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 مقدمه 
ترری  دییرم مرر  و میرر در     همواره یکی از مهم سوانح رانندگی

جوامع توسعه نیافته و كشورهای در حال توسعه است. بر اسرا   

آمارها حوادث رانندگی رتبه چهارم یا پنجم مرر  و میرر در ایر     

 سراله  است. در ایران نیر  همره  كشورها را به خود اختصاص داده 

 و شرده  نفرر  هر اران  مصردومیت  و مرر   باعر   سوانح رانندگی

 در سراله  هرر . كندمی تحمیم كشور اقتصاد بر ه ینه دیر میلیاردها

نفرر دچرار    05222های كشور حردود  در جاده رانندگی تصادفات

دهند )گ ارش سازمان مصدومیت شده و جان خود را از دست می

(. با توجه به روند اف ایشی تعرداد  1995ی، فروردی  پ شکی قانون

شرود تعرداد   بینی میها؛ پیشخودروها و به تبع آن می ان مسافرت

تصادفات نی  در كشور اف ایش یابد. مگر اینکه برای كراهش ایر    

مدت و مبتنی بر شواهد صورت ری ی طوینیتصادفات یک برنامه

 گیرد. 

 بسر ایی  نقرش  اصلی عامم ه سههموار ایجاده تصادفات وقوع در

 كه است جاده و خودرو انسانی، عوامم شامم عوامم ای  كه دارند

 در اگرچرره اسررت. مشرر   تصررادف وقرروع در كرردام هررر سررهم

 و عمردتا   كننرد مری  آفرینینقش دیگر علم هاده تصادفات رانندگی

شوند، اما می شناخته مقصر تصادفات ای  در هادستگاه و هاسازمان
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تواند نقش موثرتری در كاهش تصرادفات  عوامم انسانی می به نظر

هرای انسران در   توان به تواناییدلیم ای  امر را نی  می. داشته باشد

بینری ربرد داد. طبر     كنترل بسریاری از حروادث ریرر قابرم پریش     

-تری  دلیم سوانح رانندگی در جادههای پلیس راهور عمدهبررسی

تری  دییم واژگونی نی  بره  لیباشد، و اصهای كشور واژگونی می

آلودگی و سرعت ریرمجاز است. گ ارش فوق بریش  ترتیب خواب

از پیش بر نقش عوامم انسانی در تصادفات تاكید كرده و توجه به 

ای  عامم را در جهت كاهش میر ان وقروع تصرادفات و ت لفرات     

نماید. از ای  رو، عوامم انسانی همواره نقرش  رانندگی برجسته می

یی در وقوع تصادفات داشته و با مداخله در ایر  عوامرم بره    بس ا

توان به می ان زیادی از وقوع سوانح رانندگی كاسته و از تبعات می

 اقتصادی، اجتماعی و روانی آنها جلوگیری نمود.

-توان به رفتار اجتماعی، ویژگیطب  تعریف، عوامم انسانی را می 

های شناختی، سررعت  های ش صیتی، عوامم درون روانی، توانایی

واكنش، خطاهای حسی و ... ربد داد. اینکه كدامیک از ای  عوامم 

نقش مهمتری در سوانح رانندگی دارند هنوز كامال  مش   نبروده  

های علمی متعرددی صرورت   و نیاز است در ای  خصوص بررسی

توانند به خودی خود و به عنوان یک خصیصه گیرد. ای  عوامم می

شرته باشرند و یرا اینکره عوامرم دیگرری چررون       در فررد وجرود دا  
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ها و نقای  خودرویی یا نروع طراحری جراده و مسریر     محدودیت

رانندگی آن را به وجود آورند. مشکم از هر طریقی كه ایجاد شود 

ریر ی و مداخلره ترا حرد زیرادی از وقروع آن       توان برا برنامره  می

ركر ی  جلوگیری كرد. تا جایی كه نگارنده اطالع دارد، در كشور م

كه به صورت ت صصی و علمی به بررسی نقش عوامم انسانی در 

هرای پیشرگیرانه بره    تصادفات رانندگی پرداخته و در تدوی  برنامه

مسئولی  كمک نماید، وجود ندارد. لذا هدف اصلی از تشکیم ای  

هسته تحقیقاتی در دانشگاه علوم پ شکی ایران، دسرتیابی بره ایر     

تصرادفات، یکری از    و انسرانی  مرم عوا پژوهشری  مهم است. هسته

های علمی، پویا و مهم دانشرکده علروم رفتراری و سرالمت     هسته

های علمی درباره عوامم انسرانی  تواند با بررسیروان است كه می

سرازی  دخیم در سروانح راننردگی، تراثیر چشرمگیری در فرهنر      

ترافیکی و كاهش حوادث راننردگی در كشرور داشرته باشرد. ایر       

دارد جهت كاهش تصادفات رانندگی، به عنوان یک  هسته آمادگی

هرا و نهادهرای مردنی و    برانگیر  كشرور؛ برا سرازمان    مساله چالش

اجتماعی همچون پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت كشور، بیمره  

هرای خودروسراز و ...   هرا، شرركت  مرك ی، قوه قضاییه، شهرداری

د كامال  علمی و آكادمیک بروده  همکاری نماید. ای  هسته یک واح

( و اهرردافی Visionانررداز )(، چشررمMissionو دارای ماموریررت )
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 باشند:است كه به شرح ذیم می

 

  پژوهشي هسته رسالت

رسالت اصلی هسته پژوهشی عوامرم انسرانی و تصرادفات انجرام     

ای در راسرتای  ای و مشراوره های پژوهشی، اجرایی، مداخلهپروژه

 ایر  هسرته متعهرد    باشرد. انندگی در كشور میكاهش تصادفات ر

 و تحقیر   بره  پژوهشری نسربت   علمی و واحد یک عنوان به است

نمروده، و برا    ای اقردام بررسی درباره علم انسانی تصادفات جراده 

های مبتنی بر شواهد به كاهش نرخ بروز ایر  سروانح   انجام برنامه

 كمک نماید.

 

  پژوهشي انداز هستهچشم

 تبردیم  ز هسته پژوهشی عوامم انسانی و تصرادفات انداچشم      

زمینه مطالعه عوامم انسانی مرتبد  در برتر دانشگاهی برند به شدن

-هایی در جهت كاهش تصادفات جادهبا تصادفات و تدوی  برنامه

برا   تعامرم سرازنده   بر ویژه باشد. ای  مهم با تاكیدای در كشور می

و ترابرری، وزارت كشرور،   پلیس راهنمرایی و راننردگی، اداره راه   

-وزارت مسک  و شهرسازی، بیمه مرك ی، قوه قضاییه، شهرداری

و دیگر نهادهرای ذیرربد قابرم تحقر       های خودروسازها، شركت
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 باشد.می

 كلي هدف

ای و اجرایری در راسرتای   هرای پژوهشری، مشراوره   انجام پروژه   

ازی سهایی جهت فرهن برنامهاب ارها و كمک به تدوی  و توسعه 

ترافیکی، اصالح رفتار ترافیکی و كراهش تصرادفات راننردگی در    

 كشور، با تاكید بر عوامم انسانی مرتبد. 

 

 اهداف اختصاصي 
    بررسی می ان وقوع تصادفات رانندگی و تفکیک عوامرم مروثر

 در آن 

 انجام پژوهش در زمینه عوامم انسانی مرتبد با سوانح رانندگی 

    مررتبد برا سروانح     شرناختی  انجام پرژوهش در زمینره عوامرم

 رانندگی

   تصرادفات مررتبد برا    رفتراری انجام پژوهش در زمینه عوامرم 

 رانندگی

   برا   شرناختی مررتبد   رر عصربی انجام پژوهش در زمینه عوامرم

 رانندگی حوادث

 مررتبد برا    جتماعی و محیطری انجام پژوهش در زمینه عوامم ا

 سوانح رانندگی
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  تصرادفات مرتبد برا   کبیولوژیانجام پژوهش در زمینه عوامم 

 رانندگی

 های جامع مبتنی برر شرواهد در راسرتای كراهش     تدوی  برنامه

 ایمی ان تصادفات جاده

 انجام پژوهش در زمینه موانع انسانی رفتارهای ترافیکی سالم 

     انجام پژوهش در زمینه موانع اجتمراعی و محیطری رفتارهرای

 ترافیکی سالم

 مرتبد با خطاهرای   های خودروییبررسی و مطالعه محدودیت

 انسانی در تصادفات رانندگی

   ریر ی  بررسی ابعاد ش صیتی رانندگان مت لف جهرت برنامره

 پیشگیرانه

      تدوی  مدل بومی و جامع پیشرگیری از حروادث راننردگی برا

 تاكید بر عوامم انسانی 

     یرابی در  بررسی وضعیت سرالمت رفتراری، روانری و عارضره

 رانندگان مت لف

 جامع در راستای ارتقای فرهن  ترافیکیهای تدوی  برنامه 

  تولیررد دانررش نظررری و عملرری در زمینرره پیشررگیری از وقرروع

 تصادفات رانندگی

 ای در زمینه كاهش تصادفات رانندگی به ارائه خدمات مشاوره
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 نهادهای ذیربد

   مطالعه در زمینه امکان سنجی ساخت اب ارهایی جهت كراهش

 خطاها و عوامم انسانی موثر در تصادفات

 ای مرتبد با خطاهای انسرانی در  بررسی عوامم شهری و جاده

 حی  رانندگی

 

 مدتمدت، كوتاهمدت، میانبرنامه های بلند
 های مرتبد با رفتارهای ترافیکی مطالعه، تدوی  و اجرای برنامه

 سالم

 نامره در راسرتای ارتقرای رفتارهرای     هماهنگی و امضای تفاهم

 های ذیربدترافیکی سالم با نهادها و سازمان

 ایبررسی علمی عوامم انسانی موثر در وقوع تصادفات جاده 

   هرا و نهادهرا در راسرتای    برقراری ارتباط با برخری از سرازمان

 های ارتقاء رفتارهای ترافیکی سالمتدوی  برنامه

  المللی در راسرتای كراهش تصرادفات    همکاری با نهادهای بی

 رانندگی

 داقم رساندن خطاهای طراحی و ساخت اب ارهایی جهت به ح

 انسانی در حی  رانندگی 

   هرای خودروسراز جهرت طراحری و     ارایه مشاوره بره شرركت
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ساخت خودروهایی با هدف كاهش عوامرم انسرانی مروثر در    

  تصادفات
 

 انتظار مورد نتایج

 كاهش می ان بروز تصادفات رانندگی در كشور 

 های مرتبد با حروزه رفتارهرای ترافیکری   ارتقا كیفیت پژوهش 

 سالم

   سرازی  ارتقا رفتار ترافیکی با تاكید بر عوامم انسانی و فرهنر

 در ای  زمینه

 ها و نهادهای دخیم در پیشرگیری  مشاوره ت صصی به سازمان

 از حوادث رانندگی 

 های خودروساز در خصوص طراحری،  ارایه مشاوره به شركت

ساخت و تولید اب ارها و خودروهرایی كره خطاهرای انسرانی     

 رساندی را به حداقم میحی  رانندگ

  ای مبتنری برر شرواهد در راسرتای     های مداخلره تدوی  برنامه

 پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی در كشور 



9 

 

 هسته اركان
 مهدی امینی پژوهشی: دكتر هسته مسئول 

 سید عبا  متولیانپژوهشی: دكتر  هسته دستیار 

 

 پژوهشي اصلي هسته اعضای 
 اصغر اصغرنژاد فریددكتر علی 

 ملکوتی كاظم سید دكتر 

 دكتر اسفندیار آزاد 

 دكتر مژگان لطفی 

 دكتر رضا آرزومندان 

 

 دانش ترجمان 
 دكترفهیمه فتحعلی لواسانی

 
 

 


