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براي آسیب رساندن به شخصي دیگر تعریف مي شود. همچنین
منظور از رانندگي پرخاشگرانه و خشونت آمیز هرگونه رفتاري 
به  را  دیگر  افراد  عمدي  صورت  به  آن  توسط  راننده  که  است 
خطر بیاندازد و باعث آسیب روحي و یا جسمي آن ها شود]2[.

دسته بندي هاي متفاوتي را براي انواع پرخاشگري در منابع 
و مراجع موجود است. یکي از آن ها، تقسیم بندي پرخاشگري به 
ابزاری2 است. در پرخاشگري احساسي،  دو دسته احساسي1 و 
شخص هدفش تنها آزار و اذیت روحي و یا فیزیکي فرد دیگر 
است و از این کار هیچ سودي نمي برد، هیچ مشکلي نیز براي 
را  بهتري  احساس  لحظه  آن  در  فقط صرفاً  و  نمي شود  او حل 
فیزیکي  حمله  ناسزاگویي،  حالت  این  از  مثالي  مي کند.  تجربه 
به افراد و یا ضربه زدن عمدي با خودرو به افراد و یا خودروهاي 
که  مي گیرد  صورت  زماني  ابزاري  پرخاشگري  اما  است.  دیگر 
فرد هوشیارانه و  براي رسیدن به هدف خاصي، دست به اقدام 
پرخاشگرانه بزند. براي مثال، شخص زماني که احساس مي کند 
فردي مسیرش را سد کرده، شروع به بوق زدن ممتد و چراغ 

جواد جمعه پور چهار امان 1، حبیب اهلل نصیری2
1- کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف 

 2- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

شناسایی عوامل موثر بر ابراز خشونت و پرخاشگری در رانندگی 
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چکیده
رفتارهاي  بر  موثر  عوامل  همچنین  و  رانندگي  در  آن  ابراز  نحوه  و  پرخاشگري  و  خشونت  سطح  بررسي  به  پژوهش  این  در 
  )Dax( و شاخص ابراز خشونت )DAS( پرخاشگرانه رانندگان پرداخته شده است. بدین منظور از شاخص پرخاشگري رانندگي
در آن وجود دارد، استفاده شده است. همچنین در ادامه رابطه سطح و نحوه ابراز پرخاشگری و  تجربه رانندگي، جنسیت، تعداد 
تصادفات و تعداد جریمه ها بررسي شده است. براي این منظور، 185 نفر از ساکنین شهر مشهد که حداقل سه سال از گواهینامه 
رانندگي شان مي گذرد مورد بررسي قرار گرفتند. از این تعداد 53 درصد آن ها مرد و 47 درصدشان زن بودند.با مقایسه اولیه داده ها، 
با پژوهش هاي مشابه در کشورهاي اروپایي مانند اسپانیا، انگلیس،  هلند و ... مشخص شد، میزان پرخاشگري در بین رانندگان ایراني 
به مراتب بیشتر است. پس از تحلیل داد ه ها، از لحاظ آماري تفاوتي میان میزان پرخاشگري و عصبانیت بین مردان و زنان مشاهده 
نشد.  بررسي همبستگي بین متغیرها نشان مي دهد با افزایش تجربه رانندگي احتمال بروز پرخاشگري کاهش مي یابد. رابطه خاصي 
بین تعداد جریمه ها و تعداد تصادفات و میزان پرخاشگري مشاهده نشد. تحلیل داده ها نشان مي دهد عالوه بر شرایط و اتفاقات 

موجود در حین رانندگي، عوامل دیگر مانند شخصیت راننده  نیز بر میزان پرخاشگري آنها تاثیر بسزایي دارد.

کلید واژه:  پرخاشگري، رانندگي، خشونت، ترافیک، تصادف

1- مقدمه

در  انتقام جویي  و  رقابت جویي  بي صبري،  عصبانیت،  میزان 
رفتارهاي پرخاشگرانه و تهاجمي رانندگان بسیارباالست. در تمامي 
ساعاتي که افراد چه به عنوان راننده، مسافر و یا عابر در خیابان ها 
مواجه اند.  گرفتن  راه  زور  به  و  راه  بریدن  با  هستند،  تردد  در 
رانندگاني که سریع الین عوض مي کنند یا راه دیگران را مي گیرند 
و یا سپر به سپر رانندگي مي کنند، سرعت غیرمجاز و اکثراً انحراف 
به چپ، گردش به چپ و تصمیم گیري هاي آني دارند. ویراژ دادن، 
بوق  و  مناسب  فاصله  رعایت  عدم  زیاد،  سرعت  کشیدن،  الیي 
رانندگان است]1[. این قبیل  از جمله روش  هاي  زدن هاي مکرر 

در  خصوصا  رانندگي  حین  در  پرخاشگرانه  رفتارهاي 
از  مختلف  دالیلي  برخي،  یافته اند.  افزایش  بسیار  شهرها، 
اثرات  حتي  یا  و  خیاباني  شبکه هاي  ترافیک  باالي  تراکم  جمله 
مي برند.  نام  آن  براي  را  امروزي  پردغدغه  زندگي  نامطلوب 
پرخاشگري به طورکلي، به عنوان حرکت و رفتاري عمدي 
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دادن مي کند و یا به فاصله اي خیلي کم از سپر عقب خودروي 
مقصد  به  زودتر  بایستي  کند  احساس  هرگاه  مي راند.  جلویي 
مورد نظرش برسد، چراغ قرمز یا تابلوی ایست را با سرعت رد 
مي کند و یا در خیابان به صورت مارپیچ رانندگي مي کند [3].

رانندگي  عباراِت  زبان،  انگلیسي  مقاالت  و  منابع  از  بسیاري  در 
خیاباني  خشم  و   )Aggressive  Driving( پرخاشگرانه 
در  مي شوند  برده  کار  به  یکدیگر  جاي  به   )Road  Rage(
حالي که بین آنها تفاوتي بنیادین موجود است. خشم خیاباني 
به  و  داراست  پرخشگرانه  رانندگي  به  نسبت  شدیدتر  شکلي 
مانند  مي شود،  شناخته  مجرمانه  شکني  قانون  یک  عنوان 
به  منجر  و خوردهایي که حتي  زد  یا  و  آمیز  توهین  رفتارهاي 
به عنوان  پرخاشگرانه  رانندگي  نیز مي شوند، در حالي که  قتل 

قانون شکني در حوزه رانندگي شناخته شده است.
مرتبط  زیادي  عوامل  با  را  رانندگي  در  پرخاشگري  محققین، 
شرایط  کلي  دسته  سه  به  را  آن ها  مي توان  که  اند  دانسته 
تقسیم بندي  آماري  متغیرهاي  و  شخصیتي  عوامل  محیطي، 

کرد. 
محیطي:  عوامل 

و  ترافیک  تراکم  که  اند  داده  نشان  پژوهش ها  از  بسیاري 
راننده  رفتار و سالمتي  بر روي  تاثیر منفي  انسداد مسیر سفر، 
کلي  طور  به  مي توان  همچین،  مي گذارد.  خودرو  مسافرین  و 
با تراکم باالي ترافیک موجب  اظهار کرد که حضور در شرایط 
در  ولي  مي شود.  راه  استفاده کنندگان  اذیِت  و  استرس  ایجاد 
پاسخ به این سوال که آیا استرس و ناراحتي از شرایط ترافیکي 
تحقیقات  خیر،  یا  مي شود  پرخاشگرانه  هاي  رفتار  ایجاد  باعث 
پیش  در  را  متفاوتي  نتایج  که  است  گرفته  صورت  بسیاري 
داشته اند. براي مثال برخي پژوهش ها )شینار1، 1999( به این 
ترافیک  با  شرایط  در  خشونت آمیز  رفتار  که  رسیده اند  نتیجه 
پژوهش ها  از  دیگر  برخي  در  و  است  شده  گزارش  بیشتر  باال 
و  ترافیک  میزان  بین  رابطه اي   )1999 همکاران،  و  )الیونن2 

پرخاشگري گزارش نشده است ]4،5،6[. 
متغیرهاي آماري )سن و جنسیت(:

با  جنسیت  و  سن  رابطه  بررسي  براي  زیادي  تحقیقات 
رانندگي پرخاشگرایانه انجام شده است. در غالب پژوهش ها با 
آمیز کاهش  رفتارهاي خشونت  رانندگي و سن،  افزایش تجربه 
یافته است و در نقطه مقابل رانندگان جوان تمایل بیشتري به 

رانندگي با ریسک باال دارند.
تقسیم  دسته  دو  به  تحقیقات  نتایج  جنسیت  اثر  با  رابطه  در 

از پژوهش ها میزان پرخاشگري در بین مردان  اند. برخي  شده 
از  دیگر  دسته  در  و  کرده اند  گزارش  بیشتر  زنان  به  نسبت  را 
لحاظ آماري تفاوتي بین پرخاشگري در رانندگي بین مردان و 

زنان دیده نشده است ]5[.
:)DAS1( شاخص پرخاشگري در رانندگي

نمونه  رانندگان  بین  در  پرخاشگري  میزان  سنجش  براي 
از این شاخص، که در سال 1994 توسط دفن باچر و همکاران 
ارائه شد استفاده شده است. شاخص هاي بسیاري براي تعیین 
اما  شده،  ارائه  اخیر  سال هاي  در  رانندگي  پرخاشگري  میزان 
شاخص DAS یکي از قدیمي ترین و پرکاربرد ترین آنها است. 
از آن براي سنجش پرخاشگري  از مقاالت و منابع  در بسیاري 
بلند  و  )33 سوال(  کوتاه  نوع  دو  است.  استفاده شده  رانندگي 
که  آن  بلند  نوع  در  است.  موجود  شاخص  این  از  سوال(   14(
زیر   6 با  است سوال ها  استفاده شده  آن  از  نیز  تحقیق  این  در 
از  و  مي کنند  ارائه  را  رانندگي  موقعیت   33 متفاوت،  مجموعه 
پاسخگو میخواهد تا میزان خشم و عصبانیت خود را در شرایط 
اعالم کند )جدول2(. دفن باخر و همکاران )1994(  بیان شده 
آلفاي کرونباخ پرسشنامه را 0/9 و 0/8 براي نوع کوتاه و بلند 
 6 از  هرکدام  براي  میزان  این  همچنین  اند.  کرده  اعالم  آن 

زیر مجموعه نیز بین 0/78 تا 0/87 بیان شده است]9[.
:) Dax2( شاخص ابراز پرخاشگری

برای   )2002( همکاران  و  باخر  دفن  توسط  شاخص  این 
طراحی  رانندگی  حین  در  عصبانیت  بیان  و  ابراز  نحوه  ارزیابی 
دانشجویان  با  مصاحبه  طریق  از  آیتم   62 ابتدا  در  است.  شده 
 18 به  تعداد  این  سپس  و  شده  انتخاب  دانشگاه  کارمندان  و 
آیا  که  می شود  پرسیده  سوال  افراد  از  یافتند.  کاهش  آیتم 
انجام  رانندگی  هنگام  در  عصبانیت  هنگام  در  را  واکنش  این 
می دهید؟ ) برای مثال، " تعمدا مسیر راننده دیگر را میبندم"، 
خودم  به  یا  و  میگویم"  ناسزا  دیگر  راننده  به  بلند  صدای  با   "
دارای  سواالت  دارند"  وجود  هم  بد  راننده های  که  می قبوالنم 
 :4 و  وقت  هیچ  تقریبا   :1( هستند  گزینه ای  چهار  های  پاسخ 
تقریبا همیشه(. این سواالت در چهار بخش 1( واکنش کالمی، 
2( واکنش فیزیکی، 3( واکنش با استفاده از خودرو و 4( تطابق 
پذیری با شرایط. هر کدام از زیر بخش ها دارای آلفای کرونباخ 

0/88، 0/18، 0/86 و 0/90 هستند و این ضریب 

1- Driving Anger Scale
2- Driving Anger Expression Inventory
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2- اهداف تحقیق 
از  و  جامعه  در  پرخاشگري  باالي  نسبتا  به سطح  توجه  با 
از هر 100هزار نفر 40  ایران  آنجایي که طبق آمار در کشور 
نفر در تصادفات ترافیکي از بین مي روند،  الزم است تحقیقات 

بیشتري بر روي رفتار رانندگان خودروها انجام شود. 
بین  در  رانندگي  پرخاشگري  و  خشونت  سطح  پژوهش  این 
مردان و زنان بررسي مي کند و سپس این میزان، با برخي از 
اند مقایسه  انجام داده  اروپایي که تحقیقات مشابه  کشورهاي 
مي شود. در ادامه به بررسي رابطه رفتار بین زنان و مردان در 
زمینه خشم و عصبانیت در رانندگي پرداخته مي شود. از دیگر 
پرخاشگري،  میزان  بین  رابطه  بررسي  پژوهش  این  اهداف 

تجربه رانندگي، تعداد تصادف ها و تعداد جریمه ها است.

3- روش کار
الي 15 آبان سال  تاریخ 15 مهر  از  تعداد 185پرسشنامه 
1392 به صورت رندوم و اتفاقي بین مردم شهر مشهد تقسیم 
شد. به افراد پاسخگو گفته شد که هیچ نیازي به درج نام شان 
دقت  با  شد  خواسته  آن ها  از  همچنین  نیست.  پرسشنامه  در 

کافي به سواالت پاسخ دهند. 

از دیگر نکات جالب توجه اینکه 53 درصد از افراد، در سه 
حالي  در  این  اند.  کرده  تصادف  بار  یک  حداقل  گذشته  سال 
انجام   )2002( همکاران  و  پارکر  که  تحقیقي  در  که  است 
داده اند این میزان، در کشورهاي انگلیس 13/2 درصد، هلند 
نرخ  از  نشان  که  است،  درصد   22/5 فنالند  و  درصد   28/2
کشورهاي  به  نسبت  ایران  کشور  در  رانندگي  تصادفات  باالي 

ذکر شده است ]10[.
پرسشنامه مقیاس خشم در رانندگي )ِدفن باچر و همکاران، 
1994( شامل 33 موقعیت در حین رانندگي است که احتمال 
 .)2 )جدول  دارد  وجود  موجود  آن  در  برانگیخته شدن خشم 
از شرکت کنندگان خواسته شد میزان خشم و عصبانیت خود 
 ، پرسشنامه  در  شده  نوشته  هاي  موقعیت  از  یک  هر  در  را 
نمي شوم  عصباني  اصال   )1( هاي  گزینه  از  یکي  انتخاب  با 

افراد  بودند.  پاسخگویان مرد و 47 درصد آن ها زن  53 درصد 
داراي سنین بین 20 تا 71 سال بودند که همه آنها حداقل سه 
بود  گذشته  رانندگي شان  گواهینامه  مدرک  اخذ  تاریخ  از  سال 
دانشجو،   افراد  درصد   41/2 واریانس:10/22(.  )میانگین:22، 
آزاد، 4 درصد  داراي شغل  کارمند، 13/4 درصد  24/7 درصد 

بازنشسته و 20/6 درصد فاقد شغل )خانه دار یا بیکار( بودند. 
سه  در  رانندگي  تصادفات  تعداد  افراد  از  پرسشنامه  ابتداي  در 
گذشته،  سال  در سه  رانندگي  جریمه هاي  تعداد  گذشته،  سال 
سال  اینکه چند  و  روز  شبانه  در طول  رانندگي  زمان  میانگین 
از اخذ گواهینامه رانندگي فرد گذشته است، نیز پرسیده شده 

بود )جدول 2(.
همانطور که در جدول 1 دیده مي شود، میانگین تعداد تصادفات 
از زنان است، که  و تعداد جریمه ها در مردان به مراتب بیشتر 
رانندگي  مقدار  بودن  بیشتر  به  مي توان  را  موضوع  این  البته 

مردان در طول روز نیز ربط داشته باشد. 

 )4( تقریبا عصباني مي شوم   )3( )2(کمي عصباني مي شوم 
اعالم  مي شوم  عصباني  زیاد  خیلي   )5( مي شوم  عصباني  خیلي 
تعریف  زیر  عناوین  با  گروه  شش  در  موقعیت   33 این  نمایند. 

شده اند ]9[:
مخالف  حرکات  و  رفتار  دیگر  نزاکت1)رانندگان  عدم   )1(
مشکالت   )2( دهند(،  مي  انجام  را  رانندگي  در  مرسوم  نزاکت 
و  مشکل  باعث  که  عملیاتي  و  ترافیکي  )مسائل  ترافیکي 
ساخت  عملیات  یا  ترافیک  تراکم  مانند  مي شود،  فرد  ناراحتي 
یا  و  پیاده  )عابر  آهسته2  رانندگي   )3( مسیر(   تعمیرات  و 
مي شوند(،  ترافیک  جریان  شدن  کند  باعث  دیگر  هاي  خودرو 
انجام  را  حرکتي  دیگر  خودروي  خصمانه3)رانندۀ  واکنش   )4(
میدهد که باعث رنجش فرد مي شود(، )5( رانندگي غیرقانوني                                                                            
)راننده هاي دیگر قوانین مرسوم رانندگي را رعایت نمي کنند( 
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جدول 1- اطالعات افراد شرکت کننده به تفکیک زن و مرد

1- Discourtesy
2- Slow driving
3- Hostile gesture
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و )6( حضور پلیس )پلیس در محلي که فرد رانندگي مي کند، 
در  سوالي   33 نمونه  براي  کرونباخ  آلفاي  میزان  دارد(  حضور 
این پژوهش 0/91 و براي هرکدام از زیر مجموعه هاي آن بین 

0/70 تا 0/81 بود.

 Dax جدول 2- نتایج شاخص ابراز خشونت
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شکل 5 : مدلسازی با نرم افزار AIMSUN- سمت چپ: تقاطع چراغ دار 
جدول 3-  مقایسه شاخص پرخاشگري DAS  در دو تحقیق حاضر و الیونن و همکاران، 1998 ]12[)موجود( - وسط: تقاطع لوزوی - سمت راست: تقاطع شبدری
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جدول 4- مقایسه شاخص پرخاشگري بین مردان و زنان نمونه

پاسخ  معیار  از  انحراف  و  میانگین  میزان   3 جدول  در 
براي  تفکیک  به  شده،  اشاره  زیرگروه   6 از  هرکدام  براي  ها 
آزمون همچنین  است.  شده  داده  نشان  نمونه  مردان  و  زنان 

همانطور  و  گرفت  انجام  جنسیت  متغیر  اثر  بررسي  براي  نیز   t
بین  ظاهري  اختالف  علي رغم  مي شود،  دیده  جدول3  در  که 
و  مردان  میان  میان  تفاوتي  هیچ  آماري  لحاظ  از  میانگین ها 
زنان از نظر میزان پرخاشگري دیده نشده است. همچنین تعداد 
زنان و  مردان  بین  در  رانندگي  هاي  تعداد جریمه  و  تصادفات 

موجود  پارامترهاي  میان  همبستگي  مقادیر   4 جدول  در 
پرخاشگري،  و  زیر شاخص خشونت   6 از جمله،  پرسشنامه  در 
روز،  شبانه  در  رانندگي  ساعات  میانگین  رانندگي،  تجربه 
طبق  بر  است.  شده  بیان  تصادفات،  تعداد  و  جریمه ها  تعداد 
تعداد تصادفات  رانندگي  افزایش تجربه  با  مقادیر بدست آمده، 
بي  دلیل  به  خشونت  و  پرخاشگري  احتمال  و  یافته  کاهش 
نزاکتي و رفتار نامحترمانه افراد دیگر در حین رانندگي کاهش 
شاخص  و  رانندگي  ساعات  همبستگي  دیگر  طرف  در  مي یابد. 
ساعت  میانگین  که  افرادي  است  این  نشانگر  نزاکت،  عدم 
رانندگي شان در طول روز بیشتر است )مانند رانندگان اتوبوس 
سایر  ادبانه  بي  رفتار  و  نزاکتي  بي  اینکه  احتمال  تاکسي(  و 
راننده ها موجب عصبانیت و پرخاشگري آنها شود بیشتر است.

 بیشترین همبستگي ها بین شاخص  عدم نزاکت و شاخص هاي 
با  ترافیکي  مشکالت  و  خصمانه  واکنش  آهسته،  رانندگي 

از لحاظ آماري تفاوتي نداشت و بدین معني که علیرغم تفاوت 
تعداد  داشت  اعالم  نمي توان  آمده،  بدست  میانگین هاي  بین 
همچنین  است.  بیشتر  زنان  از  مردان  جریمه هاي  و  تصادف 
داد  نشان  مجموعه ها  زیر  از  کدام  هر  بین  گرفته  انجام  آزمون 
تفاوت میان میانگین هاي هر 6 گروه از لحاظ آماري کافي است                                                                           
)p>0/001 (. این بدان معنا است که هرکدام از 6 زیر مجموعه 
رانندگان  خشم  برانگیختن  باعث  متفاوتي  میزان  به  شده  ارائه 

مي شود.

رابطه  مي شود.  دیده   0/55 و   0/57  ،0/64 ضریب هاي  میزان 
دیگر  شاخص  پنچ  با  پلیس  حضور  شاخص  بین  مستقیمي 
است  این  نشان گر  موضوع  این  مي شود.  دیده  پرخاشگري 
عصبانیت  و  خشم  حس  دچار  پلیس  حضور  با  که  که،فردي 
بشود، احتمال اینکه سایر شرایط نیز اورا برافروخته کند بسیار 

زیاد است.
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جدول 5- همبستگي بین متغیر هاي پژوهش

8- نتیجه گیری

بین  در  خشونت  و  پرخاشگري  نرخ  افزایش  به  توجه  با 
رانندگان ایراني، نیاز تحقیق براي درک میزان و نوع آن و مقایسه 
آن با سایر کشور هاي جهان احساس مي شد زیرا با درک درست 
راهکارهاي  مي توان  رانندگان  خشونت  و  پرخاشگري  سطح  از 

مناسبي براي کاهش آن پیدا کرد. 
در  زن ساکن  و  مرد  رانندگان  از  نفر  پژوهش 185  این  در 
شهر مشهد، به پرسشنامه 33 سوالي DAS براي سنجش میزان 
در  دادند.  پاسخ  رانندگي،  و خشونت حین  پرخاشگري  احتمال 
تجربه  جنسیت،  سن،  درباره  سواالتي  نیز  پرسشنامه  ابتداي 
رانندگي، میانگین ساعات رانندگي، تعداد تصادفات در سه سال 

اخیر، و تعداد جریمه ها در سه سال اخیر پرسیده شد.
یافته هاي پژوهش به ترتیب زیر ارائه شده اند: 

حداقل  گذشته  سال  سه  در  پاسخگو،  افراد  درصد   53  -1
یک و یا بیشتر از یک تصادف رانندگي داشته اند، در حالیکه این 
میزان، در کشورهاي انگلیس 31/2 درصد، هلند 28/2 درصد و 
فنالند 22/5 درصد است. که نشان از نرخ باالي تصادف رانندگي 

در کشور ایران دارد ]10[.

شاخص  از  آمده  بدست  نتایج  براي   t آزمون  انجام  با   -2
پرخاشگري در رانندگي، مردان و زنان نمونه، از لحاظ آماري هیچ 
ناراحتي در حین  و  میزان عصبانیت  براي  بین دو گروه  تفاوتي 
همکاران  و  باخر  دفن  راستا،  همین  در  نشد.  مشاهده  رانندگي 
برخي  در  اینکه  علي رغم  داشتند،  اظهار  اي  مقاله  در   )2000(
از پژوهش ها تفاوت هایي میان رفتار مردان و زنان مشاهده شده 
است، اما به نظر مي رسد آنها در زمینه پرخاشگري و عصبانیت در 

حین رانندگي، شبیه به هم رفتار مي کنند ]11[.
پرخاشگري  شاخص  از  آمده  بدست  نتایج  مقایسه  از   -3
)DAS( با نتایج سایر مقاالت در کشورهاي دیگر از جمله اسپانیا 
)گونزالس و همکاران، 2012(، فنالند، هلند، انگلیس )الیونن و 
همکاران،1998; پارکر و همکاران، 2002( مي توان به این نتیجه 
رسید، پرخاشگري و خشونت به مراتب بیشتر از کشورهاي اشاره 

شده است ]10[ ]12[.
کرد  مشاهده  مي توان   ،2 جدول  اطالعات  به  توجه  با   -4
بیشترین  موجب   )3/19 میانگین  )با  نزاکت  عدم  شاخص  که 
ارائه شده  به سواالت  توجه  با  میزان عصبانیت در فرد مي شود. 
نور  از  بي مورد  و  نادرست  استفاده  جمله  )از  شاخص  این  در 
تغییر  روبه رویي،  خودروي  از  کم  فاصله  با  راننگي  چراغ،  باالي 
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طریق  از  سازي  فرهنگ  با  مي رسد  نظر  به  ناگهاني(،  مسیرهاي 
آموزش بهتر به نوآموزان رانندگي و یا آموزش از طریق رسانه ها و 
اشاره به اهمیت رعایت به مسائل ذکر شده در این شاخص، کاهش 
قابل توجهي در سطح پرخاشگري در جامعه مشاهده خواهیم کرد.

5- دومین شاخص پر اهمیت در ایجاد پرخاشگري و عصبانیت 
میانگین  )با  ترافیکي  ایراني، شاخص مشکالت  رانندگان  بین  در 
هاي  مجوعه  زیر  در  که  همانطور   .  )2 )جدول  است   )2/87
خودروها،  سایر  بودن  دودزا  حد  از  بیش  جمله  )از  شاخص  این 
و  چاله  وجود  سنگین،  خودروهاي  بار  قسمت  نامناسب  شرایط 
راهبندان(  و  ترافیک  تراکم  همچنین  و  راه(  در سطح  ناهمواري 
از  مسئول  ارگان هاي  و  سازمان  همکاري  با  مي شود،  دیده 
ها،  شهرداري  همچنین  و  رانندگي  و  راهنمایي  اداره  جمله 
اتخاذ  با  همچنین  و  مشکل زا  خودروهاي  ساماندهي  با  مي توان 
میزان  به  ترافیک  جریان  کردن  روان  جهت  در  تصمیم هایي 
قابل توجهي میزان پرخاشگري در حین رانندگي را کاهش داد.

6- با توجه به داده هاي ارائه شده در جدول 4، همبستگي نسبتا 
خوبي بین 6 شاخص ارائه شده در پرسشنامه دیده مي شود و این 
موضوع بدین معني است که رانندگاني که از یک نوع رفتار و یک 
شاخص خاص عصباني و برانگیخته شده اند، بقیه شاخص ها نیز آنها 
را عصباني و خشمگین کرده است. از این موضوع مي توان این نتیجه 
را گرفت که عالوه بر شرایط و اتفاقات در حین رانندگي، شخصیت 
دارد. بسزایي  تاثیر  آنها  پرخاشگري  بر میزان  نیز  راننده ها  خود 

و  تصادف ها  تعداد  و  ها  تعداد جریمه  بین  رابطه خاصي   -7
میزان پرخاشگري دیده نشد.

8- بین تجربه رانندگي و پرخاشگري بدلیل شاخص هاي عدم 
نزاکت و رانندگي غیر قانوني )براي مثال، رد شدن از چراغ قرمز و 
تابلوي ایست، سرعت غیر مجاز و ...( همبستگي منفي دیده مي شود.
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