشواسطهایتنظیمهیجانپیشبینی
كند.بنابراینپژوهشگرانبهدنبالپاسخگوییبهاینسؤاالتاساسیبودهاندكهآیامدلهای
اندازهگیریمتغیرهایموردمطالعهومدلساختاریرفتارهایرانندگیبراساسپرخاشگری
بامیانجیگریتنظیمهیجاناتازبرازشمناسبیبرخوردارهستند؟آیاپرخاشگریبررفتار
بین میانجی نقش میتواند هیجان تنظیم متغیر آیا و دارد؟ مستقیم اثر رانندگان رانندگی

پرخاشگریورفتاررانندگیراایفاكند؟

چارچوب نظری
بابررسیریشههایتخلفاتترافیكیدرایرانوبهاستنادآمارهایارائهشدهازطرف
سازمانهایذیربطمیتواندیدكهبیشاز70درصدتخلفاتترافیكیدرایران،باعللو
ریشههایانسانیبودهاست)سعادتجووهمكاران،2019(.همچنینبایستیدراینراستا

بهموضوعپرخاشگریوكنترلتنظیمهیجانتوجهكرد.
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برایاصطالح تعریف ارائهیك پاولهنریماسنوهمكاران)2020( نظر براساس
امكانپذیرنیست.زیرانظرگاههایمتفاوتدرباره باشد پرخاشگریكهموردقبولهمگان
اینكهآیابایدپرخاشگریرابراساسنتایجملموسوعینیآنویابراساسنیتومقاصد
شخصیافرادتعریفكنیم،باعثپدیدآمدنتعریفهایمتفاوتیازپرخاشگریشدهاست.
برخیازروانشناسانپرخاشگریرارفتاریمیدانندكهموجبآسیبدیگرانشودیابالقوه
بتواندبهدیگرانآسیببزند.اینآسیبمیتواندبدنیمانندكتكزدن،لگدزدنوگازگرفتن،

یالفظیمانندناسزاگوییوفریادزدنویاحقوقی،مانندبهزورگرفتنچیزیباشد.
ایرادتعریففوقایناستكهنسبتبهبرخیرفتارهاكهپرخاشگرانهبهحسابنمیآیند
مانعیتندارد.مثالاگركودكیهنگامبازی،اسباببازیخودراپرتابكنداماناخواستهبه
بهحساب پرخاشگرانه رفتار مزبور، تعریف اساس بر رفتاروی كند، برخورد فرددیگری
خواهدآمد.تعریفدیگریكهبرایپرخاشگریارائهشدهاستبرنیتفردپرخاشگرتكیه
داردوپرخاشگریرفتاریدانستهشدهكهبهقصدآسیبیاآزاررساندنازكودکسربزند.
برخیاینتعریفراموردنقدقراردادهوگفتهاندكهنیتامریعینیوملموسنیستو
میتواندموردتفسیرهایگوناگونقرارگیرد.بسیاریازمحققانتركیبیازاینتعاریفرا
پذیرفتهاندورفتاریراكهموجبآسیبدیگرانشود،پرخاشگرانهمیدانند،بهویژهاگرفرد

بداندعملاوآسیبوآزاردیگرانرابهدنبالدارد.
درمقامقضاوتنسبتبهتعاریفارائهشدهبرایپرخاشگری،بهنظرمیرسدقصدو
نیتدرپرخاشگریدخالتداردوهركسباعلمحضوریازنیتخودآگاهاستومیتوان
ازراهآثارمشابه،آنرادردیگراننیزشناساییكردوازاینجهت،وسیلهقابلتفكیكازسایر
نیتهاوحاالتدرونیاست.بدینترتیب،اگرفردرفتارخشنیرابرایهدفیازرویعمد

انجامدهد،رفتارویپرخاشگرانهتلقیمیشود،چهازعواقبآنآگاهباشدوچهنباشد.
افراد آن، توسط كه است فرآیندی هیجان تنظیم )1999( گراس تعریف اساس بر



101

الگوی ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس پرخاشگری با میانجیگری تنظیم هیجانات
Developing a Structural Model of Driving ...

هیجانهایخود)موقعیكههیجانیهستند(وچگونگیتجربهیاابرازاینهیجانهاراتحت
نفوذخودقرارمیدهند.درواقع،تنظیمهیجانیبهعنوانفرآیندآغاز،حفظ،تعدیلیاتغییر
دربروز،شدتیااستمراراحساسدرونیوهیجانمرتبطبافرایندهایاجتماعی-روانی-

فیزیكیدربهانجامرساندناهداففردتعریفمیشود.
حیــدریوهمكاران)2017(بــهبررســینقــشتنظــیمهیجــانیوسیســتمهای
راننــدگی پرخطــر رفتارهــای وقــوع عــدم یــا وقــوع در رفتــاری - مغــزی
نقــش هیجـــانی، تنظــیم راهبردهــای مؤلفههایششگانه كه دریافتند و پرداختنـــد
و عالی میزری دارنــد.همچنین راننــدگی پرخطـــر رفتارهــای پیشبینی در مثبتـــی
همكاران)2019(بهپیشبینیرفتاررانندگیبراساسكنترلاجتماعیوهیجانخواهیدر
رانندگانوسایلنقلیهعمومیپرداختند.نتایجپژوهشآنهانشاندادكهبینخردهمقیاسهای

هیجانخواهیبارفتاررانندگیهمبستگیمستقیممعناداریوجوددارد.
چن1وهمكاران)2013(نشاندادندكهتجاربهیجانیدرجهتگیریتوجهیرانندگان
اثرگذاردهوموجباشتغالذهنیبهمحركهایهیجانیدرحینرانندگیشدهوبهكاهش
توجهوپردازشانتقادیاطالعاتدرعملكردرانندگیمنجرمیشود.ازاینرواینیافتهها
این باشند. زیانبخش ایمن رانندگی برای میتوانند هیجانات كه میدهند نشان بهوضوح
یافتههاحاكیازآناستكهمشكالتدرتنظیمهیجانیممكناستبررفتارهایرانندگی
ناسازگاراثربگذارندوبالعكس،تواناییدرتنظیمهیجانیممكناستبارفتارهایسازگار

رانندگیمرتبطباشد.
دراینراستامطالعاتتروگولو2وهمكاران)2014(نشاندادكهسبكرانندگیپرخطر
رانندگی وسبك بوده ارتباط در هیجانی تنظیم در مشكالت و تكانه كنترل مشكالت با

1. Chan
2. Trógolo
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پرخاشگرانه،براساسمشكالتكنترلتكانهقابلپیشبینیبودهورانندگیایمننمیتواند
باكمبودآگاهیهیجانیپیشبینیشود.ازبینعواملانسانی،تنظیمهیجانیدروقوعیاعدم
در سرعت با راننده همچنینخشمگینبودن دارد. نقش رانندگی پرخطر رفتارهای وقوع
رانندگیوهیجاناتمنفیهنگامرانندگیباادراکخطرباالمرتبطبودهاست،درحالیكه

هیجاناتمثبتباادراکخطرپایینمرتبطهستند.
بیكاكسیزوهمكاران1)2016(دریافتندكهمسائلهیجانیرانندگانضمنتأثیرگذاری
تصادفات از ناشی افزایشصدماتوجراحات مؤثریسبب بهشكل آنان، رفتارهای بر
وسایلنقلیهدرسطحدنیاشدهاست.هیلی،رودر2وهمكاران)2017(درپژوهشینشان
دادندكهكنترلهیجانیضعیفممكناستمانعتواناییافراددرایجادتصمیماترفتاری
ایمنهنگامرانندگیشود.پژوهشهایتایو3وهمكاران)2017(نشاندادكههیجانخواهی،
اثراتمستقیمیبررفتارهایخطرناکرانندگیونیزاثراتغیرمستقیمیدرخطرتصادفبا

واسطهگریرفتارهایخطرناکرانندگیداشتند.
همچنینتحقیقدیساسا4وهمكاران)2019(بین343رانندهحملونقلبارومینیبوس
درارومیا،اتیوپینشاندادكهعواملروانیواجتماعیمیتواندبهطورقابلتوجهیرفتار
كارلتون6 )2020( همكاران و لی5 به مربوط تحقیقات كند. پیشبینی را پرخطر رانندگی
با میتواند هیجانخواهی كه داد نشان )2020( همكاران و مونتگو7 )2011( همكاران و

ویژگیهایشخصیتیرانندگانهمبستهباشد.
را افراد بین تعامل میتواند و دارد بر در را مهمی اجتماعی پیامدهای هیجان ابراز
دگرگونكند.بااینوضعیت،ابرازهیجانمیتواندشكلبیرونیتنظیمهیجانرانیرومند

1. Bicaksiz and Ozlan  2. Hayley  3. Tao
4. Disassa   5. Li  6. Charlton and Starkey
7. Montag
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ساختهوبراساسآنچگونگیقرارگرفتنفرددرموقعیتتغییریابد)ریم2007،1(.
از بزهكاركه دادكهگروهنوجوانان پژوهشویسكرمیوهمكاران)2019(نشان
هیجانخواهیباالتریبرخورداربودهاندازبلوغعاطفیواجتماعیپایینتریبرخوردارند.
همچنینراهبردهایتنظیمهیجانی)ارزیابیمجددوفرونشانی(وهیجاناتمثبتومنفی
ازجملهعواملیهستندكهمیتواننددرارتقایسالمتروانیافرادنقشبزرگیراایفاكنند.
یا مثبت واكنش باعث میتوانند كه اینصورت به هستند باالیی كیفیت دارای هیجانات
منفیدرافرادشوندكهاگرمتناسبباشرایطباشندباعثواكنشمثبتودرغیراینصورت
واكنشمنفیرادرپیخواهندداشت.بنابراینزمانیكههیجاناتشدیدیاطوالنیمیشوند
ویاباشرایطسازگارنیستندآنزمانتنظیمآنهاضرورتمییابد)گراس1999،2،بهنقلاز

خرماییوهمكاران،2018(.
ساكسینا3)2011،بهنقلازیوسفی،2014(معتقداستكهافرادبانارساییدرتنظیم
هیجان،ازتعارضاتبینفردیاجتنابمیكنندوبرایهیجاناتمنفیخود)غم،خشمو
نفرت(تالشینكرده،آنهاراسركوبمیكنندوباانعطافپذیریكمتریبهوقایعمحیطی
متنوعپاسخمیدهند،قادربهكنترلبرانگیختگیخودنیستندوعواطفمنفیزیادیراتجربه

میكنند.
شاكرینیا)2008(درپژوهشیتحتعنوانرابطهویژگیهایشخصیتی،سالمتروانو
پرخاشگریباعاداترانندگیدررانندگانپرخطربااستفادهازاطالعات110مردرانندهحادثهدیده
درشهررشتوبااستفادهازپرسشنامهرفتاررانندگیمنچستر،تیپهایشخصیتیوسالمتعمومی
بهتجزیهوتحلیلوضعیتموجودپرداخت.نتایجنشاندادكهبینسالمتروان،پرخاشگری،

تیپشخصیتیوعاداترانندگیرابطهمعناداریوجوددارد.تحلیلرگرسیونگامبهگامنشانداد
1. Rime
2. Gross
3. Saxina
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كهمتغیرهایپرخاشگریوسالمتروانبیشترینسهمازتبیینمتغیررفتاررانندگیرابرعهده
دارند.همچنینتحلیلرگرسیونبهشیوهگامبهگامنشاندادكهمتغیرهایپرخاشگریوسالمت
روانیتوانستهاندرفتارخطرناکرانندگیآزمودنیهاراپیشبینیكند.همچنینیكرابطهمعنیدار

بینرفتارهایرانندگی،پرخاشگریومشكالتدرتنظیمهیجانوجوددارد.
پژوهشسئوفحدادیثانیوهمكاران)2014(نشاندادكهبینپرخاشگریورفتار
پرخطردررانندگیارتباطمثبتیوجوددارد.فداكاروهمكاران)2015(درمطالعاتخود
رویرانندگانشهرتهراننشاندادندكهپرخاشگریبارفتاررانندگیرابطهمعكوسدارد

وافرادمستعدپرخاشگری،دررانندگیبیشتراحتمالبروزرفتارهایپرخطریداشتهاند.
دراینراستامطالعاتتروگولو)2014(نشاندادكهسبكرانندگیپرخطربامشكالتكنترل
تكانهومشكالتتنظیمهیجانیدرارتباطبودهوسبكرانندگیپرخاشگرانه،براساسمشكالت
كنترلتكانهقابلپیشبینیبودهورانندگیایمننمیتواندباكمبودآگاهیهیجانیپیشبینیشود.
ازبینعواملانسانی،تنظیمهیجانیدروقوعیاعدموقوعرفتارهایپرخطررانندگینقشدارد.
بهنحویكهمطالعاتنشاندادهاندكهاضطراببارفتاررانندگیخطرپذیردرارتباطبودهودراین
راستاخشمگینبودنرانندهباسرعتدررانندگیوهیجاناتمنفیهنگامرانندگیباادراکخطر

باالمرتبطبودهاست،درحالیكههیجاناتمثبتباادراکخطرپایینمرتبطهستند.
موتریووهمكاران)2018(بهبررسیرابطهبینشخصیت،رانندگیخطرناکودرگیری
درتصادفاتپرداختندوبهایننتیجهرسیدندكهشخصیت،نقشقابلتوجهیدرتصادفات

وبروزرفتارهایپرخطررانندگیدارد.
بررسیموضوعشخصیتوگزارش به ازطرفیدیگراسمورتیوهمكاران)2018(
مثبترفتاررانندگیپرداختند.همچنینلیووهمكاران)2021(بهبررسیاثراتاحساساتو
هیجاناتونقشتعدیلكنندگیآنبررفتارهایرانندگیپرداختندكهاینپژوهشهمحاكی

ازارتباطاثرگذارپرخاشگریوكنترلتنظیمهیجاناتبررفتاررانندگیاست.
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روش
پژوهشحاضرازنوعهمبستگیبودكهدرآنبااستفادهازروشمدلیابیمعادالت
رانندگی رفتار مدل این در شد. تحلیل پیشنهادی مدل متغیرهای بین روابط ساختاری1
بهعنوانمتغیربرونزادمكنون،متغیرتنظیمهیجاناتبهعنوانمتغیرواسطهومتغیرپرخاشگری

بهعنوانمتغیردرونزادمكنوندرنظرگرفتهشدهاست.
غربی آذربایجان تهران، استانهای رانندگان تمام شامل حاضر پژوهش آماری جامعه
كه است ذكر به الزم شدند. انتخاب خوشهای نمونهگیری روش به كه بوده كردستان و
پرسشنامههایتكمیلشده935نفرواردنرمافزارSPSSشد،پسازغربالگریتعدادیاز
آنهابهدلیلدادههایپرتكنارگذاشتهشدودرنهایتتحلیلهارویاطالعاتبهدستآمدهاز
917نفرازپاسخدهندگان،انجامگرفتكهازتعداد917نفرپاسخگو،452نفر)49درصد(

مردو465نفر)51درصد(زنبودند.
بدین است. مسیر تحلیل و عاملی تحلیل از تركیبی ساختاری معادالت مدلیابی
اندازهگیریروابط اندازهگیریومدلساختاری.مدل ترتیب،دارایدومؤلفهاست:مدل
كه میشود فرض متغیرها آن كه است سازههایی یا سازه و شده مشاهده متغیرهای بین
اندازهگیریمیكنند.درمقابل،مدلساختاریروابطبینسازههاراتوصیفمیكند.برای
آزمونگریمدلاندازهگیری،ازتحلیلعاملیتأییدیبهرهگرفتهمیشودوعواملمفروض،
بین معادلههادرسنجشساختاریمدل،روابطمفروض نامیدهمیشوند. نهفته متغیرهای

متغیرهاینهفتهرامشخصمیكنند)وستونوگور2006،2(.
مدل اعتباریابی میزند: دور گام دو پیرامون ساختاری معادالت یابی مدل فرایند

اندازهگیریوبرازشمدلساختاری)گارسون2008،3(.
1. Structural equation modeling
2. Weston and Gore
3. Garson
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برایارزشیابیبرازشمدل،شاخصهایگوناگونیوجوددارد.هوپر1وهمكاران)2008(
درمقالهایباعنوان»مدلیابیمعادالتساختاری:دستورالعملهاییبرایتعیینبرازشمدل«،
اینشاخصهارادرسهمقولهقرارمیدهند:شاخصهایبرازشمطلق2)برایمثال،نسبت
مجذوركای،تقریبریشهمیانگینمجذوراتخطا(،شاخصهایبرازشنسبی3)برایمثال،
شاخصبرازشتطبیقی،شاخصبرازشبهنجاربنتلر-بونت(وشاخصهایبرازشاقتصادی4

)برایمثال،شاخصنیكوییبرازشتعدیلشده(.
دراینپژوهشازچندشاخصبرایارزشیابیومقایسهبرازشكلیمدلهااستفادهشد.
نظیرنسبتمجذوركایباارزشp<0/05 ،شاخصریشهمیانگینمجذوراتباقیمانده5
شاخصنیكوییبرازش6،شاخصبرازشتطبیقی7،شاخصتقریبریشهمیانگینمجذورات
خطا8وشاخصبرازشهنجارشده9.همچنینوزنهاوضرایباستانداردبینمتغیرهابهعنوان
شاخصهایازرابطه،توسطنرمافزارگزارششد.درادامهبرایجمعآوریدادههایموردنیاز

ازابزارهایذیلاستفادهشدهاست:
-پرسشنامهرفتاررانندگیمنچستر10)1990(.اینپرسشنامهشامل50سؤالاستكهدر
یكمقیاسلیكرت5درجهایازصفر)معادلهرگز(تا5)معادلهمیشه(پاسخدهیمیشود.
سؤاالتدردوجنبهبایكدیگرتفاوتدارند.یكیدرنوعرفتارودیگریدرمیزانخطری
بودند:خطاهای دسته 4 دارای نابهنجار رفتارهای دارد. رانندگان دیگر برای رفتار آن كه

1. Hooper
2. absolute fit indices
3. relative fit indices
4. parsimony fit indices
5. Root mean square residual (RMR)
6. Goodness of fit index (GFI)
7. comparative fit indices (CFI)
8. root mean square error of approximation (RMSEA)
9. normed-fit index (NFI)
10. Manchester driving behavior questionnaire
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در .)1995 وهمكاران1، )پاركر غیرعمدی تخلفات و عمدی تخلفات اشتباهات، سهوی،
بررسیپایاییاینمقیاسبهروشبازآزمایی،ضرایبهمبستگی0/81برایخطاها0/75
برایتخلفاترابهدستآوردهاند.وسترمنوهمكاران2)2000(ضرایبهمسانیدرونی
0/76برایخطاهاو0/74رابرایتخلفاتبهدستآوردهاند.ضریبآلفایكرونباخاین

پرسشنامهدرپژوهشحاضر0/76بهدستآمد.
-پرسشنامهپرخاشگری)1379(.اینپرسشنامهتوسطزاهدیفر،نجاریانوشكركن
)1379(براساستحلیلعاملیدر30مادهساختهشد.برایهریكازچهارگزینهمذكور
بهترتیبمقادیر3،1،2،0درنظرگرفتهمیشود،بهجزسؤال18كهبهصورتمعكوس
)آلفای درونی همسانی روش از استفاده با همكارانش و زاهدیفر میشود. نمرهگذاری
كرونباخ(ضریبپایایی0/87وازطریقبازآزماییضریب0/70رابرایاینپرسشنامه
گزارشكردهاند)ساعتچی،كامكاریومحمدی،1389،بهنقلازفداكاروهمكاران،1394(.
دوخردهمقیاس بر پرسشنامه این .)1998( جان3 و گراس هیجان تنظیم پرسشنامه -
7 لیكرت مقیاس یك در است.شركتكنندگان گویه 4 با وسركوبی گویه 6 با ارزیابی
میدهند. پاسخ )7 نمره )با موافقم بهشدت تا )1 نمره )با مخالفم بهشدت از درجهای
همبستگیدرونیبرایارزیابیمجدد0/79وسركوبی0/73بهدستآمدهاست.گراسو
جان)1999(همبستگیدرونیرابرایارزیابیمجدد0/83وبرایسركوبی0/79گزارش
كردند.درایرانحسینی،قربانیواحمدی)1394(میزانضریبآلفایكرونباخ0/79رابرای
ارزیابیمجددگزارشدادهاند.همچنیندرپژوهشبیگدلیورستمی)1392(مقدارآلفای

كرونباخبرایارزیابیمجدد0/83وسركوبی0/79بهدستآمدهاست.

1. Palker
2. Westerman and Hageney
3. Gross and John Emotion Regulation Questionnaire
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يافته ها

فرضیه های اصلی

فرضیه 1. مدلهای اندازه گیری متغیرهای موردمطالعه از برازش مناسبی برخوردار هستند.

مدل اندازه گیری متغیر رفتارهای رانندگی

براساسجدول)1(مقداركایاسكور]3885/421=)χ2)df=1021]درسطح0/001
معناداراست.همچنینمقدارdf/χ2برابربا3/805است.ارزیابیسایرشاخصهایبرازندگی
نشاندادهمهشاخصهایبرازندگیازجمله IFI(0/921 ،)NFI(=0/915 ،)CFI(=0/925(  و 

)GFI(=0/934
نیزبزرگترازحدقابلقبولهستند.همچنینRMSEA(=0/062(نشاندهندهبرازندگی

مناسباینشاخصاست.
جدول )1( نتایج شاخصهای برازش مدل اندازه گیری رفتار رانندگی

کای اسکور 
)χ2(

درجه 
آزادی 
)DF(

مقدار 
احتمال 

)p(

مجذور 
خی نسبی 
)df/χ2(

برازش 
هنجار شده 

)GFI(

نیکویی 
برازش 
)NFI(

برازش 
تطبیقی 
)IFI(

برازش 
فزاینده 
)CFI(

ریشه میانگین
مجذورات خطا 

)RMSEA(

3885/421 1021 0/001 3/805 0/915 0/934 0/925 0/921 0/062

<5 >0/90 >0/90 >0/90 >0/90 <0/08

مدل اندازه گیری متغیر پرخاشگری
نتایججدولزیرنشاندادمقداركایاسكور]χ2)df= 336(=1540/272[درسطح

 ،)NFI(=0/913  ،)CFI(  =0/920  ،χ2/df  =  4/584 مقدار همچنین است. معنادار 0/001
نشاندهنده كه بهدستآمده )RMSEA(  =0/072 و   )GFI(  =0/934 و   )IFI(=0/921

برازندگیخوباینشاخصهاست.
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جدول )2( نتایج شاخصهای برازش مدل اندازه گیری پرخاشگری

کای اسکور 
)χ2(

درجه 
آزادی 
)DF(

مقدار 
احتمال 

)p(

مجذور 
خی نسبی 
)df/χ2(

برازش 
هنجار شده 

)GFI(

نیکویی 
برازش 
)NFI(

برازش 
تطبیقی 
)IFI(

برازش 
فزاینده 
)CFI(

ریشه میانگین
مجذورات خطا 

)RMSEA(

1540/272 336 0/001 4/584 0/913 0/934 0/920 0/921 0/072

5< >0/90 >0/90 >0/90 >0/90 0/08<

مدل اندازه گیری متغیر راهبردهای تنظیم هیجان
براساسجدول)3(،مقداركایاسكور]269/520=)χ2)df= 169[،درسطح0/001
  )IFI(=0/900 ،)NFI(=0/901 ،)CFI(=0/902 ،χ2/df = 4/746معناداراست.همچنینمقدار
و GFI( =0/940( و 0/067= )RMSEA(نشاندهندهبرازندگیخوباینشاخصهااست.

جدول )3( نتایج شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر تنظیم هیجان

کای اسکور 
)χ2(

درجه 
آزادی 
)DF(

مقدار 
احتمال 

)p(

مجذور 
خی نسبی 
)df/χ2(

برازش 
هنجار شده 

)GFI(

نیکویی 
برازش 
)NFI(

برازش 
تطبیقی 
)IFI(

برازش 
فزاینده 
)CFI(

ریشه میانگین
مجذورات خطا 

)RMSEA(

269/520 49 0/001 4/746 0/901 0/940 0/902 0/900 0/067

5< >0/90 >0/90 >0/90 >0/90 0/08<

فرضیه 2. مدل ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس پرخاشگری با میانجیگری تنظیم 

هیجانات از برازش مناسبی برخوردار است.
جدول)4(شاخصهایبرازندگیمدلبرونزادرانشانمیدهدكهشاخصهایبرازندگی
شاملشاخصمجذورخی154/663،مجذورخینسبی5/143،شاخصنیكوییبرازش
و 0/888 مقایسهای برازش نیكویی 0/966،شاخص هنجارشده برازش 0/868،شاخص
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جذرمیانگینخطایتقریب0/072حاكیازبرازشبسیارخوبمدلبرونزاداستوبا
توجهبهاینكهسطحمعنیداریپایینتراز0/05است،دادههایپژوهشحاضرنرمالبودهو

مدلبهدستآمدهدرجامعهبرازشدارد.

جدول )4( شاخصهای برازش مدل برون زاد

کای اسکور 
)χ2(

درجه 
آزادی 
)DF(

مقدار 
احتمال 

)p(

مجذور 
خی نسبی 
)df/χ2(

برازش 
هنجار شده 

)GFI(

نیکویی 
برازش 
)NFI(

برازش 
تطبیقی 
)IFI(

برازش 
فزاینده 
)CFI(

ریشه میانگین
مجذورات خطا 

)RMSEA(

154/663 30 0/001 5/146 0/966 0/868 0/889 0/888 0/072

شکل )1( آزمون مدل ساختاری تحقیق

رانندگی رفتار مكنون درونزاد متغیر پرخاشگری، مكنون برونزاد متغیر مدل این در
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)باچهارمؤلفهلغرشها،تخلفاتعمدی،اشتباهاتوتخلفاتغیرعمدی(وهمچنینمتغیر
میانجیتنظیمهیجان)بادوخردهمؤلفهارزیابیمجددوسركوبی(حضوردارند.یافتههانشان
میدهدكهدرمدلساختاریمتغیرهایپژوهشمجموعمجذورهمبستگیهایچندگانهبرای
متغیرهایرفتاررانندگیبرابربا23/13استكهبیانگرآناستپرخاشگریوتنظیمهیجان
برازش از پژوهش مدل و میكنند تبیین را رانندگی رفتارهای واریانس از 23/13درصد
خوبیبرخورداراست.درادامهدرقالبفرضیههایفرعی،اثراتمستقیم،غیرمستقیموكامل

بیناینمتغیرهاآوردهشدهاست.

فرضیه های فرعی

فرضیه 1. پرخاشگری بر رفتار رانندگی در رانندگان اثر مستقیم دارد.
همچنانكهنتایججدول)5(نشانمیدهد،اثرضریبمسیراستانداردمستقیمپرخاشگری
پرخاشگری متغیر بهعبارتدیگر معناداراست. )β= 0/130 ،  P<0/05( رانندگی رفتار بر
قدرتتبییننمراتاستانداردمتغیررفتاررانندگیرادرگروهنمونهداشت.دراینجدول
به آنها خردهمؤلفههای و برونزاد و درونزاد متغیرهای بین استاندارشده مسیرهای نتایج

همراهخطایاستانداردونقطهبحرانیآنهاگزارششدهاست.
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جدول )5( اثر مستقیم بین متغیرهای برون زاد و درون زاد و خرده مؤلفه ها در مدل مفروض

βSEMمتغیر آشکار سواالت
ضریب 

مسیر
پایایی 
Pمرکب

--->پرخاشگری
راهبردتنظیم

2012/2880/022/-0/0080/0040هیجان

راهبردتنظیم
3560/018/-1612/-6980/2960/-0رفتاررانندگی--->هیجان

***3130/015/-1303/-0230/0070/-0رفتاررانندگی--->پرخاشگری

1/0000/845لغزش1--->رفتاررانندگی

***9470/017/-44211/-1310/0110/-0تخلفاتعمدی--->رفتاررانندگی

***0/3640/0220/60716/3990/016اشتباهات--->رفتاررانندگی

--->رفتاررانندگی
تخلفات
***0/9380/0490/75819/0300/015غیرعمدی

راهبردتنظیم
1/0000/299ارزیابیمجدد--->هیجان

راهبردتنظیم
1/9590/8120/5872/4120/016سركوبی2--->هیجان

با نقش میانجی تنظیم هیجان در رانندگان اثر  فرضیه 2. پرخاشگری بر رفتار رانندگی 

غیرمستقیم دارد.

0/034 ،P<0/05(نشانمیدهد،اثراستانداردغیرمستقیم)همچنانكهنتایججدول)6
=β(وهمچنیناثركامل)β=0/094 ،P <0/05(پرخاشگریبررفتاررانندگیمعناداراست.

1. Slip
2. Suppression
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تنظیمهیجان متغیر نظرگرفتن در با رانندگی رفتار بر پرخاشگری كه معناست بدان این
بهصورتمیانجی،معناداراست.بهعبارتدیگرمتغیرتنظیمهیجانتوانستنقشمیانجیرا

درمیاندومتغیرپرخاشگریورفتاررانندگیایفاكند.

جدول )6( اثر کامل، مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها

اثر غیرمستقیم 
)p(

اثر مستقیم 
)p(

اثر کامل 
)p( متغیر برون زاد ---< میانجی---< متغیر درون زاد

)0/034(
0/005

)0/128(
0/016

)0/094(
0/018 پرخاشگری->تنظیمهیجان-> رفتاررانندگی

بحث
پژوهشحاضرباهدفتدوینمدلساختاریپرخاشگریبررفتارهایرانندگیبامیانجیگری
)β= 0/193 ،P<0/05(تنظیمهیجانانجامگرفت.یافتههایاحصائینشاندادكهپرخاشگریبا
تأثیرمعنیداریبررفتارهایرانندگیداردواینتأثیربهصورتمستقیمومثبتاست.همچنین
متغیرتنظیمهیجانبااثراستانداردغیرمستقیم)β= 0/034 ،P<0/05(وهمچنیناثركامل)0/05>
β=0/094 ،P(میتواندنقشمیانجیرادرمیاندومتغیرپرخاشگریورفتاررانندگیایفاكند.
اینیافتههابانتایجپژوهشهایداخلیوخارجیازجملهشاكرینیا)1388(.،سئوفحدادیثانی
وطبیبی)1393(.فداكاروهمكاران)1394(،موتریو،كوهلو،هانل،پیمنتالوگووایا)2018(،
اسمورتی،اندریوتروموبینی)2018(.ولیو،وانگوگائو)2021(كهنتایجشانحاكیازارتباط

اثرگذارپرخاشگریوكنترلتنظیمهیجاناتبررفتاررانندگیاست،همسواست.
باتوجهبهروانشناسیرشدانحرافازمسیرهنجاریرشدخطرآسیبشناسیروانیرا
دردورانبعدیرشدافزایشمیدهد.دراوایلدورانكودكی،خودتنظیمیهیجانبهمنزله
برایمشكالت نشانهای تنظیمهیجانیمیتواند چالشیمهماستوچهبسامشكالتدر
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بهكسب قادر ایناساس،كودكانیكه بر باشد. اجتماعیورفتاریبعدیدربزرگسالی
استراتژیهایسازگارانهبرایخودتنظیمیهیجاندرسنینپاییننیستند،پیامدهایمشكلزای
در را برونسازی بهمشكالت مربوط مسائل و اجتماعی شایستگی كاهش مانند مختلفی
بزرگسالیدربروزرفتارهایخطرناکازخودنشانمیدهند.تنظیمهیجان،اساسًابارفتار
مرتبطاستبهصورتیكهرفتارراسازماندهیمیكند.تنظیمهیجاناتبهافراداجازهمیدهد
تارفتارهایشانراكنترلكنند؛بهصورتیكهبهچیزهاییكهدراطرافشاندرحالرخدادن
استواكنشانعطافپذیرنشاندهند.درحقیقتتنظیمهیجانیكیازمؤلفههایاساسی
انعطافپذیریوشایستگیفرداست.تنظیمهیجانیاگربهعنوانیكیازتعدیلكنندههای
قویعملكند،میتواندپیشبینیكنندهرفتارهایغریزیویادگرفتهشدهفردباشد.درواقع
انطباقیاساسیاستوتوسطبعضیهابهعنوانبهترینپیشبینی تنظیمهیجاندرموقعیت
دانسته مهم موفقیتوشادكامیشدیداً برای معرفیشدهاست.همچنین كنندهسازگاری
شدهوبهعنوانپایهایبرایپیوندبینشایستگیاجتماعیوپیشبینیكنندهرفتارهایفرد
درنظرگرفتهشدهاست.ازآنجاییكهرانندگیرفتاریاجتماعیاستكهگسترهوسیعیاز
كنشهایشناختی،عاطفیوشخصیتیافرادراتحتتأثیرقرارمیدهد،افرادیكهبهرانندگی
به باتوجه ازوضعیتروانشناختیخویشهستند. نیازمندآگاهی اقداممیكنند،همواره
اهمیتارزیابیروانشناختیتوصیهمیشودبرایرفتاررانندگیایمنترعالوهبرارزیابی
به پذیرد.همچنین نیزصورت رانندگی پیشرفت بررسی ارزیابیدورهایو روانشناختی،
خاطراینكهارزیابیسالمتروانینیزدربهبودوارتقایرانندگیامریاجتنابناپذیراست،

رانندگانپرخاشگروهیجانخواهبرایبرنامههایآموزشیومشاورهایمعرفیشوند.



115

الگوی ساختاری رفتارهای رانندگی بر اساس پرخاشگری با میانجیگری تنظیم هیجانات
Developing a Structural Model of Driving ...

پیشنهادها
1-نقشاصحابرسانهباساختبرنامههایمستندمناسببااستفادهازمتخصصانعلوم
رفتاریوتأكیدبررعایتمقرراترانندگیدربرنامههاوسریالهایتلویزیونوفیلمهای
سینماییبركسیپوشیدهنیست.بنابراینشایستهاستازوجودروانشناساندراینزمینهها

استفادهمطلوببهعملآید.
2-آموزشهایبهموقعومتناسبباسنینرشدیافراداهمیتزیادیدارد،لذاگروههای
برنامهریزی با اجتماعی دانشجویانوسایرگروههای دانشآموزان، هدفمیتوانندشامل
برایانجاممداخلهایعلمیومیانمدتباشند.دراینراستابایستیبااستفادهازظرفیت
و بخشی بین هماهنگیهای و همكاری و شهرداریها ازجمله اجرایی مختلف دستگاههای
از قانونی)كهآموزشهایقبل فرابخشیسایردستگاههایمتولیوهمچنینرفعخألهای
صدورگواهینامهراصرفًامحدودبهآموزشهایكلیكردهاست(تغییرجهتدررویكردبه
عملآید.همچنینضرورتجلبتوجهمدیرانوبرنامهریزانمرتبطدرسطحخردوكالن

اهمیتزیادیدارد.
و ایمن رانندگی دارای رانندگان برای انگیزشی و تشویقی فاكتورهای از استفاده -3
بهرهبرداریازفاكتورهایتنبیهیبرایرانندگاندارایرفتارهایخطرساز،ناایمنوخاطی
ازسویدستگاههایمسئولمانندپلیسراهنماییورانندگی،سازمانرفاهاجتماعی،وزارت

بهداشتودرمان،شركتهایبیمهگذار،شهرداریهاو...توصیهمیشود.
4-طرحریزیومشاركتبادفترتألیفوزارتآموزشوپرورش،وزارتعلوم،تحقیقات
برنامههایدرسی در پرخاشگری كنترل آموزش با مرتبط مباحث تدوین در و فناوری و

دانشآموزانودانشجویانازسویسازمانرفاهاجتماعیتوصیهمیشود.
مطالعات اساس بر رانندگی رفتارهای با مرتبط اخبار و برجستهسازی راهبرد از -5
اجتماعیازطریقپایگاههایمجازیبرایهوشیاریجواناندرامرآموزشقوانینراهنمایی
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ورانندگیوارائهتبلیغاتمثبتوتأثیرگذاردرفضایمجازیاستفادهشود.
6-باتوجهبهآمارباالیتصادفاتونتایجمطالعاتمختلفدرخصوصتأثیرعوامل
پرخاشگریوهیجاناتدررفتاررانندگان،ضروریاستدستگاههایمسئولبیشازگذشته
اكتفا بهمعاینهچشم تنها ارائهگواهینامهرانندگی برای اینمقولهتوجهكردهو به نسبت
نكردهوهمچونبسیاریازكشورهایدنیا،وضعیتروانیمتقاضیاندریافتگواهینامهرا

نیزموردبررسیوارزیابیقراردهند.
7-ازقوانینومقرراترانندگیمدرندنیادرقالبكتاب،فیلموآموزشآندرسطوح

مدارسودانشگاهبهرهگیریواستفادهشود.
برنامهآموزشواجتماعمحورعنایتالزمشودوحتیاالمكان به پیشنهادمیشود -8

بهتدریجبهگونهایعملشودكهبرنامهتنبیهمحوربهرویكردتشویقیمبدلشود.
اثر رانندگی رفتار مؤلفههای تمام روی پرخاشگری كه داد نشان پژوهش نتایج -9 
مثبتمعناداریدارد.بهعبارتیویژگیهایشخصیتیتوافق1ووجدانیبودن2.عواملكنترل
پرخاشگریهستندوبهاینصورتباكنترلپرخاشگریرفتارهایرانندگیپرخطرراكنترل
میكنند.لذاپیشنهادمیشودكهطیجلساتآموزشرانندگی،بهشناساییافرادیكهاین

ابعاددرآنهاكمرنگاستاقدامومحدودیتهاییرافراهمكنند.
10-پیشنهادمیشودكهمدلساختاریرفتاررانندگیدراستانهایدیگرنیزطراحیشود

ونتایجباهممقایسهشوند.
11-همانطوركهنتایجنشاندادمتغیرهایبررسیشدهدراینپژوهشتنهابخشیاز
تغییراترفتاررانندگیراپوششمیدادند،لذاپیشنهادمیشودنقشسایرعواملنیزمشخص

شود.

1. the agreement
2. Being conscientious
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12-بابرگزاریكالسهایكاربردیشاملآموزشدربارهعوارضمصرفموادمخدر،
الكلومتآمفتامینهادرحیندریافتگواهینامهرانندگانحملونقلعمومیوباتأكیدبر
عوارضمصرفاینگونهموادونقشآندرافزایشرفتارهایپرخطررانندگیودركلبا
ارتقاءآگاهیرانندگانجادهایمیتوانازبسیاریرفتارهایپرخطررانندگیپیشگیریكرد.
13-برگزاریمراسمسوگندنامهدالبررعایتمقرراترانندگیوقانونمداریوتأكید
حوادث از اولیه پیشگیری در مهمی نقش جوان، رانندگان برای اجتماعی تشویقهای بر

حادثهسازرانندگیخواهدداشت.
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