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بررسی ارتباط پرخاشگری با میانگین سرعت و انحرافات عرضی در رانندگان شهر تهران
تاریخ دریافت96/44/14 :

تاریخ ویرایش96/12/29 :

تاریخ پذیرش97/43/23 :

چکیده
زمینه و هدف :یکی از مهمترین علل وقوع حوادث رانندگی در اغلب کشورها ،سرعت غیر مجاز و انحرافات عرضی خودرو بهه چه و راسهت مهیباشهد .صهدمات
ناشی از این حوادث چنان گسترده است که از آن بهعنوان جنگ در جادهها یاد میشود .با توجه به اهمیت ارتباط پرخاشهگری بها خطاهها و تخلفهات راننهدگی ،ایهن
مطالعه با هدف بررسی رابطهی پرخاشگری رانندگی با میانگین سرعت رانندگی و انحرافات عرضی انجام گردید.
روش بررسی :در مطالعه حاضر  75نفر از رانندگان تاکسی شهر تهران پرسشنامه خشهم حالهت-صهفت اسهلیلبرگر را تکمیهل نمهوده و جههت بررسهی میهانگین
انحرافات عرضی و میانگین سرعت از خودروی شبیهساز رانندگی استفاده شد .دادهها توسط نهرمافهزار  SPSSنسهخه  ،22جهداول توصهیفی و ضهریب همبسهتگی
اسلیرمن تحلیل گردید.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد که ارتباط مستقیم معنیداری بین تمامی ابعاد پرخاشگری با میانگین و بیشینهی سرعت و انحرافات عرضی وجود دارد بهطوریکهه
رانندگان پرخاشگر با سرعت بیشتری رانندگی کردند و تمایل بیشتری به انحراف به چ و راست داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج مطالعه ،پرخاشگری بهعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش میانگین سرعت ،افزایش بیشهینه سهرعت ،افهزایش میهانگین و بیشهینهی
انحرافات عرضی شناخته شد.
کلیدواژهها :پرخاشگری ،میانگین سرعت رانندگی ،میانگین انحرافات عرضی.

مقدمه
ازجمله مهمترین و قابلتوجهترین خطراتی که امهروزه
زنهدگی افهراد را در کشهورهای مختله جههان تهدیهد
میکند ،افزایش حوادث و آسیبهای عمدی و غیرعمدی
حوادث رانندگی است [ ]1که ساالنه باعث مرگ بهیش از
 1/3میلیون نفر در جهان میشود [ .]2سالیانه بیست تها
پنجاه میلیون نفر در جهان به علت سوانح رانندگی دچهار
مصدومیت و معلولیت میشوند که این آسیبها بههعنوان
یکهی از علهل اصهلی نهاتوانی در سراسهر جههان قلمهداد
میشوند [ %94 .]3حهوادث ترافیکهی ،در کشهورهای بها
درآمد پایین یا متوسط رخ میدههد کهه در بهرآورد انجهام
شده ،کمتر از  %54خودروهای ثبت شده در جهان را دارا
میباشند [ .]4صدمات ناشی از این حوادث چنان گسترده
است که از آن بهعنوان جنگ در جادهها یاد میشود [.]5
بر طبق اطالعات سازمان جهانی بهداشت در سال 2442

جراحتهای ناشی از حوادث جادهای حهدود  %2/1تمهام
مرگومیرههای جههانی را تشهکیل داده و بههعنوان
یازدهمین عامل عمده مرگومیر طبقهبندی شده اسهت و
در سال  2446حوادث ترافیکی دهمین رتبه در مرگومیر
در کل دنیا را داشت [ .]6بعالوه مرگومیرهای ناشهی از
حوادث جادهای حدود  %23همه مرگومیرهای ناشهی از
صهدمات را در سرتاسهر جههان تشهکیل داده اسهت [.]7
سازمان جهانی بهداشت پیشبینی میکند که با ادامه این
روند در  14سال آینده تنها در کشورهای در حال توسعه،
 6میلیون نفر کشته و  64میلیون نفر زخمی خواهند شد .
همچنین ،مطالعات این سازمان نشان میدهد که ،تا سال
 2424مههیالدی ،حههوادث راننهدگی بههه سههومین علههل
مرگومیر و معلولیت در جوامع بشری تبدیل خواههد شهد
[ .]8،9در ایههران حههوادث ترافیکههی ،شههایعترین علههت
مصدومیت و دومین علهت مرگومیهر بهوده و مطالعهات

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
( -2نویسنده مسئول) استاد ،مرکز تحقیقات بهداشت کار ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایرانfdgir@yahoo.com.
 -3دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران.
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روش بررسی
با توجه به اهداف مطالعه ،برای یکایك اهداف ،حجهم
نمونه تعیین گردید که در این میان بیشترین حجم نمونه
دو ماهنامه
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نشان میدهنهد کهه  29درصهد از کهل مرگومیرهها در
کشور ،ناشی از حوادث ترافیکی است که این مرگومیرها
 12584میلیارد ریال برای کشور بار اقتصادی دارد [.]14
مطالعهات متعهددی بها ههدف تعیهین رابطهه علیتهی ،بهه
دستهبندی و طبقهبندی فاکتورهای مهثثر بهر تصهادفات
جادهای انجام شده است .به نظر میرسد که فاکتورهای
انسهانی(رفتاری) در  64درصهد از تصهادفات نقلیههای،
بهعنوان دلیل اصلی و در  95درصد کهل تصهادفات نیهز
بهعنوان یك عامل تأثیرگذار باشهد [ .]12 ،11رفتارههای
متعددی در رابطه با آسیبها و تصادفات مربوط به عبهور
و مرور شناسایی شهده اسهت کهه سهرعت غیهر مجهاز و
انحههراف بههه چهه و راسههت ،مهمتههرین عامههل ایجههاد
آسیبهای ناشی از رانندگی در اغلب کشهورها محسهو
میگردد [ .]14 ،13تحقیقات نشان میدهد که ههر یهك
کیلومتر در ساعت کاهش در سرعت متوسط وسایل نقلیه
باعث افت چهار الی پنج درصهدی در تصهادفات مرگبهار
میگردد [ .]15همچنین افزایش سرعت خودرو به ازای 5
کیلومتر بر ساعت در منهاطق شههری و  14کیلهومتر بهر
ساعت در حومه شهر از حدود مجاز ،موجب دو برابر شدن
احتمال تصادف خودرو میگردد [ .]16یکی از مهمتهرین
عوامل مرتبط با سرعت غیر مجهاز و افهزایش انحرافهات
عرضی راننهدگی ،پرخاشهگری راننهدگی میباشهد [.]17
سازمان ایمنی ترافیك بزرگراههای امریکها )(NHTSA
پرخاشگری رانندگی را بهصورت زیر تعری میکند" :بهه
خطر انداختن افراد و اموال بهواسطه ارتکها ترکیبهی از
جرائم رانندگی" .بر اساس تعریه سهازمان ، NHTSA
تخطههی از سههرعت مجههاز و انحرافههات عرضههی در حههین
راننههدگی میتوانههد از پیامههدهای پرخاشههگری راننههدگی
میباشد[ .]18با توجه به اهمیهت رابطهه پرخاشهگری بها
خطاها و تخلفات رانندگی  ،این مطالعه با ههدف بررسهی
نوع ارتبهاط پرخاشهگری راننهدگی بها میهانگین سهرعت
رانندگی و انحرافات عرضی انجام گردید.

با توجه به رابطه  n =( z21-a/2 * ð2 ) / d2مربهوط بهه
تعیین میانگین نمهره پرخاشهگری بهود .در رابطهه فهو ،
سطح اطمینان  %94در نظر گرفتهه شهد و بها توجهه بهه
تحقیقات قبلی اندازه انحهراف معیهار  4/41و دقهت یهك
نمره تعیین و در نتیجه حجم نمونه  75نفر مشخص شد.
در مطالعه حاضر از ابزار پرسشنامه جههت بررسهی ابعهاد
پرخاشگری و خودروی شبیهساز رانندگی جههت بررسهی
میانگین انحرافات عرضی و میانگین سرعت استفاده شد.
این شبیهساز بهصورت بدنهی یك خهودروی واقعهی کهه
دارای رایانه ،کارت گرافیك و امکانات نرمافزاری جههت
شبیهسازی جادههای بینشهری ،درونشهری ،آزادراه و...
بوده و مجهز به سه نمایشگر  29ایهن و نرمافهزار ثبهت
دادهها ،فرمان خودرو واقعی و عملگر و درایهور میباشهد.
نمودار شتا و ترمز این دستگاه شبیهساز تطهابق بسهیار
باالیی با خودروی واقعی داشهته و دارای صهدای موتهور
مشابه با خودروی واقعهی هنگهام روشهن کهردن ،شهتا
گههرفتن و تغییههر دنههده اسههت .امکانههات نرمافههزاری ایههن
شبیهساز امکان محاسبه پارامترهایی مانند زمان واکنش،
میانگین ،بیشینه و کمینهی سرعت و انحرافهات عرضهی
خودرو ،میزان چرخش فرمان ،موقعیت طهولی و عرضهی
خودرو و موقعیهت جهاده را در اختیهار پشوهشهگران قهرار
میدهد .پرسشنامه خشم حالت-صهفت اسهلیلبرگر یهك
پرسشنامه مداد کاغذی بوده و حهاوی  57سهثال در سهه
بخش میباشد .بخش اول با عنوان "همین االن احساس
میکنم" به اندازهگیری خشم حالت میپردازد .این بخش
 15ماده را در برمیگیرد و شهامل مقیهاس خشهم حالهت
میباشد .بخش دوم با عنوان "بههطور مسهتمر احسهاس
میکنم" با  14آیتم به سنجش خشم صهفت اختصها
داشته و بخش سوم با عنوان "بهطور معمهول خشهمگین
هستم ،چه رفتاری نشان میدهم؟" بروز و کنترل خشهم
را میسنجد و شامل چهار مقیهاس بهروز خشهم بیرونهی،
بروز خشم درونی ،کنترل خشم بیرونهی و کنتهرل خشهم
درونی است [ .]19بهمنظور اجهرای مطالعهه ،بهه تمهامی
آژانسهای تاکسهی تلفنهی در محهدوده دانشهگاه علهوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که در دسترس
میباشند مراجعه نموده و فراخوان شرکت در مطالعه (به

بررسی ارتباط پرخاشگری با میانگین سرعت و انحرافات عرضی در رانندگان...

متغیر
میانگین سرعت ()m/s
بیشینه سرعت ()m/s
میانگین انحراف عرضی ()m
بیشینه انحراف عرضی ()m

متغیر

خشم حالت
خشم صفت
بروز خشم درونی
بروز خشم بیرونی
کنترل خشم درونی
کنترل خشم بیرونی

انحرافات عرضی (توسهط پردازنهدهی خهودرو) از ایشهان
گرفته شد .دادههای به دست آمده از پرسشنامه اسلیلبرگر
با نتایج حاصل از تست رانندگی با شبیهساز قیاس شده و
از طریق تهیه جهداول ،شهاخصها و نمهودار توصهیفی و
همچنین با استفاده از ضریب همبستگی اسلیرمن توسهط
نرمافزار  SPSSنسخه  22مورد آنالیز قرار گرفت.
یافتهها
هفتاد و پنج نفر از رانندگان مرد شهر تههران در ایهن
مطالعه شرکت کردند کهه هی کهدام از مطالعهه انصهراف
ندادند و تمام پرسشنامههای توزیع شده ،توسهط مجهری
طرح تحویل گرفته شد .تعداد  3نفهر از شهرکتکنندگان
سن کمتر از  25داشتهاند و  72نفر از رانندگان سن بیش
از  25داشتهاند .از میان شرکتکنندگان  6نفر مدرک زیر
دیللم 14 ،نفر مدرک دیللم 22 ،نفر فهو دیللم 31 ،نفهر
لیسهههانس و  2نفهههر فو لیسهههانس بودنهههد 14 .نفهههر از
شرکتکنندگان مجرد و  61نفر دیگر متأهل بودند.
نتایج آزمون رانندگی نشهان داد کهه میهانگین سهرعت
راننههدگی  ،144/77 km/hمیههانگین بیشههینه سههرعت
راننههدگی راننههدگان  ،112/61 km/hمیههانگین انحههراف

جدول  -1اطالعات مربوط به متغیر های رانندگی با استفاده از دستگاه شبیه ساز
کمینه
انحراف معیار
میانه
میانگین

بیشینه

86/28
91/49
4/574
1/934

134/56
143/61
2/94
4/614

97/43
144/55
4/968
3/114

144/77
112/61
1/146
3/246

9/49
16/44
4/449
4/917

جدول  -2ارتباط ارتباط مولفه های پرخاشگری و رفتار رانندگی(شبیه ساز رانندگی)
میانگین انحرافات عرضی
بیشینه سرعت
میانگین سرعت
ضریب
همبستگی
+4/737
+4/679
-4/348
+4/791
-4/442
-4/734

P-value
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001

ضریب
همبستگی
+4/671
+4/647
-4/411
+4/796
-4/392
-4/715

Pvalue
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001

دو ماهنامه

ضریب
همبستگی
+4/514
+4/444
-4/421
+4/743
-4/361
-4/638

Pvalue
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001

بیشینه انحرافات عرضی
ضریب
همبستگی
+4/625
+4/548
-4/417
+4/683
-4/374
-4/616
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Pvalue
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 22:48 IRST on Monday November 12th 2018

همراه شرح کامل نحوه شهرکت و شهرایط مطالعهه) داده
شد .از افرادی که مایل به شرکت در مطالعه بودند (با در
نظههر گههرفتن شههرایط ورود از قبیههل دارا بههودن سههالمت
جسمانی کامل و بدون معلولیت ،رانندگی حهداقل 4444
کیلومتر در سال  ،داشتن سابقه رانندگی حداقل سه سال،
عدم اعتیاد شرکتکنندگان و ، )...دعوت شد تا در محهل
استقرار دستگاه شبیه حاضر شده بهه تکمیهل پرسشهنامه
پرخاشگری بلردازند .بالفاصله پس از تکمیل پرسشهنامه
توسط شرکتکنندگان ،نمره پرخاشگری ذاتهی ههر یهك
محاسبه شده و افراد به دستههای پرخاشگر ذاتی شهدید
( ، )31<Trait Anger<40پرخاشههگر ذاتههی متوسههط
( )21<Trait Anger<30و پرخاشههگر ذاتههی خفیهه
()10<Trait Anger<20دستهبندی شهدند .بهه تمهامی
راننههدگان منتخههب ،قبههل از راننههدگی توسههط دسههتگاه
شبیهسههاز ،نحههوه راننههدگی آمههوزش داده شههد و تمههامی
مقررات رانندگی با دستگاه از قبیل رعایت سرعت مجهاز
 100km/hشرح داده شد .از رانندگان خواسهته شهد تها
ابتدا به مدت  14کیلومتر جهت کسب آشنایی بها محهیط
خههودرو  ،راننههدگی کننههد و سههلس آزمههون راننههدگی 14
کیلومتر بهه همهراه ثبهت لحظههای میهانگین سهرعت و
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جدول  -2ارتباط متغیر های رانندگی مربوط به دستگاه شبیه ساز
میانگین انحراف عرضی
بیشینه سرعت
میانگین سرعت

متغیر

میانگین سرعت
بیشینه سرعت
میانگین انحراف عرضی
بیشینه انحراف عرضی

+4/866
+4/693
+4/754

P<0. 001

P<0. 001
P<0. 001

+4/792
+4/772

P<0. 001

P<0. 001
P<0. 001

P<0. 001
P<0. 001

+4/844

ضریب
همبستگی
+4/754
+4/772
+4/844

P<0. 001
P<0. 001
P<0. 001

P<0. 001

جدول  -4میانگین سرعت و انحرافات عرضی بر حسب سه گروه پرخاشگر

Trait Aggression High

میانگین سرعت
m/s
147/48

بیشینه سرعت
m/s
121/89

میانگین انحراف عرضی
m
1/282

بیشینه انحراف عرضی
m
3/748

متغیر

Trait Aggression Medium
Trait Aggression Low

99/93
94/91

112/34
143/61

1/114
4/921

3/166
2/823

عرضی  1/146 mو بیشینه انحهراف عرضهی 3/246 m
میباشد .جدول شماره  1حاوی اطالعات کاملتر است.
همانگونه که در جداول  3 ،2و  4مالحظهه میگهردد،
ارتباط مستقیم معنیداری بین تمامی ابعاد پرخاشگری با
میانگین و بیشینهی سرعت و انحرافهات عرضهی وجهود
دارد .با توجه به اینکه نرمال بودن دادهها مهورد بررسهی
قرار گرفهت و تأییهد نگردیهد ( )p<4/45جههت بررسهی
همبستگی بین متغیرها از ضهریب همبسهتگی اسهلیرمن
استفاده شهد .کلیهه ضهرایب همبسهتگی دو بهه دو بهین
متغیرها مثبت حاصل گردید که نشانگر رابطهه مسهتقیم
بین آنهاست .به نظر میرسد با افزایش سرعت خهودرو،
انحرافات عرضی نیز افهزایش مییابهد و راننهدگانی کهه
میانگین سرعت بیشتری داشتهاند ،دچار بیشینه انحرافات
عرضی در حین راننهدگی شهدهاند .همچنهین بها بررسهی
میانگین متغیرها در سه گروه افراد پرخاشگر مشخص شد
افراد پرخاشگر تمایل بهه سهرعت و در نتیجهه انحرافهات
عرضی بیشتر دارند.
بحث و نتیجهگیری
مطالعهههی  Alan H.S. ChanDدر سههال  2416بهها
عنوان بررسی ارتباط بهین خشهم راننهدگی و پیامهدهای
ناشی از آن :متا آنالیز از شواهد مطالعات دو دهه قبل که
دو ماهنامه
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با بررسی  51مطالعه در دو دهه قبهل انجهام و مشهخص
شد که بین پرخاشهگری راننهدگی بها عوامهل منجهر بهه
تصادفات رانندگی (سرعت غیر مجاز و انحرافات عرضی)
همبستگی زیادی وجهود دارد [ .]24همچنهین مطالعههی
 Kingو  Parkerنشههان داد کههه راننههدگانی کههه نسههبتاً
پرخاشههگری ذاتههی بههاالیی داشههتند ،تخلفههات ترافیکههی
بیشتری را نسبت به افراد با پرخاشهگری کمتهر مرتکهب
میشدند[ .]21مطالعههی  Kara Kockelmanدر سهال
 2418با عنوان پرخاشگری و راننهدگی بها سهرعت بهاال،
نشان داد که رانندگی با سهرعت بهاال اصهلیترین پیامهد
پرخاشگری رانندگی و تلفات ناشهی از حهوادث راننهدگی
میباشد [ .]22به نظر میرسد بین پرخاشگری رانندگی و
تمایل به رانندگی در سرعتهای بهاال ارتبهاط محکمهی
وجود دارد .ایهن ارتبهاط در خصهو پرخاشهگری ذاتهی
نمایههانتر میشههود چنانکههه افههرادی کههه بهههطور ذاتههی
پرخاشگر میباشند تمایهل بهه راننهدگی بها سهرعتهای
بیشازحد مجاز دارند بهطوریکه نتایج آنالیز ارتباط بهین
پرخاشگری ذاتهی و میهانگین سهرعت راننهدگی ضهریب
همبستگی  +4/679و  p<4/441را نشان داد .همچنهین
بین پرخاشگری ذاتی و میانگین بیشینه سرعت  ،میانگین
انحرافات عرضی و میانگین بیشینه انحرافات عرضی بهه
ترتیب دارای ضهریب همبسهتگی  +4/514 ، +4/671و
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ضریب
همبستگی

P-value

ضریب
همبستگی
+4/866

Pvalue

ضریب
همبستگی
+4/693
+4/792

Pvalue

بیشینه انحراف عرضی
Pvalue

بررسی ارتباط پرخاشگری با میانگین سرعت و انحرافات عرضی در رانندگان...

دو ماهنامه

بسزایی بر میانگین سرعت و بیشینهی سهرعت راننهدگی
دارد .رانندگان پرخاشگر حدود مجهاز سهرعت را رعایهت
نکردند و میانگین سرعت بیشهتری نسهبت بهه سهایرین
داشتهاند .این رانندگان تمایل به رانندگی با سهرعتهای
باال داشته و بیشینه سرعت رانندگان پرخاشهگر بهیش از
بیشینه سرعت رانندگان غیر پرخاشگر بوده است .در این
مطالعه افزایش سرعت رانندگی سبب افزایش انحرافهات
عرضی شد .رانندگانی که بها سهرعتهای بهاال راننهدگی
کردند نتوانستند در محدودهی الین تعری شده رانندگی
کنند بنابراین میتوان نتیجه گرفت که با افزایش سرعت
و متعاقب آن افزایش انحرافات عرضی به چ و راسهت،
احتمال بروز تصادفات نیز افزایش خواهد یافت.
بدین ترتیب پرخاشگری بهعنوان یکی از عوامل اصلی
افزایش میانگین سرعت ،افزایش بیشینه سرعت ،افزایش
میانگین و بیشینهی انحرافات عرضی محسو گردیده و
پیشهنهاد میشههود اداره راهنمههایی و راننههدگی بهها انجههام
پشوهشهای بیشتر ترتیبی اتخاذ نماید تا متقاضیان کسب
گواهینامه رانندگی عالوه بر شرکت در معاینات پزشکی و
چشمپزشههکی ،در تسههتهای مربههوط بههه روانشناسههی
بخصو آزمونهای پرخاشگری سنجی شرکت نماینهد.
میتوان با کوتاهتر کردن مدت زمان بین دورههای تمدید
کارت گواهینامه و بررسی کارنامه تخلفهات راننهدگان در
حدفاصل زمان تمدید کارت گواهینامه در خصو صدور
یا عدم صدور مجدد کارت تصمیمی روشن اتخاذ نمود.
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 + 4/625و مقههدار  pکمتههر از  4/441میباشههد .نتههایج
مطالعههه  Bresin Kornadکههه بههر روی  319نفههر از
رانندگان انجام شد نیهز نتهایج مشهابهی بهه دسهت آورد.
چنانکه افراد پرخاشگر با سرعتهای بیشتری نسبت بهه
افراد غیر پرخاشگر رانندگی کردند[Deffenbacher .]23
نیز نشان داد که افراد پرخاشگر میانگین سرعت باالتری
نسبت به افراد غیهر پرخاشهگر یها افهراد بها پرخاشهگری
متوسههط دارنههد[ .]24مطالعهههی  Prechtدر سههال 2417
مشخص کرد ،بین بار کاری ذهنی راننهده و پرخاشهگری
رانندگی ،پرخاشگری تأثیر بیشهتری در بهروز تخلفهات و
حوادث رانندگی دارد و تخلفات رانندگی بههعنوان پیامهد
اصلی پرخاشگری رانندگی قلمداد میشود نهه خطاههای
رانندگی .همچنین نتایج این مطالعهه نشهان داد افهزایش
میزان پرخاشگری موجب افزایش تعداد تخلفات میشهود
[ .]25در مطالعهههای کههه در سههال  1394کههه بهها هههدف
بررسی میزان و علل جامعهشناسی رفتار رانندگی پرخطهر
در شهر مشهد توسط حسین بهروان و همکاران صهورت
گرفت و پشوهش سید عباس حقایق و حمیدرضا عریضی
و همکاران در سال  ،1388نیز نتایج مشابهی بهه دسهت
آمده و مشخص شهد کهه پرخاشهگری دارای بیشهترین
میزان تأثیر بر شاخص کلی رفتار رانندگی پرخطر بهوده و
پرخاشگری با تخل ها و خطاهای رانندگی رابطه مثبت و
معنههیدار و بهها رفتارهههای مثبههت راننههدگی رابطههه منفههی
معنیدار دارد [.]26 ،15
بحث ایمنی رانندگی و حمهل و نقهل همیشهه بههطور
نسبی مطرح بوده است ولی در دو دههه اخیهر بهه دلیهل
افزایش تصادفات و تلفات ناشهی از آن ،ایهن موضهوع از
اهمیت بیشتری برخوردار شده است .با عنایت به فراوانی
وقوع حوادث ترافیکی و صدمات شدید و کشنده ناشی از
آن در ایران و تبعات فردی و اجتمهاعی و اقتصهادی آن،
بدیهی است که اولین و اساسیترین گام در پیشگیری و
کنترل حوادث ،شناسایی و ارزیهابی مشهکالت و ترسهیم
دقیق وضعیت موجود است تا بتوان برنامهریزیهای الزم
را جههت مههار آنهها ،کنتهرل و درنتیجهه کهاهش بهار
آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی انجام داد .بر اسهاس
نتایج مطالعه حاضر مشخص شد که پرخاشگری تهأثیری
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Abstract
Background and aims: Speeding and lane deviation to the left and right are the most
notable and important causes of injuries that caused by traffic accidents in most countries.
Injuries caused by these events are so great that it will be remembered as a war on the road.
Due to the importance of the relation between aggression, errors and violations, this study
aimed to investigate the relationship of aggressive driving and the average of driving speed
and lane deviations.
Methods: In the present study, 75 taxi drivers completed the Spielberger State-Trait Anger
Inventory. Assessing the dimensions of aggression performed by car driving simulator.
Using SPSS 22, descriptive tables and Spearman correlation coefficient data were analyzed.
Results: The findings showed that there was a significant direct relation between all aspects
of aggression and the average and maximum of speeding and lane deviations, So that
aggressive drivers drove with high speeds and were more willing to shift to the left and
right.
Conclusion: Aggression is considered as one of the important factors affecting to increase
the average speed and lane deviations.
Keywords: Aggression, Average driving speed, Lane deviations.
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