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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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Background and Objective: According to the World Health Organization 
(WHO), unfortunately, about 1.35 million people are killed in traffic accidents 
annually, and more than 16,000 are killed on roads accidents in Iran, according 
to the National Forensics Organization. It is estimated that the third leading 
cause of death in 2020 will be road traffic crashes around the world. This has 
led traffic accidents and injuries to be considered a globally serious public 
management problem. Although the restrictions of urban environment appears 
to reduce accidents, the frequency of these events remains alarming. There are 
four elements that affect traffic accidents as: road, vehicle, environment, and 
human factor - which the latter plays a more prominent role than other elements.  
The present study examine the behavior of urban taxi drivers, who constitute a 
significant portion of urban road users. 
Driving is a complex practice that is influenced by different variables such as 
age, gender, mentality, and health status. Driving behavior can be predicted 
by psychological factors such as attachment and personality. Personality have 
long been recognized as one of the major factors closely related to dangerous 
behaviors and traffic collisions. Results of previous studies indicate that 
personality is associated with car accidents. For example, risky driving behavior 
is inversely related to friendliness, directly related to emotion-seeking, and 
inversely related to agreeableness and conscientiousness. High extraversion, low 
compliance, and low conscientiousness are also associated with neural driving 
styles. Risky driving is also associated with high neuroticism, low compliance, 
and low conscientiousness. Therefore, it can be stated that there is a relationship 
between driving style and personality dimensions. It can be said that driving style 
is actually a type of behavior that is affected by personality traits. So that, the 
assumption that personality affects driving has prompted many researchers to 
study the relationship between personality factors and driving style.
The groups of people who are most present on urban roads are taxi drivers who 
form a significant part of the urban driver community. However, few studies have 
so far been devoted to examining the driving behavior of taxi drivers. Investigating 
the relationship between personality and driving style of taxi drivers can provide 
a better understanding of their performance in specific traffic situations. Despite 
the importance of this issue, it has not been addressed in previous research. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate the relationship between 
the driving style of taxi drivers in Tehran city and their personality dimensions. 

Iran Occupational Health
 Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:32. 

Original Article

http://ioh.iums.ac.ir

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             1 / 17

https://orcid.org/0000-0002-0299-6409
http://ioh.iums.ac.ir
http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2840-fa.html


2Iran Occupational Health. 2020 (28 Nov);17:32

Methods: incentive The study population consisted of all taxi drivers working in 
taxi stations in Tehran. A total of 89 taxi drivers were randomly selected and were 
asked to complete the questionnaire. They were asked to complete a questionnaire 
that included three sections: demographic information, personality questionnaire 
and driving style questionnaire. Demographic information included age, 
education, marital status, and driving history per year. To complete data a 
written questionnaire was provided and the drivers were requested to answer all 
questions carefully. Each questionnaire took about 10 minutes to complete. After 
data collection and structuring, IBM SPSS Statistics 24 software was used for data 
analysis. The 44-item Multidimensional Driving Style Inventory (MDSI) was 
used to explore the driving style of the subjects. The styles were classified into four 
categories: inattentive, anxious, nervous, and cautious.  A six-point Likert scale 
(‘never’, ‘rarely’, ‘sometimes’, ‘usually’, ‘most often’, and ‘almost always’) was used 
to answer each item.  The NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) was employed 
to assess the personality dimensions of individuals. This questionnaire consists of 
60 questions that assess the personality of the subjects in terms of extraversion, 
conscientiousness, neuroticism, openness, and agreeableness. A five-point Likert 
scale (from ‘strongly agree’ to ‘strongly disagree’) was adopted to respond to each 
item. Correlation analysis and stepwise regression were used to analyze the results. 
Using regression modeling, an attempt was made to discover a relationship that 
would predict driving styles through considering personality dimensions of taxi 
drivers.  To this end, four regression models were used, each considering one 
driving style as the dependent variable. Besides, the five personality dimensions 
were regarded as predictor (independent) variables. Possible relationships 
between these variables were probed using stepwise regression.
Results: The average age of drivers who completed the questionnaires was about 
44 years, with a standard deviation of around 11 years.  This indicates that the 
age distribution of participants was acceptable, such that all related age groups 
cooperated in filling out the two inventories.  It was found that 6% of drivers had 
less than 4 years, 12% between 5-10 years, 27% between 11-15 years, 28% between 
16-25 years, and 27% more than 26 years of driving experience. These figures 
illustrate the long driving history of the subjects and their professionalism. For the 
educational status of the questionnaires, five categories of "less than high school", 
"between high school and postgraduate", "bachelor", master "and" doctorate "were 
considered. The results showed that 41% had less than high school education, 40% 
between high school and postgraduate, 16% had a bachelor's degree and 3% had 
a master's degree. The marital status of the participants showed that 15% of the 
individuals were single and 85% were married.
The mean scores of drivers were moderate in terms of inattentiveness, anxiety, 
and nervousness, but high with respect to cautiousness. Concerning personality, 
the drivers scored higher in terms of conscientiousness, extraversion, and 
agreeableness than openness and neuroticism. Of course, because it is a negative 
personality traits, the low score of neuroticism is desirable and positive. 
The results of correlation analysis demonstrated that inattentive driving style 
is negatively correlated with conscientiousness and agreeableness. Anxious 
driving style is negatively correlated with conscientiousness, agreeableness, and 
extraversion, but positively correlated with neuroticism. Nervous driving style is 
similar to anxious driving style.  However, the results of the cautious driving style 
are somehow opposite to the nervous and anxious driving styles; thus, this style is 
positively correlated with conscientiousness, agreeableness, and extraversion. In 
other words, the personality dimensions of conscientiousness and agreeableness 
are inversely correlated with unsafe driving styles (inattentive, anxious, and 
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nervous) but directly related to the cautious driving style.
This paper also used regression modeling to explore the relationships of variables 
and attempted to establish a relationship to predict driving style using taxi drivers' 
personality dimensions. For this purpose, four regression models were considered. 
In each model, one of the driving styles was considered as dependent variable 
and five personality dimensions were considered as predictor or independent 
variables. In all models, conscientiousness entered the regression equations in the 
first step. The dimensions of agreeableness and openness that came in the second 
step of the nervous and reckless driving styles, respectively, have a relative impact 
on driving styles. However, since extroversion and neuroticism have not entered 
into any of the regression equations, it can be concluded that these variables 
have no effect on the driving style of taxi drivers in the presence of conscientious 
personality dimension. Therefore, the results of regression equations also 
indicated that conscientiousness is the main characteristic which predicts one’s 
driving style. In addition, the negative coefficient of conscientiousness on anxious, 
nervous, and inattentive driving styles displays its inverse relationship with these 
styles, while its positive coefficient on cautious driving style suggests its direct 
relationship with this style. These results also corroborate the findings obtained 
via correlation analysis of these variables. The same result is also evident in the 
correlation between agreeableness and driving styles. Since conscientiousness 
and agreeableness are positive personality traits, their negative association 
with unsafe driving styles (anxious, nervous, and inattentive) and their positive 
relationship with the safe driving style (cautious) are reasonable.
It can be concluded that the scoring of different driving styles among taxi drivers 
can be predicted only by the personality dimensions of conscientiousness, 
agreeableness and openness. Since each personality dimension in the Neo-
Short Form Questionnaire has 12 questions, while using the NEO Personality 
Questionnaire, an estimate of the taxi drivers' driving style with only 36 questions 
(conscientious, agreement and openness) Driving style scores can be predicted.
Conclusion: Urban transportation policymakers of Tehran could make more 
appropriate decisions to improve the behavior of taxi drivers.  The prevalence 
of low conscientiousness and agreeableness among taxi drivers, as people who 
spend a lot of time transporting citizens, is a matter of great concern and needs 
to be taken seriously.  In this context, it is recommended that a research group 
be set up to examine more precisely the cause of this problem and to organize 
appropriate courses or consider incentive programs for resolving this issue. 
Changing this behavior requires constant cultivation. Long-term strategic plans 
need to be developed for this purpose. Another suggestion is that taxi drivers be 
screened periodically (e.g. annually) with regard to their personality traits. Since 
it is possible to predict the driving style of taxi drivers by means of the obtained 
regression relations and 36 questions, it is proposed to require drivers with unsafe 
driving styles to participate in tailored educational programs.
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Abstract   
 
Background and aims: Lighting directly and indirectly affects employees' mental 
health and their performance. Good lighting is required for good visibility of the 
environment and should provide a luminous environment that is human-friendly 
and appropriate for the visual task performed. Optimal lighting is one of the most 
important issues in providing the physical conditions of different places, especially 
the workplace. Lighting can provide comfortable working conditions, especially 
visual comfort. Life on Earth cannot be imagined without light. Defects in the 
qualitative and quantitative aspects of lighting in the workplace can cause visual 
discomfort and reduce the productivity and efficiency of an individual. Therefore, 
monitoring the intensity of brightness and color temperature of light is essential to 
maintain and enhance the health of employees. The quantity and quality of lighting 
can also affect one's mental health. For example, one of the factors associated with 
depression is the defect in the quantity and quality of ambient lighting. Correlated 
color temperatures (CCT) of light play an important role in human psychological 
and physiological needs. In regards of human perception, two of the most important 
characteristics of lights are illumination and correlated color temperature (CCT). 
Studies have proven that different CCT provided by different lighting are important 
in affecting human beings psychologically and physiologically, through their visual 
and non-visual processes.. According to European standard EN 12665, visual 
comfort is defined as a person's mental well-being in the workplace. Studies on 
lighting in industrial environments have been conducted more frequently and public 
and office environments have received less attention. CCT is found to have effects 
on visual and mental fatigue. The right selection of CCT in an office environment 
will benefit its occupants in terms of visual comfort and reduction of daytime 
sleepiness. Studies have shown that insufficient and uncomfortable lightning 
conditions in office environments increase the risk of visual and ergonomic 
disorders in long term. The aim of this study was to evaluate the illumination and 
color temperature and its relationship with visual comfort in administrative staff in 
Hamadan city (west of Iran). 
Methods: This cross-sectional study was conducted in 50 rooms and among 70 
staff of Hamadan University of Medical Sciences and random sampling. In this 
study, the intensity of illumination at the work surface and at the height of the 
individual eye The intensity of the local illumination at the work surface and at the 
level of the individual eye level was measured at the user's point of view and the 
angles and distances were accurately observed and measured with the presence of 
the user in the presence of semiconductors or other factors. Also intensity of the 
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بررسی رابطة ابعاد شخصیتی با سبک های رانندگی میان رانندگان تاکسی شهر تهران
ناصر حبیبی فر: دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران. 
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احد ملک زاده: عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

یوسف فقیه نیا ترشیزی: دکترای علوم کامپیوتر، مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده
كلیدواژه ها

رانندگان تاکسی شهر تهران

تحلیل رگرسیونی

 NEO پرسش نامة شخصیت

پرسش نامة سبک رانندگی

MDSI

تاریخ دریافت:    1397/11/08                 

تاریخ پذیرش:    1398/08/01

زمینه و هدف: مرگ ومیر ناشی از سوانح رانندگی به مشکل جدی مدیریت عمومی و اجتماعی تبدیل شده است. اگرچه به نظر می رسد 
محدودیت های محیط شهری باعث می شود سوانح کمتری در محیط های شهری رخ دهد، بازهم سهم این سوانح در شهرها چشمیگر 
است. در پدید آمدن سوانح رانندگی چهار عامل جاده، وسیلة نقلیه، محیط و عامل انسانی مؤثر هستند و از این میان نقش عامل انسانی 
بسیار برجسته تر است. در این زمینه بررسی رفتار رانندگان تاکسی درون شهری که بخش زیادی از کاربران جاده های شهری را تشکیل 
می دهند، اهمیت دارد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد شخصیت افراد یکی از مؤثرترین فاکتورهای اثرگذار بر رفتار رانندگی آنان است؛ 

لذا هدف این پژوهش بررسی رابطة سبک رانندگی رانندگان تاکسی شهر تهران با شخصیت آنان است.

روش بررسی: جامعة مورد بررسی در این تحقیق، تمام رانندگان تاکسی فعال در پایانه های تاکسی رانی سطح شهر تهران بود که 
درمجموع 89 راننده تاکسی به صورت تصادفی انتخاب شدند و در تکمیل پرسش نامه ها همکاری کردند. به منظور بررسی سبک رانندگی 
افراد، از پرسش نامة چندبُعدی سبک رانندگی استفاده شد که شامل 44 سؤال است و سبک رانندگی افراد را در چهار سبک بی احتیاط، 
مضطرب، عصبی و بااحتیاط قرار می دهد. جهت بررسی ابعاد شخصیتی افراد نیز، از پرسش نامة شخصیت نئو )NEO( فرم کوتاه استفاده 
شد که شامل 60 سؤال است و شخصیت افراد را از نظر برون  گرایی، وظیفه شناسی، روان رنجوری، باز بودن و توافق پذیری بررسی می 

کند. به منظور تحلیل نتایج، از روش های تحلیل هم بستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

یافته ها: نتایج تحلیل هم بستگی نشان داد سبک رانندگی بی پروا با وظیفه شناسی و توافق پذیری هم بستگی منفی دارد. سبک رانندگی 
مضطرب با وظیفه شناسی، توافق پذیری و برون گرایی هم بستگی منفی و با روان رنجوری هم بستگی مثبت دارد. سبک رانندگی عصبی 
نیز همانند سبک رانندگی مضطرب است. اما نتایج سبک رانندگی بااحتیاط تاحدودی برعکس سبک های رانندگی مضطرب و عصبی 
است؛ به عبارتی این سبک با وظیفه شناسی، توافق پذیری و برون گرایی دارای هم بستگی مثبت است. ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی و 
توافق پذیری با سبک های رانندگی ناایمن )بی پروا، مضطرب و عصبی( رابطة معکوس و با سبک رانندگی بااحتیاط رابطة مستقیم دارد. 
نتایج معادالت رگرسیونی نیز نشان داد بُعد شخصیتی وظیفه شناسی مهم ترین و اثرگذارترین عامل در تعیین سبک رانندگی رانندگان 

تاکسی به شمار می رود.  

توانند تصمیمات  تهران می  ونقل درون شهری شهر  پژوهش، سیاست گذاران حمل  این  نتایج  از  استفاده  با  نتیجه گیری: 
مناسب تری را جهت بهبود رفتار رانندگان تاکسی اتخاذ کنند. غالب بودن ابعاد وظیفه شناسی و توافق پذیری پایین در میان 
افرادی که زمان زیادی را در طول روز مشغول جابه جایی مسافران شهری هستند، نگران کننده  رانندگان تاکسی، به عنوان 
است و باید به این مقوله توجه جدی شود. در این زمینه پیشنهاد می شود تشکلی را جهت بررسی دقیق تر علت این مسئله 
و برگزاری دوره های مناسب و درنظر گرفتن برنامه های تشویقی تشکیل دهند. پیشنهاد دیگر این است که رانندگان تاکسی 
به طور دوره ای )مثال سالیانه( از نظر شخصیتی مورد پایش قرار گیرند. از آنجایی که با استفاده از روابط رگرسیونی به دست آمده 
و تنها با 36 سؤال می توان سبک رانندگی رانندگان تاکسی شهر تهران را پیش بینی نمود، می توان بدین وسیله رانندگانی 

را که دارای سبک های رانندگی ناایمن هستند، ملزم به شرکت در دوره های تشکل مذکور کرد.

تعارض منافع: گزارش نشده است.

منبع حمایت كننده: ندارد.
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 مقدمه

طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)1، سالیانه 
حدود 1,35میلیون نفر در تصادفات رانندگی جان خود را 
ازدست می دهند که مطابق اعالم سازمان پزشکی قانونی 
ایران  جاده های  در  آن ها  از  نفر   16,000 از  بیش  کشور، 
سال  در  که  است  شده  برآورد  همچنین  می شوند.  ُکشته 
حــوادث  جهــان  در  مرگ ومیـر  عامل  سومین  2020م 
شده  باعث  مسئله  این  باشــد.  جــاده اي  و  ترافیکــی 
است سوانح و تلفات ترافیکی در سراسر دنیا مشکل جدی 
پدید  در   .(1) شود  قلمداد  اجتماعی  و  عمومی  مدیریت 
نقلیه،  وسیلۀ  جاده،  عامل  چهار  رانندگی  سوانح  آمدن 
محیط و عامل انسانی مؤثر هستند که نقش عامل انسانی 
وظیفه  تعامل  مدل  طبق  (2ـ9)  است.  برجسته تر  بسیار 
نگرش   ،(11) وظیفه  دشواری  تئوری  و   (10) توانایی  ـ 
بر  که  است  مواردی   اصلی ترین  جزء  افراد  شخصیت  و 

عملکرد راننده حین رانندگی اثرگذار است.  
مختلفی  متغیرهای  که  است  پیچیده  عملی  رانندگی 
بر  سالمتی  وضعیت  و  تفکر  طرز  جنسیت،  سن،  نظیر 
به وسیلۀ  می توان  را  رانندگی  رفتار  می گذارد.  تأثیر  آن 
و   (12) دل بستگی  نظیر  روان شناسی  فاکتورهای 
ویژگی های شخصیتی (13) پیش بینی کرد. ویژگی های 
مهمی  عوامل  از  یکی  به عنوان  قبل  مدت ها  از  شخصیتی 
سوانح  و  خطرناك  رفتارهای  با  نزدیکی  ارتباط  که 
ویژگی های   (1) است.  شده  شناخته  دارد،  ترافیکی 
و  هستند  شخص  یک  ثابت  مشخصه های  شخصیتی 
تاکنون آزمون های مختلفی برای اندازه گیری آن توسعه 
درون  نیز  شخص  هر  راننـدگی  رفتـار  است.  شده  داده 
مجموعه اي از رفتارها قرار می گیرد کـه بـدان شخصـیت 
شخصیت  ارتباط  درمورد  مطالعه   (9) مـی شـود.  اطـالق 
رفتار  نحوة  بتوان  تا  می کند  کمک  رانندگی  رفتارهای  و 
در  را  خاص  شخصیتی  مشخصه های  دارای  رانندگان 

موقعیت های ترافیکی مشخص درك کرد. (14) 
عملکرد  پیش بینی  به منظور  که  الگوهایی  کلی  به طور 
پردازشگر  همانند  را  راننده  می شوند،  ایجاد  راننده 
الگوهایی  و  می کنند  تصور  محدود  ظرفیت  با  اطالعاتی 
جاده  در  پیچیده تر  و  واقعی  رفتار  پیش بینی  جهت  که 
رانندگی  رفتار  که  می کنند  فرض  می شوند،  طراحی 
برای  راننده  که  است  روشی  و  سبک  آن  نشانۀ  واقعی 
عماًل  الگوها  درواقع  برمی گزیند.  خود  اهداف  به  رسیدن 
1 . World Health Organization 

دوم  دستۀ  و  راننده  عملکرد  اول  دستۀ  یکدیگرند؛  مکمل 
دستۀ  الگوهای  مبانی  می کنند.  توصیف  را  راننده  رفتار 
مبانی  و  فیزیولوژیک  و  شناختی  روان شناسی  در  اول 
الگوهای دستۀ دوم در نظریه های شخصیت، روان شناسی 

اجتماعی و رفتار سازمانی جای دارد. (6)
معّینی  شخصیتی  مشخصه های  دارای  که  افرادی 
ترافیکی  سوانح  درگیر  بیشتری  احتمال  با  هستند، 
داده اند  نشان  پژوهش ها  راستا،  این  در  می شوند. 
شخصیتی  ویژگی  با  مثبتی  هم بستگی  تصادفات  تعداد 
روان رنجوری و هم بستگی منفی با ویژگی های شخصیتی 
توافق پذیری و وظیفه شناسی دارد. (15) یانگ و همکاران 
(16) نیز نشان داده اند تعداد تخلفات رانندگی هم بستگی 

مثبتی با عصبانیت و هیجان طلبی دارد و دارای همبستگی 
منفی با نوع دوستی است. 

که  است  آن  بیانگر  پژوهش ها  از  بسیاری  نتایج 
مثال  برای  دارد.  ارتباط  رانندگی  سوانح  با  شخصیت 
عکس  رابطۀ  نوع دوستی  با  ریسکی  رانندگی  رفتار 
19ـ20)   ،17) مستقیم  رابطۀ  هیجان طلبی  با  (17ـ19)، 

دارد.  معکوس  رابطۀ  وظیفه شناسی  و  توافق پذیری  با  و 
و  پایین  توافق پذیری  باال،  برون گرایی  همچنین   (21)

بی احتیاط  رانندگی  سبک های  با  پایین  وظیفه شناسی 
با  نیز  پرخطر  رانندگی   (22) است.  مرتبط  عصبی  و 
 ،15) پایین  توافق پذیری   ،(23  ،15) باال  روان رنجوری 
24) و وظیفه شناسی پایین (15) در ارتباط است. به طور 
دربارة  که  پژوهش هایی  کرد  اظهار  می توان  خالصه 
انجام  شخصیتی  متغیرهای  و  رانندگی  ایمنی  بین  ارتباط 
یک رابطه میان انواع مختلف رانندگی  شده است، معموالً 
و  پایین  وظیفه شناسی  پایین،  توافق پذیری  و  غیرایمن 

روان رنجوری باال پیدا کرده اند. 
از  بسیاری  در  که  شخصیتی  ویژگی  غالب ترین 
که  است  هیجان طلبی  شده،  پرداخته  آن  به  پژوهش ها 
مرتبط  ریسکی  رانندگی  فعالیت های  با  را  آن  معموالً 
رفتارهای  تعداد  می شود  باعث  هیجان طلبی  دانسته اند. 
 (25) گردد.  بیشتر  رانندگی  اشتباهات  و  ناایمن  رانندگی 
با  شخصیتی  ویژگی  این  داده  نشان  پژوهش ها  نتایج 
به عنوان  می تواند  و   (24) است  مرتبط  پرخطر  رانندگی 
و   (26) ریسکی   رانندگی  پیش بینی  در  مؤثر  عاملی 

پیش بینی تصادفات (27) استفاده شود.
با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت سبک رانندگی 
تابع  رفتارها  سایر  همانند  که  است  رفتار  نوعی  درواقع 
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ویژگی هاي شخصیتی است و این فرضیه که شخصیت بر 
رانندگی تأثیر می گذارد، بسیاري از محققان را به مطالعۀ 
کرده  ترغیب  رانندگی  سبک  و  شخصیتی  عوامل  رابطۀ 

است. (28) 
جاده های  در  را  حضور  بیشترین  که  افراد  از  گروهی 
بخش  که  هستند  تاکسی  رانندگان  دارند،  درون شهری 
تشکیل  را  درون  شهری  رانندگان  جامعۀ  از  توجهی  قابل 
معدودی  پژوهش های  تاکنون  این،  وجود  با  می دهند. 
شده  انجام  تاکسی  رانندگان  رانندگی  رفتار  بررسی  دربارة 
است. ارشدی و همکاران (7) به بررسی رابطۀ ویژگی های 
شخصیتی و حوادث رانندگی در میان رانندگان تاکسی شهر 
اهواز پرداخته اند. در پژوهشی دیگر نیز، رابطۀ ویژگی های 
شخصیتی رانندگان تاکسی با نگرش به ایمنی آن ها واکاوی 
اثر  بررسی  به    (30) همکاران  و  هوانگ   (29) است.  شده 
خودآگاهی و اضطراب اجتماعی رانندگان تاکسی و اتوبوس 
بر رفتارهای نابجا پرداخته اند. برخی پژوهش ها نیز تالش 
رانندگان  رفتار  مختلف،  متغیرهای  از  استفاده  با  کرده اند 

تاکسی را پیش بینی کنند. (31ـ32) 
رانندگی  سبک  و  رفتار  با  شخصیت  رابطۀ  تحیل 
آن ها  عملکرد  از  بهتری  درك  می تواند  تاکسی  رانندگان 
در موقعیت های ترافیکی مشخص به دست دهد. علی رغم 
اهمیت این مسئله، تاکنون در پژوهش های پیشین به این  
موضوع پرداخته نشده است؛ لذا هدف این پژوهش بررسی 

تاکسی  رانندگان  شخصیتی  ابعاد  و  رانندگی  سبک  رابطۀ 
شهر تهران است. 

روش بررسی
رانندگان  تمام  تحقیق  این  در  بررسی  مورد  جامعۀ 
تاکسی فعال در پایانه های تاکسی رانی سطح شهر تهران 
تصادفی  به صورت  تاکسی  راننده   89 درمجموع  که  بود 
انتخاب شدند و در تکمیل پرسش نامه ها همکاری کردند. 
از این افراد خواسته شد تا پرسش نامه ای را که شامل سه 
شخصیت  پرسش نامۀ  جمعیت شناختی،  اطالعات  بخش 
قسمت  کنند.  تکمیل  بود،  رانندگی  سبک  پرسش نامۀ  و 
سن،  نظیر  سؤاالتی  شامل  جمعیت شناختی  اطالعات 
بود.  سال  به  رانندگی  سابقۀ  و  تأهل  وضعیت  تحصیالت، 
و  شخصیت  برای  استفاده شده  پرسش نامه های  جزئیات 

سبک رانندگی در بخش های بعدی تشریح شده است.  
و  شد  تکمیل   1397 سال  پایان  در  پرسش نامه ها  تمام 
نحوة آن به این صورت بود که پرسش نامۀ مکتوب دراختیار 
راننده قرار می گرفت و از او خواسته  می شد که با دقت به 
تمام سؤاالت پاسخ دهد. زمان تکمیل هر پرسش نامه نیز 
ساختاربندی  و  جمع آوری  از  پس  بود.  دقیقه   10 حدود 
جهت   IBM SPSS Statistics 24 نرم افزار  از  داده ها 
تحلیل داده ها استفاده شد. فرایند کلی روش کار در  شکل 

1 نمایش داده شده است.  

 
 یند انجام پژوهش حاضر افرـ 1شکل 

  

شکل 1ـ فرایند انجام پژوهش حاضر
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ـ پرسش نامۀ چندبُعدی سبک رانندگی
رانندگی  نحوة  ارزیابی  برای  مختلفی  پرسش نامه های 
 ،(33) رانندگی  رفتار  پرسش نامۀ  است.  شده  ارائه  افراد 
پرسش نامۀ سبک رانندگی (34) و پرسش نامۀ چندبُعدی 
سبک رانندگی (35) برخی از مهم ترین آن ها هستند. در 
این پژوهش، به منظور ارزیابی سبک رانندگی از پرسش نامۀ 
چندبُعدی سبک رانندگی1 استفاده شده که روایی و پایایی 
آن در پژوهش های مختلفی مورد تأیید قرار گرفته است. 
(35ـ38) این پرسش نامه شامل 44 سؤال است و 8 سبک  

پرشتاب،  خشن،  خطرناك،  مضطرب،  آشفته،  رانندگی 
فرم  البته  می کند.  ارزیابی  را  بااحتیاط  و  آرام  تنش زدا، 
مضطرب،  بی احتیاط،  سبک های  شامل  آن،  چهارسبکی 
پاسخ  برای   (39) است.  شده  ارائه  نیز  بااحتیاط،  و  عصبی 
به هر سؤال از یک طیف لیکرت شش حالتی استفاده شده: 
تقریباً  و  اوقات  اکثر  معموالً،  اوقات،  گاهی  به ندرت،  اصاًل، 

همیشه.  

(NEO) ـ پرسش نامۀ شخصیت نئو
پژوهش،  این  در  افراد  شخصیتی  ابعاد  ارزیابی  جهت 
است.  رفته  به کار   (40) کوتاه  فرم  نئو  معروف  پرسش نامۀ 
در  شخصیتی  ابعاد  ارزیابی  جهت  پرسش نامه  این  اعتبار 
پژوهش های مختلفی بررسی و تأیید شده است. (41ـ43) 
این پرسش نامه شامل 60 سؤال است و جهت برررسی 5 
توافق پذیری،  برون گرایی،  روان رنجوری،  شخصیتی  بُعد 
برای  (به عبارتی  می رود  به کار  بودن  باز  و  وظیفه شناسی 
برای  می شود).  استفاده  سؤال   12 شخصیتی،  بُعد  هر 
از  پنج حالتی  لیکرت  طیف  یک  سؤال،  هر  به  پاسخ گویی 

کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم طراحی شده است.  

یافته ها
پرسش نامه ها  تکمیل کنندة  رانندگان  سنی  میانگین 
است.  سال   11 حدود  معیار  انحراف  با  سال   44 حدود 
افراد  سنی  پراکندگی  که  است  این  بیانگر  مسئله  این 
سنی  رده های  همۀ  از  و  است  قبول  قابل  شرکت کننده 
وضعیت  برای  کرده اند.  شرکت  پرسش نامه ها  تکمیل  در 
بین  سیکل،  از  کمتر  ردة  پنج  پرسش نامه  در  تحصیلی 
و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  فوق دیپلم،  و  سیکل 
دکتری درنظر گرفته شد. بررسی ها نشان داد 41% افراد 
بین  تحصیالت   %40 سیکل،  از  کمتر  تحصیالت  دارای 

1 . Multi-Dimensional Driving Styles Inventory (MDSI)

 %3 و  کارشناسی  تحصیالت   %16 فوق  دیپلم،  تا  سیکل 
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد بودند. با بررسی سابقۀ 
رانندگی افراد مشخص شد 6% افراد سابقۀ رانندگی کمتر 
 ،15 تا   11 بین   %27 سال،   10 تا   5 بین   %12 سال،   4 از 
سال   26 از  بیش   %27 درنهایت  و   %25 تا   16 بین   %28
باالی  سابقۀ  بیانگر  اعداد  این  که  داشتند  رانندگی  سابقه 
در  آن ها  بودن  حرفه ای  و  شرکت کننده  افراد  رانندگی 
رانندگی است. در بررسی وضعیت تأهل نیز روشن شد که  

15% افراد مجرد و 85% متأهل بودند.  

بررسی ابعاد شخصیتی در سبک های مختلف رانندگی 
سبک   4) مهم  متغیر   9 دربارة  تحقیق  به  مقاله  این  در 
رانندگی و 5 بُعد شخصیتی) در بین رانندگان شهر تهران 
پرداخته  شده است. ابتدا در  1,1,1,1,1,1,1شکل 1جدول 
از  حاصل  نتایج  با  همراه  متغیرها  این  توصیفی  آمار   1
نشان  جدول  این  اطالعات  است.  شده  ذکر  بودن  نرمال 
می دهد در سطح 0,05% فرض نرمال بودن همۀ متغیرها 
پذیرفته می شود. همان طور که قباًل بیان شد، در سنجش 
شش گزینه ای  لیکرت  طیف  یک  از  رانندگی  سبک های 
میانگین  می رود  انتظار  بنابراین  است؛  شده  برده  بهره 
شخصیتی  بُعد  هر  که  درحالی  گیرد.  قرار   [6  ،1] در بازة 
حاصل جمع 12 سؤال پنج گزینه ای است؛ یعنی مقدار آن 

در بازة [12، 60] مقدار می پذیرد.
نتایج  جدول 1 نشان می دهد میانگین نمرات رانندگان 
درحد  تقریباً  بودن،  و عصبی  مضطرب  نظر بی  احتیاط،  از 
باالتری  نمرة  بودن  بااحتیاط  نظر  از  اما  دارد؛  قرار  میانه 
ابعاد  در  آن ها  نمرة  میانگین  همچنین  است.  شده  کسب 
مختلف شخصیتی بیانگر آن است که رانندگان تاکسی از 
نمرات  توافق پذیری،  و  برون گرایی  وظیفه شناسی،  نظر 
دارند.  روان رنجوری  و  بودن  باز  ابعاد  به  نسبت  باالتری 
البته پایین بودن نمرة روان رنجوری، به سبب اینکه ویژگی 

شخصیتی منفی است، نکته ای مثبت تلقی می گردد. 
برای بررسی ویژگی های شخصیتی هر سبک رانندگی 
ابعاد  نمرة  میانگین  بخش  این  در  تاکسی،  رانندگان 
است.  شده  ارائه  رانندگی  سبک  هر  به تفکیک  شخصیتی 
بدین منظور، نمرة هر سبک رانندگی به سه قسمت تقسیم 
سبک  هر  برای  به دست آمده  میانگین  که  آنجایی  از  شد. 
رانندگی بین 1 تا 6 می تواند مقدار بپذیرد، قسمت اول از 
1 تا 2,66 (پایین)، قسمت دوم از 2,66 تا 4,33 (متوسط) 
و قسمت سوم از 4,33 تا 6 (باال) لحاظ گردید و برای هر 
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آمد. نتیجۀ  به دست  شخصیتی  بُعد  پنج  میانگین  قسمت، 
نمودار  در  رانندگی  مختلف  سبک های  برای  عمل  این 
قسمت «الف»  در  که  همان طور  است.  شده  داده  نشان   1
وظیفه شناسی  میانگین  می شود،  مشاهده  نمودار  این 
رانندگان  بی احتیاطی  سطح  افزایش  با  توافق پذیری،  و 
نمرة  هرچه  دیگر،  عبارت  به  می یابد.  کاهش  تاکسی، 
می شود،  بیشتر  تاکسی  رانندگان  بی احتیاطی  سبک 
می شود.  کاسته  آن ها  توافق پذیری  و  وظیفه شناسی 
قسمت «ب» این نمودار مربوط به سبک رانندگی مضطرب 
می شود،  مشاهده  قسمت  این  در  که  همان طور  است. 
رانندگی  سبک  باالی  سطح  در  رانندگان  از  هیچ کدام 
سطح  افزایش  با  همچنین  و  نگرفته اند  قرار  مضطرب 
وظیفه شناسی  میانگین  تاکسی،  رانندگان  در  اضطراب 
«ج»  قسمت  به  توجه  با  می یابد.  کاهش  توافق پذیری  و 
تاکسی،  رانندگان  بودن  عصبی  میزان  افزایش  با  نمودار، 
آن ها  برون گرایی  و  توافق پذیری  وظیفه شناسی،  میزان 
آن ها  روان رنجوری  میزان  که  درحالی  می یابد؛  کاهش 
بااحتیاط  رانندگی  سبک  درمورد  قضیه  این  می رود.  باال 
برعکس است. به عبارتی با افزایش میزان احتیاط رانندگان 
برون گرایی  و  توافق پذیری  وظیفه شناسی،  تاکسی، 
میزان  گفت  می توان  که  درحالی  می یابد؛  افزایش  آن ها 

روان رنجوری آن ها تاحدودی کاهش می یابد. 
همان طور که پیش تر بیان شد، پژوهش هایی که دربارة 
انجام  شخصیتی  متغیرهای  و  رانندگی  ایمنی  بین  ارتباط 

یک رابطه میان انواع مختلف رانندگی  شده است، معموالً 
و  پایین  وظیفه شناسی  پایین،  توافق پذیری  و  غیرایمن 
روان رنجوری باال پیدا کرده اند. نتایجی که در این قسمت 

بیان شد نیز، کاماًل منطبق با این موضوع است. 

 ـ تحلیل هم بستگی
بررسی  به  تا  داشت  برآن  را  نگارندگان   1 نتایج  شکل 
فرض  که  آنجا  از  بپردازند.  متغیرها  این  هم بستگی  میزان 
از  بنابراین  گردید،  پذیرفته  متغیرها  همۀ  بودن  نرمال 
 ،1 در  جدول  شد.  برده  بهره  پیرسون  هم بستگی  ضریب 
میانگین  بین  پیرسون  هم بستگی  ضریب  بررسی  نتایج 
رانندگان  بین  در  شخصیتی  ابعاد  و  رانندگی  سبک های 
با  مشخص شده  سلول های  است.  شده  آورده  تهران  شهر 
رنگ زرد نشان دهندة وجود هم بستگی معنادار بین سطر 
و ستون متناظر است. همان طور که در این جدول مشاهده 
و  وظیفه شناسی  با  بی پروا  رانندگی  سبک  می شود، 
رانندگی  سبک  دارد.  منفی  هم بستگی  توافق پذیری 
برون گرایی  و  توافق پذیری  وظیفه شناسی،  با  مضطرب 
هم بستگی منفی و با روان رنجوری هم بستگی مثبت دارد. 
سبک رانندگی عصبی نیز همانند سبک رانندگی مضطرب 
است. اما نتایج سبک رانندگی بااحتیاط تاحدودی برعکس 
به عبارتی  است؛  عصبی  و  مضطرب  رانندگی  سبک های 
برون گرایی  و  توافق پذیری  وظیفه شناسی،  با  سبک  این 

هم بستگی مثبت دارد.
 

آمار توصیفی متغیرها ـ   
 

 ماکزیمم  مینیمم  انحراف معیار  میانگین  تعداد  متغیرها 
 آزمون نرمال بودن 

 سطح معناداری  مقدار آزمون 
 0/736 0/685 5/05 1/55 0/61733 2/9444 89 احتیاطسبک رانندگی بی 

 0/949 0/521 4/18 2/10 0/37642 28719 89 سبک رانندگی مضطرب
 0/462 0/852 5/60 1/40 0/75069 3/0146 89 سبک رانندگی عصبی 

 0/854 0/608 5/65 1/78 0/84033 4/0045 89 سبک رانندگی بااحتیاط
 0/669 0/725 43/00 12/00 6/59181 28/4270 89 شناسی عد شخصیتی وظیفه بُ
 0/106 1/325 37/00 12/00 4/69961 27/0674 89 پذیرعد شخصیتی توافق بُ
31 5/54575 23/1685 89 بودن   عد شخصیتی بازبُ /00 37/00 0/734 0/654 
 0/125 1/177 39/00 16/00 5/63365 28/7865 89 گراییعد شخصیتی برون بُ
 0/222 1/048 43/00 14/00 5/26373 22/6517 89 رنجوری عد شخصیتی روان بُ

 
  

جدول 1ـ آمار توصیفی متغیرها
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ـ تحلیل رگرسیونی
مدل سازی  با  تا  است  شده  تالش  بخش،  این  در 
رانندگی  سبک  پیش بینی  برای  رابطه  ای  رگرسیونی، 
ایجاد  تاکسی  رانندگان  شخصیتی  ابعاد  از  استفاده  با 
گرفته  درنظر  رگرسیونی  مدل   4 منظور،  بدین  شود. 
رانندگی  سبک های  از  یکی  آن ها،  از  هریک  در  که  شده 
شخصیتی  بُعد   5 و  گردیده  لحاظ  وابسته  متغیر  به عنوان 

به عنوان متغیرهای پیش بین یا مستقل تلقی شده است. 
به منظور بررسی رابطۀ ممکن بین این متغیرها، از روش 
رگرسیون گام به گام1 استفاده شده است. جهت استفاده 
گردد  بررسی  مسئله  چند  است  الزم  خطی  رگرسیون  از 
متغیرهای  همخطی  خطاها،  استقالل  از:  عبارت اند  که 

1 . Stepwise

 
  ب

 الف

 
 د

 
 ج

 

 
  ب

 الف

 
 د

 
 ج

 
نمودار 1ـ میانگین نمرة ابعاد شخصیتی در رده های مختلف هر سبک رانندگی: الف. سبک رانندگی بی پروا؛ ب. سبک رانندگی مضطرب؛ ج. سبک رانندگی عصبی؛ 

د. سبک رانندگی بااحتیاط

های رانندگی و ابعاد شخصیتی بستگی میان سبکتحلیل هم ـ   
 

 
 شخصیتی ابعاد 

 رنجوری روان  گراییبرون  بودن  باز پذیری توافق  شناسی وظیفه

بک
س

گی 
انند

ی ر
ها

 

بستگی پیرسون ضریب هم  پروابی   0.384- 0.296- 0.150 0.051- 0.060 
 0.574 0.634 0.160 0.005 0.000 مقدار معناداری آزمون 

بستگی پیرسون ضریب هم  مضطرب   0.389- 0.352- 0.000 0.301- 0.290 
 0.006 0.004 0.997 0.001 0.000 مقدار معناداری آزمون 

بستگی پیرسون ضریب هم  عصبی   0.483- 0.433- 0.180- 0.365- 0.348 
 0.001 0.000 0.092 0.000 0.000 مقدار معناداری آزمون 

بستگی پیرسون ضریب هم  بااحتیاط   0.544 0.336 0.179 0.263 0.086- 
 0.423 0.013 0.094 0.001 0.000 مقدار معناداری آزمون 

 
  

جدول 2- تحلیل هم بستگی میان سبک های رانندگی و ابعاد شخصیتی
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در  مدل.  واریانس  تحلیل  آزمون  معناداری  و  مستقل 
آزمون  از  خطاها  استقالل  بررسی  جهت  پژوهش،  این 
در  داد  نشان  آن  نتایج  و  شد  استفاده  واتسون  دوربین 
نمی شود.  رد  خطاها  بودن  مستقل  فرض  مدل ها،  تمام 
مقادیر  باید  مستقل  متغیرهای  همخطی  بررسی  برای 
 10 از  کمتر  و   0,1 از  بیشتر  به ترتیب   VIF و   Tolerance

را  شرایط  این  مدل ها  تمام  برای  مقادیر  این  که  باشند 
معناداری  نیز  واریانس  تحلیل  آزمون  نتایج  داشتند. 
درمجموع  می کردند.  تأیید  را  رگرسیونی  مدل های 
می توان گفت مدل سازی رگرسیونی صحیح انجام شده 
سبک های  برای  رگرسیونی  مدل سازی  نتایج  است. 
به ترتیب  بااحتیاط  و  عصبی  مضطرب،  بی پروا،  رانندگی 

در  جداول 2 تا 5 نشان داده شده است.

در این جدول ها می توان مشاهده کرد که بُعد شخصیتی 
وظیفه شناس در همان گام اول وارد معادالت رگرسیونی 
و  مهم ترین  متغیر  این  که  معناست  بدان  این  و  شده 
مؤثرترین متغیر بر تمامی سبک های رانندگی است. ابعاد 
توافق پذیری و باز بودن که به ترتیب در گام دوم مدل  های 
مربوط به سبک های رانندگی عصبی و بی پروا آمده است، 
نیز تأثیر نسبی در سبک های رانندگی دارند؛ اما از آنجایی 
از  هیچ کدام  وارد  روان رنجوری  و  برون گرایی  ابعاد  که 
این  گرفت  می توان نتیجه  نشده اند،  معادالت رگرسیونی 
متغیرها در سبک رانندگی رانندگان تاکسی در حضور بُعد 
دیگر  عبارت  به  است؛  بی تأثیر  وظیفه شناسی  شخصیتی 
سبک رانندگی رانندگان تاکسی شهر تهران فارغ از میزان 

روان رنجوری و برون گرایی آنان است. 

پرو نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی بیـ   
 ا

 معناداری  R 2R F معناداری  t ضریب  متغیرها  گام 

 0/000 > 3/884- 0/036- شناسی وظیفه 0/000 > 15/088 0/148 0/384 0/000 > 14/674 3/968 تثاب 1

2 
 0/000 > 11/381 3/426 ثابت

 0/000 > 5.086- 0/048- شناسی وظیفه 0/000 > 14/222 0/249 0/499
 0/001 3/396 0/038 باز بودن 

 
  

 
رانندگی مضطرب نتایج مدل رگرسیونی برای سبک ـ   

 

 معناداری  R 2R F معناداری  t ضریب  متغیرها  گام 

 0/000 > 3/940- 0/022- شناسی وظیفه 0/000 > 15/524 0/151 0/389 0/000 > 21/295 3/504 ثابت 1
 

  
 

نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی عصبی ـ   
 

 معناداری  R 2R F معناداری  t ضریب  متغیرها  گام 

 0/000 > 5/140 0/055- شناسی وظیفه 0/000 > 26/415 0/233 0/483 0/000 > 14/672 4/577 تثاب 1

2 
 0/000 > 12/687 5/297 ثابت

 0/001 3/425 0/041- شناسی وظیفه 0/000 > 17/152 0/285 0/534
 0/014 2/507 0/042 پذیری توافق

  
  

جدول 3ـ نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی بی پروا

جدول 4ـ نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی مضطرب

جدول 5ـ نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی عصبی

 
رانندگی بااحتیاط نتایج مدل رگرسیونی برای سبک   

 

 معناداری  R 2R F معناداری  t ضریب  متغیرها  گام 

0 > 36/657 0/298 0/544 0/000 > 6/074 2/031 تثاب 1  0/000 > 6/055 0/069 شناسی وظیفه 000/
 

جدول 6- نتایج مدل رگرسیونی برای سبک رانندگی بااحتیاط
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بحث و نتیجه گیری
اصلی  بُعد   5 میان  رابطۀ  بررسی  پیِش رو  تحقیق  هدف 
شهر  تاکسی  رانندگان  رانندگی  سبک های  با  شخصیت 
تهران بود که بدین منظور از روش های تحلیل هم بستگی 
تحلیل  نتایج  بر  تکیه  با  شد.  استفاده  رگرسیونی  تحلیل  و 
رگرسیونی، اکنون می توان رابطۀ بین هر سبک رانندگی، 
به عنوان  شخصیتی،  ابعاد  و  وابسته،  متغیر  به عنوان 
این   ،4 تا   1 روابط  در  کرد.  ایجاد  را  مستقل،  متغیرهای 
و  عصبی  مضطرب،  بی پروا،  سبک  برای  به ترتیب  رابطه 
از  منظور  روابط  این  در  است.  شده  ارائه  بااحتیاط  سبک 
وظیفه شناسی،  نمرة  به ترتیب   Open و   Agree  ،Conc

 ،Reckless نمادهای  از  منظور  و  بودن  باز  و  توافق پذیری 
Angry ،Anxious و Careful به ترتیب سبک های رانندگی 

بی پروا، مضطرب، عصبی و بااحتیاط است. 

3.426 0.048 0.038Recklese Conc Open ε= − × + × +   (1) 

3.504 0.022Anxious Conc ε= − × +    (2)

5.297 0.041 0.042Angry Conc Agree ε= − × − × +   (3)

2.031 0.069Careful Conc ε= + × +    (4)

است،  مشخص  رگرسیونی  روابط  این  در  که  همان طور 
وظیفه شناسی اصلی ترین بُعد شخصیتی جهت پیش بینی 
به عالوه  می رود.  به شمار  تاکسی  رانندگان  رانندگی  سبک 
رانندگی  سبک های  در  وظیفه شناسی  منفی  ضریب 
بی پروا، مضطرب و عصبی نشانگر رابطۀ معکوس آن با این 
بااحتیاط  رانندگی  سبک  در  آن  مثبت  ضریب  و  سبک ها 
نموداِر رابطۀ مستقیم آن با این سبک است. گفتنی است 
که این نتایج مشاهدات حاصل از تحلیل هم بستگی میان 
این متغیرها را نیز تأیید می کند. همین نتیجه در تحلیل 
نیز  رانندگی  سبک های  با  توافق پذیری  بُعد  هم بستگی 
مشهود است. از آنجایی که وظیفه شناسی و توافق پذیری 
با  آن ها  منفی  ارتباط  هستند،  مثبت  شخصیتی  ابعاد 
عصبی)  و  مضطرب  (بی پروا،  ناایمن  رانندگی  سبک های 
(بااحتیاط)  ایمن  رانندگی  سبک  با  آن ها  مثبت  رابطۀ  و 
برخی  نتایج  با  مشابه  نتیجه  این  همچنین  است.  منطقی 
کردند  بیان  که  است  21ـ22)   ،15) دیگر  پژوهش های 
توافق پذیری  و  پایین  وظیفه شناسی  با  ریسکی  رانندگی 
بسیاری  نتایج  مطابق  دیگر  طرف  از  است.  مرتبط  پایین 
با  مثبتی  هم بستگی  روان رنجوری  بُعد  پژوهش ها،  از 
نشان  پژوهش  این  نتایج  اما  دارد؛  ریسکی  رانندگی  رفتار 

داد  در میان رانندگان تاکسی، اگرچه هم بستگی این بُعد 
بُعد  حضور  در  است،  مثبت  ایمن  رانندگی  سبک های  با 

شخصیتی وظیفه شناس مؤثر نیست. 
و  بودن  باز  شخصیتی  ابعاد  وظیفه شناسی،  عالوه بر 
می شود.  مشاهده  رگرسیونی  روابط  در  نیز  توافق پذیری 
وظیفه شناسی،  شخصیتی  ابعاد  داشتن  با  تنها  درمجموع 
توافق پذیری و باز بودن، می توان نمرة سبک های مختلف 
رانندگی در میان رانندگان تاکسی را پیش بینی کرد. هر 
 12 دارای  کوتاه  فرم  نئو  پرسش نامۀ  در  شخصیتی  بُعد 
سؤال است؛ اما اگر بخواهیم با استفاده از این پرسش نامه 
سبک رانندگی رانندگان تاکسی را تخمین بزنیم، با نتایج 
سؤال   36 با  تنها  گفت  می توان  اینجا  در  به دست آمده 
باز  و  توافق پذیری  وظیفه شناسی،  به  مربوط  (سؤاالت 

پیش بینی  را  رانندگی  سبک های  نمرات  می توان  بودن) 
کرد.   

با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان چندین پیشنهاد 
کاربردی به تصمیم گیران مرتبط با رانندگان تاکسی ارائه 
کرد. غالب بودن ابعاد وظیفه شناسی و توافق پذیری پایین 
طول  در  که  افرادی  به عنوان  تاکسی،  رانندگان  میان  در 
شهری  مسافران  جابه جایی  مشغول  را  زیادی  زمان  روز 
هستند، نگران کننده است و باید به این مسئله توجه جدی 
شود. در این زمینه پیشنهاد می شود سازمان های متولی 
و  تهران  تاکسی رانی  سازمان  تهران،  راهور  پلیس  ازجمله 
علت  دقیق تر  بررسی  جهت  را  تشکلی  تهران،  شهرداری 
گرفتن  درنظر  و  مناسب  دوره های  برگزاری  و  مسئله  این 
برنامه های تشویقی تشکیل دهند. گفتنی است که تغییر 
و  دارد  نیاز  مستمر  فرهنگ سازی  به  رفتار  این  اصالح  و 
باید برنامه های راهبردی بلندمدت برای آن درنظر گرفته 
با  تهران  راهور  پلیس  که  است  این  دیگر  پیشنهاد  شود. 
را  تاکسی  رانندگان  تهران،  تاکسی رانی  سازمان  همکاری 
به طور دوره ای (مثاًل سالیانه) از نظر شخصیتی مورد پایش 
رگرسیونی  روابط  از  استفاده  با  که  آنجایی  از  دهند.  قرار 
رانندگی  سبک  می توان  سؤال   36 با  تنها  و  به دست آمده 
می توان  کرد،  پیش بینی  را  تهران  شهر  تاکسی  رانندگان 
بدین وسیله رانندگان دارای سبک های رانندگی ناایمن را 
ملزم به شرکت در دوره های تشکل مذکور کرد. درمجموع 
بر  اثرگذاری  خواهان  مربوط  مسئوالن  اگر  گفت  می توان 
هستند،  زحمت کش  رانندگان  این  رانندگی  سبک های 
شخصیتی  بُعد  آموزش  و  تقویت  صرف  را  خود  همت  باید 

وظیفه شناس این قشر کنند.  
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 ها پیوستپیوست ها

 نامه االت دموگرافیک پرسشؤ: س1پیوست 

⃝کارشناسی ارشد  ⃝کارشناسی        ⃝دیپلم        ⃝سیکل       ⃝سواد بی تحصیالت: سن: 

 ⃝فوق دکتری      ⃝دکتری   
 ⃝مجرد  ⃝هل أمت  هل:أوضعیت ت ⃝زن  ⃝مرد  جنسیت:

 رانندگی )سال(:  ةسابق رانندگی )سال(:  ةنامشده از زمان اخذ گواهیمدت سپری
 

  

پیوست 1- سؤاالت دموگرافیک پرسش نامه
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 سبک رانندگی ةناماالت پرسشؤ: س2پیوست 

گاهی   ندرتبه اصالً االتؤس
اکثر   معموالً  اوقات

 اوقات
 تقریباً
 همیشه 

       هستم.  یعصب  یهنگام رانندگ به من 1
       . ستمیراحت ن یهنگام رانندگ به من 2
       آور است.من عذاب ی برا یرانندگ 3
       . ستیمن آسان ن ی بد برا ی در هوا یرانندگ 4
       . کنمیم یمن معموالً در بزرگراه خلوت هم با حداقل سرعت رانندگ 5
       خود کنترل کامل دارم.  یرانندگ ی من رو 6
       دارم. شیآسا یرانندگ نیمن در ح 7
       . برمیلذت م یرانندگ جانیمن از ه 8
       . دهدیبه من م یحس خوب یرانندگ 9
       .برمیلذت م  یاز خطر کردن هنگام رانندگ 10
       .برمیمرگ لذت م ایبا حادثه  ی باز ةلهراز د 11
       . رسمیوضعم م و به سر یرانندگ نیمن در ح 12
       . دهمیفحش م  گرانیبه د یرانندگ نیدر ح 13

سد راهم شود، بالفاصله با بوق و چراغ به او عالمت  من ی جلو ی اگر خودرو 14
       . دهمیم

       . دهمیباال به او هشدار مبا نور ،ناراحتم کند ی نحودر جاده به یاگر کس  15
       .زنمیم گرانیرا با بوق به د  میهااوقات حرف یلیخ 16

و مانعش  دهمیاجازه نم رد،یاز من راه بگ ابانیبخواهد در خ یکس  یوقت 17
       . شومیم

       . کنمی فرار از آن فکر م ی هامن به راه ،کیدر زمان تراف 18

سرعت وارد آن بشود، به یکنار من خال ی اگر خط عبور ،کیدر زمان تراف 19
       . شومیم

تمام  کند،یمن در حرکت تعلل م ی جلو ی و خودرو شودیچراغ سبز م  یوقت 20
       آن حرکت کند.  ةتا رانند کنمیتالشم را م

       . کنمیحرکت م گرانیاوقات سپر به سپر د شتریب 21
       .شومیم قراریب کیپرتراف ی هادر زمان 22
       .کنمیمعموالً از چراغ زرد عبور م 23
       .دارمیعضالت خود را شل نگه م یرانندگ نیمن در ح 24
       آرام باشم.  کنمیم  یسع یرانندگ نیمن در ح 25
       . کنمیذهنم را مشغول نم یرانندگ نیمن در ح 26
       . کنمی خوب فکر م ی زهایبه چ یرانندگ نیمن در ح 27

راست بروم، صبورانه به  ایسمت چپ به خواهمیکه م یسر تقاطع وقت 28
       .دهم یعبور م ةرو اجازهروب ی خودروها

پیوست 2- سؤاالت پرسش نامة سبک رانندگی
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گاهی   ندرتبه اصالً االتؤس
اکثر   معموالً  اوقات

 اوقات
 تقریباً
 همیشه 

اعتقاد  «است دنیبهتر از هرگز نرس دنی رس رید»به عبارت  یمن در رانندگ 29
       کامل دارم.

بدون عجله  کند،یمن حرکت نم ی جلو ی و خودرو شودیچراغ سبز م  یوقت 30
       تا حرکت کند.  کنمیصبر م

       . کنمیم ی زیربرنامه یطوالن ی سفرها ی برا شیشاپ یپ 31
       محتاطانه را دوست دارم. یمن رانندگ 32
       . کنمیم هیتوص گرانیرا به د اطی بااحت یمن رانندگ 33

رانندگان آماده  ریساة  رمنتظریغ ی رو شدن با مانورهاهروب ی برا شهی من هم 34
       هستم. 

 ییجلو ی ذهنم مشغول است و ناگهان متوجه توقف خودرو یاغلب وقت 35
       .زنمیترمز م ی با تمام قدرت رو شوم،یم

       است. زیانگجانیاوقات نقض قانون ه یگاه 36
 

 شما رخ داده است؟  ی برا ،اندکه در ادامه آمده یکنون اتفاقاتتا ایآ

گاهی   ندرتبه اصالً االتؤس
اکثر   معموالً  اوقات

 اوقات
 تقریباً
 همیشه 

       .دیآیرو مه که از روب ییسرعت خودرو  نیاشتباه در تخم 37
       خودرو. ی ها روشن کردن چراغ ی جا پاکن بهاشتباه در زدن برف 38
       به آن اشاره کنند. گرانیکه د یها تا وقتفراموش کردن در نورباال بودن چراغ  39
       پارک. ی فضا  نیخاطر اشتباه در تخمبه ی زیبرخورد با چ 40

که امکان برخورد نکردن به آن  یکیو گرفتار شدن در تراف ریاشتباه مس  نیتخم 41
       وجود داشت.

       سه.فرار کردن از چراغ قرمز با دنده ی تالش برا 42
       سر چهارراه. ادهیعابرپ دنیغرق شدن در افکار و ند 43
       .یرانندگ ن یدر ح یبافال یخ 44
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ناصر حبیبی فر و همکاران
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 شخصیت ةناماالت پرسشؤ: س3پیوست 

کامالً  تاالؤس
نظری  موافقم موافقم

کامالً  مخالفم  ندارم
 مخالفم 

      . ستمین یشخص نگران من اصوالً 1
      دور و برم باشند. ی ادیافراد ز شهیدوست دارم هم 2
      تلف کنم. ی پردازال یدوست ندارم وقتم را با خ 3
      دب باشم.ؤمقابل همه مدر کنمیم یسع 4
      . دارمیو مرتب نگاه م زیمتعلق به خود را تم لیوسا 5
      . کنمیحس م  گرانیاغلب خود را کمتر از د 6
      . افتمیزود به خنده م 7

مورد آن در شهیآن روش را هم کنم، دایرا پ ی راه درست انجام کار که یهنگام  8
      . کنمیتکرار م

      مگو دارم.و همکارانم بگو لیاغلب با فام 9
      شده انجام شوند.نییکنم که سر زمان تع میتنظ ی را طور میکارها توانمیم یخوببه 10

دارم خرد   کنمیهستم، گاه احساس م ی ادیز یروح ی تحت فشارها  که یهنگام  11
      . شومیم

      . دانمینم ی اسرحال و سرزنده یلیخودم را فرد خ 12
      . کنندیمرا مبهوت م عتیو طب یهنر  ی هادهیموجود در پد ی هانقش 13
      خودخواه و خودمحور هستم.  یکه من شخص کنندیمردم فکر م یبعض 14
      . ستمین یمرتب و منظم یلیرد خف 15
      .کنم یو غم م ییندرت احساس تنهابه 16
      .برمیلذت م گرانیاز صحبت کردن با د واقعاً 17

ها آن  یو گمراه  یفقط به سردرگم به مطالب متناقض انیگوش دادن دانشجو کنمی م  تصور 18
      منجر خواهد شد. 

      . دهمیم حی ترج گرانیرا بر رقابت با د ی همکار 19
      انجام دهم.  تیرا با احساس مسئول  میکارها ة هم  کنمیم یسع 20
      . کنمیبودن و تنش م  یاغلب احساس عصب  21
      ام. کار آماده ی برا  شهیهم 22
      بر من ندارد. ی اثر باًیشعر تقر 23
      حساس و مشکوک هستم. گرانید تینسبت به قصد و ن 24
      .کنم یبه آن طبق برنامه کار م دنیرس ی هستم و برا یهدف روشن  ی دارا 25
      . کنمیم یارزشیاحساس ب کامالً یگاه 26
      انجام دهم. ییتنهارا به میکارها دهمیم حیترج غالباً 27
      . کنمیرا امتحان م دیو جد یخارج ی اغلب غذاها  28
      .کنند یاستفاده م ها از شما سوء اغلب آن د،یمعتقدم اگر به مردم اجازه ده 29
      . کنمیتلف م ی ادیوقت ز ی قبل از شروع هر کار 30
      . کنمیترس م  ایندرت احساس اضطراب به 31

پیوست 3- سؤاالت پرسش نامة شخصیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 17

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2840-fa.html


بررسی رابطة ابعاد شخصیتی با سبک های رانندگی...
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کامالً  تاالؤس
نظری  موافقم موافقم

کامالً  مخالفم  ندارم
 مخالفم 

      هستم.  ی سرشار از انرژ کنمیاغلب احساس م 32

توجه  آورندیوجود ممتفاوت به ی ها طیکه مح یندرت به احساسات و عواطفبه 33
      . کنمیم

      مرا دوست دارند. انمیاغلب آشنا 34
      . کنمیتالش م داًیبه اهدافم شد دنیرس ی برا 35
      . شومیم  یبا خودم عصبان گرانیاغلب از طرز برخورد د 36
      هستم.  یخوب ةیروح ی خوشحال و بشاش و دارا ی فرد 37

  ی رویپ یاز مراجع مذهب د یبا یاخالق لئمورد مسادر ی ریگ میمعتقدم هنگام تصم 38
      کنم. 

      سرد و حسابگر هستم. ی که من فرد کنندی فکر م یبرخ 39

من حساب  ی عمل به آن رو ی برا توانیهمواره م دهم،یم ی تعهد ایقول  یوقت 40
      کرد.

      .شومیمنصرف م از کار  ،دلسرد شده  رود،ینم شیکارها درست پ یوقت معموالً 41
      . ستمین ینیبشخص بانشاط و خوش 42

کنم، یک احساس خوانم یا یک کار هنری را تماشا میبعضی اوقات وقتی شعری می 43
      کنم. لرزش و یک تکان هیجانی را حس می

      هستم.  انعطافیسرسخت و ب میهادر روش 44
      نیستم. قابل اعتماد و اتکا ،گاهی آن طور که باید و شاید 45
      شوم. ندرت غمگین و افسرده میبه 46
      گذرند. زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می 47
      سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم. ة مل و تفکر جدی دربارأای به تعالقه 48
      کنم شخصی با مالحظه و منطقی باشم.سعی می عموماً 49
      رسانم.فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می 50

گردم که مشکالتم را برطرف کنم و دنبال کسی میاغلب احساس درماندگی می 51
      کند. 

      شخص بسیار فعالی هستم.  52
      دارم.من کنجکاوی فکری فراوانی  53
      گذارم متوجه احساسم شود. اگر کسی را دوست نداشته باشم، می 54
      وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.کنم که هیچنمی تصور 55
      خواستم خود را پنهان کنم. ام که فقط میزده شدهچنان خجالتگاهی آن 56
      دیگران باشم.دهم برای خودم کار کنم تا رهبر ترجیح می 57
      برم.ها یا مفاهیم انتزاعی لذت میاغلب از کلنجار رفتن با نظریه 58

ای به بازی طور ماهرانه یدن به اهداف، دیگران را بهتوانم برای رساگر الزم باشد می 59
      بگیرم. 

      کنم هر کاری را به نحو احسن انجام دهم. تالش می 60
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