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  بررسی تیپ شخصیتی و وضعیت حادثه در موتور سواران 
  1383حادثه دیده شهرستان یزد، سال 

  

 (.Ph.D)*** محمدحسن احرامپوش (.M.Sc)**        غالمحسین حلوانی  (.Ph.D)* محمدحسین باقیانی مقدم

 
  چکیده 

 حادثه 9200000عتی است از ترین مسائل جوامع صن ترافیک و مشکالت مربوط به آن یکی از مهم :هدف سابقه و 
 مورد مرگ ناشی از 32 وسیله نقلیه، 10000 مورد آن مربوط به حوادث ترافیکی و به ازاي هر 2000000منجر به جرح، 

 درصد 1/12 حدود 1382ها و در سال   درصد مرگ9/5) 1379(در شهر یزد . پیوندد به وقوع می) 1379(تصادفات در ایران 
در این . ترافیکی بوده که بخش اعظمی از این تصادفات مربوط به موتورسیکلت سواران استها ناشی از حوادث  مرگ

  .گیرد تحقیق رابطه بین تصادفات موتورسواران و تیپ شخصیتی آنها مورد بررسی قرار می
. بودند موتورسوار حادثه دیده شهر یزد 305و تعداد نمونه ) 1383(مطالعه از نوع توصیفی مقطعی  :ها  مواد و روش

هاي دموگرافیک و تست شخصیتی  اطالعات با مراجعه مستقیم به موتورسواران و از طریق پرسشنامه دو قسمتی، مشخصه
  هاي شهرستان انتخاب گردید هاي مورد بررسی به صورت تصادفی از لیست کالنتري نمونه. آوري شد جمع

 سال، در محصلین و دانشجویان و 13-24ن در گروه سنی ترین مورد رفتارهاي ناایم نتایج نشان داد که بیش :ها  یافته
 درصد داراي تیپ شخصیتی 26 و A درصد موتورسواران حادثه دیده داراي تیپ شخصیتی 74.  صبح بود7-12درساعت 

Bهاي تیپ  چنین اکثر نمونه هم.  بودندA مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و اظهار داشتند که علت تصادف 
  ). درصد7/72(ود مانع بوده است وج

شود موتورسواران و به  پیشنهاد می. نتایج بررسی نشان داد که تیپ شخصیتی در تصادفات نقش مهمی دارد :استنتاج 
  . مورد مشاوره قرار گیرندAخصوص افراد با تیپ شخصیتی 

  
  تیپ شخصیتی، موتورسواران، حوادث، رانندگی :هاي کلیدي  واژه

  

  مقدمه
ترین   و مشکالت مربوط به آن یکی از مهمترافیک

مسائل جوامع صنعتی بوده که حل آن منجر به توسعه 
به . گردد پایدار و حفظ و تامین سالمت نیروي انسانی می

 شعار سال (WHO)طوري که سازمان جهانی بهداشت 
انتخاب نموده » جاده ایمن تصادف ندارد« خود را 2004
  دهد که سالیانه ان می نشـWHOهاي  بررسی. )1-3(است 

  
  
  

   دانشکده بهداشت-بلوار دانشجو: یزد  *    استادیار گروه خدمات بهداشتی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد *
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 حادثه در موتورسواران
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  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد) مربی(اي  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه **
  هداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزداستادیار گروه بهداشت محیط دانشکده ب  *** 
E 22/5/84:              تاریخ تصویب11/4/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 4/2/84: تاریخ دریافت  
 میلیون مرگ به علت صدمات حاصل از حـوادث و            5/3

افتـد کـه از ایـن تعـداد، یـک میلیـون        خشونت اتفاق می  
 میلیون مورد دیگـر  5/2ي و مرگ ناشی از صدمات عمد   
  .)4(باشد نتیجه حوادث رانندگی می

 ثانیه یک مرگ بر اثر حادثه و در    5چنین در هر      هم
برآورد شده است کـه  . دهد  ثانیه یک حادثه رخ می2هر  

 سومین عامل مرگ و میر در سـطح جهـان     2020در سال   
  .)5(باشد اي می حوادث ترافیکی و جاده

راننــدگی رونــدي رو بــه در ایــران آمــار تــصادفات 
 درصــد دارد و 10کــه رشــدي  طــوري افـزایش داشــته بــه 

 برابـر کـشورهاي   15هاي حوادث رانندگی،      میزان مرگ 
  .)6(توسعه یافته است

استان یزد به علت داشتن تعداد زیـاد موتورسـیکلت      
ترین آمار تصادفات وحوادث ترافیکی است،  داراي بیش

شـی از حـوادث      موارد مـرگ نا    83به طوري که در سال      
 میلیـارد  17 مورد بوده است و نیـز بـیش از           394ترافیکی  

هاي بیمه پرداخت     هاي غرامتی توسط شرکت     ریال هزینه 
  .)7(شده است

هایی است  هیلگارد معتقد است شخصیت از ویژگی     
که فرد را قادر به ایجاد ارتباط با دیگران ساخته و تحقق            

و کراچفیلـد  کـرچ   . )8(کنـد   احترام به خود را تسهیل می     
هـاي کـامالً    معتقدند شخصیت الگوهاي رفتـاري و روش  

ها و مواجهه  که آدمیان درمقابله با واکنش      مشخصی است 
کاتل شخصیت  . )9(برند  کار می   با امور روزمره زندگی به    

بینـی رفتـار خـود     داند که افراد را در پیش     را سازمانی می  
  .)10(دهد هاي گوناگون یاري می در موقعیت

ــن ــپ    روزنم ــراد تی ــه اف ــد ک ــدمن معتقدن  A و فری
اي از خصومت و      کوش و اهل رقابت هستند، رگه       سخت

توان بالقوه باالیی بـراي پرخاشـگري در ذاتـشان وجـود            
ــی  ــانی و ب صــبري  دارد و داراي احــساسی از فوریــت زم

 عمدتاً بـا رقابـت      Aهاي پیشرفت الگوي      گرایش. هستند
که تصویري  کرده است     کلس استدالل . )9،8(همراه است 

شود این است کـه    ظاهر میAکه از الگوي رفتاري تیپ     
کوشد به هدف دسـت یابـد و مایـل نیـست کـه هـیچ             می

اگر مانعی پدیدار شود او به سـادگی     . چیزي مانع او شود   
زند و به رویدادهایی که کنترل تـالش او را    آنرا کنار می  
ادیده کند و یا صرفاً آنها را ن کند کمتر اعتنا می تهدید می

.  هـستند  A نقطه مقابـل تیـپ       Bافراد تیپ   . )10(گیرند  می
تـر از    کـم Bاحتمال ابتال به بیماري قلبی عروقی در تیپ       

ایـن افـراد بـدون عـصبانی شـدن کـار            . باشـد    می Aتیپ  
کننـد، لـذا      کنند، احـساس اضـطراب و فوریـت نمـی           می

چنین این افـراد بـه    هم. ناشکیبایی همراه آن را نیز ندارند    
فاکتورهـاي انـسانی از     . )9،8(شـوند   ی عـصبانی نمـی    راحت

ترین عوامل تحمیل  قبیل شرایط روحی و شخصیتی، مهم  
هـاي جبـران ناپـذیر جـانی و مـالی حـوادث         کننده زیـان  

 درصد از تلقات ناشـی  90طوریکه دلیل  رانندگی است به 
ازحوادث رانندگی در ایران شرایط روحی و روانی افراد 

  .)11(باشد می
 65نتــایج بررســی آقــاي گنچینــگ علــت براســاس 

ــاي    ــواران، فاکتوره ــدگی موتورس درصــد حــوادث رانن
 درصد آن شرایط نامناسب محیطـی از قبیـل       35انسانی و   

آر نـشان داد      اي  بررسی پري . )12(روشنایی نادرست است  
کنند و بـه   تر تصادف می  بیش Aکه افراد تیپ شخصیتی     

. )13(ندشـو  تـر جریمـه مـی    علت بد رانندگی کردن بـیش     
 Aچنین عوامـل خطـر راننـدگی در تیـپ شخـصیتی               هم
تـر قـوانین    کـم   A اسـت و تیـپ شخـصیتی    Bتـر از    بیش

 اما مطالعات دکـوژ     )15،14(نمایند    رانندگی را رعایت می   
داري بـین وضـعیت       و لستردي نشان داد که رابطـه معنـی        

. )16( وجود ندارد  B و   Aرانندگی افراد با تیپ شخصیتی      
روحـی، روانـی،    (همیت فاکتورهـاي انـسانی      با توجه به ا   
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        محمدحسین باقیانی مقدم و همکاران                  پژوهشی  
  

 

 71  1385 ، فروردین و اردیبهشت 51مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                                                  دوره شانزدهم ، شماره 

و احتمال تـاثیر آن برحـوادث راننـدگی ایـن          ) شخصیتی
تحقیــق وضــعیت حادثــه در موتورســواران حادثــه دیــده 
شهرســتان یــزد و ارتبــاط آن بــا تیــپ شخــصیتی آنهــا را 

  .کند بررسی می
  

  مواد و روش ها
 (Cross- sectional) مقطعی -از نوع توصیفی مطالعه
مورد بررسی کلیه موتورسواران حادثه دیده و جامعه 

و تعداد ) 83 تا شهریور ماه 82از مهرماه (شهرستان یزد
گیري به  نمونه.  موتورسوار حادثه دیده بود305نمونه 

که از هر  به دین طریق. صورت تصادفی انجام گردید
 5هاي شهرستان یزد به طور تصادفی  یک در کالنتري

رده براي هرماه انتخاب و ک پرونده موتورسوار تصادف
ها مراجعه وپرسشنامه موردنظر تکمیل  به آدرس آن

 سوالی 36آوري اطالعات پرسشنامه  ابزار جمع. گردید
هاي دموگرافیک و در   سوال آن مشخصه19بود که 

خصوص انجام رفتارهاي ناایمن و شرایط نامناسب 
 سوال در خصوص تست 17محیطی و تجهیزاتی و 

 و Aافراد را به دو گروه شخصیتی تیپ شخصیتی بود که 
Bتست استاندارد مورد استفاده توسط . نمود  تقسیم می

فریدمن و روزنمن تهیه گردیده است و اعتبار آن توسط 
آنان مورد تایید قرار گرفته است و درتحقیقات متعددي 

مورداستفاده قرارگرفته  از جمله در خصوص بیماران قلبی
ازات پرسشنامه تیپ شخصیتی،  مجموع امتی).18،17(است

 امتیاز کسب کنند جزء تیپ 8افرادي که .  است17
 در گروه 9 وباالتر از 9 و افراد داراي امتیاز Aشخصیتی 
اطالعات به روش مصاحبه با . گیرند  قرار میBشخصیتی 

هـا بـا  سپس داده. آوري گردیـد فـرد حادثـه دیده جمـع
  .تحلیل گردید تجزیه و X2 و تست SPSSافزار  نرم

  
  ها  یافته

ها داراي تیـپ       درصد نمونه  1/74نتایج نشان داد که     
ــصیتی  9/25 و Aشخــصیتی  ــپ شخ  B درصــد داراي تی

تـرین   دهد بـیش   نشان می  1چه جدول شماره      چنان. بودند
مورد عدم رعایت مقررات راهنمایی و راننـدگی مربـوط       

  ترین مـورد    وکم)  درصد 1/88( سال   13-24گروه سنی   به
  
  
  
  

)  درصـد 8/52( سـال بـه بـاال    35آن مربوط به گروه سنی  
  .باشد می

  
  

نامه و مقررات راهنمایی  توزیع فراوانی رعایت آئین  :1 جدول شماره
در موتورسواران حادثه دیده شهرستان یزد برحسب گروه سنی، 

  1383سال 
  گروه سنی جمع کل  به باال35 25 -34 13 -24

  )سال(رعایت                 
 نامه و مقررات آئین

 )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد

 )9/26(82 )2/47(34 )2/28(35 )9/11(13 بلی

 )1/73(223 )8/52(38 )8/71(89 )1/88(96 خیر

 )100(305 )100(72 )100(124 )100(109 جمع

Pv= 0.000 

  
  
ترین مورد انجام رفتارهاي نـاایمن در         چنین بیش   هم

تـرین مـورد انجـام ایــن      سـال و کــم 13-24 سـنی  گـروه 
باشـد، جـدول       سال به بـاال مـی      35رفتارها در گروه سنی     

  .2شماره 
  
  

توزیع فراوانی انجام رفتارهاي ناایمن در موتوسواران   :2 جدول شماره
  1383حادثه دیده شهرستان یزد برحسب گروه سنی، سال 

  

  گروه سنی جمع کل  به باال35 25 -34 13 -24
  )سال(نجام                     ا

 )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد رفتارهاي ناایمن

 )6/26(81 )2/4(3 )4/19(24 )5/49(54 بلی
 )4/73(224 )8/95(69 )6/80(100 )5/50(55 خیر

 )100(305 )100(72 )100(124 )100(109 جمع

Pv= 0.000 
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تـرین   دهـد بـیش     ن مـی   نشا 3چه جدول شماره      چنان
ــپ     ــا تی ــراد ب ــدگی اف ــدمه دی ــورد ص ــه  Aم ــوط ب  ، مرب

در صـورتی   )  درصـد  8/73(مصدومیت و جراحت است     
ــا   ــه تنه ــپ  2/26ک ــراد تی ــصدومیت و B درصــد از اف  م

 مقـررات  Aتـرین افـراد تیـپ     جراحت داشته و نیز بـیش     
، جـدول   )  درصـد  5/76(انـد   راهنمایی را رعایـت نکـرده     

  .4شماره 
  

  
شخصیتی در موتورسواران حادثه  توزیع فراوانی تیپ  :3 هجدول شمار

  )1383(دیده شهرستان یزد برحسب نوع صدمه دیدگی
  

 نقص عضو
مصدومیت و 
 جراحت

 جمع کل هیچکدام
  دیدگی نوع صدمه

  )سال(نوع                 
 )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد شخصیت

B 4)40(  69)2/26( 6)8/18( 79)9/25( 

A 6)60( 194)8/73( 26)3/81( 226)1/74( 
 )100(305 )100(32 )100(263 )100(10 جمع

Pv= 0.386 
  
  

توزیع فراوانی تیپ شخصیتی در موتورسواران   :4 جدول شماره
حادثه دیده شهرستان یزد برحسب رعایت مقررات راهنمایی، سال 

1383  
  

  رعایت مقررات راهنمایی جمع کل خیر بلی
شخصیت  )درصد(تعداد )درصد(تعداد )درصد(تعداد نوع 

 )B  29)7/36(  50)3/63( 79)100تیپ 

 )A  53)5/23( 173)5/76( 226)100تیپ 

 )100(305 )1/73(223 )9/26(82 جمع

Pv= 0.22 
  
  

تـرین تـصادفات در    نتایج گویاي آن است که بـیش   
 ترین عدم رعایت قوانین   آبان ماه و از نظر زمانی نیز بیش       

ــاعت  ــود 13-18در س ــد1/72( ب ــه  )  درص ــسانی ک و ک
تر از همـه قـوانین راهنمـایی و راننـدگی را رعایـت            بیش

بودنـد رابطـه بـین      )  درصـد  7/90(نکرده بودند، بیکـاران     

دار   شغل و رعایت قوانین رانندگی از نظـر آمـاري معنـی           
  ).>001/0P(بود 

 درصــد از موتورســواران 81نــشان داد کــه بــیش از 
اند که علت تـصادف آنهـا     اظهار داشتهA تیپ شخصیتی 

  .وجود موانع و نامناسب بودن شرایط محیطی بود
  
  بحث

هدف علم پزشـکی و کارکنـان خـدمات بهداشـتی           
درمانی ارتقـاي سـالمتی و کـم کـردن رنـج و ناخوشـی             

گیــري و  هــاي قابـل پــیش  مـردم و جلــوگیري از نـاتوانی  
امـروزه بخـش بزرگـی از       . )19(باشـد   مرگ زودرس مـی   

هـاي کـشورهاي در حـال پیـشرفت، مـشکالت             دشواري
ارتبـاط بـا    باشـد کـه بـی    ترافیکی و وضعیت رانندگی می 

. باشـد  مسائل روحی و روانی رانندگان وسایل نقلیـه نمـی     
توان پیشگیري نمـود      این گونه مشکالت را به شرطی می      

که شرایط روحی و روانی رانندگان را شناخته و با توجه         
ها  هاي دقیق و جامع در اختیار آن  اهیبه نیازهاي آنان آگ   

ــرار داد ــزان  . )20(ق ــاالترین می ــشان داد ب ــق ن ــایج تحقی نت
 سـال اسـت نتـایج       30تـر از      حوادث در گروه سنی پایین    

 درصـد حـوادث     75تحقیق ویلسون نیز نشان داد بیش از        
کمتر از (افتد    ترافیکی موتورسواران در جوانان اتفاق می     

حقیقات مارمر نیز نشان داد کـه  چنین نتایج ت    هم)  سال 30
اي و ترافیکی منجر به مـرگ، در        تر تصادفات جاده    بیش

ترین فراوانـی    و بیش)21(باشد  سال می35گروه سنی زیر   
ــده  ــه دی ــراد حادث ــررات  )22(اف ــت مق ــدم رعای ــوارد ع  م

راهنمایی و رانندگی که منجر به حادثه گردیده در گروه 
لی که نتایج بررسـی    در حا  )21(باشد   سال می  30سنی زیر   

نــشان داد رده ســنی قربانیــان ) 1373(محمدرضــا ســمیعی
 سـال  60حوادث سنین جوانی و افـراد بـا سـنین بـیش از          

  ).22(باشند می
تـرین وقـوع    نتایج ایـن بررسـی نـشان داد کـه بـیش          

 بعدازظهر و در فصل پاییز و در تیـپ    2حواث در ساعت    
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یز نشان  بوده است نتایج بررسی سوزان ونر ن      Aشخصیتی  
 درصد حـوادث در روز اتفـاق افتـاده و آمـار             63داد که   

  ).1(تر است حوادث در فصل پاییز بیش
دهد کـه حـوادث در        ها نشان می    نتایج دیگر بررسی  

آخر شب، اوایل صبح و بعـد از ناهـار کـه سـاعت سـیاه               
 امـا  )24 و   11(هاي دیگر است      شود بیش از زمان     نامیده می 

ــیشنتــایج تحقیــق عطــاران نــشان تــر مــرگ و   داد کــه ب
  ).25(باشد میرناشی از تصادفات در فصل تابستان می

سو با نتایج تحقیق سـوزان ونـر          نتایج این تحقیق هم   
 درصـد حادثـه دیدگان   73کند بیش از      است که بیان می   

  .)1(اند مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت ننموده
م نـشان داد کـه عـد      ) 1997(نتایج تحقیقات ویلیـامز   

رعایت مسائل ایمنی از قبیل نور نامناسب و عدم اسـتفاده      
از وسایل حفاظت فردي در افزایش میزان حوادث مـوثر        

کند، بـیش    که نتایج این بررسی آن را تایید می  )26(است
 علـت   A درصد از موتورسـواران تیـپ شخـصیتی          81از  

تصادف خود را وجـود موانـع و نامناسـب بـودن شـرایط          
  .ر کردندمحیطی، حفاظتی ذک

سـو بـا نتـایج ایـن           هـم  )27،11(نتایج دیگر تحقیقات  
تحقیق نشان داد کـه اجبـاري نمـودن اسـتفاده از وسـایل          
ایمنی، نادیده گـرفتن مقـررات راهنمـایی و راننـدگی و            
داشتن نگـرش صـحیح در مـسائل ترافیکـی در حـوادث         

 8/73نتایج این بررسی نشان داد که      . رانندگی موثر است  
دیدگاه حادثـه دیـده در تـصادف جـزء          درصد از صدمه    
هاي انجـام   باشند که با نتایج بررسی  می Aتیپ شخصیتی   

) 28 و 26، 9،  11(شده در ایران و دیگر کـشورهاي جهـان          
تـر     بـیش  Aها نشان داده که تیپ        بررسی. هماهنگی دارد 

 و )13(تـر جریمـه شـده      تـصادف کـرده، بـیش   Bاز تیپ   
 A بنابراین تیپ )15(یندنما قوانین رانندگی را رعایت نمی  

طـور    به. )14(به عنوان یک عامل خطر در رانندگی است         
هـاي   هاي انجام شده در زمینه رابطه بین تیپ      کلی بررسی 

ــاي آن اســت   ــدگی گوی ــوادث رانن ــه  شخــصیتی و ح ک
طورمتفـاوت در معــرض    بـه B و Aهـاي شخــصیتی   تیـپ 

تصادفات هستند و با شناسایی اینکـه هـر کـدام از افـراد              
تـوان بـا    شخصیتی قـرار دارنـدمی   هاي یک ازتیپ  کدامدر

  .مشاوره و راهنمایی با آنها از حوادث رانندگی کاست
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