Downloaded from journal.bums.ac.ir at 23:56 IRDT on Wednesday April 4th 2018

Abstract

Original Article

Investigation of Road Accident and It`s Related Factors
from the Perspective of Kerman Intercity Taxi Drivers during
2013-2015
Salman Farahbakhsh1, Morteza Zare2, Azam Bazrafshani3,
Mohammad Esmaeil Masinaei Nejad4, Maliheh Sadat Bazrafshani5
Background and Aim: Road injuries and their consequences are one of the most important factors affecting
health in all age groups. Considering the fact that the cities of Kerman province are located in
communication route of the southeast, the aim of this study was to determine the risk factors for road
accident in inter-city taxi drivers of Kerman.
Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2015. 231 inter-city taxi drivers were
sampled through Convenience sampling and a reliable and valid questionnaire was performed. In this study,
a questionnaire was used that assessed its validity and reliability. For data analysis, descriptive and analytic
methods (Univariate and multiple logistic regression) were used.
Results: The average age of participant was 39.43±8.66 year. In human factors own speed (73.30%), car
lighting (68.70%) in car factors and the route condition (85.30%) were the most frequent. There was
significant association between the road accident and driving route in some ways, Kerman-Sirjan (OR= 5.52,
CI95%= 1.96 – 15.58, P≤ 0.001), Kerman-Bam (OR=3.20, CI95%= 1.16 – 8.80, P=0.02) and KermanZarand (OR=3.02, CI95%= 1.24 – 7.36, P=0.01)
Conclusion: Based on the results of the study along with the human and automobile factors, the driving
route, which is one of the environmental factors, plays a significant role in the occurrence of road accidents,
and the presence of these three factors determines the frequency and severity of road accidents.
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مقاله اصیل پژوهشی

بررسی حوادث جادّهای و عوامل مؤثّر بر آن از دیدگاه

سلمان فرحبخش ،1مرتضی زارع ،2اعظم بذرافشان،3
محمد اسماعیل مسینایینژاد ،4ملیحه سادات بذرافشانی

5

چکیده
زمینه و هدف :آسیب های جاده ای و پیامد های ناشی از آن ها امروزه در گروه مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر سالمتی در تمام رده
های سنی قرار می گیرند .با توجه به اینکه شهرستان های استان کرمان در مسیر اصلی ترین راه های ارتباطی جنوب شرق قرار
گرفته اند ،هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی اپیدمیولوژی حوادث جادهای وعوامل مؤثّر بر آن از دیدگاه رانندگان تاکسیهای
بینشهری کرمان بود.
روش تحقیق :در مطالعه مقطعی حاضر در سال  49تعداد  231نفر راننده تاکسی بین شهری به عنوان نمونه انتخاب به روش نمونه
گیری آسان وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه ،پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت.
برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی (رگرسیون تکمتغیّره و چندگانه لجستیک) استفاده شد.
يافتهها :میانگین سنی افراد در این مطالعه  34/93±8/66سال بود .در بین عوامل مؤثر در بروز حوادث جادّهای ،در دسته عوامل
انسانی سرعت فرد ( ،)%33/30در دسته عوامل فنی نور خودرو ( )%68/30و در دسته عوامل محیطی وضعیت بد جاده (،)%88/30
بیشترین فراوانی را داشتند .حادثهخیزترین مسیرها ،مسیرهای کرمان-سیرجان (،)P≤0/001 ،CI95%=1/46 – 18/88 ،OR=8/83
کرمان-بم ( )P=0/02 ،CI95%=1/16 – 8/80 ،OR=3/20و کرمان-زرند ( )P=0/01 ،CI95%=1/29 – 3/36 ،OR=3/02نسبت
به مسیر کرمان-جیرفت شناخته شدند.
نتیجهگیري :بر اساس نتایج حاصل از مطالعه ،در کنار عوامل انسانی و خودرو ،مسیر رانندگی که در زمره عوامل محیطی قرار
میگیرد ،در وقوع حوادث جادّهای نقش بهسزایی دارد و حضور توأم این سه عامل ،تعیینکننده فراوانی و شدّت انواع تصادفات جادّهای
است.
واژههاي كلیدي :اپیدمیولوژی ،حوادث جادهای ،رانندگان تاکسی ،کرمان
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند7931 .؛ . :)7( 52
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کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
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پذيرش7931/77/71 :

مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،گروه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران.

کمیته تحقیقات دانشجویی ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
آدرس پستی :کرمان -برزگراه هفت باغ علوی -پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -دانشکده بهداشت -گروه آمار و اپیدمیولوژی
پست الکترونیکیBazrafshan.mp@gmail.com :
نمابر03931328983 ،03931328982 :
تلفن04139918803 :
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رانندگان تاکسیهای بین شهری کرمان در سالهای 2941-49

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

و حتی منطقهای میباشد (تقریباً 8برابر متوسط جهانی)(.)11
بر اساس پژوهشهای انجامگرفته ،در ایران حوادث جادهای
شایعترین علت مصدومیّت و دومین علت مرگ و میر بعد از
بیماریهای قلبی -عروقی است و هزینههای اقتصادی گزافی
را چه بهصورت مستقیم و چه بهصورت غیر مستقیم به کشور
تحمیل میکند (.)19-12
در بین استانهای کشور ،استان کرمان بهعنوان
پهناورترین استان کشور و پرجمعیتترین استان جنوب شرق،
الگوی کامالً متفاوتی را نسبت به سایر استانها دارد؛
بهگونهای که بیشترین میزان مرگ استانداردشده ناشی از
حوادث ترافیکی را در سطح کشور به خود اختصاص داده است
( .)18میزان بروز حوادث ترافیکی و مرگ و میر ناشی از آنها
در این استان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است
( .)16 ،18بر اساس پژوهش صورتگرفته توسط محمدی در
شهر کرمان ،نشان داده شد که حوادث جادهای علت اصلی
جراحات و مرگ در شهرکرمان هستند .مطالعات گستردهای
در این زمینه در کرمان به انجام رسیده و یافتههای متناقضی
گزارش شده است (.)16
امروزه تعداد مسافران بهدالیل مختلف افزایش یافته است
()13؛ از طرفی تاکسیهای بینشهری بهدلیل سرعت بیشتر
بهخاطر وجود بزرگراهها و آزادراهها و کوتاهکردن زمان
مسافرت در مقایسه با سایر وسایل حمل و نقل عمومی ،بیشتر
مورد استقبال مسافران قرار میگیرند؛ از این رو ،مطالعه حاضر
با هدف بررسی اپیدمیولوژی حوادث جادهای و عوامل مؤثر بر
آن از دیدگاه رانندگان تاکسیهای بینشهری استان کرمان
انجام شد تا ضمن تعیین عوامل اصلی در بروز اینگونه
حوادث ،مسئولین و سیاستگزاران را برابر کاهش سوانح
ترافیکی و افزایش سفرهای ایمن ،یاری رساند.
روش تحقیق
مطالعه حاضر بهصورت مقطعی و توصیفی-تحلیلی در
سال  1349در کرمان انجام شد .جامعه پژوهش را کلیه
3
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مقدمه
آسیبهای جادّهای و پیامدهای ناشی از آنها امروزه در
گروه مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سالمتی در تمام ردههای
سنّی قرار میگیرند؛ بهگونهای که صدمات جبرانناپذیری را بر
پیکره اقتصادی کشورها بهخصوص کشورهای در حال توسعه
وارد میآورند .پیشبینی میشود در طی سالهای آینده ،در
صورتی که اقدام مؤثّری در جهت کنترل و کاهش این حوادث
صورت نپذیرد ،میزان مرگ ناشی از آنها تا 63درصد افزایش
خواهد یافت که کشورهای با درآمد متوسط بیشترین سهم از
آن را خواهند داشت ( .)9-1در حال حاضر حوادث جادهای
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت ،حدود 28درصد از
کل مرگهای ناشی از حوادث را به خود اختصاص میدهند
(.)1
مطالعات صورت گرفته نشان دادند ،عوامل مؤثّر در بروز
حوادث جادهای ،در  3دسته کلی عوامل انسانی ،محیطی و
فنی (خودرو) قرار میگیرند .در بین این عوامل ،عامل انسانی
و ویژگیهای مربوط به آن ،بهعنوان تأثیرگذارترین عامل در
روند بروز حوادث جادّهای شناخته شده است ( .)8عواملی
مانند :استعمال دخانیات ،عدم استفاده از کمربند ایمنی ،سرعت
غیرمجاز ( ،)3 ،6عدم توجه به مقررات و عجله و شتاب
بیمورد ( )8و صحبتکردن رانندگان در حین رانندگی ( )4در
گروه عوامل انسانی ،نقص فنی خودرو در گروه عوامل فنی و
وضعیت نامطلوب خیابان و جادّه در گروه عوامل محیطی،
بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند (.)2
میزان مرگ و میر و سایر پیامدهای ناشی از تصادفات ،در
کشورهای مختلف الگوی کامالً متفاوتی دارد .کشور ایران ،از
جمله کشورهایی است که بیشترین این میزانها را به خود
اختصاص داده است؛ بهگونهای که ما شاهد افزایش مرگهای
ناشی از حوادث جادهای در ایران هستیم که این افزایش
میتواند ناشی از توسعه صنعتی در ایران باشد ( .)10در ایران
روزانه بیش از 30مورد مرگ در اثر حوادث جادّهای اتفاق
میافتد که این میزان بهمراتب بیش از برآورد متوسط جهانی

دوره  ،52شماره  ،7بهار 7931

بررسي حوادث جادّهای و عوامل مؤثّر بر آن از ديدگاه رانندگان تاکسيهای بين شهری کرمان در ...

9

معیارهای ورود به مطالعه شامل مالک خودروبودن و
حداقل داشتن یکسال سابقه رانندگی در مسیر مورد نظر بود.
تمام رانندگانی که با خودروی شخصی (بهجز تاکسی) در
مسیرهای ذکرشده مشغول به فعالیت بودند ،از روند مطالعه
کنار گذاشته شدند .پیش از تکمیل پرسشنامه و پس از توضیح
اهداف مطالعه ،از تمامی شرکتکنندگان در طرح ،رضایت
آگاهانه اتخاد گردید.
اطالعات گردآوریشده توسط پرسشنامهها ،برای تجزیه
و تحلیل وارد نرمافزار ( SPSSویرایش  )23شدند .از آمار
توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و درصد فراوانی) و تحلیلی
(آزمونهای مربعکای ،رگرسیون لجستیک تکمتغیّره و
چندگانه برای تعیین رابطه بین متغیّرهای کیفی تحت بررسی)
استفاده گردید .در این مطالعه تمامی متغیّرهایی که در مدل
رگرسیون تکمتغیّره دارای سطح معنیداری کمتر از 0/2
بودند ،وارد مدل رگرسیون چندگانه شدند .سطح معنیداری در
آزمونهای آماری  0/08در نظر گرفته شد .این مطالعه دارای
کد اخالق به شماره IR/KMU/REC/1394/354ازکمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی کرمان میباشد.
یافتهها
از 231نفر شرکتکننده در مطالعه حاضر200 ،نفر
( )%86/60متأهّل بودند .میانگین سنّی افراد مورد مطالعه
 34/93±8/66سال بود .تعداد 163نفر از رانندگان ،تحصیالت
کمتر از دیپلم و دیپلم (ابتدایی ،دبیرستان و دیپلم)()%30/80
داشتند .میانگین سابقه رانندگی در بین افراد 10/18±6/14
سال بود.
بیشتر رانندگان (44نفر )%92/40،در طول ساعات  6صبح
تا  2بعد از ظهر مشغول رانندگی بودهاند و ساعات  10شب تا
 6صبح ،کمترین فراوانی ( 26نفر )%11/30 ،را از لحاظ تردّد
به خود اختصاص داده بود .الزم به ذکر است همین تعداد
راننده در دو شیف اول و دوم مشغول به فعالیت بودهاند .تعداد
228نفر ( )%48/30از رانندگان در حین رانندگی از کمربند
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رانندگان تاکسیهای بینشهری کرمان تشکیل میدادند.
حجم نمونه مطالعه پیشرو بر اساس فرمول برآورد نسبت ،با
در نظر گرفتن شیوع تقریبی تصادفات جادهای در رانندگان
وسایل نقلیه عمومی  )14( 0/28و خطای برآورد 0/06درصد و
همچنین با درنظرگرفتن دامنه اطمینان 48درصد 201 ،نفر
برآورد گردید .درنهایت برای افزایش توان مطالعه 231 ،نفر به
روش نمونهگیری آسان (غیر احتماالتی-در دسترس) از بین
تمامی رانندگان مسیرهای کرمان-جیرفت ،کرمان-سیرجان،
کرمان-رفسنجان ،کرمان-زرند ،کرمان-بم ،کرمان-بافت و
کرمان-بردسیر که دارای پایانه و تاکسی بینشهری بوده و در
هر 3شیفت به رانندگی مشغول بودند ،وارد مطالعه شدند.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای بود که روایی و پایایی
آن در مطالعه انجامیافته توسط حق دوست و همکاران در
سال  1342مورد سنجش قرار گرفته و ضریب همبستگی
پاسخهای سؤاالت آن برابر با  0/83برآورد گردید ( .)2در
پژوهش حاضر ،روایی صوری و محتوا بر اساس نظر 8نفر از
کارشناسان حوزه مربوط ،مورد بررسی و تأیید قرار گرفت؛
همچنین ضریب آلفای کرونباخ  0/49بهدست آمد .پرسشنامه
مورد استفاده متشکل از دو بخش و شامل  69سؤال بود.
بخش اول از  10سوال در رابطه با اطالعات زمینهای (سن،
میزان تحصیالت و وضعیت تأهل) ،مسیر رانندگی ،سابقه
رانندگی ،ساعات رانندگی ،تجربه رانندگی در شهرهای دیگر،
مقایسه کرمان با سایر شهرها از نظر وضعیت رانندگی و نحوه
بستن کمربند ایمنی ،تشکیل شده بود .در صورتی که افراد
شرکتکننده ،به سؤال «آیا از ابتدای سال  1342تجربه
تصادف داشتهاید؟» پاسخ مثبت میدادند ،میتوانستند به
83سؤال بخش دوم که مربوط به عوامل مؤثر بر وقوع
تصادفات ،نوع خسارت (فوتی ،جرحی و مالی) ،نوع تصادف و
محل و زمان وقوع تصادف بود ،پاسخ دهند .در مورد افرادی
که پاسخ آنها به سؤال فیلتر ،منفی بود ،تنها اطالعات بخش
اول ثبت گردید .تمامی پرسشنامهها در پایانههای مسافربری،
در زمان استراحت و توسط خود رانندگان تکمیل شدند.

سلمان فرحبخش و همكاران

دوره  ،52شماره  ،7بهار 7931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

جدول  -1اطالعات تفصیلی انواع تصادفات رانندگان تاكسیهاي بینشهري كرمان در طی سالهاي 1941-49
متغیّر

انواع تصادف

انواع خسارات

زمان تصادف

فصل تصادف

سطوح متغیّر

فراوانی (درصد)

برخورد با خودرو
برخورد با اجسام
برخورد با عابر پیاده
واژگونی خودرو
سایر موارد
مجموع
مالی و فیزیکی
جرحی
فوتی
مجموعی از هر  3نوع
مجموع
 6صبح –  2بعد از ظهر
 2بعدازظهر 10 -شب
 10شب 6 -صبح
مجموع
زمستان
تابستان
بهار
پاییز
مجموع

)%90/00( 39
)%23/10( 23
)%21/20( 18
)%3/10( 6
)%9/30( 9
)%100( 88
)%64/90( 84
)%20/00( 13
)%8/20( 3
)%2/90( 2
)%100( 88
)%93/10( 90
)%38/30( 30
)%13/30( 18
)%100( 88
)%33/60( 32
)%30/60( 26
)%18/80( 16
)%12/40( 11
)%100( 88
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ایمنی استفاده میکردند؛ بهگونهای که 169نفر ( )%31همیشه
در مناطق برونشهری و 113نفر ( )%80/60همیشه در مناطق
درونشهری از کمربند ایمنی استفاده میکردند.
تعداد 203نفر از رانندگان ( )%84/60تجربه رانندگی در
شهرهای دیگر را داشتهاند و 82نفر از آنان ( )%38/80رانندگی
در کرمان مشابه با رانندگی در شهرهای دیگر میدانستند؛ این
در حالی بود که 39نفر ( )%32رانندگی در کرمان را مشکلتر
از از رانندگی در شهرهای دیگر میدانستند.
از آغاز سال  1342تا ابتدای سال  ،1349حدود 88نفر
( )%36/90تجربه تصادف در کرمان را داشتهاند .میانگین
سابقه رانندگی در این افراد برابر 16سال بود .در این بین تعداد
83نفر ( )%43/60از این افراد ،داشتن تجربه رانندگی را در
کاهش تصادفات مؤثّر میدانستند .تعداد 92نفر از رانندگان

( )%94/20محل تصادف خود را در شهر و بقیّه آنها در خارج
از شهر گزارش کردند .در بین این 88نفر ،در نهایت 33نفر
( )%93/80توسط پلیس مقصر شناخته شدهاند و 29نفر
( )%28/20از افراد نیز خود را مقصر اصلی تصادف میدانستند.
جدول یک ،اطالعات تفصیلی را در خصوص انواع
تصادفات ،خسارات وارده و زمان بروز تصادفات ارائه میدهد.
براساس اطالعات این جدول ،بیشترین نوع تصادفات از نوع
برخورد با خودروی سواری و کامیون ( 39فقره تصادف)%90،
بوده است .تعداد  84فقره از تصادفات ( ،)%64/90خسارات
فیزیکی و مالی در پی داشتهاند .بیشترین تصادف در ساعات
6صبح تا 2بعدازظهر اتفاق افتاده بود ( 90فقره تصادف،
)%93/10؛ این در حالی بود که بیشترین تصادفات در فصل
زمستان با فراوانی  32فقره تصادف ( )%33/60رخ داده بودند.

بررسي حوادث جادّهای و عوامل مؤثّر بر آن از ديدگاه رانندگان تاکسيهای بين شهری کرمان در ...

وجود مناطق حادثهخیز با فراوانی  )%34/90( 68و عرض کم
جادّه با فراوانی  )%33/30( 66و در دسته عوامل فنی ،نور
خودرو با فراوانی  )%68/30( 84و فرسودگی خودرو با فراوانی
 )%82/40( 98بیشترین فراوانی را به ترتیب به خود اختصاص
دادند ( نمودارهای  2 ،1و.)3

نمودار  -1درصد فراوانی عوامل انسانی دخیل در بروز حوادث جادّهاي از ديدگاه رانندگان تاكسیهاي بینشهري
كرمان در سالهاي 1941-49
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در بین عوامل مؤثر در بروز حوادث جادهای که در این
مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند ،در دسته عوامل انسانی،
سرعت فرد با فراوانی  ،)%33/30( 62سرعت طرف مقابل با
فراوانی  )%60/80( 82و استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی
توسط رانندگان با فراوانی )%60/30 ( 81؛ در دسته عوامل
محیطی و جادّهای وضعیت بد جادّه با فراوانی ،)%88/30( 33

سلمان فرحبخش و همكاران
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نمودار  -1درصد فراوانی عوامل محیطی دخیل در بروز حوادث جادّهاي از ديدگاه رانندگان تاكسیهاي بینشهري
كرمان در سالهاي 1941-49

نمودار -9درصد فراوانی عوامل فنی و خودرو دخیل در بروز حوادث جاده اي از ديدگاه رانندگان تاكسی هاي بین شهري
كرمان در سال 1941-49

3
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برای تعیین عوامل خطر بروز تصادف رانندگی ،از
بر اساس نتایج حاصل از مطالعه و با استفاده از آزمون
مربعکای ،از مجموع 31نفر فرد مجرّد 11نفر ( )%38/80و از مدلهای رگرسیون لجستیک تکمتغیّره و چندگانه استفاده
200نفر فرد متأهّل 39نفر ( )%33سابقه داشتن تصادف از شد که متغیّر وابسته در این مدلها داشتن تصادف از ابتدای
ابتدای سال  1342تا انتهای سال  1349را ذکر کردند که این سال  1342تا انتهای سال 1349بود .متغیّرهای سن ،وضعیت
تأهّل ،میزان تحصیالت ،سابقه رانندگی و مسیر رانندگی
اختالف از نظر آماری معنیدار نبود (.)X2=0/02 ،P=0/83
در بین رانندگان با تحصیالت ابتدایی 14نفر ( ، )%22/90بهعنوان متغیّرهای مستقل در این مدل در نظر گرفته شد .این
از بین افراد با تحصیالت دبیرستان و دیپلم تعداد متغیّرها ابتدا وارد مدل رگرسیون تکمتغیّره شدند و تنها دو
90نفر( )%93/10و تعداد  26نفر ( )%30/80از دارندگان متغیّر سابقه رانندگی و مسیر رانندگی بهدلیل داشتن سطح
تحصیالت دانشگاهی سابقه تصادف داشتند که از لحاظ معنیداری کمتر از  0/2در مدل رگرسیون تکمتغیّره ،وارد
آماری ارتباطی بین میزان تحصیالت و داشتن سابقه تصادف مدل رگرسیون چندگانه شدند .برازش این مدل براساس
آزمون نیکویی برازش  Hosmer and Lemeshowبرابر با
بر اساس آزمون مربعکای مشاهده نشد (P=0/22
 0/49درصد گزارش گردید؛ همچنین آماره این آزمون برابر با
.)X2=2/44
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که رانندگان از نظر سن  2/88بود.
آزمون رگرسیون لجستیک تکمتغیّره نشان داد که
و داشتن سابقه تصادف بر اساس آزمون مربعکای اختالف
آماری معنیداری نداشتند ()X2=1/10،P= 0/33؛ اما از لحاظ داشتن سابقه رانندگی بین  10-18سال (،OR=2/81
سابقه رانندگی و داشتن تجربه تصادف16 ،نفر از افراد با سابقه  )P=0/01 ،CI95%=1/16–8/93و  18-20سال
رانندگی کمتر از پنج سال (21 ،)%24/10نفر با سابقه رانندگی ( )P=0/03 ،CI 95%=1/08–8/12 ،OR=2/42در مقایسه
پنج تا ده سال (31 ،)%28/40نفر با سابقه رانندگی ده تا پانزده با سابقه کمتر از  1-8سال ،احتمال رخداد تصادف را افزایش
سال (12 ،)%80/80نفر با سابقه رانندگی پانزده تا بیست سال میدهد .در مورد مسیر رانندگی نیز رانندگان مسیرهای
( )%80/89و تعداد 8نفر با سابقه رانندگی بیشتر از 20سال کرمان-سیرجان (،CI 95%=1/46–18/88 ،OR=8/82
( )%91/30تجربه تصادف داشتند که این اختالف براساس )P≤0/001کرمان-بم (،CI 95%=1/16–8/80 ،OR=3/20
(،OR=3/02
کرمان-زرند
و
آزمون مربعکای از لحاظ آماری معنیدار بود ()P=0/02 ،P≤0/001
 )P=0/01 ،CI 95%=1/29–3/36نسبت به مسیر کرمان-
.)X2=13/38
نتایج مطالعه نشان داد که بین مسیرهای مختلف رانندگی جیرفت بیشترین خطر بروز تصادف را داشتند.
در نهایت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چندگانه،
و داشتن سابقه تصادف ،رابطه آماری معنیداری براساس
آزمون مربعکای وجود داشت؛ بهگونهای که رانندگان بهاستثنای مسیر رانندگی ،سایر متغیّرهای ذکرشده بهعنوان
مسیرهای کرمان-زرند ( 21فقره تصادف ،)%29/30 ،کرمان -عامل خطر برای بروز تصادفات جادّهای مشخص نگردیدند
سیرجان ( 16فقره تصادف )%18/80 ،و کرمان-بم ( 13فقره تنها دو مسیر رانندگی کرمان-زرند (- 3/39 ،OR=2/83
تصادف )%18/30 ،در مقایسه با رانندگان سایر مسیرها  )P=0/02 CI95%= 1/12و کرمان-سیرجان (،OR=3/23
فراوانی تصادف بیشتری از ابتدای سال  1342داشتند  )P=0/08 ،CI95%=0/48- 10/62بهعنوان عامل خطر
شناسایی شدند (جدول .)2
(.)X2=18/01 ،P≤0/001

دوره  ،52شماره  ،7بهار 7931
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جدول  -1عوامل مؤثر بر بروز حوادث جاده اي در رانندگان تاكسی هاي بین شهري كرمان در سال هاي  1941-49بر اساس مدل رگرسیون
لجستیک تک متغیّره و چندگانه
تصادف
متغیّر

سطح

سطح تحصیالت

سابقه رانندگی

مسیر رانندگی

تعداد

درصد

خام

تعديلشده

28
64
33
18

68/10
66/30
88/30
60

20
126

68/80
63

21
83
92

19/90
86/80
28/80

34
60
30
10
3

30/40
39/10
94/20
98/80
88/30

38
18
10
22
29
20
19

33/60
38
38/80
38/40
83/30
69/80
81/40

1
)0/91-1/48( 0/40
)0/88-2/86( 1/28
)0/92-3/39( 1/14
0/33
1
)0/98-2/38( 1/06
0/83
1
)0/28- 1/10( 0/83
)0/31- 1/80( 0/68
0/22
1
)0/34-1/83( 0/88
)1/16-8/93( **2/81
)1/08-8/12( **2/42
)0/98-6/30( 0/34
0/01
1
)0/36-3/60( 0/80
)1/46-18/88( **8/82
)0/33-3/29( 1/04
)1/29-3/36( **3/02
)0/30-8/19( 1/40
)1/16-8/80( **3/20
≥0/001

1
)0/20-3/09( 0/38
)0/18-2/08( 0/86
)0/33-8/29( 1/34
)0/32-6/06( 1/34
0/28
1
)0/30-3/30( 1/01
)0/48-10/62( **3/23
)0/38-3/33( 1/04
)1/12-3/39( **2/83
)0/93-3/42( 1/31
)0/66-6/31( 2/06
0/13

 20تا  30سال
 30تا  90سال
 90تا  80سال
بیش از  80سال

19
38
26
10

مجرد
متأهل

11
39

ابتدایی
دبیرستان و دیپلم
دانشگاهی

14
90
26

 1تا  8سال
 8تا  10سال
 10تا  18سال
 18تا  20سال
بیش از  20سال

16
21
31
12
8

کرمان_جیرفت
کرمان_بردسیر
کرمان_سیرجان
کرمان_بافت
کرمان_زرند
کرمان_رفسنجان
کرمان_بم

11
6
16
3
21
11
13

خیر
درصد

38/40
33/30
91/30
90
مقدار P
38/80
33
مقدار P
22/90
93/10
30/80
مقدار P
24/10
28/40
80/80
89/80
91/30
مقدار P
22/90
28
61/80
29/10
96/30
38/80
98/10
مقدار P

بحث
نتایج حاصل از مطالعه حاضر که به بررسی
اپیدمیولوژیکی حوادث جادّهای در رانندگان تاکسیهای
بینشهری کرمان پرداخت ،نشان داد که نقش عوامل انسانی
در بروز حوادث جادهای بسیار پررنگ میباشد؛ اما هیچیک از
عوامل تحت بررسی مرتبط با عامل انسانی بهجز سابقه

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 23:56 IRDT on Wednesday April 4th 2018

وضعیت تأهّل

(فاصله اطمینان  49درصد)

(فاصله اطمینان  49درصد)

بلی
تعداد

سن

نسبت شانس

نسبت شانس

رانندگی ،با بروز حوادث جادهای رابطه معنیداری نداشتند .این
عوامل شامل :سن ،وضعیت تأهّل و میزان تحصیالت افراد
بود .با توجه به تأثیر عوامل محیطی در بروز حوادث جادّهای،
مسیر رانندگی نیز بهعنوان یک عامل مهم مورد بررسی قرار
گرفت که در این زمینه نیز رابطه آماری معنیداری بهجز در
مورد بعضی مسیرها ،مشاهده نشد.
4
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10

تحصیالت و سابقه داشتن تصادف رابطه آماری وجود داشت
( .)2اختالف موجود میتواند بهدلیل متفاوتبودن سطح
تحصیالت در افراد تحت مطالعه باشد .در مطالعه حاضر اکثر
افراد ،تحصیالت سیکل تا دیپلم داشتند؛ در حالیکه در مطالعه
حق دوست و همکاران ( ،)2اکثر افراد تحت مطالعه
تحصیالت دانشگاهی داشتند و با افزایش مرتبه تحصیالت نیز
خطر تصادف در افراد افزایش مییافت .این در حالی است که
در سایر مطالعات انجامشده ،داشتن تحصیالت نقش
محافظتکنندهای در بروز حوادث جادهای داشته است (.)18
به نظر میرسد همگن بودن تقریبی جامعه رانندگان از لحاظ
تحصیالت اثر این فاکتور را خنثی کرده است.
سن بهعنوان اولین متغیّر زمینهای در این مطالعه هیچ
رابطه آماری با داشتن سابقه تصادف در افراد نشان نداد .اما در
مطالعه انجامگرفته توسط  Hijarو همکاران در سال 2000
که به بررسی عوامل خطر مؤثّر بر تصادفات رانندگی در
بزرگراه  Mexico–Cuernavacaپرداخته بودند ،بین سن و
سابقه تصادف رانندگی ،رابطه آماری مشاهده شد؛ بهگونهای
که داشتن تصادف در افراد زیر 28سال در مقایسه با گروه
شاهد بهطور معنیداری بیشتر بود .یکی از دالیل اصلی این
اختالف ،مربوط به تعداد بیشتر افراد زیر 28سال در گروه مورد
میباشد ( .)20میانگین سنّی در مطالعه حاضر بیش از مطالعه
 Hijarو همکاران در سال  2000میباشد .به نظر میرسد با
افزایش سن ،شاید میزان بروز حوادث جادهای بهدلیل افزایش
تجربه ،کاهش بیابد .اما بر اساس نتایج مطالعه بختیاری و
همکاران ،سن افراد نقش مؤثّری در وقوع تصادفات دارد و
بهازای افزایش هر سال سن ،خطر وقوع تصادفات منجر به
جرح یا فوت نیز بهصورت معنیداری افزایش میبابد که این
نتایج با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد ( .)21در مطالعه
حاضر براساس نتایج آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه ،با
افزایش سن خطر وقوع حوادث افزایش یافت ،اما این اختالف
از نظر آماری معنیدار نبود.
با توجه به سایر مطالعات انجامگرفته در زمینه سابقه
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از بعد سایر عوامل انسانی مؤثّر بر بروز حوادث جادّهای ،بر
اساس یافتههای مطالعه حدود 80/60درصد رانندگان در
مناطق شهری از کمربند ایمنی در حین رانندگی استفاده
میکردند .در مطالعه انجامگرفته توسط  Borghebaniو
همکاران در کرمان در سال  ،1342این میزان در رانندگان
وسایل نقلیه سبک درونشهری برابر با  83/14بود که با نتایج
مطالعه حاضر تطابق کامل دارد ( .)11شاید دلیل باالبودن
تقریبی این میزان ،قانون اجباریشدن بستن کمربند ایمنی در
کشور ایران باشد .بر اساس نتایج مطالعه حاضر ،بستن کمربند
ایمنی در طول مسیر رانندگی صرفنظر از راههای
درونشهری و برونشهری برابر 48/30درصد میباشد که
بیانگر اجرای این قانون میباشد .متأسفانه هیچ مطالعهای در
ایران در زمینه بستن کمربند ایمنی ،قبل و بعد از قانون
اجباریشدن آن انجام نشده است.
بر اساس سایر یافتههای مطالعه ،سرعت غیر مجاز فرد،
سرعت طرف مقابل و نبستن کمربند ایمنی ،از جمله
فراوانترین رفتارهای پرخطر در رانندگی از دید رانندگان
برشمرده شدند .در مطالعه عدل و همکاران که به بررسی
اعمال ناایمن رانندگان تاکسیهای خطی در شهر تهران
پرداختند ،نتایجی مشابه با مطالعه حاضر بهدست آمد؛ با این
تفاوت که در مطالعه حاضر استعمال دخانیات در حین رانندگی
از نظر رانندگان عامل خطر مهمی تلقی نمیشد ()%24/90؛
اما در مطالعه عدل ،استعمال دخانیات بهعنوان اولین عامل
خطر با فراوانی 63/40درصد در زمره خطرناکترین عوامل
قرار گرفت .شاید دلیل این اختالف مربوط به شرایط اجتماعی
حاکم بر دو منطقه مختلف کرمان و تهران باشد که دیدگاه
کامالً متفاوتی را ایجاد کرده است (.)6
در مطالعه حاضر بین میزان تحصیالت افراد و سابقه
داشتن تصادف ،رابطه آماری مشاهده نشد؛ درحالیکه در
مطالعه انجامگرفته توسط حق دوست و همکاران در سال
 1342که به بررسی عوامل مؤثر بر بروز حوادث جادهّای در
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداختند ،بین میزان
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انجامشده در تهران که نشاندهنده افزایش خطر وقوع
تصادفات منجر به جرح یا فوت در گروههای با تحصیالت
کمتر مانند سیکل ،است مطابقت دارد و نشاندهنده نقش
محافظتی تحصیالت در برابر وقوع تصادفات بهخصوص
تصادفات منجر به جرح یا فوت است (.)29
در نهایت بر اساس نتایج حاصل از مدل رگرسیون
لجستیک چندگانه ،مسیر رانندگی افراد با خطر بروز تصادف
جاده رابطهای آماری نداشت؛ اما براساس نتایج مدل رگرسیون
لجستیک تکمتغیّره در بین مسیرهای رانندگی تحت مطالعه،
مسیرهای رانندگی کرمان-سیرجان ،کرمان-زرند و کرمان-بم
در مقایسه با مسیر کرمان-جیرفت بیشترین میزان تصادف و
همچنین بیشترین خطر بروز تصادف را به خود اختصاص داده
بودند .از لحاظ جغرافیایی مسیر کرمان-سیرجان بهعلّت
داشتن گردنههای متعدد و کوهستانیبودن ،جزء مناطق
حادثهخیز کرمان به حساب میآید .شهر سیرجان به علت
قرارگرفتن در مسیر یزد-بندرعباس و کرمان-شیراز ،از جمله
پرترافیکترین مسیرها در جنوب شرق کشور میباشد .مسیر
کرمان-زرند نیز بهعنوان مسیر مواصالتی بین کرمان-
هرمزگان-خراسان رضوی و مسیر کرمان-بم پل ارتباطی بین
استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان است که در واقع
محل عبور تمامی وسایل نقلیه سنگین باربری میباشند و به
تبع همین شرایط ،خطر بروز تصادف در این دو مسیر نسبت
به سایر مسیرهای برونشهری استان بیشتر میباشد (.)28
از محدودیتهای این مطالعه ،تورش یادآوری رانندگان
در مورد تصادفهایی بود که خسارات چندانی در پی نداشتند؛
همچنین تورش کمگزارشدهی افراد در خصوص تعداد
تصادفات رخداده در بازه زمانی مورد نظر وجود داشت.
پیشنهاد میشود مطالعات آتی به بررسی عوامل خطر
جادّهای در تمام رانندگان مسیرهای بینشهری بپردازند تا
نقش عوامل اصلی بهصورت کامل مشخص گردد.
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رانندگی که در قالب تعداد سالهایی که افراد پس از دریافت
گواهینامه رانندگی مشغول به رانندگی میباشند مطرح
میشود ،سابقه رانندگی بهعنوان یک متغیّر پیشگوییکننده در
بروز حوادث ترافیکی مورد بررسی قرار گرفت .این متغیّر
بهشدّت تعداد تصادفات افراد را تحت تأثیر قرار میدهد و
نشاندهنده تجربه رانندگی افراد است .این متغیّر در مقایسه با
سابقه تصادف ،با کاهش احتمال تصادف بهعلت خطای
انسانی در ارتباط است ( .)22در مطالعه حاضر بین بروز حوادث
جادّهای و تعداد سالهایی که افراد سابقه رانندگی داشتند،
رابطه آماری معنیدار مشاهده شد که با نتایج مطالعه
صورتگرفته توسط جوادی و همکاران که به بررسی نقش
عوامل شخصیتی (روانی)-اجتماعی در بروز حوادث ترافیکی
در پسران شهر تهران پرداخته بود ،تطابق داشت .آنها نشان
دادند که سابقه رانندگی به همراه داشتن گواهینامه رانندگی،
نقش محافظتکنندهای در بروز حوادث ترافیکی دارد
( .)23()P=0/01یکی از دالیل این تطابق ،مربوط به همراهی
عامل سابقه رانندگی با سن افراد میباشد؛ بهگونهای که افراد
مسنتر سابقه رانندگی بیشتر و درنتیجه تجربه بیشتری دارند.
اما همانگونه که بهنظر میرسد ،با افزایش سابقه رانندگی
احتمال رخداد تصادف بهدلیل مواجهه بیشتر افزایش مییابد؛
در نتیجه رانندگانی که تعداد سالهای بیشتری در این حرفه
مشغول به کار بودند ،در مقایسه با رانندگان تازهکار ،تجربه
تصادف بیشتری را داشتهاند .نکته قابل توجه در این قسمت
حضور همزمان دو عامل مدت زمان رانندگی (سابقه رانندگی)
و تجربه رانندگی است که تا حدودی نقش یکدیگر را خنثی
کرده و نشان داده شده است رانندگان با تجربهتر ،با احتمال
کمتری در مقایسه با سایرین دچار سانحه رانندگی میشوند.
در مطالعه حاضر نشان داده شد که سطح تحصیالت افراد
نقشی در وقوع تصادفات ندارد؛ اما بر اساس مدل رگرسیون
تکمتغیّره با افزایش تحصیالت ،خطر وقوع تصادف کاهش
مییابد که نشاندهنده نقش محافظتی تحصیالت در وقوع
تصادفات است .نتایج این قسمت از مطالعه با مطالعه
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... بررسي حوادث جادّهای و عوامل مؤثّر بر آن از ديدگاه رانندگان تاکسيهای بين شهری کرمان در

 انتظار میرود با انجام مداخالت مؤثر و،کشور را داراست
 از میزان این حوادث،آموزشهای الزم و ارتقای کیفیت راهها
و تلفات ناشی از آنها کاسته شده و سبب آسودگی خاطر
.مسافران محترم گردد
تقدیر و تشکر
از تمامی رانندگان مسیرهای بینشهری کرمان که با
 صمیمانه،صبر و حوصله کمال همکاری را با ما داشتند
.قدردانی میگردد
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