مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

بررسی عوامل انسانی مرتبط با بروز سوانح ترافیکی منجر به فوت
در استان ایالم در سال 1931
مرضیه منصوری جلیلیان ،1علی دلپیشه ،1علی خورشیدی ،2کوروش سایه میری
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 )1گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
 )2مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 )3مرکز تحقیقاتی آسیب های روانی-اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران

تاریخ دریافت24/4/92 :

چکیده
مقدمه :سوانح ترافیکی دومین علت مرگ و میر و مصدومیت و نخستین عامل از دست رفتن عمر در ایران است .این مطالعه با
هدف شناسایی ویژگی های انسانی مرتبط با وقوع سوانح ترافیکی در استان ایالم انجام شد.
مواد و روش ها :داده های مربوط به سوانح ترافیکی استان ایالم طی مطالعه مقطعی(توصیفی-تحلیلی) به روش سرشماری
در دوره یک ساله( )1391مورد آنالیز قرار گرفت .این داده ها بر اساس فرم کام  114و توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی با
حضور در صحنه تصادف جمع آوری شده بود .پس از بررسی و آماده سازی ،داده ها وارد نرم افزار  STATA vol.13شده و با
استفاده از آزمون های آمار توصیفی ،کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های پژوهش :مجموع  2314سانحه ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت رانندگانی که دچار سانحه شده بودند  3317نفر
مرد( 96/88درصد) و  107نفر زن( 3/13درصد) بودند .میانگین سنی رانندگان( )36/33±10/83بود .بیشترین فراوانی تصادفات در
گروه سنی  21تا  30سال( 36/5درصد) و کمترین در گروه سنی  71تا  80سال با( 0/3درصد) بود .بین سن راننده ،تحصیالت راننده،
استفاده از کمربند ایمنی ،گواهینامه رانندگی ،علل انسانی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت رابطه آماری معنی داری دیده
شد( .)P>0.05شانس تطبیق شده برای سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت در عدم استفاده از کمربند ایمنی  4/70برابر
بیشتر از استفاده از کمربند ایمنی بود و شانس تطبیق برای سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت در عدم رویت گواهینامه
رانندگی  2/9برابر بیشتر از گواهینامه پایه یک بود(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :آموزش و الزام رانندگان به رعایت قوانین و مقررات رانندگی و استفاده از کمربند ایمنی می تواند در
تعدیل حوادث ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت نقش به سزایی داشته باشد.

واژه های کلیدی :سوانح ترافیکی ،مصدومیت ،ایالم

*نویسنده مسئول :گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،ایالم ،ایران
Email: alidelpisheh@yahoo.com
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تاریخ پذیرش24/8/3 :
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مقدمه
حمل و نقل و ارتباطات از بخش های زیر بنایی در
اقتصاد هر کشور به حساب می آیند و این مسئله
امروزه به عنوان یکی از شاخص های توسعه در
کشورها محسوب می شود سیاست های حمل و نقل در
سراسر جهان به وضوح نیازمند رشدی هستند تا پا به
پای تمایل فزاینده برای جا به جایی ،توسعه یابند و
کیفیت زندگی را حفظ کنند در این راستا کاهش حوادث
جاده ای یک موضوع کلیدی به حساب می آید(.)1
سوانح ترافیکی یکی از مهم ترین مشکالت
سالمت عمومی در جهان به شمار می آید به نحوی که
امروزه شایع ترین علت مرگ و ناتوانی در سنین 1-44
سالگی به شمار می آید( .)2در سراسر دنیا بیش از 50
میلیون نفر در سال به علت سوانح ترافیکی مجروح و
 1/2میلیون نفر کشته می شوند .حوادث و سوانح عامل
 12درصد از بار بیماری ها می باشد که حدود یک
چهارم آن ها مربوط به افراد کمتر از  15سال است.
روزانه نزدیک  3000نفر در جاده های سراسر دنیا
کشته می شوند و حدود  30000نفر نیز به شدت آسیب
می بینند( .)3کشورهای با درآمد کم و متوسط دارای
بیشترین میزان مرگ و میر حوادث ترافیکی می باشند
(به ترتیب  21/5و  19/5در  100هزار نفرجمعیت)(.)4
برآورد می شود در صورت اقدام نکردن مناسب تا سال
 2020مرگ های ناشی از تصادفات جاده ای در
کشورهای با درآمد پایین و متوسط به میزان  80درصد
و در کشورهای با درآمد باال  27درصد افزایش
بیابد( .)4،5در مطالعه ای که در کشور آمریکا در سال
 1997صورت گرفته است نقش عامل انسانی در بروز
تصادفات  57درصد برآورد گردیده است و نقش عوامل
محیط و راه را معادل  34درصد که از این مقدار 30
درصد مشترک بین محیط و انسان و  4درصد تنها
وابسته به شرایط محیطی بوده است(.)6
ایران از جمله کشور هایی محسوب می شود که
بیشترین میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی
در آن گزارش می شود و میزان مرگ و میر آن بسیار
باالتر از برآورد متوسط جهانی( 22/6مورد در صد هزار
نفر جمعیت) و حتی منطقه مدیترانه شرقی(13/9
درصد هزار نفر جمعیت) است( .)7حوادث ترافیکی در
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استان ایالم نیز با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی
آن ساالنه خسارات مالی ،جانی و تلفات روانی بسیار
زیادی را بر افراد و نظام بهداشتی تحمیل می کند به
طوری که تلفات ناشی از حوادث جاده ای در استان
ایالم در سال  1391به ازاء هر صد هزار نفر جمعیت
 24/82برآورد شده است .به نظر می رسد که بررسی
عوامل مرتبط با حوادث ترافیکی ضمن ارائه راه کار
های مساعد در جهت آموزش و کاهش آن دسته از
عواملی که در ایجاد حوادث دخیل هستند زمینه را
جهت پژوهش های بیشتر در این زمینه فراهم آورد.
با توجه به فقدان اطالعات معتبر از نقش عوامل
انسانی و تاثیر هر یک از این عوامل در ارتباط با سوانح
ترافیکی دراستان ایالم ،این مطالعه با هدف شناسایی
ویژگی های انسانی در ایجاد سوانح ترافیکی در استان
انجام شد.
مواد و روش ها
در یک مطالعه مقطعی(توصیفی-تحلیلی) همه داده
های مربوط به سوانح ترافیکی استان ایالم به روش سر
شماری در طی دوره یک ساله( )1391مورد آنالیز قرار
گرفت .داده ها بر اساس فرم کام  114و توسط
کارشناسان راهنمایی و رانندگی با حضور در صحنه
تصادف جمع آوری شده بود .اطالعات ،مربوط به
شرایط محیطی بروز تصادف ،عوامل انسانی و ویژگی
های وسیله نقلیه و هم چنین پیامدهای حاصل از
سانحه ترافیکی بود .داده های حوادث ترافیکی در بانک
اطالعات پلیس به صورت چهار بخش مجزا و در
محیط اکسل نگهداری می شد .داده های هر بخش
جداگانه بررسی و از نظر خطاهای انسانی(تکرار موارد،
اشکاالت نگارشی و )...کنترل و اصالحات الزم اعمال
شد .برای استفاده از همه داده های مربوط به یک
تصادف خاص ،داده های این چهار بخش ،با کمک
کلید واژه های مشترک با هم مرتبط و اتصال داده
شدند .در مرحله بعد داده ها جهت آنالیز وارد نرم افزار
 STATA vol.13شدند و برای آنالیز توصیفی
متغیرهای کمی از شاخص های مرکزی و پراکندگی و
برای متغیرهای کیفی از فراوانی و درصد فراوانی
استفاده شد .هم چنین برای بررسی رابطه بین
متغیرهای کیفی از آزمون کای دو و برای بررسی اثر
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متغیرهای مختلف بر وقوع پیامد(مرگ و مصدومیت در
مقابل عدم مصدومیت) از رگرسیون لجستیک استفاده
شد.
یافته های پژوهش
مجموع  2314سانحه ترافیکی مورد بررسی قرار
گرفت تعداد  3317نفر از رانندگان مرد( 96/88درصد) و
 107نفر رانندگان زن( 3/13درصد) بودند .میانگین
سنی رانندگان( )36/33±10/83بود .بیشترین تعداد
تصادفات در گروه سنی  21تا  30سال ( )%36/5و
کمترین در گروه سنی  71تا  80سال با ( 0/3درصد)
بود و کمترین سن رانندگانی که تصادف کرده بودند 14
سال و باالترین سن  76سال بود.
در بین علل انسانی عجله و شتاب با 81/2( 2977
درصد) بیشترین و نقص عضو ،اعتیاد و الکل با
 0/41(15درصد) کمترین فراوانی را به خود اختصاص
داده بودند .سطح تحصیالت بیشتر رانندگان دیپلم با
 86/9(2660درصد) و کمترین فراوانی مربوط به افراد
بی سواد با  2/98( 91درصد) بود .بیشتر رانندگان دارای
شغلی غیر از رانندگی  40/2(1505درصد) و 778
نفر( 20/8درصد) راننده بودند .بیشتر رانندگانی که
تصادف کرده اند دارای گواهینامه  B1با 35/3( 1024
درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گواهینامه
موتورسیکلت با  1/1(32درصد) بود .هم چنین 316
( 23/8درصد) رانندگانی که تصادف کرده بودند از
کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند و تعداد 76/2( 1012
درصد) استفاده کرده بودند .بین سن رانندگان و سوانح
ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت رابطه آماری معنی
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داری به دست آمد از  11669راننده ای که در گروه
سنی  25-40سال قرار داشتند  943نفر( 56/5درصد) با
سانحه دچار مرگ یا مصدومیت شده بودند(.)P>0.000
بین جنس و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت رابطه آماری معنی داری به دست نیامد در
مجموع  3313نفر مرد بودند که  1946نفر(58/7
درصد) دچار صدمه یا مرگ شده بودند و از  107نفر
راننده زن 59 ،نفر( 55/1درصد) فوت کرده یا مصدوم
شده بودند(.)P=0.457
از مجموع  1502نفری که شغلی غیر از رانندگی
داشته اند  1287نفر( 50/9درصد) با تصادف مصدومیت
یا مرگ داشته اند و  737نفر( 49/5درصد) مصدومیت
نداشته اند(.)P=0.551
بین نوع گواهینامه رانندگی و سوانح ترافیکی منجر
به مرگ یا مصدومیت رابطه آماری معنی داری به
دست آمد 90/6( 29 .درصد) رانندگانی که گواهینامه
موتورسیکلت داشتند با تصادف دچار مرگ یا مصدومیت
شده بودند( .)P>0.000هم چنین بین تحصیالت راننده
و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت رابطه
آماری معنی داری مشاهده شد  63/8( 1697درصد)
رانندگانی که مدرک دیپلم داشتند با تصادف دچار مرگ
یا مصدومیت شدند( .)P>0.000هم چنین 90/1( 285
درصد) رانندگانی که از کمربند ایمنی استفاده نکرده
بودند با سانحه دچار مرگ یا مصدومیت شده بودند و
رابطه آماری معنی داری بین عدم استفاده از کمربند
ایمنی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت به
دست آمد(()P>0.000جدول شماره .)1
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جدول شماره  .1توزیع فراوانی سوانح ترافیکی بر حسب عوامل مورد بررسی در استان ایالم در سال 1931
نوع متغیر
گواهینامه

تحصیالت

بین علل انسانی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت رابطه آماری معنی داری دیده شد 68/4(52
درصد) افرادی که سانحه ترافیکی آن ها با عامل عدم

405
803
32
1023
63
569
2895
91
2658
305
3054
1010
316
1326

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

<0/000

<0/000

<0/000

تشخیص سهم عبور سایرین مرتبط بود با تصادف دچار
مرگ یا مصدومیت شده بودند(()P<0.003جدول
شماره .)2

جدول شماره  .2رابطه علل انسانی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت در استان ایالم در سال 1931
علل انسانی
خستگی و خواب آلودگی
بی توجهی به موقعیت
عجله و شتاب
عدم تشخیص سهم عبور سایرین
عدم آشنایی به جاده
ندارد
سایر
جمع

سانحه ترافیکی منجر به
عدم مصدومیت
مرگ یا مصدومیت
54
()%48/2
58
()%51/7
19
()%32/7
39
()%67/2
1176
()%39/5
1801
()%60/5
24
()%31/5
52
()%68/4
7
()%30/4
16
()%16/5
128
()%31/6
277
()%68/4
9
()%60/0
6
()%40/0
1417
()%38/6
2249
()%61/3

هم چنین جهت تعدیل اثر و ارزیابی اثر متغیرهای
مختلف بر وقوع سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت متغیرهایی که در آنالیز تک متغیره معنی دار
شده بودند سن رانندگان ،تحصیالت رانندگان ،علل
انسانی ،استفاده از کمربند ایمنی ،نوع گواهینامه
رانندگی وارد رگرسیون لجستیک شدند شانس تطبیق
شده برای سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت
در عدم استفاده از کمربند ایمنی  4/70برابر بیشتر از

کل

درصد

P

112
58
2977
76
23
405
15
3666

%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

< 0/003

استفاده از کمربند ایمنی بود و شانس تطبیق شده برای
سوانح ترافیــکی منجر به مــرگ یا مصــدومیت در
عدم رویت گواهینامه رانندگی  2/9برابر بیشتر از
گواهینامه پایه یــک بود .هم چنین شانــس تطبیق
شده عدم وجود عامــل انســانی در بــروز سوانح
ترافــیکی منــجر به مرگ یا مصــدومیت  3/2برابر
بیشتر از خســتگی و خــواب آلودگی بود(جدول شماره
.)3
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کمربند
ایمنی

پایه یک
پایه دو
موتور سیکلت
B1
B2
عدم رویت
جمع
بی سواد
دیپلم
دانشگاهی
جمع
استفاده از کمربند ایمنی
عدم استفاده از کمربند ایمنی
جمع

سانحه ترافیکی منجر به
عدم مصدومیت
مرگ یا مصدومیت
254
()%62/2
151
()%37/2
425
()%52/9
373
()%47/07
3
()%9/3
29
()%90/6
515
()%50/3
508
()%49/6
23
()%36/5
40
()%63/4
116
()%20/3
453
()%79/6
1336
()%46/1
1559
()%53/8
53
()%58/2
38
()%41/7
961
()%36/1
1697
()%63/8
191
()%62/6
114
()%37/3
1205
()%39/4
1849
()%60/5
400
()%39/6
61
()%60/4
31
()%9/8
285
()%90/1
431
()%32/5
895
()%67/5

کل

درصد

P
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جدول شماره  .9برآورد اثر عوامل انسانی بر رخداد سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت در استان ایالم در سال 1931

شتاب در مطالعات پیشین نیز تایید شده بود(.)1،8،9
بیشترین فراوانی تصادفات در بین گروه سنی جوان بود
که ممکن است به دلیل قبول خطرپذیری بیشتر از
جانب این افراد و همین طور کمبود مهارت و تجربه در
رانندگی باشد .یافته های پژوهش رابطه آماری معنی
داری بین سن و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت را نشان داد و البته در مطالعه ای که
خسروی و همکاران انجام داده بودند نیز بین سن
رانندگان و پیامد مقصر بودن یا نبودن آنان رابطه معنی
داری دیده نشده بود که با نتایج پژوهش حاضر هم
سویی نداشت( .)10-14بیشتر رانندگان دارای مدرک
تحصیلی دیپلم بودند و از نظر شغل نیز بیشتر رانندگان،
شغل غیر از رانندگی داشتند و از نظر جنس بیشترین
فراوانی تصادف و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت ،مربوط به جنس مرد بود که با نتایج
مطالعات پیشین هم خوانی داشت( .)6از نظر نوع
گواهینامه و تاثیر آن بر تصادف منجر به مرگ یا
مصدومیت بیشترین فراوانی مربوط به گواهینامه B1

بحث و نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاکی از آن بود که رابطه
آماری معنی داری بین سن رانندگان ،تحصیالت
رانندگان  ،گواهینامه رانندگی ،عدم استفاده از کمربند
ایمنی ،علل انسانی و سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت وجود داشت .هم چنین شانس تطبیق شده
عدم استفاده از کمربند ایمنی در بروز سوانح ترافیکی
منجر به مرگ یا مصدومیت  4/70برابر بیشتر از
استفاده از کمربند ایمنی بود نیز شانس تطبیق شده
عدم وجو عامل انسانی در بروز سوانح ترافیکی منجر به
مرگ یا مصدومیت  3/2برابر بیشتر از خستگی و خواب
آلودگی بود و شانس تطبیق شده عدم رویت گواهینامه
رانندگی در بروز سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا
مصدومیت  2/9برابر بیشتر از گواهینامه پایه یک بود.
علی رغم فراوانی بیشتر عجله و شتاب در گروه
علل انسانی ،نسبت شانس عدم وجود عامل انسانی در
بروز حوادث ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت بیشتر
از سایر عوامل و  3/2بود و البته فراوانی بیشتر عجله و
35
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متغیر
بی سواد
دیپلم و پایین تر
دانشگاهی
گواهینامه پایه 1
پایه 2
موتورسیکلت
B1
B2
عدم رویت
استفاده از کمربند ایمنی
عدم استفاده
خستگی و خواب آلودگی
بی توجهی به مقررات رانندگی
عجله و شتاب
عدم تشخیص سهم عبور سایرین
عدم آشنایی به جاده
ندارد
سایر
 10-24سال
 25-39سال
 40-54سال
 55-69سال
 70-84سال

ORadjusted
1/94
0/99
1/35
2/98
1/38
1/52
2/98
4/70
1/59
0/90
0/90
2/59
3/2
0/28
0/93
0/77
1/5
0/14

P
0/051
0/967
0/179
0/349
0/147
0/328
0/000
0/000
0/515
0/796
0/850
0/284
0/011
0/428
0/714
0/289
0/254
0/136

CI 95%
0/99-3/80
0/46 -2/11
0/86 -2/11
0/30 -29/36
0/89 -2/15
0/65 -3/55
1/78 -5/04
2/82 -7/91
0/39 -6/43
0/43 -1/88
0/31 -2/6
0/45 -14/83
1/30 -8/15
0/012 -6/34
0/63-1/36
0/48-1/24
0/72-3/3
0/01-1/83
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مطالعه حاضر محدود به داده های موجود در قالب
 بود و با توجه به این که داده ها با اهداف114 فرم کام
تحقیقاتی گردآوری نشده اند لذا ناقص می باشند و
پیشنهاد می شود در آینده در زمینه تصادفات مطالعات
.بیشتری با گردآوری داده های کامل تر صورت گیرد
 پیامد رفتار و حرکات،بسیاری از حوادث ترافیکی
نادرست رانندگان می باشد رانندگی یک فرآیند پیچیده
است که در آن کنش های مختلف و حرکات اشتباه
راننده منجر به رخداد حادثه می شود و لذا آموزش و
الزام رانندگان به رعایت قوانین و مقررات رانندگی و
استفاده از کمربند ایمنی می تواند در تعدیل سوانح
ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت نقش به سزایی
.داشته باشد

بود که در پژوهش کرمی و همکاران هم نتایج مشابه
 یافته های پژوهش حاکی از آن.)15(به دست آمده بود
بود که استفاده از کمربند ایمنی رابطه آماری معنی
داری با سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت را
داشته است و نسبت شانس مرگ یا مصدومیت برای
4/70 افرادی که حین تصادف کمربند ایمنی نداشته اند
برابر بیشتر از افرادی بوده که کمربند ایمنی داشته اند
به نظر می رسد که آموزش به رانندگان در جهت
استفاده از کمربند ایمنی نقش به سزایی در کاهش
سوانح ترافیکی منجر به مرگ یا مصدومیت را داشته
باشد و این در حالی است که نتایج به دست آمده از
پژوهش های قبلی نیز این یافته ها را تایید می
.)16،17(کند
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Abstract
Introduction: Traffic accidents are the
second cause of death and injury and the
first cause of loss of life in Iran. This study
was done to recognize the relation between
human Attributes and traffic events of the
drivers of Ilam.

21 to 30 and the minimum age group was
between ages 71 to 80 years old. there was
a significant statistic relation between
driver’s occupation, , driver’s education,
and safety belt use, violation of traffic
regulation, and deaths from traffic events
(P=0.001). The adjusted odds ratio for
traffic accidents resulting in death or injury
in the non-use of seat belts 4.70 times
higher than safety belt use and traffic
accidents resulting in death or injury to the
adjusted odds ratio of 2.9 times higher than
seen driving license was the basis of a
license(p<0.05).

Maerials & methods: Data on traffic
accidents Ilam Province during study
(cross-sectional) with census method, in a
one-year period (2012) were analyzed.
These data were collected depending upon
com form 114 and traffic experts in the
accident scene. Data were entered in spss
software. Statistical analyses were done by
T-test, Chi-square test and logistic
regression.

Discusion & conclusion: training of drivers
and requiring them to legality and safety
belt use can play important roles in
adjusting death and injuries caused traffic
accidents.

Findings: From 3746 traffic accidents were
studied, 3317 were men (88.5%) and 107
people were women (2.9%). The average
age of the drivers was (33.63±10. 83). The
highest age group was between group was
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