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چکیده
اهداف حوادث رانندگی سومین علت مرگ در جهان و دوماین علات مارگ در منااطح درحاالتوساعه اسات .در
شهرستان بعد از بیماری های قلبی و عروقی همانند الگاوی کشاوری در رتباة دوم مارگ قارار دارد .هادی از ایان
پژوهش بررسی عوامل مؤثر در تصادفات درونشهری است.
مواد و روشها این مطالعه از ناو طاولی اسات .جامعاة آمااری تماامی مصادومان بساتریشاده  881نفار در
بیمارستان شهید دکتار بهشاتی سابزوار باهعلات حاوادث ترافیکای درونشاهری ،از مورخاه  9051/0/98لغایات
 9011/0/98بودند .از پرسشنامة خودساخته استفاده شد .اعتبار پرسشنامه را کارشناسان مرکز مدیریت بیماریهاا
و کارشناسان مرکز کنترل ترافیک تأیید کردند و پایایی آن  14/7بهدست آمد .دادههای پژوهش بهصورت توصیفی
تجزیهوتحلیل و در قالب جداول و نمودارها در قسمت نتایج ارائه شد.
نتایج مردان با  57درصد بیشترین فراوانی از نظر جنسیت را دارند .از نظر سنی بیشتر ساهم باه گاروه  51تاا 51
سال با  51درصد تعلح دارد .بیشترین میزان مصدومان را رانندگان  41درصاد تشاکیل دادناد .بیشاترین وسایلة
تأثیرگذار در تصادفات با  70/5درصد موتور سیکلت باود 55/5 .درصاد از سرنشاینان خودروهاا از کمربناد ایمنای
استفاده نکرده بودند و  15/8درصد از رانندگان وسایل نقلیة دوچرخ کاله نداشتند 57/9 .درصد وسایط نقلیه ماورد
بررسی سرعت غیرمجاز در سطح شهر داشتهاند 51/4 .درصد رانندگان هنگام تصادی ،قوانین راهنمایی و راننادگی
را رعایت نکردهاند و بیشترین درصد تصادفات رانندگی در ساعات  7صبح تا  95ظهر رخ داده است.
نتیجهگیری بهمنظور کاهش میزان حوادث رانندگی ،فرهنگسازی در بین کودکان و نوجوانان در طاوننیمادت و
اجرای طرح برخورد با متخلفان حادثهساز شامل سرعت غیرمجاز ،عادماساتفاده از کمربناد و کااله ایمنای توصایه
میشود.

کلیدواژهها:
تصادفات درون شهری ،سابزوار،
وسایل نقلیه.

مقدمه
طی سالهای اخیر بهدلیل افزایش کمّی تعداد خودروهاا
 ،ثابتبودن عرض بسایاری از خیاباانهاا باهعلات بافات قادیم
شهرها ،سرعت بیش از حد رانندگان وسایط نقلیه کاه ناشای از
علل مختلفی است و در برخی موارد پای بند نبودن باه مقاررات

راهنمایی و رانندگی در بعضای راننادگان ،شااهد افازایش باروز
تصادفات در سطح شاهرها باوده و هساتیم .افازایش تصاادفات
مسئلهای است که از ابعاد گوناگون ،بهویژه اجتماعی و فرهنگی،
طرحپذیر و شامل موارد زیر میشود [:]5 ،9
 .9عوامل فنی و اقتصادی ،شامل فرساوده باودن وسایلة نقلیاه،
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سبقت و سرعت غیرمجاز و بیتوجهی به جلو از مهمترین عوامل
تصادفات رانندگی است [ .]7تصاادفات درون شاهری در اساتان
خراسان رضوی در شش ماهة نخست سال  ،9015افازایش 95
درصدی در مقایسه با مدت مشابه در سال  9010داشته است و
نقاص مادار از جملاه گواهیناماه ،حرکات در خطاو ویاژه،
نداشتن کاله ایمنی ،انجام حرکات خطرنا  ،عبور از محل هاای
ممنااو و پیااادهروهااا از جملااه مااواردی اساات کااه مالکااان
موتورسیکلت را مشمول جریمه میکند و طبح ماادة  51قاانون
از یک هفته تا یک ماه موتورسیکلت آنها توقیف میشود [.]5
در ده ماهة نخست ساال  55 ،9019هازار و  515فقاره
تصادی فوتی و جرحی در معابر شهری رخ داده است .ساواری و
وانت با  59درصد ،عابر پیاده با  01درصد ،موتورسایکلت باا 94
درصد ،کامیون با  99درصد و وسایل حمل ونقال عماومی باا 0
درصد بهترتیب بیشترین عامل تصادفات طی این مدت را بهخود
اختصاص داده است .بی توجهی به جلو ،ناتوانی در کنترل وسیلة
نقلیه و عدمرعایت حح تقدم از مهم ترین علل تصادفات در ایان
ماادت اساات .باار اساااس آمااارهااا  51درصااد تصااادفات باار اثاار
بی توجهی به جلو 95 ،درصد نااتوانی در کنتارل وسایلة نقلیاه،
91درصد عدمرعایت حح تقدم و  05درصد آن سایر علل اتفااه
میافتد [.]1
شهرستان سبزوار با جمعیتی حدود  811,111نفر محل
تااردد باایش از  11,111دسااتگاه موتورساایکلت و باایش از
 08,111دستگاه خودروست [ .]5از طرفی ،بیشترین مراجعاان
به اورژانس سوانح شهرستان سبزوار در سالهای  9055لغایات
 9057با  71/8درصاد ،مرباو باه حاوادث درونشاهری شاهر
سبزوار بوده است .با توجه به عدمتغییار محساوس در ظرفیات
خیابانهای اصلی شهر نسبت به ساالهاای گذشاته ،گساترش
روزافزون تردد وسایل نقلیه و مسافرتهاای درون شاهری و در
نتیجااه افاازایش احتمااال حااوادث رانناادگی در سااطح شااهر و
بهمنظور برنامهریزی دستگاههاا و ساازمانهاای دخیال در امار
پیشگیری از حوادث بر اساس اصول علمی و عملای انجاام ایان
پژوهش ضروری بهنظر میرسد و پیشنیاز پژوهشهاای بعادی
در زمینااة شناسااایی عواماال مااؤثر در حااوادث و تصااادفات
درونشهری است.

نقص وسیلة نقلیه ،تنگبودن مسیر عبور و مارور ،فقادان نصاب
استاندارد تابلوها
 .5عوامل اجتماعی و انسانی ،رعایتنکردن مقررات راهنماایی و
رانندگی ،تخطی و تجاوز از سرعت مطمئنه و مقررشده ،نداشتن
مهارت در کنترل سرعت خودرو
 .0عوامل فرهنگی ،آگاهینداشتن رانندگان از قوانین و مقاررات
رانندگی ،فقدان آموزش نزم برای رانندگان
 .5عوامل فردی و روانی ،نداشاتن ساالمت جسامی ،خساتگی،
بیحوصلگی و عصبانیت ،استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی
 .8عوامل حقاوقی و اداری ،آگااهنباودن باه حقاوه شاهروندی،
فقدان برخورد بجا و قاطعانة پلیس.
طبح آمار بهداشت جهانی از جمع کل حوادث روزاناه در
شهرهای صنعتی جهان و منجر به مرگ حدود  08درصد ناشی
از تصادفات رانندگی است .میزان تصادفات در کشورهای جهاان
سوم چندین برابر کشورهای صنعتی گزارش شده است .افزایش
تخلفات و تصادفات راهنمایی و رانندگی سبب افزایش بینظمی
و ناهنجاریهای اجتمااعی مایشاود .بایتاوجهی باه تخلفاات
رانندگی باعث تضییع حقوه دیگران میشود .این موضو باعاث
گسترش پدیدههایی چون واپسماندگی فرهنگی تأخر فرهنگی
در جوامع شاهری مایشاود .هار ساال تعاداد قابالتاوجهی از
شهروندان ایرانی بر اثر تصادی اتومبیل جاان خاود را از دسات
میدهند .بهبیان روشنتار طای ساالهاای گذشاته ،سااننه در
حدود  54هزار نفر از هموطنان ما جان خاود را در تصاادفات از
دست دادهاند و حادود ده برابار ایان تعاداد مجاروح شادهاناد.
متوسط جهانی مرگ در اثر حوادث رانندگی 95 ،تاا  98نفار در
هر  911هزار نفر و این میزان در کشور ما  01نفار در هار 911
هزار نفر یعنای دو برابار میاانگین جهاانی اسات [ .]0در ایاران
تخلفات رانندگی بانست .چهبسا بسیاری از تصاادفات ناشای از
تخلفات رانندگی است .در ایران بهازای هر  91هزار وسیلة نقلیه
 951تصااادی صااورت ماایگیاارد ،در حااالی کااه ایاان رقاام در
کشورهای توسعهیافته مثل فرانسه و ژاپن  95تصادی است [.]5
حادثااه عبااارت اساات از واقعااهای برنامااهریاازینشااده و
صدمهرسان که انجام و پیشرفت یا ادامة روند عادی فعاالیتی را
مختل میسازد و همواره در اثر عمل و اقدامی نااامن یاا در اثار
شرایط غیرایمن یا ترکیبی از این دو باهوقاو مایپیونادد [.]8
حوادث رانندگی مهمترین علت بارهمخاوردن ساالمت و مارگ
زودرس در جهان و سومین علت مرگ در جهان و دومین علات
مرگ در مناطح درحالتوسعه است [.]4
آمار تلفات درونشهری تهران در حاوادث راننادگی ساه
برابر برون شهری گزارش شده است .خستگی و خاوا آلاودگی،

روش شناسي
این مطالعه از ناو طاولی اسات .جامعاة آمااری ماورد
مطالعه شاامل تماامی مصادومان بساتریشاده  881نفار در
بیمارسااتان شااهید دکتاار بهشااتی بااهعلاات حااوادث ترافیکاای
درونشاااهری ،شاااهر سااابزوار از ماااورخ  9051/0/98لغایااات
 9011/0/98باااود .اطالعاااات باااا اساااتفاده از پرسشااانامة
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دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،2961دورة  ،10شمارة 2

بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات منجر به مصدومیت...

ساارعت وساایلة نقلیااه کیلااومتر در ساااعت  ،رعای ات مقااررات
راهنمایی و رانندگی و زمان وقو حوادث رانندگی با مراجعه باه
ادارة راهنمایی و رانندگی و اساتفاده از اطالعاات ثباتشاده در
پروندههای تصادفات اقدام به استخراج اطالعات شد.
یادآوری میشود برای افزایش ضریب اطمینان از تکمیل
صحیح پرسشنامهها به ازای هار ده ماورد ،دو ماورد باهصاورت
تصادفی انتخا و مجریان با مراجعاه باه بیمارساتان و بررسای
اطالعات ثبت شاده از صاحت آنهاا اطمیناان حاصال کردناد.
همچنااین ،برخاای اطالعااات از دفتاار ثبااتنااام مصاادومان در
بیمارستان استخراج و تطبیح داده شد که بر اساس برنامة جامع
ایمن ابالغشده از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
تهیه شده بود .نتایج باهصاورت توصایفی و در قالاب جاداول و
نمودار در قسمت یافتهها ارائه شده است.

خودساختهای جمع آوری شد که قسمت نخست آن خصوصیات
دموگرافیکی سن ،جنس ،شغل ،تأهل و تحصایالت و قسامت
دوم شااامل سااؤالهااایی باارای ساانجش اطالعااات و عملکاارد
شرکتکننده در پژوهش است .اعتبار پرسشنامه را کارشناساان
سوانح و حوادث مرکز مادیریت بیمااریهاا در وزارت بهداشات
درمان و آموزش پزشکی و کارشناساان ترافیاک مرکاز کنتارل
ترافیک مرکز پلیس راهور تأیید کردناد .باهمنظاور اعتباریاابی،
نخست پرسشنامه باهصاورت پاایلوت بارای  81نفار تکمیال و
بهصورت  test re testسانجیده شاد کاه مقادار آن  14/7باه
دست آمد.
برای تکمیل پرسشنامه از پرسشگران با ساوابح و تجرباة
بان استفاده شد که بدین منظور آموزش دیده بودند .با توجه باه
اینکه موارد مصدوم به بستری گروه هدی انجامیاد پرسشاگران
به بیمارستان مراجعه و باا همااهنگی قبلای باا بیمارساتان باه
بخشها مراجعه کردند و تمامی موارد از فرد مصدوم سؤال و در
پرسشنامه ثبت شد .در مواردی که نیاز به اطالعات تکمیلی بود
از همراه مصدوم کمک گرفتاه مایشاد و بارای ماواردی مانناد

يافته ها
نتایج حاصال از تحلیال توصایفی دادههاای پاژوهش در قالاب
جدول  9تا  0و شکل  9به شرح زیر است.

جدول  .2توزیع فراوانی مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب جنسیت ،سن و وضعیت تأهل در سبزوار سالهای 2906-2900

جنس

سن
زن

مرد

جمع

وضعیت تاهل

زیر  51سال

 51تا 41

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

5

درصد

8
8
9

تعداد

95
5

54

551

51

94
8

01

55

جمع

متأهل

درصد

55
9

57

71

90

88
9

91
1

 51تا 51

 41و بانتر

مجرد

جمع

91
1

58
0

54

515

85

889

91
1

در جدول  9مالحظه میشود که  57درصد مصدومان حوادث رانندگی را مردان و تنها  90درصد را زنان باهخاود اختصااص دادهاناد .از
نظر سنی ،بیشتر سهم به گروه  51تا  51سال با  51درصد و بعد از آن به گروه  51تا  41سال با  01درصد تعلح دارد .از نظار وضاعیت
تأهل مصدومان مشاهده میشود که  54درصد آنها مجرد و  85درصد متأهل بودهاند.
جدول  .1توزیع فراوانی مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب تحصیالت ،نقش و نوع وسیله مورد استفاده در سبزوار سالهای
2906-2900
تحصیالت

نقش مصدوم

درصد

درصد

درصد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

درصد

درصد

کدام

جمع
تعداد

299

درصد

دیپلم

درصد

ن

عابر

سرنشین

جمع

سیکلت

خودرو

دوچرخه

درصد

سی

رانندگا

موتور

هیچ

درصد

بیسواد

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

فوق

کارشنا

سایر

جمع

نوع وسیله

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ،فروردین و اردیبهشت  ،2961دورة  ،10شمارة 2

کوشکباغی و همکاران

10

29/0

219

92/0

299

65

16/0

29/0

1/0

29/190

1
22

29

1/0

002

255

922

219
09/0

19/0

61

21

002

255

150

91

19/0

9/0

1

251

2/0

20/0

255

002

با توجه به جدول  ،5میتوان نوشت که  09/8درصد مصدومان دارای سواد در سطح ابتدایی بودند .پس از آن مصدومان با تحصیالت در
سطح راهنمایی  51/8درصد و در رتبة دوم قرارگرفته اند .کمترین سهم مربو به دارندگان مدر تحصیلی لیسانس است .از نظر نقش
مصدومان این حوادث 84/8 ،درصد را رانندگان 54/8 ،درصد را عابران پیاده و  97درصد را سرنشینان وسایط نقلیه شامل شده است .از
نظر نو وسیله نقلیه در حوادث رانندگی مورد مطالعه ،بیشترین سهم مربو به موتور سیکلت با  70/8درصد است .خودرو  4/8درصد و
دوچرخه  9/8درصد را بهخود اختصاص داده است .وسیلة نقلیة منجر به تصادی در  95/5درصد موارد نامشخص است.
نمودار شماره  :1درصد مصدومین ناشی از حوادث ترافیکی بر حسب استفاده از کاله ایمنی ،داشتن
گواهینامه  ،استفاده از کمربند ایمنی و داشتن کیسه هوا در خودرو در سبزوار سالهای 88 - 89
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با توجه به شکل  9میتوان گفت که تنها  95/0درصد مصدومان موتور سوار دارای کاله ایمنی بودهاند 55 .درصد رانندگان گواهینامه
داشتند 55/8 .درصد مصدومان هنگام تصادی کمربند ایمنی بسته بودند .در نهایت ،هیچ کدام از خودروهای تصادیکرده کیسة هوا
نداشتند.
جدول  . 9توزیع فراوانی مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی از نظر علل تصادفات (سرعت وسایل نقیه ،رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و زمان
وقوع حوادث رانندگی) در سبزوار در سالهای 2906-2900

بهطوری که در جدول  0مالحظه میشود  54/1درصد وسایط نقلیه مورد بررسی سرعت غیرمجاز بیش از  51کیلاومتر در سااعت در
سطح شهر داشتند 51/5 .درصد رانندگان هنگام تصادی ،قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده بودند و بیشترین درصد تصاادفات
راننااااادگی در طاااااول شااااابانهروز در سااااااعات  7صااااابح تاااااا  95ظهااااار باااااا  55/7درصاااااد رخ داده اسااااات.

بحث
میتوان بیان کرد که از نظار جنسایتی مصادومان در حاوادث
رانندگی اکثر مردان بودهاند .این موضاو در مطالعاات ماذکور
مشابه است.
در مطالعة حاضر بیشترین مصدومان در گروه سانی 51
تا  51قرارداشتند .در مطالعهای در شهر زابال در ساال ،9058
یافتهها نشان میدهد میانگین سنی مصدومان  05ساال اسات

مطالعة حاضر با هدی بررسی عوامل ماؤثر بار تصاادفات
درونشاهری سابزوار در ساالهاای  9051تاا  9011صاورت
گرفت .نتایج این مطالعاه نشاان داد کاه بیشاتر مصادومان را
ماردان تشااکیل دادهاناد .در مطالعااة صاادقیان و همکاااران در
شاهرود [ ]99و امامیان و همکاران [ ]95نیز ساهم ماردان در
بین مصدومان بیش از زنان بوده است .با توجه باه نتاایج فاوه
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 91تااا 90اتفاااه افتاااده اساات .در مقایسااة نتااایج پااژوهشهااا
میتوان اشاره کرد که در خصوص زمان تصادفات تشابه وجاود
دارد ،به استثنای مطالعة امامیان و همکاران[ ]95کاه سااعت
 95تا  95ذکر شده است.

[ .]90در مقالااة امامیااان و همکااارانش[ 51/1 ]95درصااد
مصدومان به گروه سنی  90تا  51سال اختصاص داشته اسات.
بهطور قریب به اتفاه میتوان تشابه نتایج را در مطالعات اشاره
شده بیان داشت.
در مطالعااة حاضاار ،رانناادگان بیشااترین درصااد نقااش
مصدومان را بهخود اختصاص دادند .در مطالعات شاهرود و یزد
[ ]95نیز راننادگان بیشاترین مصادومان تصاادفات بودناد .در
مطالعااة امامیااان و همکاااران[ ]95نیااز رانناادگان بیشااترین
مصدومان بودند .نتایج مطالعات فاوه تشاابه نقاش مصادومان
حوادث رانندگی را تأیید میکند.
از نظر نو وسایلة نقلیاه در حاوادث راننادگی در ایان
مطالعه بانترین آن مربو به موتور سیکلت اسات .در مطالعاة
صادقیان و همکاران در شااهرود [ ]99نیاز بیشاتر از نیمای از
وسایل نقلیه را موتور سیکلت بهخود اختصااص داده اسات .در
مقالة امامیان و همکاران [ ]95موتورسواران بایش از نیمای از
مصدومان را شامل بودند .از حیاث ناو وسایله نقلیاه نیاز در
تحقیقات اشارهشده بیشاترین ساهم مرباو باه موتورساواران
است.
از نظر داشتن کااله ایمنای در ایان مطالعاه بیشاترین
مصاادومان موتورسااوار فاقااد کاااله ایمناای بودنااد .در مطالعااة
صادقیان و همکاران در شااهرود [ ]99نیاز وضاعیت مشاابهی
وجود دارد ،بهطوری که بیشتر مصدومان موتورسوار فاقد کااله
ایمنی بودند .در مقالة امامیان و همکاران[ ]95نزدیک به صاد
در صد رانندگان موتور از کاله ایمنی در هنگام سانحه استفاده
نکاارده بودنااد .موتورسااواران کااه بیشااترین سااهم را در بااروز
تصادفات و مصدومیتها دارند مؤید این نکته است کاه بیشاتر
آنها هنگام مواجهه با تصادفات فاقد کاله ایمنی بودهاند.
در مطالعة حاضر ،بیش از نیمی از رانندگان اتومبیالهاا
هنگام تصادی فاقد کمربند ایمنی بودند .در مطالعة صادقیان و
همکاران در شاهرود [ ]99نیز نزدیاک باه نیمای از راننادگان
خودروها فاقد کمربند ایمنی بودند .نتایج دو مطالعه نزدیک باه
هم است .در مقالة امامیاان و همکااران [ ]95نیاز نزدیاک باه
نیمی از رانندگان ماشین صدمهدیده از کمربند ایمنای هنگاام
سانحه استفاده نکرده بودند.
در مطالعة حاضر ،حدود نیمی از تصادفات از نظر زماان
وقو در ساعت  7صبح تاا  95ظهار رخ داده باود .در مطالعاة
صادقیان و همکاران در شاهرود [ ]99بیشتر موارد تصاادفات و
مصدومیتهای ناشی از آن در ساعت  91صبح تاا  90رخ داده
اساات .در مطالعااة حکمااتنیااا[ ]95در یاازد بیشااترین آمااار
تصادفات مربو به ساعات  95تاا  95باوده اسات .در مطالعاة
امامیان و همکارانش[ ]95بیشترین موارد مصادومیت سااعات

نتیجه گیري
با توجه به نو شغل و اینکه اکثر رانندگان در جامعه را
مااردان تشااکیل ماایدهنااد ،سااهم آنااان در بااروز تصااادی و
مصدومیتهای ناشی از آن بهمراتب بیش از زناان اسات .وفاور
وسایط نقلیه موتور سیکلت که بهلحاظ ارزانباودن و هزیناة
کمتر ،بیشترین مصدومان حوادث رانندگی را بهخود اختصاص
داده است و معمونً اکثر آنها را جوانان تشکیل میدهند و نیز
نو رانندگی آنها که در بسیاری از موارد در مسیرهای خالی
رانندگی میکنند ،عاملی بر تشدید این حوادث است.
وضااعیت اسااتفاده از کاااله ایمناای در موتورسااواران
غیرقابلتصور است و نیاز به فرهنگسازی ،آماوزش و اساتمرار
آن از طره مختلف دارد .همچنین ،درصد باانیی از راننادگان
خودروها هنگام تصادی از کمربند ایمنی استفاده نکردهاند کاه
یکی دیگار از معضاالت راننادگی در جامعاه اسات و اساتمرار
آموزشها بهطره مختلف را میطلبد تا به باور تبدیل شود.
جالب است که در این مطالعه هیچ کدام از خودروهاای
مورد تصاادی کیساة هاوا نداشاتند کاه امار بسایج همگاانی
کارخانههای تولید خودرو ،پلیس راهور و خریاداران خودروهاا
برای رفع این نقیصه را میطلبد.
از دیگر معضالت موجود گواهینامه نداشتن اکثر راکبان
در این مطالعه است که قابلتصور نیسات و نیااز باه بررسای و
شناسایی چالشهای مرباو دارد .ایان موضاو نزم اسات از
سوی پلیس راهور مورد عنایت بیشتری قرارگیرد.
زمان باروز تصاادفات از عوامال دیگاری اسات کاه باار
سنگین تصادفات را بدوش مایکشاد .عارض کام خیاباانهاا،
سرعت بیش از حد مجاز ،بانبودن حجم ترافیک ،کمبود وقات
و کمحوصلگی و تالش برای سرعتبخشیدن در انجام اماور در
زمانی که بیشترین مراودات تجااری ،اجتمااعی و اماور روزاناة
افراد جامعه را دربرمیگیرد از عوامل زمینهساز است.
تشکر و قدرداني

بدینوسیله از همکاری حوزههای مختلف دانشگاه علوم پزشکی
سبزوار ،بهویاژه کمیتاة پژوهشای حاوزة معاونات بهداشاتی و
کارکنان پرتالش بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار و نیاز
از تمامی مصدومان شارکتکنناده در ایان پاژوهش ،تشاکر و
قدردانی میشود.
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Traffic accidents are the third cause of death in the world
and the second cause of death in developing regions. In city after
cardiovascular diseases as a model country in second place is death.
The purpose of this research is to identify factors affecting the inner
city accidents.
Materials and Methods: This is a cross-sectional study. The population
studied consisted of Shahid Beheshti Hospital in Sabzevar injuries
due to traffic accidents in the city, from 5/6/2010 until 5/6/2011 was
dated. Data were collected using a questionnaire. To valid
questionnaires from experts resumes and accident Center for Disease
Control and Traffic Control Center experts and its reliability was
96.7. Research data with chi-square tests, t-test and ANOVA
analysis and the results were presented in tables and charts.
Results: 87% of men with the highest frequency of their gender. Most
of the victims of the vehicle drivers (60%) were formed. The vehicle
involved in an accident with 73/4% motorcycle. 84/8% of car
occupants injured were not using seat belts. But 92.5% vehicle
drivers of two-wheel vehicles without a helmet. 1.27% of vehicles Keyword: Sabzevar, urban traffic,
checked were speeding in the city. 6.40% of the drivers in an vehicles.
accident did not observe traffic rules and the highest percentage of
accidents during the hours of 7 AM to 12 AM occurred.
Conclusion: In order to reduce traffic accidents, among children and
youth culture in the long term and plan to deal with accidental
violations, including speeding, non-use of safety belts and helmets
are recommended.
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