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از صفحه  11تا 23

تاریخ دریافت94/04/01 :

تاریخ پذیرش94/06/01 :

چکیده

سوانح ترافیکی در ایران یکی از مهمترین مسائل مربوط به بهداشت عمومی است که شناسایی

اجزای علیتی آن در کاهش بار ناشی از آنها ،مداخله مؤثر و در پیشگیری از آنها نقش مؤثری دارد.

این مطالعه با هدف بررسی مهمترین عوامل خطر انسانی در جادههای درونشهری کشور در سال

 1393انجام گرفته است .فاصله زمانی اول شهریور تا پایان بهمنماه سال  1393در  5محور اصلی
منتخب برونشهری کشور بهصورت تمامشماری وارد مطالعه شدند .در این پژوهش با استفاده از آنالیز

تکمتغیره رگرسیون لجستیک و تعدیل اثر متغیرهای مخدوشکننده محتمل ،نسبت شانس مرگ برای
هریکازاینعواملخطرانسانیبرآوردشد.برایاینمنظورپرسشنامههاتوسطکارشناسانتصادفات

آموزشدیده و بعد از طی  8ساعت کالس آموزشی تکمیل شد .برای تعیین احتمال پیشین متغیرهای
اصلی از توزیع نرمال و برای متغیرهای همراه مخدوشکننده از توزیع اف استفاده شد .از  1160نمونة

موردبررسی 924 ،مورد ( 79/6درصد) راننده 218 ،مورد ( 18/8درصد) سرنشین و  18مورد ()1/6
درصد عابر پیاده بوده است .مهمترین عوامل خطر انسانی مؤثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی در کل

جمعیت و در رانندگان به ترتیب عبارتند از سرعت غیرمجاز (، OR = 7/1 )٪95 ،CI:2/38 - 37/5
سبقت غیرمجاز ( OR = 8/8 )٪95 ،CI:1/84- 42/3و خستگی و خوابآلودگی(،CI:1/86- 27/2

 OR = 7/1 )٪95در ارتباط با زمان و مکان تصادف هیچکدام از عوامل خطر فاصله زمانی رسیدن
عوامل اورژانس از زمان تصادف ،کیلومتر از مبدأ سفر ،مسافت طی شده بهصورت مداوم تا تصادف،
فاصله اولین شهرستان بعد از محل تصادف ،روز هفته و نوع انتقال فرد به بیمارستان چه در آنالیز

 -1دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئتعلمی
دانشگاه علوم انتظامی امین.
 - 2دکتری مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .نویسنده مسئول.)hsoori@yahoo.com( :
 -3گروه اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
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تکمتغیرهوچهدرچندمتغیرهتأثیرمعنیدارآماریبرمرگناشیازسوانحترافیکینداشتهاند.درنهایت
با توجه به نقش اصلی عوامل خطر انسانی در سوانح ترافیکی کشور ،لزوم کنترل بیشتر رفتارهای

حادثهخیز سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز و خستگی و خوابآلودگی با توجه به یافتههای این
مطالعهبیشازبیشاحساسمیشود.

کلیدواژهها

عوامل خطر انسانی ،محور برونشهری ،خستگی و خوابآلودگی ،کمربند ایمنی ،بیتوجهی به

جلو و سرعت غیرمجاز.

مقدمه

روند روبهرشد سوانح ترافیکی در اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط از مشکالت جدی

سالمت عمومی محسوب میشود (بان2003 ،1؛ گارسا آلتس .)2007 ،2بهطوریکه در حال حاضر

این نوع حوادث ،یکی از مهمترین مشکالت سالمت در کل جهان گزارش میشوند (پدن.)2004 ،3

آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی ،علت اصلی مرگ ،ناتوانی ،بستریشدن در بیمارستان و همچنین
هزینه اقتصادی ازدسترفته در دنیا محسوب میشوند (کامرون .)2004 ،4اغلب این حوادث در
کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ میدهند که دالیل آن شامل افزایش سریع تعداد وسایل نقلیه
موتوری ،افزایش مواجهه با عوامل خطری مثل سرعت و مصرف الکل و همچنین قوانین ناکافی برای
ایمنی ترافیکی و ساختار بهداشت عمومی نامناسب میباشند (چیشولم2012،5؛ دونرو .)2008،6ایران

نیز یکی از کشورهای درحالتوسعه است که ازنظر حوادث ترافیکی جزء باالترین میزانها میباشد.

در مطالعهای در ایران ضرورت تشخیص این اپیدمی فراموششده در کشور با پیشنهاد بنانهادن یک
سیستم ثبت کشوری و داشتن مراقبت منظم مانند سایر اولویتهای بهداشتی بیانشده است.

1- Bunn
2- García-Altés
3- Peden
4- Cameron
5- Chisholm
6- Donroe
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پیشینه تحقیق

باتوجهبههزینههایسرسامآوروناخواستهایکهبهدلیلسوانحترافیکیبرکشورهایتوسعهیافته

و درحالتوسعه وارد میآید ،لزوم کنترل اینگونه حوادث بیشازپیش خود را نشان میدهد.

آلمانی )2013( 1در مطالعه خود بیان کرد در اسپانیا هزینههای اجتماعی  -اقتصادی سوانح ترافیکی بالغ
بر 0/04درصد از تولید ناخالص ملی را شامل میشود .مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی در ایران در

سالهای اخیر رو به کاهش بوده و در آخرین مطالعه توسط بهادری منفرد و همکاران حدود  19هزار
مرگ در سال گزارش شده است (عینی .)2014 ،2برابر آمار منتشرشده توسط سازمان پزشکی قانون

ایران میزان کشتههای حوادث رانندگی در سال  1393به  16872نفر رسیده است .نقوی )2009( 3در

مطالعه خود درباره بیماریها در سال  82در ایران نشان داد که بیشترین سالهای ازدسترفته عمر
در کشور به حوادث ترافیکی مربوط است که برابر با  1963سال در هر  100هزار نفر گزارش شد

(منتظری2004،4؛ تیلمن.)2003،5

مبانی نظری

با توجه به مطالب بیانشده ،مرگهای ناشی از حوادث ترافیکی در ایران ،یکی از مهمترین

اولویتهای سیستم بهداشتی و دولت میباشد .علیرغم تالشهای انجامگرفته در حیطه حوادث
ترافیکی در ایران توسط سه ارگان وزارت بهداشت و درمان ،پلیس راهور ناجا و وزارت راه ،به

دلیل نداشتن برنامهریزی منسجم و نبود دیدگاه بهداشتی نسبت به این مسئله در کشور و با توجه به
آمار پزشکی قانونی در سال  ،1393تلفات ناشی از سوانح ترافیکی 16000 ،نفر بوده است؛ درنتیجه
هنوز هم شاهد تلفات جانی و مالی بیشماری در این حیطه از سالمت هستیم .باید گفت که به دلیل

نبود مطالعات جامع در خصوص مداخالت انجامشده و میزان اثربخشی این مداخالت و روند این

حوادث در سطح کشور نمیتوان ارزیابی صحیحی از وضعیت حوادث ترافیکی داشت.

برای پیشگیری از بار سالمتی ناشی از مرگ و جراحتهای رخداده در کشور ،دانش اینکه کدام

مداخله ارزش بیشتری در پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث ترافیکی دارد ،مسئولین را به برنامهریزی
1- Alemany
2- Ainy
3- Naghavi
4- Montazeri
5- Thielman

14

تأثیر شدت خطرپذیری انسانی و شناسایی عوامل مرتبط با آن در بروز سوانح ترافیکی در ایران

بهتر در آن حیطه هدایت کرده و برنامههای پیشگیری با هزینه کمتر منتج به بازده بیشتر خواهند شد؛

بنابراین این مطالعه با هدف بررسی مهمترین عوامل خطر انسانی در جادههای برونشهری کشور
انجام شده است.

روششناسی تحقیق

جامعه آماری در این مطالعه شامل تمام سوانح ترافیکی رخ دادهشده در محورهای اصلی منتخب
کشور است .منظور از محورهای اصلی منتخب ،محورهایی هستند که او ًال دارای بیشترین رخداد

تصادفات فوتی باشند و ثانی ًا در مطالعات انجامشده بهعنوان محور حادثهساز معرفیشده باشند .در

زمانی اول شهریور تا
این پژوهش تمامی دادههای مربوط به سوانح ترافیکی رخ دادهشده در فاصله ِ
پایان بهمنماه سال  1393در  5محور اصلی منتخب برونشهری کشور بهصورت تمامشماری وارد
مطالعه شدند .کلیه اطالعات مربوط به این کار از کارشناسان تصادفات پلیس راهور جمعآوری شد

که سه جلسه آموزشی دوساعته برای چگونگی پرکردن فرم جمعآوری اطالعات گذراندهاند .در طول

مطالعه ،یک نفر از اعضای گروه پژوهشی مسئول نظارت بر روند کار و چککردن تصادفی برخی

پرسشنامهها برای بررسی کدهای پوچ 1و صحت اطالعات وارده بودند .کلیه افراد آسیبدیده در این

مطالعه دارای یک کد مربوط به خود و یک کد مربوط بهتصادف برای لینککردن افراد آسیبدیده

بهتصادف مربوطه هستند .محورهای اصلی منتخب با نظر متخصصین حوزه ترافیک برای انجام این
مطالعه مشخصشدهاند .در این تحقیق تمام سوانح ترافیکی اعم از خسارتی ،جرحی و سوانح منجر
به فوت در فاصله زمانی مشخصشده موردبررسی قرار گرفت.

مرحله اول :انتخاب محورها

برای انتخاب محورهای موردمطالعه ،ابتدا با استفاده از نرمافزار آرک جیآیاس 2کل کشور به پنج

ناحیه تقسیم شد؛ شکل زیر این تقسیمبندی را نشان میدهد.

1- Garbage Code
2- Arc- GIS
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شکل .1موقعیت پنج منطقه مختلف در نقشه ایران

بعد از تقسیمبندی کشور به پنج ناحیه ،با استفاده از اطالعات ثبتشده در سیستم تصادفات پلیس

راهور ناجا ،تصادفات جادهای کشور بر اساس محور ،استخراج و سپس در هر ناحیه ،محورها بر
ب شده و با درنظرگرفتن مؤلفههای بیشترین
اساس بیشترین فراوانی تصادفات منجر به مرگ مرت 

فراوانی و پرخطربودن محور طبق مطالعات قبلی از هر ناحیه 3 ،محور بهعنوان محورهای منتخب از

استانهای مختلف انتخاب شدند .درنهایت از هر ناحیه ،محوری انتخاب شد که دارای بیشترین تعداد

تصادف بود.

محور منتخب از ناحیه اول (مرکزی)  :آزادراه تهران -قم؛

محور منتخب از ناحیه دوم (شمال شرقی)  :محور نیشابور – سبزوار؛
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محور منتخب از ناحیه سوم (شمال غربی)  :محور میاندوآب -مهاباد؛

محور منتخب از ناحیه چهارم (جنوب شرقی)  :محور بندرلنگه  -بندر خمیر؛
محور منتخب از ناحیه پنجم (جنوب غربی)  :محور یاسوج  -اصفهان.

با توجه به اینکه در این مطالعه تعداد پیامدهای موردِمشاهده کم بوده و درنتیجه برآوردهای

انجامشده در معرض تغییرات تصادفی زیادی هستند ،برای آنالیزهای تکمتغیره و چندمتغیره از
روشهای خاص آماری استفاده شده است .آنالیز تکمتغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک دقیق

1

انجام شده است؛ علت استفاده از این نوع رگرسیون بهجای رگرسیون دوحالته معمولی ،حجم نمونه

کم و استفاده از ترکیب خطی متغیرهای پیشگوییکننده برای مدلسازی  Log Odds Ratioپیامدهای

دوحالته بوده است؛ البته هنگامیکه بعضی از خانههای جدول دودردو فاقد مشاهده باشد.

در خصوص آنالیز تکمتغیرۀ انجامشده باید گفت که کلیه متغیرهای مستقل بهصورت دوحالته

(بله و خیر) تعریف شدهاند و نسبت شانس برای پاسخ مرگ محاسبهشده است؛ همچنین برای مدل
چندمتغیرهبهدلیلپراکندهبودن2دادههاوکمبودنحجمنمونهازروشهایتقویتدادههای 3معرفیشدۀ

اخیر توسط گرینلند و منصورنیا رفرانس استفاده شد .یکی از این روشها استفاده از لجستیک بیزی 4با

برآورد احتمال پنالیزد 5و درنظرگرفتن پریور 6برای هریک از متغیرهای وارد شده در مدل خواهد بود.

در خصوص آنالیز چندمتغیره ،سه مدل برای برازش نهایی در نظر گرفته شده است؛ در مدل اول

به بررسی اثرات همزمان عوامل خطر انسانی واردشده به مدل چندمتغیره پرداخته شده است؛ در مدل

دوم ،متغیرهای سن ،تحصیالت فرد ،جنس ،نوع ترمز ،داشتن یا نوع کیسه هوا ،تأخیر اورژانس تا

رسیدن به محل حادثه ،مدتزمان رانندگی بهصورت فعال راننده و مسافت طیشده بهصورت مداوم

توسط راننده تطبیق شدهاند؛ در مدل سوم متغیرهای همراه را بهصورت  Backwardاز مدل حذف

نمودهایم و مدل نهایی برازش شده است .کلیه تجزیهوتحلیلها با استفاده از نرمافزار Stata12انجام
شده است.

1- Exact logistic regression
2- Sparse
3- data augmentation
4- Bayesian logistic
5- Penalized likelihood estimation
6- Prior
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یافتههای تحقیق

در طول مطالعه 1160 ،پرسشنامه تکمیل شد که  924مورد ( 79/6درصد) مربوط به راننده218 ،

مورد ( 18/8درصد) مربوط به سرنشین و  18مورد ( )1/6درصد مربوط به عابر پیاده بوده است.

از کل رانندگان حادثهدیده در مطالعه 884 ،نفر مرد و  40نفر زن با میانگین سنی  37/92سال

(انحراف معیار  )11/16بودهاند .در بررسی تحصیالت رانندگان مشخص شد که  159نفر (18/36
درصد) در سطح ابتدایی و بیسواد 545 ،نفر ( 62/9درصد) در سطح راهنمایی و دیپلم و  162نفر

( 18/7درصد) هم دیپلم و باالتر بودهاند؛ برای  58نفر هم اطالعات مربوط به تحصیالت ثبت نشده
است .بررسی شغل رانندگان نیز نشان داد که  103نفر کارمند 169 ،نفر راننده و مابقی شغلهای آزاد

و کارگری داشتهاند .همچنین در جدول زیر نحوه مطلعشدن از وقوع تصادف نشان داده شده است.
نوع اطالعرسانی مراجعه حضوری مرکز  110گشت پلیس خودرو عبوری نامشخص مجموع

تعداد

51

773

70

16

14

924

درصد

٪5

٪84

٪8

٪2

٪1

٪100

جدول .1نحوه اطالعرسانی تصادف در نمونههای موردبررسی در محورهای برونشهری

نتایج جدول باال نشان میدهد که بیشترین روش اطالعرسانی ،تماس با مرکز پلیس  110بوده

است .همچنین نتایج نشان دادهاند که میانگین زمان وقوع تصادف تا رسیدن پلیس سر صحنه13/71 ،
دقیقه با انحراف معیار  6/59دقیقه بوده است .میانگین زمان وقوع تصادف تا رسیدن اورژانس سر

صحنه 13/4 ،دقیقه با انحراف معیار  9/18دقیقه و میانگین زمان وقوع تصادف تا رسیدن هاللاحمر

سر صحنه 25 ،دقیقه بوده است.

در جدول شماره  2و  ،3به ترتیب نتایج آنالیزهای تکمتغیره و چندمتغیره با استفاده از رگرسیون

لجستیک دقیق و نتایج مدل رگرسیون لجستیک پتالیزد 1برای تعیین مهمترین عوامل خطر سوانح
ترافیکی منجر به مرگ در افراد موردبررسی آورده شده است.

1- Panelized logistic regression
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P-value CI %95,Odds ratio

عوامل خطر
خستگی و خوابآلودگی

(4/99 )2/4-10/3

>0/001

حواسپرتی به دلیل صحبتکردن با تلفن همراه

(2/91 )0/53-10/2

0/21

عدم استفاده از کمربند ایمنی

(2/15 )1/006-4/47

0/048

تجاوز از سرعت مقرره

(10/37 )4/4-23/3

>0/001

سبقت غیرمجاز

(11/97 )3/53-36

>0/001

(2/6 )0/48-9

0/26

ناآشنایی با جاده

جدول  .2نتایج آنالیز تکمتغیره عوامل خطر انسانی با استفاده از  Exact Logistic Regressionدر رانندگان

نتایجنشانمیدهندکهتنهامتغیرهایواردشدهدرجداولآنالیزتکمتغیرهباالبهدلیلحجمنمونهکم

در معرض تغییرات تصادفی باال بوده و استفاده از آنها برای برازش مدل نهایی منطقی به نظر نمیرسد.
عوامل خطر

1Model

2Model

3Model

OR، %95 CR

OR، %95 CR

OR، %95 CR

خستگی و خوابآلودگی

(5/7 )2/91-11/2

(7/1 )1/86-27/2( 6/3 )1/62-24/9

حواسپرتی به دلیل صحبتکردن با تلفن همراه

(2/49 )1/18-7/3

(5/1 )1/54-16/84( 5 )1/52-16/49

بیتوجهی به جلو به دلیل صحبتکردن با سرنشینان (0/34 )0/044-2/72
عدم استفاده از کمربند ایمنی
تجاوز از سرعت مقرره
سبقت غیرمجاز

(2/94 )1/67-5/1

-

-

(2/4 )1-5/48

(2/49 )1/1-5/6

(8/7 )4-19/3

(9/4 )2/38-37/5( 9/1 )2/21-37/8

(5/7 )2-16

(8/8 )1/84-42/3( 8/7 )1/82-41/5

جدول .3نتایج مدل رگرسیون لجستیک پتالیزد برای تعیین مهمترین عوامل خطر سوانح ترافیکی منجر به
مرگ در رانندگان

نتایج جدول 2نشان میدهد که مهمترین عوامل خطر انسانی مؤثر بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی

در کل جمعیت و در رانندگان به ترتیب عبارتند از سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز و خستگی و

خوابآلودگی .در ادامه به بررسی دیگر عوامل خطر ازجمله عوامل مرتبط با زمان و مکان ،وسیله نقلیه
و عوامل محیطی پرداخته شد.
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در ارتباط با زمان و مکان تصادف ،هیچکدام از عوامل خطر فاصله زمانی رسیدن عوامل اورژانس

از زمان تصادف ،کیلومتر از مبدأ سفر ،مسافت طیشده بهصورت مداوم تا تصادف ،فاصله اولین
شهرستان بعد از محل تصادف ،روز هفته و نوع انتقال فرد به بیمارستان چه در آنالیز تکمتغیره و چه

در چندمتغیره تأثیر معنیدار آماری بر مرگ ناشی از سوانح ترافیکی نداشتهاند.

بحث و نتیجهگیری

در بررسی مهمترین عوامل خطر انسانی در همه سناریوهای موردمطالعه با استفاده از مدلهای

 Panelized Logistic Regressionنتایج نشان دادند که بیشترین نسبت شانس مربوط بهسرعت
غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز و خستگی و خوابآلودگی بوده است که با توجه به درنظرگرفتن جادههای

برونشهری در این مطالعه ،منطقی به نظر میرسد .در این مطالعه هیچیک از متغیرهای همراه مرتبط
با زمان و مکان سوانح ترافیکی در آنالیزهای تکمتغیره و چندمتغیره تأثیر معنیداری بر مرگ ناشی از

سوانح ترافیکی نداشتهاند .بامباسیرویک )2013( 1در مطالعهای که در یک دوره چهارساله در خصوص
تحلیل جراحات شدید ناشی از حوادث ترافیکی در افراد زیر  18سال شهر بلگراد در صربستان

صورت پذیرفت ،مشاهده کرد که بیشترین آسیبهای منجر به جراحت و یا فوت مربوط به عابران

پیاده بوده است .در این مطالعه مشخص شد که بین عوامل خطر سن زیاد و طول مسافت طیشده،

برهمکنش آماری و از نوع ضربی وجود دارد.

در مطالعهای که در کشورهای جزایر اقیانوس آرام درزمینه جراحات ناشی از حوادث ترافیکی

انجام گرفت ،مشاهده شد در رانندگان ،حدود  %70از موارد مرگومیر رانندگان خودروها منتسب به

خطای راننده گزارش شده بود .الردلی )2012( 2بیان کرد که خطر مرگ رانندگان موتورسیکلت در
مقایسه با رانندگان خودروها در حوادث ترافیکی ،بیش از  5برابر بود .بارگات )2010( 3در تحقیقی

اذعان داشت در  188مجروح ناشی از حوادث ترافیکی %49 ،از سوانح ناشی از مصرف الکل بوده
است .سوانح منتسب به مصرف الکل در شب ،اوایل صبح و تعطیالت آخر هفته بیشتر بوده است.

ازمهمترینمسائلمرتبطبابارحوادثترافیکیدرکشور،مبحثایمنیجادههااستکهیکیازسه

ضلعمثلثخطایانسانی،محیطووسیلهنقلیهاستوباکلیهعواملخطرموردبررسیدرارتباطاست.
1- Bumbasirevic
2- Lardelli
3- Burgut

فصلنامه مطالعات پژوهشی
سال چهارم-شماره 14
پاییز 1394
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الویک )1995( 1بیان کرد که در تحقیق دیگری که در مورد سوانح ترافیکی در سالهای

 1990-1999در اسپانیا صورت گرفت ،باالترین  ORبه ترتیب متعلق به خوابآلودگی ،سرعت
غیرمجاز و همچنین رانندگی تحت تأثیر الکل بود .محققان ضرورت اعمال قوانین جدیتری در

مورد کنترل سرعت ،خوابآلودگی و همچنین مصرف الکل قبل از شروع رانندگی را خواستار

بودند .درصورتیکه در این مطالعه به ترتیب سرعت غیرمجاز ( ، )OR = 9/4سبقت غیرمجاز (8/8

=  ،)ORخستگی و خوابآلودگی ( ،)OR = 7/1حواسپرتی به دلیل صحبتکردن با تلفن همراه

( )OR = 5/1و عدم استفاده از کمربند ایمنی( )OR = 2/4میباشد که نشان میدهد یافتههای مطالعه
حاضربامطالعاتگفتهشدههمخوانیندارد.

قانونگذاری مناسب برای این عوامل خطر تقریب ًا نیمی از کل مرگهای رخداده را کاهش خواهد

داد .اقدامات انجامشده در سال  1386تا  1393در وضع قوانین مناسب ترافیکی ،توسعه فناوریهای
نوین در کنترل تخلفات ،ارتقای فرهنگ ترافیک ،حضور مؤثر پلیس و اجرای قانون مؤثر بوده و باعث

کاهش بسیار خوبی در مرگهای ناشی از حوادث رانندگی شده است و پیشنهاد میشود با انجام
اقداماتی نظیر قوانین سختگیرانه تلفن همراه و ایمنی سرنشینان عقب خودروها و افزایش ایمنی

جادهها و خودروها میتوان کاهش چشمگیری در تعداد متوفیان ناشی از سوانح ترافیکی ایجاد کرد؛
و با توجه به نظر خبرگان سوانح ترافیکی کشور در مرحله اولیه برای ایجاد یک قانون منسجم و پایدار

نیازمند آموزش و بستر فرهنگی مناسب بر اساس نیاز جامعه بوده که نقش مؤثری در کاهش تخلفات

و تلفات ناشی از سوانح ترافیکی را دارا میباشد.

عالوهبرآن با بازنگری در روند صدور گواهینامه و اعمال قوانین سختگیرانه برای رانندگان بین18

تا  25سال میتوان درصد زیادی از تخلفات را کاهش داد .الویک ( )1995معتقد است که مداخالت
قانونی بر کاهش تلفات ناشی از سوانح ترافیکی تأثیر مستقیمی دارند؛ ازاینرو با کنترل و نظارت و

حضور پلیس بهعنوان یکی از مهمترین عوامل در افزایش بازدارندگی مداخالت میتوان کاهش
چشمگیری در تخلفات و تلفات ناشی از سوانح ترافیکی ایجاد کرد .با درنظرگرفتن نتایج این مطالعه
و وضعیت جهانی حوادث ترافیکی لزوم توجه ویژه به این مقوله بیش از گذشته نمایان بوده و درخور

توجه مسئولین این حوزه میباشد .سوانح ترافیکی به هر شکل و درجهای از شدت (خسارتی،
1- Elvik
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جرحی و فوتی) که باشند ،مشکالت زیادی ازنظر اجتماعی و اقتصادی بر جامعه تحمیل نموده و نتایج

زیانباری را به همراه خواهند داشت.

با توجه به اینکه سوانح رانندگی همانند سایر حوادث ،یک معلول چندعلیتی هستند ،شناسایی

و ارزیابی مشکالت و ترسیم دقیق وضعیت موجود ،یک مرحله اساسی در کاهش و کنترل سوانح

ترافیکیمحسوبمیشود.

درنهایت پیشنهاد میشود که قوانین و مقررات مرتبط با مهمترین عوامل خطر سوانح ترافیکی

شناساییشدهدراینمطالعهشاملسرعتغیرمجاز،سبقتغیرمجاز،خستگیوخوابآلودگی،نبستن

کمربند ایمنی موردبازنگری قرار گیرند .مبالغ جریمه تخلفات سرعت غیرمجاز ،سبقت غیرمجاز و

نبستن کمربند ایمنی بهنحوی تعیین شوند که از بازدارندگی کاملی برخوردار بوده و هر دو سال یکبار،
این مبالغ بر اساس نرخ تورم در یک فرایند ساده تعدیل شود.

با توجه به اینکه موضوع کمربند ایمنی از مهمترین عوامل خطر شناساییشده است و بستن

کمربند ایمنی خودرو برای کوکان زیر 12سال نهتنها امکانپذیر نمیباشد ،بلکه باعث تشدید صدمات
نیز خواهد شد؛ لذا الزم است استفاده از صندلی ایمنی کودک برای کودکان زیر  12سال اجباری شده

و در جدول تخلفات رانندگی برای آن جریمه در نظر گرفته شود .با توجه به اینکه حوزه این مطالعه

درزمینه خطای انسانی بوده است ،الزم است درزمینه دو عامل دیگر تصادفات ،یعنی راه و وسیلهنقلیه

نیزمهمترینعوامل خطرشناساییشوند.
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Abstract

Traffic accidents in Iran is one of the most important public health issues is to identify the causal element in reducing the burden arising from their effective intervention in the prevention of them play an effective role. This study aimed
to evaluate the main human risk factors facing urban roads in 2014. September
until the end of February 2004 the first time in 5 main axis of the suburban
country were enrolled in a census. In this study, using univariate analysis and
logistic regression adjusted for possible confounding variables, the odds ratio
of death for any of these risk factors was human. In this study, using univariate
analysis and logistic regression adjusted for possible confounding variables, the
odds ratio of death for any of these risk factors was human. For this purpose, a
questionnaire by trained experts accidents and after the 8-hour training course
was completed. Former main variables to determine the probability of a normal
distribution for confounding variables with distribution F was used. From 1160
sample studied, 924 patients (6/79 percent) driver, 218 cases (18.8 percent) and
18 passengers (6.1 percent) were pedestrians. The most important risk factors
affecting human deaths from road traffic injuries among the general population
and the drivers are speeding (5 / 37-38 / 2CI :, 95%) 4 / 9OR =, overtaking allowed (3 / 42-84 / 1, CI: 95%) 8 / 8OR = and fatigue and sleepiness (2 / 27-86 /
1CI :, 95%) 1 / 7.OR = None of the risk factors associated with the accident of
time and place between the arrival of emergency since the accident, Kilometers,
starting the journey, the distance traveled by continuing to crash, away from the
city after the accident, day of week and type of person to hospital in the analysis
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of univariate or multivariate statistical significant effect on deaths due to traffic
accidents. Finally, with regard to the central role of human factors in traffic
accidents, the need for more control accident full behaviors including speeding,
illegal overtaking and fatigue and sleepiness, according to the findings of this
study is felt.
Keywords
human factors, the suburban, fatigue and sleepiness, seatbelts, inattention and
speeding forward.

