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  8531سوم خرداد  ی /هفته325 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 61/9/6931تاریخ چاپ:  16/61/6931تاریخ پذیرش:  61/66/6931تاریخ دریافت: 

  
  ی هسال 44-41 آموزان دانش در آن با مرتبط عوامل و حوادث و سوانح وقوع یفراوان یبررس

 4931 در سال اصفهان استان

 
 3زادگان فرج بای، ز1ییثنا شاه ندختی، آرم2یزدی انیپوردشت یعل، 1ینرگس معتمد

 
 

چکیده

 يابیارزمورد های مختلف  از جنبه آموزان دانش فردی سالمت موضوع که کند مي ایجاب یتکنولوژ شرفتيپ به توجه با آموزان دانش ميان در حوادث شیافزا مقدمه:

  و يطراح 6931در سال  اصفهان استان در هسال 66-61 آموزان دانش در آن با مرتبط عوامل و حوادث و سوانح وقوع يفراوان يبررس هدف با ،حاضر پژوهش .قرار گيرد
 .دیگرد اجرا

 چند یا خوشه یريگ نمونه ی وهيش به آموز دانش 9111 یرو بر يمقطع -يفيتوص صورت به که بود 611613 ی شماره به گرانت طرح از يقسمت مطالعه، نیا ها: روش

 .گردید تکميل دیده آموزش پرسشگر توسط که بود اصفهان استان بهداشتي معاونت ی شده هيته قبل از ی نامه پرسش ها، داده آوری جمع ابزار. شد انجام یا مرحله

 یها قسمت نیشتريب(. P=  16/1) داشت یدار يمعن ارتباط پسر تيجنس با حادثه وقوع. بود درصد 1/13 سال یک طي در ترافيکي غير و ترافيکي حوادث وقوع فراواني ها: یافته

  گریهمد سمت به اياش کردن پرتاب .بود شده جادیا( درصد 1/11) خوردن نيزم علت به و( درصد 1/63) مدرسه اطيح در شتريب حوادث و بودند( درصد 1/11) ها اندام ده،ید بيآس
(11/1  =P، 13/1  =Odds ratio ای OR )مدرسه ريمس در دوستان به زدن پا پشت و (11/1  =P، 91/1  =OR)، داشتند حوادث وقوع در را سهم نیشتريب. 

 از کمتر ولي چين در سال یک در ادثوح وقوع فراواني از بيشتر برابر دو در حدود ترافيکي غير و ترافيکي حوادث وقوع فراوانيکه  داد نشان ها یافته گیری: نتیجه

 خصوص به آموزان دانش به است بهتر حوادث و سوانح کاهش برای ،شود مي توصيه بنابراین. بود بيشتر دار  معني صورت به نپسرا در حادثه وقوع .است کشوری سطح
 .شود هدایت خطر کم و سالم های فعاليت جهت در رفتاری مناسب های آموزش با آنان فيزیکي رفتارهای و گردد ای ویژه توجه پسران

 آموزان دانش ،يفراوان حوادث، واژگان کلیدی:

 
وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در  یفراوان یبررس .بایزادگان ز ، فرجندختيآرم یيثنا ، شاهيعل یزدی انينرگس، پوردشت یمعتمد ارجاع:

 911-911(: 119) 91؛ 6931مجله دانشکده پزشکي اصفهان . 4931استان اصفهان در سال  ی ساله 44-41آموزان  دانش

 

 مقدمه

 و رانی  ا در ری  م و مرگ بروز اول عامل سه از یکی ،حوادث و سوانح

 جوانی نیسن در مرگ علل از حوادث که ییجا آن از. (1) است جهان

 .ش ود  م ی  موج    را بیش تري  عم ر  ي رفت ه  دست از هاي سال است،

 يضرور حوادث بروز در ثرؤم خطر عوامل کنترل و شناسایی ،نیبنابرا

 خ ود  ب ا  ح وادث  و س وانح  از گی ري  پیش از مهمی بخش. (2) است

  .(3) است دستیابی قابل مراقبتی

ی ا   World Health Organization) بهداش ت  یجه ان  س ازمان 

WHO )ادغ ا   ي خالص ه  ک ه اس ت   نموده انیب حادثه از فیتعر سه 

 و نش ده  يزی  ر برنام ه  منتظره، ریغ دادیرو: است شرح نیبد آن ي شده

 يها  یآس ای و مرگ جراحات، موج  معمولبه طور  که سابقه بدون

 ب ه  نفر 10111 روزانه. (4) «شود یم صیتشخ قابل و ناخواسته خاص

 از درص د  12 باع    حوادث و شوند یم فوت گوناگون حوادث علت

 نیسن در مرگ علت نیاول و مرگ یاصل عامل نیسوم و ها يماریب بار

 يه ا   یآس   س ب   ،ط ر   ی    از ح وادث . (5) باشد یم سال 41-1

 زی  ان و س  رمایه  ات ال  باع    ،دیگ  ر ط ر   از و روان  ی و جس می 

 .(0) گردد یم اقتصادي

 ،روزم ره  یزندگ در يتکنولوژ از استفاده شیافزا و تیجمع رشد

 مقاله پژوهشی

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v37i523.9825
mailto:alipoori1372@gmail.com
http://orcid.org/0000-0003-2719-5891
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 اف راد  ي هم ه  یزن دگ  در دی  جد حوادث جادیا مستعد عوامل از یکی

 در يکش ورها  در آن با مرتبط يها نهیهز و خسارات نیا سهم و است

 . (4) است باالتر ،درآمد کم و توسعه حال

 از درص د  31 حدود کشور، یقانون یپزشک سازمان آمار اساس بر

  از کمت ر ) مدرس ه  س ن  در یرانن دگ  ح وادث  در ش ده  کش ته  عابران

 ش مار  ب ه  ریپ     یآس اریبس يها گروه از ،افراد نیا و هستند( سال 11

 نوجوان ان  ک ه  اس ت  یمنسجم عادت ینوجوان يها سال. (3) روند یم

 رفتار کنترل و کنند یم تجربه را یاجتماع و یجسم ،یاحساس راتییتغ

 مناس    يکرده ا یرو و ه ا  روش دی  با ،نیبن ابرا  .اس ت  دش وار  ها آن

 ،یافس ردگ  خ تالالت ا. (7) شناسایی و در برخورد با آنان اعمال شوند

 یرون  یب و یدرون اختالالت سانحه، از پس استرس اختالل و اضطراب

 در نوجوان  ان و کودک ان  در یروان    یآس   و یخودکش   يرفتاره ا  و

 یسن گروه نیا در حوادث و سوانح یابیارز تیاهم به حوادث معرض

 درمان و حوادث کاهش و آموزش و يریگ شیپ جهت ازین و دیافزا یم

 يض رور  و الز  يام ر  را ن ه یزم نی  ا در شتریب قاتیتحق و یبازتوان و

 . (1) داند یم

 رخ رانی  ا در سانحه میلیون 9 حدود ساالنهکه  دهد یم نشان آمار

 ب ه  می ر  و م رگ  و بس تري  اص لی  علل از حوادث و سوانح و دهد یم

 در ک ه  ش د  مش خص و همک اران   ينق و  ي مطالع ه  در .رود یم شمار

 اس ت  رفت ه  دست از حوادث و سوانح دلیل به عمر سال 0111 حدود

 را ک ه چ   ؛است يادیز نقش يدارا حوادث نیا عیتوز در مدارس. (9)

 م دارس  درص د  9/50 فقط و ستندین منیا مدارس درصد 1/01 حدود

 اس اس  ب ر  نوجوانان در حوادث ي عمده علت سه. دارند منیا يها پله

 ی وخ  انگ ح وادث  ی،رانن دگ  ح وادث  ش امل  ح وادث  وق و   مح ل 

 دس ته  نی  ا از ئ ی جز زی  ن مدرس ه  باشند که می اطرا  طیمح حوادث

 .(4) است

 مه م  يق در  به ،نوجوانان در سوانح و حوادث به توجه و تیاهم

 انج ا   آن يرو افت ه ی توس عه  يکش ورها  در يادیز مطالعات که است

 و نیآف ر  حادث ه  يرفتارها از یقیدق آمار که نیا به توجه با .است شده

 و وج ود نداش ت  تا پیش از این تحقی     حوادث وقو  در ها آن سهم

 نب ود،  مش خص  مختل ف  ه اي  زم ان  و مح ل  در حادث ه  وق و   زانیم

 عوام ل  و وح وادث  س وانح  یفراوان   یبررس هد  باحاضر  پژوهش

 س ال  در اص فهان  اس تان  در هسال 11-14 آموزان دانش در آن با مرتبط

 .شد انجا  1394

 

 ها روش

 ب ه  گران ت  طرح از قسمتی و مقطعی -توصیفی صورت به مطالعه ینا

 در پرخط ر  رفت ار  0 وير بر 1394 سال در بود که 111109 ي شماره

 باش د،  ها می آن از یکی نیز و حوادث سوانح که اصفهان استان مدارس

 س اله در  11-14 آم وزان  دانش این مطالعه، آماري ي جامعه شد. انجا 

 ب  راي. بودن  د( n=  3242) راهنم  ایی مقط  ع در اص  فهان اس  تان

 چن د  گی ري  خوش ه  احتم الی،  گی ري  نمون ه  هاي روش از گیري، نمونه

 .  شد استفاده اي مرحله

 تهی ه  قبل از ي نامه پرسش پژوهش، این در ها داده آوري جمع ابزار

 نام ه،  پرس ش  ي سازه اعتبار تعیین براي که بود گرانت طرح براي شده

 محت وایی  و ص وري  اعتب ار  براي و اکتشافی عاملی تحلیل و تجزیه از

 ي جامع ه  از نف ر  31 و موض و   ب ا  م رتبط  کارشناس 5 حداقل آن، از

ب ا   نام ه  پرس ش  پای ایی . گردی د  تأیی د  آن اعتبار شد و استفاده آماري

. (4قرار گرفت ) أییدمورد ت درصد Cronbach's alpha 75استفاده از 

 اطالع ات  دموگرافی ، اطالعات به مربوط سؤاالت شامل نامه، پرسش

عض و  حادث ه، زم ان حادث ه، مح ل وق و  حادث ه و        ن و  ) حادثه نو 

در مدرس ه و   ینف ر آ حادثه ياطالعات رفتارها و بدن(ي  مجروح شده

 گ ردآوري  .دوب   (یکرتبه روش ل یده ال با نمرهؤس 55مدرسه ) یرمس

 مشخص زمان ی  در طوري که به بود؛ خودایفاگر روش به اطالعات

 نام ه  پرس ش  دیده، آموزش پرسشگر توسط آموزان دانش توجیه از بعد

 .(4) شد گ اشته آنان اختیار در

 معاون ت  اخ ال   ي کمیته توسط پژوهش این :اخالقی مالحظات

ي  ب  ه ش  ماره اص  فهان پزش  کی عل  و  دانش  گاه آوري ف  ن و پ ژوهش 

 .شد تأیید 390235

 پ س  ه ا  داده پژوهش، اهدا  به دستیابی منظور به :آماری تحلیل

  21 ي نس   خه SPSS اف   زار ن   ر  از اس   تفاده ب   ا آوري جم   ع از

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY) و تجزی  ه 

 .  گردید استفاده توصیفی آمار و 2χ هاي آزمون از و تحلیل

 رفتاره اي  از ه ر ی     س هم ک ردن   تعی ین  جه ت  ضمن این که

 اس تفاده  Logistic regressionآزمون  از ،حادثه وقو  در خطرآفرین

 در داري معن ی  س طح ب ه عن وان    P < 15/1 که است ذکر به الز . شد

 .شد گرفته نظر

 

 ها افتهی

ی     ط ی  در درص د  15/29 شدند، مطالعه وارد که آموز دانش 3179 از

. ش ده ب ود   ترافیک ی  وغی ر  ترافیک ی  دچار حوادث یش از بررسی، سال

را آموزان به تفکی  وق و  حادث ه    ، اطالعات دموگرافی  دانش1جدول 

 .  دهد نشان می

دختران حادثه دیده، بیشتر در داخ ل مدرس ه   هاي ما،  بر اساس یافته

در مس یر رف ت ی ا     بیش تر درصد(، اما پسران حادثه دیده  5/31اند ) بوده

، حادث ه در دو  همچن ین درص د(.   0/27ان د )  برگشت دچار حادثه ش ده 

درص د در پس ران( بیش تر در     1/41و درص د در دخت ران    1/20جنس )

 زمان صبح بوده است.



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران ینرگس معتمد وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن یفراوان یبررس

 374 1398سوم خرداد  ی/ هفته523ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

 حادثه وقوع تفکیک به آموزان دانش دموگرافیک اطالعات. 1 جدول

 گروه  حادثه ندیده دیدهحادثه  کل Pمقدار 

  متغیر

 آموزان  دانش کل 2231( 71/15) 949( 85/29) 3179( 111) 
 جنس دختر 1222( 2/81) 311( 8/19) 1523( 9/47) 11/1

 پسر 1118( 9/11) 148( 1/39) 1151( 1/52) 
 زندگی محل شهر 1887( 4/71) 798( 1/29) 2181( 3/84) 52/1

 روستا 343( 9/18) 155( 1/31) 498( 7/15) 
 مادر تحصیالت پلمیردیز 1195( 1/19) 535( 9/31) 1731( 1/55) 11/1

 پلمید 159( 1/74) 232( 1/21) 891( 4/28) 
 باالتر و پلمید فوق 353( 8/18) 118( 2/32) 521( 5/11) 

 پدر تحصیالت پلمید ریز 1114( 8/18) 511( 2/31) 1121( 7/51) 17/1
 پلمید 594( 2/73) 217( 8/21) 811( 9/25) 
 باالتر و پلمید فوق 494( 1/71) 211( 9/29) 715( 4/22) 

 آمده است. تعداد )درصد(مقادیر به صورت 

 

( درص د  4/9) گ ردن  و سر به و بیشتر( درصد 2/42) پا به آسی 

 دی ده  آس ی   عضو ی  و جنس بین همچنین،. بود شده گزارش کمتر

 (.2)جدول  داشت وجود داري معنی ارتباط

 

 جنسیت تفکیک به دیده آسیب عضو فراوانی. 2 جدول

مقدار 
P 

 گروه پسر دختر کل
 دیده عضو آسیب

 پا 241( 1/39) 139( 3/48) 385( 2/42) 11/1
 دست 254( 1/41) 95( 1/33) 349( 4/38) 12/1
 گردن و سر 72( 1/11) 12( 2/4) 84( 4/9) 11/1

  قسدددددمت نددددددچ 77( 4/12) 25( 7/8) 112( 2/11) 19/1
 بدن از

 آمده است. تعداد )درصد(مقادیر به صورت 

 

  مدرس  ه اطی  ح حادث  ه مح  ل نیش  تریب ،3 ج  دول اس  اس ب  ر

 .است بوده بالکن و ها پله آن از بعد و( درصد 2/19)

 

 جنسیت تفکیک به مدرسه در حادثه وقوع محل فراوانی. 3 جدول

 مقدار
P 

 گروه  پسر دختر کل
 مکان 

 اطیح 321( 2/19) 289( 7/18) 115( 1/19) 71/1
 نرده با پله 218( 9/12) 159( 3/11) 377( 1/11) 12/1
  بالکن 251( 1/15) 113( 7/1) 359( 1/11) 11/1
 دار بیش سطوح 221( 3/13) 122( 9/7) 348( 7/11) 11/1
 بوفه 125( 4/7) 43( 8/2) 118( 2/5) 11/1
 نرده یب ی پله 51( 1/3) 44( 8/2) 95( 9/2) 78/1
 کارگاه 11( 9/3) 28( 8/1) 94( 9/2) 11/1

 آمده است. تعداد )درصد(مقادیر به صورت 

 آن، از و بع د  ب ود  حادث ه  نو  بیشترین خوردن زمین مدرسه، در

 ای ن  ک ه  بیشترین حوادث بودن د  پله از افتادن و بریدگی سر خوردن،

 ب ین  داري معنی ي رابطه و بود دختران از بیشتر پسران در حوادث، نو 

 (.4جدول )( P < 11/1)داشت  وجود حادثه نو  و جنس

 

 جنسیت تفکیک به مدرسه آفرین در اتفافاقات حادثه نوع فراوانی. 4 جدول

مقدار 
P 

 گروه پسر دختر کل

   حادثه نوع

 خوردن نیزم 911( 7/15) 725( 9/41) 1181( 1/52) 11/1
 خوردن سر 531( 3/31) 411( 1/21) 942( 1/29) 13/1
 زید ت ابدزار  با یدگیبر 429( 3/25) 211( 9/11) 191( 3/21) 11/1

 برنده و
 از پله افتادن 381( 8/22) 312( 5/19) 188( 2/21) 12/1
 یشکستگ 239( 1/14) 12( 1/4) 311( 3/9) 11/1
 یبخار با یسوختگ 197( 1/11) 58( 8/3) 255( 9/7) 11/1
 یگرفتگ برق 113( 1/1) 8( 5/1) 111( 4/3) 11/1

 آمده است. تعداد )درصد(مقادیر به صورت 

 

 از  ی   ه ر  س هم ، Logistic regression يآمار آزمون از استفاده با

 در ،يس وار  دوچرخ ه  اتوب وس،  ل،ی  اتومب در نیآف ر  حادث ه  يرفتارها

 عوام ل  کنت رل  از پ س  حادث ه  وق و   در مدرس ه  ریمس   در و مدرسه

در  .اس ت  آمده 5 جدول در مادر التیتحص و جنسنظیر   یدموگراف

 ج دول  از ،ان د  نداش ته  حادثه بروز در يریثأت که ییرفتارهااین راستا، 

 ،مدرس ه  در گریهم د  س مت  ب ه  ایاش   ک ردن  پرت اب . اند شده ح  

 ب ا  دادن مس ابقه  و( OR یا P ،29/5 = Odds ratio=  12/1) نیشتریب

 نیکمتر(، P ،51/1  =OR=  12/1) خانه تا مدرسه ریمس در دوچرخه

 .داشتند حوادث بروز در را سهم
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 آزمون اساس بر حادثه وقوع در رفتارها از کی هر سهم. 5 جدول

Logistic regression مادر تحصیالت و جنس کنترل از پس 

 نیآفر حادثه رفتار نسبت شانس Pمقدار 

 مدرسه در گریهمد سمت به ایاش کردن پرتاب 29/5 12/1

 مدرسه ریمس در گریهمد به زدن پا پشت 31/4 14/1

 اتوبوس در دوستان با کردن صحبت بلند 9/4 12/1

 لیاتومب در راننده با کردن یشوخ 9/2 14/1

 مدرسه در گریدیک فیک دنیکش 91/2 11/1

 مدرسه ریمس در گریدیک فیک دنیکش 38/2 11/1

 لیاتومب در یمنیا کمربند بستن جهت راننده به ندادن تذکر 9/2 12/1

 اتوبوس در راننده یپرت حواس و هم با کردن یشوخ 11/2 11/1

 مدرسه در دوستان با کردن یشوخ 31/3 11/1

 مدرسه ریمس در دوستان با کردن یشوخ 18/1 14/1

 خانه تا مدرسه ریمس در دوچرخه با دادن مسابقه 59/1 12/1

 جنس پسر 41/2 < 11/1

 تحصیالت مادر 81/1 81/1

 

 بحث

 عوام ل  و ح وادث  و سوانح وقو  یفراوان یبررس هد  با ،پژوهش این

 یطراح   اص فهان  اس تان در  س ال  11-14 آم وزان  دانش در آن با مرتبط

 ترافیک ی  غیر و ترافیکی حادثه وقو  یفراوانکه  داد نشان ها افتهی .دیگرد

از  بیشتر پسران در و درصد 31 حدود اصفهان استان در 94 سال طی در

. مشاهده ش د  حادثه نو  و جنس بین داري معنی ي رابطه و دختران است

حادث ه   انپس ر  در داخ ل مدرس ه و   شتریب دهیحادثه د اندختر همچنین،

 ،نیهمچن   .ان د  برگشت دچ ار حادث ه ش ده    ایرفت  ریدر مس شتریب دهید

   در زمان صبح بوده است. شتریبجنس  حادثه در دو

از  ش تر یب پس ران  در را ح وادث  وق و   یفراوان   ي،ادیز مطالعات

 وقو  فراوانی کرمانشاه در اي مطالعه در .(11) ندا هکرد گزارشدختران 

 (.2اس  ت ) ش  ده گ  زارش درص  د 1/51 ای  ران در ترافیک  ی ح  وادث

 ي مطالع ه  در. بود تر پایین سطحاین  از اصفهان در حادثه وقو  فراوانی

 مدرس ه  در ح وادث  و س وانح  وقو  فراوانی نیز همکاران و تواضحی

 ای ن  از تر پایین حاضر  ي مطالعه هاي یافته که (4است ) بوده درصد 53

 وقو  فراوانی سال ی  طی در داد نشان چین در اي مطالعه. بودمقدار 

در  حاض ر  ي مطالعه هاي یافته که ،(11) است بودهدرصد  1/15 حادثه

 و خط ر پر يرفتارها يبرا يشتریب لیتما پسران .بودآن  دویرابرحدود 

 نق ش  لی  دل ب ه ، ب االتر  يریپ   ض من خطر  و دارن د  کنت رل  قابل ریغ

 .(12) دارن  د ق  رار يش  تریب خط  ر مع  رض در ی،اجتم  اع و یتیجنس  

 زم ان  در مدرسه در حوادث شتریب که کردند انیب همکاران و یتواضح

 ح س  از یناش   ،پس رها  در حادث ه  ب ودن  ش تر یب و افتد یم اتفا  صبح

 لیوس ا  ب ه  ض ابطه  یب و آسان یدسترس و جنس نیا در یطلب استقالل

 کودک ان  در ه ا  آس ی   یاصل علل بررسی دیگر، در .(4) است خطرپر

 یس وختگ  و یرانن دگ  ح وادث  حش رات،  گزش سقوط، ،سال 14-5

 ش امل  را س قوط  ک ه  داش تند   یآس    ی فقط کودکان شتریب و ندبود

 .(12) بود کرده بیان ارتفا  از سقوط و وسرخوردن خوردن زمین

( درص د  2/42) پ ا  ب ه  آس ی   ک ه  داد نش ان  ي حاضر طالعهم جینتا

 ب ه  ه ا  ان دا   ب ه   یآس   .ب ود  کمتر( درصد 4/9) گردن و سر به و بیشتر

. (4) ب ود  شتریب همکاران و یتواضح ي مطالعه در بازو و دست خصوص

 گ زش  س قوط،  از عب ارت  ه ا   یآس   یاص ل  علل ي،گرید ي مطالعه در

فراوان ی   پس ران  در ک ه بودن د   یسوختگ و یرانندگ تصادفات وانات،یح

 در ح وادث  وق و   زین يگرید ي مطالعه .(12) بود شده گزارش يشتریب

 و نم  ود گ  زارش ش  تریب مدرس  ه و خان  ه در را س  ال 15 ری  ز کودک  ان

 ،پس ر  تیجنس   در و ب ود  س ر  و ان دا   در کودک ان  در مناط  نیتر عیشا

 .(13) بود سقوط علت، نیتر عیشا و بود شده گزارش يشتریب حوادث

 ارتب اط  حادثه وقو  با ابتدا مادر التیتحص ،حاضر ي مطالعه در

 ،Regressionولی پس از کنترل ج نس در م دل    داشت يدار یمعن

 ريی  گ شیپ هاي مراقبت ي نهیزم در يا مطالعه. این ارتباط ح   شد

 و یآگ اه  س طح  که داد نشان ،نیوالد توسط حوادث برابر در کننده

. (14) دارد ح وادث  ب روز  کاهش در یمثبت ریثأت ،نیوالد التیتحص

 دررا  نیوال د  یآگ اه  و التیتحص   سطح زین همکاران و یتواضح

 نی  ا ب ه  ،هم دان  در يا مطالع ه  در. (4) دانس تند  ثرؤم حوادث بروز

 ثرؤم   ح وادث  ک اهش  در م ادران  دان ش  شیافزا که دندیرس جهینت

 کنت رل  رابط ه  این در جنسیت ،شده ذکر مطالعات در. (15) باشد یم

 با آنان هاي یافته همخوانی عد  احتمالی علت تواند می که بود نشده

 .باشد حاضر ي همطالع

 مدرس ه  در و بود( درصد 1/19) مدرسه اطیح حادثه محل نیشتریب

 س مت  ب ه  ایاش   ک ردن  پرت اب  ب ود.  حادث ه  نو  بیشترین خوردن زمین

 مدرس ه  ریمس در دوچرخه با دادن مسابقه و نیشتریب ،مدرسه در گریدیک

ي  نت ایج مطالع ه   .داش تند  ح وادث  ب روز  در را س هم  نیکمت ر  ،خان ه  تا

 .(4)خ وانی داش ت    ي حاض ر ه م   همکاران با نتایج مطالع ه  و تواضحی

 يان رژ  لی  دل ب ه  ،مدرسه در حوادث وقو  که کرد انیبدیگري  ي مطالعه

 لی  دل به مدرسه حوادث از یناش يها  یآس و است کودکان حد از شیب

 یک  یزیف يدعواه ا  و یب دن  تی  فعال ای ورزش از یناش صدمات سقوط،

 ياس تانداردها  تی  رعا ع د   ای ن یافت ه،   لی  دال از دیشا. (10) باشد می

 یآموزش   يها تیفعال انجا  در مدارس اشتباهات و باال یمنیا و یبهداشت

 یط  یمح و یورزش   امکان ات  نب ود نیز  و مدارسداخلی  نیقوان وضع و

 .(17) باشند یسن گروه نیا يانرژ ي هیتخل جهت

 جن   س  و حادث   ه  ن  و    نیب داد نشان يا مطالعه در عبدالوند

 و یک  یتراف ح وادث  ض ربات، . دارد وج ود  يدار یمعن  ارتب اط م کر

 آم وزش،  و دان ش  جیترو. بودند حوادث و سوانح یاصل علل ،سقوط

 و حادثه مستعد نقاط حل يبرا مداخله تر، جوان یسن گروه در ژهیو به
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 .(11) شوند یم هیتوص یکیتراف حوادث کاهش يبرا ،یفن يها نقص

 از ش تر یب پس رها  در س وانح  ب روز  زانیم زین يگرید ي مطالعه در

  یآس   از قب ل  بالفاصله فرزندان پرخطر يرفتارها. است بوده دخترها

 قرم ز  يه ا  چراغ از عبور و ها جاده در يباز بلوک، انیم از عبور شامل

 ن و   سه یداخل يها اندا  در یدگید  یآس و یشکستگ ،يکبود. است

 مع رض  در ش تر یب پس رها  ،رس د  در کل به نظ ر م ی  . (11) بود آسی 

 نی  ا ب ا  مرتبط عوامل ییشناسا و دارند قرار حوادث از یناش خطرات

 گ روه  نیا در حوادث بروز کاهش جهت يریتداب دنیشیاند و حوادث

 در حاض ر  ي مطالع ه  ي پرسش نامه  .رس د  یم   نظ ر  به يضرور و الز 

 تفکی    ترافیک ی  وغی ر  ترافیک ی  نظر از را حادثه نو  ،حادثه قسمت

 ترافیک ی  نظ ر  از تفکی    ب ه  حادثه وقو  فراوانی ،بنابراین .بود نکرده

 .گردید تعیین ها دیده حادثه کل فراوانی و نشد سنجیده ترافیکی وغیر

 و ترافیک  ی ح  وادث وق  و  فراوان  یک  ه  نی  ا یینه  ا يری  گ ج  هینت

در  ک ه  ب ود  درص د  1/29در استان اصفهان  سال ی  درطی غیرترافیکی

 از کمت ر  ام ا،  ،چ ین  در سال ی  در حادثه وقو  فراوانی برابر دو حدود

 ص ورت  ب ه  پس رها  در حادثه وقو ضمن این که،  .است کشوري سطح

 و س وانح  ک اهش  يب را  ،ش ود  م ی  توصیه بنابراین. بود بیشتر يدار معنی

 اي وی ژه  توج ه ان پس ر  خص وص  ب ه  آموزان دانش به است بهتر حوادث

 جه ت  در يرفت ار  مناس  يها آموزش بارفتارهاي فیزیکی آنان  و گردد

 .شود هدایت خطر کم و سالم هاي فعالیت

 

 تشکر و قدردانی

 علو  دانشگاهکارکنان  ي هیدانند از کل یمالز  نگارندگان مقاله بر خود 

ک ه   اص فهان  اس تان  پ رورش  و آم وزش  س ازمان و  اص فهان  یپزشک

مطالع ه   نیا ازین عات موردالاط يآور اجرا و جمع يبرا الز  يها نهیزم

 .ندینما یرا فراهم نمودند، تشکر و قدردان
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Abstract 

Background: Increased rate of accidents among students on a hand, and progression of technology on the other hand, 

demonstrate the necessity of individual health assessment among them. The current study aimed to assess the 

frequency of accident (traffic and non-traffic) occurrence and its associated risk factors among 11-14-year-old students 

in Isfahan Province, Iran, in year 2015.  

Methods: The current study was part of a grant plan (coded 188169) done as a cross-sectional descriptive study 

on 3242 students who were selected using multi-stage cluster sampling method. The data were recruited using a 

questionnaire conducted by the Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences, which was filled by a 

trained interviewer. 

Findings: The incidence of traffic and non-traffic accidents was 29.8% over a year. Accident occurrence was in 

association with male gender (P = 0.01). The limbs were the most injured organs (80.6%), and accidents mostly 

took place at school yard (19.2%) following falling (52.0%). Throwing object toward each other [odds ratio 

(OR): 5.29; P = 0.02) or lame taking in the way to school (OR: 4.30; P = 0.04) were the most prevalent causes  

of accidents. 

Conclusion: Our findings showed that the incidence of accidents (traffic and non-traffic) was about twice as 

much as the incidence in one year in China, and of course less than the national level in Iran. The incidence was 

significantly higher in boys. Therefore, it is recommended to pay special attention to students, especially boys, to 

reduce accidents, and to give them appropriate behavioral education for healthy and low-risk activities. 
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