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 چکیده

 تصاادفات از یتاوجه قابا  بخاش. شاوندیما یریناپاذجبران صادمات دچاار ای دادهازدست یرانندگ حوادث اثر در را خود جان نفر هزاران ساالنه :زمینه و هدف

 احتماال باا افراد از یکم درصد ط،یشرا بودن کسانی صورت در دهدیم نشان مطالعات. اندنداشته را شغ  با الزم تطابق که است یرانندگان اشتباه از یناش ،یرانندگ
 در یتيشخصا یهاایژگایو و یریپاذحادثه اساتعداد انيام ارتباا  نييتع مطالعه نیا از هدف. باشندیم حادثه مستعد گریدعبارتبه و شوندیم حادثه دچار یشتريب

 .باشدیم اتوبوس رانندگان

 یریپاذحادثه اساتعداد باا اتوباوس رانندگان یتيشخص و کيدموگراف یهایژگیو ارتبا  نييتع منظوربه 1354 سال زمستان در یمقطع مطالعه نیا: روش بررسی

 از یراننادگ شاغ  یخطاهاا نیتارمهم. دیگرد استفاده NEO پرسشنامه از یشناخت ،یتيشخص یهایژگیو سنجش منظوربه مطالعه نیا در. است شده انجام هاآن
. شاد یرياگبهره یمختلفا یایازوا از نيدوربا با ریتصاو ضبط و GPS سنج شتاب و سرعت از رانندگان یخطاها ثبت منظوربه و دیگرد استخراج گذشته مطالعات
 قارار کنتارل تحت منظوربه. شدند انتخاب داشتند شباهت گریکدی با هاجنبه از یاريبس از که یشهرنيب نق  و حم  شرکت کی رانندگان از یموردبررس یهانمونه
 روزه 20 دوره کیا طاول در داشاتند یمشاابه ییهاوا و آب و یکايتراف طیشارا کاه هفته یروزها از یمشخص ساعات در هانمونه هيکل ،یطيمح یپارامترها دادن
 . شد یريگبهره 15 نسخه SPSS افزارنرم  و Spearman کیپارامتر ريغ یآمار آزمون از پارامترها انيم ارتبا  یبررس منظوربه. دیگرد یآورجمع

 ،یایگرابرون ،یرنجاور روان عاما  لحاا  از که داد نشان ،NEO پرسشنامه یتيشخص گانهپنج یهاعام  در رانندگان توسط شدهکسب ازاتيامت جینتا: هایافته

 دارناد قارار 12-24نيب ازيامت یعنی اول سطح در رانندگان %100 و %41 ،%15 ،%33 ،%72 بيترت به یریپذتيمسئول و یریپذ توافق تازه، اتيتجرب کسب به  یتما
 یدارا شخصايتی گانهپنج صفات با رانندگان یخطا تعداد انيم یهمبستگ یهاآزمون جینتا. دارند قرار 24-45 بازه یعنی متوسط سطح در %95 ،%30 ،%11 ،%27 و

  .(p<09/0) بود معنادار ارتبا 

 نیاا از اساتفاده دهادیما نشاان  NEO یتيشخصا پرسشانامه در شادهکسب ازياامت باا رانندگان از کی هر یخطاها تعداد انيم یهمبستگ رابطه: گیرینتیجه

 .باشد مؤثر ندارد، وجود رانندگان نیا حوادث به مربو  یخیتار یهاداده که یمواقع در خصوصبه ،حادثه مستعد رانندگان ییشناسا در تواندیم پرسشنامه
 

 .خودرو تاليجید نيدورب ،NEO ،یتيشخص یهایژگیو حادثه، یریپذ استعداد اتوبوس، رانندگان ،یرانندگ خطا: هاکلیدواژه

 مقدمه
خود را در اثر حوادث رانندگی ساالنه هزاران نفر جان 

ناپااذیری دهنااد یااا دچااار صاادمات جبرانمی از دساات
گردند. بار اسااس آماار وزارت بهداشات، درماان و می

آموزش پزشکی کشور حوادث راننادگی دوماين عاما  
درصد جراحاات و تلفاات  10ومير در ایران بوده و مرگ

دهاد،  در ناشی از ک  حوادث را به خود اختصااص می
و  5ی که بر اساس آمار جهانی این رقم باه ترتياب حال
کاه در  شاده اسات. در یاک بررسایدرصد گزارش 29

ایااران انجااام  اسااتان 10 در  2000-2001های سااال
 در 30 حوادث  ترافيکی از ناشی وميرمرگ ميزان گردید،

 22دنياا ) با مقایسه در که آمد دست به هزار نفر صد هر
 در 5/13) شرقی مدیترانه منطقه و نفر( هزار صد در هر

. [1]داد اختصاص خود به رتبه را هزار نفر( باالترین صد
سااله از  10کاه طای یاک دوره  دیگاری نتایج مطالعه

وميار ناشای از نشان داد، ميزان مرگ1371-1359سال
ها باا در نظار گارفتن تصادفات رانندگی در ایان ساال

یشی داشاته نقليه، روند افزا وسای  تعداد کشور، جمعيت
 تاا 1559 هایساال باه مرباو  . آمار حوادث [2]است

 درصاد 5 باه نزدیاک هرسال که دهدمی نشان 2000

افازایش  ایاران در رانندگی تصادفات از ناشی وميرمرگ
 3/1 هرسااله ایران در ایجاده . تصادفات[3]داشته است
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از  هایساال کاه از باردمی باين از را ميليون سال عمر

 یاا و عروقای قلبای هاای بيمااری از ناشای رفتهدست

. سازمان راهداری کشور خسارات [4]است بيشتر سرطان
مستقيم و غيرمستقيم ناشی از تصادفات راننادگی را در 

ميلياارد توماان در روز بارآورد  20بايش از  2011سال 
 1359نموده است. همچنين در گزارش دیگری در سال 

ماان تو ميلياارد هزار 1 هزینه حوادث رانندگی در حدود
 کشاور ناخاال  داخلای تولياد درصد 9 از بيش یعنی 

 .[3]است شده برآورد

چهارم از سوانح دهد در حدود یکها نشان میبررسی
پرتی رانناده ایجااد توجهی و حواسبی رانندگی به دلي 

پرت در بازشناسی اطالعات . راننده حواس[9]شده است
ضروری برای رانندگی مطمئن به تأخير دارد. به عبارت 

دهی مناسب به تغيير شارایط دیگر راننده  قادر به پاسخ
ای و ترافيکی نيسات، درنتيجاه منجار باه حادثاه جاده
ی حواس باعث کاهش کنندهعوام  پرت [7 ،1]شود می

شاود و در عملکرد هوشيارانه و کاهش توجه رانناده می
 . [5]دهدت خطر تصادف را افزایش مینهای

ه افراد باه آید این است که آیا همسؤالی که پيش می
شاوند و چاه عاواملی باعاث یک اندازه دچار حادثه می

گردد که افراد  در شرایط یکسان، رفتارهای مختلفی می
هاست که محققاان ترافياک را از خود نشان دهند. سال

اند تا عواما  روانای ماؤثر در ایجااد حاوادث در تالش
ترافيکی را شناسایی نمایند که باه اصاطالح حساسايت 

. [5]شاودپذیری ناميده میری یا استعداد حادثهپذیحادثه
هاای فاردی از رفتار و عملکرد راننده بازتاابی از ویژگی

هاای هاا، تواناییهاا و انگيزشنگرش قبي  شخصايت،
ادراکااای حرکتااای و پرفيااات پاااردازش اطالعاااات 

ی راننادگی های فردی مانند تجربه. ویژگی[5،10]است
 باه ایمنای و نسابت نگارش ریساک، و مهارت، درك

تواند ایمنی رانندگی را رانندگان می شخصيتی هایجنبه
 دهند. مطالعات نشان می[13-11تحت تأثير قرار دهد)

 باا و کرده بينیپيش توانمی را رانندگان پذیریریسک

داد زیارا نگارش  تغييار را هااآن رفتارهای نگرش تغيير
افراد تغييرپذیر است. توجه به رعایت موارد ایمنی کاری 
نگرشی است که در باال بردن رفتارهای ایمن و کاهش 

 .[14]حوادث را مؤثر است
اولااين محققاای بااود کااه از  1551در سااال ورسااون 

اساتفاده کارد. او اعاالم  1پذیریاصطالح استعداد حادثه
لحا  شخصيتی مستعد به  کرد شاغالن مسبب حادثه از

. او نشان داد توزیع حوادث در باين [11]باشندحادثه می
بر پایه  شانس )توزیع پواساون( نيسات و افارادی  افراد

ها بيشتر از مقداری است وجود دارند که تکرار حادثه آن
طور رود و ایان افاراد باهکه از طریق شانس انتظار مای

گارین وود و کنند. مکرر از خدمات پزشکی استفاده می
نيز با توجه به توزیع نابرابر فراوانی حوادث در  2همکاران
ها و همچنين ضریب همبستگی باين تعاداد بين انسان

ی زماانی حوادث تکرار شاده توساط افاراد در دو باازه
مختلف، اعالم کردند که مستعد بودن به حادثاه عاما  

آید. رفتاار افاراد در مهمی در توزیع حوادث به شمار می
ی افراد به یک انادازه ست و همهمقایسه باهم متفاوت ا

شوند و زمانی که مواجهاه بارای افاراد دچار حادثه نمی
مختلف یکسان باشد، بخش کوچکی از افراد با احتماال 

شوند و سهم بيشتری از حوادث بيشتری دچار حادثه می
. باه عباارت دیگار [19]دهناد را به خود اختصاص می

مستعد بودن به حادثه به دلي  وجاود برخای از ویژگای 
باشاد کاه باعاث شخصی در افراد مستعد به حادثاه می

شود این گاروه  باه تعاداد حاوادث بيشاتری دچاار می
 .[17]شود

در زمينه حاوادث ترافيکای مفهاوم اساتعداد پاذیری 
برای انتخاب موتورسواران و  1520حادثه در اوای  سال 

ونقاا  توسااط محققااين در بسااياری از رانناادگان حم 
. [15-22]کشورها ازجمله بریتانيا مورد توجه قرار گرفت 

های فاردی آن پس مطالعات زیادی در حوزه ویژگیاز 
حوادث رانندگی انجام شاد. هاریس و رانندگان و تعداد 

ی باين ی بر روی رانندگان رابطههمکارانش در مطالعه
هيجان خواهی، گشودگی به تجربه،  سن، ویژگی روانی
شناساای، روان رنجااوری بااا رفتارهااای توافااق، وپيفه

 .[27]رانندگی پرخاشگرانه را موردمطالعه قراردادند
پاذیری، باين در بسياری از مطالعاات اساتعداد حادثه

                                                           
1 - Accident proneness 

2 - Greenwood  
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 انو همکار یديمف رعباسيام 50

شناسای، توافاق پاذیری، های شخصايتی وپيفهویژگی
روان رنجوری، پرخاشگری و هيجاان خاواهی و تعاداد 

داری ی معنایراننادگان رابطاه حوادث و شابه حاوادث
ی بامطالعااه تيلمااان و همکااارانشااده اساات. مشاهده

رانندگان تاکسی نشان دادند، افرادی کاه نارح حاوادث 
ای از مشکالت خانوادگی )خيانات باالیی داشتند، سابقه

و خشونت(، بزهکاری، اخراج مکرر از شغ ، ناشايگری، 
ا نشاان نمایی، عدم مسائوليت در زنادگی ررفتار بزرگ

باار روی  مکگااوری و همکااارانی دادنااد. مطالعااهمی
رانندگان نشان داد، افراد دارای حادثه، ویژگای نگارش 
منفی نسبت باه قاانون و ساازگاری ضاعيف اجتمااعی 

در  1552در ساال  ایاوانس و همکاارانش  .[23]داشتند
مطالعه خود بر روی رانندگان وسای  نقليه نشان دادناد، 

دادناد رانندگانی کاه رفتارهاای پرخطاری را نشاان می
حوادث بيشتری نسبت باه راننادگان دیگار داشاتند. در 

بر روی رانندگان اتوباوس،  بلوم و همکارانشی مطالعه
ده دار بين تجربه کاری و تعداد حادثه مشااهرابطه معنی

بر روی راننادگان  جين و همکارانی گردید. در مطالعه
اتوبوس، مشاهده گردیاد کاه راننادگان مساتعد حادثاه 

پریشی، برونگرایای نسبت به رانندگان بدون حادثه روان
سامر ای که . در مطالعه[24]تری داشتند کيو پایينو آی

ای انجااام داد، باار روی رانناادگان ترکيااه و همکاااران
مشاهده گردید که بين ویژگی شخصيتی مانند هيجاان 

شناختی مانناد های روانخواهی و پرخاشگری و ویژگی
زمان واکنش با تعداد خطاا، تعاداد حاوادث و تخلفاات 

 . در مطالعاه[31]داردداری وجود ی معنیرانندگی رابطه
 هاایبر روی رانندگان، باين ویژگی یانگ و همکارانش

شخصيتی هيجاان خاواهی و پرخاشاگری راننادگان و 
همچنين رفتارهای همراه با ریسک باالی افراد ارتباا  

. هدف از این مطالعه تعيين [37]داری مشاهده شدمعنی
هااای پااذیری و ویژگیارتبااا  ميااان اسااتعداد حادثه

 باشد.شخصيتی در رانندگان اتوبوس ایرانی می
 

 بررسی روش

منظور بررسای این مطالعه از نوع مقطعای باوده و باه
های شخصيتی رانندگان و ارتبا  آن با اساتعداد ویژگی
شده است. با توجه به اینکه عواملی از پذیری انجامحادثه

هاای قبي  نوع جاده، طول مسير، مالکيت خودرو، زمان
حرکت، وضعيت آب و هوایی، وضيعت اعتياد راننادگان، 

زمان راننادگی ندگی در طاول روز، مادتزمان رانمدت
تواند بر تعداد خطای رانندگان تأثيرگذار باشد، پيوسته می

ونق  آمده در خطو  مختلف حم عم پس از بررسی به
گيری از نظارات و های تهران و همچنين بهرهدر پایانه

های تجربيات ارزنده پليس راهور تهران بازرگ، نموناه
از ميان رانندگان یاک شارکت مورد بررسی این مطالعه 

ونق  که در یک مساير مشاخ  اطاراف تهاران حم 
کردند انتخاب شدند، تا امکان کنترل عواما  فعاليت می
گر وجود داشته باشد. در ایان شارکت خودروهاا مداخله

شر  تملياک در اختياار راننادگان ای بهصورت اجارهبه
اس گرفت. برنامه زمانی حرکت خودروها بر اساقرار می

گردیاد و نظر مادیر خاط در مبادر حرکتای تعریاف می
دقيقه فاصله زماانی  19طورمعمول ميان دو سرویس به

دقيقه بعد از  30وجود  داشت و برای هر راننده در حدود 
اتمام هر سرویس زمان استراحت در نظار گرفتاه شاده 

 ی تحت بررسیهایخودرومشخصات رانندگی و شرایط  -1جدول 

 مقدار متغير کنترلی ردیف مقدار متغير کنترلی ردیف

 عصر 9صبح الی  5 یبردارنمونهساعات انجام  5 کيلومتر 40 طول مسير در هر سفر 1
وضعيت آب و هوایی در زمان  5 کيلومتر بر ساعت 10 حداکثر سرعت مجاز در طول مسير 2

 یبردارنمونه
 آفتابی

 نرمال یبردارنمونهترافيک در زمان  10 دقيقه 90 رانندگی در هر سفر مدتمتوسط  3
 مجزا وبرگشترفتاتوبان، مسير  نوع جاده 11 سفر 1 برای هر راننده هرروزتعداد سفر در  4
 هيوندای نوع خودرو 12 دقيقه 19 رانندگی پيوسته زمانمدتحداکثر  9
 سال 10±4 سن خودرو 13 دقيقه 30 حداق  زمان استراحت ميان دو سفر 1
 تمليک شر بهاجاره  مالک خودرو 14 عدم اعتياد وضعيت اعتياد راننده 7
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رو سرعت حرکت راننده در طول مسير تأثيری بود. ازاین

نداشت. سایر مشخصات مسير ماورد  در نوبت آینده وی
 1جادول شاماره بررسی، نوع خودرو و زمان کااری در 

 شده است. ارائه
ی اطالعات دموگرافياک راننادگان، آورجمع منظوربه

از پرسشنامه استفاده گردید.  هایماريبسابقه تصادفات و 
به دليا  ایجااد  معموالًمستقيم رفتار رانندگان  مشاهده

ه عنوان یکی از محدودیت این مطالعات روانی ب راتيتأث
ير ایان تاأثکااهش  منظوربهشود. از این رو یمشناخته 
، این مطالعه با مطالعه دیگاری کاه باه گرمداخلهعام  

ير ارتعاش بر شيوع کماردرد در مياان تأثمنظور بررسی 
ی سنگين باود، هماراه شاد و هادف خودروهارانندگان 

ی نموناه بررسای آورجمعاصلی مطالعه تا پایان مرحله 
 مشکالت ستون فقرات در حرفه رانندگی بيان گردید.

شناسااایی  منظوربااه: سااازحادثهتعيااين خطاهااای 
منابع مختلفی موردبررسی  سازحادثهخطاهای  نیترعیشا

خطاهاای احتماالی راننادگان در  نیترمهمقرار گرفتند. 
 مراح  مختلف رانندگی توساط روش شناساایی خطار

(Job Safety Analysis)   شناساایی شاد. سابس باا
ی پلايس هااگزارش خصاوصبهبررسی مطالعات قبلی 

تکمياا   سااازحادثهخطاهااای  نیتاارمهم راهااور ليساات
 . [25]شد

 ثبت خطاهای رانندگان
با توجه به اینکه تجاوز راننادگان : ثبت سرعت خودرو

ی راننادگخطاهاای  نیترعیشاااز سرعت مجاز یکی از 
دقيق  طوربه، الزم است سرعت حرکت دیآیم حساببه

کاه ثبات همزماان  آنجادر این مطالعات ثبت گردد. از 
ساارعت، شااتاب و  ازجملااه GPSتصااویر و اطالعااات 
اطالعات بسيار مفيدی را در  تواندیمموقعيت جغرافيایی 

بررسی رفتار رانندگان در اختيار قرار دهد، در این مطالعه 
ن اساتفاده شاد کاه گارمي GPSاز یک دستگاه دوربين 

ضمن ثبت تصااویر موقعيات دقياق خاودرو و سارعت 
 نمود.یمی را ثبت الحظه

ثبت دقيق رفتار راننادگان  منظوربه: ثبت تصویر جاده
ک  مسير رانندگی با اساتفاده از یاک دساتگاه دورباين 

ی باالساارعتباارداری گردیااد. يلمف 3ی گااارميناحرفااه
ی، ساازگاری ادرجه 170لنز گسترده  هیزاوی، بردارلميف

 خودکااری خودرو و امکان فوکاوس هالرزشدوربين با 
ذخيااره گرددکااه  HD تياافيباکباعااث شااد، تصاااویر 

بررسای  ماوردشمارش تعداد خطای راننادگان  منظوربه
 قرار گرفت. 

باا توجاه باه اینکاه در : اتاقاکثبت تصااویر داخا  
شمارش تعداد خطاهای رانندگان مشاهده رفتار راننده در 
طول رانندگی از اهميت باالیی برخوردار اسات، در ایان 

مجهز به دو دورباين کاه  DVRمطالعه از یک دستگاه 
قابليت کنترل از راه دور را نيز دارا بود اساتفاده گردیاد. 

داخا   ریتصاو این دستگاه  همزمان از دو زاویه مختلف
 وخطااآزمونکرد. پاس از یمرا در حافظه ذخيره  اتاقک

 تیانها در، هاانيدوربدر خصوص زاویه مناسب نصاب 
انتخااب شاد. یکای از  هاايندورببهترین زاویه نصاب 

ها در شيشه سمت خالف راننده نصب گردیاد و يندورب
درجه نصب  49 هیزاودوربين دوم در پشت سر راننده در 

همزمان وضعيت راننده و جااده را  طوربه شد طوری که
ناور و  خودکاار. با توجه به قابليت تنظيم دادیمنمایش 

ی توسااط ایاان بااردارلميفسااایر شاارایط الزم باارای 
توساط  خودکاار طورباه، تغييرات ناور مساير هانيدورب
 گردید.اصالح  هانيدورب

شامارش تعاداد خطاا،  منظورباه: شمارش تعداد خطا
مورد بازبينی قرار  شدهثبتی هادادهو  هانيدورب هالميف

گرفت و خطاها شمارش و در کاربرگ طراحی شده ثبت 
گردید. در این کاربرگ ها کد خطا، مصادیق عينی خطا 

 زماانو زمان ارتکااب خطاا ثبات گردیاد. بار اسااس 
نوع  ديتائبررسی مجدد صورت گرفت و پس از  شدهثبت
ساهولت  منظوربهجام شد. ی تعداد خطا انبندجمعخطا، 

 9.1.0نساخه   Virb Editافازارنرماز  هاالميفباازبينی 
ی حاص  از هادادهبا ادغام  افزارنرمی شد. این ريگبهره

GPS  بتوانيم پارامترهاای  کندیمو تصاویر به ما کمک
شااتاب، ساارعت، مسااير و مشخصااات فناای حرکاات را 

                                                           
3 - Garmin Virb Elite Camera, SIN:30AP3O246 
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 (.1با تصویر مشاهده کنيم )شک   زمانهم
سنجش  پرسشنامه: گانه شخصيتیصفات پنج سنجش
ی، بار اپرسشانامه NEO 4گاناه شخصايتیصفات پنج

یک مادل  عنوانبهاساس دیدگاه تحلي  عاملی، امروزه 
فراگير در ارزیابی شخصيت افاراد ساالم و اماور باالينی 

سال گذشته در  19طی  آنشود و سودمندی یمشناخته 
شاده اسات. ایان یاابیارزمطالعات باالينی و تحقيقاات 

ی گااذارنمرهپرسشاانامه باار اساااس مقياااس ليکاارت 
های این آزمون از اعتباار بااالیی ياسمق .[30]گرددیم

ها زیااد اسات و از ياسمقبرخوردارند و همبستگی بين 
 ی شخصاايت،هاااآزمونسااایر  باارخالف تاارمهمهمااه 
. در [25]اسات واردشادهت کمتری بر این آزمون انتقادا

 10تااوان از پرسشاانامه یمصااورت محاادودیت زمااانی 
 ( استفاده نمود.NEO-FFIسؤالی آن به نام )

 
 ها یافته
راننده مرد بودند  31ی شده در این مطالعه بررسنمونه 

که همگی با خودروهای استيجاری شرکت تعاونی کاار 
از  هانموناه. با توجه به اینکاه شارایط کااری کردندیم

ی حرکت، مسيرهای سفر و نوع بندزمانلحا  مسافت، 
یکساان باود،  رگاذاريتأثمالکيت خودرو و سایر عواما  

بسياری از متغيرهای محيطی در تحقيق تحات کنتارل 
از  کیاچيهبود. بر اساس شرایط قرارداد شرکت تعاونی 

. ميازان مصارف نداشاتندرانندگان به مواد مخدر اعتياد 
ثبت گردیاد.  سيگار رانندگان نيز با استفاده از پرسشنامه

                                                           
4 - NEO PI-R (NEO Personality Inventory) 

 ماوردی هانموناهاطالعات دموگرافيک  2جدول شماره 
 دهد.یمی نشان بررس

اسات،  شادهدادهنشاان  3کاه در جادول  طورهمان
مقاالت و همچناين  مروربهبا توجه  سازحادثهخطاهای 

مشاهده مستقيم در چهاارده گاروه راننادگی در مساير 
نادرست، عدم رانندگی بين خطو ، تعاوی  ناا ایمان 

 ساابقت يچی،مااارپ، حرکاات منینااااخطااو ، دور زدن 
، مسابقه یا حرکات نمایشی، اساتفاده از تلفان رمجازيغ

همراه، توقف در مح  ممنوع، انجام کارهایی باه غيار 
رانندگی در حين رانندگی، ایجاد مزاحمت بارای ساایر 

کمربند، عدم رعایات فاصاله طاولی،  نبستنرانندگان، 
شناسایی  رمجازيغخودرو، سرعت  اندازه از شيبشتاب 

 منظورباهی شدند. گذارشماره 19C-1C کدهاشده و با 
 3900استخراج تعداد خطاای راننادگان باه تفکياک  

مورد بازبينی قارار  GPSهزار نقطه  110دقيقه فيلم و 
. دیاگردثبات  هاساتيلچکو تعداد خطاهاا در  گرفت
 شادهائهار 2و 1ی هاشاک ی از این تصااویر در انمونه
تصویری است که دوربين از  دهندهنشان 1شک   است.

کاه  طورهماانفضای مقاب  خودرو ضبط نموده است. 
شود، سرعت خودرو و همچناين یمدر تصویر مشاهده 

 لحظاه هارمسير حرکت و موقعيت جغرافياایی آن در 
 اتاقاکموقعيت داخلای  2باشد. شک  یم مشاهدهقاب 

دهد و حرکات راننادگان یمن راننده را از دو زاویه نشا
 گردد.یمدر آن ثبت 

توزیع تصادف راننادگان  3شک : تعداد تصادف و خطا
 %95 شاودیمکه مشاهده  طورهماندهد. یمرا نشان  

 
 VIRB Edit افزارنرمنمایش همزمان سرعت و شتاب، خط سير و مسافت طی شده در  -1 شک 
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دارای  %15، انادنکردهرانندگان هيچ تصادفی را تجرباه 
 3و  2درصاد دارای  10و در حدود  اندبودهیک تصادف 

راننادگان  %9. همچناين تنهاا کمتار از اندبودهتصادف 
. بررسی آماری نشان اندنمودهتصادف را تجربه  9تعداد 

داد تعداد تصاادفات راننادگان از توزیاع نرماال پياروی 
 .کندینم

درصد خطای هر یک از رانندگان نسبت به تعداد ک  
نشاان  4در شک  هانمونهدر ميان تمام  شدهثبتخطای 

 هانمونهمتغيرهای جمعيت شناختی  -2جدول

 انحراف معيار مقادیر متوسط متغير

 _ نفر 31 تعداد راننده

 سال 10 سال 43 متوسط سن رانندگان
 سال 9/5 سال 11 متوسط سابقه کار

 
 در مطالعه شدهیبررس سازحادثهخطاهای  -3جدول

 مصادیق خطا عنوان خطا کد

C1 یی که ورود اتوبوس به الین سبقت ممنوع استهااتوبانرانندگی مداوم در الین سرعت در  رانندگی در مسير نادرست 
 )استفاده از الین خودروهای مقاب ( طرفهکعبور از مسير ی

C2  رانندگی بر روی خطو  جاده عدم رانندگی بين خطو 
C3  بغ عدم توجه به آیينه  تعوی  تا ایمن خطو 

 از راهنما موقعبهعدم استفاده 
 افزایش ناگهانی سرعت در هنگام تعوی  خط

C4  حين سبقت یا دور زدن بغ نهیآنگاه نکردن به  منیناادور زدن 
 از راهنما موقعبهعدم استفاده 

 دور زدن در مح  ممنوع
C9 خطو  ازاندازهشيبتعوی   حرکت مارپيچی 

 چند تا یکی صورتبهتعوی  خطو  
C1  سبقت از سمت راست رمجازيغسبقت 
C7 رقابت و مسابقه با سایر خودروها مسابقه و حرکات نمایشی 

 ی دیگرخودروهاندادن اجازه سبقت به 
 حرکات نمایشی

C5 ی، پيام  و غيره در حين رانندگی )حتی نگاه به صفحه تلفن همراه(ريگشمارهاستفاده از تلفن همراه شام   هرگونه استفاده از تلفن همراه 
C5 ی ممنوعههامح سوار و پياده کردن مسافر در  توقف در مح  ممنوع 
C10  خوردن و آشاميدن و یا ریختن چای کارهایی به غير رانندگی در حين رانندگیانجام 

 رانندهکمکصحبت با مسافرین و یا 
 (شودینمکردن پول حين رانندگی )در زمان توقف را شام   بدل و رد

 تنظيم ضبط
 و یا جيب ) دفترچه، سکه  و...( داشبوردپيدا کردن وسيله از 

C11  یرضروريغاستفاده از بوق  مزاحمت برای سایر رانندگانایجاد 
 یرضروريغ نورباال

C12 نبستن کمربند از ابتدا عدم استفاده از کمربند ایمنی 
 باز کردن کمربند در ميانه راه

 از کمربند منینااهرگونه دیگر استفاده نامناسب و 
C13 طولی با خودروی جلویی )مراجعه به جدول استاندارد(دفعات عدم رعایت فاصله  عدم رعایت فاصله طولی 

C14  ترمز ناگهانی خودرو ازاندازهشيبشتاب 
 شتاب ازاندازهشيبتغييرات 

C19  باالتر بودن سرعت رانندگی از حد استاندارد زمانمدت رمجازيغسرعت 
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نمودار زیر سهم راننادگان  گریدعبارتبهاست.  شدهداده
 .دهادیمادرصد نشان  برحسبمختلف در ک  خطا را 

نحوه توزیع تعداد خطا سنجش شده را در مياان  9شک 
که در شک  مشاهده  طورهمان. دهدیمرانندگان نشان 

خطاا و  70 هشادثبتکمتارین تعاداد خطاای  شاودیم
خطاا  120در حدود  شدهمشاهدهبيشترین تعداد خطای 

خطا را  100تا  50. بيشتر رانندگان در محدوده باشدیم
تعاداد خطاا در مياان  دهدیمکه نشان  اندشدهمرتکب 

. تنهاا درصاد کنادیمارانندگان از توزیع نرمال پيروی 
 کمی از رانندگان تعداد خطای بيشاتری داشاتند. رابطاه

 شخصيتی صفات با خطا/تصادفات تعداد

 صاافات آزمااون امتياااز ترتيااب بااه 4و  3 هایشااک 
 4 جادول. دهنادمی نشان را NEO شخصيتی گانهپنج

 را شخصايتی گانهپنج عوام  در شدهکسب امتياز ميزان
ی هاااعام نتااایج نشااان داد در  .اساات داده نشااان

یی، تمای  به کساب گرابرونشخصيتی روان رنجوری، 
ی به ترتيب ریپذتيمسئولتجربيات تازه، توافق پذیری، 

رانندگان در سطح اول  %100و  41%، 15%، 33%، 72%
، %11، %27قارار دارناد و  24تاا  12یعنی امتيااز باين 

قارار  45تا  24در سطح متوسط یعنی بازه   95%، 30%
دارند. ميان تعداد تصادفات رانندگی با هر یک از عوام  

ارتبا  همبستگی معنااداری  ازشخصيتی  آزمونگانه  9
ه نشد، اما ميان تعداد خطاای راننادگان باا ایان مشاهد

 (.p<09/0عام  ارتبا  معنادار وجود داشت)
 

 

 
 اتاقکی داخ  هانيدوربتوسط  شدهضبطی از تصاویر انمونه  -2 شک 

 
 توزیع تعداد حوادث در ميان رانندگان -3 شک 

 
 توزیع تعداد خطا سنجش شده در ميان رانندگان -4شک  

 
 درصد خطای سنجش شده هر یک از رانندگان -9 شک 

 
 شخصيتی گانهپنج صفات پرسشنامه ازيامت -4جدول

 انحراف معيار متوسط عام  ردیف

 5/4 5/22 ینژندروان 1

 1 4/21 ییگرابرون 2

 2/4 1/23 به تجارب تازه اقياشت 3

 4/4 3/29 یریتوافق پذ 4

 2/4 1/34 پذیریيتمسئول 9
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 گیریو نتیجه بحث

از دالی  عدم مشاهده رابطه همبستگی ميان عواما  
به محدودیت  توانیمشخصيتی و تعداد حوادث  گانهپنج

تعداد حوادث ثبت شده اشاره نمود. باا توجاه باه اینکاه 
بروز حوادث رانندگی عالوه به عام  انسانی به عواما  

شرایط جاده و شانس نيز وابساته اسات،  ازجملهبيرونی 
را  ساازحادثهممکن است رانندگان در ماواقعی خطاای 

شاده باشاند، اماا حادثاه رح ناداده باشاد. لاذا  مرتکب
ی زیادی دارد ممکان اسات باه تعداد خطای که اراننده

حوادث بيشتری  ضرورتاًعلت شرایط بيرونی و یا شانس، 
را تجربه نکرده باشد. این در حالی است که نتایج نشان 

ی هاایژگایومياان تعاداد خطاای راننادگان و  دهدیم
یاای، گرابرونی، نژناادوانر ازجملااهشخصاايتی ایشااان 

ی ریپذتيمسئول ی وریپذ توافق، به تجارب تازه اقياشت
 سازحادثهضریب همبستگی معناداری وجود دارد. خطای 

ی مهمای در کشاف انشاانهپيش سااز حادثاه  عنوانبه
آیاد و سانجش تعاداد  حسااببهی ریپاذحادثهاستعداد 

بيناای اسااتعداد يشپتوانااد باارای یمخطااای رانناادگان 
 یری مورد استفاده قرار گيرد. پذحادثه

 راساتاهمنتایج سایر مطالعات با نتاایج ایان مطالعاه 
راننادگان  نفار از 24بر روی  با مطالعه  9یانگ. باشدیم

روان ی، شناساافهيوپچيناای نشااان داد ميااان ویژگاای  
ی و توافق پذیری با تعاداد حاوادث  همبساتگی رنجور
وجود  027/0و  37/023/0ی به ترتيب برابر با داریمعن
ی دیگری یانگ و همکارانش ، بين مطالعه. در [11]دارد
ی شخصيتی هيجاان خاواهی و پرخاشاگری هایژگیو

ی همراه با ریساک بااالی رفتارهارانندگان و همچنين 
  1ی مشاهده کردند. سامرداریمعنافراد این گروه ارتبا  

اعالم کرد که بين  هيترکبه مطالعه بر روی رانندگان در 
مانند هيجان خواهی و پرخاشگری با  ویژگی شخصيتی

ی رابطاهخلفاات راننادگی تعداد خطا، تعداد حوادث و ت
بار روی  و همکااران 7تيماو. [32]داردی وجود داریمعن

ی شخصاايتی و ماارگ در هااایژگاایوارتبااا  بااين 

                                                           
5 - Yang 

6 - Sumer 

7 - Timoo 

کشور نشان دادند کاه باين  34ی در اجادهی هاکيتراف
ی مثبت و بين روان داریمعنرابطه  تصادفبرونگرایی و 

. در [33]ی منفی وجاود داردرابطهی و تصادفات رنجور
ی رابطااهراننااده  41باار روی   وینفااردهمااين راسااتا 

اد ی و  تعدشناسفهيوپی بين ویژگی شخصيتی داریمعن
با  داهلن و همکارانش. [34]مشاهده کرد هاآنتصادفات 
راننااده نشااان دادنااد کااه بااين ویژگاای  305مطالعااه 

ی رابطااهی و تعااداد حااوادث شناساافهيوپشخصاايتی 
و  5اولتدالی که امطالعه. در [39] ی وجود داردداریمعن

ی داریمعنای رابطاهرانناده   1391با بررسی  همکاران
بااين ویژگاای شخصاايتی هيجااان خااواهی رانناادگان و 

ی بااا ریسااک باااالی در رانناادگان مشاااهده رفتارهااا
 . [31]نمودند
 یرفتارهاامتفاوت،  یتيشخص یهایژگیو باانندگان ر

ی شخصايتی هاایژگایو گریدعبارتباهمتفاوتی دارند. 
در  رگاذاريتأثیکای از عواما  مهام و  عنوانبهتواند یم
و لاذا  دیاآیما حسااببهبينی خطاهای راننادگی يشپ

 توانادیمشخصيت  گانهپنجی سنجش عوام  هاآزمون
ابزاری جهت شناسایی رانندگان مستعد حادثاه  عنوانبه

 قرار گيرد. مورداستفاده
گانه  9ی هاعام نتایج این مطالعه نشان داد که ميان 

اری شخصيت و تعداد خطا رانندگان ارتبا  آماری معنااد
وجااود دارد. رابطااه همبسااتگی ميااان تعااداد خطاهااای 

دهد یمنشان  پرسشنامهدر  شدهکسبرانندگان با امتياز 
در شناسایی رانندگان  تواندیماستفاده از این پرسشنامه 

ی هااادادهی کااه مااواقعدر  خصااوصبه، حادثااهمسااتعد 
ایان راننادگان وجاود نادارد،  حوادثتاریخی مربو  به 

زمينه استعداد  شده در منتشرباشد. بيشتر مطالعات  مؤثر
ی حوادث هادادهپذیری حادثه در ميان رانندگان تنها به 

اکتفا نموده و حتی شبه حوادث را نياز در نظار  شدهثبت
 دهادیم. نتایج بسياری از این مطالعات نشان اندنگرفته

ی شخصايتی هاایژگایوميان تعداد خطای رانندگان و 
 ود دارد. همبستگی وج

 

                                                           
8 - Oltedal 
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 پیشنهادات مطالعات آتی
بررساای  منظوربااهی امطالعااه، گاارددیمااپيشاانهاد 

همبساتگی خطاهااای هاار یااک از رانناادگان بااا امتياااز 
و  NEOی شخصااايت هاپرسشااانامهدر  شااادهکسب

پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر انجام گردد و با ادغام 
شناسااایی اسااتعداد  منظوربااه، اباازاری هاپرسشاانامه

ی رانندگان اتوبوس طراحی شاود. ایان ابازار ریپذحادثه
تواند در یمهای الزم در سطح ملی، یاعتبارسنجپس از 
ی رانندگان اتوبوس ماورد اساتفاده قارار ادورهمعاینات 
 گيرد.
 

 تشکر تقدیر و 
 محتارم معااوناز م يدانخاود واجاب مای برانیاپادر 
دانشااگاه علااوم پزشااکی شااهيد  یآورو فاان قاااتيتحق

بهشتی و همچنين مسئولين محترم دانشکده ساالمت، 
به دلي  حمایت مادی و معنوی از  ستیزطيمحایمنی و 

رانناادگی  ایاان طاارح، از همکاااری پلاايس راهنمااایی
و  یجناب سروان روزبه رئيس پليس راهنمای خصوصبه

و زحماات آقاای مهنادس  شهرستان پاردیس یرانندگ
آقاای عماران احمادی کاه ماا را مرحا   رستم زاده و

یاری  هانمونهی آورجمعمختلف تحقيق از جمله مرحله 
   .میآورعم نمودند، کمال تشکر را به 
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Abstract 

Background and aims: Thousands of people die in road crashes each year and several 

hundred thousands are disabled as a result of road traffic accidents. Counts of fatal accidents 

are caused by drivers who are not complying with their jobs. Studies indicated that small 

percentage of people are more likely to have accidents in a similar situation, whom named 

as accident-prone drivers. This study aims to determine the effects of personality and 

demographic characteristics on accident proneness of Iranian bus drivers. 

Methods: This cross-sectional study conducted in the winter of 2016, in order to identify 

the relationship between driver’s personality and demographic characteristics with accident 

proneness. To obtain demographic and personality characteristics, NEO questionnaires was 

used. All samples were selected through drivers of a transportation company with similar 

work schedule. In order to control environmental parameters all sample were collected 

during certain hours of the day with similar traffic and weather conditions, during 20 days. 

To investigate the relationship between parameters, spearman as a non-parametric statistical 

tests was used by SPSS version 19. 

Results: Statistical analysis result indicated that in terms of personality neuroticism, 

extraversion, desire for new experiences, agreeableness, 72%, 33%, 69%, 41% and 100% of 

drivers were placed between 12-24, respectively, and 27%, 66%, 30%, 58% of them were 

categorized in the intermediate range 24 to 48. Results indicated significant correlation 

between the number of driver’s errors and each of the five measured personality inventory 

(P <0.05). 

Conclusion: The number of driver’s errors and NEO questionnaire score correlation 

indicated that use of this questionnaire provide a great opportunity to identify accident-

prone drivers, especially when historical data is not available. 

 

Keywords: Driving Error, Bus Driver, Accident Proneness, Personality, NEO questionnaire, 
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