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(دریافت – 8397/81/22 :پذیرش)8397/88/86 :
چکیده
مقدمه :حوادث در کودکان یکی از مهم ترین عوامل مرگ است که سالیانه رو به افزایش می باشد .دانش مادران از روش های
پیشگیرانه ی حوادث ،دارای اهمیت به سزایی است.
هدف :هدف از این مطالعه تعیین سطح آگاهی از رفتار های پیشگیرانه ی حوادث خانگی در مادران دارای کودک یک تا پنج
سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بوشهر می باشد.
روش :در این مطالعه ی توصیفی-تحلیلی ،سال 111 ، 54-55مادر دارای کودک یک تا  5سال به روش نمونه گیری خوشه ای
انتخاب شدند .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه ی محقق ساخته سنجش آگاهی مادران از رفتار های پیشگیرانه از حوادث
خانگی بود .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSv.16و به وسیله ی شاخص های آماری توصیفی و تحلیلی
انجام گرفت .سطح معنی داری ( )p<0.05در نظر گرفته شد.
یافته ها :نتایج پژوهش نشان داد؛ میانگین سطح آگاهی مادران (  ) 24/13±5/11بود؛ که  65درصد در سطح مطلوب 22 ،
درصد در سطح متوسط و  5درصد مادران در سطح ضعیف قرار داشتند .هم چنین بین شاغل بودن و افزایش آگاهی مادران
رابطه ی آماری معنادار دیده شد.
نتیجه گیری :هر چند سطح آگاهی مادران اکثرا در سطح مطلوب بود؛ اما با توجه به اینکه هنوز هم حوادث در کودکان رخ
می دهد؛ پیشنهاد می شود مطالعات با مداخالت آموزشی در جهت باال بردن سطح آگاهی مادران صورت گیرد.
کلید واژه ها :رفتارهای پیشگیرانه ،حوادث خانگی ،کودک ،آگاهی
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سطح آگاهی از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث خانگی در مادران دارای کودک یک تا پنج سال

 /56پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 8397

حوادث یکی از عوامل اصلی مرگ و ناتوانی در دنیا و مهم

آگاهی والدین اتفاق افتاده است .به منظور مراقبت هر چه

ترین عامل مرگ کودکان زیر  6سال میباشد)1( .

بهتر از کودکان ،دادن آگاهیهای الزم و ضروری در این

بررسیها نشان میدهد که در مقابل کاهش مرگومیر

زمینه به والدین و دیگر افراد خانواده میتواند تا حدود

کودکان از بیماریهای مزمن و عفونی ،مرگ کودکان به

زیادی از آمار حوادث کم کند؛ و والدین را به مراقبت هر

علت حوادث در سطح جهان افزایش یافته است)2( .

چه بهتر از کودکان خود تشویق نماید .تردیدی نیست که

حوادث باعث مرگ  151111کودک و جراحت شدید

والدین مهمترین نقش را در حفظ سالمت کودکان ایفا

 411میلیون کودک در سال میشوند .بسیاری از آسیبها

میکنند؛ زیرا کودکان در دنیایی که برای آنان طراحی

ناتوانی دائم و آسیب مغزی را در کودک ایجاد میکند؛ که

شده است زندگی میکنند؛ و نمیتوانند خطرات بالقوه را

بار روانی سنگینی بر جامعه و خانواده تحمیل می نماید.

تجربه کنند )5( .مطالعه ی حاتم آبادی ،میزان آگاهی را

شایان ذکر است که شیوع این آسیبها بهطور پیشرونده

موثرترین فاکتور تسهیل کننده در زمینه ی اتخاذ

در حال افزایش است؛ و تبدیل به مهمترین معضل

رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث خانگی دانست)5( .

بهداشتی کودکان در دهه ی اخیر شده است 3( .و )4

اطالعات محدودی در مورد حوادث و عوامل مرتبط با آن

مطالعه ی پوراحمدی در سال  1351نشان داد؛ حوادث در

بهخصوص در کودکان در کشور ما وجود دارد .دستیابی به

کودک  12تا  55ماهه به ترتیب حملونقل ،سقوط و

رویکرد مناسب جهت پیشگیری از حوادث ،نیازمند آگاهی

غرقشدگی ،علت اصلی مرگ بودند )5( .کودکان در

در مورد جزییات اپیدمیولوژیک حوادث میباشد)11( .

معرض خطرات بسیاری هستند؛ نه خطرات ناشی از

با توجه به مطالب گفته شده و نظر به اینکه حوادث قابل

موجودات زنده ی میکروسکوپی و ویروسها ،بلکه خطرات

پیشگیری هستند؛ آگاهی مادران از رفتارهای پیشگیرانه ی

ناشی از سبک زندگی ،محیط و شرایط اجتماعی موجود در

حوادث خانگی ،امری مهم در کاهش این حوادث می باشد.

عصر حاضر )6( .برخالف تصور عدهای که خانه را محیط

مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سطح آگاهی مادران دارای

امن میدانند؛ حدود یکسوم این حوادث در منازل رخ

کودک یک تا پنج سال ،از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث

میدهد )1( .در ایران صدها هزار حادثه ی ناگوار در خانه

خانگی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر

رخ میدهد؛ که معلولیتهای حاصل از این حوادث بسیار

بوشهر صورت گرفت.

باال است .در برابر هر کودکی که بر اثر حادثه فوت

روش مطالعه

میشود؛ چندین هزار کودک هستند که به درجات

پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی تحلیلی بود .ابتدا

مختلفی با معلولیت زندگی میکنند )8( .به نظر میرسد

فهرستی از مراکز بهداشتی و درمانی شهر بوشهر تهیه شد.
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مقدمه

که بسیاری از صدمات ،به علت غفلت ،بیاحتیاطی و عدم

جهان پور و همکاران

سطح آگاهی از رفتارهای پیشگیرانه حوادث خانگی در 55/...
2

شدند .از میان مادران مراجعه کننده به درمانگاه111 ،

 CVRبرای تمامی سواالت باالی  1/6به دست آمد .میزان

مادر با استفاده از اعداد تصادفی انتخاب شدند .بعد از

ضریب اعتماد با ضریب الفای کرونباخ آگاهی ( )1/512به

کسب مجوز از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،رضایت نامه

دست آمد .پرسشنامه ها در حضور محقق توسط مادران

ی آگاهانه توسط مادران تکمیل شد .معیار ورود ،مادران

تکمیل شد؛ و اطمینان خاطر به مادران در خصوص

با سواد دارای فرزند1-5ساله بود .ابزار گرد آوری،

محرنامه بودن اطالعات داده شد .نتایج سطح آگاهی

پرسشنامه ی محقق ساخته بود؛ که حاوی دو بخش

مادران با استفاده از نقطه ی برش سنجیده شد؛ ( )5که به

اطالعات دموگرافیک و سواالت تخصصی بود که با توجه

سه سطح ضعیف(  31-1درصد) ،متوسط( 61-31درصد)

به مرور متون سواالت تهیه شدند .اطالعات دموگرافیک

و خوب( 61درصد به باال) تقسیم بندی شد .تجزیه و

در برگیرنده ی سن مادر ،سن کودک ،تعداد کودک یک تا

تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی با شاخص های

پنج سال ،وضعیت تاهل مادر ،میزان تحصیالت ،شغل

درصد ،میانگین ،انحراف معیار و آمار استنباطی من ویتنی

مادر(حیطه ی علوم پزشکی ،حیطه ی غیر علوم پزشکی) و

و کروسکال والیس با نرم افزار  SPSSv.16و سطح

اینکه آیا کودکشان طی یک سال اخیر دچار حادثه ی

معناداری  1/15انجام گرفت.

خانگی شده است یا خیر .بخش دیگر سواالت این بود که

یافته ها

 11سوال در حیطه های آگاهی به صورت سه گزینه ای

براساس یافته های پژوهش ،درصد پاسخ گویی به

بلی ،خیر و نمیدانم می باشد؛ که به جواب صحیح نمره ی

پرسشنامه ها  111درصد بود .از  111مادر شرکت کننده

 3و به جواب نادرست نمره ی  1و به بی نظر ،نمره ی 2

در مطالعه 51 ،نفر آن ها دارای یک کودک و  11نفر باقی

تعلق گرفت .جهت روایی ابزار ،پرسشنامه در اختیار 11

مانده دارای  2کودک بودند .تنها  1نفر از کودکان ،دچار

نفر از اعضاء هیئت علمی و متخصصان دانشگاه علوم

حوادث قبلی شده بودند؛ که حوادث به ترتیب،

پزشکی بوشهر قرار داده شد؛ و پس از اصالح محتوای

سقوط(3نفر) ،بریدگی دست( 2نفر) و سوختگی ( 2نفر) را

سواالت پرسشنامه با استفاده از نظرات اعضاء هیئت علمی

شامل می شد .هم چنین نتایج پژوهش نشان داد؛ اکثر

و متخصصان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،سواالتی که

مادران ،شاغل (53درصد) اما حوزه ی غیر علوم پزشکی

 CVRمحاسبه شده ی آن کمتر از  1/6بود ،از آزمون کنار

بودند.

گذاشته شدند .سپس شاخص روایی محتوایی و ایندکس

سطح آگاهی اکثر مادران (65درصد) در سطح مطلوب بود؛

روایی محتوا با استفاده از نرم افزار اکسل محاسبه گردید.
Content Validity Index
Content Validity Ratio

1
2
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از میان مراکز بهداشتی ،دو درمانگاه به تصادف انتخاب

ایندکس CVI 1برای تمامی سواالت باالی 1/1و شاخص

 /51پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال سوم /شماره  /9زمستان 8397

درصد مادران آگاهی شان در سطح ضعیف بود.

دارای آگاهی بیشتری از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث

نتایج پژوهش موید این مطلب است که با افزایش

خانگی نسبت به زنان دیگر بودند .هم چنین بین

تحصیالت ،میانگین نمره ی آگاهی از رفتارهای پیشگیرانه

فاکتورهای جمعیت شناختی با میانگین نمره ی آگاهی،

ی حوادث خانگی افزایش مییابد .افراد دارای مدرک

تفاوت آماری معناداری وجود نداشت( .جدول )1

تحصیلی فوقلیسانس و باالتر ،دارای آگاهی باالتری بودند.
جدول شماره ی(  :)8ارتباط فاکتورهای جمعیت شناختی با میانگین نمره ی آگاهی مادران دارای کودک یک تا پنجساله در
شهر بوشهر از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث خانگی

مشخصات جمعیت شناختی
تعداد کودک یک تا
پنجساله
رتبه تولد

وضعیت تأهل

میزان تحصیالت

شغل مادر
حیطهی شغل مادر
حوادث قبلی

1
2
1
2
3
متأهل
جداشده
زیر دیپلم
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
خانهدار
شاغل
علوم پزشکی
غیره
خیر
بلی

تعداد(درصد)
)%51(51
)%11(11
)%81(81
)%18(18
)%2(2
)%55(55
)%1(1
)%5(5
)%25(25
)%12(12
)%52(52
)%6(6
)%81(21
)%11(1
)%41(41
)%53(53
)%24(12
)%15(41

نمره آگاهی
انحراف معیار  ±میانگین
23/81±5/14
26/1±4/11
23/13±5/42
25/54±5/36
28/11±1/1
24/18±5/43
11/11±1/1
25/25±4/86
21/21±6/13
22/33±4/36
25/25±4/55
28/11±2/53
23/21±5/86
24/85±5/32
21/5±2/31
23/51±5/56
26/12±3/51
26/11±1/51

P-Value

نتیجه آزمون

1/314

رد

1/111

رد

1/151

رد

1/111

تایید

1/116

رد

1/141

تایید

1/135

رد

بحث

باالتری بودند .این یافته نشاندهنده ی این مطلب است؛

نتایج مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سطح آگاهی مادران

که با باال رفتن سطح تحصیالت ،درک مادر از اینکه پاسخ

از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث خانگی نشان داد؛ اکثر

سازگار و رفتار محافظتکننده در برابر خطر بهداشتی،

مادران ،دارای سطح آگاهی مطلوب بودند .هم چنین با

میتواند خطر را از بین ببرد؛ بیشتر شده است )11( .هم

افزایش میزان تحصیالت ،میانگین نمره ی آگاهی از رفتار

چنین مادران شاغل ،از رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث

های پیشگیرانه ی حوادث خانگی افزایش مییابد .افراد

خانگی نسبت به زنان خانهدار دارای آگاهی بیشتری بودند.

دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر ،دارای آگاهی

به نظر میرسد نتایج مطالعه ی حاضر ،بهصورت ضمنی با
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و بقیه ی مادران 22 ،درصد آگاهی در سطح متوسط و 5

هم چنین مادران دارای شغل حیطه ی علوم پزشکی،

جهان پور و همکاران

سطح آگاهی از رفتارهای پیشگیرانه حوادث خانگی در 59/...

همکاران و  Le Blancو همکاران همخوانی دارد.

صورت که در مطالعات کمال و تین ،سطح آگاهی مادران

میرزایی تکمیلی در سال  1384بر افزایش آگاهی از

در حد ضعیف بود؛ و در مطالعه ی شرستا ،سطح آگاهی

رفتارهای پیشگیرانه ی حوادث خانگی در زنان در

مادران در حد متوسط بود؛ که این عدم هم خوانی می

تحصیالت باالتر تأکید میکند )12( .هم چنین شرستا و

تواند به علت کم بودن حجم نمونه های مطالعه ی حاضر

همکاران و کمال و همکاران و  Le Blancو همکاران،

باشد؛ و اینکه در مطالعه ی حاضر ،نمونه ها از مراکز

ارتباط بین آگاهی و سطح تحصیالت را ذکر کردند.

بهداشتی درمانی جمع آوری شدند؛ ممکن است در مراکز

(13و14و )15نتایج مطالعه ی حاضر ،با مطالعه ی حاتم

نیز به صورت کتابچه آگاهی کسب میکردند.

آبادی و همکاران هم خوانی نداشت )5( .ایشان ذکر کرده

نتیجه گیری نهایی

است که بین آگاهی و سطح تحصیالت رابطه وجود ندارد.

با توجه به مسئله ی مهم حوادث خانگی و عوارض جسمی

با توجه به اینکه اکثریت زنان شاغل بودند؛ علت این

آن بر کودکان و هم چنین با توجه به اینکه مادران،

اختالف میتواند ناشی از این واقعیت باشد؛ که زنان

مراقبین اصلی کودکان می باشند؛ و اکثر وقت خود را با

تحصیلکرده عالوه بر وﻇائف مادری ،نقشهای شغلی و

کودکان می گذرانند؛ با باال بردن آگاهی مادران می توان از

اجتماعی متعددی را نیز در جامعه عهدهدار بوده و لذا

بروز حوادث پیشگیری نمود .پیشنهاد می شود مطالعاتی

فرصت کمی جهت کنکاش در زمینه ی اقدامات پیشگیرانه

در خصوص مداخله های آموزشی رفتارهای پیشگرانه ی

دارند .نتایج مطالعه ی حاضر با مطالعه ی حاتم آبادی و

حوادث خانگی صورت گیرد .از محدودیت های مطالعه ی

همکاران در رابطه با ارتباط بین تعداد فرزندان و آگاهی

حاضر می توان به عدم

همکاری مادران در تکمیل

مادران ،هم خوانی نداشت .علت این تفاوت این بود که در

پرسشنامه اشاره نمود.که با ایجاد انگیزه و توضیح در مورد

مطالعه ی حاضر ،اکثریت زنان دارای یک یا دو فرزند

اهداف طرح ،همکاری مادران صورت گرفت.

بودند .این در حالی است که در مطالعه ی حاتم آبادی و

تشکر و قدردانی:

همکاران ،تعداد زنان دارای سه فرزند و باالتر ،بیشتر بود.

در پایان از معاونت پژوهشی و همکاران دانشکده ی

این کاهش در اتخاذ رفتارهای پیشگیریکننده ،ناشی از

پرستاری و مامایی بوشهر و تمامی مادران شرکت کننده

زمان کمتری است .هم چنین مطالعه ی حاضر نشان داد

در این طرح که انجام دادن این پژوهش بدون همکاری

اکثر مادران آگاهی مطلوب داشتند؛ که با مطالعات کمال،

آنان ممکن نبود؛ قدردانی می شود.
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Abstract
Introduction: accidents are the most important cause of mortality among children that is increasing
yearly. Mother's knowledge is of great importance in preventing accidents.
Objective: The present study aimed to determine the level of awareness of preventive behaviors in
mothers with children one to five years of age who visited health centers in Bushehr .
Method: this was a cross-sectional in 2015-2016 in which 100 mother with children one to five years
of age were randomly selected. Data collection tools was a questionnaire developed by the author to
assess awareness of mothers in terms of preventive behaviors in household accidents. Reliability and
validity of the questionnaire were assessed before being used in the project. The collected data was
analyzed using SPSS 16, significant (p <0.05) were considered.
Results: The results showed that the average level of knowledge of mothers was (17/5 ± 13/24).there
was 69% at Desirable level ,22% in average level and 9% in weak. There was significant relationship
between employment and maternal awareness
Conclusion: Although mothers' knowledge was most desirable, Given that the events still occur in
children Recommended that interventions be made in order to raise awareness of mothers.
Keywords: Preventive Behaviors, Household Accidents, Children, knowledge
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