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Abstract
Introduction: Children under the age of five are the most vulnerable group in terms of domestic 
accidents, most accidents occur among children at home. The aim of this study was to determine 
the attitude and practice of mothers with children under five years of age covered by Bushehr 
Comprehensive Health Service Centers "on preventive behaviors" from home accidents and its 
relationship with home accident care.
Methods: In this cross-sectional comparative study, 122 mothers with children under 5 years of age 
(with and without the occurrence of domestic accidents) participated in which two-stage clusters 
were randomly selected. The data collection tool is a standard questionnaire on Zahedinia's attitude 
and practice in relation to domestic accidents.  
Results: There was no significant difference between the scores of attitude in the two groups of 
mothers with and without events, but the performance score of these mothers was significantly 
different and the chance of occurrence decreased with increasing performance (P = 0.037) while the 
rate of attitude Awareness did not have a significant effect on the incident (P <0.05)
Conclusions: The results of this study show that mothers' performance has a significant effect on 
reducing accidents. Incorporating educational programs to improve mothers' performance skills on 
home accident prevention behaviors can be an effective step in reducing the occurrence of accidents 
and their physical effects on children.
Keywords: Knowledge, Practice, Home accidents, Child, Mother.
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چکیده
ــتر  ــتند، بیش ــی هس ــوادث خانگ ــاظ ح ــیب پذیر از لح ــروه آس ــن گ ــال مهمتری ــج س ــر از پن ــنی کمت ــروه س ــودکان در گ ــه: ک مقدم
حــوادث  در میــان کــودکان در خانــه رخ می دهــد. هــدف از ایــن پژوهــش تعییــن نگــرش و عملکــرد مــادران دارای کــودک کمتــر از 
پنــج ســال تحــت پوشــش مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر بوشــهر  در مــورد رفتارهــای پیشــگیرانه  از حــوادث خانگــی  و ارتبــاط 

ــد. ــی می باش ــوادث خانگ ــداد ح آن بارخ
ــوادث  ــداد ح ــتن رخ ــدون داش ــا  و ب ــال )ب ــر از 5 س ــودک کمت ــادر دارای ک ــه مقطعی-مقایســه ای 122 م ــن مطالع روش کار: در ای
ــزار گــردآوری اطاعــات پرسشــنامه  ــه ای انتخــاب شــدند. اب خانگــی( مشــارکت داشــتند کــه بصــورت تصادفــی خوشــه ای دو مرحل

ــد  ــی می باش ــوادث خانگ ــا ح ــاط ب ــا در ارتب ــدی نی ــرد زاه ــتاندارد نگــرش  و عملک اس
ــاداری نداشــت. امــا نمــره  ــدون رخــداد اختــاف معن ــا رخــداد و ب ــه هــا: نمــره نگــرش  در دو گــروه مــادران دارای کــودک ب یافت
عملکــرد ایــن مــادران دارای اختــاف معنــاداری بــود )P=0/037(، هچنیــن تحصیــات، وضعیــت اشــتغال و تعــداد فرزنــدان بــا نگــرش 

رابطــه معنــی داری دارد. 
ــی در  ــای آموزش ــدن برنامه ه ــت. گنجان ــته اس ــوادث داش ــداد ح ــش رخ ــزایی در کاه ــر بس ــادران تاثی ــرد م ــری: عملک نتیجه گی
جهــت ارتقــا مهــارت عملکــرد مــادران در مــورد رفتارهــای پیشــگیرانه حــوادث خانگــی می توانــد در جهــت کاهــش رخــداد حــوادث و 

عــوارض جســمی آن بــر کــودکان موثــر باشــد. 
کلیدواژه ها: نگرش، عملکرد، حوادث خانگی، کودک، مادر.

مقدمه
یکــی از دالیــل مهــم و اصلــی که باعــث مــرگ  و میر در کــودکان 
زیــر 5 ســال می شــود، حــوادث خانگــی اســت )1(؛ بــه ایــن دلیــل 
کــه خانــه مکانــی اســت کــه کــودکان بیشــتر وقــت خــود را آنجــا 
ــان کــودکان در  ــن بیشــتر حــوادث در می ــد بنابرای ســپری می کنن
خانــه رخ می دهــد )2( برخــاف مفهــوم عمومــی کــه خانــه یــک 
محیــط امــن اســت یــک ســوم حــوادث در خانــه رخ می دهــد. در 
ایــاالت متحــده ســاالنه 2800 کــودک بــه علــت صدمــات خانگــی 
جــان خــود را از دســت می دهنــد )3(. کــودکان در کشــورهای بــا 

درآمــد پاییــن و متوســط بیشــتر دچار آســیب می شــوند )4(. ســقوط 
بــه عنــوان اولیــن علــت حادثــه در کــودکان زیــر 5 ســال شــناخته 
شــده اســت )5(؛ جدی تریــن حــوادث در آشــپزخانه و پله هــا 
اتفــاق می افتــد )6(، ویژگی هــای رفتــاری )تجربــه، ماجراجویــی و 
ــد  ــن گــروه را مســتعد حــوادث می کن ــز( ای رفتارهــای مخاطره آمی
و همچنیــن بــه علــت محدودیــت در شناســایی خطــر در مقایســه 
بــا بزرگســاالن آســیب پذیرتر هســتند )7(. عــدم  شــناخت راه هــای 
پیشــگیری از حــوادث و ســوانح در کــودکان و اعتقــاد داشــتن بــه 
غیــر قابــل پیش بینــی بــودن حــوادث، مشــکل عمــده جامعــه در 
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ایــن راســتا می باشــد )8(. معلولیــت نــه تنهــا بــر ســامت کــودک، 
بلکــه بــر تحصیــات و ســایر ابعــاد زندگــی و خانــواده تاثیرگــذار 
اســت و موجــب تحمــل هزینه هــای زیــادی بــر سیســتم بهداشــتی 
ــه  ــا توجــه ب می گــردد )9(. اهمیــت و جایــگاه بهداشــت امــروزه ب
افزایــش هزینه هــای پزشــکی، مشــکات شــهری، زندگــی 
ماشــینی، تنــوع بیماری هــای جدیــد و یــا ناشــناخته بــرای مــردم 
ــه  ــی ب ــادی و اجتماع ــزان اقتص ــوص برنامه ری ــه خص ــان و ب جه
ــا  ــرای ارتق ــان اســت. چنانچــه ســرمایه گذاری الزم ب ــی نمای خوب
ســطح آگاهی هــای عمومــی از یــک ســو و گســترش امکانــات در 
امــر پیشــگیری و بهداشــت از ســوی دیگــر صــورت گیــرد، دســت 
کــم بــه همــان میــزان از حجــم هزینه هــای مربــوط بــه درمــان 
ــاس  ــادران در تم ــه م ــی ک ــد )10(، از آنجای ــد ش ــته خواه کاس
ــه خصــوص در دوره پیش دبســتانی  ــدان خــود ب ــا فرزن مســتقیم ب
ــی  ــات ایمن ــورد اقدام ــا در م ــات آنه ــان از اطاع ــتند، اطمین هس
ــیب  ــروز آس ــش ب ــت و کاه ــت مراقب ــی جه ــوادث خانگ در ح
ــه  ــد چ ــادران بدانن ــر م ــرا اگ ــم اســت؛ زی ــودکان بســیار مه در ک
ــای  ــیاری از پیامده ــوان از بس ــد می ت ــام دهن ــد انج ــی بای اقدامات
ــعه  ــار )توس ــر رفت ــرد )7(. تغیی ــری ک ــات جلوگی ــی از صدم ناش
ــد  ــارت می توان ــوزش مه ــای آم ــای پیشــگیرانه( و برنامه ه رفتاره
حــوادث خانگــی را کاهــش دهــد. از آنجایــی کــه کاهــش میــزان 
آســیب ها یــک هــدف بهداشــت بین المللــی اســت بنابرایــن 
ــی  ــف علم ــته های مختل ــوی رش ــری از س ــک همفک ــتلزم ی مس
ــه  ــکاران ک ــاوی و هم ــش الریم ــای پژوه ــد )11(. یافته ه می باش
ــادران فلســطینی  ــر نگــرش م ــا موضــوع تاثی در ســال )2019(، ب
ــر 5  ــودکان زی ــدی ک ــیب دیدگی غیرعم ــری از آس ــت جلوگی جه
ــای  ــه اســت، گوی ــا صــورت گرفت ســال در محــل ســکونت آن ه
ارتبــاط معنــادار نگــرش بــا رخــداد حــوادث خانگــی می باشــد )1( 
بــراگا و همــکاران در ســال )2020( حــوادث مربــوط بــه کــودکان 
بــا حضــور در بیمارســتان های شــهر لوئیــس در کشــور انگلســتان 
را بررســی کردنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه جهــت کاهــش 
ــات پیشــگیرانه را اتخــاذ  ــح و اقدام ــد عملکــرد صحی ــوادث بای ح
نماییــم )12(، بــا توجــه بــه مطالــب گفتــه شــده و نظــر بــه اینکــه 
حــوادث قابــل پیشــگیری هســتند، نگــرش و عملکــرد مــادران از 
رفتارهــای پیشــگیرانه از حــوادث خانگــی امــری مهــم در کاهــش 
ایــن حــوادث می باشــد. مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی نگــرش 
ــت  ــال تح ــج س ــر از پن ــودک کمت ــادران دارای ک ــرد م و عملک
پوشــش مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر بوشــهر در ارتبــاط 
بــا رخــداد حــوادث خانگــی صــورت گرفــت. ایــن پایان نامــه دارای 
 IR.BPUMS.REC  1399.028  مجــوز کــد اخــاق بــه شــماره

از معاونــت پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر می باشــد.

روش کار
ــان   پژوهــش حاضــر یــک مطالعــه توصیفــی مقطعــی کــه از می
ــه  ــده ب ــال مراجعه کنن ــج س ــر از پن ــودک کمت ــادران دارای ک م
ــال 1399  ــهر در س ــهر بوش ــامت ش ــع س ــات جام ــز خدم مراک
ــه کــه 122 نفــر می باشــد کــه  انجــام گرفتــه اســت. حجــم نمون

ــول ــا اســتفاده  از  فرم ب

 
ــا و  ــروه ب ــادران دو گ ــار نمــره عملکــرد م براســاس انحــراف معی
بــدون رخــداد بــه ترتیــب 2/11 و 2/4 در مطالعــه نــور )13( و بــا در 
نظــر گرفتــن احتمــال خطــای نــوع اول و دوم بــه ترتیــب 0/05 و 
0/2 و اختــاف میانگیــن نمــره عملکــرد دو گروه d=0/7 محاســبه 
ــه  ــه ای دو مرحل ــورت خوش ــز بص ــری نی ــوه نمونه گی ــد. نح گردی
ای بــود. لیســت مراکــز خدمــات جامــع ســامت  تهیــه گردیــده 
اســت، از 10 درمانــگاه موجــود، 4 مرکــز خدمــات جامــع ســامت 
را بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده و ســپس وارد مرکــز شــدیم 
از لیســت مرکــز بطــور تصادفــی یــک فــرد را انتخــاب کــرده در 
صــورت داشــتن معیارهــای ورود براســاس اینکــه رخــداد داشــته 
یــا نداشــته بــه یکــی از ایــن دو گــروه اختصــاص یافــت، چنانچــه 
ــه شــرکت در مطالعــه را نداشــت  ــا تمایــل ب ــار ورود ی کســی معی
نمونــه بعــدی جایگزیــن شــد و نمونه گیــری ادامــه یافتــه تــا تعــداد 
کافــی نمونــه مــورد نظــر بــرای هــر دو گــروه حاصــل شــد، از هــر 
مرکــز متناســب بــا تعــداد افــراد تحت پوشــش مرکــز، تعــداد نمونه 
الزم بــرای مطالعــه مشــخص گردیــد. بــا مــادران جهــت دعــوت 
بــرای حضــور در مطالعــه، تمــاس گرفتــه شــد؛ طــی تمــاس تلفنی 
اهــداف مطالعــه بــرای مــادران شــرح داده شــد چنانچه کســی معیار 
ورود یــا تمایــل بــه شــرکت در مطالعــه را نداشــت نمونــه بعــدی 
جایگزیــن شــد و نمونه گیــری ادامــه یافــت تــا تعــداد کافــی نمونــه 
مــورد نظــر بــرای هــر دو گــروه حاصــل شــد ســپس  ســواالت از 
طریــق تلفــن مطــرح و پاســخ های آنــان در پرسشــنامه وارد شــد و 
در نهایــت بصــورت تصادفــی ســاده61 مــادر دارای کــودک کمتــر 
از پنــج ســال کــه دچــار حــوادث خانگــی شــدند و 61 مــادر دارای 
کــودک  کمتــر از پنــج ســال کــه دچــار حــوادث خانگــی نشــدند را 
انتخــاب کردیــم. گــردآوری داده هــا توســط پرسشــنامه  ای کــه در 
دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر توســط زاهــدی نیــا و همکارانــش 
ــی آن  ــی و پایای ــن روای ــت و همچنی ــورت گرف ــده ص ــم ش تنظی
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توســط همیــن گــروه بررســی گردیــد )8(. روایــی محتــوای ایــن 
ــده  ــت آم ــاالی 0/79 بدس ــواالت ب ــی س ــرای تمام ــنامه ب پرسش
بــود. بــرای پایایــی پرسشــنامه میــزان ضریــب اعتبــار بــا ضریــب 
آلفــای کرونبــاخ بــرای ســنجش  نگــرش )0/807( و بــرای بخــش 
عملکــرد )0/801( بدســت آمــده بــود. ایــن ابــزار شــامل اطاعــات 
جمعیــت شــناختی و پرسشــنامه نگــرش و عملکــرد می باشــد. فــرم 
ــد،  ــه تول ــودک، رتب ــت شــناختی شــامل ســن ک ــات جمعی اطاع
تعــداد کــودکان خانــواده، آیــا کــودک دچــار حــوادث خانگــی شــده، 
نــوع حادثــه و تعــداد حادثــه، نــوع خانــه، آیــا دوره هــای آموزشــی 
در مــورد رفتارهــای پیشــگیرانه از حــوادث خانگــی دیــده اســت و 
ســواالتی در مــورد مــادر و پــدر شــامل میــزان تحصیــات، شــغل 
و اگــر شــاغل اســت در حیطــه علوم پزشــکی یــا غیرعلوم پزشــکی 
ــم  ــن صــورت تنظی ــه ای اســت. پرسشــنامه نگــرش و عملکــرد ب
ــای  ــوال در حیطه ه ــاوی 20 س ــنامه ح ــن پرسش ــت: ای ــده اس ش
ــاس  نگــرش )10 ســوال( و عملکــرد )10 ســوال( می باشــد و مقی
قســمت نگــرش ایــن پرسشــنامه لیکــرت 5 گزینــه ای کــه شــامل 
ــم  ــدارم )3(، موافق ــری ن ــم )2(، نظ ــم )1(، مخالف ــًا مخالف کام
ــرت  ــرد لیک ــمت عملک ــد و قس ــم )5( می باش ــًا موافق )4(، کام
ــی  ــات )4(، گاه ــر اوق ــه )5(، اکث ــامل همیش ــه ش ــه ای ک 5 گزین
ــت  ــت )5( می باشــد. رضای ــچ وق ــدرت )2( و هی ــه ن ــات )3(، ب اوق
ــل  ــه و تحلی ــد.  تجزی ــه ش ــفاهی گرفت ــورت ش ــه ص ــه ب آگاهان
ــد.  ــام ش ــخه 22 انج ــزار SPSS نس ــتفاده از نرم اف ــا اس ــا ب داده ه
جهــت مقایســه نمــره عملکــرد و نگــرش بیــن دوگــروه با رخــداد و 

بــدون رخــداد و نیــز مقایســه نمــره عملکــرد و نگــرش بین ســطوح 
متغیرهــاي کیفــي مطالعــه از آزمون هــاي من-ویتني و کروســکال 
والیــس اســتفاده شــد. آزمــون کلوموگــروف اســمیرونوف نیــز براي 
بررســي نرمــال بــودن توزیــع متغیرهــاي کمــي بــه کار بــرده شــد. 
ســطح معنــی داری آزمون هــای آمــاری 0/05 در نظــر گرفتــه شــد.

یافته ها
 از 122 مــادر شــرکت کننده در مطالعــه 49 نفــر از آنهــا دارای یــک 
ــه  ــا دارای س ــر از آنه ــودک و 20 نف ــر دارای دو ک ــودک،53 نف ک
کــودک و بیشــتر بودنــد. 61 نفــر از کــودکان دچــار حــوادث قبلــی 
شــده بودندکــه حــوادث بــه ترتیب ســقوط )29 نفــر(، بریدگــی )27 
نفــر(، ســوختگی )25 نفــر(، خــوردن اجســام ) 3 نفــر( و مســمومیت 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــا حاک ــود.  یافته ه ــامل می ش ــر( را ش )1 نف
تحصیــات، وضعیــت اشــتغال و تعــداد فرزنــدان بــا نگــرش رابطــه 
معنــی داری دارد )جــدول1(. نتایــج بدســت آمــده در تعییــن ارتبــاط 
ــره  ــه نم ــب اســت ک ــن مطل ــای ای ــز گوی ــرد نی نگــرش و عملک
عملکــرد اثــر معنــاداری بــر رخــداد حادثــه داشــته اســت، امــا نمــره 
نگــرش اثــر معنــاداری بــر رخــداد حادثــه نداشــت. همچنیــن نمــره 
نگــرش بیــن دو گــروه مــادران دارای کــودک بــا رخــداد و بــدون 
ــاف  ــه اخت ــت درحالیک ــته اس ــاداري نداش ــاف معن ــداد اخت رخ
معنــاداري بیــن نمــره عملکــرد دو گــروه مــادران دارای کــودک بــا 

رخــداد و بــدون رخــداد وجــود داشــت )جــدول 2(.

 جدول 1: ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با نمره نگرش و عملکرد مادران

P-value
عملکرد

)دامنه چارک ها( میانه P-value
نگرش

)دامنه چارک ها( میانه متغیر )کیفي(

0/217 44 )41-46(
48 0/154 43 )39-45(

36
متاهل

جدا شده وضعیت تاهل

0/101

36)35-46(
36)35-46(
45)44-47(
43)41-44(
44)42-46(
44)38-48(

0/003

30)28-36(
30)28-36(
43)39-45(
43)40-45(
43)39-45(
39)38-46(

بی سواد
ابتدایی
متوسطه
فوق دیپلم
لیسانس

فوق لیسانس و باالتر

تحصیات

0/414
44)41-46(
45)40-47(
45)42-47(

0/042
43)39-45(
46)43-48(
42)38-45(

خانه دار
شاغل علوم پزشکي
شاغل سایر مراکز

وضعیت اشتغال

0/105
44)40-45(
45)42-47(
45)41-48(

0/002
43)39-44(
44)40-46(
38)34-42(

1
2

3 و بیشتر
تعداد فرزندان
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جدول2: مقایسه نمره نگرش و عملکرد بین مادران دارای کودک با و بدون رخداد 

  P-value)دامنه چارک ها(  میانهمیانگین± انحراف  معیارحادثه

نگرش
)45-39(4/7643±41/93خیر

0/694
)45-39(4/3843±41/68بلی

عملکرد
)47-43(4/1745±44/55خیر

0/004
)45-40(3/9443±42/80بلی

بحث
ــاداری نمــره نگــرش  نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان دهنده عدم معن
ــدون رخــداد  ــا رخــداد و ب بیــن دو گــروه مــادران دارای کــودک ب
ــا نتایــج مطالعــه رحیمــی و  می باشــد کــه نتیجــه ایــن مطالعــه ب
ــز  ــان نی ــج آن ــی دارد؛  نتای ــش در ســال )1394(  هم خوان همکاران
گویــای عــدم ارتبــاط نگــرش بــا رخــداد حــوادث خانگــی می باشــد 
)5(. پژوهــش الریمــاوی و همــکاران در ســال )2019( نشــان دهنده 
ــج حاصــل از پژوهــش حاضــر  ــا نتای ــج آن ب ــودن نتای ناهمســو ب
می باشــد؛ نتایــج پژوهــش مذکــور، گویــای ارتبــاط معنــادار نگــرش 
ــل آن  ــه دالی ــد )1( و از جمل ــی می باش ــوادث خانگ ــداد ح ــا رخ ب
ــه و  ــی خان ــای فیزیک ــادی و فضاه ــت اقتص ــه وضعی ــوان ب می ت
محیــط اجتماعــی بســیار متفــاوت ایــن پژوهــش اشــاره نمــود کــه 
ــدگان  ــتایی، اردوگاه پناهن ــه روس ــور، منطق ــه مذک ــه مطالع جامع
می باشــد. یکــی دیگــر از نتایــج ایــن مطالعــه، اختــاف معنــاداري 
بیــن نمــره عملکــرد دو گــروه مــادران دارای کــودک بــا رخــداد و 
بدون رخــداد وجــود داشــته اســت ایــن مطالعــه بــا پژوهشــی کــه 
اکســیان کیــو و همــکاران در ســال )2014( انجــام داده انــد همســو 
ــن  ــادار بی ــاط معن ــود ارتب ــان وج ــه آن ــه مطالع ــد، نتیج می باش
ــان داده اســت )14(. از  ــوادث را نش ــداد ح ــادران و رخ ــرد م عملک
دیگــر نتایــج ایــن مطالعــه، نمــره عملکرد اثــر معنــاداری بــر رخداد 
ــه   ــم ک ــوان کنی ــت عن ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــته اس ــه داش حادث
 بررســی پژوهش هایــی کــه همســو و همچنیــن ناهمســو بــا هــدف 
ذکــر شــده یعنــی بررســی نگــرش و عملکــرد را همزمــان بــا هــم 
بــر روی رخــداد حــوادث ســنجیده باشــد انجــام نشــده اســت. بیــن 
تحصیــات بــا نگــرش نیــز ارتبــاط معنــاداری وجــود دارد و ایــن 
موضــوع نیــز نشــان دهنده ارتبــاط مســتقیم تحصیــات بــا نگــرش 
ــت  ــن وضعی ــادار بی ــاط معن ــا ارتب ــای م ــن داده ه ــت. همچنی اس
اشــتغال و نگــرش را نیــز تائیــد می کنــد، البتــه بایــد عنــوان نمــود 
کــه بیــن تعــداد فرزنــدان بــا نگــرش هــم ارتبــاط معنــادار وجــود 
دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه فاکتورهــای دموگرافیــک مــادران بــا 
میانگیــن نمــره عملکــرد ارتبــاط معنــاداری نــدارد. پژوهشــی کــه 
کامــل و همــکاران در ســال )2015( بــا عنــوان نگــرش و عملکــرد 

ــه روســتایی در  ــک منطق ــورد حــوادث خانگــی در ی ــادران در م م
ــش و  ــا پژوه ــودن ب ــو ب ــان دهنده همس ــد، نش ــام دادن ــر انج مص
یافته هــای مطالعــه حاضــر می باشــد. تحلیــل نتایــج آنــان گویــای 
ارتبــاط معنــادار تحصیــات بــا نگــرش می باشــد )15(. یافته هــای 
پژوهــش حاضــر بــا نتایــج مطالعــه راغــب محمــد و همکارانش که 
ــه  ــن مطالع ــدارد؛ ای ــی ن ــت هم خوان ــال )2013( انجــام گرف در س
تحــت عنــوان راهکارهــای حمایتــی بــرای مــادران کــودکان زیــر 
پنــج ســال در جهــت پیشــگیری از حــوادث می باشــد )16(، آنــان 
ــا  ــن ب ــاداری س ــاط معن ــه ارتب ــود ب ــات خ ــای مطالع در یافته ه
ــان دهنده  ــن نش ــه ای ــد ک ــه بودن ــت یافت ــرد دس ــرش و عملک نگ
ــا پژوهــش حاضــر می باشــد، از جملــه دالیــل ایــن  ناهمســویی ب
ناهمســویی می تــوان بــه گســتره بررســی حــوادث در دو پژوهــش 
اشــاره کــرد کــه در پژوهــش ذکــر شــده گســتره حــوادث مــورد 
ــای  ــک از فاکتوره ــچ ی ــن هی ــت. بی ــوده اس ــیع تر ب ــی، وس بررس
دموگرافیــک مــادران بــا رخــداد حــوادث خانگــی رابطــه معنــاداری 
ــال  ــه در س ــکاران ک ــی و هم ــه رحیم ــدارد، در مطالع ــود ن وج
ــی دارد؛  ــر همخوان ــش حاض ــا پژوه ــید ب ــاپ رس ــه چ )1395( ب
ــاداری  ــاط معن ــه عدم ارتب ــود ب ــات خ ــای مطالع ــان در یافته ه آن
ــی  ــوادث خانگ ــداد ح ــا رخ ــادران ب ــک م ــای دموگرافی فاکتوره
ــا  ــویی ب ــان دهنده همس ــن نش ــه ای ــد )5( ک ــه بودن ــت یافت دس
پژوهــش حاضــر می باشــد. در مطالعــه ای کــه حاتم آبــادی و 
همــکاران در ســال )1392( انجــام داده انــد بــا یافته هــای پژوهــش 
ــن  ــه ای ــود ب ــای خ ــان در یافته ه ــد؛ آن ــو می باش ــر ناهمس حاض
نتیجــه رســیده بودنــد کــه تحصیــات و شــاغل بــودن بــا رخــداد 
ــوع  ــن موض ــد )17(، ای ــتقیم دارن ــادار غیرمس ــه معن ــوادث رابط ح
می توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه زنــان تحصیلکــرده و شــاغل 
عــاوه بــر وظایــف مــادری عهــده دار وظایــف شــغلی و اجتماعــی 
ــذا فرصــت کمــی جهــت کنــکاش در زمینــه اقدامــات  هســتند، ل
ــل از  ــای حاص ــد. در یافته ه ــی دارن ــوادث خانگ ــگیرانه از ح پیش
مطالعــه اکتــورک و همــکاران کــه در ســال )2016( انجــام گرفــت 
بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رابطــه معنــاداری میــان ســن مــادر 
ــداد  ــن تع ــن بی ــود دارد و همچنی ــوادث خانگــی وج ــداد ح ــا رخ ب
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فرزنــدان بــا رخــداد حــوادث خانگــی رابطــه معنــاداری وجــود دارد 
ــا رخــداد  ــادار مابیــن تحصیــات مــادر ب و البتــه ایــن رابطــه معن
ــی  ــن معن ــه ای ــد )11(، ب ــرار می باش ــز برق ــی نی ــوادث خانگ ح
اســت کــه بــا افزایــش تحصیــات مــادر، رخــداد حــوادث کاهــش 
ــدارد  ــویی ن ــر همس ــش حاض ــای پژوه ــا یافته ه ــه ب ــد، ک می یاب
و از جملــه دالیــل ایــن عــدم  همســویی مــی تــوان بــه متفــاوت 
بــودن جامعــه پژوهــش اشــاره کــرد، جامعــه پژوهــش مــا مــادران 
ــی  ــد در صورت ــداد بوده ان ــدون رخ ــداد و ب ــا رخ ــودک ب دارای ک
کــه جامعــه ایــن پژوهــش فقــط مــادران دارای کــودک بــا رخــداد 
بوده انــد و همچنیــن تفــاوت در محیــط پژوهــش، کــه مطالعــه مــا 
در مراکــز خدمــات جامــع ســامت شــهر بوشــهر بــود ولــی ایــن 
ــرایط  ــه ش ــوان ب ــه می ت ــد ک ــام ش ــتان انج ــه در بیمارس مطالع
روحــی نامناســب مــادر کــه در نتیجــه احتمــال دارد بــه ســواالت 

ــرد. ــاره ک ــد، اش ــخ های نامناســب ده پاس

نتیجه گیری
ــب می باشــد کــه  ــن مطل ــای ای یافته هــای پژوهــش حاضــر، گوی
عملکــرد مــادران تاثیــر بســزایی در کاهــش رخــداد حــوادث داشــته 
اســت. درک مــادر از عملکــرد و توانایــی او بــرای کنتــرل ســامت 
ــد  ــار ســنگینی کــه حــوادث خانگــی می توان ــل ب ــه دلی کــودک ب
بــر پیکــره سیســتم های بهداشــت و درمــان ایجــاد کنــد، ضــروری 
اســت؛ گنجانــدن برنامه هــای آموزشــی در جهــت ارتقــاء مهــارت 

عملکــرد مــادران در مــورد رفتارهــای پیشــگیرانه حــوادث خانگــی 
گامــی موثــر در جهــت کاهــش رخــداد حــوادث و عــوارض 
جســمی آن بــر کــودکان می باشــد، یکــی از محدودیت هــای 
ــز جهــت  ــه مراک ــادران ب ــه حضــوری م ــکان مراجع طــرح عدم ام
ــود  ــد  19ب ــل کووی ــه دلی ــنامه ب ــل پرسش ــی و تکمی ــخ گوی پاس
کــه جمــع آوری اطاعــات پرسشــنامه بــه صــورت غیرحضــوری و 
تلفنــی انجــام شــد و اطاعــات دریافــت گردیــد. پیشــنهاد می شــود 
در مطالعــات آتــی موانــع پیشــگیری از حــوادث خانگــی شناســایی 
ــرش و  ــف در نگ ــای مختل ــا روش ه ــوزش ب ــر آم ــی تاثی و بررس
ــه  ــرد ک ــاله صــورت پذی ــودک 5-0 س ــادران دارای ک ــرد م عملک

شــاهد کاهــش رخــداد حــوادث خانگــی در کــودکان باشــیم.

سپاسگزاری
ایــن مطالعــه بــه عنــوان یــک طــرح پژوهشــی در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بوشــهر انجــام شــد، بدیــن وســیله از معاونــت پژوهشــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی بوشــهر، پرســنل مراکــز بهداشــتی 
درمانــی و مــادران شــرکت کننده در مطالعــه بــه خاطــر همــکاری 
ــم. ــکر می نمائی ــر و تش ــرح تقدی ــن ط ــام ای ــارکت در انج و مش

تضاد منافع
هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است.
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