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Aims: High-risk driving behaviors are of the factors that increase road accidents and casualties, 

which are very costly for the community and endanger the safety of the community. The aim of 

this study was to investigate the relationship between mental health components and high-risk 

driving behaviors among intercity drivers on the Tabriz-Ahar road, Iran. 

Materials & Methods: This study is a correlation-predictive type that was conducted among all 

drivers of Tabriz-Ahar road, Iran who had at least two years of driving experience in 2018. A 

sample of 100 people from 130 intercity drivers was selected through available sampling method. 

Data collection tools were the Manchester Driving Behavior Questionnaire with a reliability of 

0.96 and a validity of 0.81, and the General Health Questionnaire with a reliability of 0.84 to 0.92 

and a validity of 0.55. Data analysis was performed using multiple regression analysis with 

simultaneous method in the form of SPSS 20 software. 

Findings: The present study was performed on 100 male drivers with an average age of 

38.56±2.80 years. The mean scores of mental health components and high-risk behaviors among 

drivers were below average, and the findings showed that the relationship between the 

components of physical symptoms, anxiety, social functioning and depression with high-risk 

driving behaviors was significant (p<0.05). Mental health components were able to predict high-

risk driving behaviors, and these four indicators together explained 69.7% of the variance of the 

high-risk driving behavior index. 

Conclusion: High-risk behaviors can be predicted by physical symptoms, anxiety, depression, 

and social dysfunction. 
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 تیجامعه دارد و امن یبرا یادیز یهانهیاست که هز یاتصادفات و تلفات جاده شیاز عوامل افزا یکی یپرخطر رانندگ یرفتارهااهداف: 
رانندگان  انیدر م یپرخطر رانندگ یسالمت روان با رفتارها یهاارتباط مؤلفه یپژوهش با هدف بررس نی. ااندازدیجامعه را به خطر م

 .انجام شد اهر -زیجاده تبر یشهرنیب

اهر که حداقل دو سال سابقه -زیرانندگان جاده تبر یتمام انیاست که در م نیبشیپ-یپژوهش از نوع همبستگ نیاها: و روش مواد
صورت در دسترس انتخاب به یشهرنیراننده ب 130 انینفر از م 100به حجم  یاانجام شد. نمونه 1397داشتند، در سال  یرانندگ تیفعال

تا  84/0 ییایبا پا ینامه سالمت عمومو پرسش 81/0 ییو روا 96/0 ییایمنچستر با پا ینامه رفتار رانندگداده پرسش یآورشدند. ابزار جمع
 SPSS 20افزار چندگانه با روش همزمان در قالب نرم ونیرگرس لیها با استفاده از آزمون تحلداده لیو تحل هیبود. تجز 55/0 ییو روا 92/0

 .انجام شد

سالمت  یهانمرات مؤلفه نیانگیسال انجام شد. م 56/38±80/2 یسن نیانگینفر از رانندگان مرد با م 100 یمطالعه حاضر بر رو: هاافتهی
اضطراب،  ،یجسمان یهانشانه یهامؤلفه نینشان داد رابطه ب هاافتهیرانندگان در حد کمتر از متوسط بود و  نیپرخطر در ب یروان و رفتارها
 یرفتارها ینیبشیقادر به پ یسالمت روان یهامؤلفه (.p<05/0معنادار بود ) یپرخطر رانندگ یبا رفتارها یافسردگ و یکارکرد اجتماع

 .کردند نییرا تب یپرخطر رانندگ یشاخص رفتارها انسیدرصد از وار 7/69 گریکدیچهار شاخص با  نیبودند و ا یپرخطر رانندگ

 .است ینیبشیقابل پ یو اختالل کارکرد اجتماع یاضطراب، افسردگ ،یجسمان میعال لهیبه وس یپرخطر رانندگ یرفتارها: یریگجهینت

 رفتارهای پرخطر، رانندگی، یاضطراب، افسردگ روان، سالمت ها:کليدواژه 
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 مقدمه
 با گاهی که دهدمی رخ بسیاری رانندگی تصادفات روزمره، زندگی در

 به معمولا  شدهانجام هایپژوهش در[. 1] است همراه میرومرگ
 مانند زمانی عوامل و[ 2] نامناسب عالیم ها،جاده بودنناایمن نقش

 اشاره دهند،می رخ هنگامشب و تعطیالت ایام در که تصادفاتی
 هایمؤلفه و رانندگی رفتار مورد در زیادی هایپژوهش. است شده
 ونهنم رانندگی، شیوه. است شده انجام آن با مرتبط شناختیروان
 چراکه است؛ مختلف جوامع در اجتماعی اخالق از بارزی
 حقوق به احترام همچنین و مقررات قانون، رعایت دهندهنشان
 ترافیکی، هایمحرک مقابل در فردی تحمل آستانه. است دیگران
 برای آرام فضای ایجاد رانندگی، حین در قوانین رعایت میزان

 رفتارهای از هایینمونه همگی دیگر، رانندگان و سرنشینان
 زا ناخودآگاه طوربه رانندگی هنگام در که است رانندگی اجتماعی
 [.3] شوندمی منعکس او واقعی شخصیت

 در ایجاده تصادفات درصد 95 تا 90 دهدمی نشان تحقیقات
[. 4] تاس مرتبط راننده رفتار ویژهبه و انسانی عامل با نوعی به ایران

 و زیندگبرمی عملی الگوهای عنوان به فرد که است رفتاری رانندگی
 مرکزت میزان سرعت، مانند آورد،می در اجرا به را آنها نقلیه وسیله با
 و مثبت رفتارهای دسته دو و[ 5] استاندارد فاصله میزان حفظ و

 رد منفی رفتارهای مجموعه به. شوندمی شامل را منفی رفتارهای
 این .شودمی گفته پرخطر رانندگی یا تهاجمی، رانندگی رانندگی،
 رفتار[. 6] دهندمی پوشش را تخلفات و اشتباهات از گروه دو رفتارها
 قرار رفتارها از ایمجموعه درون کلی طوربه شخص هر رانندگی

 رفتارهای بنابراین[. 7] شودمی اطالق شخصیت بدان که گیردمی
 تخلفات و خطاها ها،لغزش بخش سه شامل رانندگی پرخطر
 شود.می

 رد مشکالت علت به که است رانندگی در انحرافاتی هالغزش
 است بعید و آیدمی وجود به اطالعات در پردازش و حافظه توجه،
 رد موفقیت عدم خطاها،. باشد داشته رانندگی ایمنی در تأثیری
 دگیرانن در موردنظر نتیجه به رسیدن برای شدهریزیبرنامه اقدامات

 رایب اساساا  که است رفتارهایی از عمدی انحرافات تخلفات، و است
 شأمن دارای تخلفات و خطاها. رسدمی نظر به ضروری ایمن، رانندگی
 سالمت[. 8] هستند درمان مختلف هایروش و مختلف روانی
 تهاجمی رفتارهای در که است متغیرهایی جمله از نیز روانی

 از که افرادی است، این بر اعتقاد[. 10 ،9] است شده بررسی رانندگان
 اهجایگ در قرارگرفتن با نیستند، مندبهره روانی مطلوب سالمت
 مخاطره به را دیگران و خود سالمت عمومی، یا شخصی رانندگان

 که افرادی که است دریافته Jessor رابطه همین در. اندازندمی
 نیز دیگر رفتاری اختاللت واجد دهند،می انجام پرخطر رانندگی
 انددریافته Rundmo و Iversen بررسی یک در[. 11] هستند

 هداشتب مؤلفه   یک عنوان به ناهنجاری، در بالیی نمره که رانندگانی
 عدادت شده، پرخطر رانندگی درگیر بیشتر کنند،می کسب روانی،

 شتربی نهاآ در کردنتصادف احتمال یا داشته بیشتری تصادفات
 شکنیقانون از و پذیرندمی را انحراف قانون رانندگان این. است
 گیرندنمی نظر در خود مشخص هدف را مداریقانون و ندارند ابایی

 فتارر دارند، بالتری اضطراب که رانندگانی انددریافته محققان[. 12]
 انددریافته دیگر برخی و[ 13] دهندمی نشان را پرخطرتری رانندگی
 متس به رانندگی تکلیف از رانندگان توجه تغییر باعث هاهیجان
 پردازش و آنها تمرکز کاهش که شوندمی هیجانی هایمحرک
 تنظیم در ناتوانی همچنین. دارد پی در را رانندگی عالئم معیوب

 و دارو مصرف زیاد، سرعت مثل رانندگی پرخطر رفتارهای با هیجان
 اردد مثبت رابطه خطرجویی، اضطراب و خستگی پرتی،حواس الکل،

[14.] 
 الت،مشک بروز علل از یکی همواره رانندگی تخلفات بنابراین

 تناسب به و هستند جوامع همه   در ترافیکی حوادث و معضالت
 و میزان جوامع جغرافیایی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، بافت
 محیطی عوامل رانندگی تخلفات بروز در. است متفاوت آنها نوع

 عدادت با مواصالتی ساختارهای نداشتنتناسب و اجرایی کنترلی،
 انسانی علل اما هستند؛ دخیل نیز مرور و عبور واحدهای و خودروها

 ستا تخلفات درصد بیشترین دلیل عامل، تریناصلی صورت به
 طورهب افراد که هستند مخربی بالقوه رفتارهای پرخطر رفتارهای[. 15]

 انجام را آنها احتمالی، نامطلوب پیامدهای از اطالع بدون یا ارادی
 ترینمهم ضداجتماعی رفتارهای که است این[. 16] دهندمی

 آنها شیوع امروزه و است اجتماعی روانی و بهداشتی هایچالش
 نتریگسترده و ترینمهم از یکی به رانندگان، بین در مخصوصاا 
 دیدیش و گسترده مشکالت و شده تبدیل بشری جوامع هاینگرانی

 روابط و اجتماعی تعامالت در عموماا . است کرده تحمیل آنها به را
 هایفهمؤل از یکی شکل به جاده، و شهر در رانندگی مسئله فردیبین
 پیامدهای و رانندگی مشکل زیرا دارد، اهمیت شهری زندگی مهم

 حیات بر ایجاده و شهری مناطق در ویژه به آن، از ناشی غیراصولی
 [.17] گذاردمی تأثیر افراد همه اجتماعی زندگی و فردی

 هاادهج به رسیدگی و امنیت و نظم برقراری اینکه به توجه با
 تحقیق این نتایج است، انتظامی نیروی سازمان عهده بر جامعه در
 یانتظام نیروی مرتبط نهادهای و هاسازمان تمامی توسط تواندمی
 رخطرپ رفتارهای از جلوگیری و رانندگان روان سالمت به رسیدگی در

 و روان سالمت مدیریت جهت رسانیاطالع نهادهای و رانندگی
 سال) یکنون شرایط. گیرد قرار استفاده مورد ها جاده به بهتر رسیدگی

 بودن عرضکم و باندهتک دلیل به که اهر-تبریز جاده( 1396 -97
 انیج سنگین تلفات با عدیده تصادفات بروز موجب سال طول در

 دست از را خود عزیزان ها،خانواده از بسیاری آن اثر در که شده
 حتی و اجتماعی خانوادگی، روانی، روحی، لطمات و اندداده

 واهدش اینکه وجود با. است کرده تحمیل منطقه مردم به را اقتصادی
 ظهور در روان سالمت که دهدمی نشان محدود و منسجم شکل به

 هرابط در ایمطالعه تاکنون اما دارد، نقش نوجوانان پرخطر رفتارهای
 در خصوص به پرخطر رفتارهای و روان سالمت بین ارتباط با

 و پرخطر رفتارهای انجام که آنجایی از و است نشده انجام رانندگان
 بیشتری حوادث و تصادفات سبب عرضکم هایجاده در هیجانی

 متسال هایمؤلفه نقش بررسی به تا داشت آن بر را محقق شود،می
 رانندگان تمامی میان در رانندگی پرخطر رفتارهای در روان
 .بپردازد اهر-تبریز شهریبین

 

 هامواد و روش
 نوع از توصیفی پژوهش روش موضوع، ماهیت به توجه با

 انرانندگ تمامی پژوهش آماری جامعه. است بینپیش-همبستگی
 سابقه سال دو حداقل که بود 1397 سال در اهر-تبریز شهریبین

 با. بود دهش تأیید نیز آنها خودرو فنی معاینه برگه و داشتند فعالیت
 دودح اهر-تبریز مسیر تاکسیرانی شرکت از آمدهعملبه هایبررسی
 ماریآ جامعه این بین از که شدند انتخاب شهریبین راننده نفر 130
 رفتنگ درنظر با همبستگی، مطالعات گیرینمونه کفایت اساس بر
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 دسترس در صورت به رانندگان از نفر 110 ریزش، درصد 10 احتمال
 . شدند انتخاب

 نآ ارائه و دانشگاه سوی از مجوز گرفتن از پسپرسشنامه: 
 در توضیح و پژوهش انجام جهت تاکسیرانی شرکت مسئولین به

 رمنچست رانندگی رفتار هاینامهپرسش پژوهش، انجام ضرورت مورد
 یتاکسیران شرکت به کنندهمراجعه افراد میان در عمومی سالمت و

 اتاطالع که شد داده اطمینان آنها به و شد توزیع اهر -تبریز مسیر
 آنها رانندگی گواهینامه و شغل بر ارتباطی هیچ و بوده محرمانه
 ناقص را هانامهپرسش که رانندگانی میان این در. داشت نخواهد
 دهر از نداشتند، آزمون در شرکت به تمایلی یا و بودند داده پاسخ

 . شدند خارج پژوهشی
 الس در نامهپرسش این :منچستر رانندگی رفتارپرسشنامه 

[. 6] است شده تدوین و تنظیم همکاران و Reason وسیله به 1990
 است ایگزینه6 لیکرت طیف یک در گویه 50 دارای نامهپرسش این
 و عمدی تخلفات سهوی، اشتباهات ها،لغزش عامل چهار که

 رد نمره حداقل. دهدمی قرار ارزیابی مورد را رانندگی سهوی تخلفات
 میانگین و 250 نمرات حداکثر صفر، رانندگی پرخطر رفتارهای
 در راننده 80 بازآزمایی پایایی بررسی مطالعۀ در. است 150 متوسط

 و خطاها برای 81/0 همبستگی ضرایب ای،هفته هفت فاصله یک
 در نامهپرسش پایایی[. 18] است آورده دستبه تخلفات برای 75/0

 این پایایی[. 19] است آمده دستبه 96/0 ایرانی مطالعات
 دستبه 78/0 آن روایی و 87/0 مطالعه مورد جامعه در نامهپرسش

 .آمد
 و Goldberg توسط آزمون این :عمومی سالمت نامهپرسش

 بررسی به که[ 20] است سئوال 28 دارای و شده ساخته همکاران
 جسمانی، هاینشانه هایزیرمقیاس در فرد عمومی سالمت

 مقیاس با و پردازدمی افسردگی و اجتماعی کارکردهای اضطراب،
 رصف از زیرمقیاس هر نمرات دامنه. شودمی گذارینمره سه تا صفر
 مرضی عالئم دهندهنشان بالتر نمرات و بود خواهد متغیر 21 تا

 84/0 بین نامهپرسش این پایایی ضریب ایرانی مطالعات در. است
 زمانهم استفاده با نامهپرسش روایی[. 21] است شده گزارش 92/0 تا
 [.21] است آمده دست به 55/0 میدلسکس بیمارستان نامهپرسش از

 اخالقی مالحظات پژوهش این انجام در :اخالقی مالحظات
 خروج و آگاهانه رضایت ها،نامهپرسش محرمانگی ازجمله،

 . گردید رعایت پژوهش از کنندگانشرکت داوطلبانه
 از هاداده تحلیل و تجزیه برای :آماری تحلیل و تجزیه

 آزمون از پژوهشی هایفرضیه تحلیل و توصیفی هایشاخص
 SPSS افزارنرم قالب در همزمان روش با چندگانه رگرسیون تحلیل

 .شد استفاده 20
 

 هایافته
 با پرخطر رفتارهای با مرد رانندگان از نفر 100 روی بر حاضر مطالعه
 هانمونه از درصد 09/9. شد انجامسال  56/38±80/2 سنی میانگین

 لعهمطا از نمرات، پراکندگی یا نامهپرسش کردن پر ناقص علت به
 جسمانی، هاینشانه نمرات میانگین ،1 جدول مطابق. شدند خارج

 نمرات میانگین همچنین و افسردگی و اجتماعی کارکرد اضطراب،
 ابراینبن بود متوسط از کمتر حد در رانندگی پرخطر رفتارهای متغیر

 قرار مطلوبی سطح در مطالعه تحت گروه در روان سالمت وضعیت
 داد اننش گامبهگام روش به چندگانه رگرسیون آزمون نتایج. داشت

 یرانندگ پرخطر رفتارهای و روان سالمت هایمؤلفه تمامی بین که
 (.p<01/0) داشت وجود معناداری و مثبت رابطه

 
های سالمت روان با رفتارهای آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه( 1جدول  

 پرخطر
 4 3 2 1 میانگین شاخص

 - - - 1 45/4±96/9 های جسمانینشانه -1

 - - 1 671/0 43/10±51/5 اضطراب -2

 - 1 849/0 716/0 28/5±18/10 کارکردهای اجتماعی -3

 1 671/0 674/0 774/0 54/8±42/4 افسردگی -4

 738/0 764/0 748/0 752/0 56/134±50/21 رفتارهای پرخطر -5

 
 ،2 جدول در مندرج داریمعنا سطوح و ضرایب به توجه با
 کارکرد اضطراب، جسمانی، هاینشانه هایمؤلفه بین رابطه

 عنیی بود؛ معنادار رانندگی پرخطر رفتارهای با افسردگی و اجتماعی
 و اجتماعی کارکرد اضطراب، جسمانی، هاینشانه عالئم هرچه

 نیز دگیرانن پرخطر رفتارهای بود، بیشتر رانندگان بین در افسردگی
 که گفت توانمی دیگر عبارتی به. برعکس و داشت افزایش
 پرخطر رفتارهای بینیپیش به قادر روانی سالمت هایمؤلفه

 واریانس از درصد 7/69 یکدیگر با شاخص چهار این و بودند رانندگی
 .کردند تبیین را رانندگی پرخطر رفتارهای شاخص

 
ر شناختی بهای سالمت روانضرايب استاندارد و استانداردنشده مؤلفه( 2جدول 

 رفتارهای پرخطر رانندگی

 مدل
 ضرايب 

استانداردنشده 
 بتا

خطای 
 استاندارد

 ضرايب 
استانداردشده 

 بتا
t معناداری 

 001/0 412/31  989/2 888/93 مقدار ثابت

 011/0 594/2 250/0 465/0 206/1 های جسمانینشانه

 050/0 950/1 212/0 424/0 827/0 اضطراب

 031/0 188/2 247/0 460/0 006/1 کارکرداجتماعی

 013/0 541/2 235/0 451/0 145/1 افسردگی

 

 بحث
 در روان سالمت هایمؤلفه نقش بررسی حاضر پژوهش هدف

-بریزت شهریبین رانندگان تمامی میان در رانندگی پرخطر رفتارهای
 رپرخط رفتارهای و روان سالمت هایمؤلفه نمرات میانگین. بود اهر
 که داد نشان نتایج و بود متوسط از ترپایین حد در رانندگان بین در

 دگیرانن پرخطر رفتارهای بینیپیش به قادر روان سالمت هایمؤلفه
. است همسو[ 14 ،13 ،7-10] هاییافته با منسجمی شکل به که بود
 ،روان سالمت بین که انددریافته پژوهشی در محققان مثال برای

 جودو معناداری رابطه رانندگی عادات و شخصیتی تیپ پرخاشگری،
 [.7] دارد

 المتس از که افرادی که گفت توانمی حاضر فرضیه تبیین در 
 و شدند رانندگی پرخطر رفتارهای دچار کمتر بودند برخوردار روانی
 بودند، کرده کسب روانی سالمت در پایینی نمرات که افرادی

 دگیرانن تصادفات و غیرمجاز سرعت نظیر رانندگی پرخطر رفتارهای
 یروان مطلوب سالمت از که افرادی بنابراین. بود بیشتر آنان در

 هایرعتس یا دیگر رانندگان جایگاه در گرفتن قرار با نبودند، مندبهره
 . اندازندمی مخاطره به را دیگران و خود سالمت غیرمجاز،
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 ربیشت رانندگان در اضطرابی عالیم شدت که میزان هر به 
 نکته .بود خواهد بیشتر پرسرعت سبک به رانندگی احتمال باشد،
 ولینا عنوان به اضطرابی عالیم ورود یافته، این در دیگر توجه قابل
 در عالیم این بینیپیش اهمیت بر که است اول گام در متغیر

 عالئم خوابیبی و اضطراب. افزایدمی بال سرعت با رانندگی
 بودنیعصب و دلشوره نگرانی، مانند حالتی با که است ناخوشایندی

 رانندگان ذهن زیرا دهد،می افزایش را تصادف خطر و شودمی بیان
 از راحتی به بنابراین و است هایشاننگرانی و اضطراب به معطوف
 جهت احتمالا  و شوندمی منحرف هستند، آن مشغول که کاری

 پژوهش[. 23، 22] کنندمی رانندگی بال سرعت با موقع، به رسیدن
 شانن رانندگی خطرات و اضطراب بین ارتباط بررسی عنوان با دیگری
 تباطار پرخطر رانندگی رفتار با اضطراب بالتر سطوح که است داده

 [.13] دارد معناداری
 مدهع مشخصه دو با خلقی اختالل نوع یک افسردگی عالئم 
 مشخصه، دو این بر عالوه فرد آن در و است غمگینی و ناامیدی
 و ناامیدی بنابراین[. 24] نمایدمی ارزشیبی و کفایتیبی احساس
 .شودمی رانندگی پرخطر رفتارهای افزایش سبب نیز غمگینی
Selzer افکار همچون) بالینی افسردگی که است کرده گزارش 

 احساسات جدی، خودکشی به تالش یا اشتغال خودتخریبی،
 رپرخط رفتارهای با مرتبط( خود سرزنش و دلسردی کننده،ناراحت
 پژوهش در هم همکارانش و Silva-Júnior و[ 25] است رانندگی

 اندکرده بیان و اندکرده گزارش درصد 6/13 را رانندگان افسردگی خود
 معرض در بیشتر عادی جمعیت به نسبت کامیون رانندگان که

 اختالل که است داده نشان هاپژوهش[. 26] هستند افسردگی
 [. 27] اندداشته تصادف کنترل گروه برابر دو پزشکیروان

 ارتباط و فکر طرز جاده و شهر داخل در رانندگان چنانچه 
 خواهد رانندگی پرخطر رفتارهای بروز سبب باشند، نداشته مناسبی

 [. 22] شد
 وضعیت بینرابطه  که است داده نشان نتایج همچنین 
 هممب مختلف مسیرهای در رانندگان رانندگی رفتار و روان سالمت
 المتس اند،کرده سفر شهر مرکز در که رانندگان مثال عنوان به است؛

 ارزیابی شهر نقاط سایر در رانندگان سایر از بهتر را خود جسمی
 بالتری اضطراب که رانندگانی انددریافته محققان[. 28] اندکرده
 در نیاشاکری. دهندمی نشان را پرخطرتری رانندگی رفتار دارند،

 یپت پرخاشگری، روان، سالمت بین که است دریافته خود پژوهش
 [. 7] دارد وجود معناداری رابطه رانندگی عادات و شخصیتی
 امکان کافی، کار نیروی نبود و وقت کمبود به توجه با 
 هااردوگاه مناطق از) ایخوشه تصادفی گیرینمونه روش از استفاده

 اندتومی که نداشت وجود( تبریز-اهر جاده تفریحی هایتفرجگاه و
 شودمی پیشنهاد. گیرد قرار توجه مورد آتی هایپژوهش در

 زا یکی عنوان به آنها عوارض و روانی سالمت زمینه در رسانیاطالع
. دگرد لحاظ رانندگی پرخطر رفتارهای آموزشی برنامه در مؤثر موارد

 ای شخصی) رانندگان از منظم زمانی فواصل در شودمی پیشنهاد
 و گواهینامه اخذ و شود اخذ شناختیروان هایارزیابی( عمومی
 به ابن که رانندگانی. باشد هاارزیابی این اجرای به منوط آن تمدید

 ای پرخطر رانندگان) هستند مشاوره یا آموزش نیازمند صالحدید،
 آموزشی های دربرنامه غیرحضوری یا حضوری صورت به( هجومی

 فظح را خود رانندگی مجوز قبولی، نمره کسب با و گیرند قرار ویژه
 .کنند

 

 گیرینتیجه
 و یاجتماع کارکرد اضطراب، ،یجسمان یهانشانه میعال هرچه
 زین ینندگرا پرخطر یرفتارها باشد، شتریب رانندگان نیب در یافسردگ

 ینیبشیپ به قادر روان سالمت یهامؤلفه نیبنابرا. ابدییم شیافزا
 .هستند یرانندگ پرخطر یرفتارها

 
 رکتش صمیمانه همکاری از دانیممی لزم پایان در :قدردانی و تشکر

 ت،ساخ فراهم را مطالعه اجرای زمینه که اهر-تبریز جاده تاکسیرانی
 .نماییم تشکر و تقدیر

 که ایندنممی تصریح مقاله نویسندگان وسیله بدین :منافع تعارض
 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در منافعی تعارض گونههیچ
 راحیط و ایده ارائه ،(اول نویسنده) فتحی الهآیت :نویسندگان سهم

 نویسنده داده؛ آماری تحلیل داده، تفسیر داده، آوریجمع مطالعه،
 داده انجام تنهایی به را آن بازنگری و مقاله اولیه نگارش مقاله، این
 طالبم صحت و دقت مسئولیت حاضر، مقاله نهایی تأیید با و است

 .پذیردمی را آن در مندرج
 تحقیق این انجام برای مالی هزینهکمک گونههیچ :مالی منابع

 .نشد دریافت
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