
 سال  91تا  91جوانان گروه هدف :  

9911  

 
تاثیر فشار همساالن )دوستان و اطرافیان ( بر رفتارهای 

 ترافیکی

دراثر تشویق دیگران رفتارهای ترافیکی پرخطر را انجام 

 میدهیم بدون اینکه متوجه باشیم : 

تاثیر از دیگران و همراهی آنان به قیمت از 

دست دادن جان خود یا معلولیت مادام 

 العمر است. 

 است.  خودمانحفظ جان ما برعهده 

در حوادث علل 

 موتورسواری 

 منابع : 

 ( فایل آموزشی پیشگیری از حوادث ترافیکیSHEP) 

  تحليلي قدس آنالين –پايگاه خبري  

 

 تهیه کنندگان : 

  زینب ایمانی 

  سارا حاصلی فرد 

  خدیجه خانکی 

 معاونت بهداشت

عواملی که می تواند منجر به حادثه در موتورسوواران شوود     

 شامل : 

   نقص فنی موتور سیکلت 

  استفاده از تولوفو     حواس پرتی موتور سیکلت سوار

همراه ، خوردن و آشامیدن در هنگام رانودن ععودم     

 توجه به محیط پیرامون 

  می تواند منجر کاله ایمنی استاندارد عدم استفاده از

 به حوادث دردناکی شود.  

را در نه گفتن مهارت 

 خودمان تقویت کنیم .



 آیا می دانید :  

خی از کشورهای جنوب شرریری     در بر

درصد مرر          06 -06 بیش از  آسیا 

میر سوانح رانندگی به موتور سواران اختصرا  دارد        

درصد است در حالی که آمرار  32 سهم ایران در این بین 

درصرد     23 کشته شدگان سا نح موتور سیکلت در ار پا 

 است.
مر    میر ناشی از سوانح ترافیکی موتور بسیار باالست بره    

هزار مر  درموترور  0666 ساالنه حد د   در ایران  طوری که

سواران ثبت می شود که این مسئله عال ه بر اینکه خودشران  

آسیب هایی  ارد می کنند     یربانی می شوند به دیگران نیز 

هزار نفر در ایران در اثرر حرواد           30 تا  32 بطور متوسط 

رانندگی جان خود را از دست میردهرنرد..    

عوارضی که معموال به موتور سیرکرلرت    

سواران تحمیل می شود اگر منجر بره    

مر  نشود باعث مصرد مریرت هرای         

زیادی چرون ضرربره هرای مر رزی              

مصد میت های نخاعی  یطع نرخراو       

نررراتررروانررری کرررامرررل سرررر             

مصد میت های جدی سرر   گرردن در          که    میشود

درصد کل 00 موتور سواران شایع است طوری که حد د 

مر  هایی که در سوانح موتور سیکرلرت سرواران ر             

 می دهد به دلیل مصد میت های سر   گردن است .

 : راهکارهای مقابله با علل تصادفات 

 .کسب مهارت های رانندگی 1

.اجرای دقیق قوانین راهنمایی و 2

 رانندگی       
           

 .احترام به حقوق دیگران 3      

 

 

 .حفظ آرامش و خونسردی 4

 عامل مهم در تصادفات:  3
 

 وسیله نقلیه                            

 

 

 انسان

                

 گروههای آسیب پذیر در موتورسواران:

 عابرين پياده  .1 

 موتورسواران و راکبين آنها .2 

 

قربانيان موتور سيکلت سواراي به شمار  اصلي ترين  جوانان 

سن بيشتر قربانيان سووانو       51 تا  11 مي روند . گروه سني 

 .موتور سيکلت سواري را تشکيل مي دهند 

                          

 جاده

خطر مصدومیت را در موتور سواران کاهش می دهد. %04 خطر مرگ و  % 04 استفاده از کاله ایمنی استاندارد   


