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  ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيها استاد، مركز تحقيقات ارتقاي ايمني و پيشگيري از مصدوميت. 1
  رپليس راهنمايي و رانندگي ناجا، مركز تحقيقات راهو. 2
   جراحي مغز و اعصاب، بيمارستان شهداي تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، گروهدانشيار. 3

  چكيده
 سـال  5در طول . دهند اي جان خود را از دست مي  نفر به علت سوانح ترافيكي جاده 70در ايران به طور متوسط روزانه        :هدف سابقه و 

رانندگي در جهت كاستن از ميـزان مـرگ و شـدت جراحـات ناشـي از سـوانح ترافيكـي                     توسط پليس راهنمايي و     اخير اقدامات زيادي    
هـاي   بررسي نشده است، به منظور مطالعه الگوي اپيدميولوژيك مـرگ تاكنون  اقداماتاز آنجا كه نتايج اين   .صورت گرفته است  اي    جاده

اي در   معيارهـاي اپيـدميولوژيكي سـوانح ترافيكـي جـاده         و مقايـسه   1386 تا   1383هاي    اي ايران در سال     ناشي از سوانح ترافيكي جاده    
  . سال بعد از مداخالت پيشگيرانه توسط پليس راهنمايي و رانندگي اين مطالعه انجام گرفت2هاي قبل و  سال

 سـاله   4اتي  آمار سوانح ترافيكي بر اساس آمار و اطالعات يك پايگاه اطالع          .  اين تحقيق با طراحي توصيفي انجام گرفت       :ها  مواد و روش  
ها و صدمات ناشي از سوانح ترافيكي بـه ازاي هـر ده               ميزان مرگ .  و پزشكي قانوني به دست آمد      ،از دو منبع پليس راهنمايي و رانندگي      

هزار وسيله نقليه و صد هزار نفر جمعيت محاسبه شد، و نسبت شانس قبل و بعد از مداخالت پيشگيرانه پليس مورد ارزيـابي و بررسـي                   
اجـراي قـوانين اسـتفاده از كمربنـد     ) 1: گرفته توسط پليس راهنمايي و رانندگي عبارت بودنـد از  ها و اقدامات صورت    فعاليت. قرارگرفت

شـده از     هـاي آموزشـي توليدشـده و پخـش          برنامه) 4اجراي قوانين ترافيكي خاص،     ) 3اجراي قوانين استفاده از كاله ايمني،       ) 2ايمني،  
  .ديو و تلويزيونوسايل ارتباط جمعي همچون را

ها بـه ازاي هـر        ميزان مرگ .  رشد داشته است   %58اي     نقليه جاده  ل و كل وساي   %1/43طي زمان مورد بررسي، تعداد خودروها        :ها افتهي
نسبت شانس حاصـله تحقيـق بـراي ايـن ميـزان،      .  كاهش يافته است1386 نفر در سال 8/31 به 1383 در سال 2/38صد هزار نفر، از     

 نفـر  2/24ها به ازاي هر ده هزار وسيله نقليه، از           ميزان مرگ . باشد   مي 85/0 تا   82/0 براي اين نسبت، بين      %95 اطمينان    و حدود  83/0
 55/0 براي اين نسبت، بـين       %95 و حدود اطمينان     56/0نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان،        .  نفر كاهش يافته است    4/13به  
  .اي نيز نشان داده شده است ر ميان مجروحين تصادفات ترافيك جادهباشد و كاهش مشابهي د  مي57/0تا 

،  شده اي انجام ها و اقدامات پليس ترافيك كه به طور همزمان و ملي در جهت جلوگيري از تصادفات ترافيكي جاده فعاليت :گيري نتيجه
  . ثر بوده استؤ ماي، در جهت كاستن از ميزان مرگ و سوانج جاده

  اي، پليس راهنمايي و رانندگي وانح ترافيكي، تصادفات جادهس : كليديگانواژ
  

  1مقدمه
اي يكي از علل مهم مـرگ در بـسياري از             سوانح ترافيكي جاده  

 ميليـون نفـر در جهـان بـه          2/1كشورها است و ساليانه حدود      
اين در حـالي    . دهند  علت اين حوادث جان خود را از دست مي        

ي در سراسر جهـان بـه       است كه شمار مصدومين سوانح ترافيك     
                                                 

 بزرگراه شـهيد چمـران،      دكتر حميد سوري؛ تهران،   : نويسنده مسئول مكاتبات  *
 ؛ گـروه اپيـدميولوژي    ،، دانشكده بهداشـت   گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    ، دانش اوين

  hsoori@sbmu.ac.ir  :پست الكترونيك

در ايران، سوانح ترافيكـي     ). 1(رسد     ميليون نفر مي   50بيش از   
هاي غير عمـدي اسـت        اي يكي از داليل اصلي مصدوميت       جاده

  ). 2(شود   مورد مرگ در هر روز مي70كه موجب حدود 
مرگ بـر اثـر     اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، ميزان        بر

 باالترين آمار را    2002ا در سال    در منطقه افريق     اي سوانح جاده 
.  نفر به ازاي هر صد هزار نفر جمعيت دارا بـوده اسـت             3/28با  

درآمد و يا با درآمد متوسط منطقه         اين ميزان در كشورهاي كم    
بـه ازاي هـر صـد هـزار نفـر            نفر مـرگ     4/26 شرقي،   همديتران
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كه به آمـار منطقـه افريقـايي بـسيار نزديـك        باشد  جمعيت مي 
هـاي ناشـي از سـوانح          مـرگ  ،ك مطالعه جمعيتـي   ي). 1(است  

 نفر به ازاي هر صـد هـزار         30 را 1381ترافيكي ايران در سال     
زندگي يا عمر   مطالعه  اين   اساس   بر .دهد نشان مي نفر جمعيت   

 در  هـا  باالترين آمار   از باشد كه    سال مي  131288 رفته دست از
  ). 2(جهان است 

 نفـري، شـمار     68345000 با توجه به جمعيت      1381در سال   
هاي ناشي از سوانح ترافيكي كـشور بـه گـزارش پزشـكي               مرگ

 نفر بوده است و پلـيس راهنمـايي و راننـدگي            27500قانوني،  
اي در جهت كاهش اين آمـار انجـام           ايران مداخالت پيشگيرانه  

، نقش پليس راهنمايي و رانندگي در 1384در سال   . داده است 
 به خوبي به تأييد رسـيده       اي  پيشگيري از سوانح ترافيكي جاده    

براي مثال، در كانادا ميزان اسـتفاده از كـاله ايمنـي بـه              . است
دنبال اجراي قوانين اجباري براي موتورسواران به طور سـريعي    

 سال آموزش و اجراي   2افزايش يافته است و اين آمار به دنبال         
). 3(منظم توسط پليس راهنمايي و رانندگي محقق شده است          

ك ابزار ضروري براي پيشگيري مـؤثر از تـصادفات          به هرحال ي  
اي، انتخــاب و پــذيرش يــك سيــستم جــامع  خطرنــاك جــاده

اي است كه مي بايست كامالً مـستند و داراي            سازي جاده  ايمن
اگر چه هنوز شواهد    ). 4(شده باشد     شده و حمايت    اعتبار تأمين 

كي كافي درباره ميزان تأثير مداخالت پيشگيرانه بر سوانح ترافي        
اي خصوصاً در سطح ملي و در كشورهاي در حال توسعه،             جاده

بـه نظـر    با استفاده از مطالعه جمعيتي به دست نيامده اسـت؛           
 از سـال  اي كـه از سـوي پلـيس ترافيـك     چهار برنامـه  رسد   مي

، ميزان مرگ   )5(  در ايران به مرحله اجرا گذاشته شدند       1384
اي   قابـل مالحظـه   اي را به طور       و صدمات سوانح ترافيكي جاده    

  .كاهش داده است
در ايــن مطالعــه، ميــزان مــرگ و صــدمات ســوانح مــرتبط بــا 
تصادفات ترافيكي در ميـان راكبـين وسـايل نقليـه موتـوري و              

هـاي اجرايـي      مسافران، در تمامي سنين، قبل و بعـد از برنامـه          
پليس راهنمايي و رانندگي، همراه با تجزيه و تحليل اطالعـات           

  .رسي قرار گرفتمصدومين مورد بر
  

  ها مواد و روش
قـوانين اجرايـي    تعـدادي از    اين مطالعه، قبل و بعـد از اعمـال          

مورد چهار قانون اجرايي    . پليس راهنمايي و رانندگي انجام شد     
 آغـاز شـدند     1384بررسي كه به طور همزمان و ملي از سـال           

اجرا و اعمـال قـوانين اسـتفاده از كمربنـد           ) 1: عبارت بودند از  
اجرا ) 3اجرا و اعمال قوانين استفاده از كاله ايمني،         ) 2 ايمني،

ــوانين ترافيكــي خــاص،  هــاي آموزشــي  برنامــه) 4و اعمــال ق

شده از وسايل ارتباط جمعي همچون راديو و  توليدشده و پخش
  .تلويزيون

 اطالعـاتي  هـاي   بر اسـاس آمـار و اطالعـات پايگـاه          مطالعهاين  
راننـدگي، و پزشـكي     از دو منبـع پلـيس راهنمـايي و          (موجود  
 و بـراي اجـراي آن، آمـار و    انجام شـد  سال 4در مدت   ) قانوني

آمـار و  .  استان، مورد تجزيه و تحليل قـرار گرفـت        28اطالعات  
 1386 تـا    1383هـاي     اطالعات مورد بررسي، مربوط بـه سـال       

ميزان كل جمعيت ايران از سايت آمار ايران استخراج         . باشد  مي
  ).6(شد 

دگذاري سه رقمـي  ــــتم كـــبر اساس سيس ها،    رگـــعلت م 
ــين ــاري ب ــي بيم ــا الملل ــم  ،ه ــسخه ده ــهن ــد طبق ــدي ش  هبن

)International Classification of Diseases; ICD10(  و
 V99 تـا    V01هـا و صـدمات بـا كـدهاي            داليل خارجي مـرگ   

بـودن و دقـت       براي اطمينان از كامـل    ). 7(است  مشخص شده   
دسـت آمـده از مطالعـه بـاال مـورد           هاي به     اطالعات، همه داده  

ها قرار گرفتـه اسـت        مقايسه با اطالعات ديگر منابع ثبت مرگ      
 سيـستم اطالعـات بيمارسـتاني،    هـا،  مرگ ملي ثبت شاملكه 

 تعـاريف بـه كـار       .باشد  گورستان و اطالعات پزشكي قانوني مي     
  :شده در اين مطالعه عبارتند از گرفته

 رانندگي بوده و دچـار      فردي كه در يك تصادف    : فرد مصدوم  -
  ؛مصدوميت شده است

فردي كه در يك تصادف رانندگي بوده در دم          :شده   فرد فوت  -
، بـر اثـر شـدت        روز بعد از حادثـه     30 يا در عرض     كرده و فوت  

  . فوت نموده است مربوطجراحات
تصادفي كه در يك جاده عمومي رخ دهد و        : تصادف رانندگي  -

وسيله نقليـه موتـوري     راكب  يكي از طرفين درگير در تصادف،       
شـدن     منجر به مرگ يا زخمـي       و ) چرخ 2حداقل داراي   (باشد  

يكي از افراد درگير در تصادف شود يا خسارت مـالي سـنگيني             
وسيله نقليه موتوري   الزم به توضيح است كه      . به آنها وارد كند   

اگـر يـك موتورسـوار يـا        . لزوماً نبايـد در حـال حركـت باشـد         
ويي كه در كنار جاده پارك شده اسـت،      دوچرخه سوار به خودر   

برخورد كند، چنانچه حداقل يكي از آنها به طور كامل خسارت           
ديده باشد و يا منجر به بروز مصدوميت گـردد، ايـن حادثـه را               

  .توان به عنوان يك تصادف قابل گزارش به حساب آورد مي
هاي فصلي و     اجرا و اعمال قوانين ترافيكي خاص، ويژة مناسبت       

اي، كنتـرل     هـاي جـاده     گـشت : ت بوده و عبارت بـود از      تعطيال
 توقيـف سرعت، اعمال جريمـه، معرفـي بـه مراجـع قـضايي و              

زدن انـضباط ترافيكـي و        گواهينامه براي افرادي كه باعث برهم     
هـاي   گيـري از دوربـين   شوند و همچنين بهـره      ايجاد سانحه مي  

  .كنترل سرعت و ساير تجهيزات نوين بود
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وسايل ارتباط جمعي مانند راديو و تلويزيـون،   از طرف ديگر، از     
هـاي    فيلم:  از  بودند هاي آموزشي پخش شدند كه عبارت       برنامه

هـــاي كارشناســي، برخـــي   ، بحــث )animation(پويانمــايي  
هاي شلوغ،    هاي آموزشي خاص مثل نحوه عبور از خيابان         برنامه

عاليم ترافيكي و مانند اينها براي      آشنايي با   محدوديت سرعت،   
  .آموزش عمومي به ويژه كودكان

 و  SPSSافزار    براي تجزيه و تحليل كليـــه اطالعات، از نــــرم       
 Epi infoميزان مرگ و صدمات ناشـي از سـوانح   . استفاده شد

ترافيكي به ازاي هـر ده هـزار وسـيله نقليـه و صـد هـزار نفـر                   
 %95نـسبت شـانس و حـدود اطمينـان          . جمعيت محاسبه شد  

 سـال بعـد از مـداخالت پيـشگيرانه          2بل و   براي اين نسبت، ق   
  .پليس مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفت

  
  ها يافته

هـاي ناشـي از سـوانح         ، مرگ 1386 تا   1383هاي    در بين سال  
 نفـر   22921 و   26089اي در ايـران بـه ترتيـب           ترافيكي جاده 

 1386در سـال  .  كاهش نـشان داد %1/12بوده است كه حدود  
ـ       نح ترافيكي جاده  نرخ مرگ مردان در سوا     وده اي بيش از زنان ب

 2/35 ميانگين سن قربانيـان،      ).%6/18 در مقابل    %4/81(است  
اي   بيشترين نرخ مرگ در سوانح ترافيكي جاده      . سال بوده است  
هـاي     و در راه   %2/61شـهري حـدود       هـاي بـرون     ايران در جاده  
 آن را   %3/43 بوده است كه عابرين پيـاده        %1/49درون شهري   

با توجه به مطالـب فـوق يـك سـير           . اند   اختصاص داده  به خود 
نزولي محسوس در ميزان مرگ ناشي از سوانح ترافيكـي ايـران    

  ).>001/0p(شود   مشاهده مي1386 تا 1383از سال 
 و مــرگ و ميــر ،تعــداد وســايل نقليــه، مــصدومين تــصادفات 

ايـن نمـودار نـشان      .  ارايـه شـده اسـت      1تصادفات در نمـودار     
 تعداد خودروهـا رشـد داشـته        1386 تا   1383 دهد از سال    مي

 خــودرو بــه 6949381اســت؛ بــه طــوري كــه تعــداد آنهــا از 
ــزايش يافتــه اســت 9945140 ــا ( خــودرو اف ). رشــد% 1/43ب

هـا    اي در اين سـال      همچنين تعداد كل انواع وسايل نقليه جاده      
 10791459داراي رشد بوده است؛ به طوري كه تعداد آنهـا از       

 58 خـودرو رسـيده اسـت كـه رشــد     17059938خـودرو بـه   
با اين حال، يك روند منفي محسوس در        . درصدي داشته است  

 وجـود   1386 تـا    1383هـاي     ميزان تصادفات ترافيكي در سال    
  ).>001/0p(دارد 

  

148265.71
128553.42

107914.59
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274257245754
276762

245436

27780 27567 2292126089

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

1383 1384 1385 1386

 تعداد وسايل نقليه  ×  100
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  1386 تا 1383هاي  در ايران در سال) ×100( نمودار توزيع ميزان مرگ، جراحات تصادفات و تعداد خودروها -1نمودار 
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  اي، قبل و بعد از اجراي چهار فعاليت اجرايي پليس ها و صدمات سوانح ترافيكي جاده هاي اپيدميولوژيك، نرخ مرگ شاخص - 1جدول 

حدود اطمينان (نسبت شانس   بعد  قبل  عنوان
95%(*  

  )82/0-85/0 (83/0  8/31  2/38  ها به ازاي صد هزار نفر جمعيت ميزان مرگ
  )55/0- 57/0 (56/0  4/13  2/24  زاي ده هزار وسيله نقليهميزان مرگ و مير به ا

  ) 96/0-98/0 (97/0  7/345  4/361  ميزان مصدومين به ازاي صد هزار نفر جمعيت
  )67/0-68/0 (68/0  6/155  7/227  ميزان مصدومين به ازاي ده هزار وسيله نقليه

    71601159  68344730  كل جمعيت ايران
    22921  26089  اي هاي جاده كل مرگ

    245436  245754  تعداد كل مصدومين سوانح ترافيكي
    17059938  10791459  تعداد وسايل نقليه

  .ها بوده است  براي تمام مقايسه001/0 كمتر از pمقدار  - .  حدود اطمينان براي نسبت شانس منظور شده است95%*
  .بوده استدستگاه  7114798 و 4119039 به ترتيبقبل و بعد از اعمال مداخالت، ها  تعداد موتور سيكلت -

  

ارزيابي اپيدميولوژيك ميزان مرگ و جراحات سـوانح ترافيكـي          
اي قبل و بعد از قوانين اجباري استفاده از كمربند ايمنـي        جاده

هاي آموزشي توسـط      براي رانندگان و سرنشينان، اجراي برنامه     
ــراي    ــي ب ــاله ايمن ــاري از ك ــون، اســتفاده اجب ــو و تلويزي رادي
موتورسواران، اجراي قوانين ترافيكي در شـرايط خـاص زمـاني           

در جـدول   ) هاي نوروزي، تابستاني، زمستاني و امثال آن        طرح(
 ارايه شده است كه كاهش ميزان مرگ و صـدمات را بعـد از               1

اي ايـران نـشان       هـاي پلـيس در تـصادفات جـاده          اجراي برنامه 
  ). >001/0p(دهد  مي

رافيكي به ازاي هر صد هزار نفر از        ميزان مرگ ناشي از سوانح ت     
 تنـزل   1386 نفـر در سـال       8/31 به   1383 نفر در سال     2/38

شـده در ايـن مطالعـه،         نسبت شانس محاسـبه   . پيدا كرده است  
براي اين نسبت،   % 95 و حدود اطمينان     83/0براي اين ميزان،    

همچنـين ميـزان مـرگ ناشـي از         . باشد   مي 85/0 تا   82/0بين  
 ازاي هـر ده هـزار وسـيله نقليـه، كـاهش             سوانح ترافيكـي بـه    

نـسبت  . دهـد   را نـشان مـي    نفـر    4/13 به   2/24چشمگيري از   
 56/0شده در ايـن مطالعـه بـراي ايـن ميـزان،               شانس محاسبه 

 57/0 تـا    55/0براي ايـن نـسبت، بـين        % 95وحدود اطمينان   
  . باشد مي

ها به   هاي اجراشده توسط پليس، ميزان مصدوميت       بعد از برنامه  
 نفـر   6/155 نفـر بـه      7/227 هزار وسيله نقليـه از       10 هر   ازاي

نسبت شانس حاصله تحقيـق بـراي ايـن ميـزان،           . رسيده است 
 68/0 تـا    67/0براي اين نـسبت،     % 95 و حدود اطمينان     68/0
ها به ازاي هر صد هزار نفر         همچنين ميزان مصدوميت  . باشد  مي

 7/345  نفـر بـه    4/361جويانه پليس از      بعد از اقدامات مداخله   
نسبت شانس حاصله تحقيق براي اين ميزان،       . نفر رسيده است  

 98/0 تـا    96/0ين نـسبت،    براي ا % 95 و حدود اطمينان     97/0
بـه ازاي ده هـزار وسـيله نقليـه     هـا    جدا از نرخ مـرگ     .باشد  مي

ها    براي ساير ارزيابي   داري معني تفاوت   ،)6/18 در مقابل    2/24(

هـاي    عد از برنامـه   يك سال ب   درست و   ها  اجراي برنامه  بين قبل 
  .پليس ديده نشد

  
  بحث

اين مطالعه نشان داد كه يك روند رو به كاهش در ميزان مرگ       
 1386 تا   1383هاي    و صدمات تصادفات ترافيكي ايران از سال      

 هاي پليس بسيار مؤثر بوده و عليرغم        برنامه. وجود داشته است  
ه، ايـن   رشد جمعيت كشور و تعداد خودرو در چند سال گذشت         

 كـه   قابل اثبات است  به خوبي   . آيد  كاهش به نظر چشمگير مي    
استفاده از كمربند ايمني، ميـزان مـرگ و جراحـات تـصادفات             
وسايط نقليه را كاهش داده و قانون استفاده اجباري از كمربند           

معلوليـت، بـسيار    ها، جراحـات و       ايمني در كاهش ميزان مرگ    
  ). 8و1 (مؤثر است
دهـد بـه دليـل عـدم       نشان مـي 1380 تا 1379هاي  آمار سال 

تـرين داليـل معمـول       استفاده از كمربند ايمني، يكي از عمـده       
ها در سوانح ترافيكي ايران ناشـي از ضـربه بـه سـر بـوده             مرگ
كه اين امـر مـسئولين را بـر آن داشـت قـانون              ) %8/49(است  

به هر حـال از     ). 9(استفاده از كمربند ايمني را به اجرا بگذارند         
، استفاده اجباري از كمربنـد ايمنـي شـروع شـد و             1384 سال

تمامي رانندگان و سرنشينان رديف جلوي خودروها مكلـف بـه         
   .استفاده از كمربند ايمني شدند

 پلـيس در     در اعمال مقـررات توسـط      اين تحقيق نقش اجرايي   
برخـي   .دهـد   افزايش استفاده از كمربنـد ايمنـي را نـشان مـي           

 نـشان    نيـز   از كمربنـد ايمنـي      در خـصوص اسـتفاده     مطالعات
هـا،    افزايش ميزان جريمـه   اعمال مستمر مقررات و     دهند با     مي

). 10(ميزان استفاده از كمربند ايمني نيز افزايش يافتـه اسـت         
دهـد كـه اعمـال         در اياالت متحده آمريكا نشان مـي       اي مطالعه

، هـا   يمـه قوانين مرتبط با كمربند ايمنـي و افـزايش ميـزان جر           
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 گرديـده   %1/9 به ميـزان     زايش ميزان استفاده از آن    منجر به اف  
  ). 11(است 
 مجـامع و سـازمان ارتقـاي سـالمت، در            مداخله اي  هاي  برنامه

افزايش ميزان استفاده از كمربند ايمنـي، مـؤثر گـزارش شـده             
هـاي آموزشـي و       ها، بر ميزان تأثير برنامه      اين يافته ). 12(است  

كمربند ايمني براي راننده    اجرايي در افزايش ميزان استفاده از       
 و كاهش مرگ ناشـي از عـدم اسـتفاده از آن،             ،و سرنشين جلو  

با اجراي قوانين خاص از طرف پليس و استفاده از          . تأكيد دارند 
 در  %2هاي تلويزيوني آموزشي، استفاده از كاله ايمني از           برنامه
 %95 و بـه بـيش از        1383 در سال    %60 به حدود    1382سال  

  ).13(رسيده است  1384در سال 
كننـد كـه      ها همچنين بر نتايج اين مطالعه تأكيد مي         اين يافته 

برنامه پليس در افزايش استفاده از كاله ايمني مؤثر بوده اسـت      
اي را كـاهش داده   و ميزان مرگ ناشي از سوانح ترافيكي جـاده       

  . است
دهد كه قـوانين موجـب شـده          مند نشان مي    يك بازنگري نظام  

 و موتورسواران   سواران  در ميان دوچرخه  ه ايمني   استفاده از كال  
مخصوصاً در ميـان گـروه سـني جوانـان كـه بـه              افزايش يابد؛   

 .)14 (انـد  كـرده   تناسب، خيلي كمتر ازكاله ايمني استفاده مـي       
دهـد    كشور مختلف انجام شده نشان مي      12 مطالعه كه در     اين

 59تا   4ميزان استفاده از كاله ايمني در مطالعات مختلف بين          
به هرحال بعد از وضع قوانين خـاص        . درصد متفاوت بوده است   

تـأثير  ). 14( درصد تغيير يافته است      91 تا   37اين ميزان بين    
مـدت    در مقايسه بـا تـأثير كوتـاه       )  سال 11 تا   2(مدت    طوالني

قوانين كاله ايمني توسط برخـي محققـين        ) كمتر از يك سال   (
  ). 15-20 (مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است

هـا    هاي پليس ايـران بـراي اجـراي طـرح هـا و برنامـه                ظرفيت
تواند در تمـام اوقـات در همـه جـا حـضور               محدود است و نمي   

در اين مطالعه، پليس راهنمايي و رانندگي ايـران         . داشته باشد 
ها كه از بار ترافيكي سنگيني برخوردار است،          در برخي از جاده   

شت هاي كنتـرل نامحـسوس،      براي جلوگيري از تصادفات از گ     
هاي سـيار پلـيس و گـشت هـاي سـيار توسـط               ايجاد ايستگاه 

 بنابراين استقرار پلـيس در      .افسران پليس استفاده نموده است    
روز ممكـن    هاي مواصـالتي و تمـامي سـاعات شـبانه          تمامي راه 

هاي ديگر پيشگيري سوانح ترافيكي      نبوده و الزم است به جنبه     
  .سازي جامعه پرداخت فرهنگاز جمله آموزش عمومي و 

هــاي ايمنــي راه و راننــدگي بــراي مــردم بــه عنــوان   آمــوزش
هـاي آمـوزش      برنامـه . اند  معيارهاي آموزشي خاص تعريف شده    

 آغاز  1384ملي و پخش اين برنامه از راديو و تلويزيون از سال            
ــدند ــه . ش ــن برنام ــدف در اي ــروه ه ــا گ ــوان، ه ــدگان ج ، رانن

هـاي   ها در قالب فـيلم      اين برنامه . ندآموزان و كودكان بود    دانش
هـاي آموزشـي از       هاي كارشناسي ونيز برنامه     ، مبحث پويانمايي

طريق تلويزيون، توليد و پخش شد كه هـدف آن بهبـود رفتـار           
دهـد كـه تـأثير        ايـن مطالعـه نـشان مـي       . اي بـود    ايمني جاده 

هاي آموزشي در كاهش ميزان مـرگ و صـدمات سـوانح              برنامه
  . اي بسيار مؤثر بوده است ترافيكي جاده

اي اسـت كـه در منطقـه مديترانـه            اين مطالعه، اولين مطالعـه    
شرقي، چهار اقدام پليس در سطح ملـي را بـراي جلـوگيري و              

توانـد بـراي      اي ارزيابي نموده است و مـي        كاهش صدمات جاده  
اي   ديگر كشورهايي كه از ميزان بااليي از سوانح ترافيكي جـاده          

گيـري از     بهـره  البتـه در  .  استفاده قرار گيـرد     مورد ،برخوردارند
در بايـست    هايي وجـود دارد كـه مـي         محدوديت نتايج مطالعه، 

 بـراي . دناين اقدامات مورد بررسي و ارزيابي قرار گير       اثربخشي  
مثال، اطالعاتي درباره افزايش ميزان استفاده از كمربند ايمني         

چنـين بايـد    و استفاده از كاله ايمني در اختيـار نداشـته و هم           
  .تأثير اين اقدامات در مدت زمان طوالني مطالعه و ارزيابي شود

چه اين چهار اقدام به طور همزمان در جهت كاهش سوانح            اگر
هاي مورد مطالعـه انجـام شـده          اي ايران در سال     ترافيكي جاده 

 ديگـري نيـز در جهـت كـاهش          جـانبي هـاي     است، اما فعاليت  
از آنهـا   انـد كـه        داشـته  اي نقـش    هاي ترافيك جاده    مصدوميت

كردن نقش هر يك از اقـدامات         مشخص. پوشي شده است   چشم
در جهـت كـاهش ميـزان       مورد نظر در اين مطالعه به تفكيـك         

 و  اي مـشكل اسـت      ها و صـدمات سـوانح ترافيكـي جـاده           مرگ
  .  با طراحي ديگر است مطالعاتينيازمند

  
  گيري نتيجه
 پليس راهنمـايي  وسط ت قوانين اجراشدهها نقش مؤثر اين يافته 

و رانندگي ايران مخصوصاً در مورد قـوانين اجرايـي و اجبـاري             
استفاده از كمربند ايمني براي رانندگان و سرنـشينان خـودرو،           
استفاده از كاله ايمنـي بـراي موتورسـواران، اجـراي قـوانين و              

در كـاهش سـوانح ترافيكـي       را  هاي آموزشـي      برنامهو  مقررات،  
توان تمامي كاهش ميـزان       گرچه نمي . دهد  نشان مي   را اي  جاده

رشد سوانح ترافيكي در كشور را به اين چهـار مداخلـه تعمـيم              
داد و تأثير ساير مـداخالت از جملـه اصـالح محـيط و ايمنـي                

گيـرد، لكـن نقـش عمـده         قـرار خودروها نيز بايد مورد توجـه       
كاهش ميزان رشد، قابـل انتـساب بـه مـداخالت فـوق بـوده و          

در رفتارهـاي   هـا     د تأثيرات عميـق ايـن برنامـه       شو  پيشنهاد مي 
پليس گرفته و  مورد مطالعه و بررسي قرار بران راهردرازمدت كا 

 تالش خـود را در ادامـه اجـراي        نيز  راهنمايي و رانندگي ايران     
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سـازي   و فرهنگ هاي آموزشي      برنامه چنينهمو   قوانين   مستمر
  . دنمايجامعه متمركز 

  
  
  

  تشكر و قدرداني
هاي پزشكي قانوني، مركز آمـار ايـران، و            از سازمان  نويسندگان

ــاري و    ــصوص همكـ ــدگي در خـ ــايي و راننـ ــيس راهنمـ پلـ
  .هاي الزم، كمال تشكر و امتنان را دارند مساعدت
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