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   چکیده

 یکشوورها ژهیوبهو  یجوامع انسان یبرا دیشد یهاتیاز مسائل مرتبط با سالمت انسان که ساالنه موجب مرگ و مصدوم یکی زمینه و هدف:

حوادث ترافیکی است. میزان  با مرتبط مهم یفاکتورها از یاجتماع یاقتصاد تیوضعاست.  یکی، حوادث ترافشودیمبا سطح درآمد متوسط و کم 
هوایی اسوت. عوالوه بور آن، در دا ول دارای تفواوت درآمدکمناشی از حوادث ترافیکی بین کشورهای پردرآمد، درآمد متوسط و  ومیرمرگبروز و 

ناشوی از  ومیورمرگروز و بو هوایمیزانهای با وضعیت اقتصادی اجتماعی متفاوت نیز توزیع متفواوتی از کشورها و بین مناطق و نیز در بین گروه
بووده و نیازمنود  رانیوا کشور در سالمت و بهداشت مهم مشکل کی آن، از یناش ومیرمرگ و یکیتراف حوادث شود.حوادث ترافیکی مشاهده می

 از یناشو تیمصودوم شودت و مورگ امودیپ بوا یاقتصواد -یاجتماع یفاکتورها ارتباط یبررس مطالعه نیا هدف .است مسئلهتوجه بیشتر به این 
 .است 4931 سال رشت شهر ینایپورس مارستانیب ییتروما مارانیب نیب در یکیتراف حوادث

نمونه مورد مطالعه افرادی بودند که در دوره انجام مطالعه دچار حادثه ترافیکی . است یلیتحل-یمقطع مطالعه کی حاضر مطالعه :یبررس روش

آوری اطالعوات حادثوه از قبیولح محول ضوایعه، نوو  داده شوده بودنود. در ایون مطالعوه جموعشده و به بیمارستان پورسینای شهر رشت ارجوا  
(، پیامد بالینی بیمار از پرونوده بیموار در بیمارسوتان اسوت را  Injury Severity Score) ISS، شدت آسیب بر اساس مقیاس دیدگیآسیب

بیمواران  دیدگیآسویبو شدت  ومیرمرگ( بر روی Social Economic Status) SESگردید. برای بررسی اثر عوامل اجتماعی اقتصادی 
تعیین یک یا چند عامول،  منظوربهاستفاده گردید.  قرار گرفته است، تأییدشده که روایی و پایایی آن مورد  استانداردسازیای ترومایی از پرسشنامه

ی اصلی اقتصادی اجتماعی، این فاکتورها وارد مودل رگرسویون لجسوتیک استفاده گردید. پس از تعیین فاکتورها اصلی هایمؤلفهاز روش تحلیل 
و شودت تروموا بیمواران موورد بررسوی قورار گرفوت. در آنوالیز رگرسویون لجسوتیک از روش  ومیورمرگشده و ارتباط ایون فاکتورهوا بوا پیامود 

Backward-LR  افزارنرماستفاده گردید. کلیه آنالیزها با استفاده از SPSS ها در این مطالعوه، داری آزمونانجام شد. سطح معنی 02 شیرایو
 در نظر گرفته شد. 20/2

 زن نفور 66 و( %87) مرد نفر 091 یجنس لحاظ از. گرفتند قرار یبررس مورد یکیتراف حوادث مصدومان از نفر 922 تعداد مطالعه نیا در :هاافتهی

 تعوداد کوه شد گرفته نظر در دیشد دیدگیآسیب عنوانبه 40 یباال ISS اسیمق. بود( 28/43) سال 00/91 مصدومان یسن نیانگیم. بود( 00%)
 40 یکمتر و مساو ISSنمره  ی( دارا%8/74) مارانینفر از ب 010. تعداد بودند 40 یمساو و کمتر ISS نمره یدارا( %8/74) مارانیب از نفر 010
)میزان درآمد  وانواده و شوغل  فاکتور اقتصادی اجتماعی شانس نسبت ریمقادبودند.  40 یباال ISSنمره  یدارا زی( ن%9/47) مارانینفر از ب 00و 

: %30 نوانیاطم فاصوله) 60/2 دیدگیآسویببورای پیامود شودت  و( 010/2 -796/2: %30 نوانیاطم فاصله) 10/2ی پیامد مرگ برا پدر  انواده(
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 و همکار چابک زاده وسفی شاهرخ

 مقدمه
یکی از مسائل مرتبط باا الاتما ااسااه ساال الاا اال 

شاامیم باارای جواماا   هایمصاام م اموجاام ماار    
سشورهای با الطح درآمم متوالط   سا    یژهبالااساای   

دارد، حااوادت تراک کاای االااای در باا س ااااوا  الااوااح   
حااوادت تراک کاای از حااوادت دیاامی   م ردیاامی، 

التما تعماد زیادی االا سال الا اال  حوادثی تریسشای 
 برآ ردهاایی بار االاا  سنممیاز مردم جهاه را تهمیم 

هاای ااشای از ااجام گرکتاال مشا ش شامه ساال آالا م
هاا  م رمر درصم از سال  1/2حوادت تراک کی مسئول 
 05 از با  ی الاا اال (1) باشامدر الراالار جهااه مای

 تراک کاای حااوادت اثاار درالراالاار دا اا  در افاار م ل اوه
 از %05 ساال شاواممی افار سشاتال م ل وه 2/1   مجر ح

 اکتممی اتفاق متوالط یا س  درآمم با سشورهای در هاآه
ااشای از   م رمر دت ه بر تفا ت در م زاه بر ز    (ی2)

، در درآمامس حوادت تراک کی ب س سشورهای پردرآمم   
هاای باا داخل سشورها   ب س مناطق   ا ز در ب س گار ه

 ضع ا اقتصادی اجتیادی متفا ت ا ز توزیا  متفاا تی 
راک کای ااشی از حوادت ت  م رمر بر ز    هایم زاهاز 

باشاامی  ضااع ا اقتصااادی اجتیااادی از موجااود ماای
کاستورهااای مهاا  ماارتبط بااا داماال ااساااای   م  طاای 

مها  الاتمتی  سننامهتع  سباشم ساال جاز  دوامال می
شاارایط ضااع ت اقتصااادی  (ی4، 3) شااودم سااوم ماای

 تأث رگاااراجتیادی در طول زامگی بار الاتمتی اکاراد 
دی قاارار االااای اکاارادی سااال در طبیااات پااای س اجتیااا

حماقل د  برابر اکارادی ساال در طبیاات باا تر  اامگرکتال
ی شاواممیهستنم دچار ب یاری جامی   مار  ز در  

دلل ماادی   ر ااای   اجتیاادی از قب ال الارمایال سا  
خااواده، ت ص تت پای س، شغل ااامطیئس   زاامگی در 

اله  دارام ساال  هاتفا تاامناالم در ایجاد ایس  هایخااال
از اینکاال چاال پ اماام  اظرصار  هااآهثارات در اهایاا ا

التمتی مورد ارزیابی قرار گرکتال باشم، با اکازای  خطار 
 ی(0 ،3)هیاراه االاا   م ارمر    هاآالا مها، ب یاری

ور اقتصادی اجتیادی در رابطاال باا حاوادت اهی ا کاست
یابم ساال باال ایاس اکتاال توجاال اکزای  می آاگاهتراک کی 

تصااادکات تراک کاای در  هااای ااشاای ازسناا   سااال پ اماام
شمیم باوده    معیو ً  حوادت  هاآال ممیایسال با الایر 

 (ی6) باشممی برگشام رقابلگاهی 
هاای اام ساال آالا ماتایج مطالعات م تلت اشاه داده

باا  ضاع ا اقتصاادی اجتیاادی  م ر سشانمهسشنمه   
در یا  بررالای  ی(8 ،7) خاااواده ارتباام معکاو  دارد
ش شمه االاا ساال خطار ااجام گرکتال توالط  کتم گزار

 قو  حوادت تراک کی در راانمگاه با  ضاع ا اقتصاادی 
درصم ب شتر از راانمگاه با  ضع ا  85اجتیادی پای س، 

 (ی6) با ی اقتصادی اجتیادی االا
ااجاام یاکتاال بار ر ی سودسااه دناواه  در ی  مطالعال

ااشی   م رمر شمه االا سال رخماد حوادت تراک کی   
از آه در ب س سودسااه باا  ضاع ا اقتصاادی اجتیاادی 
پااای س ب شااتر االااا   ایااس سودساااه در معاار  خطاار 

در اثر حاوادت تراک کای   م رمر ب شتری برای ابتت   
ااجام گرکتال در ایراه   الاایر  هایبررالی ی(6)قرار دارام 

ی تراک کاای در هاالاا مآسااال  دهااممیسشااورها اشاااه 
، در میایساال ترپای سبا الطح ت ص تت  ایجادهساربراه 

بار ز حاوادت  راه،یا در ی(15 ،0)با الایریس ب شتر االا 
از زااه    از آه در مرداه ب یااش یهاآال م   یک تراک

سااربراه  اه در م هاآال متعماد  سیشتر االای در زااه ب
در با س داابراه  ی(12 ،11) شاودمیمشاهمه  اده دابر پ

پ اده ا ز م زاه حوادت تراک کی در اکاراد مااسر ب شاتر 
   یل االاایاد توالااط سااال ایعااالمطال جیاتااای (13)االااا 

گرکا، اشاه داد ساال  ااجام ال ار م در( 1380) هیکاراه
 یت لفات راانامگ زاه م یبا با  رکتس الطح رکاه اقتصاد

منجر بال ساه  تصاادکات  مسئلال سیسال ا یابممیساه  
  ییاا پ  یا دری (14) گرددمیاز آه  ی  جراحات ااش

 زاه ااشاه داد سال م جیاتا ز در شهر تهراه ا اکتالیااجام 
  بازاشساتال باا تر از  کار اکراد ب اه بر ز تصادکات در م

 ایجاادهدر ایراه، حوادت تراک ا   ی(11)االا  سیریالا
در الر   صاورت،  هاآال م   هاشکستگیدلا  تریسمه 

از ل اا   ی(16 ،10) قفسال ال نال   الاتوه کیارات االاا
در شاهر مشاهم  ایمطالعاالاتاایج  دیمگیآالا مشمت 

سال با می اا   دیمگیآال مهم سال ب س شمت داشاه می
شامه باود، باا  گ ریااامازه( 1ISS) دیمگیآال مشمت 

پ امم مر  حاوادت تراک کای در الاادات ا ل اال بعام از 
 ی(17)تر ما ارتبام دارد 

ساال  دهاممیمطالعات در ایراه اشاه  هاییاکتالاگرچال 
الطح ایینی جاده در ایاراه در چنام الاال اخ ار رشام 

حوادت تراک کی   مسئلال ، با ایس حال، (18)داشتال االا 

                                                           
1 Injury Severity Score 
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   یکیتراف تصادفات مصدومان در  یاقتصاد -یاجتماع تیوضع                                                                                                    

      

 

 

ل   ضابال صورت ی  معااشی از آه، هیچناه   م رمر 
مشکل  یژه بهماشاا   الاتما جامعاال درآمامه االاا 

سال ایراه بال ل ا  تصادکات   الوااح تراک کای  ایگواالبال
یکای از سشاورهای دارای ب شاتریس  دنواهبال  تراک کی 

موارد تصاد    مار   م ار ااشای از آه معرکای شامه 
ااشاای از حااوادت   م اارمر ی ب شااتریس درصاام االااا

الال االا   ایاس  20-34تراک کی مربوم بال گر ه النی 
گر ه النی جیع ا کعال اقتصادی سشور را تشک ل مای

اقتصاادی  آ رزیااهدهنم سال ایس موضو  از ل ا  تبعات 
ر الطح ملی   خااواده ا ز حائز توجال   اهی ا بسزایی د

رالم سال در ح طاال بال اظر می ایس حالی با (10)باشم می
ای بااال توجااال شایسااتال   بایسااتال حااوادت تراک کاای

ر یا  کااستو دنواهباالکاستورهای اقتصادی   اجتیاادی 
حوادت  مسئلال صورت اگرکتال االای  م رمر  دل تی در

  شاهرها یا   هااالاتاهتراک کی در سشور ما   در تیام 
ی در یا  مطالعاال باشاممیمه  مرتبط با التما  مسئلال

 تریساصالیدر شاهر رشاا،  1306ااجام گرکتال در الال 
دنواه  ایجادهدلا مر  ااشی از تر ما، حوادت تراک   

 از ااشای با ی هایخسارتبا توجال بال  ی(25)شمه االا 
  ا ااز بااا توجااال بااال اهی ااا در سشااور  حااوادت ایااس

کاستورهااای اقتصااادی اجتیااادی در م اازاه باار ز   
بار آه شامه  م یق ااشی از حوادت تراک کی،  م رمر 

االااا تااا مطالعااال حاضاار را بااا هاام  بررالاای ارتبااام 
حاوادت  از پ امم ااشای بااجتیادی  اقتصادی هایکاستور

مصم م س ااشای از تصاادکات تراک کای تراک کی در ب س 
 رشاا،شاهر  ارجا  داده شمه بال ب یارالتاه پورالا نای

 یااجام دهم
 

 یبررس روش
ت ل لای االاای -مطالعال حاضر یا  مطالعاال میطعای

  پ امم مورد بررالی در ایاس مطالعاال کاوت مصام م س 
در مصام م س باودی جامعاال ماورد  دیمگیآالا م شمت

 گ ریایوااال احام پژ ه  سل ال الاسن س شاهر رشاا، 
 یارالااتاه ببااودی ب یارالااتاه پورالاا نای شااهر رشااا 

 تر ماا یت صصا یارالاتاه ب  یا رشا شهر ینا پورال
ایواال مورد مطالعال ا ز اکرادی بوداام ساال در د ره  یاالا

ااجام مطالعال دچار حادثال تراک کی شمه   بال ب یارالاتاه 
ارجا  داده شمه بوداامی ا اوه ااجاام پاژ ه  باال ایاس 

دچاار حاوادت  1304صورت بود سال اکرادی سال در الال 

تراک کی شمه بودام   باال ب یارالاتاه ارجاا  داده شامه 
فر از هیکاراه طرح، اطتدات مورد ا از بودام توالط د  ا

تضاای س س ف ااا ر ش  منظوربااالگردیاامی  آ ریجیاا 
داده   ا ز پ شگ ری از تورش های احتیاالی،  آ ریجی 

 زم در ایاااس زم ناااال بااارای هیکااااراه  هاااایآموزش
داده ارائال شمی ابزار مورد االتفاده شامل  سننمهآ ریجی 

راحای ط ل سااچ الال قسیا باودی قسایا ا ل یا  
 الااا تشمه توالط م ییاه مطالعال بود سال شامل ااوا  

دموگراک   از قب ال  الاس، جان ،  هایدادهمربوم بال 
اطتداات از پر اامه  آ ریجی بود جها  تأهل ضع ا 

می قسایا د م ا از یا  التفاده شاب یاراه ب یارالتاای 
اطتداات  آ ریجیا  منظورباالطراحی شمه  ل ساچ 

، شامت گیدیمآالا محادثال از قب ل  م ل ضایعال، او  
، پ امام باال نی ب یاار از ISSآال م بار االاا  می اا  

پر امه ب یار االت راج گردیمی قسایا الاوم پرالشانامال 
دوامل اقتصادی اجتیادی )ت ص تت،  الاا تمربوم بال 

شغل، درآمم، تعماد اکراد شامل در خاااوار، تعاماد اکاراد 
  ییی( بودی در شرایطی ساال کارد  هاداراییخااوار، مالک ا 

کوت سرده بود، یا بال دل ال شامت جراحاات  دیمهحادثال
قادر بال مصاحبال ابود ااجام مصاحبال با یکای از ازدیکااه 

)پمر، مادر، برادر یا خواهر(   پ  از سسم رضاایا ب یار
 آگاهااال، ااجام گرکای

بار  SES)2(برای بررالی اثر دوامل اجتیادی اقتصادی 
ی ب یااراه تر ماای دیمگیآال م  شمت   م رمر ر ی 

از پرالشاانامال االااتفاده شاامی باارای ایااس منظااور از 
ساال توالاط ااوری   هیکااراه طراحای    ایپرالشنامال

 تأی امشمه   ر ایای   پایاایی آه ماورد  االتااماردالازی
تع ا س  منظوربالی (21)االتفاده گردیم  قرار گرکتال االا،

ی  یا چنم دامل سال ترس بی از متغ رهاالاا، از ت ل ال 
 الااازیالادهاالااتفاده گردیاامی جهااا  اصاالی هایمالفااال

الاختار کاستورها   توج ال متغ رها بال اسابا مساا ی از 
االتفاده شمی در ایاس مطالعاال،  Varimaxتکن   د راه 

 Eigen Valueشرم تع ا س یا  کااستور احاراز میامار 
بودی پ  از تع ا س دامال، متغ رهاایی ساال  1بزرگتر از 

شرم حضور در هر دامل را داشتنم شناالایی گردیماامی 
، شرم حضور یا  متغ ار در یا  با توجال بال کرمول زیر

دامل احراز میمار ضریم هیبستگی مساا ی   باا تر از 

                                                           
2 Social Economic Status 
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 بودی 240/5

 
برای متغ رهایی ساال شارایط احاراز در با   از یا  

پ شگ ری از اثر ه  خطی در  منظوربالکاستور را داشتنم، 
آاال زهای رگرال وه، میمار ضریم هیبستگی هر متغ ار 

میمار را داشا، برای  تریسب  سال  هاداملدر هر ی  از 
 آه دامل در اظر گرکتال شمی

توصا فی م اااگ س    هاایآمارهاز  هاادادهبرای آاال ز 
سیی   ا ز کرا اای   درصام  هایدادهاا را  مع ار برای 

س فای االاتفاده گردیامی هیچنا س بارای  هایدادهبرای 
دالت ابی بال اهما  طرح مبنی بار بررالای ارتباام با س 
کاستورهای اقتصادی اجتیادی باا پ امام مار    شامت 

( از آاال ز رگرال وه لجسات   ISSآال م )ایره می ا  
پاا  از تع اا س کاستورهااای اصاالی االااتفاده گردیاامی 

ادی اجتیادی، ایس کاستورهاا  ارد مامل رگرالا وه اقتص
لجست   شمه   ارتبام ایاس کاستور/کاستورهاا باا پ امام 

  شامت تر ماا ب یااراه ماورد بررالای قارار   م رمر 
گرکاااای در آااااال ز رگرالااا وه لجسااات   از ر ش 

Backward-LR سل ال آاال زها با االتفاده  االتفاده گردیمی
ااجااام شاامی الااطح  25 یاارای   3SPSS اکاازارارماز 

در اظر گرکتال  50/5در ایس مطالعال،  هاآزموه داریمعنی
 شمی
 
 هاافتهی

افر از اکرادی ساال در الاال  355در ایس مطالعال تعماد 
دچااار حادثااال تراک کاای شاامه   بااال ب یارالااتاه  1304

پورال نای شاهر رشاا ارجاا  داده شامه بوداام ماورد 
( %78)افر مرد  234بررالی قرار گرکای از ل ا  جنسی 

( بااودی م ااااگ س الاانی مصاام ماه %22افاار زه ) 66  
( بااودی ایااس م ااااگ س در ماارداه 57/10الااال ) 20/34
 (60/18الاال ) 84/32(   در زااه 10/10الال ) 64/34

افار از مصام م س  274(ی در ایس مطالعاال <50/5pبود )
( در طاای د ره مطالعااال کااوت سردااامی اطتدااات 3/01)

 1مصم ماه در جام ل  در دیمگیآال ممربوم بال م ل 
 ارائال شمه االای

اشااه  0  س سار ماایر 4اتایج د  آزموه بارتلا تساا

                                                           
3 Statistical Package for the Social Sciences 
4 Bartlet test 
5 KMO 

سال هیبستگی مناالبی ب س متغ رها  جاود دارد  دهممی
ی میامار باشاممی پایرامکاه  ااجام آزموه ت ل ل داملی 

p-value  بااوده    دارمعناایمربااوم بااال تسااا بارتلااا
 0/5ب شاتر از ها   هیچن س میمار شاخش س سار ماایر

 ی(2)جم ل  شمه االا

بعم از اجرای آاال ز دامل، با توجال بال اطتدات حاصال 
 6از ایودار النگریزه، الال کااستور ا ل دارای میامار  یاژه

 00کاااستور ا ل باا   از  3بااوده   مجیااو   1بااا تر از 
ی از هیا س ر  در سننممیدرصم از سل  اریاا  را توج ال 

ل االاتفاده گردیامی در ایاس کااستور ا  3ایس مطالعاال از 
  یاژه مطالعال، شرم تع ا س یا  کااستور، احاراز میامار

 (ی1بود )ایودار  1بزرگتر از 
برای متغ رهایی ساال شارایط احاراز در با   از یا  

پ شگ ری از اثر ه  خطی در  منظوربالکاستور را داشتنم، 
آاال زهای رگرال وه، میمار ضریم هیبستگی هر متغ ار 

میمار را داشا، برای  تریسب  سال  هاداملدر هر ی  از 
ی هااداملختصاال  طورباالآه دامل در اظر گرکتال شمی 

زیر با متغ رهای در ه هر ی  مشا ش گردیام  دامال 
متغ ر سال شامل  م زاه هزینال خاااوار،  3شامل  1شیاره 

ت ص تت کرد مصم م، ت ص تت ماادر مصام م االاای 
مصم م  جود  متغ ر سال شامل  شغل کرد 3دامل د م با 

متغ ار ساال  2موبایل   موتورال کلا بودی دامل الوم باا 
شامل  م زاه درآمم، شغل پمر خااواده باودی در بررالای 

                                                           
6 Eigen value 

فراوانی و درصود محول آسویب دیودگی در مصودومان موورد  -1جدول 

 مطالعه

 متغیر
 سر

 صورت
 شکم

 ستون فقرات
 اندام فوقانی
 اندام تحتانی

 فروانی
091 
402 
80 
07 
498 
413 

 درصد
87 
02 
00 
9/3 
8/10 
8/13 

 

آزمون میزان الگوی همبستگی متغیرهوا جهوت انجوام آزموون  -2جدول 

 عاملی پایه

 کیسر مایر

 کای اسکوئر

 بارتلت درجه آزادی آزمون

 معناداری

074/2 

084/310 

409 

222/2 
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ارتبام کاستورهای اقتصادی اجتیادی باا مار  ب یااراه 
 Backward-LRتر مایی از رگرال وه لجست   با مامل 

االاتفاده گردیاامی در ایااس ماامل، الااال کاااستور اقتصااادی 
ال در مرحلال قبل شناالاایی شامه بوداام، باال اجتیادی س

هیراه متغ رهای الس، جن    او  سااربر راه  ارد مامل 
شامی در گاام  الاازیمملشمامی ایس آاال ز در چهار گام 

کاستور الال اقتصادی اجتیادی )شاامل  الازیمملچهارم 
متغ رهای  م زاه درآمم خااواده   شغل پمر خااواده( بال 

در مار   تأث رگاااردوامال  دنواهباالهیراه متغ ر الس 
اکااراد مااورد مطالعااال شناالااایی گردیاامی اتااایج آاااال ز 

 ارائال شمه االای 4   3رگرال وه در جم ل 
در بررالی ارتبام کاستورهاای اقتصاادی اجتیاادی باا 

االاتفاده گردیامی بارای ایاس  ISSشمت تر ما از می ا  
، ISS>15) بناامیگر هبااال صااورت  ISSمنظاور می ااا  

ISS=<15 ) در اظر گرکتال شمی  زم بال توض ح االا ساال
شامیم در  دیمگیآالا م دنواهبال 10با ی  ISSمی ا  

افار از  240ی بر هی س االا  تعاماد شودمیاظر گرکتال 
   10سیتر   مساا ی  ISS( دارای ایره %7/81ب یاراه )

باا ی  ISS( ا ز دارای ایاره %3/18افر از ب یاراه ) 00
هیچناا س در بررالاای ارتبااام کاستورهااای  بودااامی 10

 3اقتصادی اجتیادی با پ امم مار  مصام ماه، کااستور 
)م زاه درآمم خااواده   شاغل پامر خاااواده( باا پ امام 
مر  ب یاراه تر مایی رابطال معنادار آماری داشتال االای 

)کاصالال  40/5میمار اسابا شااا  بارای ایاس کااستور 
آماامی ایااس  ابااال دالاا( 242/5 -836/5: %00اطی ناااه 

اسبا شاا  ب ااگر ایاس مطلام االاا ساال باا اکازای  
شغلی ماانام مامیر    هایگر هم زاه درآمم خااوار   در 

در حام د  تاجر در میایسال با گر ه ب کاراه، شاا  مر 

 درصم سیتر االای 00

 گیریو نتیجه بحث
یاا  داماال  دنواهبااال ضااع ا اقتصااادی اجتیااادی 

مه  در زم نال شرایط م تلات الاتما  سننمهپ شگویی
آه بار بسا اری از  تاأث رحاال، ایسشناختال شمه االا، با

سامل درک اشمه االاای  طوربالهای خاص التما جنبال
شناالایی کاستورهای اقتصادی اجتیادی مرتبط با پ امام 

هااای تواااام کرصاااهااای تراک کاای ماایااشای از آالاا م
مناالبی را در اخت ار مسئول س   ممیراه ح طال الاتما 

هاای در رابطال با بکارگ ری مماختت پ شگ رااال در گر ه
 ی(22)پرخطر کراه  آ رد 

کااستور  3( 7PCA) در ایس مطالعال با االتفاده از آااال ز
از باا س متغ رهااای متعاامدی سااال باارای ارزیااابی الااطح 
اقتصادی اجتیادی در اظر گرکتاال شامه باود، شناالاایی 

متغ ار شاامل  م ازاه  3شامل  1ور شیاره گردیمی کاست
هزینال خااوار، ت ص تت کرد مصام م، ت صا تت ماادر 

متغ ر ساال شاامل  شاغل  3مصم م االای کاستور د م با 
کرد مصم م  جود موبایال   موتورالا کلا باودی کااستور 

متغ ر ساال شاامل  م ازاه درآمام، شاغل پامر  2الوم با 

                                                           
7 Principle Component Analysis 

 
 PCAآنالیز  نمودار سنگریزه تحلیل عاملی بر اساس -1نمودار 

 

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون لجستیک در بررسوی ارتبواط بوین  -3جدول 

 یفاکتورهای اقتصادی اجتماعی با پیامد شدت آسیب دیدگ
 
 
 متغیر

 

بتا
  

ی معیار
 طا

 

ی 
معنادار

 

 

س
ت شان

نسب
 

 

صله اطمینان 
فا

30
)حدپایین %
- 

باال(
 

 -فاکتور اجتماعی
 اقتصادی

10/2- 43/2 29/2 66/2 10/2-36/2 

 21/4-33/2 20/4 23/2 24/2 248/2 سن
 - 20/2 24/2 60/2 -39/0 مقدار ثابت

 

نتایج حاصل از آنالیز رگرسیون لجستیک در بررسوی ارتبواط بوین  -4جدول 

 فاکتورهای اقتصادی اجتماعی با پیامدمرگ
 
 
 متغیر

 

بتا
  

ی معیار
 طا

 

ی 
معنادار

 

 
س

ت شان
نسب

 

 

صله اطمینان 
فا

30
)حدپایین %
- 

باال(
 

 -فاکتور اجتماعی
 اقتصادی

72/2- 90/2 24/2 10/2 01/2-71/2 

 23/4-20/4 26/4 24/2 20/2 20/2 سن
 - - 33/2 29/6 -1/09 مقدار ثابت
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 خااواده بودی
ای اقتصااادی اجتیااادی در بررالاای ارتبااام کاستورهاا

سشت شمه با پ امم مار  آااال ز رگرالا وه لجسات   
)م ازاه درآمام خاااواده   شاغل  3کاستور  سالاشاه داد 

پمر خااواده( باا پ امام مار  ب یااراه تر ماایی رابطاال 
معنادار آماری داردی میمار اسبا شاا  برای ایس کاستور 

 بال دالاا( 242/5 -836/5: %00)کاصلال اطی ناه  40/5
آممی ایس اسبا شاا  ب ااگر ایاس مطلام االاا ساال باا 

شغلی ماانام  هایگر هاکزای  م زاه درآمم خااوار   در 
در  ممیر   تاجر در میایسال با گر ه ب کاراه، شاا  مر 

درصم سیتر االای در بررالی دوامل اقتصادی  00حم د 
اجتیادی بر ر ی پ امم مر  در الایر مطالعات ا ز اتایج 

 جیاتاااآماامه االااای باارای م ااال،  الااابااال دمشااابهی 
 ال اار م در هیکااراه   یل االایاد توالاط سال ایمطالعال
گرکا، اشااه داد ساال باا باا  رکاتس الاطح رکااه  ااجام
جراحاات   بال تبا  آه  یت لفات راانمگ زاه م یاقتصاد

  ییاا پ  یا جیاتاای  (14) یابممیاز آه ساه   یااش
بار ز  زاه ادر شهر تهاراه اشااه داد ساال م اکتالیااجام 

  بازاشسااتال بااا تر از  کااار اکااراد ب اه ااتصااادکات در م
سال در آذربایجاه مربی  ایمطالعالدر  ی(11)االا  سیریالا

ااجام گرکا اشاه داده شم سال ب س م ازاه ت صا تت   
شغل مصم م س حوادت تراک کی باا شامت مصام م ا 

در ی  مطالعال بر پایال ی هیچن س (23) ارتبام  جود دارد
جیع ا سال در شهر تهراه ااجام گرکا، اتایج اشااه داد 
سال الطح پاای س اقتصاادی اجتیاادی باا م ازاه بار ز   

 (24) ااشی از حاوادت تراک کای ارتباام دارد  م رمر 
 اگرآینامه   اگرگاشاتالی  مطالعال سوهاورت ترس بای .

( در سشاور ا وزلنام   2553  هیکاراه )  یتتکتوالط 
با هام  بررالای ارتباام  ضاع ا اقتصاادی اجتیاادی 

ی ااشای از تصااد  هاآالا مراانمگاه موتور ال کلا با 
ااجام  1088-08 هایالال هایداده الایل ایل ال بر ر ی 

گرکایدر ایس مطالعال االتفاده گردیم   بعم از تطاابق بار 
خطر آال م راانمگی باا  االا  کاستورهای الس   جن ،

 ضع ا شغلی   الطح ت ص تت رابطال معکو  داشای 
ایوداام ساال از با س  گ ریات جالم ییاه در ایس مطالعال 

کاستورهای بررالی شمه در ایس مطالعال،  ضع ا شغلی   
ی راانمگی االا هاآال مالطح ت ص تت از دوامل مه  

یا  مطالعاال سوهاورت  2515ی هیچن س در الاال (15)
مبتنی بر جیع ا از سشور الوئ   منتشر گردیم سال در 

   1077 هایالاالکرد متولم شامه با س  1616621آه 
مورد بررالی قرار گرکتال بوداامی ایاس مطالعاال باال  1001

تاا  1008 هایالاالصورت سوهورت بساتال   در کاصالال 
رالای شارایط ااجام گرکای هم  ایس مطالعاال، بر 2554

تصااادکات تراک کاای در باا س رااناامگاه اوجااواه باام ه 
هااای اقتصااادی گواه نامااال   ارتبااام آه بااا اااابرابری

اجتیادی بودی اتاایج حاصال از ایاس مطالعاال اشااه داد 
در  سردااممیاکرادی ساال در منااطق ر الاتایی زاامگی 

میایسال با الاسناه مناطق شهری، اسبا خطار باا تری 
  کاصلال اطی ناه  20/3کی داشتنم )برای تصادکات تراک 

(ی الطح اقتصادی اجتیادی پای س باا  30/4-47/2 ;00%
بااا  بااوده تصااادکات ارتبااام داشااای رااناامگاه باام ه 

باا  ضاع ا اقتصاادی  هاایخااوادهاز  دیمتاًگواه نامال 
 ی(20) اجتیادی پای س بودام

بار  تأث رگاااریدوامل اقتصادی اجتیاادی دات ه بار 
هاای پ امم مر  تصادکات تراک کای، بار شامت آالا م

 ارده ا ز اثرگاار االای در برخای مطالعاات اشااه داده 
تصاادکات تراک کای در  های ااشی ازشمه االا سال پ امم

شامیم  معیو ًاکراد با  ضع ا اقتصادی اجتیادی پای س، 
ی در ایااس (6)باشاام ماای برگشااام رقابلبااوده   گاااهی 

مطالعااال   در بررالاای ارتبااام کاستورهااای اقتصااادی 
 3اجتیادی با پ امام شامت تر ماا ا از، کااستور شایاره 

دی شااامل متغ رهااای  م اازاه درآماام اقتصااادی اجتیااا
ی  کاستور اثرگاار  دنواهبالخااواده   شغل پمر خااواده، 

در شمت تر ما شناالایی گردیامی میامار اسابا شااا  
)م زاه درآمم خااوار   شغل پمر خااواده(  3برای کاستور 

بااال ( 402/5 -008/5: %00)کاصاالال اطی ناااه  608/5
س مطلم االا ساال آممی ایس اسبا شاا  ب ااگر ای دالا

شاغلی  هاایگر هبا اکزای  م ازاه درآمام خاااوار   در 
ماانم ممیر   تاجر در میایسال با گار ه ب کااراه، شااا  

 30( در حاام د 10باا ی  ISSرخاماد تر ماای شاامیم )
درصم سیتر االای در پ یایشی سال در شهر تهراه سال بار 

الال ااجام گرکا، مشا ش  17کرد با ی  64255ر ی 
بر ز تصادکات در م اه اکراد ب کار   بازاشستال  شم م زاه

باا  باوده م ازاه ی (24) با تریس م زاه را داشتال االاا
باار ز تصااادکات در اکااراد بااا الااطوح پااای س اقتصااادی 

در الطح  ایجادهاجتیادی بال دل ل مواجهال ایس ساربراه 
 متعاقبااً توااممیر زمره االا سال  هایکعال اشهر برای 

با با  باوده م ازاه صاممات ا از در ارتباام باشامی در 

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-2285-fa.html
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-در سشور الوئم سال با هم  بررالای اخاتت  ایمطالعال

هاای تصاادکات های اقتصادی اجتیاادی در مصام م ا
ای در سودساه   جواااه ااجاام گرکاا، اشااه داده جاده

 الاواراهد چرخالشم سال خطر آال م در دابراه پ ااده   
های با الطح اقتصادی اجتیادی باا  در سودساه خااواده

درصم سیتر از سودساه باا  ضاع ا اقتصاادی  35تا  25
ی در ایااس مطالعااال اخااتت  باشااممیاجتیااادی پااای س 

اقتصااادی اجتیااادی مشاااهمه شاامه در باا س ساااربراه 
سال خطر آال م  ایگواالبالای موتورالوار ب شتر بودی جاده

هاای الاطوح اقتصاادی در سودساه متعلاق باال خاااواده
درصاام سیتاار از  37تااا  20اجتیااادی بااا  در حاام د 

 ی(3)های با الطح اقتصادی اجتیادی پای س بود خااواده

در مطالعااال حاضاار ارتبااام کاستورهااای اقتصااادی 
اجتیادی با پ امم مر    شمت تر ما مورد بررالی قارار 

اقتصاادی گرکا   اتایج ب ااگر  جود ارتبام ب س دوامل 
اجتیااادی بااا پ اماام ماار    شاامت تر مااا در ب یاااراه 
تر مایی بودی دت ه بر آه، در الایر مطالعات ارتبام با س 
الطح اقتصادی اجتیادی با بر ز تصادکات ا ز اشاه داده 

در شاهر تهاراه  ایمطالعاالشمه االای بارای م اال، در 
مش ش شمه االاا ساال تصاادکات تراک کای ب شاتر در 

ی دهاممیصاادی اجتیاادی جامعاال ر  الطوح پای س اقت
سال بر ز تصادکات در اکراد با الطح ت صا تت  ایگواالبال

الال ب شتریس میمار را باال خاود اختصااص  12سیتر از 
ی در مجیو  ا ااز باال توجاال ب شاتری باال (11)داده بود 
های ااشی حوادت تراک کی   ارتبام شمت آال م مسئلال

از آه با دوامل اقتصادی اجتیادی االا   اینکال از طریق 
اجرای برخی از اقمامات از  قو  چنا س حاوادثی بتاواه 
پ شگ ری ایاود   بارای بازمااامگاه ایاس حاوادت ا از 

هبااود الااری  در جهااا ب مناالاابی هایریزیبراامااال
 ی(26)مصم ماه   بازگشا بال زامگی آااه ااجام داد 

ی مطالعال دمم ل ا  سرده برخی هام م دیایکی از 
در  شااودمیاز متغ رهااا در آاااال ز داده بااودی پ شاانهاد 

مطالعات آینمه متغ رهای او  ساربر جااده، ااو   الا لال 
ایل ال، الادا بر ز حادثال   او  حادثاال )داخال شاهری، 

( مورد توجال قرار گ رامی هیچنا س باا توجاال باال ایجاده
اینکااال مطالعااال حاضاار یاا  مطالعااال میطعاای ت ل لاای 

، لاا ب اه رابطاال دل تای با س متغ رهاای ماورد باشممی
ماورد بررالای باا احت اام صاورت  مطالعال با پ امامهای

جهاا اطی نااه ب شاتر در  شاودمیی پ شنهاد گ ردمی

ر ابط دل تی، مطالعات مورد شاهمی یا سوهورت بر ر ی 
 ایس موضو  ااجام شودی

اتااایج ایااس مطالعااال اشاااه داد سااال دواماال اقتصااادی 
ااشای از  هایمصام م ا  م زاه   م رمر اجتیادی با 

ردی ضار ری االاا تاا دوامال حوادت تراک کی ارتبام دا
در شامت  تأث رگاااردوامل  دنواهبالاقتصادی اجتیادی 

  م اازاه باار ز ماار  ااشاای از حااوادت  دیمگیآالاا م
 هایگااریال االااهاا   ریزیدر براامال ایجادهتراک   

 قرار گ ردی مماظرای مرتبط با حوادت تراک   جاده
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