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 ي مصدومینخصوص اقدامات اولیه پزشکی براآگاهی و نگرش هنر آموزان گواهینامه رانندگی در

  جاده اي
  3، زهرا سبزي2منصورطحانیان، 2قدیمیعلی ،  1اکرم ثناگو، دکتر  1* لیال جویباريدکتر                       

کارشناس پرستاري،  -2 دانشگاه علوم پزشکی گلستاندکتراي پرستاري وعضو هیأت علمی دانشکده پرستاري ومامایی  -1
کارشناس ارشد پرستاري و مربی  -3 کارشناس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دانشکده پرستاري ومامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  

  چکیده 
و میر افراد و جراحت ها و گاه معلولیت هـاي دائمـی بـه    حوادث جاده اي یکی از مهمترین علل مرگ  :هدفزمینه و 

شمار می رود و از طرفی نجات و زنده نگه داشتن مصدومین و  جلوگیري از شدت یافتن ضایعه، کمک به بهبـود حـال   
راننـدگان اولـین افـرادي    . بستگی به اقدامات اولیه پزشکی درصحنه تصـادف دارد  مصدوم تا انتقال او به مراکز درمانی

بنابراین هدف از این مطالعـه تعیـین آگـاهی و نگـرش هنـر آمـوزان       . ستند که با مصدومین جاده اي برخورد می کننده
  .اقدامات اولیه پزشکی براي مصدومین جاده می باشد ازگواهینامه رانندگی 

آمـوزان   هنـر به منظور بررسی میزان آگـاهی ونگـرش    1386در این مطالعه توصیفی مقطعی که درسال  :روش بررسـی 
در در دوازده آموزشگاه راهنمایی رانندگی گواهینامه رانندگی درخصوص اقدامات اولیه پزشکی برا ي مصدومین جاده، 

از پرسشنامه محقق ساخته کـه روایـی و   . سرشماري وارد مطالعه شدند به طورنفر هنر آموز  240،شهر گرگان انجام شد
از . سوال در زمینه اقدامات اولیه پزشکی می باشـد  29پرسشنامه حاوي . ده شدپایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود استفا

  . ازمون آماري توصیفی و استباطی جهت آنالیز داده ها استفاده شد
داراي مـدرك  ) درصد 8/83(از نظر سطح تحصیلی بیشتر افراد  ،سال بوده 20کمتر از %) 86(بیشتر هنرآموزان  :یافته ها

 70(نفـر   168بیشـتر افـراد   . هنرآموزان دوره اقدامات اولیه پزشکی را نگذارنـده بودنـد  %) 3/71( .تحصیلی دیپلم بودند
ارتبـاط معنـی   . داراي نگرش متوسط بودنـد ) درصد 8/65(نفر  158گاهی متوسط بودند و از نظر نگرش داراي آ) درصد

ه راننـدگی از اقـدامات اولیـه پزشـکی در     دار آماري بین متغیرهاي مورد مطالعه و آگاهی و نگرش هنر آموزان گواهینام
  .مواجهه با مصدومین جاده دیده نشد

نتایج بیانگر این مسئله است که بیشترین درصد هنر آموزان در این مطالعه که در آینده نزدیـک راننـدگی    :نتیجه گیري
ی براي مصـدومین جـاده   وسیله نقلیه را به عهده خواهند گرفت آگاهی و نگرش متوسطی نسبت به اقدامات اولیه پزشک

  .و نیاز به آموزش بیشتري دارند دارند
  نااقدامات اولیه پزشکی، هنرآموزان رانندگی، آگاهی، نگرش، مصدوم :واژه ها کلید

  a_sanagu @ yahoo.com:، پست الکترونیکیدکتر اکرم ثناگو: مسئولنویسنده *
  4425171: ، نمابر)0171( 4426900:  تلفن، نشگاه علوم پزشکی گلستانگلستان، گرگان، دانشکده پرستاري و مامایی بویه، دا :نشانی
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  مقدمه    
در دنیاي پر تحرك امروز با توجه به کثـرت وسـایل   
نقلیه و افزایش سرعت آنها تصادفات رانندگی به میـزان  

ز مـرگ و میـر ناشـی ا   . قابل توجهی افزایش یافته اسـت 
تصادفات در حال حاضـر در کشـور هـاي توسـعه یافتـه      

امـروزه از  . مقام سوم بعد از بیماري قلبی و سـرطان دارد 
بیلیـون دالر خسـارت    یـک  نظر هزینه اقتصـادي سـالیانه  

در عصر جدید با پیدایش خودروهـاي بـا   . وارد می شود
 سرعت زیـاد و کثـرت تصـادفات بـه طـور روز افـزون،      

یی از علـل مـرگ و میـر را    آسیب و صدمات آمـار بـاال  
تشکیل داده و از معضالت بـزرگ جهـانی و بخصـوص    

بطــوري کـه سـالیانه در ایـران بــیش از    . ایـران مـی باشـد   
کشـته   14000مورد تصادف صورت می گیرد و  21000

بر اساس آمار هاي موجود ). 2و1(مجروح دارد  7000و 
تخمین زده می شود سالیانه حـدود یـک میلیـون نفـر در     

به علت تصادف و با وسایل نقلیه فـوت مـی کننـد و     دنیا
سـوانح  ). 3( میلیون نفر آسـیب مـی بیننـد    15-20حدود 

رانندگی یکی از معضـالت عمـده بهداشـتی در سراسـر     
برابـر میـانگین    13در کشور ما ایـن سـوانح   . جهان است

جهانی است و همه ساله موجب از بین رفـتن و مصـدوم   
امعه می شود به طوري کـه  شدن تعداد زیادي از افراد ج

بیشترین فراوانی کشـته شـدگان مربـوط بـه مـردان بـوده       
سـال و بیسـواد    21-40قربانیان در رده سـنی   اکثر. است

بودند و اکثر قربانیان در محـل حادثـه و بـه علـت ضـربه      
اغلب تصادفات منجر به فوت با . مغزي جان باخته بودند

ضـربه هـاي   . )4(اتومبیل هاي سواري اتفاق افتاده  اسـت 
مغز و سـتون فقـرات در زمـره شـایع تـرین و خطرنـاك       

 مصـدومان بنـابراین، ایـن   . ترین صدمات انسان می باشد 
اگر بعد از دریافت خـدمات اولیـه درمـانی و بـا کمـک      

تعلـیم دیـده منتقـل شـوند و در مـوارد شـدید اگـر         افراد
میـزان وسـعت    ،)  5(سریع تر به مرکز تخصصی برسـند  

در بسیاري از موارد نجـات  . اهد یافتصدمه کاهش خو

جان یک انسان درهنگام بـروز حادثـه وابسـته بـه میـزان      
مهارتهــا و دانــش افــراد حاضــر بــر بــالین فــرد در مــورد  
کمکهاي اولیه است، بطوري کـه گـاهی غفلتهـاي چنـد     
لحظه اي ممکن است زندگی یک انسان را تهدید کرده 

تی فـرد وارد  و یا صدمات جبران ناپذیري بر اعضاي حیا
درصد بسیار کمی از قربانیان تصـادفات در محـل   . آورد

دهنـد و متاسـفانه در    از دسـت مـی   حادثه جـان خـود را  
درصد این قربانیان به علت نا آگـاهی کمـک    80حدود 

خارج کردن نا صحیح مصدوم از خـودرو و   کنندگان و
 حمل نا صحیح مصدوم بـه بیمارسـتان جـان خـود را از    

نهــا بسـتن آتــل و ممانعــت از حمــل  ت .دسـت مــی دهنــد 
افراد ناآگاه احتمال زنده مانـدن مصـدوم    مصدوم توسط

ــزان  ــه می ــزایش مــی دهــد  80را ب ــق  . درصــد اف در تحقی
زمان  1992-1962در شرق آفریقا طی سال هاي  1اودرو

رسیدن به اورژانس در محدوه خارج شـهر در محـدوده   
ه سـاعت بـوده اسـت کـ     3ساعت تـا بـیش از    5/1زمانی 

ــویژه اگــر مصــدوم      ــی باشــد ب ــبتا طــوالنی م ــانی نس زم
خــونریزي شــدید داشــته باشــد و یــا آســیب جمجمــه و  

تاخیر زمانی حیاتی است و . ضربه مغزي ایجاد شده باشد
با تو جه به آمار باالي  .)1(می تواند منجر به مرگ شود 

تصادفات جاده اي در کشور و افزایش میزان مصدومین 
طرفی نجات و زنـده نگـه داشـتن    ناشی از صدمات و از 

مصدومین و جلوگیري از شـدت یـافتن ضـایعه، کمـک     
یکـی   به بهبود حال مصدوم تا انتقال او به مراکز درمـانی 

ــدامات مــی باشــد  ــرین اق ــاتی ت ــابراین مهــارت  .از حی بن
راننــدگان از اقــدامات اولیــه پزشــکی بــرا ي مصــدومین  

ر جاده بعلت اولین نفراتی که در صحنه تصـادف حضـو  
  .دارند می تواند میزان وسعت صدمه را کاهش دهد 

  یروش بررس
به  1386مقطعی که درسال  –در این مطالعه توصیفی 

ــزان آگــاهی ونگــرش    ــوزان منظــور بررســی می ــر آم هن

                                                
1 Odero 
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 گواهینامه رانندگی در خصوص اقدامات اولیـه پزشـکی  
در دوازده آموزشـگاه راهنمـایی   ، برا ي مصدومین جاده

نفـر هنـر آمـوز     240.ان انجام شـد در شهر گرگرانندگی 
از پرسشنامه محقق . سرشماري وارد مطالعه شدند به طور

ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بـود  
پرسشــنامه دو قســمتی بخــش نخســت    . اســتفاده شــد  

سـوال   29مشخصات دموگرافیک و بخـش دوم حـاوي   
پـنج   بیسـت و . در زمینه اقدامات اولیه پزشکی می باشـد 

سوال مرتبط با آگـاهی کـه هرسـوال داراي چهارگزینـه     
که درصورت پاسخ به سوال درست نمره یـک و پاسـخ   

حیطه  نحوه امتیاز دهی .به سوال غلط نمره صفر اخذ شد
 ،آگـاهی کـم   8-0این ترتیب می باشد نمره  آگاهی ، به

آگاهی خـوب   25-18نمره  ،آگاهی متوسط 17-9 نمره
گرش را می سنجید که بصـورت  چهار سوال ن .می باشد

لیکرت پـنج حـالتی از کـامال موافـق تـا کـامال مخـالف        
-0نحوه امتیاز دهی نگرش نمره  .درجه بندي شده است

نگـرش   16-11نگـرش متوسـط ،    10-6نگرش کم ،  5
ــد    ــوب مــی باش ــات از طریــق   . خ جمــع آوري اطالع

پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت، ابتدابا استفاده از 
متون مرتبط با اقدامات اولیه پزشکی در حیطه  مروري بر

قســمتهاي مربــوط بــه . (تصـادفات ســواالت ســاخته شــد 
اقـدامات اولیـه در برخــورد بـا مصــدومین جـاده اي کــه     

کمک هاي اولیه عمومی ، شکستگی، خـونریزي،  ،شامل
و  )اقدامات احیائ، نحوه انتقـال و جابجـایی مصـدومین    

ري و پزشکی روایـی  سپس بانظر خواهی از اساتید پرستا
و با قـرار دادن پرسشـنامه بـه    .آن مورد تایید قرار گرفت 

ده نفر از داوطلبـان گواهینامـه راننـدگی و بـا اسـتفاده از      
درصد پایایی آن مورد تاییـد   86آلفاي کرونباخ برابر  با 

ــت  ــرار گرف ــیم   . ق ــاي تعل ــه آموزشــگاه ه ــه ب ــا مراجع ب
ي پژوهش قرار در اختیار واحد ها پرسشنامه را رانندگی
ماننـد جـنس ،    متغیرهـایی در ایـن پـژوهش تـاثیر    . دادند

سن، وضعیت تاهـل، ، شـغل، مـدرك تحصـیلی، سـابقه      

روي اقـدامات اولیـه پزشـکی بـ     خدمت ، گذراندن دوره
در .  قـرار گرفـت  مـورد بررسـی   و نگرش میزان آگاهی 

ــا   هزمــان تکمیــل پرسشــنامه محقــق حضــور داشــت   در ت
ن  سوالی داشته باشند پاسـخ  صورتی که شرکت کنندگا

در ضــمن جهــت افــراد کــم ســواد ســواالت  .شــودداده 
بصورت شـفاهی توسـط محقـق پرسـیده ودر پرسشـنامه      

و بـا   spssداده ها با اسـتفاده از نـرم ابـزار    .  ثبت گردید 
آزمونهاي و  باطینمار توصیفی و استآاستفاده از آزمون 

نهـا بـا   آآماري مانند آزمون کاي اسکوئر نسبت آگاهی 
  .گرفتقرار  تجزیه و تحلیلسایر متغیر ها مورد 

  یافته ها 
هنر آمـوز   240در این مطالعه شامل نشرکت کنندگا

 135مونـــث و %) 3/43(نفـــر 103گواهینامـــه راننـــدگی 
 94مجـرد و  %) 5/60(نفـر  144. مذکر بودنـد %) 7/56(نفر
) نفـر  86(بیشـترین هنرجویـان  . متاهـل بودنـد  %) 5/39(نفر

) نفـــر2(ســـال  و کمتـــرین گـــروه ســـنی   20کمتـــر از 
ــن  ــان ســـ ــد 49-45ازهنرجویـــ ــو  201.بودنـــ هنرجـــ

ین بیشـتر داراي مدرك تحصـیلی دیـپلم و  ) درصد8/84(
داراي مـدرك فـوق   ) درصـد  4/0(نفـر  1سطح تحصیلی 

هنرجویـان قبـل از   %) 8/71(نفـر   171. لیسانس بـوده انـد  
ــکی      ــه پزش ــدامات اولی ــر اق ــی ب ــام دوره اي مبن ــت ن ثب

قبل از ثبـت نـام   ) درصد2/28(نفر  67بودند و نگذرانده 
نفــر  183بیشــترین افــراد . ایــن دوره را گذارنــده بودنــد 

 7/22(نفــر   54ســاکن شــهر گرگــان و   )درصــد9/76(
ــد  )درصــد ــتایی بودن ــوزان   .روس ــاهی هنرآم ــزان آگ می

داراي آگـاهی  ) درصـد   5/0(نفر  1گواهینامه رانندگی، 
داراي آگـاهی   )درصـد  8/80(نفـر   168. خوب بوده اند

آگــاهی کــم  )درصــد 19( نفــر  71 متوســط بــوده انــد و
  .داشتند

 22میزان  نگـرش هنرآمـوزان گواهینامـه راننـدگی ،     
داراي نگرش خوب بودند ، بیشتر افـراد  ) درصد 2/9(نفر
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و  داراي نگـرش متوسـط بودنـد   ) درصـد  4/66(نفر  158
  .داراي نگرش کم بودند ) درصد 4/24(نفر 60

  
گواهینامه رانندگی  آگاهی هنر آموزان میزان  ):1( جدول شماره

  اجهه با مصدومین جادهپزشکی در مو درخصوص  اقدامات اولیه

  
  
  
  

  
گواهینامه رانندگی  میزان نگرش هنر آموزان  :)2( جدول شماره

  اجهه با مصدومین جادهپزشکی در مو اقدامات اولیه درخصوص 

  
  بحث

درصـد داراي   70در این مطالعه آگاهی هنرجویـان ،  
 8/65آگاهی متوسط بودند و از نظر نگرش  بیشتر افـراد  

ارتبـاط معنـی دار   . نـد درصد داراي نگـرش متوسـط بود  
آماري بین متغیرهاي مـورد مطالعـه و آگـاهی و نگـرش     
هنر آموزان گواهینامه رانندگی از اقدامات اولیه پزشکی 

  . در مواجهه با مصدومین جاده دیده نشد
گروههــاي هــدف در  بــارهدر کــهه مطالعــاتی کــچنان

نشـان مـی دهـد    . زمینه کمکهاي اولیه انجام شـد ه اسـت  
گلوبی . استدر مواجهه با مصدوم عالی  سطح این افراد

در مورد بررسی میزان آگـاهی کـادر آموزشـی    ) 1371(
مـدارس ابتــدایی پسـرانه از اقــداماتی کـه در مواجهــه بــا    

میــزان انجــام شــد ، نشــان داد کــه  آمــوز مصــدوم دانــش
آمـوز   آگاهی کـادر آموزشـی از امدادرسـانی بـه دانـش     

اهی آنهـا از  مصدوم در سطح عالی و در مورد میزان آگ

ــش  ــه دان ــوز دچــار شکســتگی،   اقداماتشــان نســبت ب آم
  .خونریزي و زخم، ضربه در سطح ضعیف بوده است

کادر درمانی مسئولیت خدمات را به مصدومین دارند 
ولی ازآنجائیکه حوادث معموال در جایی رخ مـی دهـد   

داشـتن  . که افرادي غیر از کادر درمـانی حضـور دارنـد    
مـه ریـزي کمـک    جهـت  برنا  سنجش آگاهی این افـراد 

گروههــاي بــاره ه مطالعــاتی درچنانکـ .کننـده مــی باشــد  
ــه کمک ــه انجــام شــد ه اســت   هــدف در زمین . هــاي اولی

ه کودکان به دلیل آسیب پذیر بـودن در حـوادث   چنانک
گروه پر خطر می باشند و معمـوال اعضـاء خـانواده و از    
ــودك      ــه ک ــرد ب ــرین ف ــواره نزدیکت ــادران هم ــی م طرف

نها مـی توانـد میـزان    آاقدامات پزشکی اولیه . ) 6(هستند
  .آسیب را کاهش دهد 

در یک مطالعه مداخله اي آگاهی مادران  قبل و بعـد  
از آمـــوزش در مـــورد کمـــک هـــاي اولیـــه در مـــورد  

نتـایج نشـان   مسمومیت  اطفال مورد بررسی قرار گرفـت  
گاهی مادران بعد از آموزش افزایش یافته است داد که آ

این نیاز است برا ي گـروه هـدف ایـن مطالعـه     بنابر ). 7(
که هنر آموزان گواهینامـه راننـدگی هسـتند کالسـهایی     

درخصـوص اقـدامات اولیـه  پزشـکی بـرا ي مصـدومین        
زمینه اقـدامات اولیـه   آموزش در . جاده اي گذاشته شود

ــوده اســت     ــورد توجــه ب ــواره م ــه  .پزشــکی هم چــرا ک
بـراي مثـال   .گروههایی هستند که نقش حیاتی را دارنـد  

ــا     ــافتی  ب ــاط نزدیــک مس ــدلیل ارتب رابطــین بهداشــتی ب
خانوادها  می توانند در زمان حوادث به سرعت اقدامات 

در مطالعـه اي تـاثیر آمـوزش کمکهـاي     . را انجام دهنـد 
در حوادث بـه رابطـین  بهداشـت نتـایج نشـان داد        اولیه 

که آگاهی و عملکر درابطین قبـل و بعـد از آمـوزش از    
   ). 8(نظرآماري معنی دار بود است 

موزشـی  آدیدگاه کارکنان هالل احمر از دوره هـاي  
ــد از  98نشـــان داد    ،امـــداد و کمکهـــاي اولیـــه  درصـ

ــه را   ،کارمنــدان يداراآمــوزش امــداد و کمکهــاي اولی

  )درصد( فراوانی  میران آگاهی
  )5/0( 1  خوب
  )8/80( 168  متوسط
  )19( 71  کم
  )100( 240  جمع

  )درصد(فراوانی  میزان نگرش
  )2/9( 2  خوب
  )4/64( 8  متوسط
  )4/24( 60  کم
  )100( 240  جمع
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مـوزي را مـوثر   آو دوره هاي باز  اهمیت باالیی دانستند 
در مطالعـه حاضـر ارتبـاطی بـین     ).  9(ارزشیابی نمودنـد  

متغیرها و میزان آگاهی و نگرش هنر اموزان دیـده نشـد   
رابطه معنی داري اما در مطالعه ادیب باقري نشان داد که 

ــت     ــود داش ــیلی  وج ــته تحص ــارت و رش ــین مه ). 10(ب
ي نشـان داده اسـت کـه بیشـترین مـرگ و      مطالعات زیاد

در . میرها در محل حادثه و در دقایق اول رخ مـی دهـد   
اپیـدمیولوژیک حـوادث    مطالعه رستمی کـه بـه بررسـی   

 1380درسـال   رانندگی منجر به مرگ در اسـتان اردبیـل  
 %)50(اغلب مرگ ومیرهـا  پرداخت نتایج نشان داد که  

تصادف رخ داده در محل حادثه ودر دقایق اولیه پس از 
ن ااولیـه درمـانی بـه مصـدوم     کمکهـاي تـاخیر در  .است 

تــرین علــل  حــوادث و بیمــاران اورژانســی یکــی از مهــم
اکثـر نیروهـاي     زیـرا  .) 11(رود شمار مـی  مرگ و میر به

اورژانس دیرتـر از افـرد مـورد هـدف در صـحنه حادثـه       
 میانگین زمـان رسـیدن   مطالعه طحانیان .حاضر می شوند

ــان ا ــسکارکن ــتان    ورژان ــه در ســطح اس ــه محــل حادث ب
پایگـاه اورژانـس    13در مجموع  1385گلستان طی سال 

نشـان مـی   دقیقـه   26/13ها  دقیقه و در جاده 1/5در شهر 
درصد مصدومین قبل از رسیدن آمبوالنس بـه   4/3 .دهد

میانگین نسبت به اسـتاندارد  این . محل حادثه فوت شدند
بخش  ها رضایت ر جادهدقیقه د 15دقیقه در شهر و  8آن 
و از طرفـی مطالعـات نشـان مـی دهـد کـه بـا        .)12(است

وجود پایگـاه هـاي اورژانـس در شـهر هـا و گروههـاي       
ــه ا  ــا ، چنانچــه در مطالع ــدمیولوژي امــداد در جــاده ه پی

ــایی بســتري در    آســیب ــاران تروم ــل آن در بیم ــا و عل ه
تــرین علــت  شـایع )  1384(بیمارسـتان پورســیناي رشــت  

گـزارش شـد     )درصـد  4/74(ث ترافیکـی  آسیب، حـواد 
درصـد از بیمـاران بـا     3تنها ولی رویهم با حوادث دیگر 

که این نشان مـی  ) 13(ها منتقل شدند  آمبوالنس فوریت
دهـد بــا وضـعیت موجــود بنـابراین نیــاز اسـت در مــورد     

الـه وردي  . اقدامات اولیه پزشکی افراد دیگر هـم بداننـد  

رســی تــاثیر آمــوزش برپــور در مطالعــه خــود بــا عنــوان 
بهداشت به طریقه ویدئو تلویزیون و تابلوهاي آموزشـی  

میرائـی   .ذکر نمـود در امداد رسانی به حوادث جاده اي  
و معلولیــت ناشــی از حــوادث جــاده اي یکــی از عمــده 

  .اکولوژیک می باشد -ترین مشکالت پزشکی

این مطالعه نشان می دهد کـه آمـوزش نقـش مـؤثري     
شایسـته اسـت   انندگان داشـته اسـت و   در ارتقاء دانش ر

ایـن قشـر از افـراد جامعـه در برنامـه       دربـاره برنامه ریزي 
مورد هاي آتی دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور 

   ).14( قرار گیردتوجه 
قــش فاکتورهــاي مــوثر در تصــادفات درمطالعــه اي ن

مـوارد،  % 55.4جاده اي و شـهري در اسـتان اصـفهان در    
مل شده حذران و با اتومبیل شخصی بیماران توسط رهگ

که همزمانی آموزش رانندگی بـا کمـک هـاي    ). 15(اند
چـرا کـه نقـش    .اولیه می تواند در این زمینه مـوثر باشـد   

رانندگان عالوه بر حضور و کمـک بـه موقـع درصـحنه     
  . درحمل و نقل بهینه مصدومین می تواند کمک کند

  تیجه گیرين
ــان آگــ     ــون تعــداد زیــادي از هنرجوی اهی نســبتاً چ

متوسطی در رابطه بـا حـوادث جـاده اي دارنـد، نیـاز بـه       
ــه       ــانی ب ــک رس ــراه آن کم ــه هم ــدگی ب ــوزش رانن آم
 مصدومین جاده اي درحد کمک هـاي اولیـه مـی باشـد    

  .قبل از آموزش رانندگی الزامی است
  منابع

بررسی دموگرافیک بیماران  .، فپیرایه حداد .ا عقیلی، .ع ،ساالري )1
مجله دانشگاه علوم . از تصادفات رانندگی در شهر یزد ترومایی ناشی

 ،  1381درمانی شهید صدوقی یزد، -پزشکی و خدمات بهداشتی 
  .19-26صفحات : 3، پاییز، شماره 10دوره 

تعیین میـزان   .، وحسینی جناب .بعبدي، .اجاللی، .م ،ساالري فر) 2
متفـاوت   تاثیر استفاده از پرسشنامه و حضور امدادگران با تحصیالت

در غربالگري بیماران دچار درد سینه تماس گیرنده با اورژانس تهران 
: 2، تابسـتان، شـماره   4؛ دوره 1380مجله پژوهشـی حکـیم،   )  115(

  .117-125صفحات 
بررسی اپیدمیولوژیک عابرین  .، نطالقانی .عخادمی، .، ممرادي) 3

کی مجله علمی پزش .متوفی ناشی از تصادفات رانندگی در ایران
  .75- 81صفحات : 30، تابستان، شماره 9؛ دوره 1382قانونی، 
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بررســی  .، فمشــفقی گیالنــی  .عاحســان صــالح،  .م ،ســاکی) 4
اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ استان لرستان در سـال  

، 8؛ دوره 1381مجله علمی پزشکی قانونی،   1380لغایت  1378هاي 
  .24-28صفحات : 28زمستان، شماره 

علل ضربه هاي مغزي و ستون  .، نبشردوست .مامامی، .، همعین) 5
در بیماران مراجعه کننده به  1373تا مهرماه  1372فقرات از مهرماه 

بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان  پژوهش در علوم پزشکی، مجله 
: 1، بهار، شماره 3؛ دوره 1377دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 

  .62- 65صفحات 
سی میزان آگاهی کادر آموزشی مدارس ابتدائی ربر .گلبوئی، م معین) 6

آموزان مصدوم به عمل  پسرانه از اقداماتی که در مواجهه با دانش
مه فاط: آورند در نواحی ششگانه آموزش و پرورش به راهنمایی می

دانشگاه علوم پزشکی ایران،  - )کارشناسی ارشد(پایان نامه .  دباغی
  .210ص -پرستاري  - 337880شماره   1371

بررسی  .، پکمالی .ا سلحشوریان، .ش هروآبادي، .ظ ،رشیدي) 7
تاثیر آموزش بر میزان آگاهی مادران در مورد پیشگیري از مسمومیت 

با این سوانح در اطفال زیر  و انجام کمک هاي اولیه در هنگام برخورد
؛ 1377فصلنامه پرستاري ایران، ) 1370سال (شش سال در شهر تهران 

  .52-45صفحات : 17- 16، بهار و تابستان، شماره 12دوره 
تـاثیر آمـوزش    .، مجعفـري  .ب عشـرتی،  .ا محمد بیگی، .ا ،بیاتی) 8

 کمکهاي اولیه بر نحـوه امـداد رسـانی رابطـین بهداشـت در هنگـام      
؛ 1388، )ره آورد دانش(مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك   .دثحوا

  .7-1صفحات : 2، تابستان، شماره 12دوره 
. ، زآب جـام . ف جعفرنـژاد،  .غ اسدیان، .ا مرتضوي، .ف ،شهرانی) 9

هاي کارکنان جمعیت هالل احمر استان چهارمحال و بختیاري  دیدگاه
فصنامه   1378در خصوص دوره هاي آموزشی ضمن خدمت در سال 

  . 38-30صفحات : 2، تابستان، شماره 1؛ دوره 1388امداد و نجات، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)  1380(. ، صنوریزاد .غ موسوي، .مافاضل، .م ،ادیب باقري) 10
بررسی آگاهی و مهارت کارکنان درمانی بیمارستان هاي کاشان در 

ه علوم ریوي فیض، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگا-زمینه احیاي قلبی
، پاییز، 5؛ دوره 1380پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان، 

  .96-103صفحات : 19شماره 
بررسی اپیدمیولوژیک . ، اصیاد رضایی .ح ظهوري، .خ ،رستمی) 11

 1380حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان اردبیل از فروردین ماه 
شکی وخدمات مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پز  1380تا اسفند 

صفحات : 4، زمستان، شماره 8؛ دوره 1387بهداشتی درمانی اردبیل، 
381 -386.  
میانگین  .، عمهر زاهدي .ش اخوت، .ح راد، جنتی .م ،طحانیان) 12

بیمارستانی  زمان رسیدن به محل حادثه توسط کارکنان اورژانس پیش
مجله دانشکده پرستاري و   1385در سطح استان گلستان طی سال 

: 10؛ دوره ، پاییز و زمستان، شماره 1385مامایی بویه گرگان، 
  .24- 21صفحات 

 .ه محمدي ملکسري، .ماحمدي دافچاهی، .ش ،زاده چابک یوسف) 13
ها و علـل   پیدمیولوژي آسیبا .، سشعبانی .حهمتی،. ادهنادي مقدم، 

)  1384(آن در بیماران ترومایی بستري در بیمارستان پورسیناي رشت 
: 3، پـاییز، شـماره   11؛ دوره 1386مه علمـی پژوهشـی بهبـود،    فصلنا

  .295-286صفحات 
بررسـی تـاثیر    .، عبیگمـرادي . غفعلـه گـري،   .ح وردي پـور، اله ) 14

آموزش بهداشت به طریقه ویدئو تلویزیون و تابلوهـاي آموزشـی در   
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Abstract 
Background and Objective: Road accident is one of the most common causes of death 
and injury of people and sometimes the cause of permanent cripple. Rescuing of the 
victims, preventing from aggravating the injuries and helping them to transfer to medical 
centers depends on applying the first aids at the scene of the accident. The drivers are the 
first people who are faced with the victims in road accidents, therefore; we decided to 
determine the knowledge and attitudes of driving license trainees about first aids for the 
victims of road accidents. 
Material and Methods: In this cross-sectional study in 2007, using census sampling, 240 
driving license trainees of 12 institutes in Gorgan filled out a valid and reliable 
questionnaire about knowledge and attitudes toward first aids for road accident victims. 
We used a Questionnaire including 29 questions in the field of first medical helps and 
analyzed the data by using descriptive and analytical statistics. 
Results: Most of the trainees (86%) are younger than 20 years old. Eighty-three point 
eight percent of them have high school diploma. The trainees (71.3%) have never passed 
any first aid training class.  The knowledge of 70% of them is average. The trainees’ 
attitude (65.8%) is average. There is no significant relationship between the study variables 
and knowledge and attitudes of the trainees toward first aids of victims of road accidents. 
Conclusion: The results indicate that most of trainees of driving license that may be a 
driver in future have average knowledge and attitudes toward first aids and need to be 
instructed.  
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