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   E- mail: n_khodadady@yahoo.com نعيما خدادادي، رشت، دانشكده پرستاري و مامايي شهيد دكتر بهشتي: نويسنده مسئول

مركز آموزشي  اپيدميولوژي تروماي ناشي از حوادث رانندگي مركز تحقيقات تروما

 رشت  يپورسينا درماني

  

  5سيد عارف اصلي ،4سليمه علي نيا ،  3ليال چرمي، 2زهرا حسين بابايي،  1نعيما خدادادي
 

  دانشگاه علوم پزشكي گيالنمربي ، )روانپرستاري(آموزش پرستاري) 1

  دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت ،دانشجوي پرستاري) 2

  مركز آموزشي درماني پورسينا ، كارشناس پرستاري )3

  مركز بهداشت شهرستان ماسال ، يكارشناس بهداشت حرفه ا) 4

 دانشگاه علوم پزشگي گيالن ،كارشناس ارشد مديريت دولتي) 5

  

  9/2/89 :تاريخ دريافت مقاله

  27/6/89 :تاريخ پذيرش

  چكيده

. جزء كشورهاي صدرنشين دنياستو احراز باالترين مقام صد هزار مورد مرگ  در 30آمار ايران با ،در مورد حوادث جاده اي@@@@:مهمقد

طبيعي  وضعيتمدتها بعد از تصادف قادر به بازگشت به  ،اختالل در كاركرد رانندگي بدليل ابتال به مشكالت جسمي  و حوادثمصدومين 

اين مددجويان را بررسي و عوامل  اجتماعي -رواني مشخصات فردي والزم است كه بنابراين  .ي نيستندو انجام فعاليتهاي اجتماع

  .را مشخص نمود خطرساز

@@@@@N@N@N@N@مي باشد مصدومين حوادث رانندگي اجتماعيو  رواني، مشخصات فرديهدف از اين مطالعه  تعيين @@@@:هدف @@ @@ @@ @

 مركز آموزشي درمانيدر اين پژوهش از بخشهاي ارتوپدي و تروماي شركت كنندگان . توصيفي است اين پژوهش يك بررسي :روش كار

صورت ه باجتماعي  -رواني مشخصات فردي وپرسشنامه داده هاي اين پژوهش با استفاده از . در شهر رشت انتخاب شدند پورسينا

  .مدرسه جمع آوري گرديدهفته بعد براي سئواالت مربوط به باز گشت به كار  و  6پيگيري تلفني  مصاحبه ساختار يافته و

 اكثر وبوده اند  موتورسيكلت سوارو  رانندگان مرد ،نبيشتر مصدومي واجد شرايط مورد مطالعه قرار گرفتند مصدوم 88در مجموع  :نتايج 

 .مي كردند زندگي خود خانواده با و بودندمتاهل و شاغل  ،قرار داشته سال 30در گروه سني زير  يتاكثر .بودرخ داده روز  درتصادفات 

بستري قبلي در  ،سابقه تصادفيت اكثر .اطميناني به جبران خسارات مالي ناشي از تصادف نداشتنداز واحدها %)94(بل توجهيااكثريت ق

يا و  بازگشت به كاردرصد از واحدهاي مورد پژوهش  7/69در  .را ذكر نكردند "زجر ديگران بودن مرگ وصحنه  شاهد"بيمارستان و

طول مدت  بازگشت به كار و مدرسه  در افرادي كه  ميانگين و انحراف معيار .حادثه هنوز محقق نگرديده بوداز  پسفته ه 6تا مدرسه 

  .بودروز  04/20 ± 4/3بازگشت داشتند

كم تجربه،  مردان جوان، را ز بيماران مصدومطبق شواهد بدست آمده در اين مطالعه درصد قابل توجهي ا@@@@:گيريبحث و نتيجه 

 ،سوم مددجويان در پيگيري دو تقريباً وتشكيل مي دادند نگران از جبران خسارات مالي تصادف  سيكلت ران، سرپرست خانوار وموتور

يده و مداخالت ردشايع توجه گ الزم است كه با توجه به نتايج پژوهش به عوامل خطرساز .شش هفته بعد هنوز به سر كار باز نگشته بودند

   .پيشگيري الزم بعمل آيد

  تروما، حوادث رانندگي اپيدميولوژي،: ها واژه كليد

  مقدمه

حوادث از يك طرف سبب آسيبهاي جسمي و 

رواني و از طرف ديگر سبب اتالف سرمايه و زيان 

مرگ ناشي از جراحات رانندگي  ،)1(دناقتصادي مي گرد

ناشي از جراحات غير  و مير باالترين ميزان مرگ

كه  )2(ص داده استعمدي را در دنيا به خود اختصا

دنيا گرفته و بيش  در ميليون نفر را2/1ساالنه جان 

و  .)3(ميليون مورد مصدوميت ايجاد مي نمايد 50از

نيز در كشورهاي در حال توسعه ديده  بيشتر اين موارد

  .)4(مي شود

 در 30آمار در مورد حوادث جاده اي ايران با

هزار مورد مرگ جزء كشورهاي صدر نشين  صد

 70. )2(ترين مقام را در سراسر دنيا داردو باال دنياست

دگي ناشي شده ندرصد از ضايعاتي كه از حوادث ران

عمل ه مطالعه ب. )1(است مربوط به قشر جوان است
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در مورد ) 1388(ربيعيآمده توسط قرباني و 

 اكثرنشان داد كه اپيدميولوژي تروماي ناشي از تصادف 

 .)5(ورسيكلت بودندراكب موت راننده و مذكر، :مصدومين

انجام  )2005(در تايوان ي كهدر مطالعه ديگر

موتورسيكلت  شاغل، مجرد، مرد،: مصدومين اكثرشد 

سابقه يك سوم سال بودند،  33با ميانگين سني سوار

تصادف قبلي و مشكالتي در مورد بيمه را ذكر كرده 

 در خونشان ثبت شده بود درصد وجود الكل14و بودند

استفاده  جمله رانندگي بدون گواهينامه، عواملي از .)3(

نشستن روي ترك بدون وسايل  سرعت زياد، از الكل،

 ايمني از جمله كاله ايمني و كمربند در مرگ و مير

  .)1(ناشي از وسايط نقليه موتوري نقش دارند

  كار روش

اين مطالعه يك تحقيق توصيفي است كه طي 

 مركزبه بخش هاي ارتوپدي و تروماي آن محقق 

بيمارستان شهر رشت كه  در ،پورسينا آموزشي درماني

امكان دسترسي به  اورژانس تروما محسوب مي شود و

داشت مراجعه نموده  وجوددر آن نمونه هاي مورد نظر 

 هكه در هفترا بيماراني  ،پرونده با استفاده از مطالعهو 

سن قرار داشته و داراي بعد از تصادف رانندگي اول 

مغز و  يترومادچار و از طرفي وده بسال 18-65بين 

سابقه بيماري شديد قبلي و  ،نبوده طناب نخاعي

به عنوان واحدهاي مورد نداشتند نيز اختالل رواني 

 نمونه ها از معرفي تحقيق به پس.انتخاب نمودپژوهش 

پي گيري آن  راي شركت در پژوهش در روز هفتم وب

براي . كتبي اخذ گرديدرضايت  آنهاهفته ششم از  در

اهميت همكاري  وكسب رضايت از بيمار هدف تحقيق 

 ،سپسوي در هر دو مرحله از تحقيق توضيح داده شد، 

فرد جهت شركت در مرحله دوم آدرس و شماره تلفن 

هفته ششم به  در پيگيريثبت گرديده تا  حادثه ديده

تعداد مصدومين واجد شرايط . كمك تلفن انجام گيرد

نفر بود كه در مرحله  88د كه مورد پرسش قرار گرفتن

 6و در مرحله دوم يعنياول در تحقيق شركت كردند 

  .ديگردنفر فراهم ن 13با  تلفنيهفته بعد امكان مصاحبه 

  هپرسشنام، ابزار گرد آوري داده هاي اين پژوهش

 شغل، جنس، شامل سن،اجتماعي  -رواني فردي و

اعتقادات  وضعيت زندگي، تاهل،وضعيت  مدت بستري،

راننده يا  نوع وسيله نقليه، زمان تصادف، ي،مذهب

عادت به مصرف  سرنشين بودن، تجربه تصادف قبلي،

اطمينان از وضعيت  ديدن زجر يا مرگ ديگران، الكل،

 6يعني  در مرحله دوم حقوقي و جبران خسارت و

 زمان برگشت به كار و يا مدرسهو  هفته بعد از تروما

هاي الزم از حوزه  جهت انجام اين تحقيق تائيديه .بود

معاونت پژوهشي و مديريت بيمارستان محل تحقيق 

كسب گرديده و عالوه بر آن پس از انتخاب هر فرد به 

عنوان نمونه، اهداف تحقيق براي وي توضيح داده شده 

و پس از اطمينان به وي جهت محرمانه بودن اطالعات 

دريافتي، نسبت به تكميل و امضاي فرم رضايت اقدام 

  .گرديد

  نتايج

درصد  3/66نشان داد كه ي اين تحقيقيافته ها

، داشته سال 30واحدهاي مورد پژوهش سن كمتر از

 9/53 بودنددرصد متاهل  2/56مرد، آنان درصد 91

ند تصادف راننده بود زماندرصد در  3/66درصد شاغل،

اكثريت . زندگي مي كردند خود درصد با خانواده3/39و

ان مالي خسارت وارده از نظر جبر %)4/94( واحدها

درصد عادت به نوشيدن الكل 4/94ند وشتمشكل دا

 %)9/71(واردـــم اكثر در نقليه وسيله نوع. نداشتند

سابقه تصادف  واحدها درصد 8/70 و موتورسيكلت بود

شاهد صحنه زجر و  "درصد 8/61قبلي نداشتند و 

درصد موارد  2/65.را ذكر ننمودند"مرگ ديگران بودن

درصد سابقه بستري در  2/56و بود در روز زمان تصادف

طول مدت بستري در بيمارستان  .بيمارستان نداشتند

پيگيري . هفته بود زير دو%) 4/68(در اكثريت موارد

هفته پس از وقوع حادثه  6هاي مورد پژوهش دردواح

هفته  6تا %) 7/69(مويد آن بود كه اكثريت واحدها

 .ه اندگشتنبازرسه پس از حادثه هنوز به كار قبلي يا مد

 ميانگين و انحراف معياراين يافته ها نشان داد كه 

در افرادي كه  طول مدت بازگشت به كار و مدرسه

   .)1شمارهجدول (ه استبودروز 04/20 ±4/3بازگشت به كار داشتند
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اجتماعي  -رواني جدول فراواني مشخصات فردي و ):1(جدول شماره

 مددجويان پس از مصدوميت رانندگي

  درصد  تعداد  )سال(تغيرم

  سن

  3/66  59  30 از كمتر

39- 30  10  2/11  

40≥  20  5/22  

  جنس
  9  81  زن

  91  8  مرد

  وضعيت تاهل

  7/42  38  مجرد

  2/56  50  متاهل

  1/1  1  ساير

  شغل
  9/53  48  شاغل

  1/46  41  بيكار

  موقعيت مصدوم

  3/66  59  راننده

  1/19  17  سرنشين

  6/14  13  عابر

  ندگيوضعيت ز

  

  5/4  4  تنها

  3/39  35  خانواده با

  1/37  33  با همسر

  1/19  17  با والدين

از وضعيت حقوقي  اطمينان

  و جبران خسارت

  6/5  5  دارد

  4/94  84  ندارد

  عادت به نوشيدن الكل
  6/5  52  دارد

  4/94  84  ندارد

  وسيله نقليه
  9/71  64  موتورسيكلت

  7/15  14  شخصي ماشين

  4/12  11  ساير  

  تجربه تصادف قبلي
  2/29  26  دارد

  8/70  63  ندارد

مرگ  شاهد صحنه زجر و

  ديگران بودن

  2/38  34  بلي

  8/61  55  خير

  زمان تصادف
  2/65  58  روز

  8/34  31  شب

  سابقه بستري در بيمارستان
  8/43  39  دارد

  2/56  50  ندارد

طول مدت بستري در 

  بيمارستان

14<  52  4/68  

14≥  24  6/31  

  3/30  23  بلي  ازگشت به كار و مدرسهب

  7/69  53  خير

ميانگين و انحراف معيار 

  بازگشت به كار طول مدت
4/3  ±  04/20  

  بحث و نتيجه گيري

مطالعه اكثر مصدومين مرد اين طبق يافته هاي 

 كاووس گنبد در مطالعه مشابه بعمل آمده در بودند

ز با عنوان اپيدميولوژي تروماهاي ناشي ا )1388(

در  .)5(بودند %)4/85(اكثر مصدومين مذكر تصادف نيز

اكثر  وبوده راننده  ،اكثريت مصدومين حاضرتحقيق 

بود در به وقوع پيوسته سوانح رانندگي با موتورسيكلت 

 نيز) 1388(ربيعيتحقيق بعمل آمده توسط قرباني و 

 موتورسيكلت و%) 31/56(اكثريت مصدومين راننده

  .)5(%)7/62( سوار بودند

 تحقيقي نيز در )1385(ميرزائيخاني و  محمد

را  شايعترين مورد تروما "اپيدميولوژي تروما"با عنوان 

ه ب ولي در تحقيق .)6(سواران اعالم نموده اند موتوردر 

افراد  اكثر) 1387(مراديمده توسط خادمي و آعمل 

تصادف  و همتوفي قرباني حوادث با اتومبيل سواري بود

اكثريت  .)7(رده دوم قرار داشت موتورسيكلت در با

گروه سني اين تحقيق در  مورد مطالعه درمصدومين 

عمل آمده در ه در مطالعه ب. سال قرار داشتند 30زير

سال  33ميانگين سني دارايمصدومين  اكثر نيز تايوان

 مرادي تحقيق بعمل آمده توسط خادمي و در )3(بودند

ات برون اكثريت افراد متوفي در تصادف نيز )1387(

اكثر  ،)7(از سي سال سن داشتند شهري كمتر

در  شاغل بودند ولي متاهل و اين تحقيق مصدومين

 اكثر. )3(بودند شاغل مصدومين مجرد و تايوان اكثر

 ادت به نوشيدن الكل نداشته وتحقيق عاين  مصدومين

سابقه بستري در بيمارستان  و سابقه تصادف قبلي

درصد 33در مطالعه بعمل آمده در تايوان  ولي نداشتند

درصد وجود الكل در 14و داشتندسابقه تصادف قبلي 

فرهنگي را  مسايل مذهبي و. )3(خونشان ثبت شده بود

عادت نداشتن اكثريت افراد مي توان يكي از داليل 

بايد اذعان داشت البته مصرف الكل دانست جامعه ما به 

ار در افراد مبتال به استفاده از مكانيسم دفاعي انككه 

پنهان نمودن  داليلاز  ديگرالكليسم را مي توان  يكي 

  .)8 (دانست الكل مصرف

اتفاق  روز پژوهش دراين  اكثر تصادفات در

   همراه خانواده زندگي  اكثر مصدومين بود و افتاده

 در بودندنگران جبران خسارات مالي  اكثراً و مي كردند

انجام شده  تايوانكه در مشابهي عه المط كه در حالي

  ماليدر مورد جبران خسارات واحدها ميزان نگراني  است

  .)3(درصد تقليل يافته بود 33به 
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شاهد صحنه "همطالعاين در  مددجويان اكثريت

پرسش  را ذكر نكرده بودند"زجر و مرگ ديگران بودن

در مورد اين واقعه از آن جهت حائز اهميت است كه 

 وادث استرس زاي اخير ووجود مشكالت مالي و ح

از حوادث پيش را مي توان احساس قريب الوقوع  مرگ 

  .)9(دانست الت رواني پس از ترومابيني كننده اختال

ول مدت بستري در بيمارستان در اكثر موارد ط

 مصدوميناكثريت  لي با اين وجودوبود هفته  دو زير

ند كه شش هفته بعد از تصادف هنوز ه بودگزارش نمود

مراجعين  چون اكثر .ركار يا مدرسه بر نگشتندبه س

س از تصادف به سركار هفته پ 6هنوز پس از گذشت 

اكثريت آنان نيز با  نگشته بودند،يا مدرسه بر

مي توان حدس  كه ندبودموتورسيكلت تصادف كرده 

تصادف  متعاقبرواني  آسيبهاي جسمي و احتماالًزد 

مان بازگشت بوده و در نتيجه زبا موتورسيكلت شديدتر 

 .آنها افزايش مي يابد به شرايط عادي زندگي در

در بررسي  گزارش كردند )2004( اوزالتين و همكاران

با وسايل نقليه يك ماه و سه ماه پس از تصادف 

و  تر مشكالت جدينسبت به ساير تروماها موتوري 

با توجه به  .)10(رواني ديده شده است ترطوالني مدت 

ات با موتورسيكلت اتفاق افتاده و آن كه اكثريت تصادف

نتايج مويد عوارض جدي تر متعاقب آن است و 

اين يافته را مورد تائيد قرار      گزارشات جهاني نيز 

به نظر مي رسد افرادي كه دچار اين نوع  )11(دهندمي 

تروما شده اند نيازمند توجهات و مراقبت هاي جسمي 

   .باشند و رواني بيشتري مي

ش در معرض خطر بودن تعدادي از نتايج پژوه

واحد هاي مورد پژوهش باسن كم،موتورسيكلت سوار و 

به نظر مي رسد با  .سرپرست خانوار را نشان مي دهد

افزايش آگاهي جامعه علمي در مورد اپيدميولوژي حوادث 

رانندگي مي توان در سطح پيشگيري اوليه عمل نمود و 

  .ا دادبدين ترتيب آگاهي عمومي جامعه را ارتق

 حدوديت هاي اين تحقيق مي توان به شيوهاز م 

 امكان تعميمنمونه گيري غير تصادفي آن اشاره نمود كه 

  .يافته ها را فراهم نمي آورد

 نتايج پژوهش در معرض خطر بودن تعدادي از 

واحدهاي مورد پژوهش با سن كم، موتورسيكلت سوار 

سد با به نظر مي ر. دهد و سرپرست خانوار را نشان مي

افزايش آگاهي جامعه علمي در مورد اپيدميولوژي حوادث 

توان در سطح پيشگيري اوليه عمل نمود و به  رانندگي مي

 .اين ترتيب آگاهي عمومي جامعه را ارتقاء داد

  و قدرداني تشكر

اين پژوهش با استفاده از امكانات مالي و 

پژوهشي دانشگاه علوم محترم حمايتهاي حوزه معاونت 

و حوادث جاده گيالن و مركز تحقيقات تروما  پزشكي

 .پورسينا انجام شده است مركز آموزشي درمانياي 

مركز  پژوهشي و محترم معاونت بدين وسيله از

وايزر آموزشي  سوپر ،و حوادث جاده اي تحقيقات تروما

مركز اين بخش هاي مختلف  پرستاران شاغل در و

  .آيد آموزشي درماني تقدير بعمل مي
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Abstract  
Introduction: In case of road accidents, Iran with mortality rate of 30 in 100000 has the 

highest rank and is on the top of list in the world. Injured of traffic accidents are not able to 

return to normal condition and social activities due to phisical problem and impaired  

function. So it's necessary to identify risk factors.  
Objective: The goal of this study is to determine demographic and psycho–social 

characteristics of those injured in driving accidents. 

Methods: This is a descriptive study. Study participants were selected from orthopedic and 

traumatic units of Poursina Hospital in Rasht city. Data were collected using a questionnaire 

including personal and psycho–social characteristics through structured interview and 

questions regarding return to work or school were collected by phone six weeks later.  

Results: Overall 88 injured people were eligible for this study and the majority were male 

and motorcycle driver and mostly happened in day light. Majority were younger than 30, 

married, employed and lived with their families. Majority (94%) had not insurance to 

compensate for accident damage.  Most of them had no history of hospitalization and did not 

mention " seeing death scene or seeing one suffer". In 69.7% of cases return to work or 

school did not happen six weeks after accident. Mean and standard deviation of length of 

period taken to return to work or school in those who did so was  20.04 ±3.4 days.   

Conclusion: According to  documents obtained in this study, a considerable percent of 

injured consisted of young men, less experienced, motorcycle drivers, head of household and 

concerned about compensating financial damages and almost two-third of samples did not 

return to work after six weeks. In attention to study results, it is needed to notice common 

risk factors and take preventive measures. 
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