
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


9/بررسی عالئم پرودرومال در بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد  

  .7-13صفحات : 3شماره،5رهدو،1388تخصصی اپیدمیولوژي ایران؛  مجله

  مقاله پژوهشی

  هاي کشور تدوین شاخص سنجش عملکرد ایمنی راه

  3، محمد جواد جعفري2، حمید سوري1رجبعلی حکم آبادي

1
  تهران، ایران  ،اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارشناسی ارشد رشته بهداشت حرفه

2
تهران، ایران ،ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یقات ارتقاء ایمنی و پیشگیري از مصدومیتاستاد اپیدمیولوژي، مرکز تحق

  

3
تهران، ایران ،اي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی استادیار بهداشت حرفه

  

، پست 021-22439787: تلفن. ها، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یمنی و پیشگیري از مصدومیتتهران، اوین، مرکز تحقیقات ارتقاء ا: حمید سوري، نشانی: نویسنده رابط

  hsoori@yahoo.com: الکترونیکی

  6/4/1388: پذیرش؛ 10/12/1387: تاریخ دریافت

  

در این مطالعـه نشـانگرهاي   . ثر باشدؤسوانح ترافیکی م ناشی از در کاهش مرگ و جرح تواندمیتعیین وضعیت ایمنی راه : مقدمه و اهداف

  .هاي کشور تدوین شدشاخصی براي سنجش وضعیت ایمنی راه ،بر اساس رویکردهاي مختلف شد و دخیل در ایمنی راه شناسایی

هـا اسـتاندارد سـازي    تفاده از مقادیر کمینه، بیشینهو هدف آنها با اسداده. اندبندي شدهبعدطبقه 9یازده نشانگر انتخاب شده در  :کارروش

بـر اسـاس    .شـد  کشـور آسـیایی جمـع آوري    11هـاي  براي کاربردي بـودن شـاخص، داده  . اندشده و براساس سه رویکرد با هم تلفیق شده

ته و بهتـرین شـاخص بـراي سـنجش     که با مقادیر بدست آمده از شاخص ال حاجی مورد مقایسه قرار گرف محاسبه شده یها، نتایجشاخص

  .گردیدایمنی راه کشورانتخاب 

 2Rمقادیر شاخص بدست آمده از وزن دهی نشانگرها به مقادیر شاخص ال حاجی نزدیک بوده و رابطـه بـین مقـادیر ایـن دو داراي     :نتایج

به طوریکه سنگاپور و برونئی داراي بـاالترین امتیـاز،   . وجود دارداختالف آماري در وضعیت ایمنی راه کشورهاي آسیایی . است 994/0برابر 

ترین امتیاز بـر اسـاس شـاخص    مالزي و فیلیپین داراي امتیاز متوسط و ایران، تایلند، اندونزي، میانمار، کامبوج، ویتنام و الئوس داراي پایین

  .    ندهست

المت محور از عوامل موثر در حوادث راه هستند تا بتواننـد عملکـرد ایمنـی    کشورها نیازمند تدوین شاخص ترکیبی با نگاه س :گیرينتیجه

ایمنی راه در کشور ما هنوز با وضع مطلوب فاصله داشته و نیاز بـه  . راه در کشور خود و در مقایسه با سایر کشورها را موردارزیابی قرار دهند

  . توجه بیشتر دارد

  نح ترافیکیراه، سنجش عملکرد، سوا ایمنی: واژگان کلیدي

  مقدمه

نقلیه روز به روز رو بـه افـزایش    لهمان طور که استفاده از وسای

است، حوادث راه نیز به عنـوان عـاملی در افـزایش مـرگ و میـر و      

آمـار سـازمان بهداشـت جهـانی نشـان      . یابـد صدمات گسترش می

میلیون نفـر در حـوادث راه کشـته و     2/1دهد که ساالنه حدود می

انـد کـه تقریبـا نیمـی از     نفردچـار صـدمه شـده    میلیون 50حدود 

همچنــین بــرآورد ). 1(د هســتنصــدمات، شــدید و نــاتوان کننــده 

شود در صورتی که اقدامات موثري براي ارتقاء سطح ایمنـی راه  می

صورت نگیرد صدمات راه از رتبـه نهـم علـل مـرگ ومیـر در سـال       

در سـال ). 2(کنـد  صـعود مـی   2020به رتبه سوم در سال  1990

میالدي سازمان بهداشـت جهـانی برنامـه اي تحـت عنـوان       2004

صــدمات و  از را بـراي افــزایش آگـاهی   "ایمنـی راه، عـدم حادثــه  "

ایـن برنامـه نشـان     .هـاي حمـل و نقـل راه در پـیش گرفـت     هزینه

اري مناسب از صـدمات  ذتوان با اقدامات و سیاست گدهدکه میمی

اه و مطالعه این مباحث، در مباحث ایمنی ر). 2(راه پیشگیري کرد 

هـا و  عوامل مختلفی دخیل هستند که بـراي تسـهیل در سـنجش   

هـم چنـین   . ها الزم است از شاخص ترکیبی اسـتفاده شـود  ارزیابی

اي اسـت کـه پیامـد آن    درك عمومی مردم از حـوادث راه، مسـئله  

 ،درکشورهاي در حال توسـعه . استمرگ، صدمات و خسارات مالی 

دانند و توجهی به سـایرعلل  ل اصلی مسئله میخطاي انسانی را دلی

تـرین  سـفانه، معمـول  أمت). 3(و عوامل دخیل در این مسئله ندارند 

 مقیاس سنجش بزرگی مسئله ایمنی راه در کشورها، تعـداد کشـته  

) تعداد کشته به ازاي وسـیله نقلیـه یـا بـه ازاي جمعیـت     (شدگان
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  و همکاران حکم آبادي/ 8

یده بوده و توسط ها اغلب مشکل و پیچگیري این میزاناندازه. است

و در بسیاري از مـوارد، داراي مقیـاس    یستافراد جامعه قابل فهم ن

. اسـت اي به مطالعه دیگر متفاوت یکسان نبوده و از مطالعه) واحد(

تواند ارتقاء ایمنی راه را به سـوي  نمی شدگان بنابراین، تعداد کشته

هـا  هبهبود ایمنی را). 4(هدف تعیین شده به طور واضح نشان دهد 

کـه بایـد    استهاي مستمر، یکپارچه و منظم مستلزم انجام فعالیت

هـاي ایمـن،   هاي مختلف مدیریتی، طراحـی و سـاخت راه  در زمینه

هاي موثر ایمنـی،  بهبود و رفع نقاط حادثه خیز، تبلیغات و آموزش

استاندارد ایمنی وسایط نقلیه، وضع مقـررات و قـوانین ترافیکـی و    

 اسـتو هـاي پزشـکی و غیـره    نجـات و فوریـت   ها، عملیاتاعمال آن

هـاي مختلـف و   هـا داراي شـاخص  تعیین وضـعیت هـر یـک از آن   

ها مهم ها، ارتقاي شاخصدر فرایند بهبود ایمنی راه. متعددي است

یکـی از  . ها خواهد شدمنجر به بهبود پایدار ایمنی راه بوده و نهایتاً

سـنجش ایمنـی    هاي اصلی ارزیابی ایمنی راه در یک کشور،چالش

کـه بیشـتر بـر روي پیامـد      اسـت ها بر اساس معیارهاي قدیمی راه

معیارهاي موجود به . ها متمرکز هستندیعنی میزان مرگ و میر راه

را بـه روش  ) حوادث راننـدگی (توانند بزرگی مسئله طور واضح نمی

د، پیچیده بـوده و توسـط افـراد عـادي     نساده و قابل فهم نشان ده

د و معیارهایی هستند که فقط به یـک  هستنبل فهم جامعه کمتر قا

توجه داشـته و در آن سـایر   ) میزان مرگ و میر(حوادث راه از بعد 

از هـدف  ). 5(شـوند  عوامل دخیل در حوادث راه نادیده گرفته مـی 

اسـت کـه از سـنجش     بـوده  مطالعه، تـدوین شاخصـی مرکـب   این 

این شاخص  .شده باشدپارامترهاي انسان، سیستم و نتیجه تشکیل 

اران ذسیاســت گــ. دهــدثر در ایمنــی راه را نشــان مــیؤعوامــل مــ

ند براي اتخاذ تصـمیمات مناسـب، اولویـت بنـدي اقـدامات      نتوامی

  .  هاي کشور از این شاخص استفاده کنندآینده و ارزیابی ایمنی راه

  کارروش

مطالعه از نـوع تحلیلـی و تطبیقـی بـوده و بـر روي نشـانگرهاي       

ها بـر اسـاس   آوري دادهجمع. سطح ماکرو تمرکز دارد ایمنی راه در

کـه وزارت راه و   بـود دستورالعمل دبیرخانه کمیسـیون ایمنـی راه   

ترابري کشور آن را به منظور انجام هماهنگی در خصـوص تهیـه و   

ارائه آمار و اطالعات تصادفات راه هاي کشـور تهیـه کـرده اسـت و     

بنـابراین،  . شـده اسـت   هـا اخـذ  هـاي ذیـربط آن  ها از سـازمان داده

نقلیه، میزان اسـتفاده از کـاله و    ئلاطالعات مورد نیاز در مورد وسا

کمربنــد ایمنــی از پلــیس راهنمــایی و راننــدگی نیــروي انتظــامی 

هـاي کشـور از سـازمان    ، طـول راه )ناجـا (جمهوري اسالمی ایـران  

راهداري و حمل ونقـل راه، میـزان تحصـیالت از وزارت آمـوزش و     

 ئلزان شهر نشینی از مرکز آمار ایران، میزان خطر وسـا پرورش، می

و خطـر  ) وسـیله نقلیـه   10000بـه ازاي   شـده  تعداد کشته(نقلیه 

از ) نفــر جمعیــت 100000بــه ازاي  شــده تعــداد کشــته(انســانی 

هـاي  هـا و سـایر نشـانگرها از سـایت    دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه

ن بین المللی راه و سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و فدراسیو

اي ده کشـورجنوب شـرقی آسـیا    شبکه ایمنی حمل و نقل منطقـه 

  . آوري شده استجمع

  :مرحله تشکیل شده است که عبارتند از 5تدوین شاخص از 

شناسایی نشانگرهاي دخیل در سنجش ایمنی راه و انتخـاب   -1

  نشانگرهاي مناسب  

  استانداردسازي نشانگرها -2

  نگرها  نشا به وزن دادن -3

  تلفیق نشانگرها بر اساس رویکردهاي مختلف -4

تعیین سطح ایمنی کشورها بر اساس نتـایج بدسـت آمـده از     -5

  شاخص تدوین شده

اولین مرحله در تدوین شاخص، شناسایی نشانگرهاي دخیـل در  

که در کشـورهاي مختلـف بـراي تعیـین وضـعیت       استایمنی راه 

نشـانگر شناسـایی    46تعـداد  .شـود ایمنی راه کشورها استفاده می

که پـس از برگـزاري یـک تـا دو نشسـت بـا هـر یـک از         ) 6(شده 

کارشناسان ایمنی راه کشور با استفاده از روش بحث متمرکـز و بـا   

هاي موجود در کشور نشـانگرهاي زیـر بـراي تـدوین     توجه به داده

  . اندشاخص انتخاب شده

  )X1(به ازاي وسیله نقلیه  شده تعداد کشته -1

  )X2(به ازاي جمعیت  شده تعداد کشته -2

  )X3(درصد استفاده از کمربند ایمنی صندلی جلو  -3

  )X4(درصد استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران  -4

  )X5(درصد وسایط نقلیه غیر موتورسیکلت  -5

  )X6(هاي کشور درصد راه هاي آسفالته به کل راه -6

  )X7(جمعیت کشور درصد افراد شهرنشین به ازاي کل  -7

ـ  -8 ازاي سـرمایه بـر حسـب دالر آمریکـا      هدرآمد سرانه واقعی ب

)X8(  

  )X9(امید به زندگی بر حسب سال -9

)X10(شاخص توسعه انسانی  -10

)X11(درصد تحصیالت افراد جامعه  -11

  :اند که عبارتند ازبندي شدهبعد طبقه 9نشانگرهاي فوق در 

  )D1(بعد حمل و نقل  -1

  )D2(انسانی بعد  -2

  )D3(بعد رفتار کاربران راه  -3
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9/هاي کشور تدوین شاخص سنجش عملکرد ایمنی راه  

  ه و هدف نشانگرهامقادیر کمینه، بیشین -1جدول شماره 

  مقدار هدف  مقدار بیشینه  مقدار کمینه  نشانگرها  ابعاد

  1  600  2/1  وسیله نقلیه10000به ازاي  شده تعداد کشته  حمل و نقل

  5  70  5  نفرجمعیت 100000به ازاي  شده تعداد کشته  انسانی

  97  100  0  درصد وسایط نقلیه غیر از موتورسیکلت  ایمنی وسیله نقلیه

  100  100  0  درصد راه هاي آسفالته  وضعیت راه

  80  100  0  درصد استفاده از کمربند ایمنی  رفتار کاربران راه

  80  100  0  درصد استفاده از کاله ایمنی توسط موتورسواران

  100  100  10  درصد افراد شهرنشین کشور  شهرنشینی

  ---- --  40000  100  میزان درآمد سرانه واقعی به ازاي سرمایه  استاندارد زندگی

  ------   85  25  امید به زندگی  سالمتی

  98/0  963/0  281/0  شاخص توسعه انسانی

  100  100  0  میزان سواد بزرگساالن  تحصیالت

  )D4(بعد ایمنی وسیله نقلیه  -4

  )D5(بعد وضعیت راه  -5

  )D6(بعد شهرنشین بودن  -6

  )D7(بعد استاندارد زندگی  -7

  )D8(بعد سالمتی  -8

  )D9(بعد میزان تحصیالت  -9

و بعـد  ) X4(و ) X3(داراي دو نشانگر ) D3(بعد رفتار کاربران راه 

  .است) X10(و ) X9(نیز داراي دو نشانگر ) D8(متی سال

قبــل از تلفیــق نشــانگرها، بــه دلیــل ایــن کــه نشــانگرها داراي  

هاي مختلـف از  داراي مقیاس ينشانگرها. ندیستواحدهاي یکسان ن

 وسیله نقلیه، تعداد کشـته  10000به ازاي  شده قبیل تعداد کشته

هــا نــد ایــنجمعیــت، درصــد، ســال و مان 100000بــه ازاي  شــده

و بعد از استانداردسازي با رویکردهاي مختلـف   شداستانداردسازي 

هـاي صـورت گرفتـه، یـافتن     با توجه به بررسی. دشدنبا هم تلفیق 

مقادیر کمینه، بیشینه و هدف نشانگرها، اهداف موردنظر و کارهاي 

هــاي زیــر بــراي استانداردســازي روش ،افــراد قبلــی در ایمنــی راه

بـراي دو نشـانگر خطـر     ؛استفاده قرار گرفتـه اسـت  نشانگرها مورد 

وسیله نقلیه و انسانی از روش مقدار هدف و براي سایر نشـانگرها از  

روش مقادیر بیشینه وکمینه بـراي استانداردسـازي اسـتفاده شـده     

براي مثال مقادیر کمینـه و بیشـینه بـراي وضـعیت راه و     ). 6(است

در نظـر   85و  25د زندگی صفر و صد و براي امی ،ار کاربران راهترف

. گرفته شد
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هاي مربوط به مقدار کمینه، بیشـینه و هـدف نشـانگرها در    داده

  )4، 8، 9، 10، 11(نشان داده شده است  1جدول 

ن اند که بـر اسـاس آ  نشانگرها بر اساس سه روش وزن دهی شده

  :هاي زیر بدست آمده استشاخص

  )Index1(براساس دادن وزن برابر به نشانگرها  -1





9

1

1

9

1

i
iDIndex  

D1 : ابعاد استاندارد شده براي کشورi  

وزن دادن براســــاس قضــــاوت کارشناســــان ایمنــــی راه  -2

7هاي صورت گرفته بـا  بدین منظور با هماهنگی): 2Index(کشور

هـا  از کارشناسان و متخصصان ایمنی راه مصـاحبه شـد و از آن  نفر

ارزیـابی هـر نشـانگر بـه     . خواسته شد که به نشـانگرها وزن دهنـد  

میزان اثر ایـن نشـانگرها    ،صورت ذهنی بوده و برداشت کارشناسان

  .دهدرا در حوادث راه نشان می

SIHIPIIndex 3.04.03.02   

PI :شاخص پیامد  

HI :شاخص رفتار انسانی  

SI :شاخص سیستم  

  شامل بعد خطر وسیله نقلیه و خطر انسانی: شاخص پیامد

2
21 DD

PI
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  و همکاران حکم آبادي/ 10

  مقادیر نشانگرها در کشورهاي منتخب -2جدول شماره 

  ویتنام  تایلند  سنگاپور  فیلیپین  میانمار  مالزي  الئوس  اندونزي  کامبوج  برونئی  ایران  نشانگر

  94/10  23/5  97/2  79/9  99/27  88/4  87/20  19/12  73/22  14/1  27/23  وسیله نقلیه  10000به ازاي  شده داد کشتهتع

  15/16  41/20  58/4  96/4  68/2  64/25  81/9  97/12  54/7  82/7  7/38  نفر  100000به ازاي  شده تعداد کشته

  15  30  85  30  11  70  9  15  10  75  35  درصد استفاده از کمربند ایمنی

  3  35  85  30  6  75  7  60  8  35  3/40  درصد استفاده از کاله ایمنی 

  6/5  1/29  81  3/62  1/63  8/51  9/19  8/24  8/24  97  61  نقلیه غیرموتورسیکلت  لدرصد وسای

  25  94  100  20  12  76  14  46  16  91  90  درصد راه هاي آسفالته

  24  20  100  59  28  76  19  46  17  91  3/64  درصد شهرنشینی در کشور 

  2300  7010  28077  4170  1027  10276  1720  3609  2060  19210  6995  درآمد سرانه واقعی کشور بر حسب دالر 

  69  1/69  9/78  8/69  2/57  4/73  3/54  2/67  4/57  6/76  4/70  امید به زندگی بر حسب سال

  691/0  768/0  916/0  753/0  551/0  805/0  534/0  711/0  568/0  871/0  736/0  شاخص توسعه انسانی 

  3/90  6/92  5/92  6/92  3/85  7/88  4/66  83  4/69  88  2/77  درصد تحصیالت افراد جامعه 

  نتایج بدست آمده از چهار شاخص -3جدول شماره 

  ویتنام  تایلند  سنگاپور  فیلیپین  میانمار  مالزي  الئوس  اندونزي  کامبوج  برونئی   ایران  

Index1  42/52  21/81  29/33  97/40  53/30  36/61  81/41  59/55  69/84  08/49  07/33  

  10  6  1  4  7  3  11  8  9  2  5  رتبه

Index2  7/39  96/70  2/25  24/36  12/22  99/56  15/32  54/46  23/81  91/37  95/21  

  11  6  1  4  8  3  10  7  9  2  5  رتبه

Index3  61/37  79/73  88/21  26/33  65/19  44/54  08/27  06/41  35/75  06/37  91/20  

  10  6  1  4  8  3  11  7  9  2  5  رتبه

RSDI  42/35  78/73  5/22  4/31  5/20  5/52  5/28  5/40  94/77  5/36  5/19  

  11  5  1  4  8  3  10  7  9  2  6  رتبه

Index1 :شاخص براساس دادن وزن برابر به نشانگرها

Index2 : کارشناسانشاخص بر اساس قضاوت  

Index3 :شاخص براساس مرور مقاالت و تجربیات گذشته  

RSDI :راهیمنی شاخص توسعه ا  

  بعد رفتار کاربران راه: شاخص رفتار انسانی

3DHI 
  

شامل ابعاد ایمنی وسـیله نقلیـه، وضـعیت راه،    : شاخص سیستم 

  شهرنشینی، استاندارد زندگی، سالمتی و تحصیالت 

6
987654 DDDDDD

SI



  

ــاالت     -3 ــرور مق ــته و م ــات گذش ــاس تجربی ــر اس وزن دادن ب

)Index3:(  

987

6543213

050050050

05005005035010250

D.D.D.

D.D.D.D.D.D.Index




کشور  11هاي ها، دادهپس از وزن دهی نشانگرها و تدوین شاخص 

ها قرار داده و نتایج آن با شاخص آوري و در شاخصآسیایی جمع

ي سنجش وضعیت شود و بهترین شاخص براال حاجی مقایسه می

 استشاخص ال حاجی شاخص ترکیبی . شودایمنی راه انتخاب می

ها در کشورهاي در حال براي سنجش ایمنی راه 2007که در سال 

  :شودبر اساس رابطه زیر محاسبه می وتوسعه تدوین شده است 

10654

321

10050150150

1502020

X.X.X.X.

X.X.X.RSDI




  

RSDI(Road Safety Development Indicator) : شاخص

نی راهتوسعه ایم

ها بین صفر تا صد اسـت و بـر اسـاس    امتیاز بدست آمده شاخص

، سطح ایمنی راه در سه گروه 2007بندي ال حاجی در سال طبقه

  .شودزیر تقسیم بندي شده و سطح ایمنی راه کشور تعیین می

1-70Index : ایمنی راه در سطح باال قرار دارد  

2-7040  Index : ایمنــی راه در ســطح متوســط قــرار

  .دارد
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11/هاي کشور تدوین شاخص سنجش عملکرد ایمنی راه  

  هاي به دست آمده از ایمنی راه در کشورهاي منتخب با شاخص ال حاجینتایج شاخص-1نمودار شماره

3-40Index :ایمنی راه در سطح پایین قرار دارد.  

د که سطح ایمنـی راه در آن کشـور   ندهامتیازهاي باال نشان می

باالست و اقـدامات مناسـبی در کـاهش وقـوع حـوادث راه صـورت       

کـه   ندهسـت اما امتیازهاي پـایین نشـان دهنـده ایـن     . گرفته است

بـه   و بایـد سـریعاً   اسـت عملکرد ایمنی راه در آن کشور نـامطلوب  

در منظور کاهش میزان سوانح و حوادث راه اقدامات مناسب و الزم 

  .)5(گرفته شود نظر 

  هایافته

به منظور کاربردي بودن شاخص و همچنین مقایسه آن با نتـایج  

شور ک 11شاخص ال حاجی براي کشورهاي در حال توسعه، تعداد 

هاي مـورد نیـاز   که داراي تعاریف نشانگرهاي یکسان هستند و داده

انتخاب شده است که شامل ایران، برونئـی   بوداین کشورها موجود 

، اندونزي، الئوس، کـامبوج، مـالزي، میانمـار، فیلیپـین، سـنگاپور،      

و ADB ،ASNetبراساس پایگـاه اطالعـاتی   . استتایلند و ویتنام 

GlobeSafe  میزان درآمد سـرانه واقعـی بـه ازاي     2002در سال

، کـامبوج  1720، الئوس 19210، برونئی 6995سرمایه براي ایران 

، فیلیپــین 1027، میانمــار 9120، مــالزي 3230، انــدونزي 2060

دالر آمریکا  2300و ویتنام  7010، تایلند 24040، سنگاپور 4170

اي ایران وسیله نقلیه بر 10000تعداد کشته شدگان به ازاي . است

، الئـوس  19/12، انـدونزي  37/22، کـامبوج  14/1، برونئـی  27/23

، ســنگاپور 79/9، فیلیپــین 99/27، میانمــار 88/4، مــالزي 87/20

و بــر اســاس گــزارش  اســت94/10و ویتنــام  23/5، تایلنــد 97/2

توســعه انســانی از ملــل متحــد کشــورهاي منتخــب داراي میــزان 

در  کـه  بـه طـوري   ،ندهستمتوسط و پایین شاخص توسعه انسانی 

، اندونزي 130، کامبوج 33، برونئی 101ایران در رتبه  2003سال 

، سنگاپور 83، فیلیپین 132، میانمار 59، مالزي 135، الئوس 111

مقــادیر نشــانگرهاي . قــرار داشــتند 102و ویتنــام  76، تایلنــد 25

هـاي معتبـر   کشورهاي منتخب از سـازمان هـاي ذیـربط و سـایت    

ــع ــانی جم ــه در جــدول جه ــماره آوري شــده ک ــده  2ش آورده ش

.)4، 9،8، 10، 11، 12(است

ها بر اسـاس  میزان شاخص 2شماره هاي جدولبا توجه به داده 

فرمول یاد شده محاسبه شده کشورها از نظر مقدار بدست آمـده   4

نشـان داده   3شـماره  که در جدول ندابندي شدهها رتبهاز شاخص

.شده است

  بحث

روند رو به رشد مرگ هاي ناشی از سوانح  ،دهه اخیر طی دو سه

تـرین  ترافیکی در کشـور، ایـن مسـئله را بـه عنـوان یکـی از مهـم       

هر چند این روند در . عمومی مطرح کرده است سالمتهاي اولویت

دهد، لکن هنوز میزان مـرگ  سال اخیر روند کاهشی را نشان می 4

بسـیاري از   ازبـاالتر   و مصدومیت ناشی از سوانح ترافیکی در کشور

سـه عامـل انسـان، وسـیله     . دهـد کشورهاي جهان و آسیا نشان می

عامل انسـانی را   ،نقلیه و راه در این موضوع دخالت دارند و متولیان

در خصوص عامـل راه در سـطح کشـور    . پندارندترین عامل میمهم

کار علمی مدونی از منظر سالمت صورت نگرفته و از دالیـل عمـده   
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  و همکاران حکم آبادي/ 12

  2007ضریب تعیین نتایج شاخص وزن دهی بر اساس مرور مقاالت در کشورهاي مورد مطالعه و شاخص ال حاجی در سال  -2نمودار شماره

هاي مربـوط بـراي سـنجش آن بـوده     تدوین نشدن شاخص آن نیز

شاخصی که به صورت ترکیبـی وضـعیت ایمنـی راه را مـورد     . است

 2007دهد شاخص ال حاجی اسـت کـه در سـال    سنجش قرار می

بدین منظـور نتـایج   ). 5(براي کشورهاي آسیایی تدوین شده است 

بدست آمده از سه شاخص با این شاخص مقایسـه شـده و بهتـرین    

کـه در   ؛شاخص براي سنجش ایمنی راه کشور تدوین شـده اسـت  

. شـود نتایج بدست آمده از شـاخص مشـاهده مـی    3شماره جدول

نتایج بدست آمده از شاخص وزن دهی بـر اسـاس مـرور مقـاالت و     

) RSDI(به مقادیرشاخص ال حـاجی  ) Index3(تجربیات گذشته 

یر بدسـت  نتـایج مقـاد   1شماره ، به طوري که شکلاستتر نزدیک

  .دهدها و شاخص ال حاجی را نشان میآمده از شاخص

عواملی از  ،)14،13، 15(با توجه به مقاالت موجود در ایمنی راه 

، امیـد بـه   )جمعیت شـهري (قبیل درصد افراد شهرنشین در کشور 

زندگی، درآمد سرانه واقعـی بـه ازاي سـرمایه، میـزان سـواد افـراد       

ثر ؤکـه در میـزان حـوادث راه مـ     هـا بزرگسال جامعه و ماننـد ایـن  

و شـوند  هستند باید به صـورت جداگانـه مـورد بررسـی قـرار داده      

ارتبـاط بـین شـاخص     .ها بر حوادث راه تعیین شودثیر آنأمیزان ت

وزن دهی بر اساس مرور مقاالت و تجربیـات گذشـته بـا امیـد بـه      

زندگی، میزان درآمد سرانه واقعی، شاخص توسعه انسانی و درصـد  

ــه ترتیــب دارايتحصــ یالت ب
2R  ــر و  946/0، 964/0، 959/0براب

است و این مقادیر نشان دهنده آن اسـت کـه رابطـه قـوي      921/0

دارد که باید مورد توجه وجود بین شاخص با نشانگرهاي مورد نظر 

تا بتوان با گرفتن تصمیمات و اقـدامات مناسـب در ایـن     گیرد قرار

عوامـل یـاد شـده در    . کشور شدهادر  قاي ایمنی راهزمینه باعث ارت

ولی در شاخص بر اسـاس   اند شاخص ال حاجی در نظر گرفته نشده

. انـد  وزن دهی مرور مقاالت و تجربیات گذشته در نظر گرفته شـده 

اي در اخـتالف قابـل مالحظـه    کـه  دهدهمچنین مطالعه نشان می

به طـوري   ؛اردوضعیت ایمنی راه در بین کشورهاي آسیایی وجود د

ــنگاپور  ــه س ــاز (ک ــی ) 35/75امتی ــاز (و برونئ داراي ) 79/73امتی

) 06/41امتیـاز  (و فیلیپـین  ) 44/54امتیاز (باالترین امتیاز، مالزي 

، )06/37امتیاز(، تایلند )61/37امتیاز (داراي امتیاز متوسط و ایران 

یـاز  امت(، کـامبوج  )08/27امتیاز (، میانمار )26/33امتیاز (اندونزي 

داراي ) 65/19امتیـاز  (و الئـوس  ) 91/20امتیـاز  (، ویتنام )88/21

سـنگاپور و برونئـی بـا     .ندهسـت ترین امتیاز بر اساس شاخص پایین

بندي کشـورها بـر اسـاس شـاخص ال حـاجی جـزء       توجه به طبقه

ایمنی راه، مالزي و فیلیپین جزء کشـورها   يبا سطح باال يکشورها

یـران، تایلنـد، انـدونزي، میانمـار،     با سـطح متوسـط ایمنـی راه و ا   

با سطح پـایین ایمنـی راه    يکامبوج، ویتنام و الئوس جزء کشورها

عملکرد ایمنی راه در این کشورها نامطلوب بوده و باید  وند قرار دار

به منظور کاهش میزان سوانح و حوادث راه اقدامات مناسـب   سریعاً

یـن مـورد انجـام    تاکنون در کشـور تحقیقـی در ا  .و الزم اتخاذ شود

هـاي  توان بـراي سـنجش ایمنـی راه   از این شاخص می. نشده است

اران و افـراد جامعـه از مشـکالت    ذکشور، افزایش آگاهی سیاست گ

هـا، ایجـاد   ها، شناسایی عوامل اصلی دخیل در ایمنـی راه ایمنی راه

هـاي  هاي کشور در مقایسه با مدلتصویر کلی از وضعیت ایمنی راه

ثر در حوادث راه اسـتفاده  ؤبندي اقدامات مل اولویتقدیمی و تسهی
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13/هاي کشور تدوین شاخص سنجش عملکرد ایمنی راه  

از هــاي قابــل اعتمــاد همچنــین بــه دلیــل عــدم وجــود داده ؛کــرد

اختالف در تعریف نشـانگرها در کشـورهاي مختلـف در     و نشانگرها

صورت مقایسه وضـعیت ایمنـی راه در سـطح بـین المللـی و عـدم       

تایج محتـاط  وزن دهی نشانگرها باید در تفسیر ن نحوه سازيشفاف

مطالعه حاظر اولین کار تحقیقاتی انجام شده در کشور از منظر . بود

عمومی است که ایمنی راه را نه تنها با شاخص مرگ بلکـه   سالمت

عملیـاتی  . با سایر معیارهاي مرتبط با سالمت انسان سنجیده اسـت 

هاي تدوین شـده در ایـن مطالعـه در سـطح کشـور      کردن شاخص

لــزوم گــردآوري نظــرات . مــی و جــامع اســتنیازمنــد فعــالیتی عل

 ضـروري کارشناسان و ذي نفعان بیشتر در حوزه حمل و نقـل نیـز   

الزم است نظـام سـالمت کشـور بـه عنـوان متـولی سـالمت        . است

هاي ترافیکی بـه  تري در موضوع مصدومیتمشارکت فعال ،عمومی

خصوص در مرحله پیش رخداد و رخداد داشته باشـد و بـا نگـاهی    

  .حور به مشکل توجه شودسالمت م

هـاي  به منظور رسـیدن بـه نتـایج مطلـوب نیـاز اسـت کـه داده       

آوري شـده تـا بتـوان شـاخص     بسیاري از کشورهاي آسیایی جمـع 

بدست آمده از مرور مقاالت را براي کشـورهاي آسـیایی عمومیـت    

موجود اسـت   ،هاي زیادي براي تدوین شاخص مرکبروش. بخشید

انتخـاب بهتـرین   . ندهسـت و معایـب خـود   که هر کدام داراي مزایا 

روش براي تلفیق نشانگرها نیازمند بررسی هاي بیشـتر و مطالعـات   

به هر حال دادن وزن بـه نشـانگرها براسـاس     .استتر تجربی وسیع

تـرین روش بـراي   تواند مطلوبمرور مقاالت و تجربیات گذشته می

دو  تدوین شاخص مرکب باشد که این مقالـه نیـز ایـن روش را بـر    

همچنـین بایـد   . کندروش دیگر ارجحیت داده و آن را پیشنهاد می

د تا بتوان نتایج نآوري شوها و منابع مطمئن جمعها از سازمانداده

در این تحقیق، عالوه بـر ایـن کـه    . تري بدست آوردبهتر و مطمئن

ثر در ایمنـی راه  ؤشاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از عوامل مـ 

ي تشکیل دهنده شاخص توسـعه انسـانی از قبیـل    ده، اجزاشتلقی 

میزان درآمد سرانه واقعی کشور، سطح سالمتی، تحصیالت و امیـد  

هـا بـه صـورت    به زندگی نیز مورد توجه قرار گرفته است و اثـر آن 

  . شده استجداگانه بر حوادث راه بررسی 

  تشکر و قدر دانی

دانشـکده  الن محترم ئوهاي مسها و تالشنویسندگان از حمایت 

بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شـهید بهشـتی، مسـووالن محتـرم     

هایی که در دادن اطالعات مساعدت نمودند و آقاي حسین سازمان

. کنندآوري اطالعات کمک کردند سپاسگزاري میفالح که در جمع

این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسـی ارشـد رشـته بهداشـت     

ه بهداشـت و مرکـز تحقیقـات ارتقـاء     اي است که در دانشـکد حرفه

ها دانشـگاه علـوم پزشـکی شـهید     ایمنی و پیشگیري از مصدومیت

  .بهشتی انجام شده است
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