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Abstract   
 

Background and aims: Road accident is one of the main causes of death and disabilities in 

the world. According to WHO reports, nearly 1.2 million deaths and 50 million injuries 

occur from road accidents in the world annually (5). The three factors, namely road, vehicle, 

and human factors, have an essential role in driving accidents. Officials estimate that %90 of 

the driving accidents in the world are related to human factors, and in the Islamic Republic 

of Iran, this figure is %75. %25 of road accidents are linked to the quality of roads and 

vehicles (6). Some studies have shown that a very low or a very high level of mental 

workload could influence perception, attention, and information processing deficiency (7-

11). For example, it has been found that driver distraction could cause %23 accidents leading 

to injuries, and %27 accidents leading to death in 2004 in Japan (12). Drivers' mental 

workload is needed to be determined (13). Human errors could occur when a high mental 

workload is needed to perform the tasks. When mental workload would be more than 

personal cognitive capacity, the probability of human errors enhances (4). Using a mobile 

phone while driving can increase the mental workload level of drivers. Iran national law 

forbids using a mobile phone while driving. Some studies have shown that, when writing 

messages, the line of sight of youth novice diverts from the road more than 400% than when 

no writing message (22, 21). A few researches have shown that youth drivers write messages 

more than older ones (21). Young drivers are also more likely to be engaged in such 

activities than old ones (21). Nam et al. reported that the use of mobile phones, especially 

texting while driving, indicates an increased safety risk (21).  

So far, few studies have been conducted on driving performance using driving simulators in 

Iran. There is also no comprehensive study on the impact of writing text messages on driving 

performance in Iran. This study aims to determine the effect of reading and writing text 

messages on driving performance and mental workload of young drivers. 

Methods: This interventional study was conducted on 40 male and female drivers. The 

target population was young drivers (19 to 29 years) in Tehran. We used a half-body Pride 

manufactured by the specialists of the virtual reality group of Khajeh Nasir Tusi Industrial 

University. The IWS scale was used to measure the self-report mental workload. IWS is a 

unidimensional scale developed in 2005 by Pickup et al. It has nine levels to describe the 

mental workload. Each level on the scale is marked with one color (18). The visual acuity of 

the drivers was first checked using the Snellen Test. After that, they filled out a demographic 

questionnaire including questions on age, gender, year of obtaining the driving license, 

number of times they drove per week, and driving simulator experiment. Finally, the drivers 

had to drive a 10-kilometer along the simulated highway. 

Results: A Paired t-test was used to compare the values of normal variables for both texting 

and not texting; and Wilcoxon nonparametric test for non-normal variables. The results are 

given in Table 2. According to the results, the three variables of the study were statistically 

significant (p<0.05) for texting and for not texting. The mean values of vehicle lateral 

deviation, reaction time, and IWS scale were 26.68 cm, 502.13 ms, and 2.02, respectively, in 

the normal driving phase, and 53.04 cm, 652.12 ms, and 6, respectively, in the texting and 
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driving phase. Based on the paired t-test and Wilcoxon tests, there was a significant 

difference between the values of vehicle lateral deviation, reaction time, and IWS scale in 

normal driving and driving and texting phase (p<0.05). Also, based on the independent t-test 

and Mann-Whitney test, no significant difference was found in the values of lateral 

deviation, reaction time, and IWS scale between men and women. 

Conclusion: The findings of the present study showed that secondary tasks such as reading 

and writing messages while driving can have adverse effects on drivers' performance and 

level of mental workload. The increased vehicle lateral deviation while receiving and writing 

text messages can lead to irreparable damages or injuries on the actual roads. Besides, the 

increased level of drivers' mental workload and reaction time while texting decrease the 

ability to duly respond to the driving stimuli, which can be one of the principal causes of 

traffic accidents (41-37). 
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   چکیده

های همراه در حین رانندگی بهه شهکل پرت شدن حواس رانندگان از علل مهم بروز سوانح ترافیکی است. امروزه استفاده از تلفن زمینه و هدف:

باشد. این مطالعه بها ههدت تعیهین اثهر  تواند موجب حواس پرتی راننده شده و بر عملکردهای رانندگی اثرگذارروز افزونی افزایش پیدا کرده و می
 های رانندگی و بارکاری ذهنی رانندگان جوان انجام شد.خواندن و نوشتن پیام بر عملکرد

سال و با استفاده از شبیه ساز رانندگی مهورد مطالعهه اهرار گرفتنهد.  02/02زن( با میانگین سنی  04مرد و  04راننده جوان ) 04 روش بررسی:

ههای توهویری وفیفهه شناسهایی محیطهی شامل رانندگی در الین وسه  یهب بزرگهراه سهه الینهی و پاسه  دادن بهه محهر  سناریو رانندگی
(Peripheral Detection Taskبود. رانندگان باید یب بار در حالت رانندگی عادی و یب بار نیز در حالتی این مسیر را طی می ) کردند که

وتاه با گوشی لمسی خود بودند. برای ثبت عملکرد های رانندگی از متغیرههای انحهرات عر هی خهودرو، مشغول دریافت، خواندن و نوشتن پیام ک
 Integrated Workloadو برای اندازه گیری بارکاری ذهنی په  از هرمرحلهه از مقیهاس بارکهاری یکهارچهه ) PDTزمان واکنش وفیفه 

Scale.استفاده شد ) 

 86/08در مرحلهه راننهدگی عهادی بهه ترتیهب برابهر  IWSمیانگین مقادیر متغیر های انحرات عر ی خودرو، زمان واکنش و مقیاس  ها:یافته

میلهی ثانیهه و  30/820سانتیمتر،  40/21و در مرحله رانندگی با وفیفه خواندن و نوشتن پیام به ترتیب برابر  40/0میلی ثانیه و  31/240سانتیمتر، 
در مراحل رانندگی عادی و رانندگی با خوانهدن و نوشهتن پیهام  IWSمقادیر متغیر های انحرات عر ی خودرو، زمان واکنش، مقیاس بود. بین  8

-های تی مسهتقل و مهن(. همچنین بر اساس آزمون>42/4pهای تی زوجی و ویلکاکسون اختالت آماری معنادار وجود داشت )بر اساس آزمون
 بین گروه زنان و مردان مشاهده نشد. IWSقادیر متغیرهای انحرات عر ی، زمان واکنش و مقیاس ویتنی تفاوت معناداری در م

ههای راننهدگی و افهزایش سهطح این مطالعه نشان داد که خواندن و نوشتن پیام در حین رانندگی موجب کاهش معنادار عملکهرد نتیجه گیری:

 باشد.به پیامدهای استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی  روری میگردد. درنتیجه توجه بیشتر بارکاری ذهنی رانندگان می
 
 

 : گزارش نشده است.تعارض منافع
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 مقدمه
ترین علت های مرگ و میر و ای از مهمتصادفات جاده

هاای معلولیت در جهان است به طوری که طبق گزارش
میلیاون نرار  2/1سازمان بهداشت جهانی، ساالنه حدود 
ای جاان واود را از در دنیا بر اثر ساوان  ترافیاج جااده

میلیون نرار نیاز موارو   05دست می دهند و بیش از 
 05هاا و مواروحین حادود کشته می شوند. از این آمار

درصاد مربااوه باه کشااورهایی بااا ساک  درآمااد کاام و 
رانندگی وود باه عناوان رفتااری . (2 ،1) متوسط است

تعریف شده است که یج فرد باه عناوان الیاوی ع لای 
گزیند و آن را توسط یج وسیله نقلیه باه اجارا در برمی
 آورد. این رفتار وود شامل رفتارهای مثبات و منرایمی

است که رفتارهای منری را تحت عنوان رانندگی پروکر 
یاا تهااج ی ماای شناسایم کااه مو وعاه ای از وکاهااا 

(Errors( و تخلرات )Violationsرا تشکیل مای )دهناد 
. در حقیقت رانندگی یج مهارت ادراکی حرکتای در (3)

. طباق بروای مکالعاات، (4) یج محیط دینامیج است
حوادث رانندگی نخستین علت مرگ و میر در سن زیار 

های گروهسالیی و سومین علت مرگ و میر در ت ام  45
های سالم حتای سنی بوده که نه تنها باعث مرگ انسان

های مالی سانیینی در سنین پایین می شود بلکه هزینه
. ساه عامال اصالی (0) کندرا نیز بر کشورها تح یل می

یعنی جاده، وسیله نقلیه و عامل انسانی در بروز حاوادث 
درصاد از  05رانندگی نقش دارند و بر اساس برآورد ها، 

علل حوادث رانندگی مربوه به عامل انساانی اسات کاه 
درصاد گازارش  50این رقم در کشور ایران نیز بایش از 

بقیه سهم علل حوادث، مربوه باه وعاعیت شده است و 
 ها و کیریت وسایل نقلیه در نظر گرفته شده اساتجاده

نیز بیان کرده اند که عامل انساانی  مکالعات دییری (0)
. طباق (6) مه ترین علت بروز حاوادث راننادگی اسات

دگی جزو مه تارین علال بروی گزارش ها، حوادث رانن
مرگ، ناتوانی و بستری شدن در بی ارستان هستند کاه 

 . (6) اقتصادی چش ییری نیز دارد - عوارض اجت اعی
یکی از سواالت مهم در حوزه علال انساانی تصاادفات 
مربوه به بارکاری ذهنی است کاه بار اسااس مکالعاات 
گذشته، مقدار ناکافی آن )ویلای کام یاا ویلای زیااد( 
م کن اسات منوار باه درا نااقو، توجاه و پاردازش 

کناد . برووویس بیان مای(15-5) ناکافی اطالعات شود
که بارکاری ذهنی رانندگان چه در حالت پایین و چه در 

حالت استرس یا مقدار باالی بارکاری ذهنی بدون شاج 
. بارای مثاا  (11 ،15) مرتبط با حوادث رانندگی اسات

درصااد از  23رانناادگی در حالاات حااواس پرتاای عاماال 
درصد از حوادث منور به  25حوادث منور به جراحت و 

کاانتین،  (12) اساتدر ژاپن بوده  2554مرگ در سا  
باه  (4) وکاها را نتیوه بارکاری ذهنای بااال مای داناد

اعتقاد وی زمانی که بارکااری ذهنای افازایش یاباد باه 
طوری که بیش از ظرفیت های شناوتی فرد شود، وقوع 
وکا نیز بیشتر می شود. بارکاری ذهنای رانناده نتیواه 

. اناادازه گیااری (13) نیازهااای وظیرااه رانناادگی اساات
بارکاری ذهنی در هنیام رانندگی، شاوصای از نیازهاای 

. (14 ،4) دهدشناوتی تح یل شده بر راننده را ارائه می
بارکااری  برای بررسی ع لکردهای راننادگی مارتبط باا

ذهنی می توان از ابزارهای مناسب استراده کرد. یکی از 
بهترین ابزارها برای مکالعه در وصوص بارکااری ذهنای 
در حااین رانناادگی، شاابیه سااازهای رانناادگی هسااتند. 
انعکاف پذیری و ای ن بودن شابیه ساازها از مه تارین 
علاال مناسااب بااودن آنهااا جهاات کاااربرد در تحقیقااات 

. از شابیه ساازهای راننادگی بارای (15) رانندگی است
بررسی موارد مختلری اساتراده مای شاود کاه از ج لاه 

. (10) ترین این موارد، بررسی رفتار رانندگان اساتمهم
گیاری بارکااری رای انادازههاای منساب بایکی از روش

ذهنی در حین رانندگی با شبیه سااز، بررسای ع لکارد 
 -( Peripheral Detection Task)راننادگان در وظیراه 

(PDT) این وظیره شاامل وجاود یاج ناوار (16) است .
افقی سیاه رنگ بر روی مانیتور یا صارحه ای اسات کاه 
محیط رانندگی را نشان می دهد و این نوار سایاه دارای 

یی از موعع چارا  هاای قابال روشان دو ردیف شش تا
شدن است که روشن بودن هریج از این مواعع به رنگ 
قرمز است. ه راه با این نوار مشاکی و مواعاع چرااهاا، 
یج میکارو ساوئین نیاز وجاود دارد. بارای ظهاور یاج 
محرا تصویری، یکی از چرا  ها به رناگ قرماز روشان 
می شود. راننده نیاز بایاد باه محاا مشااهده محارا 
تصویری، میکرو سوئین را فشار داده تا زمان واکنش وی 

. از دییر روش های اندازه گیاری (15) اندازه گیری شود
های وودگزارشی اشاره کاری ذهنی می توان به روشبار

هاای تاج بعادی و کرد. این روشها وود شامل مقیااس
مقیاس های چند بعدی انادازه گیاری بارکااری ذهنای 

. یکی از روش های تج بعادی کاه توساط (14) هستند

33/33/67تاری  پذیرش:               02/2/66تاری  دریافت:   
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 Integratedپیکاااو و ه کااارن معرفاای شااد، مقیاااس 

Workload Scale (IWS)  سااک   0اساات کااه شااامل
مختلف از بارکاری ذهنی که هر سک  دارای یاج رناگ 
 مشخو و توصیف معینی از بارکاری ذهنای فارد اسات

(11). 

بروی عوامل منور به تح یل بارکاری ذهنی بااال باه 
تاوان باه  رانندگان می شود. در بین چنین عواملی مای

استراده از تلرن ه اراه اشااره کارد. اماروزه اساتراده از 
وسایل ارتباطی ه چون تلرن ه راه در ه ه جا فراگیار 
شده است و جزء جدایی ناپذیر زندگی انساان هاا شاده 
است اما در عین حا  استراده از این وسیله نیز مساتلزم 
شاارایط واااص وااود ماای باشااد و کاااربرد آن در حااین 

سط قوانین کشورهای مختلری از ج له ایران رانندگی تو
م نوع شده است. ماکیشیتا بیاان مای کناد دو فااکتور 
وجود دارند که باعث ایواد تصادفات هنیاام اساتراده از 
تلرن ه راه در حین رانندگی مای شاودا اولاین فااکتور 
نیاه کردن به جای دییر است که این امر وود می تواند 

نده اسات  فااکتور دوم فکار بخشی از بارکاری ذهنی ران
کردن در وصوص امور گوناگون است که این حالت نیاز 

. بررسای (12) شاودوود یج بارکاری ذهنی تلقای مای
درصااد تصااادفات  14مکالعاات نشااان ماای دهااد علاات 

، فکار 2554ه مارگ در ژاپان در ساا  رانندگی منور ب
کردن دروصوص امور گوناگون در حین راننادگی باوده 

درصاد چناین  12است و در ه این باازه زماانی علات 
ای، منحارف شادن نیااه راننادگان باه تصادفات کشنده
ای و عاادم ت رکااز دیااداری باار وظیرااه عواماال حاشاایه

رانندگی بوده است که این امر باعث تاویر در پی باردن 
به موقعیت های وکرناا در حین راننادگی مای شاود. 
برگرداندن نیاه راننده از مسیر و موقعیت واودرو بارای 
 کار با تلرن ه راه، امری بسیار وکرناا تلقی شده است

باا تلران ه اراه در حاین . به عباارت دییار کاار (12)
رانندگی می تواند به عناوان عااملی بارای پارت کاردن 
حواس راننده و انحراف منابع شناوتی او از وظیره اولیه 
رانندگی، ع ل کند و در این رابکه تاا کناون مکالعاات 
زیادی اثرات منری صحبت کردن با تلرن ه راه در حین 

اما تنها اساتراده ای  (25 ،10) اندرانندگی را نشان داده
که از تلرن ه راه می شود، مکال ه نیسات بلکاه گااهی 
بروی افراد در حین رانندگی، مشغو  دریافات و ارساا  

عاات پیام کوتاه و ع ل نوشتن نیز می شوند. بروی مکال
نشان می دهد که رانندگان جاوان تاازه کاار در هنیاام 

درصاد بایش از  455نوشتن پیام کوتااه حتای فراتار از 
حالتی که مشغو  این کاار نیساتند، نیاهشاان از جااده 

. ه چنین احت اا  مشاغو  (22 ،21) منحرف می شود
بودن رانندگان جوان در چنین فعالیت هایی نسابت باه 

. ن ه و ه کاران بیان (21) رانندگان سال ند بیشتر است
کردند که استراده از تلرن ه راه و باه وصاوص ارساا  
پیام و ع ل نوشاتن در حاین راننادگی، ن ایاانیر یاج 

. ن اه باه بروای (21) ریسج ای نی افزایش یافته است
مکالعات صاورت گرفتاه در رابکاه باا اثار جنسایت در 
 وصوص استراده از تلرن ه راه نیاز اشااره کارده اسات

که شواهد موجود در پاره ای از موارد بااهم دارای  (21)
تضاد هستند. بروی مکالعات نشان دهنده وجود ترااوت 

بروی مکالعاات  (24 ،23) در ع لکرد بین زنان و مردان
دییر نیز نشان دهنده عدم وجود تراوت در ع لکرد بین 
زنان و مردان در ارتباه با استراده از تلرن ه راه و ع ل 

.طبق مکالعات دییری نیز بایش از (20) اندنوشتن بوده
سااله در آمریکاا اظهاار  15تاا  16درصد نوجواناان  26

( Textingکرده اند که در حین رانندگی ع ل نوشاتن )
 . (26) انددادهرا انوام 

در کشور ایران تا کنون مکالعات انادکی در وصاوص 
ع لکارد هاای راننادگی باا اساتراده از شابیه ساازهای 

ص تاثیر ع ل نوشتن رانندگی انوام شده است. در وصو
بر ع لکرد های رانندگی نیاز مکالعاه جاامعی در ایاران 
صورت نیرفته است. ه ان گونه که اشاره شد استراده از 
تلرن ه راه و ع ل نوشتن که به صورت دقیق تر شاامل 
وواندن و نوشتن پیام کوتاه است در بین جوانان نسابت 

نظر می تر است و به به گروه سنی سال ندان بسیار رایج
رسد این گروه سنی بیشتر در معرض وکارات ناشای از 
کاربرد تلرن ه راه در حین رانندگی باشند. لذا هادف از 
انوام این مکالعه تعیین اثر ووانادن و نوشاتن پیاام بار 
ع لکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی راننادگان جاوان 

 بود.
 

 روش بررسی 
ای توربی  پژوهشی مداوله حاعر، مکالعها هاآزمودنی

راننده مارد و زن انواام گرفتاه  45باشد که بر روی می
راننادگان جاوان  مکالعاه حاعار را  جامعه هدفاست. 

سا ( شهر تهران بودند که شارایط ورود باه  20تا  10)
مکالعه را داشتند. تعداد ن ونه ها باا اساتراده از فرماو  

درصد و تاوان آزماون  00حوم ن ونه با میزان اط ینان 
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معیار های ورود به مکالعه شاامل  شد.درصد تعیین  15
موارد ذیل باودا داشاتن حادت بیناایی مناساب بااالی 

، عدم ابتال به کور رنیای، حاداقل ساابقه دو ساا  15/1
داشتن گواهینامه رانندگی، رانندگی کاردن باه دفعاات 
حداقل یج بار در هرتاه، عادم اباتال باه بی ااری هاای 

سی یا اساکلتی عضاالنی و شناوتی و قلبی عروقی و تنر
معلولیت، وواب کافی در شب قبل از انوام آزماایش باه 

ساعت. معیار های وروج از مکالعه نیاز  5میزان حداقل 
شامل این موارد بودا ت ایل افراد باه واروج از مکالعاه، 
مشاهده کردن نشانه های سندرم ناشی از شبیه سااز در 

 افراد. 
این مکالعاه از شابیه  درا شبیه ساز رانندگی و ابزارها

ساز نصف بدنه وودرو پراید سااوت متخصصاین گاروه 
واقعیت موازی دانشایاه صانعتی وواجاه نصایر الادین 

دارای رایانه و کاارت  این شبیه سازطوسی استراده شد. 
گرافیج و امکانات نرم افزاری جهت شبیه ساازی جااده 
های داول شاهری، باین شاهری، آزاد راه، راننادگی در 

وواب آلاودگی، راننادگی در شاب، راننادگی در شرایط 
شرایط برفی و بارانی و ماه آلاود مای باشاد. ه چناین 

اینن و نرم افازار انادازه گیاری  20دارای ن ایشیر های 
داده ها، فرمان وودرو واقعی و ع لیر و درایو آن اسات. 

دناده شابیه  به عالوه موهز به پدا  های وودرو واقعی،

فرماان دساته  سپر، چرا ، چار،،کاپوت، گلییر،  سازها،
راهن ا و پنل سرعت سنج و دورسنج واقعای و بردهاای 
الکترونیکی نیز بود. ه چناین ن اودار هاای مرباوه باه 
مشخصااات فناای شاابیه ساااز ه چااون شااتاب، دارای 
ه بستیی بسیار باال و شباهت مناسب با وودرو واقعای 

امکانات نرم افازاری و ساخت افازاری شابیه سااز، بود. 
و انحاراف  PDTان محاسبه زماان واکانش محارا امک

عرعی وودرو را فراهم کرده و داده های مربوطاه را باه 
 عنوان نتایج وروجی در اوتیار پژوهشیر قرار می دهد.

برای اندازه گیری بارکاری ذهنی وودگزارشای نیاز از 
استراده شد. این مقیاس یج مقیاس تاج  IWSمقیاس 

توسط پیکاو و ه کااران  2550بعدی بوده که در سا  
سک  توصیری از بارکااری ذهنای  0معرفی شد و دارای 

. (11) است و هر سک  با یج رنگ، مشخو شده اسات
نحوه اندازه گیری سک  بارکاری ذهنی با استراده از این 
مقیاس بدین صورت است که پس از انوام وظیره از فرد 

که سک  بارکاری ذهنی متناسب باا پرسیده وواهد شد 
چاه مقادار  IWSانوام وظیره مورد نظر طباق مقیااس 

است. در این مقیاس پایین ترین سک  بارکااری ذهنای 
و  1و عادد  "ساخت نیسات"با رناگ آبای و برچساب 

باااالترین سااک  بارکاااری ذهناای نیااز بااا رنااگ قرمااز و 
 0و عاادد  "کااار بساایار طاقاات فرسااا اساات"برچسااب 

 
 شبیه ساز رانندگی نوف بدنه خودرو پراید ساخته شده در دانشگاه صنعتی خواجه نویر الدین طوسی -1شکل 
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رانندگان یذهن یبارکار و عملکرد بر کوتاه امیپ نوشتن و خواندن اثر                            

 

 

1 

  مشخو می شود.
رانندگان پس از تایید حدت بینایی باا ا روند انوام کار

استراده از تست اسنلن و پر کردن پرسشانامه اطالعاات 
دموگرافیااج کااه شااامل سااواالتی در وصااوص ساان، 
جنسیت، سا  اوذ گواهیناماه، تعاداد دفعاات راننادگی 
کردن در هرته و سابقه رانندگی با شبیه ساز باود، بایاد 

ومتر از مسیر شابیه ساازی یاج کیل 15در جاده ای که 
 بزرگراه بود رانندگی می کردند.

سناریو رانندگی که راننادگان بایاد طای مای کردناد 
کیلاومتر از مسایر  15الین باه طاو   3جاده ای دارای 

شبیه سازی یج بزرگراه بود که در آن رانندگان بایاد در 
کیلاومتر بار سااعت،  15الین وسط با میانیین سارعت 

حالت عادی و بدون دریافت و نیارش پیام یج مرتبه در 
کوتاه، و یج بار نیاز در حاالتی کاه مشاغو  دریافات و 
نوشتن پیام کوتاه بودند به رانندگی می پرداوتناد. . در 
این سناریو میاانیین انحاراف عرعای واودرو از محاور 
طولی و زمان واکنش رانندگان باه عناوان متغیار هاای 

وسته توسط امکانات سنوش ع لکرد رانندگی به طور پی
نرم افازاری شابیه سااز، ثبات مای شاد. باه عاالوه باه 
رانندگان توعی  داده شده بود که حاق ندارناد از الیان 
حرکتی وود )الین وسط( وارج شوند و هرگونه واروج 
از الین حرکتای، باه عناوان انحاراف عرعای و نقصاان 

بارای ثبات زماان  ه چناین ع لکرد، ثبت وواهد شاد.
 ن در هار دو حالات )راننادگی در حالاتواکنش رانندگا
 در حالات و راننادگیکوتاه نوشتن پیام  بدون دریافت و

وظیرااه شناسااایی ( از  کوتاااه نوشااتن پیااام دریافاات و
  Peripheral Detection Task (PDT)محیکاای یااا 
یج نوار افقی سیاه رنگ اسات شامل  PDTاستراده شد. 

قابال  که شامل دو ردیف شش تایی از موعع چرا  های
روشن شدن ه راه با یج میکرو سوئین بود. چرا  ها در 
هنیام روشن شدن به رنگ قرمز ظاهر مای شادند و در 
هر زمان تنها امکان روشن بودن یج چرا  وجود داشت. 
روشن شدن چرا  ها و ظهور محرا تصویری به صورت 
تصادفی بود. ه زمان یج میکرو سوئین به انیشت اشاره 

تصل بود تا راننده به محا مشاهده دست چپ راننده م
چرا  قرمز رناگ، اقادام باه فشاار دادن میکارو ساوئین 

زمان دقیق روشن شادن چارا  و  PDTن اید. نرم افزار 
زمان دقیق فشردن میکرو سوئین توسط راننده بر حسب 
میلی ثانیه را ثبت می کرد و در نهایت زمان واکنش باه 

بودن هار چارا  محرا تصویری را ارائه می داد. روشن 

ثانیه تداوم داشت و ظرف این دو ثانیه راننده  2حداکثر 
باید میکرو سوئین را فشار می داد تا چرا  واموش شود. 

ثانیااه، چاارا   2در صااورت عاادم پاسااد راننااده پااس از 
واموش می شد و پاسد ندادن راننده به عنوان یج عدم 

 PDT. محل دقیق قرارگیری این نوار می شدثبت  پاسد
 3/0تاا  1/3سا ت چاپ و  1/21تاا  1/6ر زاویه باین د

. فاصله زمانی بوددرجه س ت باالی مرکز صرحه ن ایش 
وظیراه  ثانیه باود. 6تا  4بین روشن شدن چرا  ها بین 

نوشتن پیام کوتاه نیز بدین صورت بود که هنیاامی کاه 
فرد در حا  رانندگی است،  ه کاار پژوهشایر تعادادی 

برای راننده ارساا  مای کارد و پیام با پاسد مشخو را 
راننده نیز می بایست بالفاصله پس از دریافات پیاام باه 
آن پاسد می داد. تعداد پیام ارسا  شده بارای هار فارد 

پیام کوتاه بود که پاسد هریاج از  15در حین رانندگی 
پیام ها برای ت ام افراد یکساان و معاین و کوتااه باوده 

 ر ش ا چیست؟(. است )مانند اینکه نام پایتخت کشو
عالوه بر این در پایان هر مرحله مقدار بارکاری ذهنای 
افراد به صاورت وودگزارشای توساط مقیااس بارکااری 

( ثبت می شد. قابل ذکر است باه دلیال IWSیکپارچه )
محدودیت های اجرایای مکالعاه مانناد آمااده نباودن و 
کامل نبودن ت ام سناریوهای رانندگی در شرایط انواام 

و محدودیت های هزینه، در مکالعه حاعار تنهاا مکالعه 
کیلااومتری یااج  15از سااناریوی رانناادگی در مساایر 

 آزماایش، داده هاای انواام از بزرگراه استراده شد. پس

 ماورد Rافزار آماری  توسط نرم توسط ج ع آوری شده

بدین صاورت کاه از آزماون  .قرار گرفت تحلیل و توزیه
اسا یرنوف بارای بررسای نرماا  باودن  –کول وگروف 
مقااادیر هااا اسااتراده شااد. باارای مقایسااه توزیااع داده

متغیرهای نرما  در دو حالات نوشاتن پیاماج و بادون 
باارای  زوجاای و  tنوشاتن پیامااج از آزماون پااارامتری 

متغیرهااای ایاار نرمااا  نیااز از آزمااون ناپااارامتری 
و استراده شد. ه چنین برای مقایساه زناان  ویلکاکسون

مردان برای متغیر نرما  انحراف عرعی وودرو از آزمون 
مستقل و برای متغیر های ایر نرماا  مقادار  tپارامتری 
-زمان واکنش از آزمون ناپاارامتری مانو  IWS مقیاس
 استراده شد. ویتنی

 هایافته
نرر رانناده ماورد بررسای قارار  45در پژوهش حاعر 

در  نرار مارد بودناد. 25نرر از آنها زن و  25که  گرفتند
مشخصات دموگرافیج افراد مورد مکالعه بیاان  1جدو  
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 شده است.

اسا یرنوف  –در این مکالعاه از آزماون کول اوگروف 
برای بررسی نرما  بودن توزیع داده ها استراده شد کاه 

در هر دو  طبق این آزمون مقادیر انحراف عرعی وودرو 
حالت بدون نوشتن پیامج و نوشتن پیاماج نرماا  باه 

در هار دو  IWS(، مقادار مقیااس <50/5pدست آماد )

بدون نوشتن پیامج و نوشتن پیامج ایار نرماا  حالت 
و مقادیر زمان واکنش در حالت  (>50/5pبه دست آمد )

به دست آمد  (>50/5p)بدون نوشتن پیامج، ایر نرما  
محاسابه  (<50/5p) و در حالت نوشتن پیاماج، نرماا 

 گردید.
متغیرهاای نرماا  در دو حالات مقاادیر برای مقایسه 

 میانگین، انحرات معیار و درصد فراوانی اطالعات دموگرافیب افراد مورد مطالعه -1جدول 

 مقادیر                                       متغیر ها 
 

 انحرات معیار میانگین درصد فراوانی

 0 02/02 - )سال(سن 
 83/4 00/4 - اخیر سالتعداد توادفات در یب 

 - - 24 مجرد تاهل
 24 متاهل

دانشچوی  تحویالت
 کارشناسی

2/19  
 
- 

 

 
- 

دانشجوی 
 کارشناسی ارشد

02 

دانشجوی پزشب 
 عمومی

2/39 

 

و زمان واکنش در دو حالت نوشهتن پیامهب و بهدون نوشهتن  IWSبررسی میانگین و انحرات معیار مقادیر متغیرهای انحرات عر ی خودرو، مقیاس  -2جدول 

 پیامب و بررسی سطح معناداری اختالت مقادیر آنها توس  آزمون های تی زوجی و ویلکاکسون

 p-value معیارانحرات  میانگین مرحله متغیر

 <443/4 38/1 86/08 بدون نوشتن پیامب عر ی خودرو )سانتی متر(انحرات 

 24/2 48/21 در حال نوشتن پیامب

 <443/4 67/4 40/0 بدون نوشتن پیامب IWSمقیاس 
 39/3 44/8 در حال نوشتن پیامب

 <443/4 78/344 31/240 بدون نوشتن پیامب زمان واکنش )میلی ثانیه(

 76/332 30/820 در حال نوشتن پیامب

 

و زمان واکنش به تفکیب گروه مردان و زنان و بررسی سهطح  IWSمقادیر میانگین و انحرات معیار متغیر های انحرات عر ی خودرو، مقدار مقیاس  -3جدول 

 ویتنی-معناداری اختالت مقادیر آنها بر اساس آزمون های تی مستقل و من

 p-value استانداردانحرات  میانگین گروه مرحله متغیر

انحرات عر ی خودرو  
 )سانتی متر(

 00/4 33/1 48/08 مرد بدون نوشتن پیامب

 39/1 14/09 زن

 36/4 76/0 67/23 مرد در حال نوشتن پیامب

 69/2 00/20 زن

 بدون نوشتن IWSمقیاس 

 پیامب
 37/4 69/4 62/3 مرد
 67/4 04/0 زن

 02/4 08/3 62/2 مرد در حال نوشتن پیامب
 46/3 32/8 زن

 220/4 88/333 40/076 مرد بدون نوشتن پیامب زمان واکنش )میلی ثانیه(

 92/73 00/248 زن

 712/4 70/309 07/827 مرد در حال نوشتن پیامب

 06/342 92/800 زن
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نوشتن پیامج و بدون نوشتن پیامج از آزمون پارامتری 
t  ر نرماا  نیاز از آزماون بارای متغیرهاای ایا زوجی و

استراده شد که نتاایج حاصال در  ناپارامتری ویلکاکسون
بیان شده است. طبق نتایج، سه متغیار عناوان  2جدو  

در دوحالات نوشاتن پیاماج و بادون  2شده در جدو  
 نوشااتن پیامااج دارای اوااتالف آماااری معنااادار بودنااد 

(50/5p<). 

تحلیل آماری صورت گرفته بر اساس آزمون های تای 
ویتنی برای بررسی اوتالف مقادیر متغیار -مستقل و من

های زمان واکانش، انحاراف عرعای واودرو و مقیااس 
IWS  در بین راننادگان موارد و متاهال نشاان داد کاه

مقادیر این متغیر ها در گروه رانندگان موارد و متاهال 
 .(<50/5p)اشت تراوت معنادار آماری وجود ند

ه چنین بارای مقایساه زناان و ماردان بارای متغیار 
 tنرمااا  انحااراف عرعاای وااودرو از آزمااون پااارامتری 
 مستقل و برای متغیر هاای ایار نرماا  مقادار مقیااس

IWS  ویتنای-زمان واکنش از آزماون ناپاارامتری مانو 
نشاان داده  3استراده شد که نتاایج حاصال در جادو  

 شده است.
 

 بحث
در این مکالعه ع لکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی 
رانندگان جوان زن و مرد با تاکیاد بار تااثیر اساتراده از 
تلرن ه راه و ع ل نوشتن پیام کوتاه مورد بررسی قارار 
گرفت. در این راستا از متغیر هاای ع لکاردی سانوش 
بارکاری ذهنی مانند زمان واکانش و انحاراف عرعای و 

 IWSی وودگزارشی ه چون مقیاس ه چنین متغیر ها
استراده گردید. با توجه به اینکه بیشاتر افارادی کاه باا 
تلرن کار می کنند و در هنیاام راننادگی م کان اسات 
مشغو  به دریافت و ارسا  پیامج شوند از قشار جاوان 

 05هستند، گروه مورد مکالعه را جوانان تشکیل دادناد. 
اهال بودناد و درصاد مت 05درصد از این افراد موارد و 

های مکالعه وععیت تاهل ارتباطی با مقاادیر طبق یافته
های مورد مکالعه نداشت. طبق یافته های مکالعه متغیر

حاعر، ع لکرد های رانندگی افراد در مرحلاه دریافات و 
نوشتن پیامج افت معناداری کرده بود و سک  بارکااری 
ذهنی درا شده ایشان باه صاورت معنااداری افازایش 

ه بود. در حقیقت ع ل دریافت و نوشتن پیام کوتااه یافت
با مکانیسم هاایی مانناد پارت کاردن حاواس رانناده و 

موجاب  (10 ،12) انحراف نیااه رانناده از مسایر جااده

کاااهش سااک  ع لکاارد رانناادگان شااده بااود. طبااق 
های صورت گرفته ع ل نوشتن هنیاام راننادگی بررسی

 کنادمقدار قابل توجهی از توجه را به وود معکوف مای
. در کشوری مانند آمریکا تخ ین زده شده که بین (25)

فاوت بایش از  16141تعاداد  2555تاا  2552سالهای 
حالت مع و  تنها به علت ع ل نوشتن هنیام راننادگی 

. آلوساکو و ه کااران در ساا  (25) وجود داشته اسات
ای در وصاوص ارتبااه اع اا  نوشاتن و مکالعه 2512

ووردن با اوتالالت ع لکارد راننادگی و باا اساتراده از 
گی انوام دادند. مکالعه ایشان نشاان داد شبیه ساز رانند

کااه هاام نوشااتن و هاام وااوردن باعااث مختاال شاادن 
های رانندگی می شود و رانندگانی که در حاین ع لکرد

رانندگی مشغو  ع ل ووردن و یا نوشتن بودند نسابت 
به گروه کنتر  تعاداد تصاادفات بیشاتر، برواورد هاای 

الین مرکزی بیشتر با عابرین پیاده و انحراف بیشتری از 
. بورواه و چاپاارو نیاز مکالعاه ای باا (21) نشان دادند

عنوان اثرات رانندگی و نوشتن پیام کوتاه بر ادراا وکر 
زن بااا  15ماارد و  15انوااام دادنااد. در مکالعااه ایشااان 

سا  و با استراده از شبیه سااز  20میانیین سنی حدود 
رانندگی مورد بررسی قرار گرفتند. یافتاه هاای مکالعاه 

که اثر نوشتن پیاام بار روی شناساایی  ایشان نشان داد
وکرات رانندگی به بار شناوتی تح یل شده به وسایله 

هاایی بارای جباران وظیره نوشتن و پذیرش اساتراتژی
 . در مکالعاه(20) تداول با ع ل رانندگی بستیی داشت

زن(  25مارد و  21راننده ) 00چوی و ه کاران بر روی 
ساا  مشاخو شاد کاه  24با میاانیین سانی حادود 

ای مانناد ارساا  پیاام متنای باعاث اواتال  در وظیره
. در (35)مهاارت و کاارایی حرکات راننادگی مای شاود

مکالعه دییری کراندا  و چاپاارو باه بررسای اثار روش 
های ورود ماتن پیاام بار ع لکارد راننادگی پرداوتناد. 

 25راننده باا میاانیین سانی  23مکالعه ایشان بر روی 
شاد کاه راننادگان در هنیاام  سا  انوام شد و مشخو

استراده از صرحه ل سی، انحراف الین و بارکاری ذهنای 
. نتاایج ت اامی ایان (31) بیشتری از وود نشاان دادناد

حاعار ه خاوانی دارد و مکالعات ذکر شده باا مکالعاه 
بیانیر اثر منری وظیره ثانویه ای مانند وواندن و نوشتن 

های رانندگی و بارکاری ذهنای پیامهای متنی بر ع لکرد
است و ه ان گونه که اشااره شاد بسایاری از مکالعاات 
دلیل این امر را پرت شدن حواس راننده و انحراف نیااه 

. باه نظار مای (25, 10, 12)او از جاده عنوان می کنند
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 انو همکاری احداث اکبر

رسد هنیامی که یج فارد در حاین راننادگی پیاامی را 
دریافت می کند و می وواند بخش قابل توجهی از توجه 
او صرف وواندن و درا مرهوم پیاام و تحلیال مسا،له، 

و چیونیی پاسد دادن و تص یم گیری در یافتن راه حل 
وصوص واکنش به پیام می شود که این وود ه اراه باا 
عدم توجه کافی باه جااده اسات و در هنیاام نوشاتن و 
ارسا  پیام نیز بخش مه ی از فعالیت مغز صارف پاساد 
صحی  به پیام و نیارش صحی  پاساد و ارساا  آن مای 

دیداری کاافی شود که این مورد نیز ه راه با عدم توجه 
راننده به جاده بوده و می تواند سابب نقصاان ع لکارد 
های رانندگی و تح یال ساکو  شادیدتری از بارکااری 
ذهنی به رانناده شاده و ای نای رانناده را باه مخااطره 
انداوتااه و ن ااود آن در مااواردی ماننااد افاازایش میاازان 
انحراف به چپ یا راست و افزایش زمان واکانش رانناده 

ی محیط رانندگی شود. بدیهی است هریج هابه محرا
هاا از این موارد در محایط واقعای راننادگی و در جااده

تواند موجب بروز سوان  ترافیکی زیان بار و گاه حتی می
کشنده گردد. در مکالعاه دییاری های و ه کااران باه 
بررسی وکر استراده از تلرن ه راه در حین رانندگی در 

تن مبتنای بار صاحبت های نوشتن با دست و نوشحالت
کردن پرداوتند کاه افاراد ماورد مکالعاه ایشاان دارای 

سا  بودند. طباق یافتاه هاای  22میانیین سنی حدود 
مکالعه، ع ل نوشاتن در هار دو حالات )باا اساتراده از 
دست گرفتن گوشی و باا اساتراده از مکانیسام نوشاتن 
مبتنی بر صحبت( نسبت به شرایط رانندگی بدون ع ل 

جب اواتال  در ع لکارد هاای راننادگی باه نوشتن، مو
وساایله ایواااد تغییاارات در ساارعت و موقعیاات وااودرو 
میشد. ه چنین ع ل نوشتن در حاالتی کاه گوشای در 

( باعاث افازایش Hand-held textingدسات فارد باود )
. در مکالعه دییاری (32) زمان پاسد ترمز وودرو گردید

توسط مج کیاور و ه کااران، ع لکارد هاای راننادگی 
راننده  21نوشتن مورد بررسی قرار گرفت. ایشان هنیام 

را مورد مکالعاه قارار دادناد.  21جوان با میانیین سنی 
طبق یافته هاای مکالعاه، میاانیین انحاراف عرعای در 
هنیام وظیره نوشتن پیاام نسابت باه حالات راننادگی 
عادی بیشتر بود و نوشتن پیاام موجاب کااهش ساک  

. مکالعااه دییااری (33) هااای رانناادگی گردیاادع لکاارد
یااگر و ه کااران و باا اساتراده از متغیار زماان  توساط

واکنش در این زمینه انوام شد. نتایج مکالعه نشاان داد 
ام در حین رانندگی م کن است که وواندن و نوشتن پی

. در مکالعاه تاپاا و (34) به یج انادازه وکرنااا باشاد
گی ه کاران نیز کاهش معناداری در ع لکرد های رانناد

برحسب کنتر  طولی و عرعی وودرو در هنیام وظیراه 
. البتاه در داوال کشاور نیاز (30) نوشتن مشاهده شاد

اتی در وصوص بروی عوامل موثر بر ع لکردهاای مکالع
رانندگی انوام شده است. برای مثا  مکالعه چر، اناداز 
ییانااه و ه کاااران بااه بررساای اثاار جنساایت افااراد باار 
ع لکردهای رانندگی با اساتراده از دساتیاه شابیه سااز 
رانندگی پرداوت و یافتاه هاای مکالعاه نشاان داد کاه 

مردان معنادار نباوده اماا  تراوت ع لکرد رانندگی زنان و
وظیرااه ای ماننااد انوااام محاساابات ذهناای در حااین 
رانناادگی ماای توانااد بااه شااکل بااارزی موجااب افاات 

. (36) ع لکردهای رانندگی در بین زنان و مردان گاردد
طبق این مکالعاات عوامال مداولاه کنناده در وظیراه 
هدایت ای ن وسیله نقلیه مانند وواندن و نوشاتن پیاام 
کوتاه یاا اشاتغا  ذهان باه کارهاایی مانناد محاسابات 

ی ماای توانااد باعااث افاات ریاعاای بااه صااورت معنااادار
ع لکردهای رانندگی گردد. با توجه به موارد ذکار شاده 
می توان گرت تاثیر منرای ووانادن و نوشاتن پیاام در 
حین رانندگی بار ع لکارد هاای راننادگی در بسایاری 
مکالعات به اثبات رسیده است. در کشور ایران که دارای 
 نر، باالیی از حوادث راننادگی اسات تاا کناون مکالعاه
دقیقی در این رابکه انوام نیرفته بود. یافتاه هاای ایان 
مکالعه نیز موید اثرات منری استراده از تلران ه اراه در 
حین رانندگی برای کااری ه چاون ووانادن و نوشاتن 

 پیام است.
در این مکالعه ع لکرد های رانندگی و بارکاری ذهنی 
رانندگان زن و مرد مقایساه شاد و ه اان گوناه کاه در 
قس ت نتاایج اشااره شاد، ترااوت معنااداری در ساک  
ع لکرد راننادگان زن و مارد برحساب مقاادیر انحاراف 
عرعی وودرو، زمان واکنش و ه چنین بارکاری ذهنای 

نیردید. در ایان  مشاهده IWSثبت شده توسط مقیاس 
رابکه نتایج مکالعات موجود انوام شاده در نقااه دییار 
دنیا نیز دارای تضاد است. برای مثاا  ن اه در پاژوهش 
وود باه بروای مکالعاات صاورت گرفتاه در ماورد اثار 
جنسیت در وصوص استراده از تلرن ه راه اشاره کارده 

. در بروی مکالعات، وجود تراوت در ع لکارد (21) است
گزارش شده اسات و در بروای  (24 ،23) زنان و مردان

مکالعات نیز عدم وجود تراوت در بین زنان و ماردان در 
ارتباه با استراده از تلرن ه راه و ع ل نوشاتن گازارش 
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های مکالعه حاعار نیاز بار عادم . یافته(20) شده است
های رانندگی و بارکااری وجود تراوت معنادار در ع لکرد

مکالعاه ذهنی رانندگان زن و مرد تاکید دارد. به عبارتی 
های راننادگی حاعر اثر معناداری از جنسیت بر ع لکرد

 را نشان نداد.
 

 گیرینتیجه
در پایان باید اشاره کرد که این مکالعه نشاان داد کاه 
وظیره ثانویه ای مانند وواندن و نوشتن پیاام در حاین 

های راننادگان رانندگی می تواند اثرات منری بر ع لکرد
شاده بار آناان بیاذارد.  و سک  بارکاری ذهنی تح یال

افزایش میزان انحراف عرعی وودرو در حین دریافات و 
نوشتن پیام کوتاه می تواند در جاده های واقعای منوار 
به بروز سوان  و تصادفاتی با پیامد هاای جباران ناپاذیر 
گردد. از طرفی افزایش سک  بارکاری ذهنی رانندگان و 

پیاام هاا در حاین ووانادن و نوشاتن زمان واکانش آن
موجب کاهش توانایی در پاسخدهی مناسب باه محارا 
های محیط  رانندگی گردد که ایان ماورد نیاز واود از 

. (41-35)تواند باشد علل مهم ایواد سوان  ترافیکی می
رسد توجه جدی تر به مس،له استراده از تلرن به نظر می

ه راه در حین رانندگی به وصوص برای نوشاتن پیاام، 
عروری بوده و به دلیل مکالعات انادا انواام شاده در 

هاای بیشاتر و دقیاق تار در  سیاین زمینه، نیازمند برر
کشوری مانند ایران است. از محدودیت های این مکالعه 

هااای فیزیولوژیااج ماای تااوان عاادم اسااتراده از روش
شاود گیری بارکاری ذهنی اشاره کرد. پیشنهاد میاندازه

در آینده مکالعات بیشتری در وصوص استراده از تلران 
واردی ه راه در حین رانندگی انواام شاود. هچناین ما

مانند تاثیر استراده از گوشی های ل سی و گوشی هاای 
دارای کیبااورد فیزیکاای باارای ع اال نوشااتن در حااین 
رانندگی با استراده از شبیه ساز رانندگی، بررسای شاود. 
به عالوه مقایسه استراده از تلرن ه راه و وظیره نوشتن 
با وظایف دییری مانند مکال ه با سرنشینان وودرو و یاا 

در حااین رانناادگی نیااز از مااواردی اساات کااه وااوردن 
 تواند توسط پژوهشیران مورد مکالعه قرار گیرد.می
 

 تقدیر و تشکر
این مقاله مستخرج از پایاان ناماه مقکاع کارشناسای 

ای آقااای اکباار ارشااد رشااته مهندساای بهداشاات حرفااه
احداثی مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشیاه علوم 

نویسندگان بر وود الزم می دانند از پزشکی ایران است. 
های معاونت تحقیقات و فنااوری دانشایاه علاوم ح ایت

 پزشکی ایران تشکر ن ایند.
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