سال سیزدهم ،شماره  ،49زمستان  ،1399صص 34-25

مطالعه تطبیقی ارزیابی سالمت روان رانندگان در کشورهای منتخب

روژینا احمدپور ،1نظام

1399/09/08

هاشمی ،2بهاالدین کریمی3

1399/12/11

چکیده
رانندگی در فعاليت هاي مختلف زندگی روزمره همچون کار ،زندگی اجتماعی و تفریح امري ضروري می باشد .با
در نظر گرفتن این موضوع که رانندگی فعاليت پيچيده مهارت محوري است که عملکرد قشر مغز در آن به شدت
دخيل می باشد ،سنجش مقياس هاي روانشناختی فردي که هدایت خودرو را به عهده دارد منطقی خواهد بود .سالمت
روانی از جمله متغيرهایی است که در رفتارهاي تهاجمی رانندگان بررسی شده است .هدف از ارزیابی صالحيت
رانندگی ،کاهش خطرات جاده اي مربوط به رانندگی براي فرد و جامعه وکاهش آسيب هاي دایمی یا طوالنی مدت
می باشد .پژوهش حاضر به منظور بررسی چگونگی ارزیابی سالمت روان رانندگان در کشورهاي منتخب اروپایی و
مقایسه آن با ایران ،به روش مطالعه توصيفی -تطبيقی صورت گرفته است .بر این اساس در بعضی از کشورها ارزیابی
صالحيت روانشناختی بخشی از یک ارزیابی جامع صالحيت براي رانندگی است و در بعضی دیگر ارزیابی صالحيت
روانشناختی رانندگی جداگانه انجام می شود . .با توجه به این که ارزیابی صالحيت رانندگی ترکيبی از روانشناسی
ترافيک و پزشکی ترافيک در یک رویکرد بين رشته اي می باشد و هنوز در ایران ارزیابی صالحيت روانشناختی
رانندگان به اجرا در نيامده است ،یک ارزیابی ميان رشته اي براي ارزیابی جامع مورد نياز است.
کلمات کلیدی :رفتار رانندگی ،سالمت روان ،ارزیابی روانشناختی ،صالحيت روانشناختی
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Comparative Study of Drivers' Mental Health Assessment in
Selected Countries
Nezam Hashemi, Rojina Ahmadpour, Bahadin Karimi

Abstract
Driving in various activities of daily living such as work, social life and leisure is essential.
Considering the driving is complex skill-driven activity that cortical function is involved, It would
make sense to measure the psychological scale of drivers. Mental health is one of the variables that
studied in aggressive behavior of drivers. The purpose of the assessment of driving competence is to
reduce road traffic related hazards for the individual and the community and long-term or permanent
injuries. The current research studied how the mental health of drivers is assessed in selected
European countries and compared them with Iran by the descriptive-comparative study method.
Accordingly, in some countries psychological competency assessment is part of a comprehensive
driving competency assessment and in others, the psychological competence assessment of driving is
done separately. Given that driving competency assessment is a combination of traffic psychology
and traffic medicine in an interdisciplinary approach, and the assessment of drivers' psychological
competence has not been implemented in Iran yet, an interdisciplinary evaluation is needed for
comprehensive evaluation.
Keywords: Driving behavior, Mental health, Psychological competence, Psychological evaluation
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مقدمه
وسيله نقليه از ویژگی هاي تمدن است و رانندگی در فعاليت هاي مختلف زندگی روزمره همچون کار ،زندگی اجتماعی
و تفریح امري ضروري می باشد .برخی افراد فاقد مهارت هاي الزم در استفاده از وسایل نقليه هستند و با انجام رفتارهاي
پرخطر ،موجب بروز خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی می شوند (علوي .)1393 ،با در نظر گرفتن این موضوع که
رانندگی فعاليت پيچيده ي مهارت محوري است که عملکرد قشر مغز در آن به شدت دخيل می باشد ،سنجش مقياس
هاي روانشناختی فردي که هدایت خودرو را به عهده دارد منطقی خواهد بود.
اختالالت روانی می توانند بر روي قضاوت  ،تمرکز و زمان واکنش به محرک ها هنگام رانندگی تاثير منفی بگذارند و
موجب شوند که مبتالیان در قياس با رانندگان فاقد این اختالالت ،حوادث رانندگی بيشتري را تجربه کنند .اختالالت
روان از لحاظ سبب شناسی  ،نوع نشانه ها و شدت با یکدیگر تفاوت دارند و می توانند به شکل دوره اي ،کوتاه یا طوالنی
مدت بروز کنند و تاثير آن ها بر روي افراد با توجه به شرایط اجتماعی ،شغلی و راهبردهاي سازگاري شان متفاوت است
 .از این رو ارزیابی صالحيت فرد براي رانندگی به صورت اختصاصی و فردي ضروري می باشد و باید بر مبناي سنجش
الگوي خاص بيماري و توان بالقوه آسيب رسانی ،دوام و شدت آن صورت پذیرد تا آن که به تشخيص گذاري صرف
اکتفا شود.
پژوهش هاي جهانی نقش چهار عامل اساسی در پدید آمدن تصادفات رانندگی را مشخص نموده که عبارتند از :عوامل
انسانی ،جاده اي ،وسيله نقليه و محيط .بر اساس بررسی هاي انجام شده در ایران ،مهمترین عامل تصادف ها ،عامل انسانی
گزارش شده است .آمارها نشان می دهند کـه در هر  5ثانيه یک مرگ بر اثر حادثه رانندگی رخ می دهد و برآورد شده
است که در سال  2020سومين عامل مرگ و مير در سطح جهـان حوادث ترافيکی و جاده اي باشد (پاکزاد مقدم1990،؛
به نقل از شاکري نيا.)1390،
رانندگی رفتاري است که فرد به عنوان الگوهاي عملی بر می گزیند و با وسيله نقليه آن ها را به اجرا در می آورد ،مانند
سرعت ،ميزان تمرکز و حفظ فاصله استاندارد (اوزکان )2005،و شامل دو دسته رفتارهاي مثبت 1و رفتارهاي منفی2می
باشد .به مجموعه رفتارهاي منفی در رانندگی ،رانندگی تهاجمی ،یا رانندگی پرخطر گفته می شود .این رفتارها دو گروه
از اشتباهات 3و تخلفات 4را پوشش می دهند (ریزن و همکاران.)2011،
سالمت روانی نيز از جمله متغيرهایی است که در رفتارهاي تهاجمی رانندگان بررسی شده است .افرادي که از سالمت
مطلوب روانی برخوردار نمی باشند ،با قرار گرفتن در جایگاه رانندگان شخصی یا عمومی سالمت خود و دیگران را به
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مخاطره می اندازند .در همين رابطه جيسور )2013( 1دریافت کسانی کـه رانندگی پرخطر انجام می دهند واجد اختالالت
رفتاري دیگري نيزهستند .در یک بررسی ایورسن 2و راندمو )2002( 3دریافتند رانندگانی که نمره باالیی در ناهنجاري
به عنوان یک مولفه ي بهداشت روانی ،کسب می کنند ،بيشتر درگير رانندگی پرخطر شده ،تعداد تصادفات بيشتري داشته،
و احتمال تصادف کردن در آنها بيشتر است .این رانندگان از قانون شکنی امتناع نمی ورزند و قانون مداري را به عنوان
هدفی مشخص در نظر نمی گرفتند.
سالمت روان
سالمت روان بيش از آن که یک علم و یا یک فعاليت بالينی باشد ،یک موضوع بسيار مهم و حياتی و تالشی است که
تعهدات اجتماعی و انسانی را در بر می گيرد (گيمون.)2004 ،
طبق تعریف کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ،سالمت فکر و روان عبارت است از قابليت ارتباط موزون و هماهنگ
بادیگران ،تغيير و اصالح محيط فردي و اجتماعی و حل تضادها و تمایالت شخصی به طور منطقی ،عادالنه و مناسب؛
انجمن کانادایی بهداشت روانی ،بهداشت روان را در سه بخش تعریف کرده است:
الف .نگرش هاي مربوط به خود :تسلط بر هيجان هاي خود ،آگاهی از ضعف هاي خود ،رضایت از خوشی هاي خود؛
ب :نگرش هاي مربوط به دیگران :عالقه به دوستی هاي طوالنی و صميمی ،احساس تعلق به یک گروه ،احساس مسئوليت
در مقابل محيط انسانی و مادي؛ ج :نگرش هاي مربوط به زندگی :پذیرش مسئوليت ها ،انگيزه توسعه امکانات و عالیق
خود ،توانایی اخذ تصميم هاي شخصی ،انگيزه خوب کار کردن؛
از نظر سلمان و همکاران ( )2004سالمت روانی سازش با فشارهاي روانی با استفاده از منابع داخلی و خارجی به منظور به
حداقل رساندن تنش می باشد و فردي با سالمت روانی ،مستقل و داراي اعتماد به نفس باال بوده و قادر است ارتباطات
بين فردي مناسبی را برقرار کند.
اصول اساسی سالمت روانی عبارت است از :احترام فرد به شخصيت خود و دیگران ،شناخت محدودیت هاي خود و
دیگران ،دانستن این حقيقت که رفتار انسان معلول عواملی است ،آشنایی به اینکه رفتار هر فرد تابع تماميت وجود اوست،
شناسایی نيازها و محرک هایی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می شود (شاملو.)1391 ،
سازمان بهداشت جهانی اهداف سالمت روان را در سه بخش کلی ،یعنی پيشگيري ،درمان و بازتوانی تقسيم نموده است.
از آنجا که هدف سالمت روانی ،سالمت روانشناختی می باشد ،روش هاي تامين آن می تواند در سه سطح مطرح شود:
ابتدا ،به وجود آوردن شرایطی که شخص ،تمام مدت زندگی را همراه با سالمت عاطفی بگذراند ،در سطح بعد ،اتخاد
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تدابير الزم در مواردي که زمينه مساعد براي ابتال به اختالل هاي روانی وجود دارد و همچنـين درمان بيماریهاي جزیی به
منظور جلوگيري از وقوع بيماري شدید روانی و در نهایت جلوگيري از شدت بيماري افراد مبتال و هدایت افراد درمان
شده براي حفظ حالت سالمتی .به همين سبب متخصصان بهداشت روانی ،از آن به عنوان «پيشگيري» یاد می کنند (ميالنی
فر.)1384 ،
روش
مطالعه حاضر به روش توصيفی -تطبيقی صورت گرفته است .در این پـژوهش ارزیابی سالمت روان رانندگان در
کشورهاي منتخب مقایسه گردید .باتوجه به اینکه کشورهاي اروپایی به طور گسترده از روش هاي ارزیابی سالمت روان
براي صدور گواهينامه رانندگی بهره گرفته اند ،کشورهاي اتریش ،آلمان ،بریتانيا ،سوئد ،پرتغال ،اسپانيا ،ایتاليا ،چک و
دانمارک به عنوان واحدهاي مورد مقایسه با ایران انتخاب شدند .گردآوري اطالعات از طریق جستجوي منابع کتابخانه
اي ،نشریات و سایت هاي معتبر صورت گرفته است و بر اساس اهداف پژوهش ،چگونگی ارزیابی سالمت روان رانندگان
در کشورهاي منتخب ارایه گردید.
نتایج
در کشور اتریش طبق قانونی که از سال  1991تصویب شده است ارزیابی روانشناختی ترافيکی براي گروه هاي زیر
ضروري می باشد .1 :رانندگانی که به علت استفاده از مواد مخدر ،خودروي آن ها متوقف شده است  .2افرادي که
تقاضاي گواهينامه رانندگی کرده اند و دوره هاي کارآموزي و آزمایشی را گذرانده اند  .3افرادي که تقاضاي گواهينامه
کرده اند و پنج نوبت در قسمت تئوري و چهار نوبت در قسمت عملی رد شده اند  .4رانندگانی که توانایی هاي خاص
رانندگی آن ها به علت عدم انطباق مناسب با شرایط ترافيکی کاهش پيدا کرده است  .5افرادي که بلوغ شناختی آن ها
به علت مسایل مرتبط با سن نظير دمانس یا آلزایمر رو به تباهی است  .1رانندگانی که مرتکب رفتارهاي خشن یا جرم
هاي جدي مانند حمله به دیگران ،دزدي ،تجاوز یا قتل شده اند  .1افرادي که بر اساس معاینه پزشکی ملزم به ارزیابی
روانشناختی براي تکميل گزارش پزشکی خود هستند  .8افرادي که بيماري روانی شدید یا وابستگی به دارو دارند  .9افراد
متقاضی گواهينامه رانندگی اتوبوس  10رانندگانی که ميزان الکل موجود در خون آن ها باالتر از  0/8ميلی گرم در ليتر
بوده است  .11افرادي که اعتياد دارند و هنگام رانندگی تحت تاثير مواد و دارو بوده اند.
ارزیابی روانشناختی ترافيک در دو بخش صورت می گيرد :الف .آزمون هاي مرتبط با توانایی هاي خاص رانندگی نظير
توانایی مشاهده اي ،رفتار واکنشی ،انعطاف پذیري ،تمرکز ،عملکرد حسی – حرکتی ،هوش و حافظه .ب .آزمون هاي
مرتبط با توانایی سازگاري فرد با شرایط ترافيکی مانند مسئوليت پذیري اجتماعی ،خویشتن داري ،ثبات روانی ،آمادگی
ریسک پذیري ،تمایل به رفتارهاي پرخاشگرانه یا غير معمول هنگام رانندگی .اغلب این آزمون ها به صورت نرم افزاري
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و به وسيله کامپيوتر انجام می شود و حدود  % 94مراکز ارزیابی روانشناختی ترافيکی از سيستم سنجش وین ()VTS

1

استفاده می کنند (اسچوفرید.)2010،
در کشور آلمان براساس دستورالعمل گواهينامه رانندگی ،ارزیابی روانشناختی ترافيکی براي بررسی صالحيت روانی و
فيزیکی افراد متقاضی صورت می گيرد .وجود بيماري هاي خاص ،ضعف بينایی و شنوایی ،آسيب حرکتی ،بيماري هاي
قلبی وعروقی ،دیابت و آسيب ذهنی مواردي هستند که مانع صدور گواهينامه می شوند به عالوه اینکه فرد نباید سابقه
جرایمی نظير قتل ،دزدي ،تجاوز و تصادف منجر به مرگ داشته باشد .به طور کلی افراد در دو گروه مورد ارزیابی
روانشناختی قرار می گيرند:
گروه اول :افراد متقاضی با سنی پایين تر از سن قانونی دریافت گواهينامه ،بروز رفتارهاي غيرمعمول هنگام آزمون
رانندگی ،یک جرم ترافيکی عمده یا جرایم ترافيکی متعدد ،جرایم بزرگ (قتل ،غارت و تجاوز ،)...وجود پتانسيل
پرخاشگري در فرد ،استفاده از خودرو در جرم مرتکب شده ،درخواست صدور مجدد گواهينامه پس از توقيف؛
گروه دوم :افراد متقاضی دریافت گواهينامه وسایل نقليه نيمه سنگين و اتوبوس؛
در هر دو گروه پس از دریافت مجوز رانندگی نيز در موارد ذیل باید گزارش روانشناختی -پزشکی ارایه گردد .1 :اگر
نشانه هاي سو استفاده از الکل یا پتانسيل استفاده از آن گزارش شود  .2ارتکاب مکرر جرایم رانندگی تحت تاثير الکل
 .3سطح الکل خون باالتر از  0/8ميلی گرم در ليتر باشد  .4وابستگی به مواد مخدر  .5رانندگانی که سطح الکل خون آن
ها به  0/8نرسيده ولی بيشتر از  0/25ميلی گرم بوده و به این علت چند بار متوقف شده اند  .1افرادي که  18امتياز منفی
دریافت کرده و گواهينامه آن ها توقيف شده است  .1تمدید گواهينامه رانندگی وسایل نقليه نيمه سنگين و اتوبوس و
رانندگان باالي  50سال هر  5سال یکبار؛ اطالعات در مورد ابعاد شخصيتی از داده هاي بيوگرافی و یادآوري به دست
می آید .ارزیابی توانایی خاص رانندگی باید شامل پنج بعد باشد :تحمل استرس ،توانایی جهت یابی ،تمرکز ،توجه و
توانایی واکنش؛
در بيشتر موارد ارزیابی روانشناختی ترافيکی به وسيله سيستم تست وین( )VTSصورت می گيرد .دیگر سيستم هاي مورد
استفاده  Corporal program packageو  ART 2020می باشند (پوشادل و همکاران.)2009،
در کشور بریتانيا طبق قانون مصوبه سال  1999در ارزیابی صالحيت رانندگی موارد ذیل مورد بررسی قرار می گيرند:
صرع ،اختالالت شدید روانی (بيمارهاي روانی ،رشد ناقص ذهنی ،اختالل سایکوپات ،نقص شدید هوشی و عملکرد
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1.

اجتماعی .بيماري هایی که منجر به حمله هاي ناگهانی یا بيهوشی می شوند مانند عارضه قلبی ،سو مصرف الکل و مواد و
وابستگی دارویی (اسچوفرید.)2010،1
در کشور پرتغال بر اساس قانون مصوب سال  ،2009در موارد ذیل افراد به مراکز ارزیابی روانشناختی و پزشکی ارجاع
داده می شوند .1 :افرادي که درخواست گواهينامه رانندگی کرده اند ولی به دليل نقض جدي قوانين ترافيکی توسط یک
مرجع قانونی براي ارزیابی معرفی شده اند  .2رانندگانی که گواهينامه آن ها توقيف یا باطل شده است  .3زمانی که پزشک
فرد را ارجاع دهد  .4افرادي که درخواست گواهينامه رانندگی آمبوالنس ،ماشين آتشنشانی ،سرویس مدارس و تاکسی
دارند (هر 2سال یکبار)  .5افرادي که صالحيت آن ها توسط مرکز ارزیابی روانشناختی و پزشکی صادر نشده و از این
موضوع شکایت دارند  .1افرادي که به دفعات قوانين ترافيکی را نقض کرده اند و توسط قاضی ارجاع داده شده اند .8
افراد باالي  10سال که باید ارزیابی آن ها شامل اطالعاتی درباره بيماري هاي نورولوژیک ،قلبی ،دیابت و اختالالت
روانشناختی باشد.
هدف ارزیابی روانشناختی در این کشور ،بررسی حوزه هاي شناختی-ادراکی ،روانی-حرکتی و روانی-اجتماعی است
که در ایجاد رفتار رانندگی ایمن مهم هستند .در حوزه شناختی-ادراکی ،فاکتورهاي هوش ،توجه و تمرکز ،ادراک و
حافظه ،در زمينه روانی-حرکتی ،توانایی هاي حرکتی ،هماهنگی ،واکنش و عملکرد چندگانه ،در حوزه روانی-اجتماعی
ویژگی هاي شخصيتی فرد مورد ارزیابی قرار می گيرند (اسچو فرید.)2010،
در کشور سوئد طبق قانون تصویب شده در سال  ،2008ارزیابی صالحيت رانندگی به منظور جداسازي رفتارهاي رانندگی
پرخطر صورت می گيرد .ارزیابی خطر بر اساس موارد ذیل می باشد .1 :آیا فرد نسبت به بيماري خود آگاهی دارد؟ .2
آیا فرد اخيرا بازداشت شده است؟  .3آیا دوره هاي عود بيماري توسط اطرافيان فرد گزارش شده است؟  .4آیا الکل یا
سایر موادي که بر قابليت رانندگی اثر منفی دارند مصرف کرده است؟
اختالل هایی که در ارزیابی بيشتر مدنظر هستند عبارتند از :اسکيزوفرنيا ،اسکيزوافکتيو ،سندرم هاي خلقی و اختالالت
شخصيت (پارانوئيد ،اسکيزوتایپ ،ضداجتماعی،مرزي و خودشيفته) ،اختالل نقص توجه /بيش فعالی ،نقص توجه/کنترل
حرکتی و ادراکی ،اختالالت طيف اوتيسم ،سندروم توره و اختالالت رشد روانی ،اختالالت شناختی (اسچوفرید.)2010،
در اسپانيا نيز ارزیابی صالحيت رانندگی براي افراد مبتال به بيماري هاي روان حایز اهميت می باشد زیرا رانندگی با وسایل
نقليه موتوري می تواند براي استقالل عملکردي بيماران مبتال به بيماري هاي روانی مهم باشد .براي بيماران گواهينامه
رانندگی به معناي مستقل بودن است و توانایی مراقبت از خودشون و آزادي براي مسافرت هر وقت که بخواهند .اما هم
اختالالت روانشناختی و هم درمان هاي دارویی می توانند تغييرهایی را در ادراک ،پردازش اطالعات ،یکپارچگی و
1
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فعاليت هاي روانی-حرکتی ایجاد کنند که منجر به تخریب یا تداخل توانایی رانندگی ایمن می گردند .لذا کاکردهاي
شناختی و عملکردهاي روانی-حرکتی این افراد به وسيله ابزار  LANDETER 011 Batteryارزیابی می گردد .این
سنجش شامل ارزیابی در پنج زمينه مهارتی می باشد :توجه متمرکز و مقاومت در برابر یکنواختی ،واکنش هاي تشخيصی
چندگانه و درستی آن ها ،برآورد سرعت ،هماهنگی دو دست و فرایند تصميم گيري (دي الس کيواس و سانز.)2008،1
براساس قانون ارزیابی صالحيت رانندگی ( )1992ایتاليا ،دو گروه مورد سنجش قرار می گيرند .گروه اول افرادي هستند
که براي اولين بار تقاضاي دریافت گواهينامه دارند و صالحيت رانندگی آن ها از نظر پزشک مورد تردید می باشد و
افراد مبتال به دیابت .گروه دوم رانندگانی هستند که قبال گواهينامه دریافت کرده اند ولی تحت نظر مراجع دیگر ،ارجاع
داده شده اند یا بيشتر از  15سال سن دارند .روش ارزیابی به این صورت است که افراد بتوانند به محرک هاي صوتی و
نوري ترکيبی و ساده واکنش صحيح بدهند .هدف از ارزیابی ،بررسی تمرکز ،ادراک و ویژگی هاي شخصيتی است و
توسط مراکز سالمت محلی انجام می شود .اگر فرد از نظر فيزیکی سالم باشد اما نظر یک روانشناس هم به عنوان گزارش
مکمل ضروري باشد ،فرد براي ارزیابی ارجاع داده می شود (اسچوفرید.)2010،
در جمهوري چک طبق قانون ارزیابی صالحيت رانندگی تصویب شده در سال  ،2004ارزیابی صالحيت روانشناختی
( ) 2PFTDدر موارد زیر الزامی است :کليه رانندگان حرفه اي (قبل از دریافت مجوز خود و تکرار هر 5سال) ،مربيان
آموزشگاه هاي رانندگی ،رانندگان سالخورده (به درخواست پزشک) ،رانندگانی که گواهينامه آنها توقيف شده است
(به دليل نقض جدي قانون ،سرعت زیاد و مصرف الکل هنگام رانندگی ،رفتار پرخاشگرانه و افرادي که به امتياز  12در
عدم صالحيت رسيده اند) .ارزیابی روانشناختی بر موارد ذیل متمرکز است :عملکردهاي شناختی ،ظرفيت عملکرد
(ویژگی هاي روانی) ،ویژگی ها و نگرش هاي شخصيتی ،ادراک خطر؛ در ارزیابی عملکردهاي شناختی ،توجه  ،مقاومت
در برابر یکنواختی  ،انعطاف پذیري توجه  ،تمرکز  ،مقاومت در برابر استرس ،حافظه ،ضریب هوشی ،ادراک دیداري
محيطی ،جهت گيري دیداري ،زمان واکنش ،ظرفيت واکنش ،توانایی تصميم گيري و واکنش در محيط پویا مورد بررسی
قرار می گيرد و ارزیابی شخصيت تمرکز دارد بر :شخصيت راننده از نظر رفتار مخاطره آميز(پرخطر) ،نگرش (به عنوان
مثال تمایل به همکاري در ترافيک  ،نگرش نسبت به سایر کاربران جاده اي به خصوص کاربران آسيب پذیر،نگرش نسبت
به ماشين و عادت هاي نوشيدن) ،احساس جستجو(حس پيگيري) ،آمادگی براي ریسک پذیري ،عصبانيت  ،پرخاشگري
و خصومت (سوچا.)2015،3
در دانمارک بر اساس قانون ارزیابی صالحيت رانندگی مصوبه سال  ،2008گواهينامه رانندگی فقط براي افرادي صادر
می شود که از لحاظ بينایی و شنوایی مشکلی نداشته و از سالمت فيزیکی و روانی الزم برخوردار باشند .رئيس پليس
کشور با توافق مراجع بهداشت ،دستورالعمل هاي دقيق تري را براي متقاضيانی که داراي نقص سالمت هستند و نياز به
1.
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گزارش پزشکی دارند ،مشخص می کند .در موارد زیر مجوز رانندگی فقط پس از ارایه گزارش پزشکی مطلوب قابل
صدور است :بيماري هاي سيستم عصبی ،کهولت شدید ،مشکل جدي در قضاوت ،رفتار و انطباق پذیري ،وابستگی به
الکل با رعایت ترک آن .در موارد زیر به هيچ عنوان گواهينامه رانندگی صادر نخواهد شد :بيماري هاي روانی شدید،
ناتوانی روانی عمده ،وابستگی به الکل ،وابستگی به داروهاي روان پزشکی مگر اینکه داروها مشکالت مربوط به قابليت
هاي رانندگی را درمان کرده باشند ،وابستگی به مواد و صرع؛ همچنين بعد از  10سالگی ،سطوح عملکرد شناختی
رانندگان باید مجددا مورد ارزیابی قرار گيرند تا مشخص شود که سيستم عصبی آن ها آسيب خاصی ندیده باشد و
وابستگی به الکل ندارند و از داروهاي خاص روان پزشکی استفاده نمی کنند .براي سنجش سطوح عملکرد شناختی
رانندگان باالي  10سال به منظور تمدید گواهينامه ،از آزمون هاي ترسيم ساعت و واژه یابی استفاده می شود .در صورت
ضعف عملکرد شناختی متقاضی باید به پزشک خانواده ،روانپزشک ،متخصص بيماري هاي داخلی و عصب شناسی
ارجاع داده شود (اسچوفرید.)2010،
در ایران بر اساس آیين نامه صدور انواع گواهينامه هاي رانندگی مصوب  ،1390/11/9ارایه گواهی سالمت روانی و
جسمانی از مراجع صالحيت دار پزشکی جهت اخذ گواهينامه رانندگی الزامی است .همچنين متقاضيان تمدید گواهينامه
نيز باید گواهی سالمت روانی و جسمانی خود را ارایه نمایند .تمدید گواهينامه براي رانندگان باالي  10سال ،هر پنج سال
است که ارایه گواهی سالمت روانی و جسمانی براي تمدید ضروري می باشد .با وجود صراحت قانون پيرامون ارزیابی
روانشناختی – پزشکی جهت صدور گواهينامه رانندگی ،هنوز این آیين نامه در کشور ما به مراحل اجرایی نرسيده است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از ارزیابی صالحيت رانندگی ،کاهش خطرات جاده اي مربوط به رانندگی براي فرد و جامعه وکاهش آسيب هاي
دایمی یا طوالنی مدت می باشد .رفتار رانندگی مطابق با یک سيستم پویا اتفاق می افتد که تحت تاثير مجموعه اي از
عوامل نظير راننده ،وسایل نقليه ،عوامل محيطی جاده ها و وظایف سازمانی مرتبط قرار می گيرد .در بعضی از کشورها
ارزیابی صالحيت روانشناختی بخشی از یک ارزیابی جامع صالحيت براي رانندگی است و در بعضی دیگر ارزیابی
صالحيت روانشناختی رانندگی جداگانه انجام می شود .دالیل انجام این ارزیابی در بين کشورها متفاوت می باشد .به
طور کلی دو نوع نگرش در این رابطه وجود دارد .در نوع اول ارزیابی باید براي رانندگانی انجام شود که مرتکب تخلف
جدي شده اند که به سيستم درجه بندي عدم شایستگی مربوط می شود .نگرش دوم کلی تر است و ارزیابی باید براي
همه رانندگان انجام شود .با توجه به این که ارزیابی صالحيت رانندگی ترکيبی از روانشناسی ترافيک و پزشکی ترافيک
در یک رویکرد بين رشته اي می باشد و هنوز در ایران ارزیابی صالحيت روانشناختی رانندگان به اجرا در نيامده است،
یک ارزیابی ميان رشته اي براي ارزیابی جامع مورد نياز است.
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از جمله نقاط قوت این مطالعه می توان به این نکته اشاره نمود که پژوهش حاضر نمایی کلی از ویژگی هاي روانشناختی
موثر بر رفتار رانندگی و روش هاي ارزیابی سالمت روان براي صدور گواهينامه رانندگی در کشورهاي مختلف ارایه می
.دهد و پيشنهاد می گردد از این اطالعات در عملياتی ساختن قوانين ارزیابی روانشناختی رانندگان استفاده شود
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