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Abstract
Background and Objective: one of the major causes of child mortality is road
traffic injuries. Police-assistant students are the students, who receive education on basic
and simple contents of road traffic incidents. This study was conducted in order to
investigate the performance of police-assistant male students comparing with the other
students in Hamadan, concerning the prevention of road traffic injuries.
Methods: In this cross-sectional study two groups of boy-students in twelve
schools including 184 police-assistant students in six schools and 184 non- policeassistant students in other six schools were selected randomly. In order to collect data a
researcher-made questionnaire was used. Data analysis was done using SPSS 16 and chisquare test.
Results: The mean and standard deviation of knowledge in the police-assistant
group were 0.686 and 0.178 respectively and were 0.718 and 0.15 respectively in the
other students group, showing there was no significant difference between the two
groups regarding knowledge. There was no significant difference between the two
groups in terms of the eleven behavioral items, expected from police-assistant students.
Conclusion: There was no significant difference in the knowledge and even the
behavioral items of those students who helped traffic police in comparison to those who
did not help the traffic police and more proper training is necessary to improve the level
of knowledge and performance of police-assistant students.
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مقالۀ پژوهشی

آموزش بهداشت هو ارتقای سالمت

اریان

بررسی عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در مقایسه با سایر دانشآموزان مدارس شهر
همدان در خصوص پیشگیري از آسیبهاي ناشی از حوادث ترافیکی
فروزان رضاپور شاه کالئی ،1،2،3وحید رعنایی  ،1سید محمد مهدی هزاوه ئی ،1،3جواد فردمال
گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مرکز تحقیقات عوامل موثر بر سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مرکز تحقیقات مدلسازی بیماریهای غیرواگیر ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

اطالعات مقاله

چکیده

تاریخچۀ مقاله

زمینه و هدف :یکی از عوامل عمدۀ مرگومیر کودکان ،آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی است.

دریافت1395/03/08 :
انتشارآنالین1397/03/26 :

همیاران پلیس دانشآموزانی هستند که در خصوص مفاهیم اصلی پیشگیری از حوادث ترافیکی از پلیس
آموزشهایی دریافت میکنند .مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در
مقایسه با سایر دانشآموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث
ترافیکی اجرا شد.
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مواد و روشها:

نویسندۀ مسئول:

 184دانشآموز همیار پلیس در  6مدرسه و  184دانشآموز غیرهمیار پلیس در  6مدرسۀ دیگر،
بهصورت تصادفی انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامۀ محققساخته استفاده شد.
تجزیهوتحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSنسخۀ  16و با استفاده از آزمون کای اسکوئر انجام شد.

پذیرش1396/12/19 :

وحید رعنایی
گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت،
دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

تلفن081-38380025 :
پست الکترونیک:
Vahidranaeii222@gmail.com
برای دانلود این مقاله ،کد
زیر را با موبایل خود
اسکن کنید.

یافتهها:

در این مطالعۀ مقطعی ـ تحلیلی ،دو گروه دانشآموز پسر در  12مدرسه ،شامل

میانگین و انحرافمعیار آگاهی در گروه همیار پلیس بهترتیب  0/686و  0/178و در گروه

غیرهمیار پلیس بهترتیب  0/718و  0/51بود؛ بهطوری که از نظر میزان آگاهی ،تفاوت معناداری بین
دو گروه وجود نداشت .از لحاظ آیتمهای یازدهگانۀ رفتاری قابلانتظار از دانش آموزان همیار پلیس
تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجهگیری :آگاهی و رفتارهای همیاران پلیس نسبت به سایر دانشآموزان مطالعهشده تفاوت
معناداری نداشت و آموزش مناسبتر بهمنظور بهبود سطح آگاهی و عملکرد همیاران پلیس ،ضروری به
نظر میرسد.
کلمات کلیدی :بهداشت مدارس ،آموزش و ارتقای سالمت ،ایران
کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفادۀ علمی از این مقاله برای مجله آموزش بهداشت و ارتقای سالمت محفوظ
است.

مقدمه
آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی یک معضل
بهداشتی در سطح جهان است و بخش قابلمالحظهای از

که بدون انجام اقدامات مؤثر تعداد کل مرگها و آسیبهای
ناشی از حوادث ترافیکی تا سال  2020به میزان  80درصد

مرگومیرهای ایجادشده در جهان بهدلیل حوادث است (.)1

افزایش یابد ( .)1حوادث مرتبط با وسایل نقلیۀ موتوری عامل

حوادث ترافیکی در جهان دومین علت مرگ کودکان  5تا
 14ساله و جوانان  15تا  29ساله است و پیشبینی میشود

اصلی مرگومیر و آسیب کودکان زیر  15سال است (.)2
حوادث رانندگی بهویژه در کشورهای درحالتوسعه از
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مصدومیت تعداد زیادی از افراد جامعه شده است ( .)2بین
آسیبهای کودکان ،آسیبهای ناشی از وسایلنقلیه میزان
قابلمالحظهای را به خود اختصاص دادهاند؛ بهگونهای که در
کشورهای آسیایی میزان آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی
بهعنوان عامل اصلی مرگومیر در کودکان بوده و از
بیماریهای عفونی بیشتر است (.)3
در ایران حوادث ترافیکی بهعنوان یک تهدید عمده
برای سالمت مطرح هستند ( .)4آنچه ایران را از سایر

بیشتر از کشورهای درحالتوسعه است ( .)5براساس گزارش
سازمان جهانی بهداشت نیز میزان آسیبهای ناشی از
حوادث ترافیکی در ایران بهویژه در کودکان ،بسیار باالتر از
این میزان در سراسر جهان است (.)6
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در رابطه با
پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی ،حوادث
ترافیکی و آسیبهای ناشی از آن قابل پیشگیری است (.)1
بدیهی است ادامۀ وضعیت فعلی و اتخاذ نکردن تدابیر مناسب
در خصوص پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی
منجر به تداوم و افزایش آمار مرگومیر بهویژه میان کودکان
خواهد شد و همچنین میتواند بهعنوان یک تهدید بالقوه
برای حیات اجتماعی ـ اقتصادی کشور به حساب آید .از سال
 1386در کشورمان طرحی با هدف فرهنگسازی و کاهش
آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی با عنوان طرح همیار
پلیس به اجرا در آمده است .در این طرح به دانشآموزان
آموزش داده میشود عالوه بر انجام وظایف شخصی در هنگام
حضور در ماشین ،در صورت مشاهدۀ بیاحتیاطی از جانب
راننده ،به او تذکر دهند ( .)7با توجه به اهمیت پیشگیری از
حوادث ترافیکی و همچنین اهمیت طرح همیار پلیس
براساس جستجوی تیم تحقیق ،مطالعات چندانی دربارۀ
عملکرد دانشآموزان همیار پلیس بهجز مطالعۀ  Sooriو
همکاران ( )2010انجام نشده است ( .)7لذا این مطالعه با
هدف تعیین عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در مقایسه با

این مطالعۀ مقطعی ـ تحلیلی بین مهرماه تا آذرماه
سال  1394در مدارس شهر همدان اجرا شد .در
آموزشوپرورش شهر همدان ،دو ناحیه و  64مدرسه وجود
دارد که از هر ناحیه 3 ،مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب
شدند و تمام همیاران پلیس پسر دورۀ دوم آن بهعنوان افراد
گروه همیار پلیس ،تحت مطالعه قرار گرفتند .همچنین
نزدیکترین مدرسه به مدرسههای گروه همیار پلیس به
عنوان مدرسۀ شاهد انتخاب شد که تعداد نمونه در هر گروه،
 184نفر بود .دادهها از طریق پرسشنامه از سوی محقق
جمعآوری شد .میزان پاسخگویی شرکتکنندگان در مطالعۀ
حاضر  81درصد بود .بعد از گرفتن رضایتنامه از
شرکتکنندگان و همچنین گرفتن رضایتنامه از والدینشان،
دانشآموزان بهطور داوطلبانه در مطالعه شرکت کردند.
در این مطالعه از پرسشنامهای مشتمل بر سؤاالت
مربوط به آگاهی و رفتار دانشآموزان ،استفاده شد .بخش
اول پرسشنامه مربوط به متغیرهای جمعیتشناختی
شرکتکنندگان بود ( 8سؤال) .بخش دوم مربوط به سؤاالت
آگاهی ( 14سؤال) و سؤاالت رفتار ( 11سؤال) .سؤاالت
مربوط به آگاهی چهارگزینهای (یک گزینه درست/سه گزینه
غلط) با حداقل نمرۀ صفر و حداکثر نمرۀ  14بود ،سؤاالت
مربوط به رفتار دوگزینهای (بله ،خیر) با حداقل نمرۀ صفر و
حداکثر نمرۀ  11بود.
برای تعیین روایی پرسشنامه از نظر چندین متخصص
آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و پیشگیری از حوداث
استفاده شد و نظرات اصالحی ایشان در پرسشنامه اعمال
شد .همچنین برای بررسی روایی پرسشنامه ،سؤاالت
پرسشنامه برای  5نفر از دانشآموزانی که در بررسی پایایی
پرسشنامه شرکت داشتند ،خوانده شد که سطح دشواری
سؤاالت و قابلفهم بودن سؤاالت بررسی و اصالحات الزم
اعمال شد .پرسشنامه برای ارزیابی همسانی درونی سؤاالت
آن ،در اختیار  30نفر از دانشآموزان قرار گرفت و سپس از
ضریب کرونباخ استفاده شد .نمرۀ کل آلفاکرونباخ برای
آگاهی ( )0/91و برای رفتار ( )0/92بود.
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کشورها متمایز میکند ،روند رشد شاخص تصادفات است؛
بهطوری که این شاخص از سال  1990تا  1993در اغلب
کشورها رشد منفی یا آرام داشته ولی در کشور ایران این
روند مثبت بوده است .آمارها نشان میدهند که تعداد
کشتهها در ایران بیشتر از کشورهای توسعهیافته و حتی

روش بررسی

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.95

اهمیت باالیی برخوردار است؛ زیرا همهساله سبب مرگ و

سایر دانشآموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری
از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی صورت گرفت.

فروزان رضاپور شاه کالئی و همکاران | بررسی عملکرد دانشآموزان همیار پلیس….

دادههای جمعآوریشده با استفاده از  SPSSنسخۀ
 16و آزمون کای اسکوئر با سطح معناداری 0/05
تجزیهوتحلیل شدند.
مطالعۀ حاضر از سوی کمیتۀ اخالق دانشگاه علوم
پزشکی همدان نیز تأیید شد( .شماره شناسۀ اختصاصی
کمیتۀ اخالق)IR.UMSHA.REC.1394.239 :

پایۀ تحصیلی

غیرهمیار

همیار
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

چهارم

48

32/4

49

32/0

پنجم

45

30/4

51

33/3

ششم

55

37/2

53

34/6

یافتهها
در پژوهش حاضر 301 ،دانشآموز مدارس ابتدایی
شهر همدان که  49/2درصد همیار پلیس و  50/7درصد
غیرهمیار بودند ،مطالعه شدند .توزیع متغیرهای پایۀ
تحصیلی و میزان تحصیالت والدین دانشآموزان در جداول
 1و  2ارائه شده است.

جدول  .2توزیع فراوانی تحصیالت والدین دانشآموزان مطالعهشده
پدر
سطح تحصیالت والدین

مادر
غیرهمیار

همیار

غیرهمیار

همیار

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

زیر دیپلم

49

34/02

36

25

48

33/8

40

27/5

دیپلم

50

34/7

42

29/1

46

32/3

45

31/03

فوق دیپلم

16

11/1

16

11/1

12

8/4

18

12/4

لیسانس

11

7/6

27

18/7

19

13/3

25

17/2

فوق لیسانس

14

9/7

18

12/5

6

4/2

11

7/5

دکترا

4

2/7

5

3/47

11

7/7

6

4/1

کل

144

100

144

100

142

100

145

100

همان طور که جدول  2نشان میدهد ،باالترین فراوانی
تحصیالت پدر شرکتکنندگان پژوهش در گروه همیار پلیس
مربوط به مقطع دیپلم ( )34/7و در گروه غیرهمیار مربوط
به مقطع فوق دیپلم ( )29/1و همچنین باالترین فراوانی
تحصیالت مادر شرکتکنندگان پژوهش در گروه همیار
پلیس مربوط به مقطع زیر دیپلم ( )33/8و در گروه غیرهمیار
مربوط به مقطع دیپلم ( )31/03بود.
میانگین و انحرافمعیار آگاهی در گروه همیار پلیس
بهترتیب  0/686و  0/178و در گروه غیرهمیار پلیس
بهترتیب  0/718و  0/51بود که بهمنظور بررسی تفاوت بین
میزان آگاهی دانشآموزان پسر همیار پلیس با سایر
دانشآموزان در زمینۀ پیشگیری از آسیبهای ناشی از
حوادث ترافیکی ،از آزمون  tگروههای مستقل استفاده شد.
براساس مقدار  tمحاسبهشده ( )t=3/141با درجۀ آزادی
 P=0/097 ،297در سطح  ،α=0/05تفاوت معناداری بین دو

گروه از دانشآموزان همیار و غیرهمیار در زمینۀ میزان
آگاهی دربارۀ پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث
ترافیکی وجود نداشت.
همان طور که جدول  3نشان میدهد ،تخلفات
عمدهای که بیشتر از سوی دانشآموزان همیار تذکر داده
میشد ،بهترتیب مربوط به نبستن کمربند ایمنی (93/1
درصد) ،رانندگی در مواقع خوابآلودگی ( 91/04درصد)،
صحبت کردن با اطرافیان ( 90/6درصد) ،توجه نکردن به
چراغها و عالئم رانندگی ( 89/8درصد) ،رانندگی کردن
بهصورت مارپیچ ( 89/8درصد) ،خوردن و آشامیدن هنگام
رانندگی ( 89/3درصد) ،صحبت کردن با تلفن همراه
( 89/04درصد) ،سبقت گرفتن در محلهای غیرمجاز (88/8
درصد) و رانندگی با سرعت غیرمجاز ( 88/7درصد) بود.
همچنین تخلفات عمدهای که بیشتر از سوی
دانشآموزان غیرهمیار تذکر داده میشد ،بهترتیب دربارۀ
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براساس نتایج جدول  ،1بیشترین فراوانی دررابطه با
پایۀ تحصیلی در گروههای بررسیشده ،مربوط به پایۀ ششم
با  37/2درصد در گروه همیار و  34/6درصد در گروه
غیرهمیار و همچنین کمترین آن مربوط به پایۀ پنجم با
 30/4درصد در گروه همیار و پایۀ چهارم با  32درصد در
گروه غیرهمیار بوده است .نتایج آزمون کای اسکوئر نیز
نشان داد که گروهها با یکدیگر همگن بودهاند ()P=0/844

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.95

جدول  .1توزیع فراوانی پایۀ تحصیلی دانشآموزان مطالعهشده
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رانندگی در مواقع خوابآلودگی ( 95درصد) ،رانندگی با
سرعت غیرمجاز ( 92/9درصد) ،سبقت گرفتن در محلهای
غیرمجاز ( 92/2درصد) ،صحبت کردن با تلفن همراه (90/9
درصد) ،نبستن کمربند ایمنی ( 90درصد) ،خوردن و
آشامیدن هنگام رانندگی ( 88/8درصد) ،توجه نکردن به

جدول  .3شاخصهای توصیفی و مقدار آماره کای دو سازۀ رفتار
نوع تخلفی که دانشآموز باید

همیار

نتیجۀ آزمون

غیرهمیار

فراوانی

فراوانی ()%

فراوانی

فراوانی ()%

نبستن کمربند ایمنی

73

)93/1( 68

70

)90( 63

Pvalue=0/497
X2=0/ 461

صحبت کردن با تلفن همراه

73

)89/04( 65

66

)90/9( 60

Pvalue = 0/715
X2=0/134

خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی

75

)89/3( 67

63

)88/8( 56

Pvalue =0/933
X2=0/007

رانندگی هنگام خوابآلودگی

67

)91/04( 61

60

)95( 57

Pvalue =0/166
X2=1/916

رانندگی با سرعت غیرمجاز

62

)88/7( 55

57

)92/9( 53

Pvalue =0/421
X2=0/646

سبقت گرفتن در محلهای غیرمجاز

63

)88/8( 56

61

)92/2( 53

Pvalue =0/583
X2=0/301

صحبت کردن با اطرافیان

64

)90/6( 58

60

)85( 51

Pvalue =0/337
X2=0/921

رانندگی کردن بهصورت مارپیچ

59

)89/8( 53

54

)87/03( 47

Pvalue =0/642
X2=0/216

توجه نکردن به چراغها و عالئم
رانندگی

59

)89/8( 53

51

)88/2( 45

Pvalue =0/789
X2=0/072

دربارۀ آن تذکر دهد

جدول  .4شاخص توصیفی و مقدار آمارۀ کای اسکوئر وظایف شخصی
گزینهها

وظایف شخصی

گروهها

صحبت و شوخی با

همیار

)78/2(108

راننده

غیرهمیار

)68/9(102

46

همیار

)80/4(111

27

138

غیرهمیار

)80/4(119

29

148

نشستن در صندلی عقب

جمع

نتیجۀ آزمون
P value =0/074

تعداد تذکردادهها

تعداد تذکرندادهها
30

138
148

X2= 3/194
P value =0/995
X2=0

همانطور که جدول  4نشان میدهد ،بیشترین اقدام
دربارۀ انجام وظایف شخصی در گروه همیار پلیس بهترتیب
مربوط به نشستن در صندلی عقب ( 80/4درصد) ،صحبت و

شوخی با راننده ( 78/2درصد) و در گروه غیرهمیار بهترتیب
مربوط به نشستن در صندلی عقب ( 80/4درصد) ،صحبت و
شوخی با راننده ( 68/9درصد) بود.
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مواجهه با تخلف

تذکر

مواجهه با تخلف

تذکر

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.95

چراغها و عالئم ( 88/2درصد) ،رانندگی بهصورت مارپیچ
( 87/03درصد) ،صحبت کردن با اطرافیان ( 85درصد) بود.
نتایج آزمون کای دو در جدول  ،3از لحاظ تذکراتی که
دانشآموزان دربارۀ تخلفات رانندگی به رانندگان میدادند
تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

فروزان رضاپور شاه کالئی و همکاران | بررسی عملکرد دانشآموزان همیار پلیس….

همیار
تذکر دادهها

غیر همیار

تذکر ندادهها

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

9/72

2/31

9/66

2/32

تذکر دادهها
نتایج

تذکر ندادهها

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

9/63

2/46

9/5

2/67

Pvalue=0/001
آگاهی

Pvalue=0/002

X2=91/ 95

بحث

X2=52/ 25

ترافیکی ارتباط وجود دارد .ضمن اینکه تماشای انیمیشنها
میتواند موجب باال بردن تمایل آنها به اجرای قوانین و
مقررات ترافیکی ،باال رفتن تمایل دانشآموزان به مشارکت
با پلیس راهور و باالخره کاهش تخلفات ترافیکی از سوی
والدین این دانشآموزان شود ( .)11مطالعات انجامشده از
سوی  Evansو  Parker ،)2003( Normanو همکاران
( )2002( Dıaz ،)1992نیز توانایی نظریۀ رفتار
برنامهریزیشده را در ارتباط با تحقیقات مربوط به جادۀ ایمن
تأیید میکنند (.)12-14

این مطالعه یک مطالعۀ مقطعی ـ تحلیلی بود که با
هدف تعیین عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در مقایسه با
سایر دانشآموزان مدارس شهر همدان در خصوص پیشگیری
از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی انجام شد .نتایج این
پژوهش نشاندهندۀ نبود تفاوت معنادار متغیر آگاهی بین
دو گروه بود .ضمنا بین متغیرهای آگاهی و رفتار به تفکیک
گروهها رابطۀ معناداری وجود داشت ( .)P>0/05از لحاظ
تذکراتی که دانشآموزان دربارۀ تخلفات رانندگی به رانندگان
میدادند ،تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد .این
یافتهها با نتایج مطالعات  Rezaeianو همکاران ()2014

کاهش آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی در هر

( Nejadsadeghi ،)8و  Soori ،)9( )2012( Taghdisiو

جامعه به میزان پایبندی شهروندان نسبت به قوانین

همکاران ( )7مشابهت و با نتایج مطالعۀ  Allenو همکاران

راهنماییورانندگی بستگی دارد .دانشآموزان بهعنوان

( )2001ناهمخوانی دارد (.)10

همیاران پلیس موظف هستند در صورت مشاهدۀ تخلفات

برخی مطالعات از جمله مطالعۀ  )2001( Lamدر شهر
سیدنی استرالیا نشان داد که آگاهی والدین دربارۀ مخاطرات
جادهها و خیابانها با عملکرد آنها هنگام عبور از عرض
خیابان بههمراه کودکان خود ارتباط معنیدار نشان نداده
است (.)15
مطالعۀ  Gilasiو همکاران ( )2013نشان داد عملکرد
عابرین دربارۀ مقررات راهنمایی و رانندگی با آگاهی و نگرش
آنها ارتباط معنیدار آماری نداشته است (.)16

 Sooriو همکاران در پژوهش خود دریافتند که پس از
اجرای طرح همیار پلیس تا  17/9درصد کاهش در میزان
تخلفات وجود داشت .بیشترین نمونههای کاهش تخلف
مربوط به خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی بود .در تمامی
موارد 9گانۀ آموزش دادهشده به استثنای صحبت با تلفن
همراه هنگام رانندگی که میزان تخلفات پس از طرح افزایش

دانشآموزان در خصوص پیشگیری از این حوادث ،در آینده

داشت ،در بقیۀ موارد کاهش وجود داشت (.)7

میتواند باعث بهبود رفتارهای ایمن رانندگی در خود آنان

همچنین  AbdulRahmanniو
( )2014در پژوهش خود دریافتند که میان تماشای
انیمیشنها و باال رفتن میزان آگاهی دانشآموزان از تخلفات

که رانندگان آیندۀ کشور هستند ،بشود.

ZammaniMehr

حادثهساز به رانندگان وسایل نقلیه موارد تخلف را با احترام
یادآوری کنند .با توجه به اینکه رفتارهای خطرزای رانندگان
از علل عمدۀ حوادث ترافیکی در کشور محسوب میشوند و
آموزش از ارکان اصلی پیشگیری به حساب میآید ،آشنایی
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نتایج آزمون کای دو در جدول  ،4نشان داد که دربارۀ
اقدام در زمینۀ انجام وظایف شخصی بین دو گروه همیار
پلیس و غیرهمیار رابطۀ معناداری وجود نداشت.
در جدول ،5نتایج ارتباط بین متغیرهای آگاهی و رفتار
به تفکیک گروهها ارائه شده است .براساس نتایج این جدول
بین متغیرهای آگاهی و رفتار به تفکیک گروهها رابطۀ
معناداری وجود داشت (.)P>0/05

نتایج

] [ DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.6.2.95

جدول  .5ارتباط بین متغیرهای آگاهی و رفتار به تفکیک گروهها
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1397  ▐تابستان2  شمار6 فصلنامۀ علمی پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت ▐دورۀ
. تفاوت آماری معناداری وجود ندارد،ناشی از حوادث ترافیکی
 با استفاده از روشهای موثرتر برای،لذا آموزش مناسبتر
بهبود آگاهی و عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در راستای
 ضروری به،پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی
.نظر میرسد

سپاسگزاری
مطالعۀ حاضر از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان
تصویب شده و تحت حمایت مالی قرار گرفته است (شماره
) بدینوسیله از کلیۀ دانشآموزان9405273051 :طرح
شرکتکننده در این طرح و نیز تمام کسانی که در مدارس
و نیز در ادارۀ راهنماییورانندگی ما را در انجام این مطالعه
. قدردانی میشود،یاری کردند

هرچند که مطالعاتی در حوزۀ همیار پلیس از جمله
 و همکاران با هدف بررسی نقش همیارانSoori مطالعۀ
پلیس در میزان تخلفات و سوانح ترافیکی کشور در سال
 جزو اولین، لیکن مطالعۀ حاضر،)7(  انجام شده است1389
مطالعات انجامشده بهمنظور بررسی عملکرد دانشآموزان
همیار پلیس در مقایسه با سایر دانشآموزان در خصوص
پیشگیری از آسیبهای ناشی از حوادث ترافیکی است که
. نقطهقوت این مطالعه محسوب میشود،این موضوع
 خودگزارشدهی بودن،از محدودیتهای مطالعۀ حاضر
 گرچه تالش شد تا حد امکان اطالعات دانشآموزان.آن است
.دقیق و قابلاعتماد گردآوری شود

تعارض در منافع

نتیجهگیری

بین نویسندگان هیچگونه تعارض در منافع گزارش
.نشده است

بهطور کلی نتایج این پژوهش نشاندهندۀ آن است که
بین آگاهی و عملکرد دانشآموزان همیار پلیس در مقایسه
با سایر دانشآموزان در خصوص پیشگیری از آسیبهای
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