
 

 و تصادفات  یپرخطر رانندگ يرفتارها سهیمقا 

   رانندگان مبتال به مصرف مواد، تحت درمان و سالم نیدر ب
         

  1 یبیزهرا طب

  مشهد  یدانشگاه فردوس ،یگروه روانشناس اردانشی -1

   

  چکیده 

 وهینفر مرد به ش 144. استو تصادفات در افراد معتاد، تحت درمان و سالم  یپرخطر رانندگ يرفتارها یهدف بررس 

. را پاسـخ دادنـد   يفـرد  يهـا  یژگیهمراه با و) 2004(لجونن و همکاران  یرانندگ يدر دسترس پرسشنامه رفتارها

ها  اعم از خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و لغزش ،یرفتارهاي پر خطر رانندگ زانیسه گروه در م نیب نشان داد ها افتهی

در گروه معتاد فقط رابطه تخلفات و تعداد تصـادفات، در گـروه تحـت    . ر وجود داشتو تعداد تصادفات تفاوت معنادا

ـ   درمان همه روابط بین تخلفات معمولی، تخلفات پرخاشگرانه، خطاها و لغزش در . ودها با تعداد تصادفات معنـادار ب

رفتـار   زانیـ افـراد سـالم م   افراد معتاد و تحت درمان نسبت بـه  جهینتدر . یک از روابط معنادار نبود گروه سالم هیچ

 یتعداد تصادفات آنها با تخلفات رانندگ. گزارش دادند یدر رانندگ يشتریپرخاشگرانه، لغزش، خطا و تعداد تصادف ب

 افـت یراننـدگان قبـل از در   ادیـ اعت تیوضـع  یزان تصـادفات، بررسـ  یـ با هدف کاهش م. داشت يشتریارتباط ب شان

  .دشو یم شنهادیآن پ دیتمد ای نامهیگواه

  

  یتخلفات رانندگ ،یافراد معتاد، سوانح رانندگ ک،یتراف :کلید واژه

 

                                                 
  tabibi@um.ac.ir و  05138805780،عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 1
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   مقدمه -1

را  یکیاز حوادث تراف یناش رینرخ مرگ و م نیباالتر رانی، ا2006در سال  تیبا وجود کاهش در نرخ مرگ و معلول

وجود دارند که  ياریبس شواهد  .ستدر بروز سوانح مصرف مواد ا یانسان یکی از عوامل. ]1،2[در جهان داراست

 شناسی نشان می مطالعات شیوع. ]3،4[است کیتراف یمنیگردان بر ا مصرف مواد مخدر و روان ینشانگر اثر منف

 عامل نیحاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از مهمتر یارادگ-یو ب یدر حالت مست یدهد رانندگ

از % 3از مصرف مواد در  یناش بی، آس2011انگلستان، در سال  در. شوند یمحسوب م یبروز حوادث رانندگ ياه

نشان داد  ایدر استرال يا مطالعه. ]4[نفر شده بود داشت 54که منحر به کشته شدن  ينقش موثر یکیتصادفات تراف

در  نقش موثر ایمقصر بودند  یاز افراد سالم در تصادفات فوت يشتریکه افراد مبتال به سوء مصرف مواد به نسبت ب

آنها مواد مخدر % 90/1از رانندگان الکل و  %  5/3 بایتقر ییاروپا يدر کل، در کشورها.  ]3[بروز تصادف داشتند

و مصرف مواد راننده  یمربوط به حالت مست یاز حوادث رانندگ یاز مرگ ناش% 20و  بطور متوسط  کنند یمصرف م

قبل از  یاز رانندگان کشته شده در حادثه رانندگ% 69تا  33با درآمد کم و متوسط  يدر کشورها. ]5[بوده است

جوانا و  يمصرف مار نیب یشمال يکایدر آمر يا حال، در مطالعه نیبا ا. ]5[مصرف الکل و مواد داشتند یرانندگ

که نقش عامل  مشخص شد يمرور يا در مطالعه. ]6[افتین يا با خطر تصادف مرگبار رابطه ییبه تنها نیکوکائ

دارند  دهیعق یرانندگان حت یکه برخ ست یدر حال نیا. ]7[ستیو بر تصادفات هنوز کامال روشن نخطر مصرف دار

  .]8[موثر است یرانندگ يها که مصرف مواد در ارتقاء سطح مهارت

. شناسی اندکی به بررسی میزان تاثیر مصرف مواد و الکل بر ناایمنی ترافیک پرداخته است مطالعات شیوع ران،یا در

نقش در بروز  نیمهمتر یو خواب آلودگ یو خستگ ینشان داد استعمال مواد مخدر بعد از مشروبات الکل يامطالعه

 يها در زندان یفوت یبه حوادث رانندگ نیمتهم نیدر ب اي دیگردر مطالعه. ]9[راستتصادفات منجر به مرگ را دا

و  اكیتر بیترک% 7/13و ) شیانند حشم(ها  کنبیس% 2، )اكیمانند تر( دهایوئیکننده اپ مصرف% 3/37 ران،یا

 ،یدر تصادفات فوت صراز افراد مق% 5/23مطالعه، مشخص شد که  نیدر ا ها، نیعالوه بر ا. ]10[بودند شیحش

از افراد مقصر در % 4/29در این مطالعه همچنین مشخص شد که نتایج آزمایش . مصرف مواد خود را بر مال نکردند

روي، نرخ باالي  مصرف مواد در بین رانندگان مقصر  از این. بنزودیازپین  مثبت بود حادثه رانندگی فوتی، نسبت به

  .]10[است ندهدر حادثه فوتی در ایران هشدار ده

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

مطالعـات عمـدتاً بـر     نیا. اند کرده یرا بررس یکیاستعمال مواد مخدر بر حوادث تراف ریتاث یچگونگ یمطالعات اندک

در . اند پرداخته یشگاهیآزما طیدر مح یمربوط به رانندگ یو شناخت یروان يها استعمال مواد مخدر بر مهارت ریاثت

ـ روا يها مجموع اتفاق نظر است که مصرف مواد بر مهارت  ایـ  یرفتـار راننـدگ   ،یشـناخت  يکارکردهـا  ،یحرکتـ -ین
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بر زمان واکنش،  تواند یم) شیحش( سیستعمال کنببه عنوان مثال، ا. ]3[دارد یبیکارکردها اثر تخر نیاز ا یبیترک

راماکرز و . ]11[بگذارد یحفظ سرعت اثرات مخرب ییتوجه، توانا ،يداریخطوط، کارکرد د نیب لیحفظ اتومب ییتوانا

 لیـ مانند رفتار حفظ فاصله بـا اتومب  یرانندگ يها از جنبه یبر برخ یکه مصرف اکستاس افتندی) 2004(  وپرسیک

سرعت مجاز و عدم توقـف در   تیمصرف کردند عدم رعا  MDMA که یاز رانندگان. ]12[دارد یمنف ریتاث  ییجلو

مصـرف مـواد و    نیارتباط ب یجهت بررس يا حال مطالعه نیبا ا. ]13[قرمز گزارش شده است يمقابل چراغ راهنما

در افراد مبتال به  یر عملکرد رانندگمطالعات به اثر مصرف مواد ب نیا ن،یعالوه بر ا. نشد افتیپر خطر  یرفتار رانندگ

با متادون هستند کمتر مـورد   رندهکه تحت درمان نگهدا يبررسی این اثر در مورد افراد. دندیورز دیمصرف مواد تاک

هاي  است که به عنوان یکی از روش یاندک اریبس یبا عوارض جانب یمخدر صناع کیمتادون . توجه قرار گرفته است

 يمجرمانـه و بهبـود رفتارهـا    ياز اهداف درمان نگهدارنده با متادون کاهش رفتارها یکی. رود میدرمان اعتیاد بکار 

 هیشود مغز مصرف کنندگان متادون به مغز گروه کنتـرل شـب   ادعا می. است یو سالمت روان یکننده اجتماع دیتول

   .]14[است

، تخلفات پرخاشـگرانه  یطاها، تخلفات معمولرا به چهار نوع خ یپرخطر رانندگ يرفتارها) 1990(و همکارانش  ریزن

ریزي شده، جهت رسـیدن   نتیجه شکست در عمل رانندگی برنامه یرانندگ يخطا. ]15[کند یم میها تقس و لغزش

 ریمسـ  ایـ در انتخـاب هـدف،    ریـ درگ یاستنباط ای یقضاوت يندهایدر فرآ ییحاصل نارسا خطاها. به اهداف آن است

 یچیتخلفـات، سـرپ  .  دهدمیخطاها پتانسیل رخ دادن تصادفات را به شدت افزایش  .هر دو است ایبه هدف  دنیرس

 تیـ عـدم رعا  ایـ از حـد مجـاز و    شیمانند، سرعت ب(الزم هستند  منیا یرانندگ ياست که برا ییاز رفتارها يعمد

را مورد هدف قرار  يگریفرد د ن،یاز قوان يتخلفات پرخاشگرانه در انحراف تعمد). گرید هینقل لیفاصله مناسب با وسا

ایـن نـوع رفتارهـا در اغلـب     . است که قصد انجام آن بوده اسـت  یها، انحراف ناخواسته از عمل لغزش. ]16[دهد یم

زدن  دیکل يبه جا لیمثال، روشن کردن چراغ اتومب يبرا(نخواهند داشت  یابانیآسیبی براي دیگر کاربران خ اتاوق

  .(پاك کن  برف

دهـد، احتمـال اینکـه در تصـادف      بیشتري انجام مـی  یاي که رفتار پرخطر رانندگ نندهرا دهند ینشان م قاتیتحق

 در گـروه  یپرخطر رانندگ يدهد که نوع رفتارها مختلف نشان می يها یبررس ن،یهمچن. دخیل باشد، بیشتر است

 ها انجام می زن بیشتري را نسبت به) نه لغزش و اشتباه(به عنوان مثال، مردها تخلفات . مختلف متفاوت است يها

، تخلفـات و خطاهـا   ]18[ها، سهیم هستند ، رانندگان مسن بیشتر در تصادفات مربوط به خطاها و لغزش]17[دهند

  .]19[بیشتر به تصادفات مربوط است

افراد معتاد و تحت درمان نگهدارنده با متادون  یپرخطر رانندگ يرفتارها سهیمقا -هدف پژوهش حاضر الف نرویا از

 -افراد معتاد و تحت درمان نگهدارنده با متادون با افراد سالم و ج یتعداد تصادفات رانندگ سهیمقا -سالم، ب با افراد

  .ها است از گروه کیپرخطر و تعداد تصادفات در هر  يرفتارها نیرابطه ب
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  روش پژوهش  - 3

  .هدف کاربردي استاي و از نظر  روش از نوع علّی ـ مقایسه ثیاز ح ،یفیپژوهش حاضر توص: طرح پژوهش

 64(، تحت درمان نگهدارنده با متادون )نفر 40(نفر در سه گروه مبتال به مصرف مواد  144در مجموع : ها یآزمودن

افراد مبتال به مصرف مواد کسانی بودند کـه بـه   . در این مطالعه بطور داوطلبانه شرکت کردند) نفر 40(و سالم ) نفر

درمان رجوع کرده بودند امـا درمـان را هنـوز آغـاز      هتدر سطح شهر مشهد ج ادیترك اعت يها ها و کمپ کلینیک

این دو دسته بـه  . به روش نگهدارنده با متادون بودند ادیبودند که در حال ترك اعت يدسته دوم افراد.  نکرده بودند

ننده هیچ نوع گروه سالم مصرف ک. قرص سوء مصرف داشتند ره،یش اك،یکرك، تر شه،یاز مواد مانند ش يادیز فیط

   .کردند-یم یداشتند و رانندگ یرانندگ نامهیمرد بودند و گواه ها یهمه آزمودن. موادي نبودند

همچـون متوسـط    یبخـش اول  شـامل اطالعـات   . بخش بـود  2پرسشنامه به کار رفته در پژوهش حاضر شامل : ابزار

بخـش دوم  . سـال گذشـته بـود    کیـ  یدر طو تعداد تصادفات  یرانندگ يدر طول روز، تعداد سالها یساعات رانندگ

 یبود که چهار نوع رفتار پر خطر رانندگ) 2004(لجونن و همکاران  یپرسشنامه رفتار رانندگ یسوال 27شامل  فرم 

پرسشنامه در  نیا يها نهیگز. ]20[ردیگ یرا اندازه م یها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمول شامل لغزش

ها، خطاهـا و   سه مؤلفه لغزش. شود یم يبند درجه) 5نمره  شه،یهم باًیرگز، نمره صفر تا تقره( يدرجه ا 6 اسیمق

. ردیـ گیسوال مورد سنجش قرار م 3سوال و تخلفات پرخاشگرانه با استفاده از  8 قیاز  طر مهر کدا یتخلفات معمول

مولفـه تخلفـات    يو بـرا  40و  0 بیـ به ترت یسه مولفه لغزش، خطاها و تخلفات معمول يحداقل و حداکثر نمره برا

 را بدست آورده یمطلوب جیاست و نتا دهیگرد یابیاعتبار رانیپرسشنامه در ا. باشد یم 15و  0 بیپرخاشگرانه به ترت

  . ]22،21[اند

   

   :ها افتهی -1 -3

ز ا کیـ دو گـروه در هـر    نیبـ  يا سـه یسـپس مقا . شـود  یدو گروه ارائه مـ  يا حرفه -یشخص يها یژگیدر ابتدا و

در سه گروه  يا حرفه-یشخص يرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم. ردیگ یانجام م يا حرفه-یشخص يرهایمتغ

آمده  1در جدول  ANCOVA يل آماریتحل جهیکننده مواد و نت سالم، تحت درمان نگهدارنده با متادون و مصرف

  . است
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  يآمار لیتحل جهیو نت يا حرفه-یشخص يرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم. 1 جدول

  

 F  گروه سالم  کنندهگروه مصرف  گروه تحت درمان

  میانگین
انحراف 

  استاندارد
  میانگین

انحراف 

  استاندارد
  میانگین

 انحراف

  استاندارد
 

 02/6**  13  40  1/9  32  2/10  1/35  سن

  5/65***  6/0  4/4  9/0  5/2  1  4/2  تحصیالت

هاي تعداد سال

  رانندگی
3/13  3/9  5/11  9/6  4/18  5/13  **2/5  

متوسط رانندگی 

  در طول روز
5/5  5/2  9/6  2/4  9/1  4/1  ***2/33  

  7/3*  1/1  8/0  6/1  7/1  7/1  5/1  تعداد تصادفات

  

 کطرفـه ی انسیـ وار لیـ تحل يبا استفاده از آزمون آمـار  رهایاز متغ کیموجود در نمرات سه گروه در هر  يها تفاوت

و تعداد تصادفات  یرانندگ زانیم ،یگروه از لحاظ سن، تحصیالت، تجربه رانندگسه  سهیمقا. قرار گرفت یمورد بررس

گروه سالم از لحاظ سن و تحصیالت نسبت به دو گروه  دنشان دا یتوک یبیآزمون تعق. را نشان داد يتفاوت معنادار

ـ . کننده و تحت درمان بزرگتر و باالتر بودند مصرف لحـاظ سـن و    کننـده و تحـت درمـان از    دو گـروه مصـرف   نیب

کننـده و تحـت    از دو گروه مصـرف  شیگروه سالم ب یاز لحاظ تجربه رانندگ. تحصیالت تفاوت معنادار مشاهده نشد

در  یاما متوسط ساعت رانندگ. کننده و تحت درمان معنادار نبود دو گروه مصرف نیو تفاوت ب تنددرمان تجربه داش

 گروه مصـرف . از گروه سالم بود شیکننده و تحت درمان ب فطول روز و تعداد تصادفات گزارش شده در گروه مصر

 زانیـ امـا در م . نمودنـد نسبت به گروه تحـت درمـان گـزارش     يشتریدر طول روز ب یکننده متوسط ساعت رانندگ

کننـده و تحـت درمـان وجـود      دو گـروه مصـرف   نیبـ  يسال قبل تفاوت معنادار کیتصادف گزارش شده در طول 

  . نداشت

 زانیـ متفاوت بود و تعداد تصادفات به م يدر طول روز سه گروه بطور معنادار یتوسط ساعت رانندگکه م ییآنجا از

 سهیمقا يبرا ANCOVAبا استفاده از  گرید یلیلذا تحل). 1999لورنز و همکاران، (دارد  یبستگ کیمواجهه با تراف

در طول روز  یمتوسط ساعت رانندگ ریآزمون متغ نیاسه گروه استفاده شد که در  نیتعداد تصادفات گزارش شده ب

 یبـ یآزمون تعق). F(2,140) = 3.9, P<0.05(آزمون همچنان معنادار بود  جهینت.  کنترل شد تیبه عنوان کووار

LSD  کننـده   گروه سـالم و مصـرف   نیگزارشی ب-نشان داد که تفاوت تعداد تصادفات خود)p =0.01(  و سـالم و

  ) . p>0.05(ستیکننده و تحت درمان معنادار ن تفاوت دو گروه مصرف. معنادار است) p<0.05(تحت درمان  

شـامل پرخاشـگرانه،    یپرخطـر راننـدگ   يمربوط بـه انـواع رفتارهـا    يرهایو انحراف استاندارد متغ نیانگیم 2 جدول

  . دهد یکننده و تحت درمان و سالم نشان م متخلفانه، خطا و لغزش را در سه گروه مصرف
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  ها در سه گروه متادون، معتاد و سالم خطاها و لغزش ،ینحراف استاندارد نمرات تخلفات پرخاشگرانه، تخلفات معمولو ا نیانگیم. 2جدول

  
  گروه سالم  کنندهگروه مصرف  گروه تحت درمان

  استاندارد انحراف  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین  انحراف استاندارد  میانگین

  5/0  9/1  8/0  0/3  7/0  4/2  نمره کل رفتار پر خطر

  9/0  8/1  2/1  3/3  1  5/2  پرخاشگرانهتخلفات 

  7/0  9/1  1  2/3  9/0  3/2  تخلفات معمولی

  6/0  8/1  8/0  8/2  7/0  4/2  خطاها

  5/0  9/1  9/0  9/2  8/0  4/2  هالغزش

  

 نیدر ا. سه گروه استفاده شد نیدر ب ینمره کل رفتار پرخطر رانندگ سهیمقا يبرا ANCOVAابتدا، از آزمون  در

کننده، تحت درمـان و سـالم و    مستقل گروه مصرف ریمتغ. بود یوابسته نمره کل رفتار پرخطر رانندگ ریآزمون متغ

تفـاوت معنـادار بـود    . بـود  یراننـدگ  يسالها داددر طول روز  و تع یشامل متوسط ساعت رانندگ تیکوار يرهایمتغ

)F(2,127)= 15.2, p < 0.001 .(سـه گـروه بطـور     نیدر بـ  یار پرخطر راننـدگ گزارش شده رفت زانیم نرویاز ا

معنادار است،  01/0تفاوت هر سه گروه باهم در سطح حداقل  دهد ینشان م یبیآزمون تعق. معناداري متفاوت است

  .   از گروه سالم است شیدو گروه ب نیاز گروه تحت درمان و ا شیکننده ب گروه مصرف رخطرنمرات رفتار پ کهیبطور

آزمـون   نیـ در ا. سه گروه استفاده شد نیب یپرخطر رانندگ يانواع رفتارها سهیمقا يبرا MANCOVAآزمون  از

کننـده، تحـت    مستقل گـروه مصـرف   ریمتغ. پرخاشگرانه، متخلفانه، خطا و لغزش بود یوابسته نمرات رانندگ ریمتغ

 جینتـا . بودنـد  تیـ کوار يرهایمتغ یرانندگ يدر طول روز  و تعداد سالها یمتوسط ساعت رانندگ. درمان و سالم بود

 یخطـ  بیـ کـه ترک  یمعنـ  نیبـد ). F8,250)=4.2, p<0.001(معنادار است  ییالینشان داد که آزمون پ لیتحل

وابسته نشان داد که تفاوت  يرهایاز متغ کیهر  یبررس. سه گروه تفاوت معنادار وجود داشت نیوابسته ب يرهایمتغ

 F(2,127) = 8.1, p(ها  ، لغزش) F(2,127)=11.7, p <0.001(پرخاشگرانه تسه گروه در تخلفا نینمرات ب

 F(2,127) = 11.7, p(و تخلفـات معمـولی   ) F(2,127) = 2.4, p = 0.001( ، تعـداد خطاهـا   )0.001 =

تخلفـات پرخاشـگرانه، خطـا و     زانیـ نشان داد تفاوت موجـود در م  LSDآزمون تعقیبی . معنادار هست) 0.001=

بین گـروه   یتخلفات معمول زانیتفاوت موجود در م. معنادار است 03/0حداقل سطح  دو بدو در ها گروه نیلغزش ب

 یتخلفـات معمـول   زانیتفاوت در م. معنادار بودند 001/0کننده و هر دو گروه سالم و تحت درمان در سطح  مصرف

  .   دو گروه سالم و تحت درمان معنادار نبود نیب

مرتبه دو  یسهم یو تعداد تصادفات گزارش شده از همبستگ یطر رانندگپرخ يانواع رفتارها نیرابطه ب یبررس يبرا

روابط در  نیا. استفاده شد یرانندگ يدر طول روز  و تعداد سالها یشامل متوسط ساعت رانندگ تیکووار ریبا دو متغ

 نیروابط بهم  يهر سه گروه رو يبرا. محاسبه شد مجزاهر گروه بطور  يهم سپس برا يهر سه گروه رو يابتدا برا
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 r124 = 0.34, p(، خطاها )r124 = 0.37, p < 0.001( یتعداد تصادف با میزان گزارش شده تخلفات معمول

معنادار ) r124 = 0.25, p <0.01(و تخلفات پرخاشگرانه ) r124 = 0.30, p <0.001(ها  لغزش) 0.001>

در . نشد افتیو تعداد تصادفات گزارش شده  یگپرخطر رانند يرفتارها نیب يمعنادار رابطه چیدر گروه سالم ه. بود

 = r36(کننده، تعداد تخلفات گزارش شده با تعداد تصادفات گزارش شده رابطه مثبت معنادار داشت  گروه مصرف

0.36, p < 0.05 .(بود  يبه معنادار کیرابطه خطا و تعداد تصادف نزد)r36 = 0.26, p = 0.1, 2tailed .( در

 ,r48=0.34(، لغزش )r48=0.46, p <0.001(تعداد تصادفات گزارش شده و خطا   نیگروه تحت درمان روابط ب

p< 0.05 (ی،  تخلف معمول )r48=0.53, p <0.001 (  و تخلف پرخاشگرانه)r48=0.51, p<0.001  ( معنادار

  .بود

  

  گیري  نتیجه -4

و تعداد تصادفات افراد مبتال به مصرف مواد، تحت درمان  یندگپرخطر ران يرفتارها یپژوهش حاضر با هدف بررس

  . نگهدارنده با متادون و سالم انجام گرفت

  را مرتکب  يشتریب یپرخطر رانندگ يشد که افراد مبتال به مصرف مواد رفتارها افتیدر پژوهش حاضر 

اند  تحت درمان متادون قرا گرفته که ياگرچه، افراد ].3،13[پیشین استبا مطالعات  مطابقاین یافته . شوند یم

 یاما آنها نسبت به افراد سالم در هنگام رانندگ دادندرا گزارش  يکننده رفتار پرخطر کمتر نسبت به افراد مصرف

 شیکه افراد مبتال به مصرف مواد ب دهد یپژوهش حاضر نشان م افتهی. دهند یرا بروز م يادتریپرخطر ز يرفتارها

 هپرخاشگرانه مانند بوق زدن مکرر، نور باال انداختن ب يا متادون و  سالم اقدام به رفتارهااز افراد تحت درمان ب

 يها مرتکب خطاها و لغزش ن،یآنها همچن. کنند یم یرانندگ نیدر ح ریباز کردن مس يبرا ییجلو لیاتومب

 یو از تقاطع عبور م تندسیخودشان ن لیاتومب يمتوجه سرعت باال نکهیمانند ا شوند یم یرانندگ نیدر ح يشتریب

 اگرچه لغزش. رندیگ یقرار م ریادامه مس يرانامناسب ب یدرخط دان،یم ایشدن به چهارراه  کیهنگام نزد  ای کنند

  . شوند کیدر تراف ها ینظم یمسبب ب توانند یدر بروز تصادفات دارند اما م يتر ها نقش کم رنگ

 کیکننده  و تحت درمان با متادون در طول  افراد مصرف يتصادفات گزارش شده از سو زانیپژوهش حاضر، م در

در . ]23،24،10[کشور بود اخلد ودر خارج  اتمطالع افتهیهمسان با  افتهی نیا. از افراد سالم بود شیسال گذشته ب

آنها مبتال به مصرف مواد % 60وارد زندان شدند،  یتصادف فوت لیبه دل که یکسان نیدر ب شد افتی ران،یا

افراد . وجود داشت يمعنادار يتفاوتها یو تجربه رانندگ زانیسه گروه از لحاظ م نیدر پژوهش حاضر، ب. ]10[بودند

 زانینسبت به افراد سالم برخوردار بودند اما متوسط م يکمتر یتجربه رانندگ ازکننده و تحت درمان  مصرف

 نیمهمتر یرانندگ زانیم نیشیر اساس مطالعات پب. از افراد سالم بود شتریدر طول روز بطور معنادار ب شان یرانندگ

تفاوت گزارش  یرانندگ زانیبا کنترل م اضرحال در پژوهش ح نیبا ا. ]25[کننده تعداد تصادفات است نیب شیپ

 ن،یعالوه بر ا. ماند یکننده، تحت درمان و سالم همچنان معنادار باق رانندگان مصرف نیشده در تعداد تصادفات ب
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از  یکننده و تحت درمان شاید حاک تصادفات گزارش شده در دو گروه مصرف زانیودن تفاوت در معدم معنادار ب

دلیل دیگر آن ممکن . نقش دارند کیتراف یمنیکننده در ناا امر باشد که افراد تحت درمان به اندازه افراد مصرف نیا

ها پرسیده شده بود که تعداد  زمودنیدر سوال از آ. است به نوع سوال پژوهش و ماهیت متغیر تصادف مربوط باشد

کننده و تحت درمان در یک  ممکن است هر دو گروه مصرف. تصادفات خود در یک سال گذشته را گزارش کنند

 تواند ینگهدارنده متادون بر تصادفات م يدارو ریتاث یچگونگ.  اند سال گذشته در شرایط یکسان مصرف مواد بوده

  . ردیقرار گ يتر قیدق یمورد بررس یآت يها در پژوهش

و دودو  نتریو که توسط دي یلیفراتحل يا از مطالعات از جمله مطالعه ياریبس يها افتهیپژوهش حاضر همسو با  در

 نیب ي وجود رابطه انگریکننده تصادفات انجام گرفت، ب نیب شیبه عنوان پ یاز پرسشنامه رفتار رانندگ) 2010(

کننده مهم در  نیب شیپرخاشگرانه پ یرفتار رانندگ ايالبته در مطالعه. ]26[تخلفات و خطاها با تصادفات است

 یسهم یها با استفاده از همبستگ داده شتریب لیدر پژوهش حاضر، تحل. ]27[بود یرانیتعداد تصادفات در نمونه ا

 ها افتهی. تهر سه گروه بطور مجزا انجام گرف يبرا یپرخطر رانندگ يتصادفات گزارش شده و انواع رفتارها نیب

را در بروز تصادفات در گروه مبتال به  ينشان داد که تعداد تخلفات گزارش شده و احتماال خطاها  نقش معنادار

 یمحسوب م  يکوهنز د يبند-میکوچک در تقس یزانیم) r2 = 0.13(اندازه اثر آن . کنند یم فایمصرف مواد ا

 سکیر ،یطلب جانیه یتیشخص يها یژگیدرك خطر و و یشناخت یچون توانائ گرید يرهایلذا مطالعه متغ شود،

افراد  يها یژگیجزء و گریو از طرف د ]24[و تصادفات رابطه دارند یطرف با رفتار پرخطر رانندگ کیکه از  يریپذ

با تعداد  یخطر رانندگ رپ يدر گروه تحت درمان انواع رفتارها. شود یم شنهادیمبتال به مصرف مواد است پ

 لهیبوس% 12تعداد تصادفات گزارش شده حداقل  انسیوار يریپذ نییتب زانیم. ط معنادار داشتتصادفات ارتبا

اگرچه افراد تحت درمان .  بود یگزارش-تخلفات معمولی خود زانیم لهیبوس% 28و حداکثر  یلغزش در رانندگ زانیم

 زانیواد گزارش دادند اما منسبت به افراد مصرف کننده م يکمتر یدگپر خطر رانن يرفتارها زانیبا متادون م

شاید بتوان گفت رفتارهاي پرخطر رانندگی تبیین . داشت يباالتر یپرخطرشان با تصادفات همبستگ يرفتارها

کننده مهمی براي تصادفات افراد تحت درمان متادون باشد و براي افراد مصرف کننده عوامل دیگري که در این 

  .  تري قرار گیرد هاي بعدي مورد بررسی دقیق بایست در پژوهش می این فرض. بررسی نشدند، مهم باشد طالعهم

و بروز  یرانندگ نیو خطا در ح سکیکه مصرف مواد احتمال ر دهد یپژوهش حاضر نشان م يها افتهیمجموع،  در

همچنان در معرض خطر تصادفات  زیکه تحت درمان هستند ن يافراد نیهمچن. دهد یم شیتصادفات را افزا

کننده مواد و تحت درمان نسبت به گروه سالم  قابل توجه در مطالعه حاضر این است که افراد مصرف تهنک. هستند

و  یمنیبر ا ادیو معنادار اعت یمنف ریاین امر، با توجه به تاث. کرده بودندمدت زمان بیشتري از روز را صرف رانندگی 

رانندگان، باالخص رانندگانی  نیدر ب موادمصرف  عویش یبررس شنهادیلذا، پ. باشدهشدار دهنده شاید  کینظم تراف

شاید بتوان بدینوسیله به هدف مهم . شود یآورند داده م که خرج زندگی خود را از طریق مسافرکشی بدست می

  . تصادفات در کشورمان نزدیک شد زانیو م یپرخطر رانندگ يکاهش رفتارها



 

 9

 
از افراد تحت درمان با متادون است  شیکننده مواد ب افراد مصرف نیدر ب یپرخطر رانندگ يرفتارهامیزان  - 1

 . دهند یبروز م یاز افراد سالم رفتار پرخطر رانندگ شیو هر دو گروه ب

از گروه تحت درمان و  شیافراد مبتال به مصرف مواد ب نیها در ب خطا و لغزش ،تخلفات پرخاشگرانهمیزان  - 2

 . از گروه سالم گزارش شده بود شیهر دو گروه ب

 . نبودتفاوت گروه تحت درمان و سالم م نیب یتخلفات معمولان میز - 3

کننده مواد  افراد مصرف يتعداد تصادفات گزارش شده از سودر طول روز  یساعات رانندگ زانیکنترل مبا  - 4

 . بود شتریب يو تحت درمان نسبت به افراد عاد

و به مصرف مواد  تالرانندگان مب تعداد تصادفات گزارش شده در گروهرفتارهاي پرخطر بیشتر  زانیم هرچه - 5

  . شودبیشتر می تحت درمان
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Abstract  

The aims were comparing aberrant driving behavior and the number of accidents of 
addicted, under treatment and non-addicted drivers; also, the relationship between aberrant 
driving behavior and number of accidents for each group. A total of 144 volunteer 
participants filled Driving Behaviour Questionnaire and a demographic questionnaire. 
Results indicated that addicted and under treatments drivers reported higher rate of 
aggressive violations, errors and lapses in driving and a higher number of accidents than 
non-addicted drivers. Also, there was significant relationship between number of accidents 
and driving violations among addicted drivers. For under treatments accidents were related 
to driving ordinary violations, aggressive violations, errors and lapses. The implications for 
granting or renewing driving license to addicted individuals are discussed.   
 
 

 


