
 عوامل            

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی وسیله )ناقل( انسان )میزبان(

 پیش از حادثه

 )عوامل دموگرافیک )سن و جنس( )جوان و مذکر بودن 

  نحوه برنامه ریزی سفرهای جاده ای که بر طول و روال

 سفر مؤثر است

 سرعت نامناسب و بیش از حد 

  ،دارو و موادمصرف الکل 

 خستگی 

 ضعف بینایی کاربران راهها 

 بیماری و معلولیت 

  عوام مربوط به وسیله نقلیه

)ترمز، کنترل پذیری، نگهداری 

 خودرو(

  وسعت جاده، نقص طراحی جاده و نگهداری از

 جاده

  اختالط سرعت باالی وسایل نقلیه و حضور

 کاربران آسیب پذیر در یک مسیر ترافیکی

  محدودیت سرعتعدم تناسب جاده و 

  حضور کاربران آسیب پذیر راهها در معابر

 شهری

 تردد در تاریکی 

 دید ناکافی ناشی از عوامل محیطی 

 میزان توسعه اقتصادی 

 محرومیت های اجتماعی 

 وجود سرنشینان جوان در یک خودرو 

 

 حین حادثه

 مصرف الکل، دارو و مواد 

 )عوامل دموگرافیک )سن و جنس( )جوان و مذکر بودن 

 سرعت نامناسب و بیش از حد 

 آستانه تحمل فردی 

 عدم استفاده از کمربند ایمنی، کاله ایمنی و صندلی کودک 

 مصرف سیگار 

 استفاده از موبایل 

 بیماری و معلولیت 

 خستگی 

  فقدان محافظت کنندگی کافی

وسیله نقلیه برای سرنشینان 

 خودرو و افراد خارج خودرو

  اشیاء بی جان کنار جاده بدون سطح محافظت

 کنندگی در برخورد

 

 عوامل خطر حوادث ترافیکی 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پس از حادثه

    تأخیر در گزارش تصادف و حمل مصدومین به

 بیمارستان

  مشکالت مربوط به امداد و نجات مصدومین

 )خارج کردن سرنشینان از داخل خودرو(

 آتش سوزی ناشی از تصادف 

 نشت مواد خطرزا 

  بیمارستانی مناسبفقدان مراقبت پیش 

 یبیمارستان پیشفقدان مراقبت مناسب 

 



 

  عوامل            

 اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی                        وسیله )ناقل(            انسان )میزبان(                   

 حادثهپیش از 

 سن و جنس 

  و معلولیت بیماری 

 مصرف الکل، مواد و داروها 

 خستگی، بیخوابی، سهل انگاری 

 و ضعف سواد سالمت کمبود آگاهی و دانش 

 عدم توجه به مبحث خودمراقبتی 

 

 

 عدم نصب هشدار دهنده ها 

  عدم استفاده از وسایل ایمنی و

 استاندارد

 استاندارد نبودن وسایل بازی کودکان 

  استفاده از وسایل کمکی )عصا، عدم

 واکر(

 گود برداری های غیر اصولی و بدون هماهنگی 

 نور نامناسب محیط 

 استاندارد نبودن ارتفاع پله ها 

 عدم حفاظ گذاری بالکن و پشت بام 

 لغزنده بودن سطوح 

  ،چیدمان نامناسب لوازم ) سیم های برق

 مبلمان، ....(

 عدم مراقبت والدین 

  اقتصادیمحرومیت اجتماعی و 

 

 

 حین حادثه

 مصرف الکل، مواد و داروها 

  بیماری و معلولیت 

 خستگی، بی خوابی و سهل انگاری 

 کمبود آگاهی و دانش و ضعف سواد سالمت 

 عدم توجه به مبحث خودمراقبتی 

 ایمن نبودن وسایل 

  ،نقص فنی لوازم )پله ها، نردبان

 آسانسور(

 کفش نامناسب 

  عصا، عدم استفاده از وسایل کمکی(

 واکر(

 سطوح نامناسب و لغزنده 

 نور نامناسب 

 استاندارد نبودن ارتفاع پله ها 

 عدم حفاظ گذاری بالکن و پشت بام 

 لغزنده بودن سطوح 

  ،چیدمان نامناسب لوازم ) سیم های برق

  مبلمان، ....(

 محرومیت اجتماعی و اقتصادی 

  باورهای نادرست در استفاده از وسایل

 ایمنی محیط کار

 از حادثهپس 

 عدم آگاهی از کمکهای اولیه 

 

  تأخیر در امداد رسانی 

 مداخالت نیروهای غیر فنی در امداد رسانی 

 عدم دسترسی به وسایل کمک های اولیه 

  عدم دسترسی به موقع نیروهای امدادی به

 مصدم به دلیل نامناسب بودن محیط

 

 سقوطعوامل خطر 
 



 

 

 

 

 عوامل     

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی                       وسیله )ناقل(            انسان )میزبان(                   

 پیش از حادثه

 سن و جنس 

 پایین بودن سواد سالمت 

 اختالالت روانی 

 عدم نگهداری صحیح مواد غذایی 

  استفاده نامناسب و بیش از حد از سموم

 کشاورزی

 عدم استاندارد بودن وسایل گاز سوز 

 فقدان وسایل هشداردهنده 

  عدم ارائه کاتالوگ روش استفاده از

 سموم و مواد شیمیایی

 نگهداری نامناسب سموم و مواد شیمیایی 

 فقدان تهویه مناسب 

 آلودگی آب و مواد غذایی 

 آلودگی محیط به سموم کشاورزی 

 استفاده از رنگ های حاوی سرب 

  باورهای نادرست محلیفقر فرهنگی و 

 محرومیت اقتصادی و اجتماعی 

 

 حین حادثه

 مصرف سموم 

 تداخل دارویی 

  عدم آگاهی از عالئم مسمومیت با گاز منو

 اکسید کربن

 استفاده همزمان از دو یا چند ماده شوینده 

 عدم استفاده از وسایل حفاظتی 

 تنها بودن فرد در محل حادثه 

  اکسید کربنقرار گرفتن در معرض گاز منو 

 

 

 پس از حادثه

 عدم آگاهی از ماده مسمومیت زا 

 عدم هوشیاری فرد مسموم 

 

   عدم آگاهی از برخورد مناسب با فرد مسموم و

 نحوه کمک رسانی به وی

  عدم دسترسی به موقع به آمبوالنس و

 نیروهای امدادی

 عدم  دسترسی به امکانات درمانی مناسب 

  امدادعدم اقدام سریع برای درخواست 

 

 عوامل خطر مسمومیت
 



 

 

 

 

 

 

 عوامل         

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی وسیله )ناقل( انسان )میزبان(

 پیش از حادثه

  فقدان مهارت شنا 

 سن و جنس 

 عدم توجه به هشدارها و شرایط جوی 

 عدم توجه به هشدارها 

 ضعف سواد سالمت 

 افکار خودکشی 

  و معلولیتبیماری 

  عدم استفاده از تجهیزات مناسب و

 کافی شنا

 

 

  فقدان درپوش و حفاظ مناسب برای چاهها و

 منابع آبی

 نامناسب بودن بستر رودخانه ها و دریا 

 کمبود فضای مناسب برای شنا 

  فقدان حساسیت مسئولین سازمانها در امر

 پیشگیری از غرق شدگی

  جهت عدم اطالع رسانی و عالئم هشداردهنده

 ممنوعیت شنا

 فقدان حمایت کافی از طرح سالم سازی دریا 

  خصوصی سازی ساحل دریاها و عدم امکان

اجرای برنامه پیشگیری از غرق 

 شدگی

 حین حادثه

 ناآشنایی با مهارت شنا 

 بیماری و معلولیت 

  عدم استفاده از تجهیزات مناسب و

 کافی شنا

 

 فقدان نجات غریق در محل حادثه 

  بستر نامناسب کف دریا و پیشروی آب در

 مناطق مسکونی 

 

 پس از حادثه

  وسایل ناکافی برای نجات مصدومین 

 

 فقدان نیروهای امدادی به هنگام 

  اقدام خودسرانه نیروهای غیرامدادی برای

 نجات جان مصدومین

  مهارت ناکافی ناجیان غریق جهت احیاء

 مصدوم

  غریقکمبود آموزش های عمومی احیاء فرد 

 عوامل خطر غرق شدگی
 



 

 

 عوامل      

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی وسیله )ناقل( انسان )میزبان(

 پیش از حادثه

 سن و جنس 

 موقعیت شغلی 

 )شخصیت )ماجراجویی 

 ضعف سواد سالمت 

 آستانه تحمل فردی 

  ناآگاهی در مورد مشخصات انواع جانوران

 زهری

  ،عدم استفغاده از وسایل حفاظت فردی )چکمه

 دستکش(

 

 زندگی در مناطق مارخیزو عقرب خیز 

  شرایط آب و هوایی 

 محرومیت اقتصادی و اجتماعی 

 حین حادثه

 سن و جنس 

 آستانه تحمل فردی 

  محل، تعداد و عمق گزش )سرو گردن خطرناک

 تر است(

   

 پس از حادثه

  کمکهای اولیه و فقدان مهارت در اقدامات

 بستن تورنیکه

 تأخیر در مراجعه به مرکز درمانی 

   فقدان تجهیزات امدادی و سرم های ضد

 مار و عقرب

  دوری مسافت از محل حادثه تا مرکز

 درمانی

  فقدان آگاهی کافی درمان کننده و ناآگاهی

 در ارزیابی مصدوم

 عدم تعویض خون مصدوم 

  تأخیر در گزارش برای درخواست امداد

 انیرس

  استفاده از درمان های محلی، نامناسب و

 غیر علمی

 گزش جانوران زهریعوامل خطر 
 



 

 

 عوامل  

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی                 وسیله )ناقل(                  انسان )میزبان(                   

 پیش از حادثه

 سن و جنس 

 ضعف سواد سالمت 

 )تنها بودن کودک )غفلت 

 )شخصیت فرد )افکار خودکشی 

  عدم استفاده از وسایل حافظت فردی   استفاده از وسایل غیر استاندارد در

 محیط کار

 سیم کشی غیر استاندارد 

  عدم استفاده از درپوش ایمنی

 پریزها

 محرومیت اقتصادی و اجتماعی 

 حین حادثه

 خستگی 

 آستانه تحمل فردی 

 سن و جنس 

  تمرکز و سهل انگاریعدم 

استفاده از وسایل غیراستاندارد در  

 محیط کار

 

 پس از حادثه

    عدم دسترسی نیروهای امدادی به

مصدوم )صعب العبور 

 بودن(

  عدم گزارش و درخواست امداد

 رسانی

 آتش سوزی به علت اتصالی برق 

  فقدان مراقبت های پیش بیمارستانی

 و درمانی

  کمک کنندهعدم مهارت و آگاهی افراد 

 

 برق گرفتگیعوامل خطر 
 



 

 

 

 

 

 عوامل     

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی                           وسیله )ناقل(            انسان )میزبان(                   

 پیش از حادثه

 فرد در زمینه سوء رفتار،  تجربیات منفی

 خشونت و خودکشی

  اختالالت روانی 

 سن و جنس 

 پایین بودن اعتقادات مذهبی 

 مصرف الکل، مواد و داروها 

  سهولت دسترسی به سالح سرد و گرم 

 دسترسی آسان به داروها و مواد 

 نقش همساالن 

 اُتانازی 

 ضعف نظارت نیروی انتظامی 

  بنیان مسائل فرهنگی منطقه زندگی )تزلزل

 خانواده(

 محرومیت های اجتماعی و اقتصادی 

 بیکاری 

 اختالفات خانوادگی 

 حاشیه نشینی 

 اعتیاد و سوء رفتار والدین 

 نقش رسانه ها 

 حین حادثه

 مصرف الکل، مواد و داروها 

 سن و جنس 

 اختالالت روانی 

   

 پس از حادثه

 ترس از افشای حادثه   عدم آگاهی از مهارت کمکهای اولیه 

  دسترسی به مراکز درمانیعدم 

  تأخیر در گزارش حادثه و درخواست امداد

 رسانی

 ضعف مراقبت پیش بیمارستانی و درمانی 

 بُعد مسافت 

 ضعف ارگانهای حمایت از خانواده 

 ضعف مشاوره های پس از حادثه 

 انگ اجتماعی 

 حوادث عمدی )خشونت، سوء رفتار، خودکشی، دیگر کشی(عوامل خطر مؤثر بر 
 



 

 

 

 

 

 

 

 عوامل       

  اهفاز
 محیط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محیط فیزیکی وسیله )ناقل( انسان )میزبان(

 پیش از حادثه

 سن و جنس 

 ).... شغل )خانه دار بودن و 

 بی دقتی و سهل انگاری 

  غفلت از کودکان 

 )اختالالت روانی )افکار خودکشی 

  عدم رعایت اصول ایمنی در مراسم چهارشنبه

 سوری

 

  نزدیک بودن مواد قابل اشتعال و آتش 

  دسترس کودکان قرار داشتن شعله، در

 وسایل داغ، مایعات داغ و مواد اسیدی

  قرار داشتن وسایل و مایعات داغ در محل

 تردد

 

 

  محرومیت اجتماعی و اقتصادی 

 کودک آزاری 

 

 حین حادثه
 سن وجنس   فقدان کپسول آتش نشانی و

 هشداردهنده دود

 فقدان پله اضطراری در بیرون ساختمان  

 پس از حادثه

 درجه و نوع سوختگی   امداد رسانی به موقع 

  مراقبت های بیمارستانی و پیش

 بیمارستانی

 

 

 سوختگیعوامل خطر مؤثر بر 
 


