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  چکیده

هنوز   حوادث  ولي  رفته  كاهش  رو به  عفوني  بيماريهاي  ، شيوع پزشكي  علوم  و پيشرفت  بهداشت  سطح  با ارتقاي  همزمان:  مقدمه

 .  است  باقي  كودكان  و سالمت  بهداشتي  خطرات  از بزرگترين  و يكي  جهاني  مشكل  يك  بعنوان  هم

  بهداشت  هاي بيمارستانها و خانه  به  كننده مراجعه  و روستايي  شهري  مصدوم  در كودكان  حوادث  نوع  و مقايسه  تعيين:  هدف

 .١٣٧٧  سال  طي  مركزي  استان  منتخب

  و سپس  تعيين  و روستايي  شهري  مصدوم  در كودكان  حوادث  نوع  در آن  كه  است  اي مقايسه  از نوع  پژوهش  اين:  پژوهش  نوع

و در   پرونده  از مندرجات  با استفاده  پژوهشگر تا حد امكان  توسط  كه  بوده  اطالعات  ثبت  ها، برگه داده  ابزار گردآوري. شد  مقايسه

 .  است  گرديده  تكميل  از والدين  با پرسش  منازل  درب  به  يا با مراجعه  ، تلفني نقص  داشتن  صورت

  ساله ١-١٢  كودك ٣٠٠و   شهري  مصدوم  ساله ١-١٢  كودك ٥٦٠  يعني  پژوهش  جامعه  همان  نمونه  پژوهش  در اين:  نمونه

 .بودند  روستايي  مصدوم

دو   در مقايسه. بود  و سقوط  و جراحات  ، زخم ، شكستگي ، مسموميت در شهر و روستا سوختگي  افتاده  اتفاق  حوادث  انواع:  نتايج

  درروستا بوده  حادثه  نوع  بيشترين  و جراحات  در شهر و زخم  حادثه  نوع  بيشترين  شكستگي  حادثه  شد كه  استنباط  چنين  جامعه

 . است

  و كودكان  مادران  به  از آن  پيشگيري  در جهت  حوادث  خطرزاي  عوامل  آموزش  شگر در جهتپيشنهاد پژوه:  گيري ونتيجه  بحث

  در كودكان  مؤثر بر آن  و عوامل  و علل  حوادث  بررسي  بيشتر در زمينه  تحقيقات  پژوهشگر پيشنهاد انجام.  است  و روستايي  شهري

  .را دارد  و روستايي  شهري

 
   و روستايي  شهري  ، كودكان در كودكان  حوادث : كليدي  هاي واژه 
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  مقدمه

  با آن  كودكان  كه  بهداشتي  مشكل  ، بزرگترين كنوني  در دنياي   

 عوامل  نيستند، بلكه  اي و تغذيه  عفوني  روبرو هستند، بيماريهاي

  پيشرفت. كنند راتهديد مي  آنان  سالمت  هستندكه  انساني و  محيطي 

از بيماريها را   بسياري  زندگي  سطح  و باال رفتن  كيپزش  علوم

  كودكان  بين  از حوادث  ناشي  اما صدمات  است  كرده  كن ريشه

  از كودكان  عضو بسياري  و مير و نقص  مرگ  و سبب  بوده  فراوان

  ).Oconner ،1989(شود  مي

ا ر  و مير در جهان  مرگ  علت  پنجمين  جهاني  بهداشت  سازمان 

  بنابر اظهارات). ١٣٧٠،  و همكاران  مجلسي(كند  ذكر مي  حوادث

Spiss and Beal (1990 (علت  در چهار دهه اخير حوادث  

  خود اختصاص  را به  ساله ١٢تا  ١  و مير كودكان  مرگ  اصلي

،  طبيعي  از عوامل  و مير ناشي  مرگ  ميزان  كاهش  عليرغم.  است داده

  به.  است  يافته  افزايش  در كودكان  ز حوادثا  و مير ناشي  مرگ

  به  مورد مربوط ٦،  در كودكان  مورد مرگ ١٠از هر   كه  نحوي

: نيز اظهار ميدارد) ١٣٦٩(  ياريگرروش.  است  بوده  گوناگون  حوادث

و   قانوني  مركز آمار پزشكي  از سوي  آمار منتشره  آخرين  بر طبق

نيز   در ايران  كودكان  مرگ  علت  ينيا سوم  زهرا، دومين  بهشت

 . است  حادثه

   Lettylie در   ازحوادث  ، پيشگيري)١٩٩٤(  و همكاران

اند  كرده  محسوب  از كودكان  مراقبت  واقعي  بخش  را بعنوان  كودكان

  پژوهش.  است  نيز در گرو تحقيق  وادثحاز   پيشگيري  و آينده

 .  است  گرفته  زير انجام  و سوالد  به  منظور پاسخگويي  حاضر به

 در كودكان ١٣٧٧  درسال  افتاده  اتفاق  حوادث  انواع -١

بيمارستانها و   به  كننده مراجعه  و روستايي  شهري  مصـــدوم 

 كدامند؟  مركزي  استان  منتخب  بهداشت  هاي خانه

 سن و  جنس  در شهر و روستا برحسب  افتاده  اتفاق  حوادث -٢

 با يكديگر دارند؟ تفاوتي  چه  انكودك 

  

 مواد و روشها  

در   حوادث  نوع  در آن  كه  است  اي مقايسه  پـژوهش  ايــن   

بيمارستانها و   به  كننده  مراجعه شهري و روستايي  مصدوم  كودكان

و   تعيين ١٣٧٧  در سال  مركزي  استان  منتخب  بهداشت  هاي خانه

  در دست پژوهشگر با  كه  ترتيب  بدين.  است  شده  مقايسه  سپس

  و آن  نموده  مراجعه  پژوهش  محيطهاي  به  اطالعات  ثبت  برگه  داشتن

  ناقص  و در صورت  پرونده  از مندرجات  با استفاده  راتا حد امكان

  و با پرسش  منازل  درب  به  يا با مراجعه  تلفني  پرونده  اطالعات  بودن

 . است  كرده  تكميل  از والدين

  دو گروه  و شامل  پژوهش  جامعه  همان  ، نمونه پژوهش  در اين   

  و كودكان  كودك ٥٦٠تعداد   به  شهري  مصدوم  ساله١ـ  ١٢  كودكان

در   بودند كه  كودك ٣٠٠تعداد   به  روستايي  مصدوم  ساله ١ـ  ١٢

  تانهايبيمارس  اورژانس  در شهر به  اي حادثه  علت  به ١٣٧٧  سال

 ١٦  بهداشت  هاي خانه  و در روستا به و تفرش  اراك  شهرهاي

  بيمارستانهاي  به  ارجاع  دو شهر و در صورت  حومه  منتخب  روستاي

شهرها و   ساكن  بروز حادثه  و هنگام  مذكور مراجعه  شهرهاي

  نيز در همان  پژوهش  انجام  و در زمان  مذكور بوده  روستاهاي

  مانده  عقب  كودكان. اند بوده  ساكن  منتخب  ستاهايشهرها و رو

  ، كودكان شده  شناخته  رواني  بيماري  مبتال به  والدين  ، كودكان ذهني

...) و  ، خودكشي قتل(  عمدي  و حوادث  طبيعي  از بالياي  ديده  حادثه

ها نيز از آمار  داده  و تحليل  تجزيه  جهت. شدند  حذف  از پژوهش

  براي  كه  صورت  شــد، بدين  استفــاده  و استنبــاطي  توصيفي

فيشر و   و دقيق X2  از آزمون  كيفي  دو صفت  ميان  ارتباط  بررسي

  كارگيري  با به t  از آزمون  كمي  دو صفت  ميان  ارتباط  بررسي  جهت

 .شد  استفادهSPSSافزار  نرم

  نتايج

  اتفــاق  حادثه  نوع  شترينبي  داد كه  نشان  پژوهش  هاي يافته   

) درصد ٣/٣٢(روستا   به  نسبت) درصد ٥/٧٧(در شهـر   افتــاده

در ) درصد ٦/٣٦(  و جراحات  زخم  و در مقابل  شكستگي  حادثه

  محسوب  حادثه  نوع  بيشترين) درصد ٦/٣(شهر   به  روستا نسبت

  نوع  بين  دادكه  نشان X 2 آماري  آزمون). ١  شماره  جدول(شد  مي
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  ارتباط) شهر وروستا(  آنان  سكونت  و محل  كودكان  حوادث

  ).    P= ٠/ ٠٠٠(       دار وجود دارد معني

  

نوع حوادث در دو گروه كودكان مصدوم : ١جدول شماره 

در استان مركزي، سال ) n=۳۰۰(و روستايي ) n=٥٦٠(شهري 

۱۳۷۷  

  محل سكونت  نوع حادثه

  روستا  شهر

  )٧/٢٢(٦٨  )٦/٣(٢٠  سوختگي

  )٧/٣(١١  )٣/١(٧  مسموميت

  )٣/٣٢(٩٧  )٥/٧٧(٤٣٥  شكستگي

  )٦/٣٦(١١٠  )٣/٦(٢٠  زخم و جراحات

  )٧/٤(١٤  )٠/١٤(٧٨  سقوط

  .اعداد داخل پرانتز درصدها را نشان مي دهد∗

  

در   داد كه  ها نشان يافته  كودك  و سن  حادثه  در مورد نوع

،  افتاده  اتفاق  درصد حادثه  ، بيشترين شهري  ساله ١ـ  ٣  كودكان

  روستايي  كودكان) درصد ٣/٢٧(  در مقابل) درصد ٥/٦٤(  شكستگي

 درصد  بيشترين  روستايي  ساله ١ـ٣  در كودكان  بود و در مقابل

در . بود) درصد ٦/٧(  شهري  به  نسبت)درصد ٩/٤٠(  سوختگي

  حادثه  بيشترين  ترتيب  به  شهري  سال ٨ـ١٢و   سال ٤ـ٧  كودكان

  كودكان  به  نسبت)درصد٣/٥٨درصدو ٨/٧٧( شكستگي  افتاده  اتفاق

  در كودكان  بود و در مقابل) درصد ٢/٣٤درصد و  ٧/٣٤(  روستايي

  حادثه  به  درصد مربوط  بيشترين  روستايي  سال ٨ـ١٢و   سال ٤ـ٧

  كودكان به  نسبت)درصد ٠/٤٧درصد و  ١/٤٢(  و جراحات  زخم

  نيز نشان X 2 آماري  آزمون. بود) درصد٨/٣درصد و ٤/٤(  شهري

و   حادثه  متغيــر نوع  بيــن  مختــلف  سني  در گروههاي  داد كه

  سنين  در تمامي(دار وجود دارد  معني  ارتباط  سكونت  محل

٠۰۰/٠=P .(داد   ها نشان يافته  كودك  و جنس  حادثه  با نوع  در ارتباط

  شهري  در دختران  افتاده  اتفاق  ثدرصدحواد  بيشترين  كه

  روستايي  كودكان) درصد٥/٢٤(  در مقابل) درصد٨/٧٢( شكستگي

در ) درصد ٢/٣٤(  و جراحات  نيز زخم  روستايي  در دختران. بود

در . بود  حادثه  نوع  بيشترين) درصد٠/٤(  شهري  كودكان  مقابل

در   ، شكستگي هافتاد  اتفاق  درصد حادثه ٩/٧٩نيز   شهري  پسران

  در پسران  حادثه  و بيشترين  روستايي  كودكان) درصد ١/٣٦(  مقابل

) درصد ٨/٣(  درمقابل) درصد ٣/٣٨(  و جراحات زخم روستايي

و   در دختران  هم  داد كه  نشانX 2  آماري  آزمون. بود  شهري  پسران

دار  معني  ارتباط  ونتسك  و محل  حادثه  متغير نوع  ، بين در پسران  هم

 ).P=۰۰۰/۰( وجود دارد

  گيري و نتيجه  بحث 

  اتفاق  حادثه  نوع  بيشترين  داد كه  نشان  پژوهش  ها در اين يافته   

  مصدوم  و در كودكان  ، شكستگي شهري  مصدوم  در كودكان  افتاده

نيز در ) ١٣٥٥(  و معتمدي  واليتي. بود  و جراحات  ، زخم روستايي

  به  در هر مكان  حادثه  داشتند كه  اشاره  نكته  اين  خود به  ژوهشپ

  نوع  در تعيين  محيطي  شود و شرايط گر مي جلوه  خاص  اي گونه

  حادثه  ، نوعي آن  شرايط  به  بسته  دارد و در هر محيط  دخالت  حادثه

،  آمل  در شهرستان) ١٣٧٦(  ذبيحي  در پژوهش.  شايعتر است

و در ) درصد ٨٨/٢٧(  سوختگي  افتاده  اتفاق  حادثه  نوع  بيشترين

تبريز، نيز   در شهرستان) ١٣٧٠(  و همكاران  مجلسي  پژوهش

.  است  بوده  سوختگي) درصد ٢/٥١(  درصد حوادث  بيشترين

  و روستايي  شهري  كودكان  والدين  به  رسد كه نظر مي  به  بنابراين

  هاي و خانه  درماني  نها و مراكز بهداشتيبيمارستا  به  كننده  مراجعه

آنها   ايجاد كننده  و عوامل  ، علل دو حادثه  اين  در خصوص  بهداشت

  هر كدام  كه  ديگري  صدمات  از آنها، همچنين  پيشگيري  و طرق

  داده  شـــوند، با تأكيد بيشتري آموزش  تلقي  و جدي  توانند مهم مي

،  پرستاري  ، دانشجويان پرستاران  وسطتواند ت كار مي  اين. شود

. شود  عملي  بهداشتي  و مراقبين  ، بهورزان مراكز بهداشتي  پرسنل

و در هر   مختلف  سني  درگروههاي  كه داد  نشان  پژوهش  هاي يافته

  داري معني  آماري  ارتباط  سكونت  با محل  حادثه  ، نوع دو جنس

  شهري  كودكان  براي  متفاوتي  حوادث  كه  است  بيانگر آن  اين. دارد

  اتفاق  مختلف  سني  هاي در گروه  روستايي  با كودكان  در مقايسه
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  زندگي  متفاوت  محيطي  از شرايط  تواند ناشي مي  بود كه  افتاده

در ) ١٣٧٦(  ذبيحي  در پژوهش. باشد  يا روستايي  شهري  كودكان

  و كودكان  شتر دچار سوختگيبي  ساله ١ـ٢  ، كودكان آمل  شهرستان

 .بودند  ديگر شده  و صدمات  بيشتر دچار بريدگي  ساله ٣ـ٤

با   شهري  و پسران  با روستايي  شهري  در دختران  حادثه  نوع   

  و ويژگيهاي  كودك  جنس  بنابراين.  است  بوده  نيز متفاوت  روستايي

شهر   متفاوت  محيطي  شرايط  ، همچنيــن آن  به  مربوط  رفتاري

و   مجلسي.  است  مؤثربوده  حادثه  روستا در بروز نوع  به  نسبت

  تبريز، دريافتند كه  شهرستان در  نيز در پژوهشي) ١٣٧٠(  همكاران

از   متفاوتي  ، شيوع دو جنس  ميان  و شخصيتي  رفتاري  ويژگيهاي

،  پرستاران  بنابراين. بود  شده  سبب  را در هر دو جنس  حوادث

  بهداشتي  و مراقبين  ، بهورزان ، دانشجويان پزشكان ، مدارس  مربيان

  چه  كودكشان  و موقعيت  مندي را از رفتار و عالقه  والدين  بايستي

  نمايند تا با شناخت  آگاه  تكامل  مختلف  پسر در مراحل  دختر و چه

  قوعاز و  پيشگيري در خود را  ها بتوانند نقش ، آن بيشتر والدين

  آموزشي  كالسهاي  تشكيل  بنابراين. ايفا نمايند  احسن بنحو  حوادث

  اين  به  رسيدن  براي  مناسب  اي تواند وسيله مي  مختلف  در مكانهاي

  تعيين  كند جهت پژوهشگر پيشنهاد مي  همچنيـــن.   باشد  هدف

در   بطور كامل  حوادث  ثبت  هاي  ، بـرگه حوادث  جزئيات  دقيق

  و بيمارستانها تكميل  بهداشت  هاي ، خانه درماني  مراكز بهداشتي

  حوادث  ثبــت  جهت  و دقيق  منظم  كدگزاري  شوند و از سيستم

در   تحقيقات  پيشنهاد انجام پژوهشگر  همچنين. شود  استفاده  كودكان

  مادران  نگرش ، عملكرد و آگاهي  ميزان  اي مقايسه  بررسي:  هاي زمينه

  ، انجام از حوادث  پيشگيري  در خصوص  و روستايي  هريش

  با پژوهش  كشور و مقايسه  استانهاي  در بقيه  مشابه  پژوهشهاي

  مركزي  حاضر در استان  پژوهش  مشابه  اي دوره  حاضر، تكرار انجام

 و  شهري  و كودكان  والدين  آموزشي  نيازهاي  و ساير استانها، تعيين

 .را دارد  از حوادث  پيشگيري  صوصخ در  روستايي

  منابع 

  توسط  شده  انجام  اقدامات  ، بررسي)١٣٧٦. ( ، علي ذبيحي -   

  نوپا و ارتباط  در كودكان  حوادث  از وقوع پيشگيري  جهت  والدين

  ، درماني مراكز بهداشتي  به  در مراجعين  افتاده  اتفاق  حادثه  با نوع  آن

 دانشگاه  پرستاري ارشد  کارشناسي  نامه  ، پايان١٣٧٥  ، سال شهر آمل

 .١٢٩ ص ، ايران  پزشكي  علوم 

  سال ١٥زير   حوادث  بررسي). ١٣٧٠. ( و همكاران  مجلسي -

،  بيستم  ، سال ايران  بهداشت  ، مجله١٣٦٩  تبريز در سال  شهرستان

 ٥٠  ، ص تهران  پزشكي  علوم  انتشارات:  تهران. ١ـ٢  شماره

در   حوادث). ١٣٥٥. (، محمد معتمدي. اكبر  ، علي واليتي -    

 ٢٧  ، ص پنجم  ، سال پزشكي  نظام  ، مجله كودكان

، سمينار  كودكان  حوادث). ١٣٦٩.(، محمد روش ياريگر -  

:  تهران.  دبستاني  پيش  كودكان  مسايل  و آموزشي  علمي  سراسري

  .٧  صكشور،   بهزيستي  سازمان  حمايتي  حوزه

- Lettylie., et al. (1994), American public health 
association American academy of pediatrics 
injury prevention standards. Pediatrics, 94(6): 
1044-8. 

- Oconner P., (1989), Accident death in 
Australian children. Pediatrics. Vol. 19: 230-
2. 

- Spiss J., Beal S. (1990), October: A Harbinger 
of pediatric trauma.J.of Emergency Nursing. 
Macgrowill co. New York: 329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMPARATIVE STUDY OF TYPE OF ACCIDENTS IN RURAL AND 
URBAN INJURED CHILDREN 

  
Abbasi Marani, F.MS1 Mirzaee, B..MS2 Marbaghi, A. MS1 Haghani, H.MS3 

 
ABSTRACT 
Background: Coincident with health promotion and medical science improvement, 
the incidence of infectous  disease declined but the accidents still remain as a 
universal problem and one of most important danger to children's health. 
Objective: To determine the type of accidents, their cases, time and place of 
occurrence in rural and urban children, in central state of Iran. 
Design: This was a comparative study. Data explained accidents happened for 
children in urban and rural areas and then compared.  
Samples: 560 urban injured child of age 1-12 and 300 rural injured child participated 
in study. 
Results: The finding indicated that the predominant accident were burn, poisoning, 
fractures, wounds and falls. In comp airing two population, fracture was 
predominant accident in urban and wounds were predominant in rural areas. 
Conclusion: Research findings suggest, community education about accident's risk 
factors. Further research is recommended to find out the specific risk factors. 
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