
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 
240 

 تجربه مواجهه با ترومای فیزیکی  ناشی از حوادث ترافیکی: یک مطالعه کیفی

 0عابدی علی حیدر  ،۲سعادت سهیل  ،۹خانکه رضا حمید  ،2تبریزی نوروزی کیان  ،1ثابت پاشایی فاطمه

 پرستاری، گروه توانبخشی بهزیستس لومع دانشگاه..ولنجک تهران -پرستاری گروه توانبخشی بهزیستس علوم دانشگاه..ولنجک تهران-1
pashaii1392@gmail.com،    

 پرستاری، گروه توانبخشی بهزیستس علوم دانشگاه..ولنجک تهران -پرستاری گروه توانبخشی بهزیستس علوم دانشگاه..ولنجک تهران-2
dr.kian_nourozi@yahoo.com،    

 گروه-توانبخشی و بهزیستی علوم دانشگاه علمی هییت عضو- استاد -نبخشیتوا و بهزیستی علوم دانشگاه علمی هییت عضو- استاد-۹
    ،hamid.khankeh@ki.se بایا، و حوادث در سامت

    ،soheilsaadat@tums.ac.ir سینا، جراحی و تروما مرکز -سینا جراحی و تروما مرکز-۲
 drhabedi@gmail.co خورسگان، دآزا دانشگاه علمی هییت عضو -خورسگان آزاد دانشگاه علمی هییت عضو-0

: سوانح ترافیکی عامل مهم مرگ و میر و  ناتوانی در جهان و ایران می باشند. مشکات ناشی از صدمات ترافیکی مقدمه 
ممکن است  باعث پیامدها و محدودیتهای زیادی  در ابعاد مختلف زندگی در مصدومین ترافیکی و خانواده های آنان  شود،  

سب تجارب آنان  برای کمک به برنامه ریزی های بهتر در زمینه کمک به بهبودی و برگشت مصدومین به جامعه بهمین علت ک
اهمیت زیادی دارد . لذا این مطالعه با  هدف درک و توصیف تجربه مواجهه با ترومای فیزیکی  ناشی از حوادث ترافیکی انجام 

 شد.

ا روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان این مطالعه با : این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و ب روشها
سال از تصادف  به روش  2ماه و حداکثر  ۹صدمات اندام تحتانی و فوقانی ناشی از حوادث ترافیکی  با سابقه گذشت حداقل 

تا اشباع داده ها ادامه یافت.  نمو نه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری و
 تجزیه و تحلیل داده ها به روش تجزیه و تحلیل محتوایی انجام گردید.

یافته ها ی این مطالعه بر اساس تجارب مشارکت کنندگان شامل سه طبقه  اصلی ؛ قرار گیری در چتر محدودیتها   یافته ها :
 تروما مفهوم پردازی شد. ، اختال در انجام وظایف حرفه ایی، آسیب های خانوادگی

: یافته های این مطالعه نشان داد که مصدومین جسمی ناشی از حوادث ترافیکی  با محدودیتها متعددی  بحث و نتیجه گیری
را در حیطه های مختلف زندگی خود درک می کنند که لزوم مداخله مناسب  بر پایه در ک این تجارب و نیازها  که از زبان 

شد را برای کاهش آسیبها فراهم می کند. بااخره این یا فته ها دید جدیدی به تیم سامت برای درک وا قعی خود آنان  می با
 تر این بیماران و مشکات واقعیشان خواهد داد.

 : تجربه، ترومای فیزیکی، سوانح ترافیکی،  مطالعه کیفیکلید واژه ها
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