حوادث ترافیکی
لیال شکوهی

مسئول خانه سالمت

چکیده مقاله :
برخورداری واستفاده از حمل و نقل ایمن واستاندارد از حقوق مسلم افراد جامعه است  ،اما
معضل آمار تصادفات و تلفات رانندگی تهدیدی پرشتاب و تاسف بار برای سالمتی مردم
شده است که بایستی به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد  .از بین سه عامل انسان ،راه و
محیط و وسیله نقلیه در زنجیره تصادف ،مهمترین عامل این زنجیره یعنی انسان بایستی
بیشتر مورد توجه قرارگیرد.
همه ساله نزدیک به  1/2میلیون نفر درجهان جان خودرابه علت حوادث ترافیکی از دست
می دهند وبیش از 05میلیون نفر دیگر مجروح می شوند .درایران آمار ها نشان داده که
حوادث ترافیکی سومین علت مرگ ومیر درهمه گروههای سنی و اولین عامل مرگ
درگروه سنی زیر  05سال است.عابران پیاده ،دوچرخه سواران وموتور سواران درمقایسه
بارانندگان وسرنشین ان خودرو ووسایل نقلیه دیگر ،بیشتر درمعرض خطر هستند.اصالح
واعمال قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی ،ایجاد راه ایمن وترویج فرهنگ ایمنی می
تواند به کاهش آمار سوانح وحوادث ترافیکی کمک نماید .بنابراین برای اجتناب از خطر یا
تقلیل خسارت های ناشی از حوادث با یستی درصدد تدابیری با شیم که امنیت وآسایش افراد
جا معه درهمه گروههای سنی تامین شود ،بنابراین مهمترین عامل درپیشگیری ازسوانح و
حوادث ترافیکی ارتقای آگاهی شهروندان با آموزشهای مناسب ومورد نیاز آنهاست که می
تواند سبب تغییراتی موثر بر رفتارهای ترافیکی و در نهایت کاهش حوادث ترافیکی گردد
وقوانین ومقررات دروجود همه شهروندان نهادینه خواهد شد.

روش بررسی :
روش تحقیق ،توصیفی بوده که برای جمعیت محله ای از شهر تهران در بازه
زمانی کوتاه مدت پنج برنامه در نظر گرفته شده است.
یافته ها :
درپژوهش حاضر پنج گروه  ،کودکان ( 05نفر)  ،والدین ( 00نفر)  ،پلیس راهور( 7نفر)،
رانندگان خودرو وموتورسیکلت ( 25نفر)  ،افراد آسیب دیده از حادثه ترافیکی ( 12نفر )
به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای وساده انتخاب شدند وآموزش هایی متناسب با
گروهها درمدت  2ماه ،با توجه به نیازسنجی محله ،اعضای کارگروه مداخله  0،برنامه
(اطالع رسانی – آموزش  -ارجاع – اردو وجشنواره )را تدوین واجرا نمود که درحین
دوره وپایان دوره از شرکت کنندگان در طرح نظر سنجی گردید ونقاط قوت وضعف
فعالیتها استخراج گردید.

نتیجه گیری :
براساس نتایج این طرح  ،از مجموع شرکت کنندگان دربرنامه آموزشی  05درصد افراد ،
سطح آگاهی ودانش آنها نسبت به حوادث ترافیکی براساس ارزیابی انجام شده ارتقا پیدا
کرده است وباتوجه به نظر وپیشنهاد اعضا که نگرش آنها تغییر یافته وحوادث ترافیکی به
عنوان یکی از اولویت های اصلی زندگی آنها تبدیل شده است  ،تالش مینمایند تا برای ادامه
طرح هرکدام  0نفر از شهروندان را به عنوان اعضای شرکت کننده در طرح های آموزشی
توجیه ومعرفی نمایند وهمچنین افراد آسیب دیده از طرح بیشترین نیازشان ارجاع به مشاوره
های فردی بود که با توجه به برنامه پیشنهادی  0نفر ازاین اعضا ارجاع داده شدند
وبراساس ارزیابی انجام شده  7 ،نفر از آنها به میزان  05درصد از مشاوره رضایت
داشتند وبیشترین مشکالت مطرح شده درمشاوره های فردی ترس  ،اضطراب و افسردگی
بوده است.

