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 چکیده 

 و رانندگی تصادفات در درگیر رانندگان بین در تکانشگری و خواهی هیجان مقایسه هدف از این پژوهش

 شهر ندگانران تمامی شاملجامعه آماری پژوهش  است. علی مقایسه ایروش مطالعه از نوع بود. عادی 

نفر افراد  60رده و نفر )افراد تصادف ک 120از بین این جامعه تعداد  .بود 1393 سال دوم نیمه در اردبیل

ب شد. انتخا ش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب به عنوان گروه نمونهتصادف نکرده( با رو

 اطالعات به .جمع آوری شد آرنت خواهی هیجان مقیاسو  بارات تکانشگری مقیاسداده ها با استفاده از 

افزار  نرم زاو با بهره گیری ( MANOVA) چند متغیره تحلیل واریانس آزمون از استفاده با آمده دست

SPSS  طور  میانگین نمرات هیجان خواهی و تکانشگری به داد نشان نتایج .شد تحلیل و تجزیه

یج نشان داد (. همچنین نتا>001/0pمعناداری در افراد تصادف کرده بیشتر از افراد عادی می باشد )

ی به نامگبر بی و حرکتی تکانشگری، سهوی، تازگی اشتباهات و حافظه به مربوط مشکالت پرتی، حواس

استا می توان ر(. در این >001/0pطور معناداری در افراد تصادف کرده بیشتر از افراد عادی می باشد )

ی ندگی منتیجه گرفت هیجان خواهی و تکانشگری از عوامل روانشناختی دخیل در بروز تصادفات ران

 باشد.

 رانندگی. تصادفات تکانشگری، رانندگان، خواهی، هیجانواژگان كلیدی: 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to compare sensation seeking and impulsivity among drivers 

involved in driving crashes. The method of study is causal-comparative. The statistical 

population of the study included all drivers in Ardabil city in the second half of 2014. From 

this population, 120(randomized and 60 non-randomized) were selected as the sample group 

by multi-stage cluster sampling. Data were collected using Barat impulsivity scale and Arendt 

excitement scale. Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) 

and SPSS software. The results showed that the mean scores of sensation seeking and 

impulsivity were significantly higher in the randomized subjects (p<0/001). The results also 

showed that distraction, memory problems and inadvertent errors, novelty, motor impulsivity, 

and maladaptation were significantly higher in the randomized group (p<0/001). In this 

regard, it can be concluded that sensation seeking and impulsivity are the psychological 

factors involved in the occurrence of driving crashes. 

Keywords: Sensation seeking, Impulsivity, Drivers, driving crashes. 
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 مقدمه 

ها تصادفات رانندگی به میزان قابل توجهی افزایش در دنیای پرتحرک امروز با توجه به کثرت وسایل نقلیه و افزایش سرعت آن

های قلبی و های توسعه یافته در مقام سوم بعد از بیماریتصادفات در حال حاضر در کشور یافته است و مرگ و میر ناشی از

 بسیاری از در و است بوده افزایش به رو مرگ به منجر تصادف های میزان گذشته سال های طول درها قرار دارد. سرطان

 از و ایران از جمله این کشورها می باشند. بیشاست. کشور هایی مثل آمریکا، دانمارک  شده عمومی نگرانی به تبدیل کشورها

  (.2009، 1یورواستات سالنامه)رانندگی است هایتصادف علت به اروپایی کشورهای در بزرگساالن و میر مرگ موارد درصد55 

ارد می شود. بیلیون دالر خسارت و 1باشد و از هزینه اقتصادی سالیانه % عامل تصادفات و مرگ و میر، اتومبیل می50امروزه 

در عصر جدید با پیدایش خودروهای با سرعت زیاد و کثرت تصادفات به طور روز افزون، آسیب و صدمات آمار باالیی از علل 

 210000باشد بطوری که سالیانه در ایران بیش از مرگ و میر را تشکیل داد و از معضالت بزرگ جهانی و بخصوص ایران می

بر اساس گزارش (. 1381مجروح دارد )ساالری و همکاران،  70000کشته و  14000مورد تصادف صورت می گیرد که 

 میلیون 50 حدود و کشته های رانندگیتصادف اثر در نفر میلیون یک از بیش ؛ ساالنه2009سازمان بهداشت جهانی در سال 

 1017 و کیلومتر هزار 117 در جرح و فوتی تصادف فقره هزار 200 از بیش ساالنه ایران نیز کشور می شوند. در مجروح نفر

 (. 1389)مهماندار، می افتد اتفاق پیکره شهری
 این در (. 2008، 2هوری و مؤثرند )ویکینز محیط و نقلیه وسیله جاده، انسانی، عامل چهار رانندگی هایتصادف پدید آمدن در

 به توجه با (.1390 )نریمانی و همکاران، است داشته رانندگی ایران هایتصادف در برجسته تری نقش انسانی عامل بین

 بحث روانشناسی مورد موضوعات از یکی مرور و عبور ایمنی و خطر پر رفتارهای بررسی اخیر هایسال الذکر، در فوق آمارهای

از یکی است.  قرارگرفته توجه مورد هادر تصادف درگیری و رانندگی رفتار شخصیتی و هیجانی عوامل حیطه این در و بوده

( فقدان کنترل بازدارنده را به عنوان 1975) 3های مخاطره آمیز تکانشگری می باشد پاالمین و باسعوامل دخیل در رفتار

هسته مرکزی تکانشگری معرفی کرده اند و عواملی چون زمان تصمیم گیری، فقدان اصرار و پافشاری، مستعد مالل بودن یا 

-رفتار ای ازنیاز به هیجان خواهی را از جنبه های دخیل در تکانشگری دانسته اند. رفتار های تکانشی بر گیرنده طیف گسترده

های رشد نایافته، لذت جویانه و عموماَ همراه با درجات خطر باال هستند. این رفتار ها سریع، ناخواسته، بدون فکر و مستعد 

ها نشان می دهد افراد تکانشگر مستعد (. پژوهش1386؛ نقل از اختیاری و همکاران، 2001، 4اشتباه می باشند )پتری

(  و از طرفی با اختالالت خلقی بوده و احتمال 2004ی پرخطر جنسی )واالس و همکاران، بزهکاری، درگیری و نزاع، رفتارها

( در پژوهش خود نشان دادند 1386(. رضوانفرد و همکاران )2012، 5خودکشی در این افراد بیشتر است )سوان و همکاران

های کنترل ، تجربه جویی، رفتارنمرات افسردگی، تکانشگری حرکتی، مخاطره جویی، تکانشگری، حس جویی، ماجراجویی

نشده، نوجویی، فقدان پشتکار و فقدان خود راهبری با رفتار های پرخطر سیگار کشیدن رابطه معنی داری دارد. شانل و 

( در پژوهشی به بررسی تاثیر خشم،تکانشگری، هیجان خواهی و نگرش بر رفتار رانندگی مخاطره آمیز در 2013همکاران )

ی پرداختند که نتایج نشان داد مردان بیشتر از زنان جنوب یقایدر دوربان، آفر لیدانشگاه پس از فارغ التحص انیدانشجو میان

رانندگی مخاطره آمیز دارند و رانندگان با خشم باال، هیجان خواهی، فوریت و عدم قصد قبلی و پشتکار در فعالیت های روزانه 

 به احتمال بیشتر رانندگی خطرناک دارند.

دهد که یکی از عوامل روانشناختی موثر در بروز سوانح رانندگی، هیجان خواهی می فی برخی شواهد پژوهشی نشان میاز طر

 و پیچیده تازه، متنوع، و تجربه هاهیجان جستجوی آن ویژگی که صفتی به صورت را هیجان خواهی (1994) 6باشد. آرنت

هیجان . می کند تعریف است، هاتجربه این خود مالی به خاطر و قانونی اجتماعی، جسمانی، به خطرهای اقدام میل و شدید

                                                        
1 -Euro Calendar acetate 
2 - Vykynz & Houri 
3 - Palamyn & Bass 
4 - Petri 
5 - Swann et al. 
6 - Arendt 



 

  

 

 جستجوی در و می شوند بی قرار و حوصلهبی کسل، خسته، یکنواختی و تکرار از برونگرا هستند، و ماجراجو افرادی ها،خواه

 هایورزش به .دارند متنوع تری و بیشتر جنسی تجربه و رفتار افراد، این. هیجان انگیزند و متنوع تازه، تجارب جدید،

 عالقه بیشتر اتومبیل رانی و خلبانی موتورسواری، چتربازی، کوهنوردی، بلند، ارتفاع در پرش و آزاد سقوط قبیل از خطرآفرین

 خشم و هنجاریبی هیجان خواهی، متغیرهای در باالیی نمره دادند کسانی که نشان نیز ( 2002) 1راندمو و ایورسن .دارند

 کسب کرده اند، پایینی هاینمره متغیرها این در که آنهایی با مقایسه در فراوان تری پرخطر اند، رانندگیکرده کسب رانندگی

 با پایین هیجان خواهی به نسبت باال که هیجان خواهی داد ( نشان2005) 2دهلن و همکاران مطالعه نتایج. کردند گزارش

 نقش هیجان خواهی دادند که نشان ایمطالعه ( در2010) 3رومر و بیشتری دارد. دانالپ ارتباط رانندگی غیرعادی رفتارهای

هیجان  که بود این بیانگر (2010)4هاک و همکاران درحالیکه بررسی. دارد موتورسیکلت با جوانان هایتصادف در برجسته ای

توان نتیجه گرفت هیجان خواهی در بنابرین می .نیست معنادار موتورسواران میزان آسیب پذیری با ارتباط در تکانشی خواهی

 و خواهی بروز تصادفات رانندگی نقش دارد. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا  هیجان

 رانندگان عادی متفاوت است؟ و رانندگی تصادفات در درگیر رانندگان بین در تکانشگری

 روش تحقیق 
رانندگان  یپژوهش شامل تمام یجامعه آمابود.   یا سهیمقا-یروش پژوهش در مطالعه حاضر عل اتیو فرضبا توجه به اهداف 

شود و با  یانتخاب م یچند مرحله ا ای بود. نمونه گیری این پژوهش بصورت خوشه 1393دوم سال  مهیدر ن لیشهر اردب

افراد  نیا نیانتخاب شده و از ب لیاز رانندگان شهر اردب نفر )بر اساس جدول مورگان( 400روش در مرحله اول  نیاستفاده از ا

شده  ییمقطع تصادف نکرده بودند شناسا نکه در هما یحداقل دو بار سابقه تصادف و رانندگان ریسال اخ کیکه در  یرانندگان

پژوهش با توجه به وجود سه  نیدر ا. انتخاب شدبه روش نمونه گیری تصادفی نفر(  120نفر )جمعاَ  60و از هر گروه تعداد 

 شتریب نانیبا اطم میتعم تیو قابل یرونیاعتبار ب شیافزا یبرا نمونهتعداد از گروه  نیکه ا شدنفر انتخاب  120جمعاَ  ریمتغ

  انتخاب شد.

(. این 2004ان، ویرایش یازدهم آن توسط بارت ساخته شده است)بارت و همکار( BIS-11مقیاس تکانشگری بارات )

، تکانشگری ای تدوین شده است. که سه عامل تکانشگری شناختیپرسشنامه و به صورت چهار گزینه 30پرسشنامه دارای 

( 1995ن، استانفور و بارت )است. پاتو 120و  30ترین و باالترین نمره به ترتیب کند. پایینحرکتی و بی برنامگی را ارزیابی می

ر پژوهشی برای (، د1388اند. نادری و حق شناس )را گزارش کرده 83/0تا  79/0پایایی درونی برای نمره کل آن را از 

اکرمن در واهی ذخنخستین بار در ایران به اعتبار یابی مقیاس تکانشگری بارت، با محاسبه همبستگی آن با مقیاس هیجان 

ه روش تصنیف بو  72/0کرونباخ و ضرایب پایایی آن به روش آلفای   =28/0rجامعه دانشجویی پرداختند. ضریب همبستگی 

 به دست آمد. 60/0

 که ستا ماده 20 دارای این مقیاس شد. ساخته آرنت جفری توسط 1992 سال در آزمون اینمقیاس هیجان خواهی آرنت: 

 پی در اکرمنز پنجم نسخه هایمحدودیت از اجتناب با آرنت، تازگی و شدت است. مقیاس هیجان خواهی مقیاس خرده 2 شامل

 و تازگی به با نیاز خواهی هیجان از مفهومی با آرنت مقیاس است. شده ساخته رفتار گوناگون انواع با رابطه هیجان خواهی کشف

 که اختیزیست شن و ژنتیک پایه گونه هر تاکید بر جای به همچنین است. شده مشخص فرعی محور دو عنوان به محرک شدت

-)کارترو دارد توجه رفتار هدایت در اجتماعی تعامل و نقش جامعه پذیری به مقیاس این بود، نظر مد زاکرمن پنجم نسخه در

های یرمقیاسز با آزمون این هایزیرمقیاس همبستگی (2008) سالیناس و دیوس -کارترو (. مطالعه2008سالیناس،  و دیوس

و  65/0رتیبتو ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های تازگی و شدت به  69/0و  20/0بین  زاکرمن خواهی هیجان آزمون

 بدست آمد.  67/0( ضریب آلفای کرونباخ 1392به دست آمد نریمانی و همکاران ) 69/0

                                                        
1 - Ayvrsn & Randmo 
2 - Dhln et al. 
3 - Dunlop & Romer 
4 - Haque et al 



 

  

 

 یافته ها
درصد مونث  40و  درصد مذکر 60درصد مونث بودند و در گروه افراد عادی  66/31درصد از افراد تصادف کرد مذکر و  33/68

 20سال و  31-35درصد  66/21، 26-30درصد بین  33/43، 25درصد گروه تصادف کرده کمتر از  15بودند. همچنین 

 31-35درصد  30، 26-30درصد بین  33/13،  25درصد گروه عادی کمتر از  66/16سال سن داشتند.  36درصد بیشتر از 

 سال سن داشتند. 36درصد بیشتر از  40سال و 
 یو تکانشگر یخواه جانیه: میانگین و انحراف استاندارد نمرات 1جدول 

 

 

 گروه ها

 عادی تصادف كرده 

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 82/8 23/49 91/6 62/57 هیجان خواهی

 31/6 43/25 001/5 82/31 تازگی 

 68/4 80/23 51/4 80/25 شدت

 48/6 17/78 19/8 50/91 تکانشگری

 66/4 26/24 20/3 22/25 تکانشگری شناختی 

 21/2 47/24 24/5 67/28 تکانشگری حركتی

 83/5 43/29 03/4 60/37 بی برنامه گی

 62/57ی خواه جانیه، نشان می دهد میانگین و )انحراف معیار( در افراد تصادف کرده و عادی به ترتیب 1نتایج جدول 

 50/91ی میانگین و )انحراف معیار( در افراد تصادف کرده و عادی به ترتیب گر تکانش( بدست آمد. 82/8) 23/49( و 91/6)

 ( بدست آمد. 48/6) 17/78( و 19/8)
 یو تکانشگر یخواه جانیه جهت بررسی فرض همگنی ماتریس های واریانس نمرات باكسآزمون  جینتا: 2جدول 

 یدار یسطح معن 2درجات آزادی 1درجات آزادی F مقدار باكس

15/6 08/1 6 31/4 41/0 

 ، آزمون باکس معنی دار نمی باشد بنابرین شرط همگنی ماتریس های واریانس بدرستی رعایت شده است.2طبق نتایج جدول 
 یو تکانشگر یخواه جانیهجهت بررسی فرض همگنی واریانس نمرات  لوینآزمون  جینتا: 3جدول 

 یدار یسطح معن 2درجات آزادی 1درجات آزادی F ها گروه

 23/0 118 1 03/1 هیجان خواهی 

 10/0 118 1 71/2 تکانشگری

نشان می دهدكه آزمون لوین معنی دار نیست. بر اساس این نتایج پیش فرض همگنی واریانس ها  ،3نتایج جدول 

در متغیر های فوق در گروه های مورد مطالعه تایید شد. در نتیجه استفاده از آزمون پارامتریک، تحلیل واریانس 

 چند متغیری بالمانع است.
 یو تکانشگر یخواه جانیه : نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیری میانگین نمرات4جدول 

 مجذور اتا یدار یسطح معن 2درجات آزادی 1درجات آزادی F مقدار نام آزمون 

 

 

 مدل

 98/0 000/0 116 3 75/2 99/0 ییایلیاثر پ

 98/0 000/0 116 3 75/2 01/0 لکزیو المبدا

 98/0 000/0 116 3 75/2 33/71 لنگیهت اثر

 98/0 000/0 116 3 75/2 33/71 خطا شهیر نیبزرگتر

 33/0 000/0 116 3 09/94 33/0 ییایلیپ اثر 



 

  

 

 

 گروه

 33/0 000/0 116 3 09/94 66/0 لکزیو المبدا

 33/0 000/0 116 3 09/94 51/0 لنگیاثر هت

 33/0 000/0 116 3 09/94 51/0 خطا شهیر نیبزرگتر

 یو تکانشگر یخواه جانیهنمرات  بر را (MANOVA)ی ریچند متغ انسیارو لیتحل آزمون معناداری جینتا ،4جدول شماره 

دهد که بین افراد تصادف کرده و عادی از نظر . نتایج نشان میدهدینشان مدر دو گروه از افراد تصادف کرده و افراد عادی را 

معناداری وجود دارد. مجذور اتا )که در واقع مجذور ضریب همبستگی بین متغیرهای تفاوت  یو تکانشگر یخواه جانیه

وابسته و عضویت گروهی است( نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه با توجه به متغیر های وابسته در مجموع معنی دار است 

ف بدست آمده بین دو گروه ناشی از % درصد واریانس مربوط به اختال33درصد می باشد. یعنی  33/0و میزان این تفاوت 

 تفاوت گروه ها می باشد.
 در دو گروه مورد مطالعه یو تکانشگر یخواه جانیهنمرات  نیانگیم یریچند متغنتایج آزمون تحلیل واریانس  :5جدول

 

 

 SS وابسته ریمتغ

 
Df MS F P اتا ضریب 

 96/0 000/0 32/3 50/304522 1 50/304522 هیجان خواهی  مدل

 98/0 000/0 25/8 81/767722 1 81/767722 تکانشگری

 14/0 000/0 49/20 004/1876 1 004/1876 هیجان خواهی  گروه

 30/0 000/0 90/50 81/4734 1 81/4734 تکانشگری

    54/91 118 86/10801 هیجان خواهی  خطا

    01/93 118 55/10975 تکانشگری

 جانیهمشاهده می شود نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان می دهد که میانگین   ،5همانطور که در جدول شماره 

( به طور معنی داری در افراد تصادف بیشتر از  افراد غیر تصادف کرده بدست آمد F=90/50ی )تکانشگر( و F=49/20) یخواه

(001/0P< .) 

  گیریبحث و نتیجه
ی صورت و عاد یدر تصادفات رانندگ ریرانندگان درگ نیدر ب یو تکانشگر یخواه جانیه سهیمقاپژوهش حاضر نیز با هدف 

ی تفاوت دارد. عاد و یرانندگ تصادفات در ریدرگ رانندگان نیب در یخواه جانیهگرفت. فرضیه اول پژوهش عبارت بود از اینکه 

ی عاد و یرانندگ تصادفات در ریدرگ رانندگان نیب درو زیر فرضیه های مربوط به این فرضیه عبارت بود از: شدت و تازگی 

تفاوت دارد. برای بررسی این فرضیه از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد هیجان خواهی و تازگی به 

طور معناداری در افراد درگیر در تصادفات رانندگی بیشتر از افراد عادی می باشد. نتایج پژوهش حاضر، با نتایج سوان و 

 های پدیده صورت به هیجان(  همسو می باشد. 2013( و شانل و همکاران )1386(، رضوانفرد و همکاران )2012)  مکارانه

 خاصی حالت شوند می باعث هستند که احساس های ذهنی  نظر از این هیجان دارند وجود و اجتماعی هدفمند زیستی ذهنی،

هیجان بصورت نیاز به هیجانات و تجارب . هستند هم زیستی اکنش هایها و  هیجان کنیم احساس را شادی یا عصبانیت مثل

متنوع، جدید و پیچیده و همچنین تمایل به پذیرش خطرات جسمی و اجتماعی برای حصول به این گونه تجارب، تعریف می 

ت می کند. هیجان شود. افراد هیجان خواه ویژگی های شخصیتی خاصی دارند که رفتار آنها را در موقعیت های مختلف هدای

خواهان دائماَ در جستوجوی محرک های جدید و تازه در محیط زندگی خود هستند و حاضرند آن را به بهای سنگین در 

معرض خطر قرار دادن حیثیت و اعتبار اجتماعی و حتی سالمت جسمانی و حیات خود به دست آورند. آنها به احتمال بیشتری 

(. 1389د که از تکرار و یکنواختی خسته،  کسل و بی حوصله می شوند )مهرابی و همکاران، افرادی ماجراجو و برون گرا هستن

این ویژگی ها باعث می شود افراد هیجان خواه در هنگام رانندگی به دنبال رسیدن به هیجانات بوده و در هنگام رانندگی از 

 فات مکرر در این افراد نسبت به افراد عادی می شود.سرعت مطمئنه و قوانین رانندگی تخطی کرده و این امر موجب بروز تصاد



 

  

 

و زیر  تفاوت دارد یو عاد یدر تصادفات رانندگ ریرانندگان درگ نیدر ب یتکانشگرفرضیه دوم پژوهش عبارت بود از اینکه 

 تصادفات در ریدرگ رانندگان نیب درفرضیه های مربوط به این فرضیه عبارت بود از: تکانشگری شناختی، حرکتی و بی برنامگی 

ی تفاوت دارد. برای بررسی این فرضیه از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد که نتایج نشان داد تکانشگری عاد و یرانندگ

و تکانشگری حرکتی و بی برنامگی به طور معناداری در افراد درگیر در تصادفات رانندگی بیشتر از افراد عادی می باشد. نتایج 

هاک و  ( و 2010) 2رومر و (، دانالپ2005) 1(، دهلن و همکاران2002راندمو ) و ا نتایج ایورسنپژوهش حاضر، ب

همسو می باشد. تکانشگری گرایش به رفتارهایی است که شامل بی مالحظه گی، پیش بینی ناپذیری و عمل  (2010)3همکاران

( برای اثبات این موضوع 1994اتفاق می افتد. بارات ) کردن بدون نقشه قبلی و یا رفتارهایی که بدون تفکر یا اندیشه درست،

(. رفتارهای 1390که بیشتر مشکالت افراد به ناتوانی آنها در برابر تکانشگری و در برنامه ریزی برای آینده مربوط شود )دادفر،

می شوند که اگر چه تا  تکانشی که در برخی رویکرد ها، رفتارهای مخاطره آمیز نیز خوانده می شوند، به عملکرد هایی گفته

اندازه ای با آسیب یا زیان های احتمالی همراهند، دستیابی به گونه ای پاداش را نیز فراهم می کنند )اختیاری وهمکاران، 

(. رانندگانی که رفتار های تکانشی موجب می شود افراد در هنگام رانندگی از قوانین اجتماعی و راهنمایی و رانندگی 1382

و به دنبال پیروی از تکانه های درونی بوده که این امر موجب می شود این رانندگان سرعت های غیر مجاز، انحراف پروی نکرده 

 توانیم قیتحق نیا یها تیاز محدود به طرفین، ویراژ و ... را داشته باشند و این موجب بروز تصادفات رانندگی در افراد شود.

 اطیبا احت گرید یایپژوهش به مناطق جغراف نیا جینتا میتعم نیاشاره کرد بنابر لیبه شهر اردب یبه محدود بودن نمونه آمار

های مزاحم چون متغیرهای از محدودیت دیگر این پژوهش می توان به ناتوانی پژوهشگر در کنترل برخی متغیر عمل شود.

 لیبودن گروه نمونه به شهر اردب محدود یدر راستا خانوادگی، محیطی و... که می توانست در نتایج پژوهش دخیل باشد.

به پژوهشگران عالقمند  .ردیشهر ها صورت گ ریدر سا یپژوهش نیهمچ شتریب نانیبا اطم جینتا میتعم یشود برا یم شنهادیپ

در این زمینه پیشنهاد می شود چنین پژوهشی در گروه های متفاوت و با استفاده از ابزار های دیگر و به تفکیک نوع شغل 

 رانندگان انجام شود.

  منابع
ای ، تازه هل و ارزیابی آنلیتکانشگری و رویکرد ها و ابزار های مختلف در تح (.1386اختیاری، حامد؛ رضوانفرد، مهرناز و مکری، آذرخش.)

 .28-41، ص 4علوم شناختی، شماره 
ی از تصادفات رانندگی در شهر بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناش(. 1381ساالری، علی اکبر؛ عقیلی، ابوالقاسم و پیرانه حداد، فرهاد.)

 .19-26، ص 3ره ، شما10رمانی شهید صدوقی یزد، سال د-، مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشتییزد

گری با میزان وابستگی رابطه ویژگی های شخصیتی و تکانش(. 1386رضوانفرد، مهرناز؛ اختیاری، حامد؛ مکری، آذرخش و کاویانی، حسین.)
 .33-49، ص 4، شماره 9، مجله تازه های علوم شناختی، سال نیکوتین در افراد سیگاری

اری استعداد داجتماعی برخود کنترلی، خودکارآمدی وتکانشوری دانش آموزان اثربخشی آموزش حل مساله (. 1390دادفر، صدیف .)
 . پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشکاه آزاد اسالمی واحد اردبیل. اعتیاد

و عوامل جمعیت  واهی(. پیش بینی رفتارهای پر خطر بر اساس هیجان خ1389مهرابی، حسینعلی؛ کجباف، محمدباقر و مجاهد، عزیزاهلل.)

 .68 -51، ص 2، شماره6شناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله مطالعات روانشناختی، دوره 

  راهور. لیسپ های راهبردیپژوهش مرکز تهران: انتشارات .تهران تصادفهای و قوانین بر درآمدی (.1389محمدرضا.) مهماندار،

گی در رانندگان مقایسه زمان واکنش، حواس پرتی و خست(. 1390سینی، سیدسامان .)نریمانی، محمد؛ رجبی،سوران؛ احدی، بتول و ح
 .54-47، ص 2، شماره 12. دانش و پژوهش در  روانشناسی کاربردی، دوره درگیر در تصادف ها و رانندگان عادی

انس بین خستین کنفرن، مقاالت اده ایکاربرد روش های چند ضابطه ای در ارزیابی و بهبود ایمنی حمل و نقل ج(.1384وزیری، منوچهر.)

 المللی حوادث رانندگی و جاده ای، دانشگاه تهران.
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