بررسي عوامل تشدید کننده و آسيبهاي ناشي از تصادفات با موتورسيكلت
در شهرستان دشتستان سال 1396
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نقوی2

تاریخ دریافت1397/8/13 :
تاریخ پذیرش1397/10/27:
چكيده
زمينه و هدف :با توجه به شیوع حوادث ،سوانح ،مرگ و میر ،نقص عضو و سوء مصرف مواد در ایران و با توجه به اهمیت
موضوع ،این پژوهش با هدف تعیین عوامل مستعدكننده وآسیبهای ناشی از تصادفات با موتورسیكلت در شهرستان دشتستان
انجام شد.
روش تحقيق :در این مطالعه توصیفی -مقطعی تمامی مراجعهكنندگان راكب و سرنشین موتور سیكلت كه به دلیل تصادف
به بیمارستان امدادی شهید كامیاب دشتستان مراجعه كردند ،مورد بررسی قرار گرفتند .پرسشنامه مورد استفاده كه با استفاده
از آخرین مقاالت اینترنتی و اطالعات كتابخانه ای و نیز اطالعات مأمورین راهنمایی و رانندگی و نوع آسیبهای وارده تهیه شده
بود ،پس از تایید روایی و پایایی ،توسط پرسشگران به روش مصاحبه ،مشاهده و ثبت اطالعات از پرونده تكمیل گردید .دادههای
جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمونهای  ،tآنالیز واریانس یك طرفه و  Chi -Squareدر سطح
معنیداری  P≤0/05مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتيجه گيري و یافتههاي تحقيق نشان داد :نتایج این تحقیق ،آمار تصادفات موتورسیكلت و وسعت و شدّت آسیبهای ناشی
از آن چشمگیر و قابل تأمل است .میزان مصرف مواد افیونی ،مشروبات الكلی و سیگار در واحدهای پژوهش نیز رایج بود كه خود
میتواند از عوامل مستعدكننده تصادفات باشد .از طرفی دورههای آموزش اختصاصی ،رعایت اجباری مقررات راهنمایی و رانندگی،
وضع قوانین واضح جهت رانندگی با موتور سیكلت ،استفاده اجباری از تمامی وسایل حفاظتی و ملزم ساختن كارخانجات
تولیدكننده وسایل نقلیه موتوری به تهیه و ساخت بهینه وسایل حفاظتی و ساماندهی به وضع نامناسب جادهها ،در كاهش آمار
حوادث ترافیكی میتواند نقش مهمّی را ایفا نماید؛ همچنین غنیسازی فرهنگی ،ارتقای سطح آگاهی ،رشد اجتماعی ،اقتصادی،
امكانات تفریحی ،انجام فعالیتهای پیشگیری در جهت كاهش تقاضا و كنترل دقیق شهرها و وضع قوانین جدید در خصوص ورود
هر گونه مواد افیونی ،مشروبات الكلی و سیگار از جمله راهكارهایی برای كاهش رواج مصرف این گونه مواد در بین جوانان
میباشد.
واژههاي کليدي:
تصادف؛ موتورسیكلت؛ مواد افیونی
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مقدمه و بيان مسئله
مقدمه
نتایج مطالعات انجامشده نشان میدهد كه میتوان از  %98حوادث پیشگیری نمود (شجاعی  .)43 :1383 ،حوادث از یك طرف
سبب آسیبهای جسمی و روانی و از طرف دیگر باعث اتالف سرمایه و زیان اقتصادی میگردد (چوبینه  .)65 :1387 ،كشور ما
در زمینه بروز سوانح و تصادفات در زمره نخستین كشورهای جهان قرار دارد؛ به طوری كه سالیانه بیش از  17000نفر در
تصادفات كشته میشوند (رنگرز.)5 :1381 ،
تصادفات جادهای  %30كل حوادث كشور را به خود اختصاص داده است .طبق آمار سازمان بهداشت جهانی كشور ایران از نظر
وقوع تصادفات رانندگی مقام اول را در جهان احراز كرده است (ساكی  .)9 :1387 ،افراد پیادهرو ،موتور سواران ،ماشین سواران
و دوچرخهسواران به ترتیب دارای بیشترین حادثهدیدگان سوانح و حوادث رانندگی میباشند %70 .ضایعاتی كه از حوادث
رانندگی ناشی شده است ،مربوط به قشر جوان است (رنگرز .)5 :1381 ،در مطالعه ساكی و همكاران ،بیشتر كشتهشدگان حوادث
رانندگی مربوط به مردان و در رده سنّی  21-40سال و بیسواد بود (ساكی  .)54 :1387 ،محمد فام و قاضیزاده در پژوهشی
در تهران اظهار داشتند كه  %12/7كشتهشدگان تصادفات رانندگی از بین موتور سواران بودهاند (قاضیزاده ا.)33-35 : .1378 ،
مسأله تصادف یك معضل جهانی است؛ به نحوی كه در سال حدود  1/200/000نفر در جهان بر اثر تصادف جادهای جان خود
را از دست میدهند و  50میلیون نفر آمار مجروحان ناشی از تصادفات در جهان است كه  %88آن در كشورهای با درآمد كم و
تنها  %12آن در كشورهای پیشرفته رخ میدهند Shi bat a .و  Fukudaدر تحقیقی به منظور بررسی عوامل خطر مرگ و
میر تصادفات وسیله نقلیه موتوری ،گزارش كرده اند كه عواملی از جمله رانندگی بدون گواهینامه ،استفاده از الكل ،سرعت زیاد،
نشستن روی ترک بدون وسایل ایمنی از جمله كاله ایمنی و كمربند در مرگ و میر ناشی از وسایط نقلیه موتوری نقش دارند
(.)Shibata A, Fukuda K. 2002
 Shankarو  Manneri ngدر مطالعه ای در طول یك دوره پنج ساله از تصادفات با وسیله نقلیه موتورسیكلت ،پنج سطح
جهت تعیین شدّت آسیبهای وارده ،پیشنهاد كرده اند كه شامل خسارات مالی ،صدمه احتمالی ،صدمه آشكار ،صدمه منجر به از
كار افتادگی و مرگ و میر بوده است و شدّت آسیبها را معلول عواملی از جمله عوامل محیطی ،وضعیت سوارهرو ،ویژگیهای وسیله
نقلیه و خصوصیات راننده دانستهاند ( .)Shankar V, Mannering F. : 1999.: 183-94خانی و همكاران در تحقیقی با عنوان
اپیدمیولوژی تروما ،شایعترین مورد تروما را موتورسواران با  %25/6اعالم نمودهاند (خانی 1382،؛ .)13-19
از دیگر عوامل خطر كه در بروز سوانح و حوادث نقش دارند ،مصرف سیگار ،مواد افیونی و مشروبات الكلی میباشند .موت و هاین
اظهار داشتهاند ،كسانی كه سیگار میكشند و الكل و مواد مخدر مصرف میكنند ،اختالالت رفتار جنسی را از خود نشان میدهند
(آذرینواز 1383 ،؛  .).14-17شیوع مواد افیونی در كشور ما قابل قیاس با هیچ كشوری نیست (شعاع كاظمی 1383 ،؛ .)44-46
طبق گزارش سازمان ملل در عصر حاضر بندرت می توان كشوری را پیدا كرد كه با مشكل سوء مصرف مواد درگیر نباشد
(نورانیپور 1383،؛ .)55-57
سوء مصرف این مواد به عنوان پدیدهای زیستی ،اجتماعی و روانی ،یكی از غمانگیزترین تراژدیهای انسان معاصر است كه تبعات
بسیار ناخوشایند اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دارد و جامعه را به سمت انحطاط و سقوط سوق میدهد (یزداندوست1383،.؛
).23-20؛ بنابراین در این راستا به منظور دستیابی به اطالعات صحیح و كاهش میزان تصادفات موتورسیكلت ،پژوهشی با هدف
تعیین عوامل مستعدكننده و آسیبهای ناشی از تصادفات موتورسیكلت در شهرستان دشتستان و در سال  1397انجام شد.
روش تحقيق

پژوهش حاضر یك مطالعه توصیفی -مقطعی است كه در سال  1397انجام شد .روش اجرای این طرح با استفاده از آخرین
مقاالت اینترنتی و نیز مطالعات كتابخانهای در مورد تصادفات بویژه تصادفات موتورسیكلت طراحی گردید.
جامعه پژوهش در این مطالعه شامل تمامی مراجعهكنندگان راكب و سرنشین موتورسیكلت بود كه به دلیل تصادف به بیمارستان
امدادی شهید كامیاب دشتستان تحت درمان قرار گرفته بودند .جهت انجام تحقیق ،پرسشنامهای روا و پایا تدوین شد كه شامل
بخشهای مربوط به خصوصیات فردی ،عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،نوع و نحوة آسیبدیدگی بود.
این پرسشنامه با كمك چند نفر از اساتید صاحبنظر تهیه شد؛ سپس تعدادی پرسشنامه به صورت پیشآزمایی (پایلوت) توسط
پرسشگران آموزش دیده از بیماران بستری در بخشهای مختلف بیمارستان با مصاحبه ،مشاهده و ثبت اطالعات از پرونده تكمیل
گردید و مشكالت آن مجدداً مورد بررسی قرار گرفت.
پرسشگران پس از كسب آموزشهای الزم و گرفتن مجوز از مسؤولین ،به بخشهای مختلف بیمارستان مراجعه كردند و با سرنشینان
موتورسیكلت كه به علت تصادف بستری شده بودند ،طبق اظهار خود بیمار و در صورت عدم هوشیاری با یكی از بستگان نزدیك
آنها (در صورت موافقت) مصاحبه و پرسشنامه را تكمیل كردند.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSو آزمونهای  ،tآنالیز واریانس یك طرفه (جهت مقایسه میانگین
بین دادههای كمّی) و ( Chi -Squareبه منظور تعیین ارتباط بین دادههای كیفی) در سطح معنیداری  P≤0/05مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفتند.

یافتهها
در مجموع  400بیمار واجد شرایط مورد مطالعه قرار گرفتند .میانگین سنی این افراد  24±9/2سال بود  %96آنان مرد بودند.
 43%مردان در گروه سنی 21-30سال قرار داشتند .بیشترین فراوانی مشاهده شده  18سال بود.
توزیع فراوانی نحوه آسیبدیدگی افراد مورد مطالعه بر حسب جنس در جدول  ،1ارائه شده است.
 68%/1تصادفات مربوط به كسانی بود كه  24ساعت قبل از حادثه 6-10،ساعت كار كرده بودند .میانگین ساعات كار در روز
 9/2±6/3بود .بین نحوه آسیبدیدگی و نوبت كاری رابطه آماری معنیداری به دست آمد ( 76%/8 .)P=0/000افراد مورد مطالعه،
فاقد پوشش ایمنی بودهاند (جدول .)2
 65%/2واحدهای پژوهش ،دارای تحصیالت ابتدایی و  %1/5دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .بیشترین فراوانی آسیبها ()%42/6
مربوط به شكستگی اندام تحتانی بود %62/2 .بیماران ،حداقل یكبار تحت عمل جراحی قرار گرفتند %31/9 .سوانح در ساعات
 18-15و بیشترین فراوانی تصادفات در ساعت  20اتفاق افتاده بود.؛ همچنین  %17/2افراد مورد مطالعه دچار سوء مصرف مواد
افیونی بودهاند (جدول .)3
بیشترین مواد مصرفی تریاک بوده است %10/9 .افراد از كریستال استفاده میكردند .توزیع فراوانی وضعیت واحدهای پژوهشی
از نظر مصرف سیگار نشان داد كه  %31/1مصدومین سیگار میكشیدند و میانگین مصرف سیگار در هفته  51/5±43/7نخ بوده
است؛ همچنین  %22/4مصدومین از مشروبات الكلی استفاده میكردهاند.
جدول  -1توزیع فراواني نحوه آسيبدیدگي افراد مورد مطالعه
بر حسب جنس

جنس

مرد

زن

نحوه آسيبدیدگي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آسیب سر و صورت

21

87/5

3

12/5

آسیب و شكستگی اندام فوقانی

32

97/0

1

3/0

آسیب و شكستگی اندام تحتانی

165

97/1

5

2/9

آسیب حفرة شكم و قفسه سینه

1

100/0

0

-

آسیب لگن

3

100/0

0

-

آسیب دو ناحیه از بدن

128

94/8

7

5/2

آسیب بیش از دو ناحیه در بدن

33

100/0

0

0/0

جمع كل

383

96/0

16

4/0

جدول  -2توزیع فراواني نحوه آسيبدیدگي افراد مورد مطالعه
بر حسب استفاده از پوشش ایمني
استفاده از پوشش ایمني

بلي

خير

نحوه آسيبدیدگي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آسیب سر و صورت

0

-

21

100/0

آسیب و شكستگی اندام فوقانی و تحتانی

49

24/9

148

75/1

آسیب حفره شكم  ،قفسه سینه و لگن

1

25/0

3

75/0

آسیب دو ناحیه از بدن

37

28/0

95

72/0

آسیب بیش از دو ناحیه در بدن

3

9/0

30

91/0

جمع كل

90

23/3

297

76/7

P=0/016

df =4

2=12/6
جدول  -3توزیع فراواني نحوة آسيبدیدگي افراد مورد مطالعه
بر حسب وضعيت اعتياد به مواد مخدر

مصرف مواد مخدر

بلي

خير

نحوه آسيبدیدگي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

آسیب سر و صورت

4

19/0

17

81/0

آسیب و شكستگی اندام فوقانی و حفره شكم و قفسه

1

3/0

33

97/0

سینه
آسیب و شكستگی اندام تحتانی و لگن

35

20/7

134

79/3

آسیب دو ناحیه از بدن

21

16/0

110

84/0

آسیب بیش از دو ناحیه در بدن

6

18/1

27

81/9

جمع كل

67

17/3

321

84/7

P=0/016

df =4

2=6/49

 58%/2تصادفات ناشی از برخورد جلو به پهلو بوده است %45/2 .مصدومین تكسرنشین بودهاند %39/2 .با دو سرنشین و %15/2
با سه سرنشین یا بیشتر بودهاند %76/6 .آسیبها به سرنشین اول وارد شده بود %66/1 .مصدومین موتورسیكلت به وسیله آمبوالنس
به بیمارستان منتقل شده بودند %52/9 .از افراد مورد مطالعه اظهار كردند كه پس از بهبودی ،از موتورسیكلت استفاده نخواهند
كرد.
 76%/6از مصدومین بین1-5روز در بیمارستان بستری شده بودند .میانگین روزهای بستری  4/9±7/7روز بود %2 .واحدهای
پژوهش فوت كردند كه در  %75موارد بالفاصله بعد از تصادف رخ داده بود.
در این تحقیق ،بین جنس ،پوشش ایمنی ،استفاده مجدّد از موتور سیكلت ،مصرف مواد افیونی ،سیگار و مشروبات الكلی و مرگ
و میر ناشی از تصادف با نحوه آسیبدیدگی رابطه آماری معنیداری وجود داشت؛ اما بین شیوه انتقال و روش برخورد با نحوه
آسیبدیدگی رابطه آماری معنیداری مشاهده نشد.
بحث
بررسی شرایط موجود در هر زمینه خاص ،نخستین گام برای شناخت مشكالت و مسائل مربوطه و انجام برنامهریزی صحیح
میباشد .در این تحقیق جوانان با گروه سنی  21-30سال آسیبدیدگان اصلی حوادث ناشی از موتور سیكلت میباشند .باال بودن
میزان تصادفات در این گروه سنی ،نشاندهنده نیاز جامعه به برنامهریزی دقیق در شناسایی صحیح و كاهش سریع عوامل مستعد
كننده سوانح میباشد.
این امر با استفاده از اطالعات جامع و آمارهای دقیق ،امكانپذیر است .عواملی نظیر كم تجربه بودن ،خطرپذیری ،جابهجایی
بیشتر ،رواج استفاده از موتورسیكلت ،سهلانگاری كارخانجات تولیدكننده وسایل موتوری در ساخت بهینه وسایل حفاظتی ،عدم
استفاده از پوشش ایمنی ،عدم توسعه معابر همگام با تولید خودرو و نبودن كنترل از سوی مراجع ذیصالح نیز در افزایش رشد
تصادفات دخیل میباشند Andrew.در بررسی یك دوره شش ماهه موتورسیكلت اظهار داشت كه روندی افزایشی (به میزان
 )50%در تعداد موتورسیكلت سواران كه اغلب رانندگان مرد ،بیتجربه و جوان بودهاند ،مشاهده شده است

( Andrew TA. :

.)2004
توزیع فراوانی واحدهای پژوهشی بر حسب میزان تحصیالت ،مشابه مطالعات انجام شده در استان تهران میباشد
(یزداندوست1383،.؛  .)20-23افزایش بسیار زیاد مصدومین بیسواد یا با تحصیالت ابتدایی نسبت به سایر گروههای تحصیالتی
نشانگر تأثیر میزان سواد و آموزشهای قبلی در كاهش تصادفات میباشد J onah .و همكاران ،در مطالعهای پیرامون آموزش
موتورسواران ،اظهار داشته اند كه آموزشهای اختصاصی ،نقش بسزایی در كاهش تصادفات موتورسیكلت سواران داشته است
(.)Bran AJ, Nancy ED, 2002
در تحقیق  Rossonبر روی صدمات ناشی از موتورسیكلت در جوانان ،دو سوم واحدهای پژوهشی اعالم كردند كه آموزشهای
موتورسواری كافی نبوده است ()Rosson JW 2004؛ در این پژوهش  %17/2واحدهای پژوهش ،به نوعی دچار سوء مصرف مواد
بودهاند كه بعضی از آنها برای رهایی از آالم ناشی از صدمات روحی و یا مشكالت جسمی به این داروها پناه برده بودند .تحقیقات
نشان داده است كه  %97معتادان پس از ترک ،مجدداً به سوی مواد گرایش پیدا میكنند؛ بهترین و عملیترین شیوه مبارزه با
سوء مصرف مواد ،پیشگیری از اعتیاد به آن است (بهارستان 1383 ،؛  .)12-14پایبندی به ارزشهای معنوی ،غنیسازی فرهنگی،
تبلیغات همه جانبه و بسیار قوی ،وضع نمودن قوانین و مقررات جدّی ،انجام معاینات پزشكی ادواری ،فعالیتهای جایگزینی و
امكانات تفریحی و كنترل دقیق مرزها از جمله اقدامات پیشگیرانه محسوب میشوند.

در مطالعه حاضر %31/1 ،واحدهای پژوهشی سیگار می كشیدند .مصرف سیگار یكی از بزرگترین مشكالت و معضالت بهداشتی
جوامع انسانی است .سیگار حاوی  400ماده شیمیایی و مضرّ برای انسان است .یكی از راهبردهای پیشگیری از كشیدن سیگار،
آگاه سازی افراد جامعه از مضرات و خطرات آن و افزایش مهارتهای زندگی از قبیل تصمیمگیری و ارتباط اجتماعی میباشد
(توكلی زاده  .)87 :1383 ،در پژوهش حاضر  %22/4افراد از مشروبات الكلی استفاده میكردند Larsen .و  Hardtدر طول
سالهای  1997-1983تحقیقی را بر روی علل مرگ و میر ناشی از تصادفات انجام دادند .یك پنجم تصادفات منجر به فوت شده
بود و در خون  %50فوتشدگان بیشتر از  %0/08الكل وجود داشته است (.)Larsen CF, 1987
در تحقیق حاضر ،بیشترین نواحی آسیب دیدگی ،مربوط به اندام تحتانی بود .این یافته با تحقیق انجام شده در شهر كاشان
همخوانی دارد (رنگرز.)5 :1381 ،
در این مطالعه تصادفهای جلو به پهلو بیشترین فراوانی ( )%58/2را به خود اختصاص داد .رعایت نكردن حق تقدم در گردش به
راست یا چپ ،سرعت غیر مجاز و عدم استفاده از پوشش ایمنی در این مسأله نقش مؤثری دارد.
توزیع فراوانی قربانیان تصادف نشان داد كه بیشترین قربانیان بال فاصله بعد از تصادف به دلیل خونریزی و شدّت تروما فوت
كردهاند .شدت تصادف ،عدم توسعه كمّی و كیفی مناسب ،سیستمهای امداد رسانی ،ضعف سیستمهای نجات ،كمبود امكانات و
تجهیزات ویژه امداد و نقص سیستم اطالعرسانی در این امر دخیل میباشند؛ همچنین خستگی ناشی از كار و خواب آلودگی از
عوامل مستعد كننده شرایط تصادف میباشد .در این پژوهش افرادی كه در دو نوبت صبح و عصر مشغول به كار بودند ،بیشترین
فراوانی را در تصادف به خود اختصاص دادند.
نتيجهگيري
نتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد كه میزان مرگ و میر در جهان در طول یك دهه اخیر  %13افزایش یافته است .در
كشور ایران نیز طبق آمار منتشرشده توسط سازمان پزشكی قانونی كشور ،تعداد فوتهای ناشی از تصادفات از رشدی به میزان
 10%برخوردار بوده است .)4( .با توجه به آمارهای روزافزون تصادفات با موتورسیكلت ،پیشنهاد میشود مطالعات بیشتری در
م ورد عوامل محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دخیل در حوادث و تصادفات انجام شود .بدیهی است مسؤولین و پرستاران
و كاركنان مراكز بهداشتی ،درمانی می توانند نقش بسیار بسزایی را در این زمینه ایفا نمایند.
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