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مقدمه: سوانح و حوادث یکی از معضالت بهداشت عمومی و مهمترین علل مرگ و میر کودکان در جهان 

الگوهای سوانح می تواند  بودن کودکان، شناخت  پذیر  به آسیب  توجه  با  ما محسوب می شود.  و کشور 

راهبردهای مناسبی جهت پیشگیری از سوانح فراهم نماید. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژی سوانح 

و حوادث در کودکان زیر 6 سال آزاد شهر یزد انجام گرفت.

روش کار: این یك مطالعه توصیفی_تحلیلی از نوع مقطعی بود. اطالعات مربوط به 300 کودك زیر 6 سال 

با روش نمونه گیری آسان سهمیه ای از مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی آزاد شهر در پاییز 

1390 با چک لیست از طریق مصاحبه گردآوری گردید. داده ها پس از کدبندی با استفاده از آزمون کای 

دو و با نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.

بر اساس  بود.  میانگین سن کودکان مورد مطالعه 30/5 ماه و میانگین سن مادران 26 سال  یافته ها: 

یافته های تحقیق 78/4 درصد از کل کودکان مورد مطالعه دچار سانحه شده اند. صدمه بدنی 50/7 درصد، 

سوختگی 15/3 درصد، سقوط 12 درصد، مسمومیت 11 درصد، حادثه ترافیکی 10/3 درصد و غرق شدگی 

0/7 درصد علل سوانح در کودکان بود. فرزندان پدران کارمند و مادران و پدران با تحصیالت باالتر، دچار 

 )P>0/001( تعداد حادثه کمتری شده  بودند که این اختالف از لحاظ آماری معنادار بود

نتیجه گیری: آمار سوانح در آزاد شهر در مقایسه با مطالعات مشابه انجام شده رقم باالیی است لذا توصیه 

می شود که با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش والدین گامی موثر در جهت کاهش حوادث 

در کودکان برداشته شود.

مقدمه 
بیماریها  اجتناب  قابل  و  اصلی  علل  از  ها  و مصدومیت  سوانح 

و مرگ در بیشتر کشورهای جهان به شمار می رود و آسیب 

های ناشی از حوادث تا سال 2020 دومین علت معلولیت در 

معلولیت  و  مرگ  علت  سومین  و  توسعه  حال  در  کشورهای 

از حوادث 12  ناشی  بود، آسیب های  دنیا خواهند  در سراسر 

درصد از بار بیماری ها و باالترین میزان مرگ و میر از حوادث 

غیرعمدی را در دنیا به خود اختصاص داده اند ]1[. دهه حاضر 

از  یکی  سوانح   .]2[ است  گرفته  نام  سوانح  از  پیشگیری  دهه 

قرن  در  واگیر  غیر  های  بیماری  های  همه گیری  عمده ترین 

حاضر را تشکیل می دهد ]3، 4[ و اکنون دیگر به عنوان اتفاقی 

مجله علمی پژوهان
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صفحات 49 تا 57
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محمود وکیلی و همکارانبررسی وضعیت سوانح و حوادث کودکان 

بوده ]10[ که یکی از آسیب پذیرترین گروه در خصوص آسیب 

ها و سوانح محسوب می شوند ]2، 16[ زیرا به علت محدودیت 

های فیزیولوژیکی، فرایند رشد و نمو، پیشرفت حسی و حرکتی، 

ویژگی های رفتاری، ظرفیت واکنشی )تجربه، نیاز به آموزش، 

را  گروه  این  آمیز(  مخاطره  رفتارهای  و  ماجراجویی  تجسس، 

امر در کنار سایر فاکتورهای  این  مستعد حوادث می کند که 

از سوی  مراقبت  و  نظارت  ایمنی محیط،  درجه  مثل  محیطی 

والدین اشکال جدی تر و خطرناک تری پیدا می کند ]4، 11[. 

بر اساس آمار پزشکی قانونی، در کشور ما سوانح دومین علت 

مرگ و میر کودکان شناخته شده است. سوانح در کودکان به 

اشکال مختلف مشاهده می گردد از جمله مسمومیت ها، سقوط 

از  ناشی  صدمات  سوختگی،  خفگی،  گرفتگی،  برق  بلندی،  از 

تنبیه بدنی و تصادم )برخورد انواع وسایط نقلیه با یکدیگر و با 

عابر پیاده، پرتاب سنگ یا وسایل دیگر و غیره(، که با توجه به 

سن کودک نوع خاصی از سانحه در آنها بیشتر اتفاق می افتد 

]2[. در انگلستان هر ساله 10 درصد از کودکان به علت حوادث 

نیاز به خدمات درمانی پیدا می کنند و در فرانسه 2/9 درصد 

از جمعیت )بیش از 1/5 میلیون نفر( با نوعی ناتوانی ناشی از 

حوادث زندگی می کنند ]11[ و در تحقیقی که در تهران انجام 

به عنوان شایعترین علت مرگ و میر در سنین  از سوانح  شد 

14-1 سالگی نام برده شده است ]16[. از آنجا که کودکان امروز 

آینده سازان فردای جامعه هستند، شناخت الگوهای سوانح و 

حوادث در این گروه سنی جهت برنامه ریزی اصولی در جهت 

از  است.  مفید  آن  احتمالی  عوارض  و  میر  و  مرگ  از  کاستن 

این رو برآن شدیم که به بررسی وضعیت سوانح و حوادث در 

کودکان زیر 6 سال در مرکز آزادشهر یزد بپردازیم.

روش كار
این تحقیق یك مطالعه توصیفی_تحلیلی می باشد که به روش 

مقطعی انجام گرفته است. جمعیت مورد بررسی، مادران دارای 

بهداشتی  مرکز  کلینیك  به  کننده  مراجعه  سال   6 زیر  کودك 

پاییز  در  خدمات  گرفتن  برای  که  بوده  یزد  آزادشهر  درمانی 

1390 به کلینیك مراجعه کرده اند. با فرض فراوانی 50 درصد 

حادثه در کودکان و با اطمینان 95 درصد و خطای 6 درصد 

و تصادفی محسوب نمی شود، بلکه بخشی از بهایی است که 

انسان به ازای پیشرفت تکنولوژی می پردازد ]5[. بنابر تعریف 

 International labor Organization:( کار  المللی  بین  سازمان 

ILO( حادثه یک اتفاق پیش بینی نشده و خارج از انتظار است 

که سبب صدمه و آسیب گردد ]6[. سوانح هم مانند بیماریها 

سیر طبیعی خاص خود را دارند و همچون بیماریهای دیگر از 

الگوی اپیدمیولوژیک یعنی تداخل عامل، میزبان و محیط زیست 

پیروی می کنند، که این سه با هم موجب آسیب یا جراحت می 

شوند. سوانح در بعضی گروه های سنی، در بعضی ساعات روز یا 

هفته و در بعضی جاهای معین خیلی بیشتر بروز می کنند ]7[. 

بر اساس آمارهای منتشر شده ضایعات ناشی از حوادث یکی از 

پنج علت عمده مرگ در گروه های مختلف سنی در کشورهای 

ترین  مهم  از  یکی  و   ]8[ است  پیشرفت  حال  در  و  پیشرفته 

عوامل ایجاد کننده معلولیت ها در کشورهای توسعه یافته دنیا 

می باشد ]9، 10[ و همچنین هزینه ها و مخارج ناشی از حوادث 

بسیار سرسام آور بوده و معلولیت های ناشی از حوادث باعث 

از دست رفتن نیروی انسانی فعال به همراه میلیونها ساعت کار 

مفید می گردد ]11[. بر اساس آمار مرگ و میر کودکان زیر 6 

سال در سال 1387 در ایران، حدود 21 درصد میزان مرگ و 

میر مربوط به حوادث و سوانح غیرعمدی است که از این میزان 

43 درصد به حوادث خانگی و 42/8 درصد به حوادث ترافیکی 

و  حوادث  بروز  زمینه  در  ایران  کشور   .]12[ دارد  اختصاص 

تصادفات در گروه نخستین کشورهای جهان قرار دارد ]13[، در 

کشورهای غربی بعد از مرگ و میر به علت بیماری های قلبی 

است  گرفته  قرار  شیوع  سوم  درجه  در  حوادث  ها،  سرطان  و 

]14[. حوادث دارای انواع جاده ای، خانگی، صنعتی، سوختگی 

و سقوط است ]15[. سوانح و حوادث در هر سنی ممکن است 

اتفاق بیفتد ]9[. آسیب، خطر عمده ی سالمت بالغین در دنیا و 

شایعترین علت مرگ در سنین 42-1 سال محسوب می شود 

و  در گروه های سنی کودکان  از آسیب  ناشی  میر  و  و مرگ 

است  و سرطان  عروقی  قلبی  های  بیماری  از  بیشتر  نوجوانان 

]13[. امروزه یکی از مهم ترین مسائل بهداشت عمومی و یکی 

جوامع  از  اعم  مختلف  جوامع  در  میر  و  مرگ  اصلی  علل  از 

صنعتی و پیشرفته و یا در حال توسعه مسئله سوانح در کودکان 
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حجم نمونه الزم 267 نفر برآورد شد و برای اطمینان بیشتر 

آسان  روش  از  گیری  نمونه  برای  شد.  مطالعه  وارد  نفر   300

اول  از هفته های  کاری  روز  ابتدا 4  استفاده شد،  ای  سهمیه 

و سوم مهر و هفته های دوم و چهارم آبان به تصادف انتخاب 

ادامه آن  از این چهار روز و  با شروع مطالعه در هریک  شد و 

در روزهای متوالی بعدی، تمام مادران دارای کودک زیر شش 

سال مراجعه کننده به مرکز به طور سرشماری تا تکمیل 75 

نمونه وارد مطالعه شدند تا حجم کلی 300 نمونه تکمیل شد. 

قابل ذکر است که موارد تکراری وارد مطالعه نمی شدند. الزم 

به ذکر است در این تحقیق منظور از نقص جزئی آسیبی است 

که منجر به مراجعه سرپایی به مراکز ارائه خدمات سالمتی اعم 

از خصوصی یا دولتی شده اما کودک بستری نشده باشد. برای 

جمع آوری داده ها فرم مخصوصی به شکل چک لیست طراحی 

و  جنس  شامل  دموگرافیکی  اطالعات  اول  بخش  در  که  شد 

سن کودک، رتبه تولد کودک، میزان تحصیالت والدین، شغل 

والدین، سن مادر و  در بخش دوم نوع حادثه و علت آن ، نتیجه 

کلینیك  به  کننده  مراجعه  مادران  با  مصاحبه  روش  به  حادثه 

وارد  و  بندی  آمده کد  بدست  اطالعات  تکمیل گردید. سپس 

کامپیوتر شد و با آمار توصیفی شامل میانگین و درصد فراوانی 

نرم  از  استفاده  با  و   X2 آماری آمار استنباطی شامل آزمون  و 

افزار آماری SPSS نسخه 21 در سطح خطای 5 درصد تجزیه 

و تحلیل شد.

یافته ها
در این مطالعه 156 کودك پسر )52 درصد( و 144 کودك دختر 

کودکان  سن  میانگین  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  درصد(   48(

مورد مطالعه 30/55 ماه و میانگین سن مادران 26 سال بود. 

یافته های تحقیق نشان می دهد که 78/4 درصد از کل کودکان 

مورد مطالعه دچار سانحه شده اند که ترتیب صدمه بدنی 50/7 

درصد، سوختگی 15/3درصد، سقوط 12 درصد، مسمومیت 11 

درصد، حادثه ترافیکی 10/3 درصد و غرق شدگی 0/7 درصد 

سوانح در کودکان می  باشد. در جدول شماره یک نوع حادثه 

به تفکیک جنسیت در کودکان زیر 6 سال آزادشهر نشان داده 

شده است. همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده می شود در 

مجموع سقوط در دختران بیشتر از پسران بوده است در حالیکه 

بقیه سوانح در پسران بیشتر بوده است. توزیع فراوانی ویژگی 

های فردی و خانوادگی نمونه های پژوهش بر حسب رخداد و 

پاییز 1390 در جدول شماره 2 نشان  عدم رخداد سانحه در 

داده شده است. بر طبق نتایج 4/6 درصد از فرزندان چهارم و 

باالتر اصاًل حادثه ندیده بودند در حالیکه 50/8 درصد از فرزندان 

اول حادثه ندیده بودند. کودکان اول خانواده بیشتر دچار حادثه 

رتبه  هرچه  که  شود  می  مشاهده  جدول  این  در  شده  بودند. 

تولد افزوده شده فرزندان با تعداد حادثه کمتری مواجه شده اند 

و  حادثه  دچار  کودکان  درصد  یافت  افزایش  تولد  رتبه  هرچه 

تعداد سوانح کم شد ولی از نظر آماری رابطه معنی داری بین 

 .)P=0/1( تعداد کل سانحه و رتبه تولد فرزندان بدست نیامد

طبق این جدول40 درصد از فرزندان پدران کارمند دچار حادثه 

با فرزندان پدران با شغل آزاد 60  نشده بودند که در مقایسه 

درصد آمار قابل توجهی است. همچنین فرزندان پدران کارمند 

دچار تعداد حادثه کمتری شده اند که این رابطه از لحاظ آماری 

فرزندان  درصد   6/2 همچنین   .)P>0/001( شد  معنادار  نیز 

مقایسه  در  که  بودند  نشده  حادثه  دچار  اصاًل  کارمند  مادران 

کمتری  خیلی  آمار  درصد   93/8 خانه دار  مادران  فرزندان  با 

است )P=0/19(. هرچه سطح تحصیالت پدر باالتر رفته تعداد 

سوانح کمتر شده است. همچنین رابطه آماری معناداری بین 

 )P>0/001( دارد پدر وجود  میزان تحصیالت  با  تعداد سوانح 

با میزان  و همینطور رابطه آماری معناداری بین تعداد سوانح 

تحصیالت مادر وجود دارد در کل هر چه میزان تحصیالت در 

 .)P>0/001( والدین باالتر رفته تعداد حادثه کمتر شده است

 20/8 و  پسران  از  درصد   22/4 که  داد  نشان   3 نتایج جدول 

اکثریت  بودند  نشده  حادثه ای  دچار  اصاًل  دختران  از  درصد 

دختران )64/6 درصد( یك حادثه دیده بودند در حالیکه )22/4 

درصد( از پسران دو حادثه و بیشتر دیده بودند که بر حسب 

آزمون کای دو تعداد سوانح به تفکیک جنسیت از نظر آماری 

حادثه  از  بعد  کودکان  از  درصد   81  .)P=0/15( نشد  معنادار 

بستری  درصد   3 و  جزئی  نقص  دارای  درصد   16 بوده  سالم 

در بیمارستان شده بودند که از 9 مورد )3 درصد( بستری در 

بیمارستان: 2 مورد به علت سقوط و 5 مورد مربوط به حادثه 
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جدول 1. بررسی نوع سانحه برحسب جنس در کودکان زیر 6 سال آزادشهر در پاییز 1390

       
نوع حادثه

جنس

جمع
دختر )درصد(فراوانیپسر )درصد(فراوانی

152)47/9(69)53/2(83صدمه بدنی

2)0(0)1/3(2غرق شدگی

33)9/7(14)12/2(19مسمومیت

31)9(13)11/5(18حادثه ترافیكی

36)14/6(21 )9/6(15سقوط

46)14/6(21)16(25سوختگی

جدول 2. توزیع فراوانی ویژگی های فردی و خانوادگی نمونه های پژوهش بر حسب رخداد و عدم رخداد سانحه در پاییز 1390 

فراوانی موارد سانحه دیدهویژگی
)درصد(تعداد

فراوانی موارد عدم سانحه
)درصد(تعداد

سطح معناداری

جنس
پسر
دختر

121)51/5(
114)48/5(

35)53/8(
30)46/2(P=0/42

رتبه تولد

اول
دوم
سوم

چهارم و باالتر

148)63(
67)28/5(
16)6/8(
4)1/7(

33)50/8(
20)30/8(
9)13/8(
3)4/6(

P=0/1

شغل پدر
کارمند
آزاد

187)79/6(
48)20/4(

26)40(
39)60(P>0/001

تحصیالت پدر

ابتدایی
راهنمایی

دیپلم
باالتر از دیپلم

42)17/9(
99)42/1(
82)34/9(
12)5/1(

13)20(
11)16/9(
30)46/2(
11)16/9(

P>0/001

شغل مادر
کارمند
خانه دار

7)3(
228)97(

4 )6/2(
61 )93/8(P=0/19

تحصیالت مادر

ابتدایی
راهنمایی

دیپلم
باالتر از دیپلم

93)39/6(
61)26(

79)33/6(
2)0/9(

20)30/8(
11)16/9(
28)43/1(
6)9/2(

P>0/001

 جدول 3. بررسی تعداد سوانح به تفکیک جنس در کودکان زیر 6 سال آزادشهر در پاییز 1390

        
تعداد حادثه

جنس
سطح معناداری

دختر )درصد(فراوانیپسر )درصد(فراوانی

)20/8(30)22/4(35    اصالً حادثه ای رخ نداده باشد

P=0/15 )64/6(93)55/1(86   یك حادثه رخ داده باشد

)14/6(21)22/4(35 دو حادثه و بیشتر رخ داده باشد              
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ترافیکی و 1 مورد به علت سوختگی و 1 مورد به علت صدمه 

بدنی بوده است )جدول شماره 4(. همانطور که در این جدول 

مشاهده می شود بین وضع بدنی کودك پس از حادثه به تفکیک 

.)P>0/001( جنس ارتباط آماری معناداری به دست آمد

جدول 4. بررسی وضع بدنی کودك پس از حادثه برحسب جنس در کودکان زیر 6 سال آزادشهر در پاییز 1390

جنس

وضع بدنی کودك      

سطح معناداریبستری در بیمارستان)درصد(تعدادنقص جزئی)درصد(تعدادسالم)درصد(تعداد

)0(0                                           )16/7(26                         )83/3(130                      پسر

P>0/001 )6/3(9                               )15/3(22                        )78/5(113                      دختر

)3(9                                   )16(48                            )81(243                          جمع

بحث
سوانح  اپیدمیولوژی  بررسی  منظور  به  مقطعی  ای  مطالعه 

شد.  انجام  یزد  آزادشهر  سال   6 زیر  کودکان  در  حوادث  و 

از  داد که 78/4 درصد  نشان  مطالعه  این  از  یافته های حاصل 

ترتیب  بودند که  کل کودکان مورد مطالعه دچار سانحه شده 

بدنی 50/7 درصد، سوختگی 15/3 درصد، سقوط 12  صدمه 

و  درصد   10/3 ترافیکی  حادثه  درصد،   11 مسمومیت  درصد، 

بر اساس  بود.  این کودکان  غرق شدگی 0/7 درصد سوانح در 

به تحقیقات  آزادشهر نسبت  آمار سانحه در مرکز  این مطالعه 

مشابه انجام شده رقم باالیی است. نتایج پژوهش حاضر نشان 

داد توزیع جنسی واحدهای پژوهش شامل 77/5 درصد مذکر و 

79/2 درصد مؤنث بود که دچار سانحه شده بودند اما در مطالعه 

 ]18[ ایزدی   ]17[ همکاران  و  بیات   ،]5[  2011  Sridharan

این  در  بود.  بیشتر  مذکر  جنسیت  دارای  کودکان  در  حوادث 

پژوهش تعداد سوانح دو تا و بیشتر در دختران 7/8 درصد کمتر 

از پسران بوده است که این می تواند به علت الگوهای رفتاری 

ویژه و حس کنجکاوی بیشتر پسران نسبت به دختران باشد. 

با رتبه تولد فرزندان بررسی شد  در پژوهش حاضرکل سانحه 

در این باره اختالف معناداری مشاهده نشد به طوری که 81/8 

درصد فرزندان اول خانواده ها دچار حادثه شده بودند و هرچه 

رتبه تولد افزایش یافت تعداد سانحه کمتر شد اما در مطالعه 

سومین  دیده  حادثه  کودکان  اکثر   ]2[ همکاران  و  اسماعیلی 

 ]11[ همکارش  و  مظلومی  مطالعه  در  و  بودند  خانواده  فرزند 

در یزد افزایش وقوع حادثه با تعداد فرزندان در خانواده رابطه 

آماری معناداری نشان داد. در مطالعه ما دو حادثه و بیشتر برای 

باالتر بودند اصاًل رخ نداده است،  کودکانی که فرزند چهارم و 

می توان این طور توجیه کرد که مادر به علت داشتن فرزندان 

مطالعه  در  همچنین  دارد.  بیشتری  اطالعات  و  تجربه  قبلی، 

وجود  سانحه  کل  با  پدر  شغل  بین  داری  معنی  رابطه  حاضر 

داشت. به طوری که فرزندان پدرانی که شغل آزاد داشتند کمتر 

از فرزندانی که پدرانشان کارمند بود دچار حادثه شده بودند این 

موضوع شاید به این دلیل باشدکه پدران کارمند چون کار اداری 

دارند ممکن است در امر نگهداری و مراقبت از کودکان با همسر 

خود همکاری نکنند.

فرزندان مادران کارمند کمتر از فرزندان مادران خانه دار دچار 

یك  فقط  کارمند  مادران  فرزندان  همچنین  بودند  شده  حادثه 

حادثه داشته اند درحالیکه فرزندان مادران خانه دار دو حادثه و 

بیشتر هم داشته اند. مادران کارمند به علت اینکه وقت کمتری 

در منزل با فرزندان خود دارند از همان اول آموزشهای الزم با 

توجه به سن کودك به او می دهند تا با آرامش خاطر کودك خود 

را تنها گذارنند، همچنین فرزندان مادران کارمند به علت اینکه 

از همان سالهای اول زندگی، در مهدکودك قرار می گیرند اعتماد 

به نفس کودك باال می رود درنتیجه حادثه کمتری دیده اند اما 

در مطالعه اسماعیلی و همکاران ]2[ شغل 88/8 درصد مادران 

بنابراین  است.  گردیده  گزارش  دار  خانه  دیده  حادثه  کودکان 

نقش آموزش های مناسب برای مادران خانه دار جهت پیشگیری 

از سوانح و حوادث در کودکان بسیار مهم است. در این مطالعه 

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
ps

j-
14

03
49

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

sj
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

http://dx.doi.org/10.21859/psj-140349
https://psj.umsha.ac.ir/article-1-209-fa.html


54

محمود وکیلی و همکارانبررسی وضعیت سوانح و حوادث کودکان 

بین تحصیالت پدر با کل سانحه رابطه آماری معنا دار به دست 

یافت کودکان کمتر  افزایش  پدر  آمد، هرچه سطح تحصیالت 

دچار حادثه شدند. همچنین بین تحصیالت مادر با کل سانحه 

رابطه آماری معنا دار به دست آمد مسلم است که هر چه میزان 

آگاهی خانواده ها افزایش یابد دقت بیشتری در زندگی دارند. در 

مطالعه اسماعیلی و همکاران ]2[ سطح تحصیالت 43/4 درصد 

مادران کودکان حادثه دیده در مقطع ابتدایی بود، در مطالعه 

مظلومی و همکارش ]11[ در یزد بین تعداد فرزند در خانه و 

معنادار مشاهده  آماری  ارتباط  نیز  وقوع حوادث  با  مادر  سواد 

شد. در مطالعه حاضر بین وضع بدنی کودك پس از حادثه به 

تفکیک جنس ارتباط آماری معنی داری به دست آمد و پسران 

بعد از حادثه سالم تر و نقص جزئی کمتری نسبت به دختران 

داشتند و 9 مورد بستری در بیمارستان دختران بوده اند، چون 

دختران جز گروه آسیب پذیر هستند بیشتر صدمه دیده اند و 

بین شغل والدین با وضع بدنی کودك پس از حادثه رابطه آماری 

با  مادر  تحصیالت  بین  همچنین  نیامد.  دست  به  داری  معنی 

وضع بدنی کودك پس از حادثه نیز رابطه معنادار به دست نیامد 

درحالیکه بین تحصیالت پدر با وضع بدنی کودك پس از حادثه 

از  بیش  دختران  در  سقوط  آمد.  بدست  معنادار  آماری  رابطه 

این  بود،  بیشتر  پسران  در  سوانح  بقیه  درحالیکه  بوده  پسران 

امر می تواند به این دلیل باشد که معموال جسارت پسرها برای 

خطرپذیری بیشتر است ]19[. یافته های تحقیق نشان می دهد 

که صدمه بدنی با 50/7 درصد بیشترین علت حادثه بوده است. 

 12 با  سقوط  درصد،   15/3 با  سوختگی  ترتیب  به  آن  از  بعد 

درصد، مسمومیت با 11 درصد، حوادث ترافیکی با 10/3 درصد 

و غرق شدگی با 0/7 درصد علل سوانح به دست آمد. در مطالعه 

ساسان و همکاران ]20[ یافته ها نشان داد، بیشترین سانحه در 

شیرخواران به ترتیب سقوط )13/4 درصد(، سوختگی )10/9 

درصد(، مسمومیت )3/9 درصد(، تصادف با وسایل نقلیه )1/5 

یافته  با  این  تضاد  که  بود  درصد(   0/7( شدگی  غرق  درصد(، 

در  بررسی  مورد  های  گروه  دلیل  به  تواند  می  حاضر  مطالعه 

دو مطالعه باشد زیرا در مطالعه ساسان و همکاران شیرخواران 

24-6 ماهه بررسی شده بودند و انتظار نمی رود کودکان در این 

سنین در معرض خطر سوانح تصادفی باشند چرا که آنها نسبتا 

ناتوان از حرکت و تحت نظارت نزدیک اطرافیان می باشند. در 

مطالعه نکویی مقدم و همکاران ]19[ و ایزدی ]18[ بیشترین 

حوادثی که برای کودکان پیش آمده بود صدمه بدنی )آسیب 

ناشی از ضربه( بود که این همسو با یافته مطالعه حاضر است. در 

مطالعه بیات و همکاران ]17[ بیشترین علت صدمه در کودکان 

 26/7( مسمومیت  درصد(،   32/5( ارتفاع  از  سقوط  ترتیب  به 

بود.  درصد(  سوختگی)9/2  درصد(،   11/7( تصادف  درصد(، 

همچنین مطالعه محفوظی ]14[ مانند این پژوهش تصادفات با 

53/87 درصد رتبه اول و سوختگی با 24/29 درصد رتبه دوم 

حواث را در کودکان داشته است همچنین در مطالعه اسماعیلی 

اولین علت عمده سوانح  و همکاران در مازندران ]2[ سقوط  

در کودکان و تصادم دومین علت ذکر شده است و در مطالعه 

بخشی در رفسنجان ]3[ تصادف رتبه اول حوادث و بعد از آن 

  Ganveer سقوط و زمین خوردن ذکر شده است و در مطالعه

بیشترین میزان و غرق  با 21 درصد  و همکاران ]15[ سقوط 

 4/7 با  مسومیت  و  و سوختگی، خفگی  درصد   6/4 با  شدگی 

درصد در مراحل بعدی قرار دارند در مطالعه مهرام و همکاران 

]7[ سانحه به دلیل زمین خوردن در رتبه اول قرار داشت. چون 

انجام داده اند  با تحقیقاتی که همکاران  آیتمهای مورد بررسی 

و مکانی که برای انجام مطالعه انتخاب شده با بقیه فرق داشت 

آمار و ارقام کمی متفاوت می باشد نقطه ضعف مهم این پژوهش 

عدم توجه به کودک آزاری بود که به احتمال زیاد یک عامل 

شایع ولی پنهان آسیب های فیزیکی در کودکان زیر 6 سال 

می باشد. 

نتیجه گیری 
با توجه به مشخص شدن الگوهای سوانح در کودکان زیر 6 سال 

پیشنهاد می شود با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه درخصوص 

موثر  بایدگامی  منطقه  هر  در  آن  ویژگی های  براساس  سوانح 

و  خطر  عوامل  شناسایی  برداشت.  سوانح  کاهش  جهت  در 

تعیین کننده های محیطی، روانی، رفتاری و اجتماعی و سایر 

نماید  تسریع  و  تسهیل  را  ها  آسیب  کاهش  می توانند  عوامل 

یکدیگر  بر  آنها  متقابل  اثر  و  خطر  عوامل  کشف  همچنین  و 

ایجاد فرضیه های جدید  با آسیب ها می تواند در  آنها  و روابط 
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Introduction: Accidents are one of public health challenges and the most im-
portant causes of children mortality in the world and Iran. Considering the vul-
nerability of children, cognition of accident patterns can provide appropriate 
strategies to prevent accidents. The present study aimed to epidemiologically 
investigate accidents in children under six years of age.
Methods: This descriptive-analytical study was of cross-sectional studies. 
The information of 300 children under six years of age was collected by the 
Quota sampling from mothers reoffering to the health centers of Azadshahr in 
fall 2011 with a check list through interviews. The data were analyzed with the 
Chi-square test (SPSS version 21) after encoding.
Results: The mean age of the studied children and mothers were 5.30 and 
26 years, respectively. The results showed that 78.4% of the children have 
had an accident. Physical injury (50.7%), burn (15.3%), fall (12%), poison-
ing (11%), traffic accident (10.3%) and drowning (0.7%) were the reasons 
for children accidents. The children of employed fathers and parents, who 
had higher education, had fewer accident and this difference was statistically 
significant (P<0.001).
Conclusion: The rate of accidents in Azadshahr is a higher figure in com-
parison with that of relevant studies. Therefore, it is suggested that preven-
tive measures like parent training can be applied to reduce accident rates in 
children.
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