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 چکیده
 عمل دولبه شمشیر مثابۀ  به جامعه افراد زندگی در خودرو، همچون فناورانه پیشرفتۀ ابزارهای

 پرخطشر  رفتارهشای  در خشانواد   عملکشرد  و عشافیی  جشو  نقشش  تعیین پژوهش این هدف کند.  می
 راننشدگان  آمشاری  جامعۀ از بود. بستگی  هم نوع از و توصییی پژوهش روش است. رانندگی
 بشه  و ششدند  انتخشا   دسشتر   در گیشری   نمونشه  روش بشه  راننشد   321 تهشران  شهر پرخطر
 نامشۀ   پرسشش  و خشانواد ،  عملکشرد  نامۀ  پرسش خانواد ، عافیی جو مقیا  های نامه  پرسش
 رگرسشیون  و بسشتگی   هشم  آمشاری  هشای  روش با ها داد  دادند. پاسخ منچستر رانندگی رفتار

 رفتشار  مشک   متغیشر  بشا  خشانواد   عملکشرد  و عشافیی  جشو  بین پیش متغیرهای بین شد. تحلیل
 خشانواد   عملکشرد  و عشافیی  جشو  ششاخ   افشزایش  بشا  آمشد.  دسشت   به منیی رابطۀ رانندگی،
 عملکشرد  و عشافیی  جشو  ششاخ   کشاهش  بشا  و یابشد  مشی  کاهش رانندگی پرخطر رفتارهای
 کشردن  مششخ   و مسشوولیت  دادن بشا  خشانواد  . یابشد  مشی  افزایش پرخطر رفتارهای خانواد ،

 و آرام فضشای  ایجشاد  با همچنین و مطلو  عملکرد یعنی خود، اعضای از انتظارها و ها نقش
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 در احساسشی  و هیجشانی  رفتارهشای  از و برسشاند  الزم پختگشی  بشه  را افشراد  تواند می صمیمی
  کند. پیشگیری پرخطر رفتارهای یعنی رانندگی

  .خانواد عملکرد خانواد ، عافیی جو پرخطررانندگی، رفتار ها: کلیدواژه
 

The role of emotional climate and family function in high risk driving 

behaviors of a group of Tehran drivers 
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Abstract 

Technological advances have created tools and technologies for mankind. These 

advanced tools, such as cars, act as double-edged swords in the lives of people in 

society. The purpose of this study was to determine the role of emotional climate 

and family performance in high risk driving behaviors. The research method was 

descriptive and correlational. From the high-risk driver population of Tehran, 150 

drivers were selected by convenience sampling. The measuring instruments were 

family emotional climate questionnaire, family functioning questionnaire and 

Manchester driver behavior questionnaire (DBQ). The data were analyzed by 

correlation and regression statistical methods. A significant negative relationship 

was found between the predictor variables and the criterion variable. With the 

increase in emotional climate and family functioning, risky driving behaviors 

decreased and with decreasing emotional climate and family performance, risky 

behaviors increased. By giving responsibility and identifying the roles and 

expectations of its members to perform well and by creating a calm and intimate 

atmosphere, the family can mature and prevent emotional and sensitive behaviors – 

such as high risk behaviors – in driving. 
 

Keywords: risky driving behavior, family emotional climate, family 

functioning. 
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 مجریشان  بهداششتی،  هشای   سشازمان  سوی از اجتماعی سریع تغییرات به توجه با اخیر های  سال
 (.3111 همکششاران، و )جزایششری اسششت شششد  توجششه بششدان اجتمششاعی سیاسششتگذاران و قششانون

 رفتارهاست. این از یکی پرخطر رانندگی
 قشرار  خطشر  معشر   در را فرد که رانندگی رفتار از الگویی منزلۀ به پرخطر رانندگی

 ششمار   به رانندگی تصادفات اصلی عوامل از یکی است، قانونی تخلیات به مربوط و دهد  می
 و مثبشت  رفتارهای دسته دو شامل رانندگی رفتارهای (.3115 همکاران، و )محمدی رود  می

 گیتشه  پرخطشر  راننشدگی  راننشدگی،  در منیی رفتارهای مجموعه به شوند.  می منیی رفتارهای
 بشین  روششنی  تمشایز  دهنشد.   می پوشش را خطاها و تخلیات از گرو  دو رفتارها این شود.  می

 بشرای  شد   ریزی  برنامه اقدامات در موفقیت عدم عامل خطاها دارد. وجود تخلیات و خطاها
 کشه  اسشت  هشایی   شیو  از عمدی انحراف تخلیات، و شود  می تعبیر موردنظر نتیجۀ به رسیدن

 اثرگشذارترین  و نخسشتین  رسشد.   مشی  نظر  به الزم پرخطر سیستم یک ایمن ادارل و حیظ برای
 کشه  اسشت  فرضشیه  ایشن  مبنشای  بشر  راننشدگی  پرخطشر  رفتارهشای  درمشورد  شد   انجام مطالعات
 «هشا   لغشزش » شود.  می تخلیات و خطاها ها،  لغزش بخش سه شامل رانندگی پرخطر رفتارهای
 به افکعات پردازش و حافظه توجه، در مشککتی سبب  به که هستند رانندگی در انحرافاتی

 رانندگی ایمنی در تأثیری که است بعید اما باشند، خجالت باعث توانند  می و آیند  می وجود
 نتیجشۀ  بشه  رسشیدن  بشرای  ششد    ریشزی   برنامشه  اقشدامات  در موفقیشت  عدم «خطاها» باشد. داشته

 ایمن، رانندگی برای اساساً که است رفتارهایی از عمدی انحراف تخلیات و است موردنظر
  (.5116 همکاران، و 3)اکارد رسد  می نظر  به ضروری

 3123 سشال  از راننشدگی  سشوان   در آن نقشش  و رانندگی رفتار درخصوص ها  پژوهش
 عوامشل  این است. شد  بندی  دسته مقوله سه در رانندگی رفتار بر مؤثر عوامل است. شد  آغاز

 مربشوط  هشای  نارسایی (5 انسانی، عامل به مربوط های  نارسایی (3 از: اند  عبارت کلی صورت  به
 بشر  را تشأثیر  بیشترین انسانی عامل ذکرشد  موارد میان در محیطی. مشککت (1 نقلیه، وسیلۀ به

 دخیشل  انسشانی  عوامشل  میان از (.3115 عضدی، و )گروسی است داشته پرخطر رفتارهای بروز
 افشراد  در  و رانندگی پرخطر رفتارهای بر تواند  می شخصیتی های  ویژگی رانندگی رفتار در
 توضی  در سعی مختلف تحقیق های  سنت شناسی،  روان در بگذارد. تأثیر را خطر و سکمت از

   دارند. رانندگی تصادفات درگیری و رانندگی پرخطر رفتارهای در فردی های  تیاوت

 پرخطشر  رفتارهای به مربوط فردی، و اجتماعی بُعد در افراد های  رفتاری  کج از یکی
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 منیششی، پیامششدهای احتمششال کششه رفتارهششایی صششورت  بششه پرخطششر رفتارهششای اسششت. راننششدگی
 ششد   تعریشف  دهشد،  مشی  افزایش را اجتماعی و شناختی  روان و جسمی مخر  و ناخوشایند

 و ای  جشاد   هشای   تصادف از خطری ادرا  رانندگی، هنگام (.3111 جانی، و )موالیی است
 نقشش  فرهنگشی  هشای   ارزش خطشر،  ادرا  فرهنگشی  نظریشۀ  فبشق  دارد. وجود آن پیامدهای

 (.5131 همکاران، و 3سمسکوگلو(دارد خطر در  به دهی  شکل در مهمی
 و )البشر   گشذارد   می اثر تصادفات میزان و رانندگی نحول بر شخصیت های  ویژگی

 «راننشدگی  خششم  مقیشا  » از اسشتیاد   با دفانجر تحقیقاتی گرو  مثال برای (.5111 ،5راندمو
 برابشر  1 تشا  2/1 حشدود  پشایین  خششم  با رانندگان به نسبت باال خشم با رانندگان که داد نشان
 در بیششتر  برابر 5 تا 2/3 همچنین هستند. رانندگی هنگام پرخاشگرانه رفتارهای درگیر بیشتر

 (.5111 همکاران، و 1)دفانجر کنند  می شرکت تهاجمی غیر و پرخطر رفتارهای

 اسشت  مشرتب   کند  می زندگی آن در فرد که ای  خانواد  جو با شخصیتی های  ویژگی
 از خشانواد   (.5111 ،1سشاماال  و )بیشانچی  دارد نقشش  رانندگان رانندگی سبک در خانواد  و

 تواند  می که است هایی  گرو  ترین  فبیعی از یکی و جامعه هر اصلی نهادهای و عمد  ارکان
 ایشن  کنشد.  برفشرف  را هشا   انسشان  معنشوی  نیازهای همچنین و تکاملی عافیی، مادی، نیازهای

 فردی  بین تعامکت و رواب  ترین  صمیمانه کانون و انسانی عوافف بروز مبدأ اجتماعی واحد
 رششد  و سشکمت  به جامعه هر بالندگی و سکمت که است ای  انداز  به خانواد  اهمیت است.

 پدیشد  خشانواد   تأثیر از فارغ اجتماعی های  آسیب از یک  هیچ و است وابسته آن های  خانواد 
  (.3116 چابکی، و خوبان )کاظمی است نیامد 

 و پرخطشر  رفتارهشای  بشروز  در خشانواد   نقشش  درمشورد  ششد    مطشر   مسشالل  به توجه با
 بشروز  در نقششی  چشه  خشانواد   کشه  اسشت  ایشن  آیشد   مشی  پشیش  که پرسشی اجتماعی های  آسیب

 توانششد  مششی خششانواد  عششافیی جششو و عملکششرد آیششا کنششد   مششی اییششا راننششدگی پرخطششر رفتارهششای
 باشد  جامعه در فرد رانندگی رفتار کنندل  بینی  پیش

 

   روش

 کشه  هستند تهران شهر پرخطر رانندگان آماری جامعۀ پژوهش این در آماری: جامعة
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2. Ulleberg  & Rundmo  

3. Deffenbacher  

4. Bianchi & Summala  
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 ایشن  و اسشت  ششد   هشدایت  پارکینش   بشه  و شد  قانون اعمال تخلف هنگام در ها  آن ماشین
  اند.  کرد  مراجعه خودرو ترخی  ستاد به خود خودروی ترخی  برای رانندگان

 در گیشری   نمونشه  روش بشه  راننشد   321 آمشاری،  جامعشۀ  از گیری:  نمونه روش و نمونه
 بشرای  و بودنشد  راننشدگی  پرخطشر  رفتشار  دارای کشه  راننشدگانی  ابتشدا  شدند. انتخا  دستر 
 و بودنشد  متأهشل  بودنشد،  کشرد   مراجعشه  خشودرو  تشرخی   سشتاد  بشه  خود خودروی ترخی 
 مصشاحبۀ  سشس   و ششدند  انتخشا   و شناسشایی  بشود،  گذششته  ها  آن ازدواج از سال 1 حداقل

  کنند. شرکت موردنظر پژوهش در تمایل صورت در تا شد انجام افراد این با کوتاهی
 

 گیری اندازه ابزارهای
 بشر  خشانواد   عملکشرد  سشنجش  بشرای  پرسشش  21 با آزمون این خانواد : عملکرد نامۀ  پرسش
 )حشل  بُعد 6 در را خانواد  عملکرد های حوز  و است شد  تدوین «مستر مک» نظریۀ اسا 

 عمشومی  بُعد یک و رفتار( مهار عافیی، مشارکت عافیی، واکنش ها،  نقش ارتباط، مشکل،
 صشوری  روایی و اعتبار بسیاری تحقیقات دهد.  می قرار سنجش مورد خانواد  کلی عملکرد

 (.3113 همکاران، و )ساعتچی کند  می تأیید را نامه  پرسش این باالی محتوایی و
 از نقشل   بشه  ،3161) بشرن  هیشل  توسش   عشافیی  جو مقیا  :خانواده عاطفی جو مقیاس

 و ششد  شد  ساخته والد - کود  مهرورزی میزان سنجش جهت (3111 همکاران، و محبی
 دادن، هدیشه  مششتر ،  هشای   تجربه کردن، تأیید نوازش، محبت، مقیا   خرد  1 دربردارندل

 به پرسش دو هر که است پرسش 36 شامل مقیا  این است. امنیت احسا  تشویق، اعتماد،
 بنشدی   رتبشه  و لیکشرت  مقیشا   صشورت   بشه  سشؤاالت  به پاسخ است. مرتب  مقیا   خرد  یک
 نششانۀ  باال نمرل کسب کند.  می کسب 11تا 36 بین ای  نمر  آزمودنی هر و است ای گزینه پنج
 از آزمشون  پایشایی  ضریب است. نامطلو  عافیی جو نشانۀ پایین نمرل و مناسب عافیی جو

 (.3113 )رحمانی، است شد  گزارش 11/1 کرونباخ آلیای فریق
 دانشششکدل در سششؤالی  پنجششا  نامششۀ  پرسششش ایششن منچســتر: راننــدگی رفتــار نامــة  پرســش

 ایشن  (.5132 همکشاران،  و 3)راو اسشت  ششد   تشدوین  و تنظشیم  منچسشتر  دانشگا  شناسی روان
 و 5دیششوی( اسششت پرکششاربرد و رایششج ابششزاری راننششدگی رفتارهششای گیششری  انششداز  در مقیششا 

 ششامل  و شود  می بندی  درجه پنج تا صیر بین لیکرت فیف یک ابزار این (.5112 همکاران،

                                                                                                                                        
1. Rowe  
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 غیشر  و عمشدی  تخلیشات  اششتباهات،  هشا،   لغشزش  ششامل  هشا   زیرمقیا  این است. زیرمقیا  1
 نشان خوبی درونی همسانی مقیا  1 هر الجونن توس  شد   انجام پژوهش در است. عمدی
  (.5113 همکاران، و 3)الجونن دادند

 آمشاری  هشای   روش و ا .پی.ا .ا . افزار  نرم از استیاد  با شد   گردآوری های  داد 
 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد رگرسیون و بستگی  هم

 

 ها یافته
 رفتشار  بشا  خشانواد   عافیی جو و خانواد  عملکرد متغیرهای میان بستگی  هم سنجش منظور  به

 آزمشون  از پارامتریشک،  تحلیشل  هشای   فشر    پشیش  بودن برقرار دلیل  به و رانندگان در پرخطر
 شد. استیاد  خطی رگرسیون و پیرسون بستگی  هم ضریب

 

   رانندگان در پرخطر رفتار با آن های  مقیا   خرد  و خانواد  عملکرد بستگی  هم ماتری    9 جدول

 9 2 3 4 5 1 1 1 

 مشکل حل
/ ارتبافات

// ها  نقش
/// عافیی آمیزش
//// عافیی همراهی
///// رفتار کنترل

////// کلی عملکرد
 در پرخطر رفتار

 رانندگان

 
/

/ 
/

 
/

/ 
/

/

 

**13/1 P <   *12/1 P <  
 

 پرخطر رفتار با خانواد  عملکرد کل نمرل بین رابطۀ که دهد   می نشان 3 جدول نتایج
 هشای  مؤلیشه  بشین  رابطشۀ  کشه  دهد   می نشان نتایج همچنین، است. معنادار و منیی رانندگان در

 هشا،   نقشش  ارتبافشات،  مششکل،  حل های مؤلیه شامل آن های  مقیا   خرد  و خانواد  عملکرد
 ،رانندگان در پرخطر رفتار با کلی عملکرد و رفتار کنترل عافیی، همراهی عافیی، آمیزش

 است. معنادار و منیی

                                                                                                                                        
1. Lajunen  
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 آن های  مقیا   خرد  و خانواد  عملکرد اسا  بر رانندگان پرخطر رفتار الگوی بینی  پیش   2 جدول

 مالک متغیر
 متغیرهای

 بین  پیش
B 

 خطای
 استاندارد

β T 
 سطح

 معناداری

 پرخطر رفتار
  رانندگان

///// مشکل حل
///// ارتبافات

/.//// ها  نقش
///// عافیی آمیزش

 همراهی
 عافیی

/////

///// رفتار کنترل
///// کلی عملکرد 
 

 هشا،   نقش متغیر استاندارد انحراف یک افزایش با که دهد می نشان 5 جدول افکعات
 زیرمقیا  عبارتی، به یابد.  می کاهش درصد 15میزان به رانندگان پرخطر رفتار الگوی متغیر
 کند.  می بینی  پیش را رانندگان پرخطر رفتار خانواد ، عملکرد متغیر از ها  نقش

 

   رانندگان در پرخطر رفتار با آن های  مقیا   خرد  و خانواد  عافیی جو بستگی  هم ماتری    3 جدول
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 در پرخطشر  رفتشار  بشا  عافیی جو کل نمرل بین رابطۀ که دهد   می نشان 1 جدول نتایج
 جشو  هشای  مؤلیشه  بشین  رابطۀ که دهد   می نشان نتایج همچنین، است. معنادار و منیی رانندگان

 کشردن،  تأییشد  نشوازش،  محبشت،  هشای  مؤلیشه  ششامل  آن هشای   مقیا   خرد  و خانواد  عافیی
 است. معنادار و منیی رانندگان، در پرخطر رفتار با اعتماد و مشتر  های  تجربه

 

 آن های  مقیا   خرد  و خانواد  عافیی جو اسا  بر رانندگان پرخطر رفتار الگوی بینی  پیش   4جدول

 مک  متغیر
 متغیرهای

 بین  پیش
B 

 خطای
 استاندارد

β T 
 سط 

 معناداری

 پرخطر رفتار
  رانندگان

///// محبت
///// نوازش

///// کردن تأیید
 های تجربه

 مشتر 

/////

///// دادن هدیه
///// کردن تشویق

///// اعتماد 
///// امنیت احسا  
 

 تأییشد  متغیشر  اسشتاندارد  انحشراف  یک افزایش با که دهد می نشان 1 جدول افکعات
 عبشارتی،  بشه  یابد.  می کاهش درصد 51 میزان به رانندگان پرخطر رفتار الگوی متغیر ،کردن

  کنند.  می بینی  پیش را رانندگان پرخطر رفتار عافیی، جو متغیر از کردن تأیید زیرمقیا 

 

 گیری نتیجه و بحث
 پرخطشر  رفتارهشای  بشا  معناداری بیشترین پرخطر رفتارهای و عافیی جو نقش رابطۀ درمورد
 یعنشی  بشود   کشردن  محبت مقیا   خرد  آن از بعد و کردن تأیید مقیا   خرد  برای رانندگی

 خود با و کرد خواهد تأیید را خود هم فرد بورزد عشق او به و کند تأیید را فرد خانواد  اگر
 پرخطشر  رفتارهشای  دنبشال  بشه  زیشاد  احتمشال  بشه  شخصشی  چنین بود. خواهد مهربان دیگران و

 افشراد  اجتمشاعی  - روانشی  هشای   آسشیب  کشه  معتقدنشد  خانواد  مسالل متخصصان بود. نخواهد
 سشاختاری  عوامشل  کشه  است داد  نشان ها  پژوهش است. خانوادگی درون رواب  از برگرفته
 همکاران، و پور  )عبا  باشد داشته حمایتی نقش ناسازگاری با مواجهه در تواند  می خانواد 
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 بشا  پرخطر، رفتارهای و مخدر مواد مصرف که داد نشان خود پژوهش در 3آلگرنت (.3111
 گرفتشه  صورت هستند، مکرری خانوادگی تعار  دارای که هایی  خانواد  در بیشتر احتمال
 سشازد   مشی  فشراهم  سشاز   مششکل  رفتارهای برابر در را حمایتی خو  رواب  که درحالی است،

 (.5116 همکاران، و )آکارد
 معنشاداری  بیششترین  پرخطشر  رفتار با خانواد  عملکرد های  مؤلیه بین رابطۀ بررسی در

 قانونمنشدی  کشه  دهد  می نشان این و بود مشکل حل و ها  نقش مقیا   خرد  به متعلق ترتیب  به
 تقسشیم  بشه  خشانواد   عملکرد در ها  نقش است. خطر  بی رانندگی در اصلی های  عامل از یکی

 اگشر  اینکشه  یعنی شد   می مربوط دهد انجام درستی  به را خود وظییۀ هرک  اینکه و وظایف
 بشه  هشم  جامعشه  محی  در دهد انجام درست را خود های  مسوولیت بگیرد یاد خانواد  در فرد

 بشر  کشه  دهشد   مشی  نششان  ها  پژوهش کرد. خواهد عمل درستی  به خود اجتماعی های  مسوولیت
 هشای   ویژگی بین نیز و کرد بینی  پیش را رانندگی رفتار توان  می شخصیتی های  ویژگی اسا 

 5نشاگلر  (.3111 همکشاران،  و )جزایشری  دارد وجشود  رابطه خانوادگی تعارضات با شخصیتی
 اجتمشاعی  پیونشد  اجتماعی، های  شبکه از حمایت دریافت که داد نشان ای مطالعه در (5131)
 رفتار، شدل  شناخته رمزهای از فییی به را افراد متقابل، هنجار به بندی  پای با همرا  دیگران با

 بشه  اجتمشاعی،  سرمایۀ های  مؤلیه این از هرکدام نق  سازد.  می بند  پای رانندگی قواعد مانند
 همراهشی  مقیشا    خشرد   (.5131 )نشاگلر،  ششود   می منجر رانندگی قواعد به بندی  پای کاهش
 پیونشد  ذکرششد   تحقیشق  در دارد. نشاگلر  تحقیشق  بشا  را همسشویی  بیششترین  هشا   نقش و عافیی

 نشاگلر  پژوهش شود.  می رانندگی قواعد به بندی  پای سبب هنجارها، به بندی  پای و اجتماعی
 و قوانین اجرای و عافیی همراهی با آن از بخشی که حاضر پژوهش در خانواد  عملکرد با

 است. همسو شود،  می تعریف خانواد  اصول
 عملکشرد  و عشافیی  جشو  پرخطشر  رفتارهشای  افشزایش  بشا  داد نشان نتایج که فور همان

 خشانواد   عملکشرد  و عشافیی  جشو  پرخطشر،  رفتارهشای  کشاهش  بشا  و یابشد   می کاهش خانواد 
 بررسشی  بشه  5136 سشال  در همکشاران  و 1اربیت کند.  می کسب بهتری نمرل و یابد  می افزایش
 نگششرش هششا،  آن شخصششیتی هششای  ویژگششی و راننششدگی آمیششز  مخششافر  رفتارهششای بششین رابطششۀ

 در راننشدگی  در پرخاشگری و آمیز  مخافر  رانندگی ها،  جاد  ایمنی درمورد شان  خانوادگی
 نقشش  شخصشیتی  هشای   ویژگشی  کشه  دهد  می نشان ها  یافته پرداختند. مرد جوان رانندگان میان

                                                                                                                                        
1. Algarant 

2. Nagler 

3. Orbit 
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 ذکرشد  پژوهش به توجه با کند.  می اییا رانندگی آمیز  مخافر  رفتارهای بینی  پیش در عمد 
 که رانندگی رفتار از بخش یک که کرد اذعان توان  می حاضر پژوهش با آن بودن همسو و
 و تأییشد  ارتبشاط،  ششیول  اسشت.  ارتباط در خانود  با شود،  می مربوط فرد منش و شخصیت به

 در افشراد  راننشدگی  رفتار شیول کنندل  بینی  پیش تواند  می خانواد  فضای در ... و کردن محبت
 عشافیی  جشو  بشه   نسشبت  خانواد  عملکرد معناداری سط  شد اشار  که فور همان باشد. آیند 

 هشا   مسوولیت و فعالیت روی بیشتر خانواد  عملکرد که است حالی در این بود، بیشتر خانواد 
 خانواد  در صمیمیت و عافیی فضای روی بر بیشتر عافیی جو دیگر، سویی از دارد. تأکید
 و هشا   مسشوولیت  انجشام  یادگیری به بیشتر رانندگی که فهمید توان  می نکته این از دارد، تأکید
 در ششوند  پشذیر   نقشش  خشانواد   در افشراد  اگر اینکه یعنی شود،  می مربوط خانواد  در ها  نقش
 برآیند. خوبی  به رانندگی نقش عهدل از توانند  می آیند 

 نگا  در رانندگی، پرخطر رفتارهای در خانواد  عملکرد و عافیی جو نقش درمورد
 اسشت،  دخیشل  راننشدگی  امشر  در کشه  اصشلی  های  عامل با خانواد  یعنی پژوهش موضوع اول

 واکششنش، زمششان سششرعت، ماننششد موضششوعاتی روی بیشششتر راننششدگی تحقیقششات دارد. فاصششله
 کشه  اعمشالی  همۀ که کرد فراموش نباید اما است، رانندگان شناختی مسالل و ها  را  وضعیت

 ریششه  او وجشود  در کشه  اسشت  ای  ذهنشی  های  مایه  درون و تیکر اسا  بر دهد  می انجام انسان
 بسشتر  در و خشانواد   محشی   در کشه  هشایی   آموختشه  و تیکشرات  اسا  بر افراد و است دواند 
 بشه  سشخن  راننشدگی  فرهنش   از رانندگی رفتار درمورد کنند.  می عمل اند،  گرفته یاد اجتماع

 نشوعی  بشه  گیشرد،   مشی  ششکل  خشانواد   بسشتر  در فرهنش   که است این غیر مگر آید.  می میان
 کنشد.   مشی  منتقشل  افشراد  بشه  کنشد   مشی  زنشدگی  آن در که را ای  جامعه و خود فرهن  خانواد 
 نظشر  از کشه  کنشد  تربیت را افرادی تواند  می صمیمی و آرام فضای ایجاد با خانواد  همچنین
 راننشدگی  در احساسشی  و هیجشانی  رفتارهشای  از و برسشند  الزم پختگشی  به هیجانی و عافیی

 کنند. خودداری
 و فرهنش   نقشش  راننشدگان،  راننشدگی  رفتارهشای  بشا  خانواد  متغیرهای رابطۀ به نظر

 تغییر برای دیگر، عبارت به شود.  می مشخ  رفتار های  کنند   تعیین منزلۀ  به اجتماعی عوامل
 در مشداخکت  برای هایی  مدل است الزم و نیست کافی فرد روی تمرکز رفتاری های  عادت
 فراحشی،  راننشدگان  پرخطشر  رفتارهشای  از پیششگیری  برای فرهن  و اجتماع خانواد ، سط 

  شوند. اعتباریابی و تدوین
 هستند درگیر آن با کنونی وضعیت در افراد که را خانواد  از متغیرهایی پژوهش این
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 خانوادگی گذشتۀ به مربوط که خانواد  از متغیرهایی نقش است الزم بنابراین کرد. بررسی
 شود. بررسی هایی  پژوهش چنین تکمیل در است افراد
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