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 :چكيده

 پژوهشي ايمني   مقاله حاضر تحليلي بر ادبيات          

ترين علل حوادث يكي از مهم. كودكان در ايران است

به منظور  .  هاي كودكان ايراني است   مرگ و معلوليت  

بهبود شرايط ايمني كودكان بررسي علمي                

موضوعاتي چون ميزان وقوع حوادث كودكان در           

ه شده  ئهاي ارا ايران، علت وقوع حوادث و آموزش       

يراني ضروري  جهت پيشگيري از حوادث كودكان ا       

د ندهها نشان مي  بررسي مطالعات و پژوهش    .  است

 سال بيشتر در معرض خطر          5كه كودكان زير      

ها، مسموميت و سقوطند، در حوادثي چون سوختگي 

 سال بيشتر با     5كه ايمني كودكان بزرگتر از        حالي

 .افتدتصادفات خياباني به خطر مي
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Abstract 
     This study is an analysis of the 
child safety research literature in Iran. 
Accidents are the most important 
causes of mortality and morbidity 
among children in Iran. The study 
intends to find answers to questions 
such as "what is the rate of various 
types of children's accidents in Iran?", 
"what are the causes of these 
accidents?" and "what sorts of educa-
tion have been implemented in the 
country?" The study shows that while 
children under 5 are more in danger of 
burning, poisoning and falling, those 
over 5 are more vulnerable to street 
accidents.  

 

 
 
 

�Correspornding author: Dept. of Psychology, 
Ferdowsi University, Mashad, Iran 
Tel: +98511-8783008 
Email: ztabibi@hotmail.com 



180 

 
 

 

 

���	��� ��� �!"�#�$% / ���'( % / �����)*/+�,���-  ).**/

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه

در بسياري از كشورها از جمله ايران مرگ و مير هنگام تولد و در دوران نوزادي به شدت كاهش                     

هاي گذرانند و از بيماري   متي مي حتي ميزان نوزاداني كه خطرات هنگام تولد را به سال           .  يافته است 

؛ براي  1382سازمان ملل متحد،    ( خيلي بيشتر از گذشته شده است        ،برنددر مي ه  عفوني جان سالم ب   

نرخ مرگ و   ).  توان بهره جست  اطالعات بيشتر در اين زمينه از كتاب آقاجانيان و ايران محبوب مي             

 2006 نوزاد در سال     30 به   1990ه در سال     تولد زند  1000 نوزاد در هر      54مير نوزادان ايراني از      

 كودك در   1000 كودك در هر     72چنين نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از            هم.  رسيده است 

با اين  ).  2008سازمان بهداشت جهاني،    ( كاهش يافته است      2006 نفر در سال      35 به   1999سال  

ستند؛ نه خطرات ناشي از        كه كودكان هنوز در معرض خطرات بسياري ه             نددانحال همه مي   

مطالعات معدودي به بررسي عوامل حوادث كودكان        

هاي پژوهش  گيرياند و بدين ترتيب نتيجه     پرداخته

ر ها بيانگ بررسي.  فعلي بايد با احتياط صورت گيرد       

آنند كه شرايط پرخطر محيطي عامل مهمي براي           

سطح .  دادن بسياري از حوادث كودكان است          رخ

تحصيالت والدين نيز عاملي مرتبط در بروز حوادث         

هاي ايمني مربوط به       آموزش.  باشدميكودكان   

ها و   كودكان، از طريق مدرسه، والدين، كتاب           

ترين والدين مهم .  شونده مي ئي تلويزيوني ارا  هابرنامه

ها كه آن منبع آموزش ايمني كودكانند، در حالي        

هاي گروهي را بهترين منبع آموزش ايمني           رسانه

چنين، هم.  كنندكودكان براي خود مطرح مي          

هاي مربوط به ايمني كودكان به والدين در          آموزش

طور كلي برنامه     به.  ها گنجانده شده است      كتاب

يمني آموزشي جامع و مشخصي براي بهبود سطح ا        

كه كرد   بايد اشاره    اما.  كودكان در كشور وجود ندارد    

موضوع ايمني كودكان هم در مجامع علمي و هم در          

گذاري مورد غفلت واقع ريزي و سياستمجامع برنامه

 . شده است

 علل حوادث كودكان، شيوع حوادث         :هاكليدواژه

 هاي پيشگيري از حوادث كودكانكودكان، آموزش

 

There are very few studies on the 
causes of children's accidents, which 
suggest that dangerous home envir-
onment and parents’ level of education 
play a role in children’s accidents. 
There are some educational safety 
programs for children at school and on 
the T.V. However, there is no syste-
matic approach to child safety at the 
public level. There are some books on 
child safety for parents, but they are 
not sufficient at all. Generally 
speaking, the safety of children has 
not been dealt with as an important 
issue whether in academic settings or 
among policy-makers.   

 
KeyWords: Causes of Child Acci-
dents, Incidence of Child Accidents, 
Prevention of Child Accidents. 
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ها بلكه خطرات ناشي از سبك زندگي، محيط و شرايط               موجودات زنده ميكروسكوپي و ويروس      

 . اجتماعي موجود در عصر حاضر

كند و خيلي كمتر به آن اهميت داده         يكي از بزرگترين خطراتي كه كودكان را روزانه تهديد مي          

كودكان در عصر حاضر    .  حوادث در خانه و خيابان است     هاي ناشي از    شود، مرگ و مير و معلوليت     مي

هاي تكنولوژي باعث ساخت انواع وسايل برقي          پيشرفت.  اندمواجه با خطرات ناشي از تكنولوژي        

ها بر فراز آسمان كه از يك طرف          ها و ساخته شدن خانه     ها از اتومبيل  خانگي، مملو شدن خيابان    

ها غان آورده و از طرفي ديگر موجبات جديدي براي مرگ         راحتي و آسايش را براي زندگي بشر به ارم        

سازمان بهداشت جهاني حوادث كودكان را يك مشكل سالمت          .  ساخته است ها را فراهم    و معلوليت 

ترين علت مرگ كودكان بعد از يك سالگي         عنوان مهم   حوادث به .  كندعمومي در جهان معرفي مي     

ل از حوادث بسيار باالست؛ در برابر هر كودكي كه بر اثر            هاي حاص چنين معلوليت هم.  نداشناخته شده 

. كنندشود، چندين هزار كودكي هستند كه به درجات مختلفي با معلوليت زندگي مي            حادثه فوت مي  

در داخل خانه يا در     )  هاها و خفگي  ها، سوختگي عنوان مثال افتادن    به(نسبت بزرگي از اين حوادث       

 ). 2008سازمان بهداشت جهاني، (دهند  ميتفريحي رخ ـ هاي ورزشيمحيط

شوند ولي شواهدي   اگرچه در اذهان عمومي حوادث، رويدادهاي اتفاقي و غيرمنتظره تصور مي             

با اين نگرش بسياري از كشورها در       .  ها وجود دارد  پذير بودن آن  بيني بودن و اجتناب   دال بر قابل پيش   

عنوان مثال    به(اند  هاي بسياري را كسب كرده    تصدد كاهش ميزان حوادث كودكان برآمده و موفقي        

هدف تحقيق فعلي بررسي وضعيت ايمني كودكان در          ).  1996كشور انگلستان با استناد به رابرتز،         

ريزان قرار گرفته   كه تا چه حد موضوع ايمني كودكان مورد توجه محققين و برنامه             ايران است و اين   

 ميزان وقوع حوادث كودكان در ايران       :االت پاسخ داد  ؤساين    است؟ براي دستيابي به اين هدف بايد به       

دادن حادثه بيشتر است؟ چقدر و چگونه            چقدر است؟ براي كدام گروه از كودكان احتمال رخ            

هاي الزم براي پيشگيري از      اند؟ آموزش پيشايندهاي حوادث مورد بررسي علمي و دقيق قرار گرفته          

 ه شده است؟ ئعه اراحوادث تا چه حد بوده و چگونه به جام

 

 شيوع حوادث كودكان 

كه كدام  ها كه ميزان وقوع حوادث كودكان در ايران چقدر است و اين              الؤبراي پاسخ به اين س     

آمار گزارش شده از حوادث      .  پذيرترند، بايد آمارهاي موجود را بررسي كرد        گروه از كودكان آسيب    

 توانهاي آماري مي  از بين اين مشخصه   .  بردارندهاي مشتركي را در     كودكان در كشورهاي ديگر مشخصه    

دهند كه ميزان   هاي سني و جنسيت نشان مي      مشخصه.  سن، جنسيت و طبقه اجتماعي را نام برد         

طور نامتناسبي در بين كودكان بيشتر است و پسرها بيش از دخترها به سبب حادثه                هوقوع حوادث ب  

رابرتز، اسميت و   ( شود ماه نيز مشاهده مي     12اين تفاوت حتي در بين پسران زير          .  كنندفوت مي 

 /�	� .../پيشگيري حوادث كودكان در ايرانشيوع، علل و                                
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تفاوت خيلي زيادي در ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث در بين                 ).  2004، طبيبي   1995بريس  

كودكان .  علل مرگ و مير كودكان كمتر بارز است          طبقات اجتماعي وجود دارد، تفاوتي كه در ساير        

 ؛رابرتز، اسميت و بريس   (كنند  سوزي فوت مي  فقير با احتمال بيشتري به دليل حادثه باالخص آتش         

 5 كودكان زير    ،دهدنشان مي )  عنوان مثال در كشور انگلستان       هب(چنين، آمار حوادث     هم).  1995

 كودكان  اما.  كندكه كودك بيشتر وقتش را صرف مي      يشوند جاي سال بيشتر در خانه دچار حادثه مي      

هاي هاي بازي، زمين  يي مثل خيابان، مدرسه، پارك     ها سال بيشتر در بيرون از خانه مكان         5باالي  

 ). 2008 سازمان بهداشت جهاني، ؛1996رابرتز، (شوند ورزش و استخرها دچار حادثه مي

در نتيجه  .  شوندبوده و در بيشتر كشورها مشاهده مي       هاي آماري در طول زمان ثابت     اين مشخصه 

وجود الگوهاي پايدار در    .  كنندداري پيروي مي  توان گفت كه حوادث در طي زمان از الگوهاي پاي          مي

توان با  طي زمان نشاني از وجود عوامل ثابتي هستند كه منجر به حادثه مي شوند و بنابراين مي                     

حوادث كودكان در   .  )2004طبيبي،    (بيني و پيشگيري كرد    حوادث را پيش   ،شناخت اين عوامل ثابت   

ها گير چه نوع حوادثي هستند؟ آن     يراني بيشتر گريبان  ايران از چه الگويي برخوردار است؟ كودكان ا        

هايي بيشتر در معرض خطر قرار دارند؟ كدام گروه سني بيشتر قرباني اين خطرات                 در چه مكان  

چه در  هاي جنسي و طبقه اجتماعي را در بردارد؟ آن          آيا الگوي حوادث كودكان مشخصه     شوند؟مي

  :االت باال استؤي پاسخ دادن به سآيد بررسي آمار حوادث كودكان برازير مي

 به اين نتيجه    1380-82هاي  در بررسي علل مرگ در شهر همدان در سال          )  1383(رحيميان  

ه اي   ي سال ح وادث  و س وان ح  غ ي رع م دي  و ب ي م ار          5ك ودك ان  زير     رسيد كه ب ي ش ت ري ن  ع ل ت  م رگ  در       

ه ا و ت وم وره ا   ن ، س رطا او اظهار داشت كه پ س  از ح وادث  و س وان ح  غ ي رع م دي          .  س ي س ت م  ت ن ف س ي  م ي ب اش د  

با ب ررس ي  م ي زان    )  1377(ق ش ق اي ي  و رح م ان ي    .     س ال  اس ت  14 ت ا   5دوم ي ن  ع ل ت  م رگ  و م ي ر در ك ودك ان         

 ي ن  ي ، پ ا  س الگي  در م ن طق ه  ب ن دپ ي  ش رق ي  و غ رب ي        5ا  و ف راوان ي  ع ل ل  م رگ  و م ي ر ك ودك ان  از بدو تولد ت            

ترين علل، حوادث و سوانح      دريافت كه يكي از شايع     1376 ل غ اي ت    1367گ ت اب  و ك الگ ر م ح ل ه  از س ال       

، 1382 تا   1372در شهر تهران در يك دوره ده ساله از            )  1385(هاي اميرحسيني   تحقيق.  هستند

هاي در سال )  1378(سي  پور سي در استان آذربايجان شرقي و محسن     )  1385(الديني   و تاج  نيازنيك

د كه  ندارچنين آمارهاي محدودي بيان مي      .  كنندييد مي أهاي باال را ت     نيز يافته   1376 تا    1372

با اين حال، آمار مذكور نشان       .   سال است  5ترين علل مرگ و مير كودكان زير         حوادث يكي از مهم   

هايي منجر به مرگ كودكان شده است و كدام گروه از            دهد كه چه نوع حوادثي و در چه مكان         نمي

 . پذيرندكودكان بيشتر آسيب

عنوان مثال    هب.  اندطور پراكنده گزارش شده   ه ب ،آمارهايي كه نوع و مكان حوادث را بررسي كرده         

 سال  15وادث در كودكان زير     در بررسي توزيع مرگ ناشي از ح      )  2006(رودسري، شادمان و قدسي     

موارد %  6و مسموميت   %  6، سقوط   %18، سوختگي   %50در شهر تهران دريافتند كه حوادث ترافيكي        

�	�/ 



183 

 
 

 

 

 

 سال  6، به بررسي شيوع حوادث در كودكان زير            )1378(ايمان زاده و فرسار      .  نداهرا تشكيل داد  

علت ترتيب به   ين گروه سني به     ها به اين نتيجه دست يافتند كه بيشترين حوادث در ا           آن.  پرداختند

باقري و  .  نداه رخ داد   %)8/13( و سوختگي      %)17(، بريدگي    %)2/17(، كوفتگي    %)8/27(سقوط  

 س ال  در ك رم ان ش اه     5ب ه  ب ررس ي  ت وزي ع  ف راوان ي  وقوع ح وادث  در كودكان زي ر           )  1378(همكارش وفايي   

 %5/59 بيمار بستري شده در يك بيمارستان          639 كه از    يافتنددرها  آن.   پ رداخ تند 1377در س ال    

 ،)%5(، س وخ ت گ ي    )%3/32( ، ت روم ا   )%52(نوع حوادث به ترتيب، س ق وط      .   دخ ت ر ب ودن د  %5/40ه ا پ س ر و    آن

ي م اران  از م ي ان  اين ب     .  و ساير علل ب ودن د    )  %7/4(و آس پ ي راس ي ون  ج س م  خ ارج ي       )  %8/4(م س م وم ي ت   

طي مطالعه  )  1376(ريحاني و سعادت    .   فوت شده بودند   %6 دچار ض رب ه  م غ زي  و      %22/4ب س ت ري  شده   

هاي ها و سر و مرگ     ـ آسيب وارده به اندام     سه مركز سوانح و سوختگي شهر يزد دريافتند كه تروما          

. است سال   17ان زير   ترين حوادث براي كودك     و پس از آن سوختگي از شايع         ناشي از تصادفات ـ    

و تروما و گزيدگي براي      )   سال 7 تا   3(تر  مسموميت و سوختگي بيشتر در بين كودكان كوچك          

فرودنيا .  پسران سه برابر دختران دچار سانحه شده بودند       .  شايع بود )   سال 14 تا   10(تر  كودكان بزرگ 

 5ادث براي كودكان زير     ترين انواع حو  يافت كه مسموميت، سوختگي و سقوط از شايع       درنيز  )  1371(

 ساله بيشتر   3-5يافتند كه پسرهاي    در)  1371(و فرودنيا   )  1371(نيا  چنين كاشاني هم.  باشدميسال  

 15نيز با بررسي نوع حوادث در بين كودكان زير           )  1381(سوري  .  ندوشمياز دختران دچار حادثه     

، سقوط از   %)2/37(ختلف   اظهار داشت كه ضربه با اجسام م         1378سال در شهر اهواز طي سال         

چنين در تحقيق   هم.  نداهترين انواع حوادث بود   از عمده %)  6/10(و حوادث ترافيكي    %)  8/22(بلندي  

 %). 32در مقابل % 67(ند ه بودسوري نيز پسرها بيش از دخترها دچار حادثه شد

ترين مده ع 1378 تا   1375هاي   شهر تهران در طي سال      ياساس آمار سازمان پزشكي قانون       بر

، %91/3، برق گرفتگي    %29/24ها  ، سوختگي %87/53 سال تصادفات     12انواع حوادث كودكان زير      

 شناخته  %3، بلع جسم خارجي      %73/2، مسموميت   %77/3، سقوط از ارتفاع      %19/4غرق شدگي   

ترين انواع حوادث   عمده)  1376(پژوهش ذبيحي   ).  1380  ،محفوظي، كاهاني و ابوالمعصومي   (ند  اهشد

، %)16(، سقوط   %)88/27(سوختگي  :  ترتيب نشان داد  اين   ساله آملي را به        4 تا   3راي كودكان   ب

نوع حوادث  )  1379(ميرزايي  %).  08/1(و برق گرفتگي      %)  14/4(، مسموميت    )%32/4(خفگي  

ترين انواع حوادث    ساله شهري و روستايي را مقايسه كرد و نتيجه گرفت كه شايع             12كودكان يك تا    

) درخت و پله  (و سقوط   )  نفت(، مسموميت   )آب جوش (كان شهري و روستايي سوختگي       براي كود 

ها به سازمان   اي كه جسد آن     سال فوت شده    14در مطالعه كودكان زير      )  1379(برقعي  .  هستند

ي ـ، سوختگ %)56(يافت كه تصادفات خياباني     ، در  ارجاع داده شده بود    1378پزشكي قانوني در سال     

ترين انواع حوادثي بودند كه      از عمده %)  3(و مسموميت   %)  5(، غرق شدگي    %)5/7(، سقوط   %)20(

از %  41 سال   4و كودكان زير    %)  36(بيش از دخترها    %)  64(پسرها  .  منجر به فوت كودكان شده بود     
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نيز )  1372(اسكندري و عظيمي    .  شدندكل تعداد كودكاني كه بر اثر حادثه فوت شدند را شامل مي            

 20 موارد مورد مطالعه كه بر اثر حادثه دچار ضربه مغزي شده بودند كودكان زير             از%  56دريافتند كه   

ترين حوادثي  در اين مطالعه حوادث ترافيكي و سقوط به ترتيب از شايع              .  نددششامل مي را  سال  

 .  اندبودند كه منجر به ضربه مغزي شده

 4نفر در تهران در دامنه سني         100000گزارش دادند از    )  1385(داغي و قدياني    شيخ آزادي، قره  

 كل مصدومان را     %24 سال   19قربانيان زير   .   دچار سوختگي شده اند    %3/3 سالگي   77ماهگي تا   

ها مواد  اند كه علت بيشتر آن     ها درمنازل رخ داده   سوزي آتش %1/71از اين ميان    .  دادندتشكيل مي 

 %10ها پسر و     آن %90 بودند، كه     سال 11 كل قربانيان اطفال زير       %7/7.  ستا  نفتي و گازي بوده   

سوزي بوده   ناشي از آتش    %47ها ناشي از آب جوش و تقريبا          پنجاه درصد سوختگي  .  بودند  دختر

 كودك بر اثر مسموميت از ميان حدود        40نيز از فوت    )  1385(گروه اجتماعي خبرگزاري مهر     .  است

در  كيم تهران بستري شدند    كودكي كه به علت مسموميت در بيمارستان لقمان ح           650 هزار و    3

هاي كودكان در اثر خوردن مواد شيميايي و بهداشتي، مواد              مسموميت.   گزارش داد   1384سال  

) 1362(مرادي فر   .  شوينده، اجسام قابل بلع مثل باطري، داروها و گياهان آپارتماني سمي بوده است             

 آن ناشي از    %36ته حدود   وقوع پيوس ه   حادثه سوختگي كه در تهران ب       6000كند كه از    گزارش مي 

 .سوزي بوده است ناشي از آتش%17آب جوش و 

شايد اين  .  رسندنظر مي ه  در نگاه اول، آمار ذكر شده در مطالعات مختلف متناقض و ناهمسان ب              

گروه سني مورد   .  انددليل روش پژوهشي است كه هر يك از محققين برگزيده          ه  ناهمساني اطالعات ب  

مطالعه فرودنيا؛ باقري و    ( سال   5برخي سنين پايين يعني زير      .  ند متفاوت بررسي در مطالعات مختلف   

) ؛ رودسري و همكارانش   مطالعه ميرزايي؛ سوري  ( سالگي   15-14و برخي سنين باالتر يعني تا       )  وفايي

چنين برخي از آمارهاي گزارش شده مربوط به حوادثي هستند كه منجر به                هم.  نداهرا بررسي كرد  

اما ).  مطالعه ريحاني و سعادت؛ ذبيحي     (در بيمارستان و گاهي فوت او شدند          بستري شدن كودك     

مطالعه محفوظي و   (اند  برخي ديگر مربوط به حوادثي هستند كه فقط منجر به فوت كودكان شده               

آمار حوادث منجر .  متفاوت بوده است  گوناگونبنابراين تعريف حادثه در مطالعات      ).  همكارانش؛ برقعي 

العمر داماهاي م مدت يا معلوليت  هاي كوتاه  بسياري از حوادثي كه منجر به جراحت        ،به فوت كودكان  

. گيرندد در نظر نمي    ندهثير قرار مي  أگردند كه تمام جوانب زندگي فرد و خانواده او را تحت ت               مي

دهند در آمارهاي   ميكودكاني كه بر اثر سانحه سوختگي زيبايي خود را يا يكي از حواس را از دست                  

در ).   را ببينيد  ؛2004  ،عنوان مثال زرگر، خواجي، كاربخش و زري         هب(مانند  زارش شده پنهان مي   گ

 كودكان آسيب ديده درمان      %4/96نشان داد كه     )  1378( و فرسار     هاين زمينه تحقيق ايمان زاد     

اي هبنابراين داده .  ها در بيمارستان بستري و يك مورد فوت كرد           از آن  %6/3سرپايي شدند و فقط      

زنند و  چه كه هست تخمين مي     حاصل از بستري شدن يا فوت ميزان واقعي حوادث را كمتر از آن               

�	/ 



185 

 
 

 

 

 

شان براي  هايرويدادهايي كه ويژگي  .  ماننديكسري رويدادهاي ثبت نشده و گزارش نشده پنهان مي         

 . ريزي پيشگيري اهميت دارندبرنامه

واجه هستند، عدم وجود تعريفي روشن از        لي كه مطالعات حوادث با آن م       ئدر واقع، يكي از مسا     

شود، تعريف پزشكي است؛ يعني تأكيد بر بروز صدمه در           اغلب تعريفي كه از حادثه مي     .  حادثه است 

گيرند كه منجر به آسيبي شده      اين بدان معني است كه تنها حوادثي مورد نظر قرار مي          .  نتيجه حادثه 

. شودات حوادث و طرح سؤاالت تحقيق استفاده مي       طور وسيع در مطالع   اين تعريف پزشكي به   .  باشند

. اي واحد دارند  شود اين است كه حوادث يك علت واحد و نتيجه           چه از اين تعريف برداشت مي      آن

اگرچه دقت آن     (ندهاي مربوط به مرگ و مير     بدين ترتيب آمارهاي مربوط به حوادث وابسته به داده         

 ).داردها بستگي به  ثبت دقيق علت مرگ نيز داده

 در امر پيشگيري اين الگوها و نه           كه  حوادث از الگوهايي برخوردارند     )1996(اما از نظر رابرتز      

رتز ـار حوادث خانگي توسط راب    ـدر يك تجزيه و تحليل از آم      .  وندـد در نظر گرفته ش    ـپيامد حادثه باي  

ند، شوه مرگ مي  حوادثي كه منجر ب   :  كندتعريف حادثه را به چهار دسته تقسيم مي         وي  ،  )1996(

شوند كه نياز به پزشك      ، حوادثي كه منجر به جراحتي نمي        شوندميحوادثي كه منجر به جراحت       

عنوان مثال، يك     به.  1دهندروند ولي رخ نمي    داشته باشند و حوادثي كه تا آستانه وقوع پيش مي            

چنين .  ميرد مي شود و كند و دچار برق گرفتگي مي      كودك يك ميل بافتني را وارد پريز برقي مي          

كودك ممكن است به شدت بسوزد و   .  شوداي ثبت مي  عنوان مرگ حادثه    اي در آمار پزشكي به    حادثه

از طرف ديگر او ممكن است به        .  شودبه بيمارستان كشيده شود، در اين صورت هم حادثه ثبت مي            

 بينداد والدين آسيب ميدر اين صورت فقط اعتم .  گوشه اتاق پرتاب شود و هيچ جراحتي بر او وارد نشود          

 آسيب نبيند فقط وجود ميل      هيا حتي كودك ممكن است به هيچ وجه        .  گردندو دچار اضطرابي مي   

عنوان   با همه اين احوال، فقط دو وضعيت اول است كه به طور رسمي به             .  در پريز نشانگر حادثه باشد    

ت مانند مورد اولي نابودكننده      توانسهاي باال مي  كه هر يك از وضعيت     در حالي .  شودحادثه ثبت مي  

بلكه جهت  .  تواند باشد اساس جراحات وارده نمي     جاست كه ماهيت يك حادثه بر      نكته در اين  .  باشد

. طرح راهكارهاي پيشگيري، اين الگوي حوادث است و نه جراحات وارده، كه اهميت اوليه دارد                     

ب شدند ممكن است نماينده همه       اي كه در مطالعات مذكور انتخا       بنابراين، در كل، تعريف حادثه     

كنند خيلي جدي است، از     ها ممكن است نماينده حوادثي باشند كه مردم فكر مي         آن.  حوادث نباشند 

شوند و كمتر    كوچك در نظر گرفته مي     ي كه حوادثي كه منجر به ويزيت دكتر نشوند معموالً          يجاآن

  .شونداهميت داده مي

به تفصيل شرح داده      د كه در زير   ندههايي را نشان مي   بررسي آمار حوادث گزارش شده ويژگي      

 دليلبه.   بدون در نظر گرفتن جمعيت مرجع است       چنين، هم اي، مقطعي  اين آمار بيشتر منطقه    :شودمي

هاي متفاوت در مناطق مختلف كشور وجود       آداب و سنت    وجود شرايط مختلف محيطي، جغرافيايي و     
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اي در طرح   چنين آمار منطقه  هم.  اي برخوردارند ز اهميت ويژه  اي از حوادث كودكان ا    آمارهاي منطقه 

اما وجود آمار سراسري براي بدست       .  نمايدهاي پيشگيري خاص آن منطقه كمك شاياني مي         برنامه

چنين براي  هم.  هاي پيشگيري فراگير ضروري است     آوردن الگوي جامعي از حوادث و طرح برنامه         

ها گيري آن   اندازه  ـ به هر دليلي     ـاع مختلفي از حوادث كودكان      مشاهده تغييرات در ميزان وقوع انو     

 . هاي مشخصي انجام گيرد و فقط محدود به يك دوره زماني خاص نباشدبايد در طي زمان

اي كه جمعيت مبنا را در نظر       كنند آمارهاي گزارش شده   اظهار مي )  1363  (مازنر و بان  عالوه،  به

گيري حوادث را   هاي همه توانند دقيقاً ويژگي  بسيار كمي دارند و نمي    نگيرند از نظر كاربردي اهميت      

. كندمياكثر آمارهاي گزارش شده ميزان حوادث را در گروه نمونه بررسي و گزارش                .  توصيف كنند 

گيري حوادث را در    ميزان همه )  1385(داغي و قدياني    آزادي، قره مطالعات اندكي مانند مطالعه شيخ    

روند و اظهار   بيشتر پيش مي  )  1996(در اين زمينه، گيلهام و تامسون       .   كردند جمعيت مرجع بررسي  

 به.  و شكل كيفي به خود گيرند     شوند  مورد حوادث بايد تعبير و تفسير         كنند كه حقايق آماري در    مي

پذيري هر گروه بايد برحسب ميزان در معرض خطر قرار گرفتن همان گروه              عنوان مثال ميزان آسيب   

اما اين  .  عنوان مثال آمار حوادث خياباني در بين كودكان بيشتر از بزرگساالن است              هب.  محاسبه شود 

 گيرند، خيلي كه كودكان خيلي كمتر از بزرگساالن در معرض ترافيك قرار مي             آمار با توجه به اين     

دهد نسبت به ترافيك     چه آمار نشان مي    در نتيجه كودكان خيلي بيشتر از آن        .  خيلي باالتر است  

 ). 1996 و تامسون،  گيلهام(ي كافي نيست  ي شمارش به تنها،پذير هستندسيبآ

 و  اهاي دوره تخصصي دكتر    نامهاي از پايان   طور عمده ه  الزم به ذكر است كه آمار مذكور ب           

بنابراين آمار  .  اندكارشناسي ارشد دانشجوياني اقتباس شده است كه شيوع حوادث را بررسي كرده              

با اين حال، آمار پراكنده و مقطعي مذكور از برخي حوادث               .  وادث نيستند رسمي و جامعي از ح     

، افتادن، مسموميت و تصادفات خياباني در بين          )با آب جوش  (سوزي، سوختگي   خانگي چون آتش  

 از  هاي بيرون اما نويسنده گزارش آماري از ميزان حوادث كودكان در مكان           .  دهندكودكان خبر مي  

هاي شهر تهران   در زمينه ايمني كودكان در پارك     .  رس بدست نياورده است   ها و مدا   مثل پارك  خانه

نحوه استقرار،  ـ  ها  انجام شد كه طي آن سطح ايمني تجهيزات پارك        )  1380(اي توسط نيري    مطالعه

را اساس فاكتورهايي در مقايسه با سطح استاندارد در كشورهاي اروپايي                 بر  ـ نگهداري و تعميرات  

هاي شهر تهران و در نتيجه سطح       طالعه حاكي از سطح پايين ضريب ايمني پارك        اين م .  بررسي كرد 

 . هاستباالي در معرض خطر بودن كودكان در اين پارك

سوار، موتورسوار، راننده   ها، انواع مختلفي از حوادث خياباني چون عابر پياده، دوچرخه         عالوه بر اين  

باني كودكان چگونه است؟ مطالعات اندكي وجود       الگوي حوادث خيا  .  و سرنشين اتومبيل وجود دارند    

هاي اي از شيوع جراحت    طي مطالعه )  2007(كارخانه، نقوي، راوو، هاگل، جعفري و ساندرز          .  دارند

 سال  14 تا   5 يافت كه كودكان     2003 منطقه از ايران در سال        13حاصل از تصادفات دوچرخه در       
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)  1381(آيتي  .  ا باالترين ميزان حوادث را داشتند     هآن.  سواران هستند پذيرترين گروه دوچرخه  آسيب

 به بررسي تصادفات ترافيكي در سطح شهر مشهد در دو سال                TRL-MAAP  2با استفاده از مدل    

ميزان تصادفات را برحسب متغيرهاي      )  1381(وسيله آيتي   بدين.   پرداخت 1373 و   1372متوالي  

، نقاط  )هابوسها و ميني  ها، تاكسي ، اتوبوس دوچرخه و موتور سيكلت   (متنوعي از جمله وسائط نقليه      

روز، تصادفات عابرين   خيز، روزهاي مختلف هفته، ساعات مختلف شبانه        مختلف شهر و نقاط حادثه     

نمايد كه آمار و اطالعات      گيري مي آيتي چنين نتيجه  .  پياده، سن و جنسيت و غيره بررسي كرد          

براي اصالح  .  يزي است كه در واقع وجود دارد        تر از آن چ    گزارش شده از سوي پليس بسيار پايين        

 براي  5/4اساس محاسبات رياضي ضريب تصحيح          هاي گزارش شده از سوي پليس، آيتي بر          داده

شدگان يعني تعداد كشته  .  دهد براي مجروحان پيشنهاد مي    2شدگان و ضريب تصحيح معادل       كشته

شدگان مود تا تعداد واقعي و كل كشته       بايد ضرب ن   5/4مندرج در آمارهاي پليس را در ضريب تصحيح          

 در اين بررسي وي نشان       به هرحال، .  طور براي تعداد مجروحان    ترافيكي حاصل شود و همين      سوانح

چنين هم.  دهندسوار را تشكيل مي   از كل مصدومين دوچرخه   %  60 سال   20 تا   10دهد كه جوانان    مي

هاي  سالگي نسبت به گروه    15ودكان تا سن    دارد كه در تصادفات عابرين پياده، ك      اظهار مي )  1381(

 . طور شديدي در خطر هستندهسني ديگر ب

هاي متفاوت پژوهش   رغم اين مشكل كه آمار جامع و مستمري از حوادث كودكان و روش               علي

د كه مشخصه هاي سن و جنسيت همانند        نوجود ندارد، نگاه دقيق به آمارهاي مذكور نشان مي ده          

يعني نوع حادثه   .  كشورهاي ديگر چون انگلستان مشهود است، ظهور يافته اند          الگويي كه در آمار      

اساس آمار مذكور كودكان كوچكتر بيشتر        بر.  برحسب سن و ميزان آن برحسب جنسيت متغير است        

و )  نيا كاشاني ؛مطالعه فرودنيا (گريبانگير حوادثي چون سقوط، مسموميت و سوختگي هستند               

). مطالعه سوري؛ برقعي؛ ريحاني و سعادت      (رض خطر تصادفات هستند     كودكان بزرگتر بيشتر در مع    

سازند كه  چنين مطالعه آمار حوادثي كه منجر به فوت كودكان شده است اين ويژگي را نمايان مي               هم

گيري همسان  اين نتيجه ).  برقعي(شود تصادفات هستند    اي كه منجر به مرگ مي     ترين نوع حادثه  مهم

 14ترين عامل مرگ در بين كودكان زير         است كه مهم  )  1998(سوري و نقوي    هاي مطالعه   با يافته 

 شدگاننمايد شدت مصدوميت و درصد فوت     ذكر مي )  1381(آيتي  .  سال ايراني تصادفات ترافيكي است    

پذيري اين   سال در تصادفات ترافيكي بسيار باال و ضربه           75 سال و باالي      10در رده سني زير      

 همسان با الگوي حوادث در كودكان       ،اين الگو .  دهدات ترافيكي را نشان مي    ي سني در تصادف   هاگروه

 ).2004؛ طبيبي، 1996 رابرتز،( سال در انگلستان است 15زير 

مشخصه جنسيت در آمار گزارش شده از حوادث كودكان در ايران نيز همسان با الگويي است كه                  

ها در  البته نسبت بين آن   .  شوندر حادثه مي  در بيشتر كشورها وجود دارد؛ پسران بيش از دختران دچا         

اين ناهمساني ممكن است ناشي از وجود تورش در نمونه انتخابي،             .  متفاوت است   گوناگونمطالعات  
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مشخصه طبقه اجتماعي در   .  در نظر نگرفتن جمعيت مرجع و ميزان در معرض خطر قرار گرفتن باشد            

 ،)1385(زاده  گرچه گزارش بابايي، كشاورز و حاجي     طور سيستماتيك مطالعه نشده است؛ ا     هاين منابع ب  

دهد كه حوادث در    نشاني در سطح تهران نشان مي     از برخي آمار حوادث گزارش شده به سازمان آتش        

دكتر كامران  .  دهندمي  بين مردان بيش از زنان و در برخي از مناطق تهران بيش از مناطق ديگر رخ                

ثر بر  ؤچهارمين اجالس كميسيونرهاي عوامل اجتماعي م       لنكراني وزير وقت بهداشت و درمان در           

با وجود كاهش مرگ    .  سالمت اشاره بر تفاوت طبقات اجتماعي در ميزان مرگ و مير كودكان داشتند            

 . اي توزيع نشده استطور عادالنهه اين ميزان ب، سال گذشته20و مير در طي 

ت و درمان بايد عوامل اجتماعي چون         براي ايجاد عدالت در سيستم بهداش       «  :افزايدعلويان مي 

هاي محل سكونت و ميزان درآمد كشور براي ارتقاء            فاصله طبقات اجتماعي، سواد مادران، ويژگي       

 1379چنين حاتم حسيني،    ، هم 27/10/1384نشريه شرق،     (»سطح سالمت مورد برسي قرار گيرند     

) 1379(تحقيق برقعي   ).   را ببينيد  1383نيا، فريدوني، نورابي و زماني،       زاده، غالم و خلخالي، حاجي  

 سالي كه بر اثر حادثه فوت كردند در مناطق جغرافيايي            14دهد كه درصد كودكان زير      نيز نشان مي  

، %4، شمال   %22، شرق   %29، جنوب   %44خارج تهران   :  شرح متفاوت بود  اين  مختلف شهر تهران به     

تهران جزء مناطق سطح باالي اجتماعي و       كه شمال و غرب     با توجه به اين   %  5/0و مركز   %  5/1غرب  

جنوب  از مناطق سطح پايين اجتماعي است، تفاوت ميزان مرگ و مير بر اثر سانحه در اين مناطق                     

يافتند كه سطح تحصيالت    در)  1371(نيا  و كاشاني )  1376(چنين ريحاني و سعادت      هم.  بارز است 

نتيجه )  1378(سي  پور سي محسن.  ه است ي و كمتر بود   يوالدين اكثر كودكان مصدوم در سطح ابتدا      

 ميزان مواليد و مرگ و مير         ،گرفت كه هرچه سطح توسعه انساني در مناطق روستايي باالتر بود              

 .كاهش داشت

چه از  طور جامع صورت نگرفته است، آن     هي ميزان شيوع حوادث كودكان ب     يكه شناسا با وجود اين  

 يكي از علل مهمي كه سالمت كودكان را به مخاطره            توان استنباط كرد اين است كه     آمار موجود مي  

گيري البته بدون داشتن آمار جامع و رسمي از حوادث كودكان، ميزان همه             .  اندازد حوادث است  مي

شوند و يا جراحت اندكي به جاي       حوادث و بدون داشتن دانشي از حوادثي كه منجر به جراحات نمي            

 . داشتآنئله و حل توان تصوير درستي از مسگذارند، نميمي

به چه  .   تحقيق بررسي ادبيات پژوهشي در زمينه علل حوادث كودكان ايراني است           ديگر اين هدف  

 اند؟ مورد بررسي علمي و دقيق قرار گرفته،ميزان و چگونه پيشايندهاي حوادث

 

 علل حوادث كودكان

يابي  است اما براي علت    ها كاهش يافته  ثير عوامل فوق طبيعي در بروز بيماري      أاگرچه اعتقاد به ت   

با وجود نظم در الگوهاي شيوع حوادث كه دال بر وجود            .  نمايدچنان نقش خود را ايفا مي     حوادث هم 
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 قدرعمر او در اين دنيا همين     «  ،»تقدير«،  »بدشانسي«عوامل ثابتي در بروز حوادث است مفاهيمي چون          

د كه براي رخداد     نشوولي تصور مي   توضيحات قابل قب    »كرداجل دنبالش مي  «، و   »رقم خورده بود  

 ،د كه حوادث   ندهبا اين حال شواهد علمي نشان مي          .  دنشوه مي ئحوادث توسط عامه مردم ارا      

بدين ترتيب دامنه وسيعي از تحقيقات در زمينه علل حوادث          .  رويدادهاي اتفاقي و غيرمنتظره نيستند    

 كه در ادبيات پژوهش علل        چهآن.  از جمله حوادث كودكان توسط محققين صورت گرفته است            

 هاي ويژگي -الف:  )2004طبيبي،    (بندي كرد توان در سه طبقه دسته    حوادث كودكان آمده است را مي      

هاي بازي غيراستاندارد، وجود فضاهاي خطرناك در خانه مثل تراس            محيطي مانند وسايل اسباب    

هاي امن براي عبور از      مكانعدم وجود   ها با ارتفاع كم از سطح اتاق،           بدون حصار مناسب، پنجره    

آگاهي كم  (ثبات در خانواده    هاي خانوادگي مانند مديريت ضعيف، نامشخص و بي        ويژگي -، ب خيابان

ي هاي كودك در مراقبت از      يي هاي رشدي كودك، باورهاي نادرست نسبت به توانا          يوالدين از توانا  

عيت، پدر بيكار، والدين با سطح        و افسردگي مادر، تعداد زياد اعضاي خانواده، مكان  پرجم            )  خود

ثباتي، دست و پا    اضطراب، بي (هاي شخصيتي   هاي كودك چون ويژگي    ويژگي -تحصيلي پايين و ج   

و نيز  )  فعاليماندگي ذهني و بيش    عقب(هاي شناختي و ادراكي       و ويژگي )  چلفتگي، پرخاشگري 

باكت و  (شوند  اقبت مي شوند و كودكاني كه كمتر از حد مر         كودكاني كه بيش از حد مراقبت مي        

يافتند درك خطر كه    در)  2007 و   b2003  ،a2003(عنوان مثال طبيبي و ففر        به).  1997جانسون،  

است با افزايش سن     )  مانند ترافيك (هاي خطرناك   هاي الزم در مواجهه با محيط      توانمندياز  يكي  

 نشان داد اين تحقيقات   .  چنين اين توانمندي به سطح شناختي كودك وابسته است        هم.  يابدبهبود مي 

طور كه عملكردشان را به    طوريكننده بسيار حساسند به    پرت حواس عواملكه كودكان نسبت به       

يابي حوادث، در نظر گرفتن سن و       در علت بنابراين،  ).  2007طبيبي و ففر،    (دهند  معناداري تقليل مي  

aطبيبي و ففر،    (هستند  مهم    سطح رشدي فرد از يك طرف و شرايط محيط و خانواده از طرف ديگر             

يكي از علل حوادث را محيط خانه از           )  1371(زند  خديوي).  1371،  زندخديوي و   2007،  2003

) 1371(نيا  زند، كاشاني همسان با خديوي  .  كندجمله آشپزخانه، راهرو، اطاق خواب و غيره مطرح مي         

ي متوسط و پرخطر زندگي     هادر تحقيق خود نيز دريافت كه اكثر كودكان حادثه ديده در محيط             

اي نبوده كه كودكان را از حادثه مصون نمايد         گونه شرايط ساختماني و فيزيكي محيط به      كنند و مي

زند حوادث با رشد     چنين به نظر خديوي    هم).  مثالً مواد خطرزا در دسترس كودكان بوده است          (

اساس نظر گوستافن      راو ب .  فيزيكي، ادراكي، حركتي، اجتماعي و عاطفي فرد در ارتباط است               

 هايعمل آمده از كودك، آموزش    ههاي ب هاي شخصيتي كودك، ميزان و نوع مراقبت      شخصيت و آمادگي  

 . پنداردكننده حوادث ميداده شده به كودك را از عوامل دخالت

دارد كه  او اظهار مي  .  كندزند نقش گسترده عامل رواني را در حوادث مطرح مي          چنين خديوي هم

ها و ادراكات، كه موجب     در سطح احساس  :  دارندشناسي در سه سطح در حوادث دخالت          روان عوامل
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ها كه فرد خود را به خطر        در سطح آگاهي از ارزش     ؛د فرد موقعيت خطرناك را تشخيص ندهد      نشومي

. رودآگاهي كه فرد به استقبال خطر مي          در سطح ناخودآگاهي و نيم       ؛كنداندازد و ريسك مي    مي

اساس نظر    كند ولي بر  زند ارتباط سطوح رواني را با سن و سطح رشدي مطرح نمي              خديوياگرچه  

عمده حوادث كودكان ناشي از عدم تشخيص خطر،          )  a2003( و طبيبي و ففر        )1362(فر  مرادي

كودكان زير  اثبات كردند كه    )  a2003(طبيبي و ففر    .  زند است همان سطح احساس و ادراك خديوي     

. كندعمل مي تي از خطر دارند و قدرت دركشان در شرايط پيچيده ضعيف                  سال درك متفاو    10

فر علل حوادث منجر به مرگ كودكان زير دو سال را كنجكاوي و عدم تشخيص خطر از سوي                   مرادي

 كندفر عنوان مي  مرادي.  كندهاي الزم بيان مي   انگاري پدر و مادر در انجام مراقبت       اطفال، و ديگر سهل   

وينچي .  آورندحساب مي ه  ها را ناچيز ب   اند و آن  توجهساز در خانه بي    به عوامل حادثه   كه والدين نسبت  

ها در شناخت اصول ايمني و پيشگيري       نيز يكي از علل عمده بروز حوادث براي كودكان را ناتواني آن           

 . كندها معرفي مياز آسيب

هاي كودك و   ها و آمادگي  يژگياگرچه محققين ذكر شده در باال عوامل حوادث كودكان را هم از و            

در اين متون نه    .  دهندكنند، ولي هيچ يك از موارد را به تفصيل شرح نمي            هم از خانواده مطرح مي    

 ،برندكار مي ههايي كه والدين براي حفظ كودكان ب      شيوهو نه      نه نوع مراقبت والدين    ،هاي كودك ويژگي

بيني كرد،  ساز را بايد كشف و پيش     عوامل حادثه كند كه   فر مطرح مي  مرادي.  نشده است توضيح داده   

در )  1372(طي تحقيق كه زياني     .  دهده نمي ئاما خود در اين زمينه بررسي دقيق يا راهكارهايي ارا           

هاي پيشگيري از حوادث انجام داد به اين نتيجه رسيد كه              رابطه با نيازسنجي كودكان به آموزش      

سواري، ز حوادث حين عبور از خيابان، اتومبيل           ساله نسبت به پيشگيري ا        10ـ    12كودكان  

هاي هاي خطرآفرين، بازي در مكان     بازيزا، بازي با اسباب    سواري، استفاده از وسايل آتش     دوچرخه

چنين .  ها عملكرد صحيح دارند   ها در اين موقعيت   آن.  تني چندان نياز به آموزش ندارند      ناامن و آب  

 در ايران و نيز     ناهمسان با آمار حوادث در بين اين گروه از كودكان          هايي كامالً   يگيرها و نتيجه  يافته

در تحقيق خود   )  1383(فرهادي  .  )2004طبيبي،    ( است تحقيقات انجام شده در كشورهاي اروپايي      

هاي آموزان دبستاني از راه     دريافت كه رابطه مستقيمي بين تحصيالت والدين و آگاهي دانش                

شايد بتوان حدس زد كه والدين با تحصيالت باال كودكان خود را در             .  پيشگيري از حوادث وجود دارد    

 سوري،  اتتحقيق).   و آقاجانيان و ايران محبوب، بيتا      1372زياني،  (دهند  اين زمينه بيشتر آموزش مي    

همسان با تحقيق فرهادي تفاوت معناداري در سطح تحصيالت         )  1386(حدادي، محرابي و علمداري     

، هايي كه دچار حادثه نشده بودند ند وآن اهودكان كه دچار حوادث ترافيكي شد     مادر در بين دو گروه ك     

 هايآموزان دبستاني از راه چنين رابطه معكوسي بين تعداد فرزندان و آگاهي دانش        فرهادي هم .  نشان داد 

شايد بتوان حدس زد كه تعداد زياد فرزندان موجبات غفلت والدين را             .  پيشگيري از حوادث پيدا كرد    

 سال  6 كه اغلب حوادث كودكان زير        نشان داد )  1378(زاده و فرسار    تحقيق ايمان .  نمايدراهم مي ف
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اين يافته  .  دهددهند كه مادر بيشترين حجم كارهاي روزانه را در آن زمان انجام مي               زماني رخ مي  

دكان تواند عامل مهمي در حوادث كو      ييدي است بر حدس باال كه غفلت والدين به هر دليلي مي             أت

نيز بر نقش مراقبتي والدين در حوادث         )  1386(در اين راستا، تحقيق سوري و همكارانش          .  باشد

يافتند كه سطح   در سوري و همكارانش       چنين،هم.  نمايدكيد مي أ سال ت   9 تا    6ترافيكي كودكان    

مراقبت والدين كودكاني كه دچار حادثه ترافيكي شدند نسبت به كودكاني كه دچار حادثه نشده                    

كيد بر رعايت اصول    أ بدون ت  ،شان بيشتر اجازه مواجهه با خطرات      ها به كودكان  آن.   كمتر بود  ،بودند

سوري .  دادند مي ـ مانند استفاده از پوشش با رنگ روشن براي خروج از منزل هنگام تاريكي                ـايمني  

ايت اصول ايمني   كيدي بر رع  أاز والدين نمونه مورد مطالعه، ت     %  66نمايند كه   و همكارانش اظهار مي   

 . مربوط به ترافيك نداشتند يا عمالً در اين زمينه موفق نبودند

هاي موجود رابطه دو عامل محيطي و خانواده با حوادث كودكان را مورد بررسي قرار                    پژوهش

هاي اي ديگر كه به بررسي عامل ويژگي        به مطالعه )  1385(نگارنده به جزء مطالعه عطايي        .  دادند

هاي كمبود توجه و    عطايي به بررسي فراواني عالئم و نشانه       .  نيافتدست    ،دث بپردازد كودك در حوا  

اندك بنابراين، تعداد تحقيقات    .   پرداخت ، سالي كه دچار حادثه شده بودند      20فعالي در افراد زير     بيش

رد كه  كگيريتوان نتيجه اساس تحقيقات موجود نمي     بر.  است و تفسير نتايج بايد محتاطانه صورت گيرد       

آيا حوادث موجود در بين كودكان ايراني بيشتر به دليل محيطي ناامن است يا ناآگاهي والدين از                      

اگرچه چند  .  تجربگي، ناآگاهي و رفتار نافرماني كودكان      هاي مراقبت از كودكان، يا بي      بهترين شيوه 

اند، اما  طرح كرده عنوان عاملي مهم در حوادث كودكان م        تحقيق مذكور سطح تحصيالت والدين را به      

نقص .  گذارد نامشخص است  ثير خودش را بر حوادث كودكان مي      أاين موضوع كه چگونه تحصيالت ت     

تواند به اين دليل باشد كه حوادث كودكان توجه تعداد معدودي از محققين              ها مي موجود در پژوهش  

هاي  وجود داده  اين نقص تا حدي به دليل عدم       .  در مراكز آموزشي و پژوهشي را جلب كرده است          

 در  ويژهبه  از طرفي ديگر مسئله حوادث       .  رسمي و معتبر از ميزان شيوع حوادث كودكان نيز است           

 . ريزان بوده استپوشي برنامهبين كودكان مورد چشم

 

 هاي پيشگيري از حوادث كودكانآموزش

پيشگيري از  هاي  با وجود نامشخص بودن ميزان دقيق شيوع و علل حوادث كودكان در ايران راه               

هاي الزم براي بهبود     ال كه آموزش  ؤدر اين بخش به اين س       .  ه شده است  ئسوي منابع مختلف ارا    

هاي پيشگيري معمول و    شيوه.  شود، پرداخته مي  ه شده ئايمني تا چه حد بوده و چگونه به جامعه ارا          

هاي  جمله شيوه  طراحي و مهندسي از   .  بندي كرد توان به دو دسته فعال و منفعل تقسيم        رايج را مي  

هايي كه   طراحي بطري  ،)1384،  بهمني(منفعل است مانند طراحي پوشش ايمني براي پريزهاي برق          

هاي ايمن براي تردد عابرين      شوند و طراحي محل    مانع دسترسي كودك به محتويات خطرناك مي        
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. فعال است آموزش، شيوه پيشگيري    ).  1382محمد نيكخو،   (سازي كودكان در خودروها     و ايمن  پياده

هاي مربوط به ايمني را افزايش و نگرش افراد را نسبت           توان سطح دانش و مهارت    از طريق آموزش مي   

 . )2004طبيبي،  (به حوادث تغيير داد

كند كه ارزش فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و انساني هر نوع              اظهار مي )  1379(رضوي  

غير از  (موزش هست كه حتي از هر آموزش           وع آ نليكن يك   «آموزشي بر كسي پوشيده نيست؛        

ي است و آن آموزش دانش و اصول ايمني          ين باال و واال   أارزشمندتر و داراي ش   )  آموزش اساس دين  

و هر  :  و من احياها فكانما احيا الناس جميعاً      « از سوره مائده     32او با استناد به آيه      .  »)582.  ص(است  

 و احاديث مربوطه    »مه مردم جهان را زنده كرده است      كس يك نفر را زنده كند مانند آن است كه ه           

. كندمين مي أها يكي از عوامل مهم و اساسي ايمني را ت          ها و تخصص  ياد دادن مهارت  «دهد  ادامه مي 

طور هاما ياد دادن دانش ايمني ب      .  هاستزيرا خود مهارت عامل مهمي از عوامل ايمني و نجات جان            

طور كه در    همان .»)582.  ص(ها است   سته و مخ نجات جان     عنوان درس ايمني، ه      همستقيم و ب  

يابي حوادث، ذكر شد كه سن و سطح رشدي بايد در نظر گرفته شوند، در آموزش نيز اين الزام                     علت

پژوهشي در باب   )  1386(  در اين زمينه، كاظمي   ).  2007 و   a2003  ،b2003طبيبي،  (وجود دارد   

طي اين  .   سال انجام داد   12 تا   5ها براي كودكان     از آن  اولويت هاي آموزش شهروندي و اهميت هريك     

تحقيق وي به اين نتيجه دست يافت كه نياز كودكان به آشنايي با فرهنگ ترافيك و حمل و نقل در                     

اولويت چهارم و آموزش ايمني و پيشگيري در مقابل حوادث طبيعي و بحران هاي اجتماعي در                      

ز آشنايي با بهداشت عمومي، محيط زيست و شيوه هاي حفظ          اولويت پنجم از ميان چهل مورد و بعد ا        

 .  آن، استفاده صحيح و حفظ اموال و امكانات عمومي شهري قرار دارند

صورت   هاي ايمني رايج در كشور از طريق مهدهاي كودك، مدارس، تلويزيون و به                   آموزش

 هم در   ،ه حوادث كودكان  جايي ك الزم به ذكر است از آن      .  دنگيرغيررسمي توسط والدين انجام مي     

ها را   يك يا هردوي آن     ه شده معموالً  ئهاي ارا د، آموزش ندهدرون خانه و هم بيرون از آن رخ مي           

  :شودهاي رايج در كشور ايران  توضيح داده ميدر ذيل آموزش. دندهمدنظر قرار مي

 

 مدارس 

 زندگي و چگونه     هايآموزش مهارت   ،آموزش و پرورش  يكي از اهداف اساسي      در عصر حاضر     

 از  .)1385زاده و محمدي،    اردكاني، فاتحي نصراصفهاني، بهجتي (زيستن به كودكان و نوجوانان است        

هاي درسي و     در قالب كتاب    را نام برد كه     ايمني    هايتوان آموزش مهارت   ها مي بين اين مهارت   

 ، سروش ؛1371  ،رضواني سعيدي ؛1371آيتي،  (  اندمورد توجه قرار گرفته   هاي علمي و عملي     فعاليت

آموزش رسمي در مدارس و      (عدم تجربه و مهارت يعني فقدان آموزش          ).  1379  ،؛ حضرتي 1371

 آموزش  در ايران  ).1371آيتي،  (يكي از عوامل انساني مهم در حوادث است         )  غيررسمي توسط والدين  
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. شوده مي ئ و نقاشي ارا   هاها، بازي ها، مشاهدات، بحث  مفاهيم ايمني در مهدهاي كودك در قالب فعاليت       

حاكي از ارزش نهادن به موضوع        )  1385(بررسي كتاب روش و محتواي آموزش قبل از دبستان              

 در واحد كار خانواده و ايمني ترافيكي در          ،در اين كتاب نكات بهداشت و ايمني      .  آموزش ايمني است  

 مفاهيم  ،اي كودكان نام پليس با فراهم كردن شرايط مشاهده، بحث و بازي بر              ه  واحدي مستقل ب  

محتواي آموزش ايمني مطرح شده در اين كتاب افزايش سطح             .  دهدايمني مربوطه را آموزش مي     

مانند (گيرد  و تا حدي مهارت را دربرمي     )  مانند به پريز و ساير وسايل برقي خانه دست نزنيم          (دانش  

 ). هاي خياباني براي آموزش عبور از خياباناستفاده از ماكت

عنوان بخشي از يك ماده درسي چون فارسي و علوم                 هيمني در مدارس معموالً ب      آموزش ا 

بررسي بسيار ارزشمندي از كتب درسي براي          )  1371(سعيدي رضواني    .  شوده مي ئاجتماعي ارا 

رضواني تاريخچه آموزش رسمي      سعيدي.  شناساندن سير تحول آموزش ترافيك در مدارس انجام داد        

. درمطالعه ك   1370تا سال   )  1220(سيس دارالفنون   أ چاپ شده از زمان ت     را با رجوع به كتب درسي     

 به تناسب تحول اجتماعي اولين مطالب        1341 تا   1320هاي  دهد كه در سال   اين مطالعه نشان مي   

مطالب بيشتر  .  شودها در كتب درسي دبستاني مشاهده مي      آموزشي مرتبط با عبور و مرور از خيابان        

 . ي بوديهاي راهنما از خيابان براي كودكان و اطالعات در مورد چراغدر جهت آموزش روش گذر

كند كه از اهداف آموزش ترافيك شناساندن قوانين راهنمايي و                رضواني اظهار مي     سعيدي

منظور او از اعتقاد اين است كه        .  وجود آوردن اعتقاد به اين قوانين در بين مردم است           هرانندگي و ب  

با بررسي كتب درسي،     .  كار گيرد هاي عيني و واقعي به     ده را در موقعيت    فرد اصول فرا گرفته ش      

گيرد كه مباحث آموزش ترافيك در كتب درسي اهداف آموزشي          نتيجه مي )  1371(رضواني    سعيدي

كه قوانين اشاره شده بسيار    اول اين  :كند به شرح ذيل است    داليلي كه او عنوان مي    .  كنندرا دنبال نمي  

كه آموزش اين قوانين    دوم اين .  سواري است ه عبور از عرض خيابان يا دوچرخه        محدود و مختص ب    

شوند چه بسا قوانيني مطرح مي    .  متناسب با تحوالت اجتماعي در ترافيك تغيير و گسترش نيافته است           

ها، ها، تندراه هاي جديد ترافيك چون آزادراه     اند، يا به چگونگي استفاده از محيط        كه منسوخ شده  

پردازند  به بيان حقايق و تعاريف مي      كه مباحث صرفاً  سوم اين .  كننداي نمي ا و روگذرها اشاره   زيرگذره

كند اين  رضواني مطرح مي    نقص ديگري كه سعيدي   .  شودو از كودك حفظ كردن مطالب خواسته مي       

يان ب...  آهن و ها، خطوط راه  نشينان جاده است كه مطالب راجع به مسايل خاص روستانشينان، حاشيه         

 . شوندنمي

كند او پيشنهاد مي  .  دهده مي ئهاي مذكور پيشنهاداتي ارا   رضواني براي رفع معايب و نقص       سعيدي

هاي كامپيوتري، تهيه ماكت و كاردستي در ارتباط با          كه از وسايل كمك آموزشي نظير ويدئو، بازي        

هاي وري از روش   بهره نيز.  هاي تصادف در آموزش ايمني به كودكان استفاده گردد          بازسازي صحنه 

هاي اطراف  ط متفاوت، جاده  يهاي مختلف با شرا    عنوان مثال، گذر از خيابان       اي به آموزش مشاهده 
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ه ئهاي ارا عنوان مكمل آموزش    ي و رانندگي به   يمورين راهنما أشهر و نظاير آن همراه با معلمين و م         

رضواني حاكي از باور او به        عيديپيشنهادات س .  شده از طريق كتب درسي از ديگر پيشنهادات اوست        

طرح اندرزگونه علل   «كند  كه بيان مي   او چنان .   افزايش دانش است    هاي عملي و نه صرفاً      آموزش

ييد أاين باور را ت   )  1383(تحقيق فرهادي   .  داندنميثر  ؤدر پيشگيري از حوادث چندان م     را    »تصادفات

گويي را بر افزايش    وزشي سخنراني و داستان   در تحقيقي اثر دو شيوه آم      )  1383(فرهادي  .  نمايدمي

هاي پيشگيري از حوادث بررسي     ي نسبت به راه   يسطح آگاهي و نگرش كودكان محصل در دوره ابتدا        

 آموزانگويي از شيوه سخنراني در افزايش آگاهي و تغيير نگرش دانش           او دريافت كه شيوه داستان    .  كرد

 . رتر واقع شدؤثم

اي تغيير و   طور گسترده هب درسي دوره ابتدايي باالخص درس فارسي ب        كه برخي كت    يجاياز آن 

 دهدنتيجه بررسي نشان مي   .  تحول يافته است نگارنده به بررسي آموزش ايمني در كتب جديد پرداخت            

 در كتاب اجتماعي سال سوم ابتدايي جهت آموزش           »اطاعت از قانون  «كه تنها يك درس با عنوان        

هدف اصلي اين درس، توصيه به رعايت قانون است و به معرفي يكسري                .  ايمني خياباني قرار دارد   

در كتاب فارسي اول دوره راهنمايي درس          .  پردازداصول ايمني و عالئم راهنمايي و رانندگي مي          

نظر    البته با زباني متناسب با گروه سني مورد        ـ با همان هدف و محتوا       »كندگاه خبر نمي  حادثه هيچ «

 . شودآموزان ارائه مي به دانش ـي بيشتري از رفتارهاي ترافيكيو ذكر مصاديق عين

قدر محدود و اندك است كه نه تنها             مسلماً منابع موجود در مدارس و مهدهاي كودك آن            

رساند بلكه انتظار افزايش    مدارس را براي فراهم كردن برخي تجربيات عملي براي كودكان ياري نمي            

 هاي حاكي از عدم وجود برنامه آموزشي مدون و فراگير متناسب رده           اهبررسي.  روددانش كودك هم نمي   

ل ئچه كه هست بيشتر متمركز بر ايمني خياباني است و ديگر مسا              آن.  سني مختلف كودكان است   

طبيبي،   (دنشو ناديده گرفته مي     زمين بازي و خانه كامالً       ،هاي ديگر چون مدرسه    ايمني در مكان  

. گرايانه باشد جامعه از مدرسه در جهت مشاركت در اين زمينه بايد واقع            با اين حال انتظار     .  )1387

كه معلمين  در حالي .  اندها كه مرتب در حال افزايش است مواجه         مدارس با حجم زيادي از فعاليت      

دهند ولي اين بسيار محدود است و        ل ايمني را در جدول زماني خود جاي مي          ئآموزش برخي مسا  

هاي ديگر  ها بايد از سوي ارگان    بدين ترتيب آموزش  .  ش جامع و گسترده نيستند    بنابراين قادر به آموز   

 . نيز صورت گيرد

در اين راستا سازمان حمل و نقل و ترافيك شهري كه وابسته به شهرداري است با پيشنهاد طرح                   

ده گذربان مدرسه به همياري با مدارس در امر آموزش كودكان در زمينه چگونگي عبور از خيابان آم                 

در اين طرح با فراخواني و آموزش معلمين پرورشي، نيروي بالقوه توانمند در ارتقاء فرهنگ                   .  است

عنوان مروجين فرهنگ ايمني ترافيك در مدارس و با كمك             هشود كه ب  ها خواسته مي  ايمني، از آن  

هاي آموزي با ويژگي   گذربان مدرسه دانش   .  عمل كنند )  هاكالس پنجمي (تر  آموزان بزرگ دانش
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خيابان در    آموزان ديگر در عبور از    شناس، با ادب و قابل اعتماد است و به دانش          شخصيتي چون وقت  

اين طرح با هدف و برنامه مشخص در مراحل اوليه           ).  1369رضايي،  (رساند  نزديكي مدرسه ياري مي   

شي را   همكاري و تعهد معلمين پرور     ،جهت گسترش اجراي آن و دستيابي به اهداف طرح         .  اجراست

چنين طرح  هم.  توان نتايج اين طرح آموزشي را ارزيابي كرد         بنابراين در حال حاضر نمي     .  طلبدمي

عنوان   در اين طرح كودك به    .  اي بين نيروي انتظامي و آموزش و پرورش است        نامههميار پليس تفاهم  

از كودكان  چنين  هم.  شودنيروي نسبتاً قدرتمند در ترويج فرهنگ ايمني ترافيك تلقي و معرفي مي             

شان را هنگام رانندگي اصالح كرده، مروج رفتارهاي          شود كه رفتارهاي نادرست والدين     خواسته مي 

  !درست ترافيكي باشند

ها نامهبدين ترتيب، ارگان نيروي انتظامي و سازمان حمل و نقل و ترافيك شهري از طريق اين تفاهم            

ليكن با  .  دارنداي برمي مان آموزش و پرورش تا اندازه      بار آموزش ايمني به كودكان را از دوش ساز          

عنوان مثال استفاده از نيروهاي پرورشي در مدرسه،             به ـهاي مثبت در هر دو طرح         وجود جنبه 

ها هايي را دربردارند كه بدون توجه به اين ضعف          ضعف ـآموزان از اهميت مسئله ايمني      آگاهي دانش 

مثالً توجه به اين نكات كه تا چه        .  ناگواري به دنبال داشته باشند    ها ممكن است پيامدهاي     و رفع آن  

 ساله در اين سيستم ترافيكي نابسامان قادر هستند هنگام عبور از خيابان هم               10 ـ   11حد كودكان   

 مسائل و مشكالتي كه اين كودكان در حين انجام           ؛تر باشند مراقب جان خود و هم كودكان كوچك       

گي برخي همساالن و ارتقاء فرهنگ      وند، مسائلي مانند نافرماني و خيره     وظيفه ممكن است مواجه ش    

  كمرنگ بوده است   ،ايمني از كودكان به بزرگساالن با كدام الگوي رشدي يا يادگيري مطابقت دارد               

 .تر انجام گيردها محتاطانهها بايد مطالعه تخصصي شوند و اجراي آنبنابراين طرح. )1387طبيبي، (

هاي نشاني و هالل احمر كتاب    هاي ديگر چون آتش   كنار سازمان   ها در ها، اين سازمان  عالوه بر اين  

ها با مسائل ايمني و اهميت آن در حفظ سالمتي خود            داستاني براي كودكان با هدف آشناسازي آن      

  رفتار ايمني در دو    ،عنوان يكي ديگر از منابع آموزش غيررسمي        هاي داستان به  كتاب.  اندمنتشر كرده 

تر به چاپ رسيده    حوزه درون و بيرون از خانه در قالب داستان و شعر و نقاشي براي كودكان كوچك                

با هدف بازسازي فرهنگ      با مسائل ايمني و   )   سال به باال   10(تر  براي آشنايي كودكان بزرگ   .  است

موضوع رفتار  هايي كه به    البته تعداد كتاب  .  اندهايي منتشر شده  ايمني اين نسل از جامعه نيز كتاب       

هاي ايمني در ترافيك توجه كرده بيش از موضوع ايمني در داخل خانه و اماكن ديگر چون زمين                     

شايد بدين دليل باشد كه در چند سال اخير موضوع تصادفات                .  هاي ورزشي است   بازي و سالن   

. ب كرده است  گيران را به خود جل    ريزان و تصميم  اي ديگر توجه برنامه   خياباني بيش از هر نوع حادثه     

هاي گروهي براي مردم پخش     كه مباحث و گزارشات متعددي در اين زمينه از سوي رسانه             طوريهب

 5كه كودكان باالي  ديگر اين .  بهره نمانده است  بخش آموزش ايمني كودكان از اين توجه بي       .  گرددمي
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 بيشتري به آن داده     سال بيشتر در معرض تهديد از سوي ترافيك هستند و شايد به اين دليل اهميت              

 .شودمي

 

 تلويزيون

كند چون اكثر مردم وقت      اي را ايفا مي   از ميان مطبوعات، كتاب و سينما، تلويزيون نقش عمده          

توان شوند را مي  ه مي ئهاي آموزش ايمني كه از طريق تلويزيون ارا       برنامه.  كنندزيادي را صرف آن مي    

. وزش بزرگساالن و دسته دوم آموزش كودكان است        دسته اول هدف آن آم    .  به دو دسته تقسيم كرد    

هاي گيرد كه در بين پيام     هاي آموزشي انجام مي    اي از طريق پيام    طور عمده هآموزش بزرگساالن ب  

هاي آموزشي مربوط به ايمني ترافيك، محل كار و           اي از پيام  بخش عمده .  شوندبازرگاني پخش مي  

بر پايه قوانين هستند و خطاهاي رايجي      به طور عمده    يك  هاي آموزشي ايمني تراف   پيام.  كارگران است 

چون سرعت غيرمجاز، سوار كردن بيش از حد ظرفيت، نبستن كمربند ايمني كه در بين رانندگان                   

شوند، فقط يك مورد    ها پيامي كه در اين زمينه پخش مي         از بين ده  .  گيرددهد را در برمي    رخ مي 

دهد كه در   ين پيام نحوه عبور از خيابان دو طرفه را آموزش مي          در ا .  مربوط به ايمني عابر پياده است     

ابتدا بايد سمت چپ را ديد و سپس هنگام رسيدن به خط وسط خيابان سمت راست خود را ديد در                     

در همين پيام به كودكان براي عبور ايمن از          .  گذشتعرض خيابان   از  توان  صورت نبودن ماشين مي   

. كنداده، چراغ قرمز، كمك از پليس راهنمايي يا بزرگترها را توصيه مي            خيابان، استفاده از پل عابر پي     

جايي كه درصد بااليي از حوادث خياباني شامل عابرين پياده است، تنها يك پيام آموزشي با                    از آن 

 . رسدنظر نميهمحتوايي كه با شرايط پيچيده ترافيكي كنوني چندان تطابق نيافته كافي ب

د، نكنبه كودكان را دنبال مي     )  عمدتاً ترافيكي (يوني كه هدف آموزش ايمني       هاي تلويز برنامهاز  

كند به  برنامه خاله شادونه كه در شهرك ترافيك تالش مي           .  هستندهاي كودك و نوجوان       برنامه

طور كلي تلويزيون تالش    هب.  آموزش دهد را  كودكان رفتار ايمني هنگام استفاده از سيستم ترافيك           

 )1387(مهرام، ابوترابي و كاظمي     .   خود را در جهت كاهش ميزان حوادث انجام دهد          كند تا وظيفه  مي

هاي كودك و نوجوان شبكه تلويزيون سراسري يك و دو از حيث انطباق                به تحليل محتواي برنامه   

اي آموزشي مربوط به زندگي شهروندي كودكان كه قبالً توسط كاظمي           ـازهـها با ني  محتواي برنامه 

تحليل محتوا نشان داد كه تقويت هويت ملي و مذهبي،            .   پرداختند ،ايي شده بودند  شناس)  1386(

قدرشناسي نسبت به ميراث فرهنگي، آشنايي با ترافيك و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي،                      

 . ترين موضوعات مورد توجه استاستفاده صحيح از منابع انرژي، بهداشت و ايمني از مهم

، باالترين زمان   كه توسط محققين ضبط شد      رنامه كودك دو شبكه مذكور     دقيقه ب  223از مجموع   

 49(هاي ديني   ، تقويت هويت مذهبي و آموزش      ) دقيقه 97(به موضوعات مربوط به بهداشت رواني        

، ) ثانيه 26 دقيقه و    14(، تقويت هويت ملي     ) ثانيه 3 دقيقه و    15(، بهداشت  فردي     ) ثانيه 9دقيقه و   
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كه در  در حالي .  اختصاص داشته است  )   ثانيه 5 دقيقه و     4(اث فرهنگي   قدرشناسي نسبت به مير    

 ثانيه به موضوعات مربوط به ايمني و پيشگيري در مقابل حوادث طبيعي و بحران هاي                    15حدود  

چنين اختصاص زماني به     .   ثانيه به فرهنگ ترافيك و حمل و نقل پرداخته است              57اجتماعي و   

در )  1386(هاي شهروندي كه كاظمي       ي كودكان به آموزش    موضوعات مختلف تناسبي با نيازها      

هاي تلويزيوني بيشتر در جهت كاهش ميزان         چنين رويكرد برنامه  هم.   ندارد ،اش يافته است  بررسي

حوادثي است كه بزرگساالن درگير هستند و از اين ميان حوادث خياباني توجه بيشتري را جلب                     

 .دهد كمتر مدنظر قرار مي،گير كودكان جامعه ما استريبانوليكن حوادثي را كه روزانه گ. كرده است

 

 والدين

عنوان   به  (ها است كودكان مستقيماً برعهده والدين و مراقبين آن        روان و جسماني     حفظ سالمت 

اگرچه، بدون فراهم نمودن شرايط      .  )1384دوست، مهرابي، نوري، كالنتري و مولوي،         مثال، نشاط 

طور كامل  هتوان از والدين انتظار داشت كه اين تعهد را ب           ز كودكان، نمي  مناسب حفظ و نگهداري ا     

طور كه در باال اشاره شد يكي از علل حوادث خانگي كودكان شرايط محيطي و                همان.  برآورده سازند 

 ،1379(در اين زمينه، رضوي     ).  1371  ،زند خديوي  و 1371  ،نيامانند كاشاني (فضاي داخل خانه است     

محيط خانه سخت نيازمند شناخت و سخت نيازمند رعايت اصول و فروع               «كند   مي بيان)  35.  ص

 هب«نمايد كه   او اضافه مي  .  »بيش از نيازي كه انسان در طبيعت آزاد به آن نيازمند است            .  ايمني است 

جا كه وسايل و امكانات رفاهي زياد          در اين طبيعت و اجتماع هر      :  عنوان يك قاعده كلي بايد گفت      

 لزوم دقت با تصاعدد هندسي      كهمان نسبت دقت و مراقبت زيادي براي ايمني الزم است            است به ه  

 ). 35. ص (»است نه با نسبت مساوي

از يك طرف فراهم كردن شرايط و فضايي ايمن براي حفظ سالمتي كودكان در خانه بر عهده                     

هاي بلند و    با حفاظ  هاطراحان، مهندسان و سازندگان خانه و لوازم خانگي است، مانند ساخت تراس            

از طرفي ديگر، خانواده از طريق طراحي و چيدن            .  هاي چرخ گوشت با گلوي بلند       ساخت ماشين 

ثري براي فراهم كردن محلي امن و مطمئن براي اعضاي            ؤمناسب اشياء و كاالهاي خانگي نقش م       

 و نگهداشتن مواد شوينده     هااي در ابتدا و انتهاي پله     كند، مانند كارگزاري حفاظ نرده    خانواده ايفا مي  

چنين هم).   را ببينيد  1386عنوان مثال آرمسترانگ و ديويس،          هب(  دارهاي باال يا قفل    در كابينت 

توانند نقش بازي كنند؛ يكي از       خانواده از دو طريق ديگر در امر پيشگيري از حوادث كودكان مي              

سوري و  (نين ايمني به كودكان     طريق مراقبت و نظارت صحيح و ديگر از طريق آموزش اصول و قوا              

هاي ترين منبع آموزش   عنوان مهم   خانواده به )  1372(در تحقيق زياني      ).  1385همكارانش،  

 ساله معرفي شد كه اهميت نقش آن در امر پيشگيري دو            10 ـ   12پيشگيري ازحوادث براي كودكان     

همه ما  «كند كه   ين بيان مي  بدون توجه به نوع و مكان حادثه چن       )  1362(فر  مرادي.  گرددچندان مي 
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پيشگيري از  [بايد كليه امكانات و استعدادهاي فردي و اجتماعي را براي يك دگرگوني در اين زمينه                 

ها فقط ناظر باشيم و تمام معجزات را از اولياي             عنوان اولياي بچه    هكار ببريم و نبايد ب     هب]  حوادث

بخواهيم بلكه اعتقاد كامل دارم كه با كمي تعاون،         مدارس، انجمن اولياء و مربيان يا آموزش و پرورش          

ها و انجمن اولياء و مربيان مدرسه هر مشكلي را            همكاري و احساس مسئوليت متقابل اولياي بچه        

 .  »)51. ص(توان حل نمود مي

ها براي مراقبت از     هايي است كه خانواده    تا حد زيادي، حوادث كودكان حاصل عقايد و شيوه           

 مستقل و مهم در حوادث كودكان به        مراقبت يا غفلت خانواده از عوامل نسبتاً      .  برندر مي كاهكودكان ب 

والدين مورد  %  13نشان داد كه    )  1371(در اين راستا تحقيق فرودنيا      ).  1996رابرتز،  (آيد  حساب مي 

رحد از والدين د  %  56هايي در مورد پيشگيري از حوادث خانگي دارند و           مطالعه نياز مبرم به آموزش    

پذير هاي صحيح مراقبت از كودكان به والدين از طرق مختلفي امكان          آموزش شيوه .  متوسط نياز دارند  

هاي آموزش ايمني است، لكن تحقيق فرودنيا       ترين طريقي كه در كشور موجود است كتاب       مهم.  است

كسب اطالعات در   ترين منبع   عنوان مهم نشان داد كه والدين راديو، تلويزيون و نشريات را به         )  1371(

رضاپور ـ شاهكاليي، نقوي، شكوهي و        .  هاي پيشگيري از حوادث كودكان مطرح كردند        زمينه راه 

ها هاي روستايي كه دچار حادثه شده بودند دريافتند كه آن         اي با خانواده  طي مصاحبه )  2008(الفالم  

 ايمني به والدين و       عنوان منبع مهمي براي آموزش        هاي روستا را به    بهورزان شاغل در بهداري    

كه در تحقيقات متعددي سطح تحصيالت والدين عاملي مهم در بروز          با توجه به اين   .  دانندكودكان مي 

هاي مربوطي كه   حوادث كودكان شناخته شده است بايد به اين نكته اشاره كرد كه دانش و آگاهي                 

از .  ح تحصيالتي پايين ارائه داد    آورد، بايد از طرق ديگر به والدين با سطو         تحصيالت براي والدين مي   

است كه بايد    و نيروهاي بالقوه توانمند مانند بهياران و بهداشت          هاي راديو و تلويزيون   آن جمله برنامه  

  ).آقاجانيان و ايران محبوب( مورد توجه خاص قرار گيرند

ري و  والدين اعتقادي به قابل پيشگي     %  80دهد كه   نشان مي )  1371(چنين تحقيق فرودنيا     هم

اعتقاد والدين به   .  ها در اين زمينه آموزش داد     بيني بودن حوادث ندارند و در قدم اول بايد به آن          پيش

 هايها مانع بزرگي بر سر راه آموزش      تصادفي بودن حوادث و در نتيجه غيرقابل اجتناب بودن رخداد آن           

تعبير مفهوم تصادف در     «  كندطور كه حاتمي بيان مي     بنابراين در قدم اول آن     .  اوليه ايمني است  

تر آن يعني وقوع قابل     اذهان عمومي بايد از حدوث اتفاقي و غيرقابل اجتناب بودن آن به مفهوم جامع             

پذيري تغيير داده شود و زمينه فكري منطقي بر وقوع حادثه بر اثر علل و جهات                 بيني و اجتناب  پيش

بپذيرند كه تصادف قابل پيشگيري است و        عبارت ديگر عامه مردم      هوجود آيد و ب   هقابل پيشگيري ب  

 ). 39. ص (»توان از وقوع آن اجتناب ورزيدمي

ها سعي  اين كتاب .  هاي آموزشي ايمني موجود براي والدين، معدود و اكثراً ترجمه هستند            كتاب

ي هااز آن جمله است كتاب    .  )1387طبيبي،    (در افزايش آگاهي و دانش والدين نسبت به خطرات دارند         
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 1376(و يانگ و درستن      )   ترجمه سروري  1361(، ماري هرمان     )1373(، فروزين   )1379(از  سرب

هاي خطر در خانه و بيرون از آن را براي والدين و              شناخت كانون )  1379(سرباز  ).  نياترجمه پارسي 

قا ها ال كند كه فرهنگ ايمني و روحيه ايمني بايد در ميان خانواده            داند و بيان مي   مراقبين مهم مي  

. كند سالگي توصيه مي   6 تا   3آموزش اصول ايمني و خطرات احتمالي را از سن          )  1379(سرباز  .  شود

هاي اجتماعي  چراكه در نتيجه آموزش اين گروه سني كودكان رعايت اصول ايمني را جزء ضرورت                

ول نشاني و اص  آشنايي با وسايل حفاظتي، آشنايي با منابع حريق، وسايل آتش            .  تلقي خواهند كرد  

و )  آشپزخانه(هاي اوليه، آشنايي با خطرات در خانه         حريق، آشنايي با مصدومين و وسايل كمك       ءاطفا

، آشنايي با   )آهن و غيره  ها، حريم راه  رانندگي، عابرين پياده، خطرات كوهستاني، پارك     (خارج از منزل    

ره را از ملزومات    ها، و خطر جراحات و غي     شدن و خفگي، مسموميت   گرفتگي، سوختگي، غرق  خطر برق 

 . پنداردآموزش مي

 )نيا ترجمه پارسي  1376(و يانگ و درستن     )   ترجمه سروري  1361(، ماري هرمان    )1373(فروزين  

شامل عابرين پياده،    (و بيرون از خانه       )  هاها، بريدگي چون سوختگي (خطرات موجود در داخل       

هاي پيشگيري از اين خطرات را      ردي شيوه كنند و در موا   را بيان مي  )  سواران و موتورسواران  دوچرخه

هاي بعد از حادثه را     كيد بر مراقبت  أهاي سرباز و ماري هرمان بيشتر ت      اگرچه كتاب .  نمايندعنوان مي 

كه چگونه از   هاي پيشگيري بيشتر در جهت آموزش والدين و مراقبين و مربيان است و اين              راه.  دارند

هاي سمي يا   هرگز فراورده «هاي ايمني چون     توصيه.  كودك مراقبت كنند كه دچار حادثه نگردد        

گيري و  چرخ گوشت و آبميوه   «يا  )  42 ص   ،هرمانماري(  »زا را در دسترس كودك قرار ندهيد       آتش

 آرمسترانگ و ديويس     .)89 ص ،سرباز  (»)دهانه بلند (ساير وسايل برقي بايد از نوع ايمن باشند             

 سازيي همراه با تصويرهاي مناسب و مربوط جهت ايمن        نيز پيشنهادات )  1386  ،ترجمه صادقي و سوري   (

ها، حمام و دستشويي، اتاق      پلههاي مختلف خانه چون آشپزخانه، اتاق نشيمن، راهروها و راه            مكان

هاي ديگر  چه اين كتاب را از كتاب     آن.  دهنده مي ئخواب و خواب كودك و انباري، حياط و باغچه ارا          

سازي خانه، نيز استفاده از زبان        ير روشن و واضح در جهت ايمن         كند استفاده از تصاو    متمايز مي 

هاي بيشتر از شعله  «مثل  .  گيرداالمكان از جمالت مثبت بهره مي     پيشنهادي تا دستوري است و حتي     

 .»كاردها را در جا كاردي مناسب قرار دهيد« و »عقبي اجاق گاز استفاده كنيد

يشگيري مبتني بر افزايش دانش و مهارت ارائه شده         هاي پ الزم به ذكر است كه تا چه حد آموزش        

كند ها در رفتار و نگرش والدين نسبت به ايمن نگه داشتن كودكان تغيير ايجاد مي                 از طريق كتاب  

هاي آموزشي مدوني براي والدين وجود ندارد؛ اما با توجه به نقش مهم             در كل، برنامه  .  نامشخص است 

هاي توانند داشته باشند در برنامه     هاي كودكان مي   از آسيب  اي كه والدين در پيشگيري     و گسترده 
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پيشگيري و كنترل حوادث عالوه بر توجه به ساير عوامل محيطي و مقررات و قوانين، بايد به آموزش                   

 .   تري شودوالدين توجه جدي

 

 نتيجه

طور روزانه  هد كه يكي از بزرگترين خطراتي كه كودكان را ب            ندهآمار و ارقام موجود نشان مي       

 %30  ً سال تقريبا  18كه افراد زير    با توجه به اين   .  كند، حوادث در داخل و بيرون از خانه است         تهديد مي 

دهند، وسعت مسئله حوادث در ميان كودكان گسترده           از كل جمعيت كشور ايران را تشكيل مي          

ين و نويسندگان به    با وجود گستردگي، عمق و اهميت مسئله تنها توجه تعداد اندكي از محقق             .  است

ه راهكارهاي  ئها و ارا   موضوع ايمني جلب و تالش كمي براي دست يافتن به ميزان شيوع، علت                  

عمده تحقيقات انجام شده در اين زمينه در          .  مناسب پيشگيري از حوادث را موجب شده است         

ت علمي به   ها است و معدودي در مجال      ه شده در كنفرانس   ئي دانشجويان و مقاالت ارا     هانامهپايان

 هاآنگيري  و جامع نيستند و همه      چندان دقيق از انواع حوادث    آمارهاي گزارش شده    .  نداهچاپ رسيد 

توان ديد كه   ها مي چنين با نگاهي به پژوهش     هم.  در بين كودكان ايراني ناشناخته باقي مانده است        

نويسنده .  واقع شده است  ها مورد غفلت    بازي و پارك  ميزان و نوع حوادث كودكان در مدرسه، زمين        

تحقيق علمي در   .  هاي ورزش نيافت  ها و زمين  برآوردي از ميزان حوادث كودكان در مدارس، پارك         

هاي ايمني  از نظر آموزش  .  شوند بسيار بسيار محدود است    كه چرا كودكان دچار حادثه مي     زمينه اين 

هاي اثرات هيچ يك از برنامه     .  اندها نامشخص و تعريف نشده     جهت پيشگيري از حوادث نيز برنامه       

ها كه اين آموزش در حالي.مورد ارزيابي علمي قرار نگرفته است     بر تغييرات رفتاري    آموزشي اجرا شده    

طبيبي، (شوند  سطح دانش افراد را ممكن است افزايش دهد ولي به راحتي به رفتار منتقل نمي                    

1387.( 

 از تعداد اندك كتابي كه به چاپ رسيده است،           توان ديد كه  تر به ادبيات موضوع مي    نگاه دقيق با  

 گاهي توصيه به     مثالً.  تعدادي ترجمه است كه مطابقت با فرهنگ و شرايط جامعه ايراني ندارند                

شود كه پيروي از اين توصيه بستگي به وجود چنين           هاي منفذدار براي نوزادان مي    استفاده از تشك  

بنابراين، شرايط محيطي،   .  واده از طرفي ديگر دارد     كااليي در بازار از يك طرف و قدرت خريد خان            

ها بايست متناسب با بافت     محتواي آموزش .  اقتصادي و اجتماعي خانواده نيز بايد در نظر گرفته شوند         

. يعني افراد در هر محيطي كه  قرار دارند بتوانند عمالً از آن بهره گيرند                .  جامعه و زندگي افراد باشد    

كاستي ديگر  .  انداباني بيش از حوادث خانگي مورد بررسي قرار گرفته          چنين موضوع حوادث خي    هم

شناسان از منظر روان  .  اندعنوان گروه متمايز در نظر گرفته نشده        هها كودكان ب  اين كه در اين بررسي    

بنابراين .  هاي سني ديگر است   هايي هستند كه متفاوت از گروه      ها و توانمندي  كودكان داراي ويژگي  

 . آيدنظر ميه هاي كودكان الزامي باساس نيازها و توانمندي كارها بربررسي راه
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 و مراكز    تلويزيون ،دهد كه آموزش ايمني از طريق مدرسه، خانواده، كتاب        مطالعه حاضر نشان مي   

در اين مطالعه   .  شوده مي ئطور محدودي ارا  هه گردد وليكن ب   ئتر ارا تواند غني  مي بهداشت در روستاها  

هاي كودك و مدرسه در انتقال آموزش ايمني به كودكان مطرح گرديد و عنوان                ميت مهد نقش با اه  

ها در اين زمينه انتظار      توان از آن  شد با حجم زياد كاري كه معلمين مواجه هستند چندان نمي              

 توانند به اما معلمين پرورشي كه طرح گذربان مدرسه با همكاري ايشان قابل اجراست مي                .  داشت

 . كار گرفته شوند بهـ حداقل ايمني ترافيك ـويي توانمند در ارتقاء فرهنگ ايمني عنوان نير

چنان كه ذكر شد     هم.  تواند ايفا كند  سزايي را مي  خانواده در گسترش آموزش ايمني نقش به        

هاي پيشگيري از حوادث معرفي      رساني راه ترين منبع اطالع  عنوان مهم    والدين خود را به     ،كودكان

اگرچه چنين معرفي ممكن است بدين دليل باشد كه منابع مدرسه و تلويزيون و كتاب                    .  نداهكرد

با اين حال كودك ابتدا . ثر بوده است  ؤهاي آموزشي ايشان كمتر م    اند يا شيوه  بسيار محدود عمل كرده   

هاي بيشتري برخوردارند تا به كودكان       شود و نيز والدين از فرصت      در محيط خانواده اجتماعي مي     

ها هاي آن بنابراين آموزش والدين و جلب همكاري     .  ه دهند ئموزش ايمني در سطح افزايش مهارت ارا      آ

 . تر گرددتر و گستردهبايد غني

در اين  .  اي برخوردار است   هاي همگاني در آموزش فرهنگ ايمني از اهميت ويژه            نقش رسانه 

پايه قانون    ها بر اي بيشتر آموزش  محتو.  تحقيق نقش تلويزيون و كتاب كه بسيار محدوداند مطرح شد         

توان گفت كه در جامعه كنوني ما برنامه آموزشي مدون و               در مجموع مي  .  و رعايت قوانين است    

هاي منتها برنامه .  مشخصي و با اهداف روشن و كاربردي براي افزايش ايمني كودكان وجود ندارد                

رق مدرسه و كتاب و تلويزيون براي        اي وجود دارند كه از ط      هاي جسته و گريخته   پراكنده و آموزش  

 .شونده ميئكودكان و والدين ارا
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اي و تجزيه و تحليل      تشكيل پايگاه اطالعات رايانه    :  بررسي جامع تصادفات ترافيكي شهر مشهد       ).  1381  (.آيتي، ا 

 . انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد. TRL- MAAPاطالعات بر اساس مدل 

مجموعه مقاالت ارائه شده در اولين سمينار بررسي تصادفات ترافيكي  .گوناگون تصادفات ترافيكيابعاد ). 1371 (.آيتي، ا

 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد :مشهد ).21-36. ص( و علل آن

1مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان، . اپيدميولوژي بيماران ضربه مغزي در كرمان).  1372.  (، و عظيمي، ر   .اسكندري، ح 

 )1(، 6-11 . 

نامه پايان.  )1382 تا   1373از سال   (بررسي مرگ و مير شهر تهران در يك دوره ده ساله              ).  1385    (.اميرحسيني، خ 

 .  دانشگاه آزاد اسالمي، رودهن،كارشناسي ارشد

م  سال تحت پوشش دانشگاه علو     6بررسي اپيدميولوژي حوادث كودكان كمتر از       ).  1378  (. ر . و فرسار، ا   ،.ايمان زاده، ف  

 طرح تحقيقاتي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات .1377پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد بهشتي در سال 

 . بهداشتي شهيد بهشتي، معاونت امور پژوهشي-درماني

بررسي اپيدميولوژيك حوادث گزارش شده به پايگاه هاي سازمان         ).  1385  (. و حاجي زاده، ا     ،. كشاورز، م  ،.ر.  بابايي، غ 

 .196 - 192 ،44مجله علمي پزشكي قانوني، . نشاني شهر تهران آتش

د .  آ .  ب ررس ي  ت وزي ع  ف راوان ي  ح وادث  و س وان ح  در اطف ال  زي ر پ ن ج  س ال  ب س ت ري  ش ده  در م                ).  1378  (. و وفايي، و   ،.باقري، پ 

 دان ش گ اه  ع ل وم  پ زش ك ي     ي،ادكتر  نامه پايان .1377ك رم ان ش اه  در س ال      )  ره (ش ه ي د ف ه م ي ده  رازي  طال ق ان ي  و ام ام  خ م ي ن ي       

 .كرمانشاه ، ك رم ان ش اه

مرگ و مير كودكان در     :  ثر بر سالمت مطرح شد    ؤدر چهارمين اجالس عوامل م    ).   دي 17،  1384(  .ك،  باقري لنكراني 

 . نشريه شرق  .ايران كم شده اما عادالنه نيست

 سال ارجاع داده شده به سازمان پزشكي قانوني         14اي در كودكان زير     هاي حادثه بررسي انواع مرگ  ).  1379(  .برقعي، ح 

  .، تهرانبهداشتي تهران-نامه دكترا، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني پايان.1378تهران در سال 

 . 40-41، )6 (2 ، ايمنيفصلنامه پيام  .ايمني كودكان در برابر پريزهاي برق). 1384 (.بهمني، م

ه شده در اولين سمينار بررسي تصادفات ترافيكي و          ئمجموعه مقاالت ارا    .تصادفات، علل و عوامل   ).  1371  (.حاتمي، ع 

 .انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد: مشهد .)37-47.ص( علل آن

مرگ و مير كودكان در شهر      ثر بر   ؤاجتماعي و جمعيت شناختي م    -بررسي علل و عوامل اقتصادي    ).  1379  (.حسيني، ح 

 . 73-99 ،34و33فصلنامه جمعيت،  .جوانرود

سازمان حمل : فصلنامه تازه هاي ترافيك .آموزش ايمني ترافيك به كودكان ضرورتي فراموش شده   ).  1379  (.حضرتي، د 

  .62-65، )8(2 و نقل و ترافيك تهران،

مجموعه   .اجتماعي  -شناسي رواني وانكاوي و آسيب  تصادف شناسي دانشي تازه در قلمرو ر        ).  1371  (.، م خديوي زند 

انتشارات دانشگاه  :   مشهد ).91-101.  ص(  ه شده در اولين سمينار بررسي تصادفات ترافيكي و علل آن           ئمقاالت ارا 

 .فردوسي

يك عوامل  بررسي اكولوژ ).  1383  (. و زماني، ق   ،. م . نورابي، س  ،. فريدوني، ج  ،. غالم نيا، ر   ،. حاجي زاده، ا   ،. ر .خلخالي، ح 

 . 244-238 ،)4 (15 مجله پزشكي اروميه، .موثر بر ميزان مرگ و مير كودكان زير يك سال در ايران

بررسي اقدامات انجام شده توسط والدين جهت پيشگيري از حوادث كودكان نوپا و ارتباط آن با نوع ). 1376 (.ذبيحي، ع

نامه كارشناسي ارشد،    پايان .1375ر آمل در سال      مان شه رحادثه اتفاق افتاده در مراجعين مركز بهداشت و د           

  .تهراندان ش گ اه  ع ل وم  پ زش ك ي  و خ دم ات  ب ه داش ت ي  درم ان ي ايران، 
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ه   ال ي  م ه رم ا  1380ب ررس ي  اپ ي دم ي ول وژي ك  س ي م اي  م رگ  و م ي ر در ش ه رس ت ان  ه م دان  از م ه رم اه                ).  1383  (.رحيميان، ف 

 .همدان ،  دان ش گ اه  ع ل وم  پ زش ك ي  و خ دم ات  ب ه داش ت ي  درم ان ي  ه م داندكتري،  پ اي ان ن ام ه.1382

سسه انتشارات امير   ؤهاي شكوفه وابسته به م    كتاب:  تهران.  فرهنگ ترافيك براي كودكان و نوجوانان     ).  1369  (.رضايي، م 

 . كبير

 .  مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار:تهران.  اسالمدانش ايمني در). 1379 (.رضوي، م

در مراكز آموزشي  ( سال   17بررسي دموگرافي حوادث در اطفال و نوجوانان زير         ).  1376  (.ر.   و سعادت، ع   ،. ج .ريحاني، م 

اني شهيد درم-دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي. نامه دكتراي عمومي پايان).1375 -دانشگاه شهيد صدوقي

  . يزد،صدوقي

هاي دولتي شهر تهران، در رابطه با پيشگيري از حوادث،           بررسي نيازهاي آموزشي كودكان دبستان    ).  1372  (.زياني، ف 

 .تهراننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني و بهداشتي ايران،  پايان.1372بهار 

راهنماي گام به گام    :  هاي جمعيتي هاي غيرمستقيم برآورد شاخص   وشر).  1382(سازمان ملل متحد بخش جمعيت       

. هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه     مركز مطالعات و پژوهش    :  تهران).  حسيني.  حترجمه  (  برآورد مرگ و مير كودكان    

 )1990: تاريخ انتشار به زبان اصلي(

 .ت كاتبان انتشارا:مشهد). جلد اول (مهارت مديريت خانواده) 1379 (.سرباز، ز

ه شده در اولين سمينار بررسي      ئمجموعه مقاالت ارا    .نقش آموزش در كاهش ميزان حوادث ترافيكي      ).  1371  (.سروش، ا 

 . انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد).115-125. ص( تصادفات ترافيكي و علل آن

ه شده در اولين سمينار     ئارامجموعه مقاالت     . سير تحول آموزش ترافيك در كتب درسي        .)1371  (.سعيدي رضواني، ن  

  . انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد).103-114. ص(بررسي تصادفات ترافيكي و علل آن

مجله علمي . هاي اهوازبررسي اپيدميولوژي حوادث در كودكان مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان). 1381 (.سوري، ح

 . 11 تـا 1 ،32اهواز، پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 9 تا   6نقش مراقبت والدين در حوادث ترافيكي كودكان        ).  1386  (. و علمداري، ش   ،. محرابي، ي  ،. حدادي، م  ،.سوري، ح 

 . 177-170 ،)2(25مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران،  .ساله

هاي منجر به فوت در تهران طي   اپيدميولوژيك سوختگي  بررسي).  1385  (. ح . و قدياني، م   ،. قره داغي، ج   ،.شيخ آزادي، ا  

 .157 - 151 ،43 ،مجله علمي پزشكي قانوني .1384سال 

مقاله ارائه شده   .  نهاي ايمني موجود در ايران براي كودكا      آموزششناختي  تحليل روان ).  ، ارديبهشت 1387.  (طبيبي، ز 

 .شناسي، دانشگاه فردوسي، مشهدتي و روان، دانشكده علوم تربي همايش آموزش و يادگيري غير رسميدر

 سال 20 در مصدومين زير ADHD بيش فعالي –هاي نقص توجه بررسي فراواني عالئم و نشانه). 1385 (.د. عطايي، پ

 راي تخصصي ـنامه دكت  پايان .1383ابستان و پاييز     ـان شفا يحيائيان در ت      ـكننده به اورژانس بيمارست    مراجعه

 .تهراناه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران،  دانشگپزشكي،روان

 سال شهر   1-5بررسي نيازهاي آموزشي مادران در مورد پيشگيري از حوادث خانگي در كودكان              ).  1371  (.فرودنيا، ف 

    .تهران دانشگاه علوم پزشكي تهران، ، پايان نامه كارشناسي ارشد.كرمان

 انتشارات انجمن اولياء و      :تهران.   يكصد و بيست خطر در كمين فرزند شما           :راهنماي خانواده   .)1373  (.فروزين، ط 

 .مربيان

آموزان پسر  گويي بر آگاهي و نگرش دانش     ثير آموزش از دو طريق سخنراني و داستان        أبررسي ت ).  1383  (.فرهادي، س 

نامه پايان.  1382-83 شهركرد در رابطه با پيشگيري از حوادث و سوانح در سال                   2ي ناحيه    يپايه سوم ابتدا   

   .تهرانكارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 
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 س ال  در م ن طق ه  ب ن دپ ي      5ب ررس ي  م ي زان  و ف راوان ي  ع ل ل  م رگ  و م ي ر ك ودك ان  ك م ت ر از             ).  1377  (. ، م  رح م ان ي ، و . ، ح ق ش ق اي ي

، دان ش گ اه  ع ل وم  پ زش ك ي  ب اب ل      دكتري،   پ اي ان ن ام ه .1376 ل غ اي ت    67پ ائ ي ن  گ ت اب  و ك الگ ر م ح ل ه  از س ال           ،  ش رق ي  و غ رب ي  

 .بابل

 سالي كه دچار حوادث      3-5هاي فردي، خانوادگي و محيط فيزيكي كودكان          بررسي ويژگي ).  1371  (.كاشاني نيا، ز  

هاي ه جزوه آموزشي حوادث خانگي و راه      ئهاي آموزشي شهر تهران، و ارا     به بيمارستان اند، در مراجعين    خانگي شده 

 .تهران، نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني و بهداشتي ايران پايان.پيشگيري از آن

 اجتماعي دفتر    معاونت فرهنگي و    : مشهد .هاي تحقق آموزش همگاني شهروندي     بررسي روش ،  )1386  (.كاظمي، م 

 . شهرداري مشهد ،ريزيمطالعات و برنامه

 . انتشارات مدرسه:تهران). جلد دوم (روش و محتواي آموزش قبل از دبستان). 1385(گروه آموزش قبل از دبستان 

 .كتاب خانه :تهران). ترجمه سروري( تان برسيدبه داد بچه). 1361 (.، هماري

. مركز نشر دانشگاهي  :  تهران).  ترجمه ملك افضلي و ناصري      (اصول اپيدميولوژي .  )1363.  (ك.  ، و بان، آ   .س.  مازنر، ج 

 )1974: تاريخ انتشار به زبان اصلي(

سال و كودكان زير پنج سال در مناطق روستايي          بررسي وضعيت مرگ و مير اطفال زير يك          .)1378(.  محسن پور س  

 . ، دانشگاه آزاد اسالمي، رودهنرشد كارشناسي انامهپايان. 1376 و 1372كل كشور طي سال هاي 

بررسي ميزان شيوع علل مرگ و مير ناشي از حوادث كودكان            ).  1380  (. و ابوالمعصومي، ز   ،.ر.   كاهاني، ع  ،. ع ،محفوظي

 ،مجله علمي پزشكي قانوني ).78 و 77 و 76 و 75( سال ارجاعي به پزشكي قانوني تهران در طي چهار سال  12زير  

 . 14 تـا 5، )24(7

 .  صفي عليشاه:تهران. ايمني خانه و خانواده .)1362(. مرادي فر، پ

 ارائه شده   پوستر  .آموزش شهروندي در آيينه برنامه كودك     ).  ، ارديبهشت 1387  (. و كاظمي، ص   ،. ابوترابي، ر  ،.مهرام، ب 

  . وسي، مشهدشناسي، دانشگاه فرددانشكده علوم تربيتي و رواندر اولين همايش آموزش و يادگيري غيررسمي، 

بررسي و مقايسه حوادث از نظر نوع، علل، زمان و مكان وقوع در كودكان مصدوم شهري و                       ).  1379  (.ميرزايي، ب 

نامه  پايان .1377استان مركزي طي سال        هاي بهداشت منتخب  ها و خانه  كننده به بيمارستان  روستايي مراجعه 

  .تهران،  و بهداشتي ايرانكارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني

بررسي و تعيين سهم عوامل      ).  1384.  (، و مولوي، ح    .، كالنتري، م  .، نوري، ن  .ع.  ، مهرابي، ح  .ط.  نشاط دوست، ح  

 . 39-48 ،)1(1فصلنامه خانواده پژوهي، . ثر در اختالل افسردگي نوجوانانؤخانوادگي م

آموزان دبيرستان نسبت به    ديدگاه دانش ).  1385.  (، و محمدي، ر   .، فاتحي زاده، م   .، بهجتي اردكاني، ف   .ر.  نصراصفهاني، ا 

 .149-164 ،)2(6 پژوهي،فصلنامه خانواده. سهم اولياء مدارس و كتب درسي در پرداختن به مسائل خانواده

 .11-2 ،136مجله استاندارد،  .هاي شهر تهرانارزيابي سطح ايمني كودكان در پارك). 1380 (.نيري، م

 . 22سازي خودرو، شماره ايمن. ايمني كودكان در خودروها). 1382(د نيكخو، محم

مقايسه وضعيت مرگ و مير كودكان زير پنج سال در روستاهاي تحت               ).  1385  (. و تاج الديني، ن     ،.ر.  نيك نياز، ع  

 ،مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز       .1382 و   1372هاي بهداشت استان آذربايجان شرقي در        پوشش خانه 

28)2( ،113-117 . 

 نشر :تهران).   پارسي نيا  .س:  ترجمه(  آموزش بهداشت براي بچه ها در خانه و مدرسه        ).  1376  (. و درستن، س   ،.يانگ، ب 

 )1993:تاريخ انتشار به زبان اصلي(. جوان

ري، ترجمه نظ (  هاي كودكان دستورات ايمني و مراقبت از آسيب       :  كليدهاي تربيت كودك  ).  1378  (. ج ،.وينچي، ر 

 )1991:تاريخ انتشار به زبان اصلي(. هاي دانه كتاب: تهران). صابرين

��/ 
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خبرگزاري ).  ، دوم اسفند  1385(  هابه بهانه آغاز هفته پيشگيري از مسموميت      !  كندوقتي تكنولوژي انسان را مسموم مي     

 http://www.mehrnewes.com: قابل دستيابي). آنالين (مهر
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