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  رشت، دانشکده پرستاري و مامایی شهید دکتر بهشتی

صد هزار مورد مرگ و احراز باالترین مقام جزء در  30 در مورد حوادث جاده اي، ایران با آمار  :مقدمه
مصدومین حوادث رانندگی بدلیل ابتال به مشکالت جسمی و اختالل در . کشورهاي صدرنشین دنیاست

. کارکرد، مدتها بعد از تصادف قادر به بازگشت به وضعیت طبیعی و انجام فعالیتهاي اجتماعی نیستند
اجتماعی این مددجویان را بررسی و عوامل خطرساز را  -  انیبنابراین الزم است که مشخصات فردي و رو

 .مشخص نمود

 .هدف از این مطالعه تعیین مشخصات فردي، روانی و اجتماعی مصدومین حوادث رانندگی می باشد :هدف

شرکت کنندگان در این پژوهش از بخشهاي ارتوپدي و . این پژوهش یک بررسی توصیفی است :روش کار
داده هاي این پژوهش با استفاده از . شی درمانی پورسینا در شهر رشت انتخاب شدندتروماي مرکز آموز

هفته  6اجتماعی به صورت مصاحبه ساختار یافته و پیگیري تلفنی  - پرسشنامه مشخصات فردي و روانی
  .بعد براي سوواالت مربوط به باز گشت به کار و مدرسه جمع آوري گردید

جد شرایط مورد مطالعه قرار گرفتند بیشتر مصدومین، رانندگان مرد و مصدوم وا 88در مجموع  :نتایج
سال قرار  30اکثریت در گروه سنی زیر . موتورسیکلت سوار بوده اند و اکثر تصادفات در روز رخ داده بود

از واحدها %) 94(اکثریت قابل توجهی . داشته، متاهل و شاغل بودند و با خانواده خود زندگی می کردند
اکثریت سابقه تصادف، بستري قبلی در . انی به جبران خسارات مالی ناشی از تصادف نداشتنداطمین

درصد از واحدهاي مورد  69.7 در . را ذکر نکردند "شاهد صحنه مرگ و زجر دیگران بودن"بیمارستان و



انحراف  میانگین و. هفته پس از حادثه هنوز محقق نگردیده بود 6پژوهش بازگشت به کار و یا مدرسه تا 
 .روز بود 20.04± 3.4 معیار طول مدت بازگشت به کار و مدرسه در افرادي که بازگشت داشتند

طبق شواهد بدست آمده در این مطالعه درصد قابل توجهی از بیماران مصدوم را  :بحث و نتیجه گیري
الی تصادف تشکیل مردان جوان، کم تجربه، موتورسیکلت ران، سرپرست خانوار و نگران از جبران خسارات م

الزم است . می دادند و تقریبا دو سوم مددجویان در پیگیري، شش هفته بعد هنوز به سر کار باز نگشته بودند
  .که با توجه به نتایج پژوهش به عوامل خطرساز شایع توجه گردیده و مداخالت پیشگیري الزم بعمل آید
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