
  و شـدت   بروزدر   دائم    دريافت گواهينامه  برايساله موقت به همراه آموزش       کينامه  ير صدور گواه  يثأت
  راني ايکيسوانح تراف

 
  يد بهشتي شهيها، دانشگاه علوم پزشک تي از مصدوميريشگي و پيمني ايقات ارتقايار دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقياستاد :ي ناصر معدل يعل
د ي شـه ي، دانشگاه علوم پزشکير پژوهشيها و مد تي از مصدوميريشگي و پيمني ايقات ارتقايس مرکز تحقي دانشکده بهداشت، رئ استاد ∗ :يد سور يحم

  يبهشت
  يد بهشتي شهي علوم پزشک، دانشگاهها تي از مصدوميريشگي و پيمني ايقات ارتقاي مرکز تحقير پژوهشي، مدي، محقق عالي ارشد پژوهش:ينيالهه ع

  يد بهشتي شهي علوم پزشک، دانشگاهها تي از مصدوميريشگي و پيمني ايقات ارتقايار دانشکده بهداشت، عضو مرکز تحقي استاد:يمحمد موحد
  )ناجا(قات راهور ي مرکز تحق، کارشناس ارشد:محمدرضا مهماندار
  يد بهشتي شهي علوم پزشک، دانشگاهها تيوم از مصديريشگي و پيمني ايارتقاقات يمرکز تحقار دانشکده بهداشت، عضو ياستاد: سعاد محفوظ پور
د ي شـه  ي علـوم پزشـک    ، دانـشگاه  هـا  تي از مـصدوم   يريشگي و پ  يمني ا يارتقاقات  يعضو مرکز تحق  ار دانشکده بهداشت،    ي دانش : نژاد يمحمدرضا مسعود 

  يبهشت
 علـوم   ، دانـشگاه  هـا  تي از مصدوم  يريشگي و پ  يمنيا يارتقاقات  ي، عضو مرکز تحق   )ع (نيمارستان امام حس  ي ب ،ار اورژانس ي استاد :يدرضا حاتم آباد  يحم

  يد بهشتي شهيپزشک
 يد بهشتي شهي علوم پزشک، دانشگاهها تي از مصدوميريشگي و پيمني ايارتقاقات يعضو مرکز تحق دانشکده بهداشت، استاد: يررضازاده آذ منصور
  يد بهشتي شهي علوم پزشک، دانشگاهها تيدوم از مصيريشگي و پيمني ايارتقاقات يعضو مرکز تحق، ي پزشک عموم:ييرضا وفا

  
  فصلنامه پايش

  ٨٣-٨٩  صص١٣٨٨زمستان  اول  شمارهنهمسال 
  ١٠/١٢/١٣٨٧ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]۱۳۸۸ آبان ۱۳-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  
  

  چكيده
سـاله   ثير صدور گـواهي نامـه يـک       أامل ت  ش ،هاي اخير    در سال   مداخالت پليس راهنمايي و رانندگي      از  بررسي برخي  با هدف اين مطالعه   

ناشـي از سـوانح وحـوادث ترافيکـي      ) جرحـي يـا فـوتي     ( تصادفات و شدت صدمات       بروز  دريافت گواهينامه در   برايموقت به همراه آموزش     
شخص شـده   فوتي يا جرحي مـ    (هاي مربوط به شدت سوانح ترافيکي          داده ، در هر دو مرحله قبل و بعد از مداخله         .ه است دشموجود طراحي   

آوري شـده     که در طول يک سال قبل تا دو سال پس از اجراي قانون اجباري شدن کمريند ايمني جمع                 )  سال ٢٣زير  ) (توسط پليس راهور  
  سـال از کـل راننـدگان       ٢٣در کل تصادفات، نسبت راننـدگان زيـر         . مورد سنجش قرار گرفت    و اثر مداخله     شد مقايسه   واست، طبقه بندي    

 پـس از    هـاي اول و دوم      ل  سـا  در    اين رقم   درصد بوده است که    ٨/٢٢ در سال قبل از اجراي قانون گواهينامه موقت،          ٢پايه   گواهينامه   داراي
 درصد از کل رانندگان تقليل      ١/١٦ و   ٥/١٥ سال سن داشتند، به ترتيب به        ٢٣ موقت که زير     ١اجراي قانون دريافت کنندگان گواهينامه ب       

 از نظـر    ، سال، پس از اجراي قانون صدور گواهينامه موقـت         ٢٣رصدي از نسبت تصادفات در رانندگان زير         د ٧اين کاهش حدود    . يافته است 
تـداوم  .  تعـداد تـصادفات راننـدگان، مـؤثر بـوده اسـت            كـاهش  در   ١قانون صدور گواهينامه موقت ب      . )>۰۰۱/۰P(دار بود     آماري نيز معني  

 گواهينامه در صورت بروز تخلفات زياد، همراه با درج امتياز منفـي بـراي متخلفـان يـا           به صورت مشروط و لغو اعتبار      ،رانندگي با گواهينامه  
  .تعليق آن ممکن است بتواند در پيشگيري از سوانح رانندگي به صورت دراز مدت مؤثر باشد

  
  ک ساله موقت، تصادف، حمل و نقلينامه ي، گواهيکيسوانح تراف :ها واژه كليد

                                                           
 يت پژوهشيري ستاد، طبقه ششم ، مد۲، ساختمان شماره يد بهشتي شهي، دانشگاه علوم پزشکيانمارستان طالقين، جنب بيتهران ، او: پاسخگو نويسنده ∗

  ۲۲۴۳۹۷۸۷: نمابر/تلفن
E-mail: hsoori@yahoo.com  
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  ٨٤

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

  مقدمه
 اسـت کـه   ييها  ن نظام يتر  ن و خطرناک  يتر  دهيچيک از پ  ينظام تراف 

 مجبور به مواجهه با آنها هستند، چنـان کـه هـر     هموارهافراد جامعه   
  کـشته  يا   جـاده  يهـا   اثـر تـصادف    ون نفـر در   يـ لي م ٢/١سال حدود   

در سـال    .]١[ننـد   يب  يب م يز آس يون نفر ن  يلي م ٥٠ و حدود    شوند  مي
جـاد  ي علـت ا نين علت مـرگ و نهمـ   ي، دهم يکي، حوادث تراف  ١٩٩٨

ن شاخص در سال    يشود ا   ي م ينيش ب ياند و پ     بوده يماريکننده بار ب  
، در ي و افـسردگ يک قلبيسکمي ايها يماري، پس از ب  يالدي م ٢٠٢٠

با توجه به گذار اپيدميولوژيك و گـسترش         .]٢[رد  يرتبه سوم قرار گ   
 آنچه بـيش از      ديگر روند صنعتي شدن و تغيير شيوه زندگي كنوني،       

 زيـست  كند عوامل بيماري زاي    ت بشر امروز را تهديد مي     همه، سالم 
، بلكه مخاطرات محيطي ساخته بشر از       ند نيست )بيولوژيك( شناختي

حرکـت بـه سـمت مـدرن شـدن و در            .  هـستند  ها  تيجمله مصدوم 
، يطـ يط مح ي و شـرا   يا  ک جـاده  يـ ن رشـد تراف   ي نبود توازن ب   ،جهينت

ن و ييدرآمـد پـا   کـه سـطح      يي را در کشورها   يکي سوانح تراف  يتراژد
تر کـرده و بـه رونـد رو بـه رشـد آنهـا سـرعت                   ميمتوسط دارند، وخ  

 ي ناشـ يمـار ي درصد از بار ب٩٠ وييراي درصد از م ٨٥. ده است يبخش
ن گروه از کـشورها اسـت و   ي در جهان، مربوط به ا   يا  از حوادث جاده  

  . ]٣[ دارند يشتري توجه ب بهازي ن،لين دليبه هم
جـاد و   ين عامـل در ا    يتـر   عي، شا ي انسان در مطالعات مختلف، عامل   

ن عوامـل، شـامل     يـ ا. ]٦-٤[، گزارش شده است     يکيبروز سوانح تراف  
ن ي از قــوانيرمجــاز و تخطــيماننــد ســرعت غ (ي راننــدگيرفتارهــا
ماننـد عـدم تمرکـز       (ي راننـدگ  يهـا   و اختالل در مهـارت    ) يرانندگ
صـدور  با ايـن كـه      . دنشو  يم) رهي و غ  يکيزي ف يها  ي و ناتوان  يخستگ
 کـه همـراه آمـوزش       را )١٣٨٤از سـال    (ک ساله موقـت     ينامه  يگواه

، بـراي  ي و راننـدگ ييس راهنمـا يبراي دريافت گواهينامـه اسـت پلـ      
كاهش درصد خطاهـاي انـساني در بـروز سـوانح ترافيكـي، در نظـر                

 ارزيابي علمي از ميزان تأثير گذاري اين مداخله در           هنوز  ولي ،گرفته
  . ي صورت نگرفته استكاهش بروز سوانح ترافيك

  بـا  ساله موقـت همـراه     کينامه  ير صدور گواه  يثأ ت ن مطالعه، يدر ا 
 زان تصادفات و شدت صدمات    يم  دريافت گواهينامه در   براي ،آموزش

  .ده شده استي سنجيکي از سوانح ترافيناش
  

   كار مواد و روش
هاي مربوط   داده، در طول زمان يا  شاهددار مداخله ک مطالعه   يدر  

ــصا  ــه ت ــدگب ــاني  در،يدفات رانن ــله زم ــ فاص ــا ۱/۷/۱۳۸۳ن ي ب  ت

معاونـت  ) فـاوا ( اطالعـات و ارتباطـات       ي از مرکز فنآور   ،۱/۱۰/۱۳۸۶
افت يران در ي ا ي اسالم ي جمهور ي انتظام يروي ن ي و رانندگ  ييراهنما

خ يموقـت از تـار    ه  نامـ ي قانون صـدور گواه    ياز آنجا که اجرا    شدند و 
ک سال  ي مربوط به     مذكور ياه دادهه است،   دي آغاز گرد  ۱/۱۰/۱۳۸۴

   .بودند قانون ي قانون تا دو سال پس از اجرايقبل از اجرا
ت و وانت بـار تـا       ي نفر ظرف  ۹ تا   ي خودروها براي (۱ ب   هناميگواه

ن مرحله با اعتبار موقـت      ي در اول  ، درخواست کنندگان  يبرا)  تن ۵/۳
 دارنـده آن مکلـف بـه        ،اد شـده  يشود و در مدت      يک ساله صادر م   ي

ت آنها  ي که در صورت رعا    است يا ژهيط و يها و شرا   تيت محدود يارع
تـر   ي بـا اعتبـار طـوالن   ينامه رانندگي به گواه ،و مرتکب نشدن خالف   

   .]۷[ ل خواهد شديتبد
 نـد دست آمد ه   مورد تصادف از فاوا ب     ۷۵۵۰۰۰ مربوط به    يها داده

، ۱ هيــ پايهــا نامــهيکــه پــس از حــذف تــصادفات مربــوط بــه گواه
ــ ــا  تکليموتورس ــا، خودروه ــشيه ــارجي ارت ــ،ي و خ ــور  ني هم ط

هـا كـه اطالعـات آن در         نامـه ي و فاقد گواه   يالملل ني ب يها نامهيگواه
  از آنهـا    مورد ۴۷۸۰۰ مربوط به    يها  داده ، موجود بود  يبانک اطالعات 

  . نددشحذف 
 تعـداد   ينامه فقط بـرا   ي نوع گواه  ،يافتي در يها از آنجا که در داده    

 اطالعــات مربــوط بــه نــوع ،ده بــوديــگرد از تــصادفات درج يانــدک
د يـ که شامل تجد  (نامه  يخ صدور گواه  يق سن و تار   ينامه از طر  يگواه
 ،نامهيخ صدور گواهي که تاريدر صورت.  شدبرآورد) ز بودينامه نيگواه

ز کمتر از ي موقت و سن راننده نهنامي قانون صدور گواهيپس از اجرا
 ي گرفته شده و در صورت در نظر ۱ ب   هنامي گواه ، سال بوده باشد   ۲۳

 قـانون صـدور     يخ اجـرا  ي قبـل از تـار     ،نامـه يخ صـدور گواه   يکه تـار  
 به عنوان   ، سال باشد  ۲۳ موقت بوده و سن راننده کمتر از         هناميگواه
خ صـدور   ينظـر گـرفتن تـار       که بـدون در    ي و افراد  ۲ه  ي پا هناميگواه
 هنامي گروه گواه ، داشته باشند   سن  سال ۲۳ از   شتري سن ب  ،نامهيگواه

  . ند در نظر گرفته شد۲ هيپا
 مـورد ثبـت   ۱۶۷۰۰۰ يز براي مربوط به سن ن  يها از آنجا که داده   

ا قبـل   ي ۱/۱۰/۸۶خ  ي از تار  بعد که   ي پس از حذف تصادفات    ،نشده بود 
 يهـا   داده  از ) مـورد  ۱۴۹۳۱۳( اتفاق افتـاده بودنـد       ۱/۷/۸۳خ  ياز تار 

  بـر ايـن،    افـزون . شد استفاده   تحليل براي مورد   ۲۶۹۱۵۶مربوط به   
ز در آنهـا  يـ ن نا که عابر  ي مورد تصادفات  ۱۸۱۰۰۰ مربوط به    يها داده
 از  بعـد  کـه    يد که پس از حذف موارد     شافت  ي در ،ر شده بودند  يدرگ
 ۱۰۱۳۷۴  از  مجموعاً ، اتفاق افتاده بودند   ۱/۷/۸۳ا قبل از    ي ۱/۱۰/۸۶

ــورد  ــرايم ــل ب ــتفاده تحلي ــد اس ــوع . ش ــورد ۱۰۲۸۶۹از مجم  م
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  ٨٥

     همكاران و علي ناصر معدلي                                                                                                             ...       تأثير صدور گواهي نامه يك ساله موقت

 مربـوط بـه     يهـا  ز داده يـ ر سانحه شده بودنـد ن     ي که درگ  ينانيسرنش
 از  بعدخ تصادف   ي مربوط به تار   يها  پس از حذف داده    ، مورد ۶۰۳۸۵

  . ند مورد استفاده قرار گرفتتحليل ي برا۱/۷/۸۳ا قبل از ي ۱/۱۰/۸۶
بـا  هـا     نسبت هسي مقا ،ها و در صورت لزوم      داده يفي توص يپراکندگ

ــتفاده از ــااســــ ــون کــــ ــرمي آزمــــ ــا نــــ ــزار  دو بــــ    افــــ
SPSS for Windows (version 13.0)و STATA  صــورت 

ز بـراي   يـ  مثل سـن و جـنس ن       ،اي   متغيرهاي زمينه  يها   داده .گرفت
  .ندتحليل زيرگروهي مورد استفاده قرار گرفت

  
  ها يافته

 سـال   ۲ک سال قبل تـا      ي تعداد کل تصادفات را      ،۱  شماره جدول
ن راننـدگان    بر حسب س   ، موقت هنامي قانون صدور گواه   ي از اجرا  بعد

 نــسبت ، تــصادفات مجمــوعدر. دهــد ي نــشان مــ،نامــهيو نــوع گواه
 در  ۲ هيـ  پا هنامـ ي از کل رانندگان با گواه      سن  سال ۲۳ر  يرانندگان ز 

 بـوده اسـت      درصد ۸/۲۲ ، موقت هنامي قانون گواه  يسال قبل از اجرا   
افت کنندگان  ي قانون در در   ي پس از اجرا   هاي اول و دوم     سالکه در   
ب بـه   يـ  سال سن داشـتند بـه ترت       ۲۳ر  ي موقت که ز   ۱ ب   هناميگواه

ن يـ ا. افتـه اسـت   ي كاهش ، رانندگان مجموع از    درصد ۱/۱۶ و   ۵/۱۵
 ۲۳ر  يـ  از نـسبت تـصادفات در راننـدگان ز         ي درصد ۷کاهش حدود   

ز يـ  ن ي از نظر آمار   ، موقت هنامي قانون صدور گواه   ي پس از اجرا   ،سال
 ۲۳ر يـ ر گروه ز د ،نسبت کاهش تصادفات  ). >۰۰۱/۰P (بوددار   يمعن

 بارزتر بـود و بـه       ي در تصادفات درون شهر    ، موقت هناميسال با گواه  
 تـصادفات بـرون     ين نسبت برا  يکه ا  يدرحال؛  رسيد درصد۱۰حدود  
 هنامـ ي قـانون صـدور گواه     يسه با سال قبـل از اجـرا       ي در مقا  ،يشهر

 درصد در سـال اول      ۷/۳ برابر   ي و کاهش  بود يزان کمتر ي به م  ،موقت
 هنامـ ي قـانون صـدور گواه     يدر سال دوم پـس از اجـرا        درصد   ۱/۱و  

جـدول  (رمقـصر   يم رانندگان به مقصر و غ     يپس از تقس   .موقت داشت 
 هنامـ ي گواه يز کاهش نسبت تصادفات در رانندگان دارا      ين) ۲شماره  

 ۲ هيـ  پا هنامـ يسه با راننـدگان گواه    ي سال در مقا   ۲۳ر  ي موقت ز  ۱ب  
 کـه راننـدگان مقـصر       ي به طـور   ،دشز مشاهده   ي سال ن  ۲۳تر از   يشب

 تصادفات را در     از  درصد ۸/۲۰ ، سال ۲۳ر  ي ز ۲ هي پا هنامي گواه يدارا
 موقت از کل تصادفات به خـود        هنامي قانون صدور گواه   يقبل از اجرا  

 ي اول و دوم پـس از اجـرا       هاي  که در سال   ي در حال  ؛اختصاص دادند 
 ۲۳ر  يـ  موقـت ز   ۱ ب   هنامي گواه ي نسبت رانندگان مقصر دارا    ،قانون

 ).>۰۰۱/۰P(افـت  ي کـاهش    درصـد  ۴/۱۳ و   ۷/۱۲ب به   يسال به ترت  

ک سـال قبـل تـا دو        ينسبت تصادفات رانندگان در      ۳جدول شماره   
حـسب    بـر   را ۱ موقت ب    هنامي قانون صدور گواه   يسال پس از اجرا   

) يا جرحـ  يـ  يفـوت ( نوع تصادف    ينامه برا يسن رانندگان و نوع گواه    
  . دهد ينشان م
هم نسبت تصادفات منجـر بـه       دهد،    ي م جدول نشان که   چنانهم

 قـانون  ي پـس از اجـرا  ،فوت و هم نسبت تصادفات منجـر بـه جـرح          
سه با نسبت يدر مقا. افته استي کاهش ،۱ موقت ب هناميصدور گواه

 ي سـال دارا ۲۳ ريـ در افراد ز)  درصد۳/۱۳(تصادفات منجر به مرگ    
 ۱ ب   هناميه سال با گوا   ۲۳ر  ي افراد ز   درصد از  ۹/۵،  ۲ هي پا هناميگواه

 تـصادفات مرگبـار     دچار قانون   يک سال اول پس از اجرا     يموقت در   
 قانون به   ين نسبت در سال دوم پس از اجرا       يکه ا  ي در حال  ؛اند شده

 در نـسبت تـصادفات افـراد بـا          يشيـ ده است که افزا   يرس  درصد ۸/۸
 را در سـال دوم پـس از       سـن   سـال  ۲۳ر  يـ  موقـت ز   ۱ ب   هناميگواه
ز ي ن يها در تصادفات جرح    کاهش نسبت . دهد ي قانون نشان م   ياجرا

 تـصادفات    درصـد از   ۵/۲۴ هسيـ  کـه در مقا    ي به صورت  ؛مشهود است 
 در  ۲ هي پا هنامي سال سن و گواه    ۲۳ر  ي در رانندگان ز   ،منجر به جرح  

 و ۸/۱۶ موقـت، تنهـا   هنامي قانون صدور گواه   يک سال قبل از اجرا    ي
 ب  هنامي گواه يدارا در افراد    ، از تصادفات منجر به جرح      درصد ۱/۱۷
ک سال و دو سال بعد از يب در ي به ترت، سال۲۳ر ي موقت با سن ز   ۱

 و  يکـاهش نـسبت تـصادفات فـوت       . اند  وستهي قانون به وقوع پ    ياجرا
 دبودار   يز معن ي ن ي از نظر آمار   ، قانون ي در قبل و پس از اجرا      يجرح

)٠٠١/٠(P< .نسبت تصادفات منجر به فوت و جرح        ۴ شماره   جدول
 سـال را بـر      ۲۳ موقـت زيـر      ۱ و ب    ۲دارندگان گواهينامـه پايـه      در  

 در سال قبل از اجراي قانون صدور گواهينامه موقت و           ،حسب جنس 
در . دهـد  به ترتيب در سال اول و دوم پس از اجراي قانون نشان مي            

 در مـردان    ،۲سال قبل از اجراي قانون در دارندگان گواهينامه پايـه           
كـه ايـن      در صـورتي   ،ر بـه مـرگ شـده      درصد از تصادفات منج    ۴/۸

  . درصد بوده است ۳/۵نسبت براي زنان 
دار   از نظـر آمـاري معنـي      مزبور  درصدي در گروه   ۱/۳ اين اختالف 

كه در سال اول پـس از اجـراي قـانون            در صورتي ،  )P>۰٠١/٠(بود  
درصد از   ۹/۶درصد و در زنان     ۲/۴ در مردان    ،صدور گواهينامه موقت  
ند و در سال دوم پـس از اجـراي قـانون            شدر  تصادفات به مرگ منج   

 از تصادفات رسـيد كـه در         درصد ۱/۷و   ۶/۶اين نسبت به ترتيب به      
 اختالف تصادفات منجر به فوت در بين مردان و زنان از            ،هر دو سال  
   .دار نبود  معني،نظر آماري
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  ٨٦

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

 صـدور  پـس از اجـراي قـانون    سال سال قبل تا دو در يك)يون شهر و بريدرون شهر(ک يبه تفکكل تصادفات رانندگان ) درصد(  تعداد -١  شماره جدول
  ر حسب سن رانندگان و نوع گواهينامه ب)١ب(گواهينامه موقت 

 ها هسال ٢٣ از تريشب  در٢ه ينامه پايگواه ها هسال ٢٣ از کمتر  در١ب و٢ه ينامه پايگواه
 كل يبرون شهر ي شهردرون کل يبرون شهر يدرون شهر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  * نامه موقتي قانون گواهيجراا زمان
  ۲/۷۷  ۷۱۶۰۷  ۸۵  ۱۹۴۷۰  ۰۶/۷۴  ۵۲۱۳۷  ۸/۲۲  ۲۱۱۳۴  ۰/۱۵  ۳۴۲۶  ۴/۲۵  ۱۷۷۰۸ سال قبل ازاجراي قانون گواهينامه موقت

  ۵/۸۴  ۵۷۹۷۳  ۷/۸۸  ۳۴۰۱  ۰۲/۸۴  ۵۴۵۷۲  ۵/۱۵  ۱۰۶۶۴  ۳/۱۳  ۴۳۳  ۸/۱۵  ۱۰۲۳۱ اجراي قانون گواهينامه موقت سال اول پس از
  ۹/۸۳  ۶۳۶۴۲  ۱/۸۶  ۷۷۸  ۸/۸۳  ۶۲۸۶۴  ۱/۱۶  ۱۲۲۴۴  ۹/۱۳  ۱۲۶  ۲/۱۶  ۱۲۱۱۸ اجراي قانون گواهينامه موقت سال دوم پس از

  ۴/۸۱  ۱۹۳۲۲۲  ۶/۸۵  ۲۳۶۴۹  ۹/۸۰  ۱۶۹۵۷۳  ۶/۱۸  ۴۴۰۴۲  ۴/۱۴  ۳۹۸۵  ۱/۱۹  ۲۰۰۵۷ جمع
* ٠٠١/٠ P<  
  

ـ  صدورن سال پس از اجراي قانو    سال قبل تا دو     يك درر  ي تقص يو ب مقصر   ادفات رانندگان تص) درصد( تعداد   -٢ شماره جدول بـر  ، )١ ب( موقـت ه گواهينام
  تصادفات حسب سن رانندگان و نوع گواهينامه در 

 ها هسال ٢٣ از تريشب  در٢ه ينامه پايگواه ها هسال ٢٣ از کمتر  در١ب و٢ه ينامه پايگواه
  ري تقصيراننده ب راننده مقصر  ري تقصيراننده ب راننده مقصر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  * نامه موقتي قانون گواهيجراا زمان
  ۷۰  ۱۴۲۷۵  ۲/۷۹  ۵۷۳۳۱  ۳۰  ۶۱۱۳  ۸/۲۰  ۱۵۰۲۱ سال قبل ازاجراي قانون گواهينامه موقت

  ۴/۷۲  ۹۳۰۲  ۳/۸۷  ۴۸۶۷۱  ۶/۲۷  ۳۵۵۴  ۷/۱۲  ۷۱۰۹ اجراي قانون گواهينامه موقت سال اول پس از
  ۱/۷۳  ۱۱۱۲۵  ۶/۸۶  ۵۲۵۱۷  ۹/۲۶  ۴۱۰۱  ۴/۱۳  ۸۱۴۳ اجراي قانون گواهينامه موقت سال دوم پس از

  ۱۸  ۳۴۷۰۲  ۸۲  ۱۵۸۵۱۹  ۳۱  ۱۳۷۶۸  ۶۹  ۳۰۲۷۳ جمع
* ٠٠١/٠ P<  
  

ـ  )١ب(مـه موقـت     پس از اجراي قانون صدور گواهينا      سال سال قبل تا دو    كل تصادفات رانندگان در يك    ) درصد( تعداد   -٣  شماره جدول ر حـسب سـن      ب
   نوع تصادفي براو نوع گواهينامه رانندگان

 ها هسال ٢٣ از تريشب  در٢ه ينامه پايگواه ها هسال ٢٣ از کمتر  در١ب و٢ه ينامه پايگواه
  †فوتي *جرحي  †فوتي *جرحي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  * نامه موقتي قانون گواهيجراا زمان
  ۷/۸۶  ۱۱۳۷۷  ۵/۷۵  ۵۸۹۶۷  ۳/۱۳  ۱۷۵۴  ۴/۲۵  ۱۹۱۱۹  قبل ازاجراي قانون گواهينامه موقتسال

  ۱/۹۴  ۷۱۳۳  ۲/۸۳  ۵۰۱۹۴  ۹/۵  ۴۴۴  ۸/۱۶  ۱۰۱۱۹ اجراي قانون گواهينامه موقت سال اول پس از
  ۲/۹۱  ۸۳۵۴  ۹/۸۲  ۵۴۸۰۰  ۸/۸  ۸۰۸  ۱/۱۷  ۱۱۳۲۱ اجراي قانون گواهينامه موقت سال دوم پس از

  ۱۴  ۲۶۸۶۴  ۸۶  ۱۶۳۹۶۱  ۷  ۳۰۰۶  ۹۳  ۴۰۵۵۹ جمع
* † ٠٠١/٠ P<  
  

و ، جنس ر حسب سن ب)١ب(وقت  مصدور گواهينامه پس از اجراي قانون سال سال قبل تا دو كل تصادفات رانندگان در يك) درصد( تعداد -٤ شمارهجدول
  نوع گواهينامه رانندگان

 ها هسال ٢٣ از کمتر  در١ب و٢ه ينامه پايگواه
  †)مرد(فوتي  *)مرد(جرحي   †)زن(فوتي  *)زن (جرحي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  * نامه موقتي قانون گواهيجراا زمان
  ۴/۸*  ۱۷۱۰  ۶/۹۱  ۱۸۵۷۰  ۳/۵  ۲۹  ۷/۹۴  ۵۲۰ سال قبل ازاجراي قانون گواهينامه موقت

  ۲/۴  ۴۳۱  ۸/۹۵  ۹۹۱۶  ۹/۶  ۱۴  ۱/۹۳  ۱۹۰ اجراي قانون گواهينامه موقت سال اول پس از
  ۶/۶  ۷۸۳  ۴/۹۳  ۱۰۹۹۳  ۱/۷  ۲۴  ۹/۹۲  ۳۱۲ اجراي قانون گواهينامه موقت سال دوم پس از

  ۹/۶  ۲۹۲۴  ۱/۹۳  ۳۹۴۷۹  ۲/۶  ۶۷  ۸/۹۳  ۱۰۲۲ جمع
* † ٠٠١/٠ P< تيق جنسي قانون پس از تطبيتفاوت کاهش تصادفات قبل و دو سال بعد از اجرا  
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  ٨٧

     همكاران و علي ناصر معدلي                                                                                                             ...       تأثير صدور گواهي نامه يك ساله موقت

  بحث و نتيجه گيري
 در  ۱ موقـت ب     ه گواهينامـ  قانون صـدور  د که   نده  مينتايج نشان   
 هولي نکت .  است  تعداد تصادفات در رانندگان مؤثر بوده      كاهش يافتن 

 نـسبت  ،ز اهميت اين است که در سال دوم پس از اجراي قـانون     يحا
 ،تصادفات منجر به مرگ در مقايسه با سال اول پس از اجراي قـانون    

.  اسـت  نرسيدهآنولي به ميزان قبل از اجراي      ،   افزايش داشته  اندكي
ــادر مــي  ايــن مــسئله ســؤال ــه ذهــن متب ــر را ب ــا  کــه ســازد زي آي

 ب  ههاي اعمال شده توسط قانون در دارنـدگان گواهينامـ          محدوديت
  بـه   و نيـاز   يستپاسخ به اين سؤال آسان ن      شود؟  موقت رعايت مي   ۱

  . داردتر  هاي پيچيده اي با طراحي انجام مطالعات مشاهده
دنبال قانون  ه  ها ب  ش مصدوميت  عوامل مرتبط با کاه    ،به طور کلي  
:  کلي قابل تقسيم هـستند     ه به دو دست   ۱ موقت ب    هصدور گواهينام 

 با  کاهش مواجهه  در مورد    .تر کاهش مواجهه با خطر و رانندگي ايمن      
 هاي کـه در دور     ويـژه  هـاي  محـدوديت  الزم به ذکر اسـت کـه         خطر،

يط  به جهت کاهش برخورد با شـرا       ،دنشو  موقت اعمال مي   هگواهينام
اي از مهـارت و   اند تا زماني که راننده بـه درجـه        پرخطر طراحي شده  

 خطر رانندگي را در نور کم       ،هاي تردد شبانه   محدوديت. تجربه برسد 
  . دنده  رانندگي با خستگي را کاهش ميچنينو ناکافي و هم

  و  موقت ه گواهينام هنبودن همزمان مسافر جوان در اتومبيل دارند      
در کنــار يکــديگر احتمــال خطــردار شــدن تــأثير حــضور دو جــوان 

عناصري در صـدور   نيز   رانندگي ايمن  در   .دهد رانندگي را کاهش مي   
 شـامل  ،شـوند   مـي رعايـت ايـن موضـوع    موقت که باعـث   هگواهينام

 دائـم بـراي آنهـا و        ه نکـردن گواهينامـ    صـادر ن و   ابرخورد با متخلفـ   
 ههينامـ دريافـت گوا  . اي است   چند مرحله  ، دائم هرسيدن به گواهينام  

 باعـث   ، موقـت  ه در صورت نداشتن تخلـف در دوران گواهينامـ         ،دائم
   .است تخلف نکردن هاي انگيزه برانگيختن

 والدين و ترغيب آنها در عمـل        براي فهرست بازبيني فراهم آوردن   
در اعمال محدوديت بر رانندگان      فهرست بازبيني به موارد موجود در     

توانـد مکمـل صـدور       ه مـي  هايي است ک    يکي از برنامه   ،مبتدي جوان 
 کـه همکـاري     نـد نتايج يک ارزيابي نشان داد     . موقت باشد  هگواهينام

هـاي بيـشتري را در        محـدوديت  ، والـدين و راننـدگان جـوان       انتوأم
البتـه ايـن     .]۸[ گذارنـد   مـي رانندگي نسبت به گروه مقايسه به اجرا        

تـر کـردن      با اعمـال محـدوديت و سـخت         كه احتمال نيز وجود دارد   
 ه دائـم، افـراد بـدون داشـتن گواهينامـ          ههاي دريافت گواهينام   روش

براي برخـورد   ، صورتآن، که در كنندرانندگي نيز اقدام به رانندگي  
.  نياز به حضور مؤثرتر پليس راهنمايي و راننـدگي باشـد           ،با متخلفان 

 که در قبل و بعد از اعمال قانون صدور        اند  ه نشان داد  اي  همطالعنتايج  
قت درصد تصادفاتي که در آن رانندگان فاقد گواهينامه  موهگواهينام

   .]۹[اند تغييري نکرده است  بوده
 موقت شاهد کاهش موارد    ه با اعمال قانون صدور گواهينام     چنانچه
 ممکـن    دليـل آن   ،هاي ناشي از حوادث ترافيکـي باشـيم        مصدوميت

 بـراي  . موقت باشـد هاست کمتر رانندگي کردن افراد داراي گواهينام   
 بايد تعداد سوانح بـر حـسب مـسافت طـي            اين مسئله،  کردن   لوممع

 در دسـترس  مـورد آن  د که متأسفانه اطالعـاتي در       نشده بررسي شو  
توان با اجباري کردن رانندگي با حـضور نـاظر بـه              گرچه مي  ؛نيست

 هصـدور گواهينامـ  .  اين مسئله را تا حدي برطـرف کـرد  ي معين مدت
 راحـت وارد شـدن      بـراي  ،ي دائمـ  هموقت قبل از دريافـت گواهينامـ      

 تحـت شـرايط کنتـرل شـده         ،رانندگان مبتدي به محـيط ترافيکـي      
ـ      رانندگي مـشکل   ه به تدريج تجرب    آنها طراحي شده است تا    ه تـر را ب

 کامالً ضروري ،هاي رانندگي   براي پرورش مهارت   ،تجربه. دست آورند 
. شـود    سطح تجربه باعث کاهش خطر تـصادف مـي         باال رفتن  و   است

  کـه  دارنـد  کسب تجربه با رانندگي بيـشتر         به  نياز ، مبتديان بنابراين
 آنها را در معرض تصادفات بيشتر       ، ممكن است   در عين حال   اين امر، 

دسـت  ه  را بالزم ه اين است که آنها تجرب توجهعامل مورد   . دهد قرار  
با اين فلـسفه    . ]۱۰[  ولي در معرض کمترين خطر قرار گيرند       ،آورند

 ه موقت قبل از دريافت گواهينامـ    هدور گواهينام  ص هلزوم اجراي برنام  
 ساز و كـار نيـز ضـرورت        ارزيابي اين    ،بنابراين. شود  احساس مي دائم  

 ،گيـرد   که کارآمدي آن مورد بررسي قرار مـي        همان زمان دارد تا در    
 سـاز و كـار    هاي جديدي را نيز بـراي پـژوهش و بهينـه کـردن               افق

 هزمـان دريافـت گواهينامـ     هـا در      در اعمال يا لغو محدوديت     ،موجود
در مقايسه بـا راننـدگان       ، سال ۲۰رانندگان زير    .سازد روشن   ،موقت
  و  رانندگي دارنـد   زمانتوانايي کمتري در ارزيابي خطرهاي       ،تر مسن

کنند  فکر مي است، در حالي كه خود      رانندگي پرخطر در آنها بيشتر      
مال بيشترين احت  همچنين   .]۱۱[خطر تصادف براي آنها کمتر است       

. تصادف در يک ماه اول پس از دريافت گواهينامه گزارش شده است           
 به مدت چند ماه کاهش در تصادفات        ، به صورت ناگهاني   ،پس از آن  

از سـال    .]۱۲[ ه اسـت   تـدريجي بـود    ، و سپس کـاهش    شتهاوجود د 
ــيالدي  ۱۹۸۷ ــامم ــ نظ ــت گواهينام ــد ه درياف ــم در نيوزيلن  ۳ ، دائ
 پـس از    ، اول هدر مرحل : بوده است اي شد که شامل موارد زير        مرحله

 بايـد  مبتـدي    ه راننـد  ، چـشم  ه و معاينـ   نظـري  آزمونگذراندن يک   
از  سـال سـن داشـته و         ۲۰کـسي کـه حـداقل       (همواره با يک ناظر     

راننـدگي  )  باشـد  گذشـته  سال   ۲ حداقل    وي  دائم ه گواهينام داشتن
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  ٨٨

    يفصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاه    

 ه گواهينام ه پس از آن وارد مرحل     كه است ماه   ۶ اين دوره     مدت .کند
 مـاه بـه طـول       ۱۸در ايـن مرحلـه کـه        . شـوند  مـي ) موقت(روط  مش
بـه  ( سـال    ۲۰شب و حمل مسافر زيـر         رانندگي در  براي ،انجامد مي

 و   وجـود دارد   محـدوديت  )شرطي که فرد ناظري در اتومبيل نباشـد       
پس . است گرم   در صد ميلي   ۰۳/۰ تا    راننده حداكثر  سطح الکل خون  

 گذراندن آزمون به شرط ،ضي براي شخص متقا ،از اتمام اين دو دوره    
شـده در   نتـايج حاصـل     . شـود   دائمي صادر مـي    ه گواهينام ،رانندگي

  درصد ۸ موقت به    ه که اعمال صدور گواهينام    آنندنيوزيلند حاکي از    
 ۵ ههاي ناشي از سـوانح ترافيکـي در يـک دور           کاهش در مصدوميت  

توانـد بـه دليـل      شده است که البته اين مقدار کاهش مي   منجر ساله
   .]۱۳[کاهش برخورد با عوامل خطر بوده باشد 

 ميزان تصادفات سرانه در  ،اي که در کانادا صورت گرفته      در مطالعه 
)  سـال  ۲۵بـاالي   ( در مقايسه با گروه کنترل       ، سال ۲۰رانندگان زير   

.  کاهش داشته است درصد۲۴ ، موقتهپس از اجراي قانون گواهينام
ه راننـدگان جـوان منحـصر       اين کاهش ميزان تصادفات سرانه تنها ب      

 موقـت دريافـت کـرده       ه که گواهينامـ    هم  افرادي هنبوده و براي کلي   
 ،ايـن مطالعـه    کـه در   صـورتي  در ؛]۱۴[کرده اسـت     بودند صدق مي  

 در مقايسه با گـروه      ، سال ۲۳ميزان تصادفات سرانه در رانندگان زير       
 ۷ ، موقـت  هپس از اجـراي قـانون گواهينامـ       )  سال ۲۳باالي  (کنترل  

 از آنجا كه    ، كه پيشتر اشاره شد    چنان هم . کاهش داشته است   صددر
مداخالت ديگر معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي و سـاير           

 ممكـن   ،نهادهاي درگير، از جمله سـازمان راهـداري و يـا وزارت راه            
اســت در جهــت كــاهش آمــار مجروحــان و مــرگ ناشــي از ســوانح 

ت مورد ارزيـابي در ايـن مطالعـه    ترافيكي، به طور همزمان با مداخال 
هاي اين مطالعه، مبني   نسبت دادن يافتهبهتر است ،انجام شده باشد 
بـه  ) به خـصوص در راننـدگان   (هاي سوانح ترافيكي      بر كاهش آسيب  

مداخالت ارزيابي شده در مطالعه حاضر، با احتياط بيشتري صـورت           
 ،داخالتشايان ذكر است كه دسترسي به اطالعات اين گونه م         . گيرد

با وجود اين، اطالعات بـه دسـت        .  امكان پذير نبود   ،در تحقيق حاضر  
آمده در اين تحقيق، تنها محدود به گروه سني خاص و در محـدوده             

تـوان گفـت کـه سـاير مـداخالت             بـوده و مـي      محدود زماني خاصي 
 در نتـايج    ،پيشگيري کننده از سوانح ترافيکي، در زمان مورد بررسي        

  .ته استتحقيق دخالتي نداش
  در صـحنه تـصادف     آوري شـده پلـيس     هاي جمـع   از آنجا که داده   

، گيرند  در بر نمي   و جزئيات را     هستندشامل تعداد محدودي از اقالم      
تر تـأثير مـداخالت پلـيس در کـاهش           تر و عميق   براي بررسي دقيق  

تـرين راه     بهتـرين و عملـي     ،هاي ناشي از سوانح ترافيکـي      مصدوميت
. اسـت روهي آينده نگر در رانندگان مبتدي حل انجام مداخالت همگ 

 صورت پذيرنـد مطالعات آينده بايد در جهت نشان دادن اين موضوع          
 ه در تصادفات رانندگاني کـه گواهينامـ        و عدم تمركز   که آيا خستگي  

    يا خير؟ نقش دارد،گيرند موقت مي
همچنين اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد کـه آيـا حـضور              

 سـال   ۲۰واند باعث بر هم زدن تمرکز رانندگان زيـر          ت سرنشينان مي 
افـزوده بـر ايـن،       يـا خيـر؟       گردد منجر به حادثه    ،شود که در نهايت   

هـاي   هاي صدور و محدوديت  به روز کردن روش  شود براي   توصيه مي 
ساز و كار موجود به طـور مـداوم          ، موقت هاعمال شده براي گواهينام   

م راننـدگي بـا گواهينامـه بـه         رسد که تـداو     به نظر مي   .ارزيابي شود 
 صورت مشروط و لغو اعتبار گواهينامه در صورت بروز تخلفـات زيـاد           

 هـاي   گواهينامـه  همراه درج امتياز منفي براي متخلفان يا تعليـق           به
، بتواند در پيشگيري از سوانح رانندگي به صورت درازمدت موثر           آنها
  .باشد

  
  سهم نويسندگان

  ژوهشيمجري طرح پ:  ناصر معدلي علي
  مجري طرح پژوهشي :د سورييحم

  ها آوري داده مسئول جمع: الهه عيني
  ها تحليل داده: محمد موحدي

منـابع اطالعـاتي و اعتبـار     در اختيار قـرار دادن    : محمدرضا مهماندار 
  ها  بخشي داده

  طراحي طرحنامه: سعاد محفوظ پور
  نگارش و تدوين گزارش نهايي و مقاله: محمدرضا مسعودي نژاد

  ها تحليل باليني داده: يدرضا حاتم آباديحم
 تدوين مقاله: منصور رضازاده آذري

  ها آوري داده  جمع:رضا وفايي
  

  تشكر و قدرداني
با تـشكر از كاركنـان محتـرم واحـدهاي طـرح و برنامـه و فنـآوري                  

   و  اطالعـــات معاونـــت راهنمـــايي و راننـــدگي بـــراي همـــاهنگي 
ک پـروژه   يـ جـه   ين مقالـه نت   يـ  ا ،هاي مورد نيـاز     ساختار پردازي داده  

 يقات راهـور و دانـشگاه علـوم پزشـک         ي است که مرکز تحق    يقاتيتحق
شان يـ له از ا  ين وسـ  ي بـد  و اند  كرده يت مال ي حما  از آن  يد بهشت يشه

   .شود ي ميسپاسگزار
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