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Abstract
Introduction: Comparing aggressive behavior in everyday life and driving context shows that driving
can increase the aggressive manner. This anger and rage leading to serious harm for oneself or other
people, in addition it can sometimes causing immoral and obscene behavior. This issue that “why
good people do bad, inhuman and unethical things without feeling guilty” discussed in bandura’s
moral disengagement mechanism theory. The purpose of this study was to measure psychometric of
aggressive driving moral disengagement scale.
Methods: The method of this cross-sectional research was descriptive-correlational. In this study,
firstly we prepared a questionnaire in 32 items about moral disengagement on driving. And after
reviewing the face and content validity by familiar experts to subject, it was reduced to 24 items. Its
reliability was also confirmed in a small group of drivers (a=0.89). To examine the structure validity,
135 drivers completed the questionnaire in online way in Tehran in 2020. Finally, the data was
entered in SPSS 23 software. For the structure validity was applied the exploratory factor analysis
with principal component analysis (PCA) method with Varimax rotation.
Results: In all 135 drivers who participated, 79 (58.5%) of them were male and 56 (41.5%) were
female. The mean age of the drivers was 44.31. Factor analysis clearly distinguished 17 items in four
factors, namely: dehumanization, moral justification, shifting responsibility, and distorting outcomes.
The results of reliability analysis with Cronbach's alpha method showed that these four factors have
a good coefficient of internal consistency.
Conclusions: The driving moral disengagement scale.as a reliable and valid tool can be used with
other psychological studies and high-risk behaviors of drivers’ reviews. These studies can increase our
understanding of moral justifications, attribution of bad behavior and irresponsibility while driving.
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چکیده
مقدمــه :مقایســه رفتــار پرخاشــگری در زندگــی روزمــره و محیــط رانندگــی نشــان میدهــد کــه رانندگــي زمينــه ســاز رفتارهــاي
پرخاشــگرانه اســت کــه ایــن خشــم و عصبانیــت میتوانــد عــاوه بــر وارد آوردن آســیبهای جــدی بــه خــود و دیگــران ،گاهــی منجــر
بــه رفتارهــای غیرمودبانــه و فحاشــی مــی شــود .ایــن موضــوع کــه چــرا انســانهای خــوب گاهــی کارهــای بــد ،غیرانســانی و غیــر
اخالقــی انجــام میدهنــد و بــا ایــن کارهــای خــود بــدون اینکــه احســاس گنــاه کننــد کنــار میآینــد در تئــوری مکانیزمهــای عــدم
درگیــری اخالقــی بنــدورا بحــث شــده اســت .هــدف از انجــام ایــن مطالعــه روانســنجی مقیــاس عــدم درگیــری اخالقــی در رانندگــی
تهاجمــی بــود.
روش کار :روش ایــن پژوهــش مقطعــی ،از نــوع توصیفــی  -همبســتگی و بــرای بررســی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامه عــدم
درگیــری اخالقــی راننــدگان در ســال  1399صــورت پذیرفــت .در ایــن مطالعــه ابتــدا پرسشــنامه محقــق ســاخته عــدم درگیــری اخالقــی
رانندگــی در  32آیتــم تهیــه شــد و بعــد از طــی مراحــل بررســی روایــی صــوری و محتوایــی توســط متخصصیــن آشــنا بــه موضــوع ،بــه
 24آیتــم تقلیــل یافــت .پایایــی آن نیــز در گــروه کوچکــی از راننــدگان تاییــد شــد .بــرای بررســی ســاختار عاملــی  135نفــر از راننــدگان
بصــورت انالیــن پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد و داده هــا در نــرم افــزار  SPSS 23وارد شــد .بــرای روایــی ســازه تحلیــل عاملی اکتشــافی
روش تحلیــل مولفــه هــای اصلــی بــا چرخــش واریماکــس اســتفاده شــد.
یافتــه هــا :در ایــن مطالعــه از بیــن  135راننــده 79 ،نفــر ( 58/5درصــد) مــرد و  56نفــر ( 41/5درصــد) زن بودنــد .میانگین ســنی شــرکت
کننــدگان در مطالعــه  44/31بــا انحــراف معيــار .10/22بــود  .نتایــج تحلیــل عاملــی  17گویــه را در چهــار عامــل بــه وضــوح از هــم متمایــز
کــرد کــه انســانیت زدایــی ،توجیــه اخالقــی ،جابجایــی مســئولیت و تحریــف پیامدهــا نامگــذاری شــد .نتایــج تحلیل پایایــی بــا روش آلفای
کرونبــاخ نشــان داد کــه ایــن چهــار عامــل از ضرایــب همســانی درونی مناســبی برخوردارهســتند.
نتیجــه گیــری :مقیــاس عــدم درگیــری اخالقــی بعنــوان یــک ابــزار پایــا و روا مــی توانــد همــراه بــا دیگــر بررسـیهای روانشــناختی
و رفتارهــای پرخطــر راننــدگان بکارگرفتــه شــود و درک مــا را از توجیهــات اخالقــی ،اســتدالل ورزی و بــی مســئولیتی افــراد در هنــگام
رانندگــی افزایــش دهــد.
کلیدواژه ها :مقیاس عدم درگیری اخالقی ،رانندگی تهاجمی ،سوانح ترافيكي ،روانسنجی.
مقدمه
ســوانح ترافیکــی و صدمــات ناشــی از آن يكــي از چالشهــاي
عمــده ســامتي ،و تهديدكننــده جــدي جــان انســان هــا بويــژه
در كشــورهاي کمتــر توســعه یافتــه اســت .ایــران یکــی از
کشــورهایی اســت کــه میــزان باالیــی از مــرگ و میرهــا و آســيب
هــاي ناشــی از تصادفــات ترافیکــی را دارد ( .)1عوامــل خطــری

كــه باعــث بــروز ســانحه ترافيكــي ميشــود ،بســيار متنــوع و
پيچيــده هســتند و عوامــل مرتبــط بــا خــودرو ،راه و انســان در
آن نقــش دارنــد .در ايــن ميــان ســهم عوامــل انســاني بيــش از
 %90بــرآورد شــده اســت .از ميــان عوامــل انســاني شــناخته شــده
مــي تــوان بــه عوامــل؛ جمعیتشــناختی و فيزيولوژيكــي (ماننــد
ســن و جنســيت و  ،)...چگونگــي پاســخ فــرد بــه عوامــل محيطــي
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شــدهاند و بيــش از نيمــي از راننــدگان پذيرفتهانــد كــه نســبت
بــه ديگــر راننــدگان رفتــار يــا پاســخهاي پرخاشــگرانه بــروز
ميدهنــد ( .)12راننــدگان پرخاشــگر در مقایســه بــا راننــدگان
عــادی ،هنــگام برانگیختگــی  2/5تــا  3برابر بیشــتر خشــم شــدید
را تجربــه میکننــد و شــیوههای پرخاشــگرانهتر ،ناســازگارانهتر
و مخربتــری را بــه کار میگیرنــد ( .)10خطــر تصــادف در
افــرادي كــه رفتــار پرخاشــگرانه دارنــد ،دو برابــر اســت .افــراد
بــا ابــراز خشــم باالتــر معمــوال در موقعیــت رانندگــی رفتارهــای
پرخاشــگرانه بیشــتری از خــود بــروز میدهنــد ( .)15افــراد
پرخاشــگر بــه هنــگام رانندگــی ،خشــنتر و رفتارهــای پرخطــر
بیشــتری انجــام میدهنــد ( .)16بطوريكــه پاســخ نیمــی از
راننــدگان در تعــرض دیگــر راننــدگان یــا کاربــران راه با فحاشــی و
پرخاشــگری کالمــی بیادبانــه همــراه اســت و  20درصــد از آنــان
گفتهانــد کــه راننــدگان دیگــر پرخاشــگری و عصبانیــت خــود را بــا
نزدیــک شــدن و چســباندن بــه خــودروی آنهــا نشــان میدهنــد
( .)17ایــن عصبانیــت میتوانــد منجــر بــه انســانیتزدایی شــود
بطــوری کــه فــرد بصــورت ناخــودآگاه ارتبــاط و عالقــه خــود را
نســبت بــه ارزشــهای دیگــران از دســت میدهــد .انســانیتزدایی
در محیــط رانندگــی میتوانــد بــا تخلــف از هنجارهــای اجتماعــی
نشــان داده شــود .عامــل دیگــر در رانندگــی تهاجمــی عــدم ارتبــاط
بــا دیگــر کابــران و راننــدگان اســت کــه در موقعیــت رانندگــی
میتوانــد مکانیزمهــای روانشــناختی را تحریــک کنــد و باعــث
افزایــش عــدم درگیــری و بیتفــاوت شــدن فــرد بویــژه در مــورد
ارزشــهای اخالقــیشــود ( .)18ايــن موضــوع بــا مكانيســمهاي
عــدم درگيــري اخالقــي (Moral disengagement
 )mechanismsبنــدورا ( )Banduraمطابقــت دارد .در
ســالهای اخیــر عــدم درگیــری یــا بيتفاوتــي اخالقــي بــه عنــوان
پيشبينــي كننــده تخلفــات رانندگــي و خشــم رانندگــي مطــرح
شــده اســت (.)12
از نظــر نظریــه شــناختی اجتماعــی بنــدورا ،معمــوال انســانها بــا
اســتفاده از مکانیــزم هــای خاصی بــا رفتارهای تهاجمــی و تخلفات
و «کارهــای بــد» خــود کنــار میآینــد و ســعی میکننــد بــرای
کنــار آمــدن بــا كارهــاي غيــر اخالقــي و» بــد» خــود و بــرای
اینکــه کمتــر احســاس گنــاه کننــد ،داليــل و توجیهاتــی بیاورنــد.
ایــن موضــوع کــه چــرا انســانهای خــوب گاهــی کارهــای بــد و
غیراخالقــی انجــام میدهنــد در نظریــه عــدم درگیــری اخالقــی
بنــدورا بحــث شــده اســت .مکانیزمهــای شــناختی -اجتماعــی
عــدم درگیــری اخالقــی بــه افــراد اجــازه میدهــد تــا ســزاوار
ســرزنش ( )Reprehensibleبــودن خودشــان و آســیبهای

(رانندگــي در هنــگام شــب توســط راننــدگان جــوان) ،ســامت
روان و ويژگيهــاي شــخصيتی راننــدگان و كاربــران راه ،شــيوه
و ســبك رانندگــي ،مهــارت و عادتهــاي زندگــي راننــدگان ،اشــاره
كــرد ( .)2در پيشبينــي و پيشــگيري از حادثــه ترافیکــی توجــه و
درک نقــش رفتــار انســان بعنــوان كاربــر راه ،اجتنــاب ناپذير اســت
( )3و ميتــوان گفــت علــوم رفتــاری پايــه اصلــی اســتراتژیهای
جامــع پیشــگیری از حــوادث جــادهاي محســوب میشــوند (.)4
بنابرایــن وظیفــه علــم روانشناســی بویــژه روانشناســی کاربــردی و
روانشناســی ترافیــک درک و طبقهبنــدی صحیــح عوامــل انســانی
و بررســی عوامــل روانشــناختی ماننــد پرخاشــگري ،ســامت
روانــي ،تيــپ شــخصيتي و عــادات رانندگــي و غیــره در تصادفــات
ترافیکــی اســت (.)5 -7
پرخاشــگری يكــي از مســائل اصلــي اجتماعــي و ســامتي اســت
كــه ميتوانــد مســتقيما منجــر بــه صدمــه فيزيكــي ،روانــي و
مشــكالت رفتــاري در انســان شــود ( .)8در ســالهای اخیــر بــه انواع
خاصــی از خشــم موقعیتــی و وابســته بــه شــرایط و محیــط توجــه
خاصــی شــده اســت .یکــی از انــواع خشــم موقعیتــی کــه اخیــراً بــه
طــور خــاص در کانــون توجــه محققــان گرفتــه اســت ،خشــم و
پرخاشــگري در هنــگام رانندگــی اســت .منظــور از پرخاشــگري هر
گونــه رفتــاري عليــه افــراد ديگــر اســت كه بــه قصد صدمــه فوري
بــه ديگــري انجــام ميشــود ( .)9خشــم رانندگــی یــک حالــت
هیجانــی منفــی اســت کــه هنــگام رانندگــی تجربــه میشــود و
بــا تغییــرات خــاص شــناختی ،ادراکــی و فیزولوژیــک همراه اســت.
برخــی از افــراد در مقایســه بــا دیگــران بیشــتر مســتعد تجربــة
ایــن هیجــان منفــی هســتند ( .)10مقایســه رفتــار پرخاشــگری در
زندگــی روزمــره و محیــط رانندگــی نشــان میدهــد کــه موقعیــت
رانندگــی افــراد را بــه خشــم بیشــتری تشــویق میکنــد و محيــط
رانندگــي زمينــه ســاز رفتارهــاي پرخاشــگرانه اســت (.)11-12
هرچــه راننــدهاي رفتارهــاي پرخاشــگرانه بيشــتري از خــود نشــان
دهــد بيشــتر شــانس درگيــر شــدن در تصــادف وجــود دارد (.)13
رانندگــی تهاجمــی یــا پرخاشــگرانه و ســهم آن در تصادفــات،
تلفــات و آســیب هــا و خســارات ناشــی از آن یکــی از مســائل
مهــم در ایمنــی راه اســت ( )12-13بطوریکــه بيــش از  78درصــد
مشــكالت جــدي ايمنــي ترافيــك مربــوط بــه رانندگــي تهاجمــي
اســت و حــدود  22تــا  26درصــد راننــدگان اظهــار میدارنــد كــه
بيشــتر اوقــات رفتارهــاي رانندگــي تهاجمــي (ماننــد نزديك شــدن
بــه خــودروي جلويــي بخاطــر افزايــش ســرعت) را داشــتهاند (.)14
بررســی خــود گزارشــي پرخاشــگري در رانندگــي نشــان میدهــد
كــه  82درصــد راننــدگان حداقــل يكبــار قربانــي رانندگــي تهاجمي
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رفتــار غیــر اخالقــی را مهــار میکننــد بــا اســتفاده از چندیــن
مکانیســم شــناختی تجمعــی متعامــل و بــه هــم مرتبــط کــه
عــدم درگیــری اخالقــی نامیــده شــدهاند ،غیرفعــال شــوند .بحــث
بنــدورا ایــن بــود کــه عــدم درگیــری اخالقــی توضیــح میدهــد
چــرا مــردم عــادی قــادر بــه رفتــار غیــر اخالقــی هســتند بــدون
اینکــه احســاس گنــاه یــا خــود سانســوری ()Self –censure
بکننــد ( .)20بديــن منظــور ايــن نظريــه بــر شــناخت ســازوكارهاي
تــرك رفتــار اخالقــي تمركــز دارد .محــور تــرك عمــل اخالقــي
بازتعريــف رفتــار آســيب زا بــه صــورت رفتــاري افتخارآميــز اســت
كــه بــا توجيهــات اخالقــي و مقايسـههاي اجتماعــي تبرئــه كننــده
صــورت ميپذيــرد .بهرحــال منظــور از عــدم درگیــری یــا جــدا

ایمنــی اجتماعــی را بــرای حفــظ خودتصویــری توجیــه کننــد
(.)18-21
گاهــی راننــدگان بــراي رفتارهــاي پرخاشــگرانه خــود در رانندگــي
توضيحــات و توجيهاتــي دارنــد كــه مغایــر بــا اخــاق فــردی و
اجتماعــی اســت ( .)12بعنــوان مثــال بســياري از شــهروندان
عقيــده دارنــد كــه ســرعت مجــاز تعييــن شــده در قوانيــن مناســب
مســيرهاي كنونــي نيســت و خــود را موجــه بــراي عــدم رعايــت
قوانيــن ميداننــد .عامــل اخالقــي حــدود  % 42از تخلفــات رانندگي
را توجيــه ميكنــد ( .)19افــراد بــا توجيــه كــردن اصــول اخالقــي
اعمالشــان ميتواننــد خــود را از پيامدهــاي رفتــار خويــش جــدا
ســازند كــه بنــدورا بــه ايــن مفهــوم جــدا ســازي كنتــرل درونــي

ســازي اخالقــي ايــن اســت كــه افــراد خودشــان را از فراينــد
خودتنظيمــي معمــول خــود جــدا ميكننــد يــا از نظــر اخالقــي
بــه گونــهای رفتــار میکننــد کــه خــاف معیارهــای اخالقــی
عــادی و اســتاندارد اســت ( .)21شــکل زیــر شــمای چارچــوب
نظــری مکانیــزم هــای عــدم درگیــری اخالقــی بنــدورا را نشــان
مــی دهــد.

( )Disengagement of internal controlميگويــد.
روشهــاي جداســازي بــه افــراد امــكان ميدهــد در عيــن حــال
كــه بــه معيارهــاي اخالقــي خــود پايبنــد هســتند ،رفتارهــاي غيــر
انســاني انجــام دهنــد و كامــا برخــاف معيارهــاي اخالقــي و در
موقعيتهــاي متفــاوت بــه صــورت متفاوتــي رفتــار كننــد (.)18
از نظــر بنــدورا مــردم زمانــی تصمیمــات غیراخالقــی میگیرنــد
کــه فرایندهــای خودتنظیمــی اخالقــی کــه بــه طــور طبیعــی

شکل  :۱هشت مكانيسمي كه از طريق آنها خود تحريمي اخالقي بصورت گزينشي در چهار نقطه خودتنظيمي اخالقي از رفتار آسيب زننده جدا ميشود (بندورا،
.)2015 ،1986،1996

مکانیســم هــای عــدم درگیــری اخالقــی بنــدورا در زمینههــاي
مختلــف زندگــی و در گروههــای مختلف انســانها اعــم از نوجوانان،
جوانــان ،كاركنــان شــرکتها ،ورزشــکاران )22-24( ،مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .در جســتجوی محقــق تنهــا یــک مطالعــه در
زمینــه رانندگــی در اســترالیا کــه توســط  Swannو همــکاران
( )2017صــورت گرفتــه بــود ،یافــت شــد.
مبنــاي نظــري ايــن مطالعــه نظريــه عــدم درگيــري اخالقــي در
تئــوري شــناختي اجتماعــي بنــدورا اســت .در ایــن مطالعــه تــاش
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شــده اســت کــه پایایــی و ســاختار عاملــی پرسشــنامه عــدم
درگیــری اخالقــی در محیــط و زمینــه رانندگــی در گروهــی از
راننــدگان تهــران بررســی شــود و بــه ايــن ســوال اصلــي پاســخ
دهــد كــه راننــدگان بــراي رفتارهــاي پرخطــر و پرخاشــگرانه خــود
از چــه مكانيزمهــاي عــدم درگيــري اخالقــي اســتفاده میکننــد.
ايــن مطالعــه شــرايطي را فراهــم مــي آورد تــا بــا انجــام تحقيقــات
مشــابه ادبيــات مربــوط بــه عــدم درگيــري اخالقــي را نــه تنهــا
در زمينــه رانندگــي بلكــه در مشــاغل مختلــف از جملــه پرســتاري

فاطمه صادق نژاد و آناهیتا خدابخشی کوالیی

خبــرگان خواســته شــد تــا هــر آیتــم را بــر اســاس طیــف ســه
قســمتی (ضــروری اســت ،مفیــد اســت ولــی ضــروری نیســت
و ضــروری نیســت) بررســی نماینــد .ســپس پاســخها براســاس
فرمــول

و پزشــكي ارتقــا يابــد.
روش كار
ایــن مطالعــه یــک تحقیق مقطعــی ،از نــوع توصیفی – همبســتگی
اســت و بــرای بررســی ویژگیهــای روانســنجی پرسشــنامه عــدم
درگیــری اخالقــی در راننــدگان صــورت پذیرفــت .حجــم نمونه 10
تــا  20برابــر تعــداد متغیرهــاي بــود کــه بــرای پژوهــش در نظــر
گرفتــه شــده بــود ( .)6بنابرايــن شــرکت کننــدگان ایــن مطالعــه را
 135راننــده شــخصی شــهر تهــران تشــكيل مــي دادنــد کــه بــه
صــورت آنالیــن و در دســترس و بــا همــکاری ســازمان حمــل و
نقــل و ترافیــک شــهر تهــران وارد مطالعــه شــدند.
ابــزار ایــن مطالعــه پرسشــنامه عــدم درگیــری اخالقــی در
رانندگــی بــود .بــرای بررســی روایــی محتــوی از شــاخص و نســبت
روایــی محتــوی و بــرای روایــی ســازه تحلیــل عاملــی اکتشــافی
بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSنســخه  23بــه کار گرفتــه شــد.
بــه منظــور بررســی پایایــی و همســانی درونــی پرسشــنامه نيــز از
ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــد.
منظــور از روایــی محتــوا ( )Content Validityتوانایــی
ســوالهای انتخــاب شــده در انعــکاس ویزگیهــای ســازه مــورد
انــدازه گیــری اســت ،و نخســتین نــوع از انــواع روائــی اســت کــه
بایــد از وجــود آن در طــول فراینــد طراحــی یــک ابــزار اطمینــان
حاصــل شــود .ایــن روایــی پیــش نیــازی مهــم بــرای ســایر انــواع
رواییهــا ماننــد روایــی ســازه ،و همچنیــن پایایــی یــک ابــزار
محســوب میشــود .مرحلــه طراحــی در فراینــد روائــی محتــوا
شــامل شناســایی حیطــه هــا ،تولیــد ســوالها و ســاخت ابــزار اســت.
در ایــن فراینــد مــرور منظــم و کامــل متــون علمــی و پژوهشــهای
مرتبــط بــا محتــوی مــورد بررســی و ســپس بهــره گیــری از
نظــرات متخصصیــن کــه در طراحــی پرسشــنامه کارکــرده انــد،
ضــروری اســت ( .)25جهــت بررســی روایــی محتوایــی پرسشــنامه
عــدم درگيــري اخالقــي ( )DMDSبــا اســتفاده از منابــع اصیــل
کتابخانـهای بویــژه آثــار و مقــاالت بنــدورا در زمینــه عــدم درگیری
اخالقــی ،ابتــدا پرسشــنامه اولیــه  32ســؤالی بــه صــورت طیــف
پنــج نقطـهای لیکــرت از کامــا مخالفــم= 5تــا کامــا موافقــم =1
طراحــی و تدویــن گردیــد.
بــرای بررســی روایــی محتوایــی بــه شــکل کمــی از دو ضریــب
نســبت روایــی محتــوا و شــاخص روایــی محتــوا (content
( validity Index-CVIاز نظــرات  9نفــر از متخصصیــن
ایمنــی و پلیــس راهــور ،آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســامت
و روانشناســی ،بهــره گرفتــه شــد .بــرای تعییــن  CVRاز پانــل

محاســبه گردیــد و طبــق جــدول تصمیمگیــری در مــورد (CVR
کــه بــرای  9نفــر متخصــص مقــدار روایــی  0/78را پیشــنهاد داده
اســت) ( ،)1هــر کــدام از آیتمهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد و
پایینتــر از ایــن عــدد از لیســت آیتمهــا حــذف شــدند.
بــرای بررســی  CVIنیــز ســه معیــار ســادگی ،مناســبت و
شــفافیت بــه صــورت مجــزا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .منظــور
از مناســبت ( ،)Relevancyدرجــه توانایــی ســوال انتخــاب شــده
در انعــکاس ویژگیهــای محتــوی مــورد بررســی اســت و در واقــع
بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه ســوال پیشــنهاد شــده بــا محتــوی
مــورد انــدازه گیــری تــا چــه انــدازه مرتبــط میباشــد .منظــور از
شــفافیت ( )Clarityمناســب بــودن ســوالهای انتخــاب شــده از
نظــر نحــوه نــگارش و مفهــوم آنهاســت .شــفافیت هــر ســوال و
شــفافیت کلــی ابــزار نیــز هماننــد شــاخص مناســبت ،بــه چهــار
حالــت نامطلــوب ،تــا حــدودی مطلــوب ،مطلــوب ،کامــا مطلــوب
قابــل تقســیم اســت .یــک پرسشــنامه همچنیــن بایــد بتوانــد
حیطههــای مرتبــط بــا محتــوی مــورد بررســی را بــه ســادگی
و بــدون ابهــام منتقــل کنــد .گاهــی اطالعــات بــه دلیــل مبهــم
بــودن مفهــوم ســواالت و یــا نحــوه مقیاسبنــدی پاســخها
بدرســتی درک نمیشــود .ســادگی آیتــم هــا نیــز بــا چهــار حالــت
(کامــا ســاده ،ســاده ،نســبتا ســاده و ســاده نیســت) انــدازه گیــری
میشــود .بنابرایــن بــا توجــه بــه مــوارد فــوق ،امتیــاز CVI
بوســیله تجمیــع امتیــازات موافــق بــرای هــر آیتــم کــه رتبــه  3و 4
کســب کردهانــد و تقســیم آن بــر تعــداد کل متخصصــان محاســبه
شــد .منابــع علمــی پیشــنهاد میکننــد کــه  CVIباالتــر از 0/79
پذیــرش آیتمهــا را ممکــن میســازد ( .)26در ایــن مطالعــه ایــن
شــاخص بــرای هریــک از آیتمهــا محاســبه و گویههایــی کــه
نمــرات پاییــن را داشــتند کنــار گذاشــته شــدند.
بــرای تعییــن روایــی صــوری عــاوه بــر ســطح دشــواری و میــزان
عــدم تناســب و ابهــام ،گام بعــدی تعییــن اهمیــت هــر یــک از
آیتمهــا و کاهــش و حــذف آیتمهــای نامناســب بــود کــه از
روش کمــی تاثیــر آیتــم ( )SCORE IMPACTاســتفاده شــد.
بــرای گزینــه کامــا غیــر مهــم عــدد یــک ،و بــرای گزینــه کامــا
مهــم عــدد پنــج اختصــاص یافــت ،ســپس بــا ضــرب کــردن نمــره
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ایــن نــوع پایایــی آلفــای کرونبــاخ اســت .ایــن شــاخص از صفــر
تــا یــک اســت .بــرای مطالعــات توصیفــی مقادیــر آلفــای بزرگتر از
 0/6مــورد قبــول اســت و بــرای برخــورداري از از پایایــی مناســبی
بايــد آلفــای آن بزرگتــر از  0/7باشــد و برخــی از مؤلفیــن دســتیابی
بــه پایایــی بــاالی  0/8را مناســب و بزرگتــر از  0/9را عالــی
دانســته انــد ( .)26پایایــی پرسشــنامه عــدم درگيــري اخالقــي
( )DMDSبــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/90بدســت
آمــد کــه بــا توجــه بــه مطالــب فــوق عــدد مناســبی بــرای ایــن
ابــزار اســت.

اهمیــت در درصــد فراوانــی آن امتیــاز تاثیــر آیتــم بدســت آمــد.
طبــق منابــع علمــی میــزان تاثیــر بیــش از  1/5عــدد مناســبی
اســت ( )26و در ایــن مطالعــه آیتمهایــی کــه تاثیــر آیتــم آنهــا
کمتــر از عــدد 1/5بــود ،حــذف گردیــد.
پــس از طــی فراینــد روایــی محتــوی از  32آیتــم پرسشــنامه عــدم
درگيــري اخالقــي پیــش گفتــه 24 ،ســوال وارد مرحله روایی ســازه
شــد .ایــن نــوع روایــی را اغلــب روایــی عاملــی نیــز میگوینــد
و دلیــل ایــن نامگــذاری نحــوه ارزیابــی بــا روش هــای تحلیــل
عاملــی اســت .بــرای روایــی ســازه از تحلیــل عاملــی اکتشــافی
اســتفاده شــد کــه عــاوه بــر هنجاریابــی پرسشــنامه هــا کاهــش
ابعــاد آن یعنــی از متغیرهــا بــه عامــل هاســت .بــرای انجــام تحلیل
عاملــی اکتشــافی بایــد حجــم نمونــه کافــی و داده هــا نیــز از
توزیــع نرمــال برخــوردار باشــند کــه ایــن کار بــا اســتفاده از آزمــون
کولموگــروف اســمیرونوف و آزمــون کرویــت بارتلــت انجــام شــد.
بــرای داده هــای حاضــر KMOبرابــر بــا  0/876بــود کــه 0/8
تــا  0/9عــدد مطلوبــی محســوب میشــود ( )26و آزمــون بارتلــت
معنـیدار بــود ( .)p=0.000بنابرایــن در حالــت کلــی تحلیــل عامــل
اکتشــافی بــرای داده هــای حاضــر مــدل مناســبی ارائــه مــی کنــد.
پایایــی بــه معنــی میــزان فــارغ بــودن نمرههــای یــک مقیــاس
از خطــای اندازهگیــری اســت کــه بــر اســاس ایــن کــه خطــای
اندازهگیــری چــه مقــدار از واریانــس کل مقیــاس را تشــکیل
میدهــد ،محاســبه میگــردد .شــاخص متــداول بــرای ارزیابــی

یافته ها
در ایــن مطالعــه از بیــن  135راننــده 79 ،نفــر ( 58/5درصــد) مــرد
و  56نفــر ( 41/5درصــد ) زن بودنــد .میانگیــن ســنی شــرکت
کننــدگان در مطالعــه  44/31بــود کــه جوانتریــن آنهــا  23ســاله و
حداکثــر ســن افــراد شــرکت کننــده  74ســال بــود بــرای روایــی
ســازه از تحلیــل عامــل اکتشــافی بــه روش تحلیــل مولفــه هــای
اصلــی ( )Principal properties analysisبــا چرخــش
واریماکــس اســتفاده شــد .از بیــن  24گویــه وارد شــده بــه آزمــون
تحلیــل عاملــی ،آیتــم هایــی کــه بــار عاملــی آنهــا کمتــر از 0/3
بــود حــذف شــدند و بــه ایــن ترتیــب ماتریــس چرخشــی هفــده
آیتــم را در چهــار عامــل طبــق جــداول زیــر از هــم متمایــز کــرد.

جدول  :1آماره های توصیفی و دیگر شاخص های سواالت مربوط به عامل اول (انسانیتزدایی)

آیتم ها و شماره آنها در پرسشنامه اولیه

میانگین

انحراف معیار

بار عاملی

سد معبر و جلوي عبور ديگران را گرفتن ،بخشي از رانندگي
است (.)7

آلفای کرونباخ در صورت حذف
سوال

1/39

0/68

0/73

0/89

توهین و فحاشی کردن به رانندگانی که قوانین را زیر پا
میگذارند ايرادي ندارد (.)27

1/67

0/72

0/70

0/89

اگر رانندهای جان مسافران شما را به خطر مي اندازد،
ايرادي ندارد كه فحاشی کنید و سرشان داد بزنيد (.)3

2/17

1/09

0/65

0/9

فحاشی و داد زدن سر رانندگان در مقايسه با آسیب زدن
فیزیکی و خسارت وارد کردن به آنها چيز مهمي نيست
(.)12

1/64

0/86

0/65

0/89

ايرادي ندارد برای فهماندن اشتباه راننده ماشين جلويي ،او
را تعقیب کنیم و به او درس زندگی بدهیم (.)2

1/64

0/85

0/60

0/89

رانندهای که آهسته رانندگی می کند و حوصله شما را سر
میبرد ،سزاوار این است که با فحاشی و عصبانیت از او
سبقت بگیرید (.)31

1/64

0/75

0/56

0/89
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جدول  :2آمارههای توصیفی و دیگر شاخصهای سواالت مربوط به عامل دوم (توجیه اخالقی)
میانگین

انحراف معیار

بار عاملی

سرعت مجاز تعیین شده برای مسیرهای
کنونی مناسب نیست ،پس ایرادی ندارد که
رعایت نکنیم (.)29

آلفای کرونباخ در صورت حذف
سوال

آیتم ها و شماره آنها در پرسشنامه
اولیه

2/07

1/02

0/73

0/89

در مقايسه با آنهايي كه خيلي بيشتر از سرعت
مجاز حركت ميكنند ،كمي باالتر از حد مجاز
رانندگی کردن خيلي هم جدي نيست (.)11

2/04

1/09

0/72

0/89

وقتي شرايط زندگي سخت است نبايد از
رانندگان انتظار داشت كه قانون مدار باشند
(.)19

1/76

1/04

0/57

0/89

براي حمايت و محافظت از دوست و رفيق
خود اشكالي ندارد كه با رانندگان ديگر و
حتی پليس در بيافتيد (.)5

1/56

0/72

0/56

0/89

درگيري و مجادله با پليس راهي است كه
آنها را سرجاي خودشان بنشانيد (.)9

1/5

0/75

0/55

0/9

جدول  : 3آماره های توصیفی و دیگر شاخص های سواالت مربوط به عامل سوم (جابجایی مسئولیت)
آیتم ها و شماره آنها در پرسشنامه اولیه

میانگین

اگر رانندگان از تصمیم سرنشينان خودرو پیروی كنند و
تخلفی بکنند در اين صورت مسئولیتی در قبال عواقب منفی
کارهای خودشان ندارند (.)14

انحراف
معیار

بار عاملی

آلفای کرونباخ در صورت حذف
سوال

0/48

0/71

0/82

0/89

اگر رانندهاي مجبور باشد كه با رانندگان ديگر رفتار
بيادبانهاي انجام دهد یا آنها را تهدید کند ،نبايد سرزنش
شود (.)13

1/72

0/89

0/75

0/89

ایرادی ندارد نسبت به رانندهای که از شما جلو زده احساس
بیزاری کنید و با عصبانیت او را تعقیب کنید ()30

1/64

0/86

0/62

0/90

جدول  : 4آماره های توصیفی و دیگر شاخص های سواالت مربوط به عامل چهارم (تحریف پیامد)
آیتم ها و شماره آنها در پرسشنامه اولیه

میانگین

انحراف معیار

بارعاملی آیتمها

اگر موقع رانندگي براي شما بوق بزنند ،احتماال شما
خطایی انجام داده اید و سزاوار آن هستيد (.)24

آلفای کرونباخ در صورت
حذف سوال

2/36

1/08

0/82

0/9

رانندگاني كه براي آنها بوق زده مي شود نباید ناراحت
بشوند  ،چون بوق زدن به معناي “عجله كن” است
(.)20

2/05

1/07

0/68

0/89

استفاده از نور باال در رانندگی براي اينكه خودرويي كنار
بكشد ،ایرادی ندارد و صدمه اي به كسي وارد نميكند
(.)22

2/31

1/28

0/52

0/89
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جدول  : 5آماره های توصیفی میانگین ،انحراف معیار ،پایایی
عامل های اصلی

میانگین

انحراف معیار

واریانس

آلفای کرونباخ

عامل دوم

11/23

4/32

43/56

0/65

عامل سوم

4/84

2/01

82/90

0/76

عامل چهارم

6/72

2/69

72/75

0/75

عامل اول

3/64

10/16

0/70

56/75

جدول  : 6ماتریس همبستگی چهار عامل عدم درگیری اخالقی (با سطح معناداری )0.000
عامل دوم

عامل اول

عامل سوم

عامل اول (انسانیت زدایی)

1

عامل دوم (توجیه اخالقی)

0/65

1

عاملسوم (جابجایی مسئولیت)

0/53

0/47

1

عامل چهارم (تحریف پیامدها)

0/40

0/65

0/3

عامل چهارم

1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

و همــکاران بــه روش تحلیــل عاملــی تاییــدی شــش عامــل را
بــا  32آیتــم تاییــد کــرد ( .)28بنــدورا نیــز در مطالعــه خــود در
ســال ( )1996بــا اســتفاده از تحليــل عامــل اكتشــافي و بــه روش
واريماكــس چرخشــي تنهــا یــک عامــل يكپارچــه را معرفــی کــرد
(.)18
رانندگــی فعالیــت روزمــرهای اســت کــه بطــور نســبی ســطح
وســیعی از تعامــات بیــن فــردی را در میــان افــرادی کــه
غریبــه و ناآشــنا هســتند ،در بــر میگیــرد .ایــن تعامــات گاهــی
همــراه بــا تجربــه خســتگی و ناکامــی اســت ( ،)13و راننــدگان
برخــی اوقــات ایــن ناکامــی و خســتگی را بصــورت فحاشــی و
تحقیــر (عامــل اول مطالعــه حاضــر) بیــان میکننــد و بــرای
ایــن پرخاشــگری خــود توجیهاتــی میآورنــد (عامــل دوم )
یــا کوتاهــی اعمالشــان بصــورت جابجایــی و انتشــار مســئولیت
نشــان داده مــی شــود (عامــل ســوم در مطالعــه حاضــر) کــه
احتمــاال در محیــط رانندگــی ارتبــاط بــا دیگــر کاربــران راه
کمتــر و افــراد مســئولیت کمتــری احســاس میکننــد .ســوان
و همــکاران در مطالعــه خــود بیــان میکننــد کــه محيــط
رانندگــي گمنامــي ،كــم مســئوليتي و عــدم ارتبــاط بــا ديگــر
كاربــران راه را تشــويق ميكنــد .ايــن ناشناســي و بينامــي
ميتوانــد منجــر بــه انســانيتزدايــي ()De individuation
گــردد ،چيــزي كــه انســان نســبت بــه رفتــار خــودش ناهوشــيار
شــده و توجــه خــود را در ارزيابــي درســت از ديگــران از دســت
ميدهــد .همچنيــن ايــن انســانيتزدايي ميتوانــد راننــدگان
را بــه تخطــي از هنجارهــاي اجتماعــي وادار كنــد ( .)18بخشــی

بحث
هــدف از ايــن مطالعــه طراحــي و اعتبارســنجي پرسشــنامه عــدم
درگيــري اخالقــي در محیــط رانندگــي بــود .ایــن پژوهــش اولیــن
مطالعــه ايرانــي در مــورد مکانیزمهــای عــدم درگیــری اخالقــی
در زمینــه رانندگــی تهاجمــی اســت .در ایــن مطالعــه از  32ســوال
اولیــه  8 ،ســوال در مرحلــه روایــی محتــوی و روایــی صــوری
حــذف و  24آیتــم بــه مرحلــه روایــی ســازه رســید .در نهایــت
تحليــل عاملــی اکتشــافی بــه روش مولفــه هــای اصلــی و بــه
شــیوه واریماکــس  17آیتــم را در چهــار عامــل بطــور واضــح از
هــم متمایــز کــرد .ایــن چهــار عامــل انســانیتزدایی ،توجیــه
اخالقــی ،جابجایــی مســئولیت ،و همچنیــن تحریــف پیامدهــا
نامگــذاری شــدند .واريانــس عامــل اول  ،% 56/7عامــل دوم
 ، %43/5عامــل ســوم  ، %82/9و عامــل چهــارم  %72/7بدســت
آمــد .همچنيــن ايــن چهــار عامــل بــا همديگــر رابطــه معنــاداري
 r=0/3 – 0/65نشــان دادنــد (جــدول.)6
بررســی مطالعــات مشــابه نشــان داد کــه لزومــا همــه هشــت
مکانیــزم عــدم درگیــری اخالقــی در تحلیــل هــای مختلــف
اســتخراج نمیشــود .در مطالعــه مشــابه  Swannو همــکاران
کــه در مــورد رانندگــی تهاجمــی انجــام شــد و نزدیکتریــن
مطالعــه بــه تحقیــق حاضــر اســت ســیزده آیتــم در يــک عامــل
بــا واريانــس  34درصــد مشــخص اســتخراج شــد ( .)12مطالعهای
کــه  Detertو همــکاران انجــام دادنــد ،شــش عامــل را بعنــوان
مکانیزمهــاي مهــم عــدم درگيــري اخالقــي در تصميمگيــري
متمایــز کــرد ( .)27در زمین ـه ورزش نيــز مطالعــه Boardley
94

فاطمه صادق نژاد و آناهیتا خدابخشی کوالیی

 0/10قابلیــت پیشــگویی ایــن دو متغیــر را در رانندگــي تهاجمــي
بــا ســطح معنـیداری کمتــر از  0/05بیــان كــرد .در ایــن مطالعــه
راننــدگان نســبت بــه عبــور دیگــران از چــراغ قرمــز و ویــراژ دادن
در خیابــان ،عصبانیــت بیشــتری از خــود نشــان دادنـد .یافتههــای
ایــن مطالعــه در مــورد روانســجی مقیــاس عــدم درگیــری اخالقــی
بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه ایــن مقیــاس بــه عنــوان ابــزاری
روا و پایــا بــرای انــدازه گیــری عــدم درگیــری اخالقــی میتوانــد
در محیــط رانندگــی بــکار گرفتــه شــود .انجــام مطالعــات مشــابه
در راننــدگان حرفــهای ماننــد راننــدگان تاکســی و حمــل و نقــل
عمومــی و وســایل نقلیــه ســنگین ماننــد کامیــون و اتوبــوس و
راننــدگان ترانزیــت میتوانــد ادبیــات مربــوط بــه عــدم درگیــری
اخالقــی رانندگــی را در زمينــه رانندگــي تهاجمــي توســعه دهــد.
برنامههــای آموزشــی مبتنــی بــر عاملیــت اخــاق در رانندگــی
تهاجمــی و ارتقــای درک راننــدگان و آگاه ســازی آنهــا میتوانــد
راهــکاری موثــر در کاهــش ســوانح و تخلفــات ترافیکــی گــردد.
شــود.

از رعایــت اصــول اخالقــی بــه تعهــدات و خــود کنترلــی افــراد در
حیــن فشــارهای روانــی بازمــی گــردد (.)29
مصادیــق رفتارهــای غیراخالقــی در زمینــه عبــور و مــرور و
همچنیــن پرخاشــگری در رانندگــی تــا حــدودی وابســته بــه
فرهنــگ اســت ( .)11بطوریکــه بــوق زدنهــای مکــرر ،فحاشــی،
تحقیــر و حملــه فیزیکــی در فرهنگــی به عنــوان مکانیزم انســانیت
زدایــی و در فرهنگــی دیگــر ممکــن اســت توجیــه اخالقــی تلقــی
شــود .بــه همیــن دلیــل بــا توجــه بــه اینکــه ادبیــات تحقیــق در
ایــن مــورد بــه انــدازه کافــی نبــود ،و مطالعــات مربــوط بــه عــدم
درگیــری اخالقــی بویــژه در مــورد رانندگــی تهاجمی در ابتــدای راه
اســت بررسـیهای متعــددی بــرای روشــن شــدن مکانیــزم هــای
عــدم درگیــری اخالقــی و نامگــذاری دقیــق عوامــل اســتخراج
شــده ضــروری اســت .تــاش بــرای شناســایی مکانیزمهــای
عــدم درگیــری اخالقــی در هنــگام رانندگــی میتوانــد از جملــه
راهكارهــاي موثــر در کشــف روشــهایی بــرای کاهــش تخلــف و
کارهــای بالقــوه خطرنــاک و آســيبزدايي از عرصــه رانندگــي
و کاهــش ســوانح ترافیکــی گــردد .در ایــن مطالعــه نمونهگیــری
بصــورت غیرتصادفــی و در دســترس انجــام شــد کــه احتمــاال
تعمیمپذیــری نتایــج مطالعــه را کاهــش میدهــد .مطالعــات دیگــر
بــا جامعــه آمــاری متفــاوت و نمونــه هــای بیشــتر میتوانــد ابعــاد
دیگــری از ایــن مکانیزمهــای عــدم درگیــری اخالقــی در رانندگــی
تهاجمــی را روشــن نمایــد.

سپاسگزاری
ایــن مقالــه حاصــل طــرح تحقیقاتــی بــا کــد اخــاق
 IR.KHATAMU.REC.1398.11بدیــن وســیله از
معاونــت پژوهشــی دانشــگاه خاتــم تهــران تشــکر مــی گــردد.
همچنیــن ،از همــکاری ســازمان حمــل و نقــل ترافیــک شــهر
تهــران و شــرکت کننــدگان در پژوهــش کمــال تشــکر و قدردانــی
را داریــم.

نتیجه گیری
در ایــن مطالعــه از بیــن زيــر مقياسهــاي عــدم درگیــری
اخالقــی ،دو ســازه اصلــي يعنــي جابجايــي مســئوليت و تحريــف
پيامدهــا بــه طــور غیرمســتقیم رانندگــي تهاجمــي را تبييــن يــا
پیشبینــی نمــود .بطوريكــه آزمــون آنالیــز رگرســیون چندگانــه

تضاد منافع
ایــن مطالعــه بــرای نویســندگان هیــچ گونــه تعــارض منافعــی
نداشــته اســت.
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