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ABSTRACT 

 

AIMS: Among the people at risk of being injured in traffic accidents are Armed Forces 
personnel who can, directly and indirectly, affect their long-term physical and mental health of 
them. The purpose of this study was to investigate the causes of disability of Traffic Police 
personnel following traumas caused by traffic accidents in Tehran, Iran. 

MATERIALS & METHODS: This is a cross-sectional study. The statistical population of this 
study was 404 cases of traffic police personnel from the beginning of 2016 to November 2021, 
their disability was confirmed and registered by the Traffic Police Headquarter of Tehran. The 
causes of disability of the injured people were examined in terms of the physical dimension. 
Inferential statistics were used to describe the demographic characteristics and to examine the 
relationship between variables also logistic regression test was used in entering style at a 
significance level of 0.5. Data in this study were analyzed using SPSS 26 software. 

FINDINGS: From the 404 employees of traffic police in the study of demographic findings, 401 
people were male and 3 people were female with a mean age of 36.05±7.88 years. The highest 
type of physical injury that caused disability was related to musculoskeletal pain of the upper 
extremity (35.9%) and the lowest type of injury was related to lung injury (0.2%). The most 
common musculoskeletal injuries of the upper extremity occurred in the arms (26.06%) and 
the lower extremity was in the legs (13.85%). Also, the number of injured people decreased 
with increasing the record of service history and age of police traffic personnel. 

CONCLUSION: The most common type of physical injury and disability of traffic police 
personnel is related to musculoskeletal injuries in the upper and lower extremity, so by 
adopting protective equipment for these areas, we can reduce this type of injury. 
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Introduction
... [1-8]. Military personnel are among the people 
who are exposed to injuries and trauma caused 
by traffic accidents, which can have a direct and 
indirect impact on their long-term physical and 
mental health. Most of the studies have been 
done on the short-term health consequences of 
the injured person after the accident, which has 
led to disability [9, 10]. ... [11-17]. Injuries and 
occupational accidents are very common among 
the armed forces personnel and can lead to 
disability or even early retirement entailing huge 
costs for the armed forces. In the study by Charles 
S et al., 88,235 American soldiers were examined 
for physical injuries. The results of this study 
show that soldiers have the most musculoskeletal 
injuries that %82 of this type of injury is related 
to inflammation or pain [18]. The study by Clarke 
et al. also showed that in 2015, among the 60,228 
members of the Australian Army, the most common 
causes of physical disability were due to ocular, 
musculoskeletal, and connective tissue disorders 
(18%) [19]. A proper understanding of the effects 
of long-term injuries and disabilities on the armed 
forces has not yet been achieved. Physical injuries 
are thought to be a major cause of disability in 
young people [12, 20]. Previous studies have 
shown that among police forces, traffic police 
officers have certain job stress and anxiety due to 
their job and service conditions [21]. 
 
Aim (s)
The purpose of this study was to investigate the 
various physical injuries caused by traffic accidents 
that led to the disability of police officers.
 
Research Society, Place, and Time
The statistical population of this cross-sectional 
study was 404 cases of traffic police personnel 
whose disabilities were certified and registered 
by the Traffic Police of the Greater Tehran 
Headquarters from April 2016 to November 2021.
 
Used Devices & Materials
Demographic information of disabled employees 
was taken out of the archived files in terms 
of age, service history, level of education, and 
type of membership. The frequency percent of 
traumatic accidents occurred by age group and 
work experience in conscripts from one month of 
service to 24 months and in the official forces with 
a history of 2-10, 10-20, and 20-35 years were 
examined.
 
Statistical Analysis
Data were analyzed using SPSS 26 software 
and descriptive and analytical indicators. The 

information was quantitative (continuous and 
discrete) and qualitative (nominal and rank) 
and inferential statistics were used to describe 
the demographic characteristics and the logistic 
regression test (Enter) was used to examine the 
relationship between the variables at a significance 
level of 0.05.
 
Finding by Text
From the 404 samples studied in the summary 
of demographic findings, 401 men and 3 women 
with a mean age of 36.05±7.88 years, 320 (79%) 
were Police Headquarter officers with a mean age 
of 37.5±6.33 years and 84 people (21%) were on 
military service with a mean age of 26.44±2.57 
years (Table 1). 

Table 1) Distribution of absolute and relative demographic 
frequency of injured traffic police

Education
Official Forces Duty Forces

Number Percent Number Percent

Under high school 
diploma 4 1.6 2 2.4

High school 
Diploma 71 28.4 8 9.5

Associate Degree 54 21.6 6 7.1

Bachelor 104 41.6 60 71.4

MA 17 6.8 8 9.5

Table 2) Percentage of frequency of various injuries

Type of injury absolute 
frequency

Relative frequency 
percentage

Musculoskeletal 
of the upper 
extremities

Hand 105 26.06

Face 40 9.93

Musculoskeletal 
of the lower 
extremities

Foot 40 9.89

Knee 43 10.64

Leg 56 13.85

Musculoskeletal of the upper 
and lower of body 48 11.9

Eye 10 2.5

Ear-throat-nose 15 3.7

Genital urination 7 1.7

Cardiovascular 5 1.2

Nerves 15 3.7

Skin 3 0.7

Blood 1 0.2

Death 5 1.2

Gastrointestinal 10 2.5

Lung 1 0.2

Total 404 100
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The highest type of physical injury in traffic 
accidents that caused disability to police officers 
was related to musculoskeletal injury of the upper 
extremity (35.9%) and the lowest type of injury 
was related to lung and blood injury (0.2%). The 
most common type of physical injury among 
musculoskeletal injuries of the upper extremity 
was the hands (26.06%) and in the lower extremity 
was the leg (13.85%). All deaths during this period 
were related to conscripts (Table 2). 
The officers were in the age range of 20-60 years, 
with the highest number of injured persons in the 
age range of 20-30 years and the lowest in the age 
range of 50-60 years. Also, a higher percentage of 
people were in the service record with a range of 
2-10 years (43.5%) and a lower percentage were 
in the service record of 20-35 years (15.5%). 
These results showed that with increasing work 

experience and age of traffic police staff, the 
number of injured people decreased (Table 3). 
Based on the education level regression logistics 
test (p <0.005) and the lower and upper bound at 
95% in confidence levels less than one, showed a 
reduced chance of injury (Table 4).

 
Table 3) Relative frequency of employees injured in accidents 

in the age range
Index Relative frequency

Age

20-30 41.2
30-40 27.8

40-50 27.3

50-60 3.7

History

From 1 month to 2 
years of service 16.7

2-10 years 43.5

10-20 years 24.3

20-35 years 15.5

Table 4) Results of logistic regression of injured employees of traffic police

Variable B Coefficient Standard deviation 
(se)

Standard 
coefficient P-Value Exp(B) lower bound Upper bound

Fixed coefficient 2.395 0.497 - 0.000 - 1.417 3.372

education 0.029 0.120 0.012 0.002 0.025 -0.207 0.264

Main Comparison to the Similar Studies
The findings of this study showed that the 
most injuries were related to the official staff of 
traffic police and with increasing age and work 
experience of traffic police staff, the number of 
traumatic accidents decreased. This research 
finding, which indicates that most traumatic events 
occur at a young age is consistent with the research 
of Mohammad Hadi Sarvari et al. [1], Milliken CS et 
al. [18], and Amin Rezaei et al. [22]. The findings 
of this study showed that the most common cause 
of disability was musculoskeletal injury, which is 
consistent with the study of Milliken CS et al. [18]. 
Findings and results of this study showed that 
military personnel has the most musculoskeletal 
injuries and 82% of them are related to 
inflammation or pain due to overwork, followed 
by joint disorders (15%) and stress fractures. 
(2%), knee or leg (22%), lumbar spine (20%), and 
ankle or foot (13%) are classified [18]. The results 
of a study by Clarke et al. also showed that in 2015, 
among 60,228 Australian military personnel, the 
most common causes of disability were due to 
ocular, musculoskeletal, and connective tissue 
disorders (18%) [19] which is in line with this 
research. On the other hand, the results of the 
study by Dr. Bahram Montazeri et al. show that in 
the Air Force, the most common cause of disability 
is related to cardiovascular problems that can be 
due to stressful conditions [12].

Limitations
The present study had some limitations such 
as insufficient information in the traffic police 
database regarding the underlying diseases of 
injured people in traffic accidents that can be 
involved in the cause of disability of traffic police 
staff and can affect the results of the study.
 
Suggestions
It is suggested that in future studies, the causes of 
disability in terms of metabolic and hemodynamic 
diseases be investigated because the personnel 
of police traffic are under various stresses and 
anxieties.
 
Conclusions
The most common type of injury and cause of 
disability of NAJA traffic police personnel is 
related to musculoskeletal injuries in the lower 
and upper extremity, and the most injured part 
in the upper extremity is related to the arms. 
Also, with increasing age and work experience of 
injured employees, the percentage of traumatic 
events decreases.
 
Clinical & Practical Tips in Police Medicine
Due to the high percentage of injuries of NAJA 
traffic police personnel and their disability in 
the knees, legs, and arms, it is better to consider 
protective equipment for these areas.
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 مجله طب انتظامی 
 

   

 مقاله اصیل  دسترسی آزاد 

  حوادث   از  ی ناش   ی تروماها   دنبال   به  راهور   س ی پل   کارکنان   ی ازکارافتادگ  علل   ی بررس 
ی مقطع   مطالعه   ک ی   تهران؛   استان  ی ک ی تراف  

 MSc *2نیارضا صالحی ،  MD 1محمدی خان   محمدتقی 

 . ایران، تهران، انتظامی  فرماندهی،  ودرمان امداد، بهداشت معاونت، پلیس عملیات در  تروما تحقیقات مرکز  1
 . ایران ساری، مازندران،  پزشکی علوم  دانشگاه دانشجویی،  تحقیقات کمیته پیراپزشکی، دانشکده  ی،جراح گروه   2

 

 چکیده 

 

 حوادث   نیا  که  هستند  یکیتراف  حوادث از  یناش  بیآس  معرض در  افراد  ازجمله  مسلح،  یروهاین  پرسنلاهداف: 
  نیا   از  هدف.  باشد  داشته  پرسنل  بلندمدت  یروان   و  یجسم   سالمت   بر  می رمستقیغ  و   م یمستق  ر ی تأث  تواند یم 

  تهران  استان  یکیتراف  حوادث  از  یناش  یتروماها  دنبال  به  ناجا  راهور   کارکنان  یازکارافتادگ  علل  نییتع  مطالعه
 . بود

پرسنل راهور   پرونده   404مطالعه شامل    ن یا  ی آمار  جامعه .  مقطعی استمطالعه از نوع    نیاها:  و روش   مواد
توسط نهاد پلیس راهنمایی و رانندگی    شانیا  یازکارافتادگ  ، 1400  سال  ماهبانآ  تا  1395  سالاز ابتدای  ناجا بود که  

دیده از لحاظ بعد سپس علل از کارافتادگی افراد آسیبو ثبت شده بود.    تأیید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ  
قرار گرفت بررسی  مورد  آ   .جسمانی  از  ارتباط  برای توصیف مشخصات جمعیتی  بررسی  برای  و  مار استنباطی 

از  متغ در این   استفاده شد.   05/0  ی معنادار( در سطح  Enter) به سبک ورود   ونی رگرس  کیآزمون لجستیرها 
 . تجزیه و تحلیل شدند   SPSS 26افزار نرم  کمک با هادادهپژوهش 

  زن   نفر   3  و مرد  نفر   401  مطالعه  مورد  ناجا  راهور  کارکنان  نفر   404  از  کیدموگراف  یهاافته ی  یبندجمع   در:  ها افته ی 
  بود،   شده  یازکارافتادگ  باعث  که  یجسمان  یدگ یدبی آس  نوع  نی شتر یب.  بودند  سال  36/ 05± 88/7  ی سن  نیانگیم   با

  به  مربوط   یدگ یدبیآس  نوع  نی کمتر   و(  درصد  9/35)  یفوقان  اندام  یعضالن  یاسکلت  یدگیدبیآس  به  مربوط 
  در و ( درصد 06/26) هادست  در  یفوقان اندام یعضالن  ی اسکلت بیآس نی تر عیشا. بود( درصد 2/0) هی ر به بیآس

 سن   و  یخدمت  سابقه  شیافزا  با  نیهمچن.  بود   افتاده  اتفاق(  درصد  85/13)  پا  ساق  قسمت  در  یتحتان  اندام
 . شد کمتر  دهیدبیآس افراد  تعداد ناجا، راهور کارکنان

  ی دگیدبیآس  به  مربوط  ناجا  راهور  کارکنان  یکارافتادگ  از   و  ی جسمان  یدگی دبیآس  نوع   نی تر ش یب:  ی ر ی گ جه ی نت 
  ن یا  یبرا  یحفاظت  یالهیوس  درنظرگرفتن  با  نیبنابرا  است،  یتحتان  و  یفوقان   یهااندام  در  یعضالن  یاسکلت
 . میباش هایدگید بیآس نوع  نیا کاهش شاهد توانیم ، ینواح

 

  هی ر ب یآس ، یتحتان اندام ،یاسکلت ب یآس ، یفوقان اندام ،حوادث ، تروما ،یازکارافتادگها: دواژه ی کل  
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 مقدمه 
  ، مختلفشدن جوامع  یو صنعت  ی تکنولوژ  ، علم  شرفتیبا پامروزه  
مهم  ی ک یتروما   بهداشت  یهاچالش  ن ی تر از  جهانی   سازمان 

م و یمحسوب  سازمان    شود  گزارشات  بهداشتطبق    ، جهانی 
سال   44یک تا    یسندر بازه  افراد    یو ناتوان  مرگعلت    ترینیعشا

از تصادفات به    ی حوادث ناشکه    دهدمیمطالعات نشان    .است
در سراسر  افراد    یاز دست رفته زندگ  یهاعلت سال  نیدوم   ییتنها

  ی هابیطرف سبب آس  کیاز   ترافیکی  . حوادث[5-1]  استجهان  
روان  ی جسم د   ی و  طرف  از  سرما   گر یو  اتالف  ز  هیسبب   انی و 

م خانواده  یاقتصاد جامعه  و  ناشگردندیها  مرگ  از جراحات   ی . 
عمد را در  ر یاز جراحات غ  یناش  ر ی م   و   مرگ   زانی م   نی باالتر   یرانندگ
استجهان   داده  اختصاص  خود  مطالعات    . [7  ،6]  به  طبق 
تصادفات    در اثر در سراسر جهان    نفر   ونیلیم   1.2ساالنه    ،شدهانجام

م   دیشد های  یدگیدیبآس  و دست  از  را  خود  .  [8]  دهندیجان 
نظام  در معرض آس  یپرسنل  افراد  ناش  بیاز جمله  تروما  از    یو 
و   می مستق یر تأثتواند یم که این حوادث  هستند یکیحوادث تراف

روان  ی بر سالمت جسم  م یرمستقیغ داشته  مدت پرسنل  بلند  یو 
مدت  کوتاه  یامدهایپ  در رابطه با  شده مطالعات انجام  یشتر ب  باشد.

که منجر به    بعد از وقوع حادثه بوده استدیده  یبآسفرد  سالمت  
 . [ 10 ،9] ستازکارافتادگی افراد شده ا

  ی روان  ، یامروزه از کارافتادگی به صورت اختالل جسمان
م  یا تعریف  است   و   شودیاجتماعی  آن  بر  عقیده  که   همچنین 

خانوادگی  بر   ، افراد  یازکارافتادگ وضعیت  و  ز  نی  ایشان  شغل 
واژه.  [13- 11]  بود  خواهد  رگذاری ثأت ناتوان  ، نامهدر  نوع    ی هر 

را از دست    که فرد جان خود  یصورت مدت در  یطوالن  ایمدت  کوتاه
  ت ، احساسای حرکت  یی توانا  یهادر حوزه  هایییبدچار آس  ندهد و
  سراسر. در  [15 ،14شود ]می  ف ی تعر از کارافتادگی    ،شود  یو شناخت
زده شده    نیدرصد تخم  15در حدود    یاز کارافتادگ  وعیجهان، ش

پ از  فراتر  که  از   نیهمچن  و  استگذشته    هایینیبشیاست، 
ازکارافتادگ  ترین یج را ناتوان  توانیم   هایانواع  ،  یشناخت  ی به 
خودیینایب از  مراقبت  و  ارتباطات    . [ 17،  16]  نمود اشاره  ،، 

از    ازکارافتادگی مشکالتمهمیکی  اقتصادی،  ترین    بهداشتی، 
که باعث    است  اجتماعی و سیاسی در جامعه و نیروهای مسلح 

و صرف    بهداشتی و درمانی   یاهافراد به مراقبت  نیا  نیاز بیشتر 
حوادث شغلی در بین    دیدگی وبسیآ   .شودیجبرانی م   هایینه هز

باعث از کارافتادگی یا حتی    است کهشایع  بسیار    نیروهای مسلح 
گزافی را   هایینههز  که  شودیبازنشستگی زودهنگام از خدمت م

   .داردبرای نیروهای مسلح در پی 
 سرباز  88235  ،همکاران  و  Charles Sمطالعه    در

لحاظ  آ از  قرار    دیدگیآسیبمریکایی  بررسی  مورد  جسمانی 
 سربازان   که  دهدمیند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان  اهگرفت
 82  که  دارندرا    دیدگیآسیبترین  بیش   لحاظ اسکلتی عضالنی  از

مربوط  دیدگیآسیب  از  درصد عضالنی  التهاب  اسکلتی    درد /به 
بیش  است. عضالنیدیدگیآسیبترین  همچنین  اسکلتی    ، های 

  استرسی   هایشکستگی  و  درصد(  15)  مفصلی  اختالالت  مربوط به
 فقرات  ستون  ،درصد(  22)  پا  ساق/زانو  دیدگیآسیب  ،درصد(  2)

همچنین در  [.  18است ](  درصد  13)  پا/پا  مچ   و(  درصد  20)  کمر 
  در   2015  سال  نشان داده شده که در   همکاران  و  Clarkeمطالعه  

رایج  کشور  ارتش   از  نفر   60228  بین   دالیل   ترین استرالیا، 

افراد    و   گوش   و  چشم  اختالالت  دلیل  به  ازکارافتادگی جسمانی 
بوده  (  درصد  18) همبند  بافت  اختالالت  و  عضالنی  اسکلتی  روان،

[ و    هنوز  [.19است  صدمات  تأثیرات  از  درستی  فهم 
دست نیامده  های مسلح بهمدت در نیرو طوالنی  هاییازکارافتادگ

از   اصلی  علت  فیزیکی  صدمات  که  است  آن  بر  تصور  است. 
مطالعات پیشین  در  .[ 20  ،12است ]کارافتادگی در نیروهای جوان  

 ه بین کارکنان نیروی انتظامی، کارکنان رست درنشان داده شده که 
شغلی خاصی   یهاراهنمایی و رانندگی دارای استرس و اضطراب

خدمتی خود یعنی تعامل مستمر با آحاد    به علت شرایط شغلی و
  تواندیاسترسی که سازنده و طبیعی باشد، م   تهالب  جامعه هستند.

پ و  رشد  بیمارگون  شرفتیموجب  حد  در  اما  شود؛  آن    هکارکنان 
انی، اجتماعی و شغلی  ی بسیاری از مشکالت جسمرموجب پدیدا
کیفیت زندگی    در  تواند یکه این مشکالت م   شود یدر کارکنان م 

   [.21] کارکنان خود را نشان دهد
بررسی علل از کارافتادگی پرسنل باعث اقدام در جهت  

تدو  ی زی ربرنامه مشکالت    لح  یبرا  دیجد  هایی استراتژ  ن یو 
روان  یبهداشت میاقتصاد  ،یو  راهی  و  برای    ییهاحلشود 

 ارائه برای کارکنان    های جسمانییبآسو    حوادث  نیاز ا  ی ر یشگیپ
پیشین،  ازگردد.  می در مطالعات  کارافتادگی    علل  آنجایی که  از 

ما از این    هدف  ،قرار نگرفته استکارکنان راهور ناجا مورد بررسی  
مختلف یبآس  بررسی  مطالعه جسمانی  حوادث    های  از  ناشی 
از  ترافیکی به  منجر  راهور    است که  کارکنان  نیروی  کارافتادگی 

   . انتظامی شده بود
 

 ها روش   و   مواد 
راهور ناجا   پرونده پرسنل  404  ،مقطعیمطالعه    نیا  ی جامعه آمار

از    1400  سال  ماه آبان  تیلغا  1395  یهابود که در حد فاصل سال
افتادگ رانندگی    شانیا  یکار  و  راهنمایی  پلیس  نهاد  توسط 

معیارهای    و ثبت شده بود.   تأیید فرماندهی انتظامی تهران بزرگ  
نوع   و  دموگرافیک  اطالعات  مطالعه  این  در    دیدگیآسیبورود 
که باعث  بود  جسمانی و نوع عضویت پرسنل )رسمی و وظیفه(  

بود  ن  معیار خروج  .ازکارافتادگی فرد شده  درج اطالعات  قص  نیز 
 درنظر گرفته شد.  پرونده

  هایپروندهاز  دموگرافیک کارکنان ازکارافتاده اطالعات
سطح تحصیالت و نوع    از لحاظ سن، سابقه خدمت،شده  یگانیبا

آ  گردید.عضویت  یادداشت  و  خارج  فراوان  نان    حوادث  یدرصد 
اتفاق تفک  افتاده ترومایی  سن  ک یبه  در    سابقه کار  و   یبازه  افراد 

در نیروهای رسمی    ماه و  24وظیفه از یک ماه خدمت تا    نیروهای
سابقه   بررسی  20-35  و   10-20  و  2-10با  مورد    قرار گرفت.   سال 

کارافتاده از  نظر    نیز  کارکنان  گروهاز  در  سیکل،تحصیالت    های 
طبقه  دیپلم،  ارشد  و کارشناسی  شدندکارشناسی  درصد    بندی  و 

 نها محاسبه شد.راوانی نسبی و مطلق آف
  ی اخالق  ن ی مواز  یپژوهشگران تمام   ات اخالقی:مالحظ 

تحق به  جمله    قاتیمربوط  محرمانگاز  جامعه   یحفظ    اطالعات 
ی از دانشگاه  پژوهشق  کد اخالپس از صادر شدن    و  تیرا رعاآماری  

مازندران   پزشکی    ،( IR.MAZUMS.REC.1400.654)علوم 
مراحل پژوهش    ه و دراخذ نمود  صالحیالزم را از مراجع ذ   مجوزهای 

تصرف  و  ی ر یسوگ  گونهچیه و  جانب  ی دخل  صورت    نیمحقق  از 
 نگرفت. 
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آماری   تحلیل  و  از داده  :ها داده تجزیه  استفاده  با  ها 
ی توصیفی و تحلیلی  هاشاخصو با استفاده از    SPSS 26افزار  نرم

پیوسته )  ی کماز نوع    اطالعات  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
گسسته وو  و  )  یفی ک  (  بود ارتبهاسمی  توصیف    و   ی(  برای 

از جمعیتی  ارتباط  آ مشخصات  بررسی  برای  و  استنباطی  مار 
( در  Enter) به سبک ورود  ونی رگرس کیآزمون لجستیرها از متغ

 استفاده شد.  05/0 ی معنادارسطح 
 

 ها یافته 
نمونه مورد مطالعه،    404های دموگرافیک از  بندی یافتهدر جمع

با میانگین سنی    3مرد و    401 که    بودندسال    36/ 05± 88/7زن 
درصد( از کارکنان رسمی نیروی انتظامی با    79نفر از ایشان )  320

سنی   و    54/37±33/6میانگین  )  84سال  از    21نفر  درصد(، 
میانگین   با  وظیفه  بودند    44/26± 57/2سنی  کارکنان   سال 

 (.  1 جدول)
 توزیع فراوانی مطلق و نسبی  ( 1جدول  

 دیده راهور ناجا از منظر تحصیالتکارکنان آسیب

 تحصیالت 
 نیروهای وظیفه  نیروهای رسمی 

 درصد  تعداد  درصد  تعداد 
 4/2 2 6/1 4 سیکل 
 5/9 8 4/28 71 دیپلم 

 1/7 6 6/21 54 دیپلم فوق 
 4/71 60 6/41 104 کارشناسی 

 5/9 8 8/6 17 لیسانس فوق 
 

نوع  بیش د  دیدگی آسیبترین  حوادث  جسمانی  ر 
مربوط    بود، تادگی کارکنان راهور ناجا شده  ترافیکی که باعث ازکاراف

  درصد( و   9/35)اسکلتی عضالنی اندام فوقانی    دیدگیآسیببه  
  2/0)و خون    ریه  به  آسیب  به  مربوط   دیدگیآسیب  نوع  ترین کم

های  ترین نوع آسیب جسمانی در بین آسیباز شایع  بود.(  درصد
درصد( و در اندام    06/26)ها  اسکلتی عضالنی اندام فوقانی، دست

تمام   درصد( اتفاق افتاده بود.   85/13) تحتانی در قسمت ساق پا 
این    هایفوتی در  بررسی  نیروهای    بازه  مورد  به  مربوط  زمانی 

 . (2جدول ) وظیفه بود
 

 های مختلفدیدگیفراوانی آسیب (2جدول  
 درصد فراوانی نسبی   فراوانی مطلق  دیدگی نوع آسیب 

 عضالنی - اسکلتی 
 فوقانی   اندام   

 06/26 105 دست 
 93/9 40 صورت 

 عضالنی - اسکلتی 
 تحتانی   اندام   

 89/9 40 پا 
 64/10 43 زانو 
 85/13 56 ساق 

   عضالنی - اسکلتی 
 تحتانی   و   فوقانی   اندام 

48 9/11 

 5/2 10 چشم 
 7/3 15 بینی - حلق - گوش 

 7/1 7 ادراری - تناسلی 
 2/1 5 و عروق   قلب 

 7/3 15 اعصاب 
 7/0 3 پوست 
 2/0 1 خون 
 2/1 5 فوت 
 5/2 10 گوارش 
 2/0 1 ریه 
 100 404 جمع 

سنی  کارکنان   بازه   در  مطالعه  قرار سال    20-60مورد 
  20-30دیده در بازه  سنی  که بیشترین تعداد افراد آسیب  داشتند
همچنین    داشتند.قرار  سال    50-60در بازه سنی    آنها  و کمترینسال  

  درصد(  5/43)  سال  2-10در بازه  سابقه خدمتی  افرد    یشتر درصد ب
  درصد(  5/15)  سال   20-35در بازه  سابقه خدمتی  آنها    کمتردرصد  و  

با افزایش سابقه خدمتی و  که    داد نشان  این نتایج    قرار داشتند.
جدول  )  دیده کمتر شدنان راهور ناجا تعداد افراد آسیبسن کارک

تحصیالت(.  3 سطح  رگرسیون  لجستیک  آزمون  اساس    بر 
(005/0>p و )  95بودن کران باال و پایین در سطح اطمینان  پایین  

را نشان    دیدگیآسیب، شانس رخداد کاهشی  یکدرصد کمتر از  
 ( 4جدول داد )

 
   حوادثدر اثر    دیدهنسبی کارکنان آسیب یفراوان(  3جدول  

 و سابقه کار  یسن در بازه 
 نسبی   ی فراوان  شاخص 

 سن 

20-30 41.2 
30-40 27.8 
40-50 27.3 
50-60 3.7 

 سابقه 

 16.7 ها سال خدمت وظیفه   2ماه تا   1از  
 43.5 سال   2-10
 24.3 سال   10-20
 15.5 سال   20-35

 
 دیده راهور ناجالجستیک کارکنان آسیب ونیرگرس  جینتا   (4جدول 

ضریب   متغیر 
B 

 یار مع از انحراف 
ضریب  
 B  استاندارد 

P-
Value Exp(B) 

کران  
 پایین 

کران  
 باال 

ضریب  
 ثابت 

395/2 497/0  000/0  417/1 372/3 

 264/0 - 207/0 025/0 002/0 012/0 120/0 029/0 تحصیالت 

 
   بحث

بررسی   حاضر  پژوهش  از  ازکارافتادگهدف  راهور   یعلل  کارکنان 
استان    یکیاز حوادث تراف  ی ناش  یبه دنبال تروماهابود که  ناجا  

تهران مراجعه    ی به مراکز درمان  ، ماهبانآ  1400  تا  1395تهران از سال  
بود کرد بیشترین    که  داد   نشان  مطالعه   این   یهاافتهی  . نده 

افزایش   با به کارکنان رسمی راهور ناجا بود و مربوط  دیدگیآسیب
و سابقه خدمتی کارکنان راهور تعداد حوادث ترومایی کاهش سن  

پژوهش که بیشترین اتفاقات ترومایی در سنین    یافت. این یافته
می اتفاق  پژوهشجوانی  با    و  سروری   محمدهادیهای  افتد، 

[ ،  1همکاران   ]Milliken CS  و    رضایی   امین  [،18]  همکاران  و
و همکاران نشان   سروری همخوان است. در مطالعه    [22]  همکاران

  یک   صورت   به  آن  از  ناشی  عوارض  و   حوادث ترومایی  داده شده که
  علت   ترینشایع  امروزه  که  نحوی   به  است،  آمده   در  مهم  مشکل
از کارافتادگی    علت  ترینگردد و مهممی  شامل   را  ناتوانی  و   مرگ

  در  و  مردان  در  ترافیکی  حوادث  بروز  میزان.  نیروهای جوان است
بیشتر   سنین می  جوانی،  میرخ  که  و    توانددهد  روانی  اثرات 

باشد.   داشته  برای جامعه  زیادی   ریزی،برنامه  باید  لذااقتصادی 
 کاهش   منظور  به  جامعه  در  سازی فرهنگ  و  پیشگیرانه  اقدامات

 [. 1پذیرد ] صورت  گروه   این در ترافیکی حوادث بروز
نشان داد که بیشترین علت از    پژوهش  ن یا  هاییافته

آسیب اسکلتیکارافتادگی،  مطالعه  -دیدگی  با  که  بود  عضالنی 



 صالحی نیاو  خان محمدی      8

 1401 ،1، شماره 11 دوره علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  نشریه 

Milliken CS  عنوان  با  آمریکا  کشور  در  2009  سال  در  همکاران  و  
  نظامی   پرسنل  میان  در  روان  بهداشت  مشکالت  درازمدت  ارزیابی

  ها و نتایج این مطالعه نشان داده است کهیافته  همخوان است.
دیدگی  بیشترین آسیب  عضالنی-اسکلتی  لحاظ  از  ل نظامی پرسن

  کار دلیل  به است که  درد /التهاب آن مربوط از  درصد  82  را دارند و
  و  درصد(  15)  مفصلی  اختالالت  آن  دنبال  به  و  بوده  حد  بیش

  ستون   درصد(،  22)  پا  ساق/زانو   درصد(،   2)  استرس  هایشکستگی
اند  شده  بندیدرصد( طبقه  13)  پا/پا  مچ   و  درصد(  20)  کمر   فقرات

نیز نشان داده است که   همکاران  و  Clarke[. نتایج مطالعه  18]
استرالیا   کشور  ارتشیان  از  نفر   60228  بین  در   2015  سال  در

افراد  دالیل  ترینرایج   و  چشم  اختالالت  دلیل  به  ازکارافتادگی 
 18)  همبند  بافت  اختالالت  و  عضالنی-اسکلتی  روان،  و  گوش
راستاست. از طرف  [ که با این پژوهش هم19بوده است ]  درصد(

دهد  و همکاران نشان می  منتظری   بهرام   دیگر، نتایج مطالعه دکتر 
ی  گترین علت از کارافتاد شایع  ، هوایی ارتش  نیروهایدر بین    که

عروقی   و  قلبی  مشکالت  به  از    تواندمیکه    استمربوط  ناشی 
 . [12] باشد کاری  زایشرایط استرسی و تنش

پیشنهاد  مطالعه  این  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
با    شودیم  بیشکه  اینکه  به  نوع  توجه    دیدگی آسیبترین 

اندام-اسکلتی در  و عضالنی  تحتانی  در    فوقانی  های  ویژه  به 
حفاظتی برای این    یالهیوس،  بود  هادستو    ساق پا  ،قسمت زانو 

  هادیدگیآسیبکاهش این نوع    نواحی در نظر گرفته شود تا شاهد
در محیط کار، بیشترین تأثیر    دیدهبیآساین افراد    حمایت.  باشیم

که مدیران    گرددیم پیشنهاد    .را بر کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد
  دیده بیآسنظیر تشویق کارکنان    یی هاروشراهور تهران بزرگ به  

و تفویض اختیار در برخی امور یا در اختیار قراردادن برخی منابع  
و امکانات از کارکنان حمایت نموده و موجبات افزایش کیفیت  

 .زندگی کاری آنان را فراهم کنند
با   ازجمله  هاتیمحدودپژوهش حاضر  بود،  یی همراه 
ی پلیس راهور ناجا در رابطه  هادادهنبودن اطالعات کافی در پایگاه  

دیده در حوادث ترافیکی که بیآسی افراد  انهیزم ی  هایماریببا  
در علت از کارافتادگی کارکنان راهور ناجا دخیل باشد و    تواند یم 
مطالعه    تواندیم  نتایج  پیشنهاد    ر یتأثبر  در    شودیم بگذارد. 

و   ندهیآمطالعات   استرس  در  ناجا  راهور  آنجایی که کارکنان  از 

ی گوناگون قرار دارند، علل از کارافتادگی افراد از نظر  هااضطراب 
 بررسی شود.  کی نام یهمود ی متابولیک و هایماریب

 
 گیری نتیجه 

راهور نوع آسیب  نی شتر یب از کارافتادگی کارکنان  و علت  دیدگی 
آسیب به  مربوط  اسکلتیناجا  در  -دیدگی  ی  هااندامعضالنی 

دیده در اندام  تحتانی و فوقانی است و بیشترین قسمت آسیب
و سابقه    سن   افزایش  است. همچنین با  هادستفوقانی مربوط به  

 . شودیم کمتر  ترومایی  اتفاقات دیده، درصد بیآسکارکنان 
 

انتظامی: در طب  و کاربردی  بالینی    به  و  مسلح  نیروهای  نکات 
  و پر تنشی که  استرس  پر   حرفه  دلیل  به  کارکنان راهور ناجا  ویژه 
  نیبنابراگیرند  می  قرار  جامعه  پذیر آسیب  اقشار  گروه   در  دارند،

دیده در  کارافتادگی کارکنان آسیب  علل از   یابی،و ریشهشناسایی  
رو  حوادث پیش  از بسیاری از مشکالت و   تواند مانع اثر تروما می

  ساق پا  ، در قسمت زانو  دیدگیآسیبدرصد باالی  توجه به  با    . شود
حفاظتی برای این نواحی در نظر    ی الهیوسبهتر است  ،  هادستو  

 . گرفته شود
  شماره  با  مصوب   طرح از اجرای    حاصل  مقاله  نیا  قدردانی:  و   تشکر 

A-10-1920-1  پلیس    عملیات  در  تروما  تحقیقات   مرکز  در
  ازآقای   وسیله  بدین  است.  ناجا  درمان  و  امداد  بهداشت  معاونت

  فرماندهی  رانندگی  و   راهنمایی  پلیس  در  مقدمشریفی  دکتر 
  تشکر  و   تقدیر   مطالعه   این  در  همکاری   جهت   بزرگ  تهران  انتظامی

 . شودیم 
  نمایندمی  تصریح  مقاله  نویسندگان  وسیله  بدین  منافع:   تعارض 

 . ندارد  وجود حاضر  مطالعه قبال در  منافعی تعارض گونههیچ که
ا  ،محمدیخان   محمدتقی  :نویسندگان  سهم    طراحی  و  دهیارائه 

تفس  ی آورجمع  ، نیارضا صالحی  ؛مطالعه تجز  هاداده  ر ی و  و    هی و 
  ی مقاله و بازنگر   هیاول  در نگارش  سندگانیهمه نو  ؛ی آمار  لیتحل

دقت    ت یمسئول  حاضر،   مقاله  یی نها  تأیید بوده و همه با    م یآن سه
 . پذیرندمیو صحت مطالب مندرج در آن را 

بهداشت،    :ی مال  منابع  انتظامی   درمان  و   امدادمعاونت    نیروی 
 . ست ا دار بودهرا عهده پروژه نی ا یو معنو ی مال  تیحما
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