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 چکیده

همواره به عنوان شاخصی مطرح و بسیار مهـ  در ، ترین نیازهای بشریكی از اساسی، نقل و حمل
 نقـ  نقـل و حمـل ست یس ییکارامورد توجه ویژه قرار گرفته است. های کالن هر جامعه ریزیبرنامه
ای درصد آن از طریـ  شـبكة جـاده 80و در ایران بی  از  دارد یاجتماع و یاقتصاد ةتوسع در یثرمؤ

آالت همواره خطر وقوع حادثـه و محیط و ماشین، شود. به علت در کنار ه  قرارگرفتن انسانمی انجام
استانداردهایی برای شناسـایی و مـدیریت خطرهـا و ، ها وجود دارد. در مبحث ایمنیآسیب برای انسان

ها بـدون نه  هستند که کاه  آای نیز نتیجة عوامل متعدد مرتبط به حوادث وجود دارد. حوادث جاده
 کـه ییابزارهـا و هـاروش از اسـتاادهدرنظرگرفتن تمامی این عوامل ممكن نخواهد بود. بر این اساس 

یافته دارد. در کشـورهای توسـعه قرار نوالئمس خاص توجه مورد شود هاراه ةشبك عملكرد بهبود باعث
های در قالـب سیسـت  هاتصـاد های منظمی با مشـارکت نهادهـای مـرتبط بـا ها پی  فعالیتاز سال

دست آمده است. در سیست  مدیریت ایمنی شوند که نتایج قابل توجهی بهها اجرا میمدیریت ایمنی راه
در یک سیست  قـرار گرفتـه و در جهـت افـزای  سـط  ، ها تمام عوامل مؤثر در ایمنی حمل و نقلراه

 پردازی .مقاله به بررسی آن می شوند که در اینهای خاص تنظی  میایمنی به شكل برنامه
 

 .سیست  مدیریت ایمنی، هاتصاد ، هاراه، حمل و نقل واژگان کلیدی:
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 مقدمه. 1
ها نیـز بـه شـكل های ناشـی از تصـاد ای آسـیببا افزای  حمـل و نقـل جـاده

عنوان سـومین ها بهرود این آسیبای که انتظارمیچشمگیری افزای  یافته است به گونه

 (.1391، )عاتی تلقی شود 2020مرگ و میر و معلولیت در سال علت 

چنـین صـنعتی ه ، جمعیـت شـهری ویژهبا توجه به رشد روزافزون جمعیت و به 

حمل و نقل در این جوامـع و اختصـاص درصـد بـاالیی از  شدن جوامع و نق  حیاتی

 نیـاز بـه، کشـورهاسه  ارزش افزوده به صنعت حمل و نقل در تولید ناخالص داخلـی 

گردد. از ایـن رو تـدوین و تنظـی  تر احساس میهر روز بی  ریزی در این زمینهبرنامه

های یكـی از پایـه، سیست  ایمنی همراه با یک مدیریت کارآمد در صـنعت حمـل ونقـل

 (.1389، )روحانیاساسی در کاه  تلاات ناشی از آن خواهد بود

میلیارد دالر برآورد شـده اسـت کـه سـه   518، هزینة حوادث ترافیكی در جهان 

درصـد تولیـد ناخـالص  2میلیارد دالر است. یعنی  65کشورهای با درآمد ک  و متوسط 

درصد تولید ناخـالص ملـی در کشـورهایی بـا  1/5تا  1ملی کشورهایی با درآمد باال و 

یـن (. اPeden, et. al, 2010)شـوددرآمد متوسط و پایین صر  حـوادث ترافیكـی می

 درصد تولید ناخالص ملی برآورد شده است. 3/5رق  در کشور ما بالغ بر 

ای از رتبة نهـ  علـل های جادهتصاد ، های سازمان بهداشت جهانیبینیبنابر پی 

خواهـد رسـید. در  2030به رتبـة پـنج  در سـال ، 2004مرگ و میر در جهان در سال 

، 2020ی صورت نپـییرد تـا سـال که اقدام مناسبی جهت کاه  حوادث ترافیكصورتی

درصدی برای  83صورت افزای  ها بهدرصدی مرگ و میر ناشی از تصاد  67افزای  

درصـدی بـرای کشـورهایی بـا درآمـد بـاال  27جوامع با درآمد ک  و متوسط و کاه  

 (.Mohan, et al, 2008شود)بینی میپی 

، هــای اکتســا مســتلزم قابلیت، آل بــرای مــدیریت ایمنــی راهیــک سیســت  ایــده

های مرتبط با راه است. در کنار قابلیـت دهی و تجزیه و تحلیل دادهسازمان، سازیذخیره

های آمـاری و مكـانی جنبـه، گزارش و نمای  چنـین سیسـتمی، تاسیر، پییریانعطا 

هــای نــوین در مســهله را نیــز بایــد مــورد توجــه قــراردادس بنــابراین اســتااده از فناوری
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هـای تحلیـل و های اخیـر در روشتواند مؤثر باشـد. پیشـرفتهای ایمنی راه میالعهمط

، های مرتبط با وسـایل نقلیـهدهد که بتوان حج  زیادی از دادهمی این امكان را، محاسبه

 (.kokla, 2008راه و محیط را مدیریت کرد)

ار اسـتااده از خواست، دست اندرکاران ایمنی راه در سراسر جهان و نیز کشور ایران 

های جدید در وسایل نقلیه و زیرساخت راه جهت افزای  سط  ایمنـی هسـتند. فناوری

، الكترونیـک، ارتباطـات و مخابرات هایرشته متخصصان با همراه حمل و نقل مهندسان

 شـناخته IT آوردهـایره عنوانبـه امـروزه کـه هاییامكان از جوییبهره با...  و کامپیوتر

 کــه انــدآورده وجودبــه را " ITS یــا حمــل و نقــل هوشــمند هایسیســت "، شــوندمی

 فـراه  را شـده تعیین اهدا  به یابیدست و تحق  جهت مناسب و مطلو  زیرساختی

 ونقل ایران(.های هوشمند حمل)سایت سیست است آورده

 نقـل حمـل و سیسـت ، ارتبـاطی و مخـابراتی نـوین هـایفناوری وجود با امروزه 

 0.4 حـدود انسانی خطاهای وجود بدون و سریع رسانیاطالع با است توانسته هوشمند

کشـورمان  رسـمی اطالعات و آمار مطالعة. کاه  دهد را ایجاده سوان  و تلاات از% 

 چـونه ، هوشـمند حمـل و نقـل سیسـت  هـایفناوری از اسـتااده که است داده نشان

 ابزارهـای آن دیگـر و نمـاو پیام نماسـرعت تابلوهـای، تصـویری نظـارت هـایدوربین

 ایرایانـه و مخـابراتی ارتبـاطی هایشـبكه استقرار و اطالعاتی هایبانک ایجاد چونه 

 عـزم از اتاـا  ایـن و است شده برابر پنج میانگین شكل به 1391تا 1388 هایسال طی

به . دارد کشورحكایت هایجاده ایمنی افزای  در ایران حمل و نقل مدیریت بدنة راسخ

 و هـاجاده داشـتن بـه تـوانمی هوشـمند حمل و نقـل هایقابلیت از استااده با حال هر

 ایمنـی بهبـود هـد  با آن پیرامون و جاده شرایط آن تمام در که ایپیشرفته هایاتومبیل

فـراه   را حرکتـی وضـعیت بهترین و گرفته است قرار تحلیل و سنج  مورد، کاربران

 (.1393، امیدوار بود)طاهری، کنندمی

 محققـان توسـط ارزشـمندی و جـامع هایپژوه ، حمل و نقل و ایمنی بحث در

 هـاپژوه  ایـن در شده ارائه کارهایراه و نتایج توانمی که است گرفته صورت داخلی

 ایـن در. نمود اجرا و استااده کشور هایراه مدیریت سیست  وضعیت بهبود جهت در را
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 "ای با عنـواندر مقاله، 1388مقدم در سال میرابیمحمدحسن زاده وافندی راستا شهریار

 بـرای سـاده هاییمـدل، "شـهری هایراه شبكة برای هاتصاد  بینیپی  هایمدل ارائة

تـا  تخمـین بـه قـادر کـه انـدرا ارائه نموده شهری هایراه شبكة در هاتصاد  بینیپی 

 بـرای الزم پتانسـیل از و اسـت هاخیابان و هاتقاطع در هاتصاد  ازتعداد حدودی دقی 

، خیزحادثـه هایمكان بندیاولویت و شناخت، هاراه ایمنی بر مؤثر فاکتورهای شناسایی

 جـامع هایمطالعـه در حمل و نقلی هایپروژه ایمنی ارزیابی ها وتصاد  وتحلیلتجزیه

 (.1388، باشند)افندی زاده و میرابی مقدممی برخوردار شهری ترافیک و حمل و نقل

ای تحــت عنــوان زاده در مقالــهاشــر  امــین و سیدمحمدحســینی، 1389 در ســال

 در اصـلی هـایگام ابتـدا "ایجـاده حمل و نقـل در ایمنی افزای  کارهایراه ارزیابی"

، شناســایی، اطالعــات آوریجمــع: عبارتنــداز کــه خیزحادثــه نقــا  بهترســازی فراینــد

 بـا و سـپ  دادنـد قرار تحلیل و تجزیه اجرا و ارزیابی را مورد، بندیاولویت، تشخیص

 فراوانی ترکیب، تصاد  بحرانی نرخ، تصاد  نرخ، تصاد  فراوانی هایمدل از استااده

 (.1389، اشر  زاده، )حسینی اندداده انجام نظر را مورد ارزیابی، نرخ و

 ایمنـی ارزیـابی"نادری در پژوهشی با عنـوان  نادیه و جلیل شاهی، 1390در سال 

 انـد کـهمناسـبی را بررسـی نموده هایمدل، "ریسک مهندسی مدل از استااده با ایجاده

مهندسـی  منـدنظام و علمی روش از استااده و با نماید ارزیابی را ایجاده خطر تواندمی

 قابـل اثرهـای دهنـد و افـزای  را هـاجاده ایمنـی بالقوه خطر کاه  طری  از، ریسک

 (.1390، بگیارند)شاهی و نادری آن ایمنی و ایجاده هایتصاد  کاه  بر توجهی

 محورهـای سازیایمن بندیاولویت و ارزیابی"ای با عنوان در مقاله، 1391در سال 

ــز ــه خی ــهرکالن حادث ــیراز ش ــی ش ــر مبتن ــل روش ب ــله تحلی ــی سلس  "(AHP) مراتب

 علـت: شامل شهری درون هایتصاد  اصلی عامل هشت، باور و همكارانمحمدصدی 

 و حالـت، انسـانی عامـل، مقصـر راننـدة سـن، مقصر نقلیة وسیلة رنگ، هاتصاد  تمام

 نظـر را در برخـورد نحـوة مبنای تصاد  بر در مقصر نقلیة وسیله مسیر و نوع موقعیت

 شـیراز شـهرخیز کالنحادثـه محـور بیسـت و صد از که محوری پنج گرفتند و اولویت

 تمـام علـت ترتیببـه هاتصـاد  اصـلی عوامل و هاویژگی سپ  و تعیین شد انتخا 
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 (.1391، مشخص گردید)باور... و مقصر رانندة سن، انسانی عامل، هاتصاد 

 هایشـاخص مجموعـة ارائـة"ای دیگر بـا عنـوان مطالعه، 1393چنین در سال ه 

، پایـدار ونقـلحمل توسـعة جهـت در ایمنـی بخـ  در حمل و نقل مقایسة و ارزیابی

و غالمرضاشیرازیان صورت پییرفت  نیامهدیتوسط ایمان "امریكا کشور موردی مطالعة

 مقایسـة بـه هاشـاخص ایـن بررسی و متعدد هایشاخص ساخت با، مطالعه این در که

 آمریكـا ایالـت 51 در دریـایی و ریلـی، ایجـاده، عمـومی حمل و نقل ایمنی وضعیت

 هـر سـط  در ایمنـی کلی وضعیت انتخابی هایشاخص ترکیب با و استشده پرداخت

اند. بـا شـده بنـدیاولویت ایمنی هایاقدام انجام و گیاریسرمایه جهت و بررسی ایالت

وضعیت ایمنی کشـور ایـران را ، توانگیری از روش مورد استااده در این مطالعه میبهره

، نیا و شـیرازیانبنـدی کرد)مهـدیهای ایمنـی را اولویتنیز در هر شهر بررسی و اقـدام

1393.) 

 و مـالی هایصـدمه و میر اسـت و مرگ مه  بسیار عوامل از ایجاده هایتصاد 

 اهـدا  از یكی، پایدار ایمنی به یابیدست بنابراین استسداشته همراهبه را فراوانی جانی

اسـتانداردهایی ، در مبحث ایمنـی .است حمل و نقل بحث در مختلف کشورهای اصلی

برای شناسایی و مـدیریت ایـن خطرهـا و حـوادث تـدوین شـده اسـت کـه در قالـب 

ها اجرا می شوند و از این طریـ  تمـام عوامـل مـؤثر در های مدیریت ایمنی راهسیست 

به ، هت افزای  سط  ایمنیدر یک سیست  قرار گرفته است و در ج، ایمنی حمل و نقل

شـوند. هـد  اصـلی ایـن تحقیـ  بررسـی سیسـت  های خاص تنظی  میصورت برنامه

سیسـت   اهمیـت لحـا  بـهها و عوامل مؤثر در ایمنی حمل و نقل است که مدیریت راه

 شود.بررسی می، آن عملكرد بر هاحمل و نقل و تهثیر وقوع تصاد 

 ارائـة هـاآن مبنـای که است هاییپژوه  انجام نیازمند هاراه ایمنی وضعیت بهبود

، هندسـی هـایویژگی نظیـر، هادرتصـاد  تهثیرگـیار پارامترهای از استااده با هاییمدل

 هـای(. وضعیت جاده1390، زادهعلی، )شاابخ  است... انسانی وعوامل، ترافیک حج 

 توسـط گرفتـه صـورت هـایتالش علیـرغ  کـه اسـت ایگونـه به حاضردرحال ایران

 شـمار بـه نـاامن کشورهای جزء هنوز گیشته سالیان ذیربط طی هایارگان و هاسازمان
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تعـداد  خوشـبختانه 91 سـال در کـه اسـت آن از حـاکی رسـمی ارقـام و آمـار. آیدمی

 بـا هنوز اما استس داشته کاه  %3 به نزدیک متوسط طوربه ایجاده تلاات و هاتصاد 

 داریـ  بسـیاری در ایـن زمینـه وجـود دارد فاصـله دیگـر پیشـرو کشـورهای در چهآن

 (.1393، )طاهری

توان در مرحلة می، هابا تدوین استراتژی مناسب و ایجاد سیست  مدیریت ایمنی راه

های مختلف را در جهت بهبود ایمنی هدایت کرد و در مرحلة بعد نیز اول فعالیت ارگان

جهت رسیدن به اهدا  تعیین شده که به منظـور افـزای  ایمنـی خواهـد سیست  را در 

 هدایت و کنترل کرد. ، بود

در زمینة راه انجام گیرد  ئوالنهایی توسط مسمنظور از ایمنی راه این است که اقدام

یابـد و ها میـزان حـوادث ترافیكـی و تلاـات ناشـی از آن کـاه  میکه با توجه به آن

ها یـا نسـبت تلاـات بـه وسـایل ون نسبت تلاات به طول راههایی چصورت شاخصبه

 شود.نقلیه مشخص می
 

 ایهای جادهعوامل مؤثر در تصادف. 1-1

خـودرو ، توان آن را در سه عامل: انسانتصاد  نتیجه عوامل متعددی است که می

ی دید و ...( خالصه کرد. در مورد عوامل انسانی فاکتورهای، جویعوامل، و محیط )جاده

میـزان ، میزان تعهد به قـوانین، وضعیت روحی و روانی، چون وضعیت سالمت جسمی

های تنبیه و تشوی  مؤثر هستند. در مـورد عامـل آموزش فرد و چگونگی اعمال سیاست

ساخت و یـا نگهـداری غلـط ، هایی که در اثر طراحی نامناسبتوان به نقصخودرو می

ساخت ، های زمان طراحیتوان بر نقصنیز می اشاره کرد و در مورد جاده، شدایجاد می

و عدم نگهداری مناسب راه و یا وجود شرایط نامساعد جوی مثل مه یا بارندگی یا عدم 

 وجود نور کافی اشاره کرد.
 

 هاسیستم مدیریت ایمنی راه. 2-1
بـه  منـدیكپارچـه و نظام، صورت جامعهایی است که بهسیست  مدیریت ایمنی راه

های پیشـگیرانه نظـ  بخشـیده اسـت و از انجـام اقـدام، فرایندهای مرتبط بـا ایمنـی راه

ای را در جهت ارتقای سط  کند و کلیه فرایندهای حمل و نقل جادهاطمینان حاصل می
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نماید. این سیسـت  بـا اسـتااده از مسـئولیت و اختیـاری کـه از طریـ  ایمنی هدایت می

اهدا  ایمنی سازمان را تعریف کـرده اسـت و بـا ، کندمدیریت ارشد سازمان کسب می

دهـی و گزارش، های مختلـف خـود از جملـه مـدیریت ریسـکاستااده از زیر سیسـت 

نماید. سیسـت  پـ  ارزیابی و اولویت بندی می، کلیه مخاطرها را شناسایی، مستندسازی

سـتای کـاه  و یـا ای را در راهای پیشـگیرانهاقدام، بندی خطرهااز شناسایی و اولویت

هـا همـة فعالیت، کند. در خالل این فراینـدها تعریف و اجرا میحی  خطر ناشی از آن

هـای الزم و بهبـود وضـعیت در دسـترس گیریشود و سـواب  آن جهـت پیمستند می

پـردازد و بـه ارزیـابی نتـایج می، های متوالی و منظ قرارخواهد گرفت. سیست  در دوره

دهد. به این منظور در مـورد برای افزای  اثربخشی و بهبود انجام میهای الزم را اصالح

شود تا با برآورد و کنترل این گیری عملكرد تعریف میشاخصی برای اندازه، هر فعالیت

 ها از نحوة عملكرد سیست  اطمینان حاصل گردد.شاخص

 safetyNet, 2009))گیرد:سیست  مدیریت ایمنی راه موارد زیر را در بر می

 ها و اماکن عمومیمدیریت راه •

 مدیریت حمل و نقل •

 آموزش و صدور گواهینامه، رانندگان •

 های قانونی و قضاییاقدام •

 هاها و بیمهکنترل تصاد  •

 پژوه  و فناوری اطالعات •

 ت آموزش و ارتباطا •

های مدیریت بر اسـاس مـدیریت کیایـت سیست  مدیریت ایمنی مانند سایر سیست 

 موارد زیر است:شامل ، جامع

ها و فرایندهای مؤثر بـر ایمنـی ضرورت، هامشیخط، هامستندکردن سیاست •

 ای.جاده

 ایجاد فرایندی جهت اطمینان از بهبود مستمر سیست . •

ایجاد فرایندی جهت محاسبة میـزان انطبـا  وضـعیت حمـل و نقـل بـا ایـن  •
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 Bliss, Breen, 2013)سیست . )

ــكل  ــی راه، 1در ش ــدیریت ایمن ــت  م ــاختار سیس ــتس ــده اس ــان داده ش ــا نش  ه

((Research Ethics Committee, 2006 
 

 
 ها: ساختار سیستم مدیریت ایمنی راه1شکل 

 

 هامدیریت ایمنی راهاجزای سیستم . 1-2-1
و  انیـمتولثانویه و ، توان به سه بخ  اولیهاجزای سیست  مدیریت ایمنی راه را می

 تقسی  کرد.  شرکای ایمنی

 اجزای اولیه •

عنوان اجزای اولیـه تعریـف به، شودهای اولیه که برای توسعة ایمنی انجام میاقدام

های ها خواهد بود و بـه صـورت برنامـهآنشوند و تمرکز اولیة برنامه ایمنی بر روی می

 کوتاه مدت اجرا خواهد شد.

 اجزای ثانویه •

های ایمنـی تحـت عنـوان اجـزای ثانویـه تعریـف های مورد نظـر برنامـهخروجی

های بلندمـدت شوند و جزء نیازهای ضروری ایمنی هستند. این اجزا در قالب برنامهمی

 شوند.و میان مدت اجرا می

 ی ایمنیمتولیان و شرکا •

، ایجاد یک رویكرد جـامع و هدفمنـد، متولیان ایمنی به منظور تهمین ارتبا  مناسب
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های بررسی و افزای  دان  و آگاهی عمـومی ایجاد زمینه، هاتعیین اختیارها و مسئولیت

نیـاز بـه ، منظور تحق  سیست  مـدیریت ایمنـیشوند. بهنسبت به ایمنی وارد سیست  می

کاران است که در این زمینه مشـاوران در ر میان مشاوران و پیمانتوسعة فرهنگ ایمنی د

هـایی کـه در های ایمنی را برای هر کدام از بخ طراحی باید مسائل ایمنی و استراتژی

کاران نیز مسائل ایمنـی را در کلیـة گیرند. پیماندر نظر می، آن مشغول به طراحی هستند

 .Bliss, Breen, 2013)دهند)کارهای اجرایی توسعه می

 هااهداف سیستم مدیریت ایمنی راه. 2-2-1
کوشد تا شرایط الزم برای کنترل و نظارت بر امر ایمنـی سیست  مدیریت ایمنی می

کنـد و های مـدیریتی تمرکـز میرا ارائه دهد. در واقع سیست  مدیریت ایمنـی بـر رویـه

های مـدیریتی مـورد نیـاز حداقلای از هد  آن این است که سیست  حمل و نقل جاده

بـرداری و بهره، نگهـداری، سـاخت، عناصرش مطمئن گردد و در تمام مراحل طراحـی

 توجه کامل به ایمنی معطو  شود. ، هامدیریت شبكة راه

 کند:یک سیست  مدیریت ایمنی اهدا  زیر را در سیست  تهمین می

 های مناسب برای مدیریت ایمنیایجاد خط مشی •

گیری منطقـی و علمـی در مـورد مسـائل از ایجاد یک فراینـد تصـمی اطمینان  •

 ایمنی

های مشخص در برنامة ملی یا محلی ایجاد مكانیزم الزم برای دستیابی به آرمان •

 هاایمنی راه

 هاارزیابی وضعیت ایمنی در شبكة جاده •

های مـدیریت تعریـف شـده بـر اسـاس ضـوابط اطمینان از مستند بودن خطر •

 قانونی

 های متولی ایمنیایجاد شرح وظایف مشخص برای مجموعه •

 های مدیریتایجاد یک سیست  ترکیبی با سایر سیست  •

 تعیین درجة انطبا  عناصر سیست  با استانداردها و مقررات •

 کنندگان از راهای و افزای  ایمنی استاادهپیشگیری از حوادث و سوان  جاده •
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 Bliss,Breen,2013)ی ایمنی )هااجرای مؤثر و صحی  برنامه •

ها براساا  سیساتم مادیریت ایمنای و طراحی سیستم مدیریت ایمنی راه. 3-2-1

 بهداشت شغلی
سیست  مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به دالیل زیر مبنای خوبی جهـت طراحـی 

 باشد:ها میسیست  مدیریت ایمنی راه

مـدیریت کیایـت و ایـزو های مـدیریت از جملـه این سیست  با سایر سیسـت  •

 های مدیریت وجود دارد.سازگاری دارد و امكان ادغام آن با سایر سیست 

قابل ممیزی است و امكان ارزیابی و بررسی عملكرد را برای سیست  به وجـود  •

 آورد.می

سـعی در ، هـای ایمنـییک ساختار فرایندگرا دارد و بـا بهبـود مسـتمر فعالیت •

 ارتقاء سط  ایمنی دارد.

بندی خطرها و مدیریت خطر شناسایی و درجه، های علمیاستااده از روشبر  •

هـا ارائـه های موجود در مورد ایمنـی راهتهکید دارد و ابزارهایی مناسب و مطاب  با خطر

 کند.می

تواننـد بـه خـوبی ها در قالب این سیسـت  میهای ایمنی راهها و فعالیتبرنامه •

آوری و امكـان بهبـود ها جمعو مستندهای مربو  به آن ارزیابیکنترل و ، اجرا، طراحی

 ها میسر شود.این فعالیت

ای منتشـر های فعال در زمینـة ایمنـی جـادهدر مستندهایی که از سوی سازمان •

 های پیشنهادی تناسب قابل قبولی با این سیست  دارد.روش، شده است

بـا در ، انـدای موفـ  بودهدههای ایمنـی جـااکثر کشورهایی که در زمینة برنامه •

نظرگرفتن شرایط خاص خود از فراینـدهای مـدیریتی مشـابه بـا ایـن سیسـت  اسـتااده 

 اند.کرده

 

 هااجرای سیستم مدیریت ایمنی راه. 4-2-1
برای اجرای سیست  مدیریت ایمنی نیاز به ایجاد یک فراینـد مـدیریت اسـتراتژیک 
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 ردازی .است که در ادامه به نحوة اجرای آن می پ

فلساهه وجاودی و ، شناخت پیشاین  سیساتم مادیریت ایمنای راه. 1-4-2-1

سیست  باید بـه ارزیـابی وضـعیت موجـود خـود از نظـر ، قبل از هر چیز: مأموریت آن

ها و نحوة مدیریت ایمنـی بپـردازد. عـالوه بـر ایـن فلسـاة وجـودی سیسـت  ایمنی راه

ها باید معین شود. به عبـارت فرایند ایمنی راهپیشینة آن و جایگاه آن در ، مدیریت ایمنی

شود. سیسـت  مـدیریت دیگر در این مرحله یک تصویر کلی از اهدا  سیست  ایجاد می

طور معمـول در های فرعی سیست  است و بهریزی در سطوح و بخ ایمنی مبنای برنامه

  مـدیریت های مدیریت ایمنی این بخ  وجود دارد. مهموریت اصلی سیستتمام سیست 

ای با ماهوم تضمین ایمنی و سالمت در سیست  حمل و نقل صورت جملهها بهایمنی راه

 شود.ای تعریف میو ترافیک جاده

ها یک استراتژی ایمنی راه: هاتدوین استراتژی و خط مشی ایمنی راه. 2-4-2-1

و در ایـن کنـد ها و اهدا  ایمنی را به صورت کلـی بیـان میسند اداری است و برنامه

، متولیان و ذی ناعـان سیسـت ، های حاک  بر سیست ارزش، هاسند چش  انداز ایمنی راه

های کارهـا و اسـتراتژیشود و راهآنالیز نقا  قوت و ضعف و فرصت و تهدید انجام می

شـود. در ضـمن ها مشـخص میبندی استراتژیکلی و پیامدهای اصلی ایمنی و اولویت

ها مورد توجه قرار گرفته است و مكـانیزم ارزیـابی و ک ایمنی راهایجاد فرهنگ استراتژی

 شود.ها تعیین میبازنگری استراتژی و خط مشی ایمنی راه

برناماه  -تعیین نحوة اجارای اساتراتژی ایمنای -ریزی ایمنیطرح. 3-4-2-1

هـا و تعیـین پ  از تعیین خـط مشـی سیسـت  مـدیریت ایمنـی راه: هاعملی ایمنی راه

سـازی آن در قالـب بایستی نحوة رسیدن به اهـدا  مـورد نظـر و پیاده، اهدا  کلی آن

ها مشخص شود. بدین منظور نیاز است سطوح کیای مورد نظر و برنامة عملی ایمنی راه

، اسـتانداردها، هااهدا  کمی تعیین گردد و ابزار الزم جهت تحق  آن از جمله سیاسـت

ها و تـدابیر فنـی و تخصص، برنامة عملی، هاتورالعملقوانین و دس، رهنمودها، هاروش

 ها فراه  گردد.آموزش

 ها به شرح زیر است:ریزی و تدوین برنامه عملی ایمنی راهمراحل طرح
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 ارزیابی و کنترل خطر، ریزی برای شناسایی خطرطرح -

 هاهای قانونی و سایر ضرورتریزی برای برآوردن ضرورتطرح -

 هاها و سیاستمشیخط، استانداردهاتدوین  -

 وظایف، هاصالحیت، هاتعیین تخصص -

 تدوین اهدا  -

 هاهای عملی ایمنی راهتدوین برنامه -

در این مرحلـه : دهی و مدیریت سیستم برای اجرا و عملیاتسازمان. 4-4-2-1

زم ها در سیسـت  تعیـین و سـپ  مكـانیزم البایستی در ابتدا ساختار اجرایی و مسئولیت

آگـاهی و شایسـتگی الزم در پرسـنل و شـرکای سیسـت  برقـرار گـردد. ، برای آموزش

چنین فرایند مشورت و ارتبا  میان اجزای سیسـت  ایجـاد و اطالعـات بـه صـورت ه 

هـای ها کنترل شود و نیـز ضـمن شناسـایی فعالیتمناسب مستندسازی و مدارک و داده

رو شدن با خطرهـا شـناخته شـود و استاندارد برای روبههای باید روش، مرتبط با ایمنی

های کنترلی مناسب برای کاه  اثر حوادث طراحی گردد و به پرسـنل در معـر  اقدام

هـای اجرایـی مناسـب روش هـا وطرح، بایستشود. عالوه بر آن می خطرآموزش داده

ای ورهبرای شرایط اضطراری به منظور کـاه  اثرهـای حـوادث تهیـه و بـه صـورت د

 آزمای  شود.

شود که هایی تعریف میدر هر سیست  اقدام: بررسی و اقدام اصالحی. 5-4-2-1

گیرد. از نتـایج ایـن برای تجزیه و تحلیل شرایط خاص )داخلی یا خارجی( صورت می

دهـد بـرای بهبـود مسـتمر ها که بخ  مهمی از مستندهای سیسـت  را تشـكیل میاقدام

ها بـا نـام بررسـی و اقـدام اصـالحی بخشـی از عـه ایـن اقـدامگردد. مجمواستااده می

گیری عملكـرد شـود و شـامل انـدازههای سیست  مـدیریت ایمنـی معرفـی میضرورت

مـدیریت سـواب  و ، سواب  ایمنـی، هابررسی حوادث و رویدادها و عدم انطبا ، سیست 

گـردد عی ارزشیابی میها منجر به نوباشد. در واقع هر یک از این اقدامممیزی ایمنی می

گیرد مانند ممیـزی و ارزیـابی عملكـرد و هـ  از که ه  جنبه داخلی سیست  را دربر می

گیری دهد مانند تحلیـل سـوان . در ایـن مرحلـه انـدازهعملكرد خارجی آن بازخور می
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های شـود و اقـدامهـا انجـام میرویـدادها و عـدم انطبا ، عملكرد و نظارت بر حوادث

گیرد و ضـمن ایجـاد فراینـد مـدیریت شگیرانة الزم مورد بررسی قرار میاصالحی و پی

 شود.ها انجام میبازرسی ایمنی راه، سواب 

 بازنگری مدیریت. 5-2-1
ها بایستی در فواصل زمانی معـین نسـبت بـه بـازنگری سیسـت  مدیریت ایمنی راه

ید. این بـازنگری بایـد اقدام نماید تا از تداوم کیایت و مؤثر بودن آن اطمینان حاصل نما

خـط ، نیاز احتمالی به تغییرهای استراتژی، در پرتو نتایج ممیزی و تعهد به بهبود مستمر

ها و سایر عناصر سیست  را مدنظر قرار دهد. بر اساس نتایج ممیزی برنامه، اهدا ، مشی

متولیـان سیست  مدیریت ایمنـی و ، ای میان گروه بازرسی ایمنینامهباید موافقت، سیست 

میـزان ، های گونـاگونسیست  مبادله شود که در آن میزان تحق  اهدا  سیست  در زمینه

ها اهـدا  و برنامـه، هاهای الزم در استراتژیاصالح، های گوناگون ایمنیموفقیت برنامه

نامه مبنای بازنگری سیست  است و به صـورت رسـمی مشخص شده باشد. این موافقت

سـمت و سـوی ، ها و شرکای آناجزای سیست  مدیریت ایمنی راه شود و کلیةاعالم می

 (.1390، کنند)احمدیهای آینده خود را بر اساس آن تنظی  میفعالیت
 

 ها در ایرانهای اساسی ایمنی راهمشکل. 3-1
، های اخیـرها در سـالهای مختلف مربو  بـه تصـاد متهساانه با بررسی شاخص

هـا در کشـور ها و وضعیت ناگوار ایمنـی راهتصاد های مربو  به شاهد رشد شاخص

 توان به صورت زیر خالصه کرد:ها در ایران را میهای عمده ایمنی راههستی . مشكل

 های کشور با آن.افزای  تیراژ تولید خودرو و عدم تناسب شبكة راه -

ضعف خودروهای تولیدی از نظر ایمنی و عدم رعایت استانداردهای ایمنـی در  -

 تولید خودروها.

 ها و تلاات ناشی از آن.رشد آمار تصاد  -

 ها.کمبود اعتبارها در بخ  ایمنی راه -

ضعف نهادهای استانی و محلی در زمینه مدیریت ایمنی و عدم وجـود رویكـرد  -

 ها.محلی ایمنی راه
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 نبود سیست  اطالعات تصادفی مناسب. -

رفتارهای خطرنـاک راننـدگی و اتكاء بی  از حد به سیست  جریمه برای کنترل  -

 ها.های بروز تخلفعدم توجه به زمینه

های ضعف فرهنگ ایمنی و عـدم وجـود سیسـت  آمـوزش مناسـب بـرای سـن -

 مختلف.

ها و ارتبـا  ضـعیف میـان نهادهـای علمـی و نبود رویكرد علمی در ایمنی راه -

 های اجرایی.بخ 

 ها.ضعف مشاوران و پیمانكاران در زمینة ایمنی راه -

هـای موجـود و های در حال سـاخت و راهنبود سیست  بازرسی ایمنی برای راه -

 ها.سط  پایین ایمنی راه

 

 ها در ایرانارای  پیشنهادها برای سیستم مدیریت ایمنی راه. 4-1
هـای کشـور و اصـالح سـاختار آن بـه نحـوی کـه تقویت کمیسیون ایمنـی راه -

قابل اجرا باشد و تمـامی نهادهـایی کـه بـا ربط های ذیهای آن برای تمام ارگانمصوبه

 در سیست  مشارکت کنند.، های ناشی از آن مرتبط هستندها و آسیبتصاد 

های استانی و محلی با اختیارهـای کـافی و جایگـاه های ایمنی راهتشكیل کمیته  -

 ها.قانونی مناسب برای ایجاد هماهنگی میان نهادهای مرتبط با راه

سـاخت ، های در دست طراحیها برای راهبازرسی ایمنی راه ایجاد استانداردهای -

تربیـت نیـروی ، هاتصویب مقررات الزم برای الزامی کردن بازرسی ایمنی راه، و موجود

 ها.انسانی الزم و ایجاد فرایند بازرسی ایمنی راه

ها از طریـ  ایجـاد ها و بانـک اطالعـات تصـاد تشكیل شبكه گزارش تصاد  -

آوری اطالعات توسط عوامل اولیه و نحوة گردش اطالعات حوة جمعوحدت رویه در ن

 و اعالن رسمی آن.

های ارزیابی و پای  پویا بـرای های کاه  تصاد  شامل ایجاد مكانیزمپژوه  -

خیز که بـه نقطـة سـانحهشناسایی و اصالح مقاطع خطرناک )نقا  خاکستری( قبل از آن

، خیزایجاد یک فرایند واکنشی برای حـی  نقـا  سـانحه)نقطه سیاه( تبدیل شود و نیز 
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منـد بـا در نظـر های اسـتاندارد و نظامتشكیل بانک اطالعات این نقا  و طراحی روش

 گرفتن شرایط محلی.

های حمل و نقل که به نوعی بر ایمنی تهثیرگـیار هسـتند بـرای نامهبررسی آیین -

حداکثر سـاعت مجـاز ، از وسایل نقلیهمیزان تردد مج، مثال: نحوة حمل بارهای ترافیكی

ها در صورت نیاز و نیز نشـر تدوین و اصالح آیین نامه، حداکثر ارتااع و وزن، رانندگی

 ها.و آموزش و اجرایی کردن آن

هماهنگی میان متولیـان راه و پلـی  بـرای نصـب و ارتقـاء کیایـت و عملكـرد  -

های هوشـمند و توسعة سیسـت های کنترل کیایت و بهبود وضعیت این تجهیزها دستگاه

 کنترل ترافیک.

ها و کشـیخط، استانداردسازی کلیه عالی  و تجهیزهای ایمنی از جملـه تابلوهـا -

 ها با این هد  که خطاهای رانندگان به حداقل برسد.حاا 

ها شامل: طراحـی تدوین برنامة استانداردسازی خودروها و تجهیزهای ایمنی آن -

استاندارد ایمنی خودروهای جدیـد و وارداتـی و نیـز برنامـه حـی  و تصویب حداقل 

 سازی خودروهای موجود.تولید خودروهای ناایمن و مقاوم

استاندادسازی نحوة معاینة فنی خودروها و مراکز خدمات تعمیرهای خـودرو در  -

 کشور.

 

 گیرینتیجه. 2
ــد نظام ــک فراین ــاد ی ــارکت ارگانایج ــد و مش ــای ذیمن ــاه ــط در چه رچو  رب

شـود. های ناشی از آن میها و آسیبهای مشخص سبب کنترل پایدار تصاد استراتژی

نگرش همـه جانبـه و مشـارکت نهادهـای ، ها در ایرانبا توجه به بحرانی بودن تصاد 

امـری ، خصوص حمـل و نقـل و متخصصـان و کارشناسـان مربوطـهمرتبط با ایمنی به

های مدون با استراتژی در چهارچو  برنامهها ضروری است که جز با مدیریت تصاد 

الزم اسـت کـه مـدیران ، هاپییر نخواهد بود. به منظور مدیریت تصـاد مشخص امكان

حمل و نقل و مسئوالن ایمنی راه به اطالعات کاملی از فاکتورهای تهثیرگـیار بـر وقـوع 

و  ها دسترسی داشته باشـند. از جملـه اطالعـات مربـو  بـه عـوار  فیزیكـیتصاد 
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سازی در یک پایگـاه داده مكـانی هسـتند و نیـز اطالعـات ها که قابل ذخیرههندسی راه

های مختلف راه و شرایط محیطی پیرامـون آن اسـت کـه پویـا ای مربو  به بخ لحظه

هـای ضـرورت اسـتااده از تكنیک، هستند. ماهیت مكانی و حج  باالی ایـن اطالعـات

 سازد. العات مكانی را در ایمنی راه آشكار میهای اطکاوی و سیست نوینی چون داده

 

 منابع

 الف. فارسی

 بـرای هاتصـاد  بینیپی  هایمدل ارائه. (1388) .ح.م، مقدممیرابی، .ش، زادهافندی .1

 دانشـگاه، شـیراز، عمران مهندسی المللیبین کنگره هشتمین .شهری هایراه شبكه

 .شیراز

 خیـز حادثـه محورهـای سـازیایمن بنـدیاولویت و ارزیـابی. (1391)  .ص.م، باور .2

 کناـران  دوازدهمـین .مراتبـی سلسـله تحلیـل روش بـر مبتنـی شـیراز شهرکالن
، تهران ترافیک و حمل و نقل سازمان، تهران، ایران ترافیک و حمل و نقل مهندسی
 .تهران شهرداری ترافیک و حمل و نقل معاونت

 علمـی همـای  دومـین .شهریدرون معابر شبكه سازیایمن .(1389 ) .س، روحانی .3
 .تهران دانشگاه، تهران، جغرافیا دانشجویی سراسری

 در ایمنـی افـزای  کارهـایراه ارزیـابی .(1389 ) .ا، زادهاشر ، .م .س، سیدحسینی .4

 دانشـگاه، مشـهد، عمـران مهندسـی ملـی کنگـره پنجمـین .ایجـاده حمل و نقل

 .مشهد فردوسی

 مهندسـی مـدل از اسـتااده بـا جاده ای ایمنی ارزیابی .(1390) .ن، نادری، .ج، شاهی .5

 .سمنان دانشگاه، سمنان، عمران مهندسی ملی کنگره ششمین .ریسک

 تصـادفات بـر مـؤثر پارامترهای بندیاولویت .(1390) .ح، زادهعلی، .ع .غ، شاابخ  .6

، ایجـاده تصـادفات ملـی کناـران  دومـین، تصادفات هایمدل براساس ایجاده
 .زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، زنجان، هوایی و ریلی سوان 

حمـل و  هایسیست  نق  و ایران در تصادفات وضعیت ارزیابی .(1393) .و، طاهری .7



  هاحمل و نقل و تصاد ، ایمنی

 

153 

، ایجاده تصادفات ملی کناران  سومین، ایجاده حوادث کاه  در هوشمند نقل
 .زنجان واحد اسالمی آزاد دانشگاه، زنجان، هوایی و ریلی سوان 

 تصـادفات بینیپی  جهت مكانمند مبنایدان  سیست  یک توسعه .(1391) .م، عاتی .8

 شـماره، سـوم سـال، حمـل و نقـل مهندسـی کناـران  .شهریبرون مسیرهای در

 .تهران، چهارم

، دانـ  تولیـد نشـر .اسـتراتژیک مـدیریت بر جامع نگرش .(1390) .ع، احمدیعلی .9
 .تهران

 مقایسـه و ارزیـابی هایشـاخص مجموعـه ارائه .(1393) .غ، شیرازیان، .ا، نیامهدی .10

 مـوردی مطالعـه، پایـدار ونقل حمل توسعه جهت در ایمنی بخ  در حمل و نقل

 انجمن، ارومیه، کشور سراسر عمران دانشجویان کناران  پانزدهمین .امریكا کشور

 .ارومیه دانشگاه عمران دانشجویی علمی

 .http://www.itsiran.com ایران ونقل حمل هوشمند هایسیست  سایت .11

 ب. انگلیسی
12. SafetyNet. (2009). Road Safety Management, retrieved. 

13. Kavouras, M. and Kokla, M. (2008). Theories of geographic 

concepts, ontological approaches to semantic integration, 

National Technical University of Athens Greece, CRC Press. 
14. Bliss, T. Breen J, (2013). Road Safety Management Capacity 

Reviews and Safe System Projects Guidelines, Global road safety 

facility.  
15. Mohan, D., et al. (2006). Road traffic injury prevention, training 

manual. World Healt Organization. 
16. Peden, M., et al. (2010). World report on road traffic injury 

prevention. World Health Organization. ISBN 92 4 156260 9. 
17. Research Ethics Committee. (2008). SMS Component Checklist. 

University of Pretoria.  

  



 1394 تابستاننه شماره سومسال                     

 

 154 

 


