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Background Accident-induced disability and death in women causes undesirable effects and imposes 
significant costs on individuals, families, and society; this is because of the critical role of women in family 
and community. 
Objective This study aimed to investigate the accidents in women living in Qazvin Province, Iran, and its 
related risk factors from 2006 to 2015.
Methods This descriptive study was conducted on 61954 women referring to hospitals due to accidents 
in Qazvin Province. The obtained data were analyzed using frequency distribution, Chi-squared test, lo-
gistic regression, and multivariate analysis.
Findings The prevalence rate of accidents among women was 14.1%. Most of the accidents occurred in 
the age of 19-28 years, in the spring, and in the neighborhoods of the injured women. Trauma (25.3%), 
and traffic accidents (20.1%) were the leading causes of accidents in the studied women. 
Conclusion Injuries, and accidents among women living in Qazvin Province had a high incidence; mostly 
women in the younger age groups were affected. Therefore, considering the importance of protecting 
the health of female population in promoting health and maintaining public safety, planning for the 
prevention of accidents and incidents in this population is crucial.
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I
Extended Abstract

1. Introduction

njuries are damages to the structure or 
function of the body by an external force 
or agent that is above the body’s pain tol-
erance. Injuries are caused by intentional 
(suicide) and unintentional (traffic, hit, and 
fall) accidents [1]. Accidents are among the 

leading causes of mortality and disability worldwide and 
are considered as one of the most important public health 

challenges in the world [1-3]. Around the world, approxi-
mately 15000 people suffer minor injuries per day [4], and 
about 8.5 million people die per year due to accidents [4-6].

Accidents account for 10% of all deaths, 16% of disabili-
ties, and 12% of the disease burden in the world, and the 
highest mortality rate is due to unintentional accidents. Ac-
cidents affect people of all ages and genders and impose 
a high socio-economic burden on developing countries [5, 
7]. Accident rates are rapidly increasing in low-income and 
middle-income countries [4], and the deaths from accidents 
in these countries are expected to rise to 8.4 million per 
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year in 2020 [8]. Women play an essential role in main-
taining the health of the family and the community. As a 
result, the involvement of this group in accidents causes not 
only disability and death in them but also imposes tangible 
and intangible costs on the individual, family, society, and 
medical treatment systems.

Preventing accidents and controlling them in the com-
munity is a necessity for health and treatment, and pro-
vides conditions for promoting life expectancy and re-
ducing their burden. For this purpose, there is a need for 
basic information and factors related to accidents in dif-
ferent geographical areas. In this regard, this study was 
conducted to estimate the incidence of accidents among 
women in Qazvin City, Iran, during 2006-2015 and eval-
uate the factors affecting its rate.

2. Materials and Methods

In this descriptive analytical study, the samples were 
all the female population admitted to hospitals in Qazvin 

due to accidents. Also, their data were recorded and reg-
istered in the Health Information System (HIS). All data 
related to urban and rural women were analyzed by us-
ing the Chi-squared test and univariate/multivariate logis-
tic regression analysis in SPSS V. 16 The significance 
level was set at 0.05.

3. Results

There was a significant relationship between accident lo-
cation and accident outcome (death or recovery) and thus, 
between the incidence of death and road/highway accidents 
(P<0.0001). Results of the univariate logistic regression 
analysis showed a significant relationship between the 
seasonal prevalence of accidents and the variables of age, 
accident location, accident outcome, and type of accident 
(P<0.0001) (Table 1). Based on the results of multivariate 
logistic regression analysis, after controlling confounding 
variables, the incidence of a hit, fall, and traffic accidents 
accounted for 56% of all accidents among young and adult 
women in Qazvin. Age, accident location, and type of acci-

Table 1. Accidents' related factors according to regression logistic analysis 

 Variable B Wald Exp (B(
95%CI

Sig.
Lower Bound Upper Bound

 Age -0.002 71.26 0.998 0.998 0.999 0.0001

Accident area -0.086 280.9 0.92 0.9 0.93 0.0001

Accident location -0.06 341.25 0.94 0.94 0.95 0.0001

Accident outcome -0.501 405.4 0.851 0.84 0.86 0.0001

 Type of accident -0.10 74.12 0.99 0.95 0.99 0.0001

Table 2. Factors affecting accidents in the population of Qazvin women based on multiple Logistic Regression Analysis

Variable B Wald Crude Odss Ratio Adjusted Odds Ratio

95%CI

P Lower
 Bound

 Upper
 Bound

Age 0.006 223.49 0.998 1.006 1.005 1.007 0.0001

Accident area - 0.009 1.96 0.92 0.99 0.98 1.004 0.16

Accident location 0.015 70.85 0.94 1.015 1.01 1.018 0.0001

Accident outcome - 0.4 272.3 0.85 0.67 0.66 0.7 0.0001

Type of accident 0.007 0.45 0.99 1.007 0.99 1.029 0.5
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dent increased by 0.006, 0.015, and 0.007 units respectively 
in the first 6 months of the year, compared to the second 6 
months of the year. The beta coefficient value for age, acci-
dent location, and type of accident were positive (Table 2).

4. Conclusion

Based on the study results, the female population in Qaz-
vin City are at risk of accidents. The burden of accidents in 
this province is high because most of the injured people are 
young women. The main causes of accidents were hit, car 
crash, fall, and suicide, and most of the accidents occurred 
at homes, streets, and highways. Therefore, by adopting 
preventive measures, increasing the safety of these loca-
tions, and drafting laws about traffic accidents, the inci-
dence of accidents can be reduced in this province.
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میزان بروز و عوامل مرتبط با حوادث در جمعیت زنان قزوین طی سال های 1385 تا 1393

زمینه وقوع معلولیت، ناتوانی و مرگ ناشی از حوادث و سوانح در زنان به دلیل نقش کانونی زن در خانواده و اجتماع موجب تأثیرات نامطلوب 
و تحمیل هزینه های زیادی می شود. 

هدف مطالعه حاضر با هدف برآورد حوادث و سوانح در زنان استان قزوین و عوامل مرتبط با آن بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد. 
مواد و روش ها این مطالعه، توصیفی تحلیلی روی 61954 زن مواجهه شده با حوادث و سوانح صورت گرفت که به بیمارستان های استان 
قزوین مراجعه کرده بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و آنالیز رگرسیون لجستیک تک متغیره و 

چند متغیره انجام شد.
یافته ها میزان بروز حوادث و سوانح در جمعیت زنان، 14/1 درصد برآورد شد. بیشترین میزان بروز حوادث در افراد متعلق به گروه سنی 
19 تا 28 سال بود. بیشترین موارد حوادث در فصل بهار و در اطراف منزل رخ داده بود. ضربه )25/3 درصد( و حوادث ترافیکی )20/1 

درصد( اصلی ترین علت حوادث در جمعیت زنان بود.
نتیجه گیری براساس نتایج مطالعه حاضر، سوانح و حوادث در جمعیت زنان استان قزوین بروز زیادی دارد و بیشتر جمعیت زنان آسیب دیده 
در گروه سنی جوان هستند. بنابراین با توجه به اهمیتی که مراقبت از سالمت جمعیت زنان، در ارتقای سالمت و حفظ امنیت عمومی 

جامعه دارد، باید با برنامه ریزی مناسب، میزان  بروز سوانح و حوادث را در این جمعیت کاهش داد.

کلیدواژه ها: 
بروز، حوادث، زنان، 

ضربه

تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 97
تاریخ پذیرش: 11 مهر 97

تاریخ انتشار: 12 فروردین 1398
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مقدمه

حوادث و سوانح به عنوان آسیب یا صدمه وارد شده به ساختار 
یا عملکرد بدن از طریق یک عامل یا نیروی خارجی که بیش از 
تحمل بدن باشد تعریف می شود و در کل شامل حوادث عمدی 
)خودکشی( و غیر عمدی )تصادفات ترافیکی، ضربه و سقوط( 
است ]1[. حوادث و سوانح از علل اصلی مرگ و میر و ناتوانی 
در جهان هستند و به عنوان یکی از چالش های مهم بهداشت 

عمومی در جهان مطرح هستند ]1-3[.

در جهان روزانه 15 هزار نفر دچار آسیب و جراحات کوچک 
و  علت حوادث  به  نفر  میلیون  و ساالنه حدود 8/5  می شوند 
سوانح فوت می کنند ]6-4[. در سراسر دنیا سوانح و حوادث 
عامل 10 درصد از کل مرگ ها، 16 درصد از ناتوانی ها و 12 
درصد از بار بیماری هاست و بیشترین میزان مرگ و میر ناشی 

از حوادث غیرعمدی را به خود اختصاص داده است. حوادث و 
سوانح افراد را در تمام سنین و جنسیت های مختلف تحت تأثیر 
قرار می دهند و بار اجتماعی اقتصادی فراوانی را بر کشورهای در 
حال توسعه تحمیل می کنند ]7 ،5[. مرگ های ناشی از سوانح 
متوسط  و  پایین  درآمد  با  در کشورهایی  به سرعت  و حوادث 
در حال افزایش است و پیش بینی می شود مرگ و میر ناشی از 
حوادث و سوانح در این کشورها تا سال 2020 به 8/4 میلیون 

نفر در سال برسد ]8 ،4[.

آمارها نشان می دهد ساالنه حدود 9 میلیون سانحه در کشور 
ایران رخ می دهد و سوانح و حوادث از مهم ترین علل بستری و 
مرگ و میر در کشور به شمار می رود ]9[. در مطالعه نقوی و همکاران 
سال های عمر ازدست رفته به علت حوادث و سوانح در ایران حدود 
6 هزار سال برآورد شد و شایع ترین نوع حوادث و سوانح، تصادفات 

ترافیکی، سقوط و برخورد با اشیا ذکر شد ]9-12[.
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مختلف  انواع  معرض  در  که  هستند  اقشاری  از  یکی  زنان 
در  صورت گرفته  مطالعات  در  دارند.  قرار  سوانح  و  حوادث 
بروز حوادث و سوانح در  ایران، میزان  مناطق مختلف کشور 
زنان بین 12 تا 40 درصد برآورد شده است که نشان می دهد 
با حوادث و سوانح  زنان در معرض مواجهه  از  بزرگی  جامعه 
قرار دارند. همچنین عمده ترین علت حوادث و سوانح در زنان 
سوختگی  و  سقوط  مسمومیت،  خودکشی،  ترافیکی،  حوادث 
بود ]17-13[. در مطالعات انجام شده در سیستان و بلوچستان 
و استان های شمالی کشور بیشترین میزان حوادث و سوانح در 
بین زنان گروه سنی 15 تا 29 سال رخ داده بود ]18 ،14[. 
همچنین در مطالعه صورت گرفته در گیالن ارتباط بین بروز 
حوادث و سوانح در زنان با فصل نشان داد که بیشترین موارد 

در فصل بهار رخ داده است ]15[.

زنان نقش مهمی در حفظ سالمت خانواده و اجتماع بر عهده 
دارند، درنتیجه مواجهه این قشر با حوادث و سوانح موجب بروز 
ناتوانی و مرگ ناشی از آن در زنان و به مراتب موجب تحمیل 
و  جامعه  خانواده،  فرد،  بر  نامحسوس  و  هزینه های محسوس 
بروز  از  پیشگیری  می شود.  درمانی  و  بهداشتی  سیستم های 
حوادث و سوانح و کنترل آن در جامعه ضرورتی بهداشتی و 
درمانی و از شرایط ارتقای امید به زندگی و کاهش بار ناشی از 
آن است. به منظور اقدام برای پیشگیری و کنترل خسارت ها 
و هزینه های ناشی از حوادث و سوانح و رسیدن به یک جامعه 
ایمن به اطالعات پایه و عوامل مرتبط با حوادث و سوانح در 
مناطق جغرافیایی مختلف نیاز است؛ درنتیجه مطالعه حاضر با 
هدف برآورد بروز حوادث و سوانح و بررسی عوامل مرتبط با آن 
در زنان استان قزوین بین سال های 1385 تا 1393 انجام شد.

مواد و روش ها

سال  ابتدای  از  توصیفی تحلیلی  صورت  به  مذکور  مطالعه 
1385 تا پایان سال 1393 در استان قزوین انجام شده است 
 1 جمعیتش   )1395 )سال  سرشماری  آخرین  اساس  بر  که 
ایران  جمعیت  کل  درصد   1/6 یعنی   ،1201565 و  میلیون 
است ]1[. باتوجه به هدف مطالعه، با استفاده از سیستم ثبت 
اطالعات پذیرش بیمارستانی1 داده های همه موارد پذیرش شده 
مطالعه،  به  ورود  معیار  گردآوری  شد.  استان  بیمارستان های 
و  سوانح  اثر  در  بیمارستانی  پذیرش شده  زنان  جمعیت  همه 
اطالعات  ثبت  سیستم  در  آن ها  داده های  که  بودند  حوادث 
پذیرش بیمارستانی ثبت شده و موجود بود. به دلیل سیستم 
ثبت دقیق هنگام پذیرش، با استفاده از روش سرشماری، تمام 
و  شهری  دختران  و  زنان  مورد   61954 به  مربوط  داده های 
روستایی مراجعه کننده بیمارستانی و ثبت شده در سیستم ثبت 
اطالعات پذیرش بیمارستانی از مجموع 225332 حادثه ثبت 

1. Health Information System (HIS)

شده در سیستم با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای و 
تحلیل رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره و نسخه 
16 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. مقادیر کمتر از 0/05 
تعیین  آزمون ها  به  عنوان سطح معنی داری در تفسیر  درصد 

شد.

یافته ها

به طور کلی از مجموع225332 حادثه ثبت شده در سیستم 
ثبت اطالعات پذیرش بیمارستانی مرکز بهداشت استان قزوین 
به  تعداد 61954 مورد مربوط  تا 1393  در سال های 1385 
ثبت شده  موارد  بود که شامل 28 درصد کل  زنان  جمعیت 
است. به ترتیب بیشترین و کمترین میزان بروز سوانح و حوادث 
در طی روند 9 ساله در جمعیت زنان مربوط به سال های 1392 

و 1389 با بروز 14/1 و 9/2 درصد بوده است.

میانگین سنی زنان و دختران دچار سوانح و حوادث شده 
 1 دامنه  با  سال   30/8±20/14 مورد پژوهش  سال های  طی 
و حوادث در جمعیت  فراوانی سوانح  توزیع  بود.  تا 99 سال 
که  بدین صورت  بود؛  نمایی   2 سن،  اساس  بر  مطالعه شده 
تا 5 ساله   1 و سپس دختران  زنان 28-19 ساله  در جمعیت 
با  و  بودیم  شاهد  را  حوادث  و  سوانح  بروز  موارد  بیشترین 
افزایش سن، از 28 سالگی به بعد میزان بروز سوانح و حوادث 

روند نزولی داشت. 

بیشترین بروز سوانح و حوادث بر اساس محل وقوع حادثه 
و  درصد   31 با  خیابان  و  کوچه  درصد،   45/7 با  منزل  در 
با 11/1 درصد به ترتیب رتبه های اول  جاده ها و بزرگراه ها 
دختران  و  زنان  در  حوادث  و  سوانح  بروز  مکان های  سوم  تا 
استان قزوین را به خود اختصاص داده بودند. اماکن آموزشی 
ضربه،  داشتند.  را  حادثه  بروز  میزان  کمترین  0/6درصد  با 
تصادفات، سقوط و خودکشی به ترتیب با 25/3، 20/1، 11/1 
و 9/1 درصد بیشترین علل بروز سوانح و حوادث در این گروه 

گزارش شده است.

تیر و سپس خرداد در 9  سال مدنظر پژوهش به ترتیب با 
10/5 و 9/6 درصد بیشترین و دی و بهمن با 5/7 و 6/5 درصد 
درصد،   27/1 با  بهار  فصل  همچنین  و  بروز  میزان  کمترین 
بیشترین و فصل زمستان با 20/5 درصد موارد، کمترین میزان 
بروز سوانح و حوادث در زنان و دختران را به خود اختصاص 
در  مطالعه  این  در  حوادث  و  سوانح  بروز  همچنین  داده اند. 

6 ماهه نخست بیشتر و برابر 56 درصد بوده است.

از کل موارد سوانح و حوادث ثبت شده در 9 سال 1385 تا 
1393، 73/8 درصد موارد در شهر، 15/2 درصد در روستا و 

7/9 درصد خارج از محدوده سکونت ا تفاق افتاده است.

زنان و دختران  بروز سوانح و حوادث در  در مقایسه فصل 
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موتوری،  وسایل  و  خودرو  تصادفات  مانند  حوادثی  نوع  با 
مسمومیت ها، عقرب گزیدگی و مارگزیدگی و غرق شدگی رابطه 
معنی داری مشاهده شد )P>0/0001(؛ به طوری که بیشترین 
موارد گزارش شده حوادث مذکور در فصول تابستان و بهار رخ 
آماری  رابطه  سانحه  نوع  و  بروز  منطقه  بررسی  در  بود.  داده 
معنی داری مشاهده شد، بدین صورت که بروز ضربه، تصادفات 
وسایل نقلیه موتوری، خشونت، سقوط، مسمومیت و سوختگی، 
برق گرفتگی و غرق شدگی، تصادفات عابر پیاده و خودکشی در 
این  از مناطق روستایی مشاهده شد و  مناطق شهری بیشتر 

.)P>0/0001( روابط از نظر آماری معنی دار بودند

محل  میان  پژوهش،  این  در  به دست آمده  نتایج  مطابق 
بروز  شد.  مشاهده  معنی داری  رابطه  آن  نوع  و  حادثه  بروز 
خودکشی،  غرق شدگی،  برق گرفتگی،  سوختگی،  مسمومیت، 
سقوط، گزیدگی با عقرب و مار در منازل و همچنین بروز ضربه 
نقلیه موتوری در  و وسایل  پیاده  عابر  و تصادفات  و خشونت 
بیرون از منزل و جاده ها بیشتر گزارش شد و از نظر آماری نیز 

.)P>0/0001( معنی دار بود

طی مطالعه انجام شده مشخص شد میان محل بروز سانحه 

معنی داری  ارتباط  بهبودی،  یا  مرگ  از  اعم  حادثه  نتیجه  و 
وجود دارد؛ بدین صورت که میان بروز رخداد مرگ و سانحه در 
اتوبان و جاده رابطه معنی دار است )P>0/0001(. در تحلیل 
رگرسیون تک متغیره بروز فصلی سوانح و حوادث )بروز حوادث 
بر اساس فصل های سال( و متغیرهای سن، منطقه  و سوانح 
بروز، محل وقوع حادثه، نتیجه و نوع حادثه در جمعیت زنان 
 )P>0/0001( شد  مشاهده  معنی داری  رابطه  قزوین  استان 

)جدول شماره 1(.

پس  چندگانه،  لجستیک  رگرسیون  تحلیل  نتایج  براساس 
سقوط  ضربه،  بروز  مخدوش کننده،  متغیرهای  اثر  تعدیل  از 
خود  به  را  سوانح  تمام  درصد   56 که  ترافیکی  تصادفات  و 
اختصاص داده بودند، سن، محل وقوع حادثه و نوع حادثه در 
زنان و دختران استان قزوین در 6 ماهه نخست سال نسبت به 
6 ماهه دوم سال به ترتیب به نسبت 0/006 ، 0/015 و 0/007 
برابر افزایش داشتند. ضریب بتا برای نوع حادثه، سن و محل 

بروز حادثه مثبت گزارش شد )جدول شماره 2(.

جدول 1. عوامل مؤثر بر رخداد سوانح و حوادث در جمعیت زنان استان قزوین بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک تک متغیره

ضریب بتا مواجهه یافتهوالدضریب بتامتغیر
فاصله اطمینان 95 درصد

سطح معنی داری
حد باالحد پایین

0/00271/260/9980/9980/9990/0001 -سن

0/086280/90/920/90/930/0001 -منطقه بروز

0/06341/250/940/940/950/0001 -محل بروز

0/501405/40/8510/840/860/0001 -نتیجه حادثه

74/120/990/950/990/0001 0/10 -نوع حادثه

جدول 2. عوامل مؤثر بر رخداد سوانح و حوادث در جمعیت زنان استان قزوین بر اساس تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه

نسبت شانس تعدیل شده نسبت شانس خاموالدضریب بتامتغیر
سطح فاصله اطمینان 95 درصد

معنی داری حد باالحد پایین

0/006223/490/9981/0061/0051/0070/0001سن

0/0091/960/920/990/981/0040/16 -منطقه بروز

0/01570/850/941/0151/011/0180/0001محل بروز

0/4272/30/850/670/660/70/0001 -نتیجه حادثه

0/0070/450/991/0070/991/0290/5نوع حادثه
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بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه بیشترین میزان بروز ساالنه حوادث و سوانح 
بروز 14/1 درصد  با  به سال 1392  زنان مربوط  در جمعیت 
بود. با توجه به جمعیت زنان در این استان می توان برآورد کرد 
ساالنه تعداد زیادی از جمعیت زنان که بیشتر در گروه سنی 
جوان قرار دارند در مواجهه با حوادث و سوانح قرار می گیرند که 
ممکن است پیامد آن معلولیت، ناتوانی و مرگ باشد؛ درنتیجه 
سیستم  و  خانواده  فرد،  بر  زیادی  هزینه های  تحمیل  موجب 

بهداشتی و درمانی می شود.

طبق یافته های این مطالعه، بیشترین میزان حوادث در گروه 
سنی 19 تا 28 سال رخ داده بود. در مطالعه انتظامی و همکاران 
در استان های شمالی کشور بیشترین موارد حوادث و سوانح در 
جمعیت زنان گروه سنی 18 تا 24 سال رخ داده بود ]14[. در 
مطالعه مرآثی و همکاران در اصفهان بیشترین موارد حوادث و 
سوانح در گروه سنی 20 تا 29 سال و سپس 45 تا 49 سال رخ 
داده بود که بیشترین سال های عمر ازدست رفته نیز به همین 
گروه سنی تعلق داشت ]19[. در مطالعه انجام شده در هند و 
کانادا بیشترین موارد حوادث و سوانح در افراد جوان رخ داده 
بود ]21 ،20[. در همین راستا، یک مطالعه مبتنی بر شواهد 
نشان می دهد متوسط میزان مرگ و میر ناشی از سوانح جاده ای 
در جهان 17/4 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت است که بر 
اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی، این میزان در ایران 
32/1 است و از کشورهای همسایه مانند عراق )20/2(، ترکیه 
سعودی  عربستان   ،)18/7( کویت   ،)26/3( مراکش   ،)8/9(
به  توجه  با  است ]23 ،22[.  باالتر   )10/4( و سوریه   )27/4(
اینکه حوادث و سوانح در جمعیت زنان بیشتر گروه سنی جوان 
را دربر می گیرد، بار ناشی از بیماری ها به مراتب در این استان 

افزایش می یابد.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر بیشترین بروز سوانح و حوادث 
بر حسب محل وقوع حادثه در منزل، کوچه و خیابان و جاده ها 
و بزرگراه ها بود و اماکن آموزشی کمترین میزان بروز حادثه 
بیشترین  خودکشی  و  سقوط  تصادفات،  ضربه،  داشتند.  را 
یافته  این  بود.  زنان  جمعیت  در  حوادث  و  سوانح  بروز  علل 
در راستای مطالعات قبلی پژوهشگران بوده است]7 ،1[. در 
مطالعه رفیعی و همکاران در استان گلستان عمده ترین علت 
حوادث و سوانح در جمعیت زنان حوادث ترافیکی و خودکشی 
تهران  استان  در  همکاران  و  عبدالوند  مطالعه  در   .]13[ بود 
ترافیکی  تصادفات  و  سوختگی  مسمومیت،  حیوانات،  حمله 
بودند  زنان  و سوانح در جمعیت  بروز حوادث  علل  بیشترین 
و  و همچنین عمده ترین محل وقوع حادثه در منزل، کوچه 

خیابان و جاده و بزرگراه بود ]17[. 

در مطالعه حاضر بیشترین بروز حوادث و سوانح در جمعیت 

زنان در فصل بهار و بر حسب ماه در تیر و خرداد و کمترین 
در  بود.  داده  رخ  بهمن  و  در دی  و  زمستان  فصل  در  میزان 
و  حوادث  بروز  گیالن  استان  در  همکاران  و  منصف  مطالعه 
فصل  در  و  بیشترین  بهار  فصل  در  زنان  جمعیت  در  سوانح 
که  بودند  داده  اختصاص  خود  به  را  میزان  کمترین  زمستان 
ایزدی و  نتایج مطالعه ما همخوانی دارد ]15[. در مطالعه  با 
از حوادث و سوانح در  ناشی  بیشترین میزان مرگ  همکاران 
جمعیت زنان به فصل تابستان و بهار و بر حسب ماه به مرداد و 

کمترین میزان به شهریور و اسفند تعلق داشت ]24[.

اگرچه میزان بروز حوادث و سوانح در جمعیت زنان مناطق 
شهری بیشتر از روستایی بود، اما در مقایسه با نسبت جمعیت 
شهرنشین و روستا نشین ارتباط آن ها معنی دار نبود. با افزایش 
نسبت جمعیت شهرنشین و تراکم جمعیتی و همچنین افزایش 
و  وقوع حوادث  موارد  تعداد  در شهرها  موتوری  نقلیه  وسیله 

سوانح نیز در منطقه شهرنشین به مراتب افزایش می یابد.

بر اساس نتایج حاصل از مطالعه حاضر ساالنه تعداد زیادی از 
جمعیت زنان استان قزوین در مواجهه با حوادث و سوانح قرار 
می گیرند. همچنین با توجه به اینکه بیشتر افراد آسیب دیده 
جمعیت زنان جوان هستند، این امر موجب افزایش بار ناشی 
علت  عمده ترین  می شود.  استان  این  در  سوانح  و  حوادث  از 
حوادث در جمعیت زنان ضربه، تصادفات، سقوط و خودکشی 
و  خیابان  و  کوچه  منزل،  در  حادثه  وقوع  محل  بیشترین  و 
ارتقای  افزایش  پیشگیرانه،  تدابیر  با  درنتیجه  بود؛  بزرگراه ها 
ایمنی در محل های مذکور و تدوین قوانین مربوط به حوادث 

ترافیکی می توان بروز این پدیده را در این استان کاهش داد.

است.  آماری  نمونه  باالی  حجم  مطالعه،  قوت  نقاط  از 
و  تشخیصی  خدمات  تمام  ارائه  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
در  بیمار  پذیرش  و  ثبت  به  منوط  قزوین  استان  در  درمانی 
سیستم ثبت اطالعات پذیرش بیمارستانی است گمشده های 
ناشی از ثبت نشدن تمام مراجعان تا حد ممکن کنترل شد که 

این نیز از دیگر نقاط قوت این مطالعه به شمار می آید. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

اطالعات حاصل از سامانه انفورماتیک بیمارستانی کاماًل به 
صورت محرمانه و بدون درنظر گرفتن اطالعات محرمانه گروه 

هدف بررسی شد.

حامي مالي

تمام هزینه های مالی این مطالعه را پژوهشگران پرداخته اند.
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