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  مقدمه 

پديده حاشيه نشيني به مفهوم امروزي آن در 

 همه مده است و  امروزهآكشورهاي صنعتي بوجود 

 مواجه نشينيحاشيه  پديده با نوعي به جهان شهرهاي

 زاغه هايي به پيش يكصد سال انگلس، .]1،2[ هستند

از انقالب صنعتي  ناشي را آنها و اشاره انگلستان در

  چكيده

هاي مهم  چالش در حال حاضر مهاجرت جمعيت روستايي به شهرها و ايجاد محالت حاشيه نشين شهري از :و هدف زمينه

هاي  سالمت از جمله تفاوت در مرگ گروه تواند موجب يك سري نابرابري ها در اين چالش مي. باشد اسكان جمعيت مي

مير در كودكان زير يكسال مناطق حاشيه نشين  اين مطالعه با هدف بررسي علل و عوامل موثر بر مرگ و. مختلف سني شود

  . شهر اردبيل طراحي گرديد

كه در  1389تا آخر سال  1387در اين مطالعه مورد شاهدي تمام مرگ هاي كودكان زير يكسال از اول سال  :روش كار

مناطق حاشيه نشين شهر اتفاق افتاده به عنوان گروه مورد انتخاب و براي هر مورد دو شاهد از كودكان زنده در مناطق 

از  درماني و -اطالعات از مراكز بهداشتي. نتخاب گرديدا همسان سازي شده از نظر سال تولد و جنس، غيرحاشيه نشين و

طريق پرسشنامه با مصاحبه از والدين و بررسي پرونده فوت كودك جمع آوري و با استفاده ار روشهاي آمار توصيفي و 

  . تجزيه و تحليل گرديدند SPSSتحليلي در نرم افزار 

بين يك ماه تا يكسال اتفاق % 4/25از موارد مرگ كودكان زير يكسال در ماه اول زندگي و % 6/74در اين مطالعه  :يافته ها

و مهمترين علت مرگ در شيرخواران يك ماه تا يكسال ناهنجار %) 57( مهمترين علت فوت در نوزادان نارسي. افتاده بود

اكتورهاي موثر بر مرگ و مير شيرخواران، متغيرهاي وزن هنگام تولد، در تجزيه و تحليل ف. تعيين گرديد%) 4/35(مادرزادي 

سن والدين، تحصيالت والدين، شغل والدين، سيگاري بودن پدر و درآمد خانواده ارتباط معني داري با مرگ و مير شيرخواران 

  . نشان دادند

يگاري بوده و درآمد خانواده و سطح هايي كه پدر آنها س مير در كودكان زير يك سال خانواده مرگ و :نتيجه گيري

مير نسبت به اصالح اين عوامل  باشد و بايد براي كاهش اين مرگ و تحصيالت والدين پايين است به طور مشخصي باالتر مي

  .اقدام گردد

 اردبيل ؛حاشيه نشين؛ مرگ و مير نوزادان؛ مرگ و مير شيرخوران: كلمات كليدي
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داد  نشيني در واقع حاصل و برون حاشيه .]3[ داند مي

باشد كه  عمدتاً بر  مشكالت اجتماعي و ساختاري مي

اثر جريان سريع مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق 

 نشينى حاشيه مناطق تشكيل نيز ايران در .]4[ افتد مي

 هاى به سال كشور شهرهاى از برخى و تهران در

 رشد تاكنون حدود همان از كه گردد مى بر 1330

 در نيز اردبيل شهر. ]5[ دارد ادامه و يافته شتابانى

 نمانده مصون اين تهديد از استان اردبيل مركز

  .است

است كه بايد همگي در  سالمت مهمترين نعمت الهي

جهت حفظ، تامين و ارتقا آن تالش كنند و بي عدالتي 

در سالمت و مراقبت از سالمت يكي از بزرگترين 

چالش هايي است كه امروزه جامعه بين المللي با آن 

مفهوم  ت درمعدالت در سال .]6[ مواجه است

 نه فقط تخصيص منابع مالي به بيماران، امروزين آن،

بلكه تامين شرايطي براي زندگي تمامي مردم است 

نها را تا حد ممكن بر مدار سالمت و دور از آكه 

سالمت و بيماري انسانهاي . ]7[ بيماري نگاه دارد

جامعه تحت تاثير تعيين كننده هاي اجتماعي سالمت 

شدت نابرابريهاي  سوادي،ميزان با مانند پوشش بيمه،

غيره قرار  شرايط محل سكونت و اقتصادي و

در مناطق حاشيه نشين اطالعات  عموماً .]7[ گيرد مي

توزيع عوامل خطر بيماريهاي مختلف  كمتري از شدت

 سكته هاي مغزي، از جمله بيماريهاي قلبي عروقي،

مصرف مواد وجود ء كشي و سوخود نارسايي كليه،

  .]8[ دارد

تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سالمت كودكان زير 

اي  پذير جايگاه ويژه يك گروه آسيب يكسال به عنوان

مير كودكان زير يكسال از  و  ميزان مرگ. دارد

هاي توسعه و كيفيت زندگي مردم  گوياترين شاخص

فاكتورهاي متعددي مربوط  .باشد جوامع مختلف مي

زيست  اقتصادي، بهداشت، محيط -به شرايط اجتماعي

مير كودكان  و  روي مرگ داراي اثر قابل توجهي بر

به همين دليل از آن به عنوان معياري از . ]9[ ستنده

اقتصادي، زيست محيطي و  -تأثير عوامل اجتماعي

هاي بهداشتي  فرهنگي و همچنين كيفيت مراقبت

وجود شاخص . ]10[ شود مادران و كودكان ياد مي

مهمي مانند ميزان مرگ شير خواران و پتانسيل 

ما را وجود نابرابري در سالمت مردم حاشيه نشين 

مير كودكان زير يك سال و  و  بر آن داشت تا مرگ

نشين شهر  در مناطق حاشيهرا عوامل مؤثر بر آن 

  .اردبيل مورد بررسي قرار دهيم

  

  روش كار

. باشد شاهدي مي - نوع مطالعه در اين تحقيق مورد

مورد مرگ كودك زير يكسال از جمعيت  134 كل

تا  1387 تمام مناطق حاشيه نشين اردبيل كه از سال

عنوان مورد وارد  اتفاق افتاده بود به 1389خر آ

براي هر مورد مرگ دو شاهد از . مطالعه شدند

اساس  انتخاب شاهدها بر. كودكان زنده انتخاب شد

ترين فاصله زماني از نظر تولد به مورد بوده  نزديك

از  .ين شهر اردبيل بودندكه مربوط به غير حاشيه نش

 268در كل . نظر جنسي مورد و شاهد همسان شدند

مركز بهداشتي  10شاهد نيز به صورت تصادفي از 

نشين بر حسب جمعيت تحت  مناطق غير حاشيه

 .پوشش هر مركز انتخاب و وارد مطالعه گرديد

انتخاب مراكز حاشيه نشين و غير حاشيه نشين از 

طريق مكاتبه با مركز بهداشت شهرستان اردبيل 

روش گردآوري اطالعات از طريق  .فتنجام گرا

پرسشنامه و پرسشگري از مادر يا پدر كودك انجام 

علل فوت نيز با توجه به علل ثبت شده در . شد

هاي مرگ موجود در مراكز بهداشتي مناطق  فرم

در اين پرسشنامه، جنس . نشين ثبت گرديد حاشيه

كودك، وزن هنگام تولد، زمان مرگ، رتبه تولد و 

صله با كودك قبلي؛ درآمد ماهيانه خانواده و پدر فا

و مادر، تحصيالت پدر و مادر، سن پدر و مادر، شغل 

پدر و مادر، سيگاري بودن يا نبودن والدين و تعداد 

تجزيه . بارهاي مراقبت در دوران بارداري سوال شد

ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي  و تحليل داده

تحليلي به صورت استفاده از در قالب جدول و آمار 
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انجام  SPSSافزار  آزمونهاي آماري كاي دو در نرم

معني دار تلقي  05/0كمتر از  P-valueمقدار . گرديد

  .گرديد

  

   يافته ها

نفر  268مورد مرگ با كمتر از يك سال سن و  134

مطالعه اين اساس معيارهاي ذكر شده در  شاهد بر

مطالعه در هر دو از كل كودكان مورد . وارد شدند

مورد  134از . دختر و بقيه پسر بودند % 8/47گروه  

در دوره %) 6/74(نفر  100مرگ در گروه مورد، 

در دوره پس از نوزادي %) 4/25(نفر  34نوزادي و 

نوزاد فوت شده در زمان  100از . فوت كرده بودند

در هفته اول فوت كرده %) 5/54(نفر  73نوزادي، 

%) 5/42( مورد 57علت مرگ با شايعترين . بودند

  ). 1جدول (مربوط به نارسي بود 
 

  توزيع فراواني علل فوت در كودكان مورد مطالعه . 1 جدول

  درصد  فراواني  علت مرگ

  5/42  57  نارسي

  9/17  24  ناهنجاري قلبي

  5/16  22  ناهنجاري مادرزادي

  2  3  سپتي سمي

آسفيكسي وآسپيراسيون مكونيوم 

  آنو عوارض ناشي از 

7  2/5  

  2/2  3  عفونت تنفسي حاد

  5/1  2  بيماري متابوليك

  8/0  1  مننژيت و انسفاليت

  8/0  1  بدخيمي

  3  4  حوادث و سوانح

  2/2  3  خونريزي داخل مغزي

  2/5  7  علل نامشخص

  100  134  جمع

  

ي نوزادي نارسي با   شايع ترين علت فوت در دوره

ناهنجاري و در دوران پس از نوزادي  %)55(نفر  55

در گروه مورد . بود%) 4/35(نفر  12مادر زادي با 

نفر  13در گروه شاهد  از كودكان و) %38(نفر  51

گرم داشتند كه با  2500وزن كمتر از %) 9/4(

)001/0 p =  ( اختالف بين گروهها  از نظر آماري

رتبه %) 7/69( نفر 280از كل كودكان  . معني دار بود

تولد اول داشته اند كه درهر دو گروه مورد و شاهد 

در گروه % 1/61نيز شايعترين رتبه تولد به ترتيب با 

ميانگين رتبه . در گروه شاهد بود% 9/73مورد و 

 31/1و در گروه شاهد  63/1تولد در گروه مورد 

از نظر  Tدر آزمون ) = p 001/0(باشد كه با  مي

يشترين فاصله با كودك قبلي ب. آماري معني دار بود

ماه و در  35بيشتر از %) 8/80( 42در گروه مورد با 

نيز شايعترين فاصله زماني  % 3/94گروه شاهد با 

  .ماه بود 35بيشتر از 
  

  توزيع فراواني تحصيالت مادران در دو گروه مورد و شاهد. 2 جدول

تحصيالت 

  مادر

  جمع  شاهد  مورد

  %)2/3( 13  %)7/0( 2  %)2/8( 11  بيسواد

  %)4/12( 50  %)1/4( 11  %)1/29( 39  ابتدايي

  %)8( 32  %)2/5( 14  %)4/13( 18  راهنمايي

  %)3/43( 174  %)9/45( 123  %)38,1( 51  متوسطه

  %)1/33( 133  %)44( 118  %)2/11( 15  دانشگاهي

  %)100( 402  %)100(268  %)100(134  جمع

  

سطح تحصيالت در مادران كودكان مورد مطالعه در 

در حد متوسطه به مورد و شاهد هر دو گروه 

از ) = p 001/0(بود كه با % 9/45و % 1/38ترتيب با 

نظر آماري اختالف بين دو گروه معني دار وجود 

  .داشت

اند كه  سيگاري بوده%) 4/22(نفر از پدران  90در كل 

 49در گروه مورد و  %) 6/30( نفر 41اين ميان  از

در گروه شاهد بودند و ريسك فاكتور %) 3/18( نفر

و دامنه  OR=01/3 مصرف سيگار توسط پدر با

به طور معني داري در گروه  46/3تا  62/2اطمينان 

ميانگين تعداد بارهاي مراقبت در . مورد بيشتر بود

بار و در گروه شاهد  63/4±9/1مورد  گروه

روه مورد شغل اكثر پدران در گ. بار بود 9/1±93/4

% 9/23و در رده بعدي بازاري با % 3/34كارگري با 

و در % 5/51بود و در گروه شاهد شغل كارمندي با 

ها  جزو بيشترين شغل% 6/24رده دوم بازاري با 
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رابطه معني داري بين دو ) p=001/0( بودند كه با

 .گروه مورد و شاهد از نظر شغل پدر مشاهده شد

در گروه % 7/75در گروه مورد و  مادران% 97

 رابطه) = p 001/0(شاهد خانه دار بودند كه با 

 .داري بين دو گروه مورد و شاهد مشاهده شد معني

 59/25±2/5ميانگين سن مادران در گروه مورد 

سال بود كه  27±6/4سال و در گروه شاهد 

)006/0p = ( در آزمونT  رابطه معني داري بين دو

  .گروه مشاهده شد

  

  بحث 

موارد مرگ مربوط به % 6/74حاضر   در مطالعه

دوره نوزادي بوده و بيشترين آنها در طي هفته اول 

كه اين يافته مطابق با ) ها مرگ %73(اتفاق افتاده بود 

باشد و لذا  و مطالعات انجام شده مي  متون علمي

 تولد و نوزادي نمودبايستي توجه خاصي به دوره 

در مطالعه حاضر مهمترين علت فوت در . ]12،11[

و در دورة پس از %) 55(دوره نوزاداي، نارسي 

بود كه در %) 3/53(نوزادي ناهنجاري مادرزادي 

نيز تأييد   مطالعات انجام شده و طبق متون علمي

  . ]11- 14[ شود مي

با %) 6/24(نفر  33مطالعه در گروه مورد اين در 

وزن %) 4/13(نفر  18گرم و  1500ن كمتر از وز

گرم داشتند و در مقابل در گروه  2499تا  1500

 2500از كودكان وزني باالي %) 1/95(نفر  255شاهد 

اختالف ) p=001/0( گرم داشتند كه از نظر آماري نيز

دهد كه وزن كم  دار بوده است و نشان مي معني

مير كودكان  و  هنگام تولد رابطة معني دار با مرگ

كننده مطالعات ذكر شده  زير يك سال دارد و تأييد

  . ]11، 13-15[ باشد در ساير مناطق مي

و %) 9/1(ماه  18مورد كمتر از  1حاضر  بررسيدر 

با كودك قبلي %) 8/80(ماه  35مورد باالتر از  42

%) 3/94(مورد  66فاصله داشتند و در گروه شاهد، 

ي فاصله وجود داشت ماه با كودك قبل 35بيشتر از 

داري  كه از نظر آماري بين دو گروه رابطه معني

ه در و مطالعات ذكرشد) = p 57/0(مشاهده نشد 

  .]11،16،17[ ما نبودند هبعضي جاها تأييدكننده مطالع

در مطالعه حاضر ميانگين سن مادران در گروه مورد 

سال بود كه در آزمون  27و در گروه شاهد  59/25

داري از نظر سن مادر بين دو  معني ه رابط Tآماري 

كه ) = p 006/0(گروه مورد و شاهد مشاهده شد 

  .]13،16، 18- 21[ مشابه با ساير مطالعات بود

روي بررسي  1383- 84اي كه در سال  در مطالعه

مير كودكان زير يك سال در  و  عوامل مؤثر بر مرگ

داري بين سن مادر و  بيرجند انجام شد رابطه معني

  . ]11[ مير مشاهده نشد و  مرگ

اي ديگر كه در نيجريه روي تأثير وزن كم  در مطالعه

مير كودكان زير يك سال انجام  و  هنگام تولد و مرگ

شد به اين نتيجه رسيد كه سن مادر هنگام تولد 

ومير كودكان زير  نوزاد رابطه معني داري با مرگ

 ذكر شده هكه دو مطالع ]14[ يك سال ندارد

  .باشند حاضر نمي  تأييدكننده مطالعه ]11،14[

به بررسي ارتباط بين  2010اي كه در سال  در مطالعه

مير كودكان  و  اقتصادي و مرگ - هاي اجتماعي تفاوت

زير يك سال در جهان عرب پرداخت به اين نتيجه 

 ومير ندارد  دار با مرگ رسيد كه سن پدر رابطه معني

]20[ .  

اي كه ما انجام داديم ميانگين سن پدر  ر مطالعهد

در گروه شاهد بود  12/32در گروه مورد و  47/30

 و  داري با مرگ رابطة معني Tكه بر اساس آزمون 

. باشد مير نشان داد كه مطابق نتايج مطالعه باال نمي

ولي با توجه به نتايج مطالعاتي كه سن پدر را روي 

متياز آپگار پايين در وزن كم هنگام تولد و روي ا

ها مثل  و روي ابتال به برخي بيماري هنگام تولد

توان نتيجه گرفت كه سن  دادند مي سرطان مؤثر مي

مير كودكان مؤثر  و  تواند روي مرگ پدر نيز مي

 نفر 51حاضر در گروه مورد   در مطالعه. باشد

از %) 1/29(نفر  31تحصيالت متوسطه و %) 1/38(

بتدايي داشتند و در گروه شاهد مادران تحصيالت ا

نفر  118تحصيالت متوسطه و %) 9/45(نفر  123
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) = 001/0p( تحصيالت دانشگاهي داشتند كه با%) 44(

دار آماري بين دو گروه مشاهده شد كه  ارتباط معني

، 22- 25[ باشد تأييدكننده نتايج ساير مطالعات مي

18[ .  

از نفر  130نفر مورد  134حاضر از   در مطالعه

 203دار بودند و در گروه شاهد  خانه%) 97(مادران 

%) 4/22(نفر  60دار و  خانه%) 7/75(نفر از مادران 

 chi2در آزمون ) = p  001/0(كارمند بودند كه با 

داري بين دو گروه مورد و شاهد  رابطه معني

مشاهده شد كه تأييدكننده مطالعات ساير مناطق 

توان به  اين ارتباط مين يدر تبي. ]16،20،25[ باشد مي

اين موضوع اشاره كرد مادران خانه دار با احتمال 

بيشتر در خانواده هاي با سطح اقتصادي اجتماعي 

پايين تر حضور دارند و از طرف ديگر سطح سواد اين 

تري  مادران نسبت به مادران كارمند در سطح پايين

يعني سطح اقتصادي  اين دو موضوع. قرار دارد

كننده  تواند توجيه سطح تحصيالت پايين مياجتماعي و 

از يك نگاه  .مرگ باالي كودكان مادران خانه دار باشد

ديگر حضور مادران كارمند در محيط كار زمينه 

ورده و بر آحضور اجتماعي بيشتر مادران را فراهم 

نها براي ضرورت مراقبت از آدانش و نگرش 

نگاه  افزايد و اين دقيقا در مغايرت با كودكان مي

سنتي به نقش زنان به عنوان مادراني خوب در خانه 

نان آاقض با پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي تنكه در 

  . باشد است مي

از %) 3/34(نفر  46حاضر در گروه مورد   در مطالعه

پدران شغل كارگري داشتند كه بيشترين شغل در 

%) 5/51(نفر  138گروه مورد بود و در گروه شاهد 

ي داشتند كه بيشترين نوع شغل را شغل كارمند

رابطه ) p=001/0( داد كه از نظر آماري با تشكيل مي

داري از نظر شغل پدر بين دو گروه مورد و  معني

شاهد مشاهد شد كه مطابق با مطالعات ذكر شده 

  . ]11،13،19،24[ باشد در ساير مناطق مي

و همكارانش در  1سيمبا اي كه توسط در مطالعه

 و  اندونزي انجام شد به اين نتيجه رسيد كه مرگ

هايي كه پدران  مير كودكان زير يك سال در خانواده

هايي كه پدران  سيگاري هستند نسبت به خانواده

در . ]p (]25=001/0(سيگاري نيستند بيشتر است 

داري بين سيگار  مطالعه شوشتري نيز رابطة معني

 مير كودكان گزارش شد و  كشيدن پدر با مرگ

اي كه ما انجام داديم تعداد پدران  در مطالعه. ]13[

و در گروه %) 6/30(نفر  41سيگاري در گروه مورد 

 = odds 01/3باشد كه با  مي%) 3/18(نفر  49شاهد 

به طور  46/3 تا 62/2، %95و دامنه اطمينان 

است و تأييدكننده  بيشتر داري در گروه مورد معني

  .باشد هاي مطالعات ذكر شده در باال مي يافته

  

  گيري نتيجه

حاضر نشان داد كه بين وزن بدو تولد، سن  همطالع

والدين، تحصيالت و شغل والدين، سيگاري بودن پدر 

داري  مير كودكان زير يك سال رابطه معني و  و مرگ

وجود دارد ولي بين فاصله تولد با كودك قبلي و 

دوران بارداري و سيگاري بودن هاي  تعداد مراقبت

مير مشاهده نشد و  و  داري با مرگ مادر رابطة معني

توان گفت كه با افزايش سطح آگاهي  در پايان مي

ها، بهبود كيفيت زندگي و توجه خاص به  خانواده

نوزادان كم وزن و نارس و مهياشدن امكانات بيشتر 

براي ارايه خدمات خاص بيمارستاني به اين كودكان 

ميرهاي در اين دوران  و  توان از بسياري از مرگ مي

حساس زندگي جلوگيري نمود و همچنين از آنجا كه 

افزايش ميزان تحصيالت باعث افزايش سطح اشتغال 

گردد و همين امر باعث باال رفتن موقعيت  مي

اجتماعي و افزايش درآمد و رفاه خانواده و ارتقاء  

در جهت   .شود توصيه مي ،شود سالمت خانواده مي

ها و  توجهات الزم از  افزايش سطح تحصيالت، توصيه

  .سوي مراكز مربوطه و مراكز بهداشت انجام گيرد

                                                
1
 Semba 
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ABSTRACT 
 

Background & Objective: Currently, migration of rural population to cities and developing slums 

around them are main problems in population settlement that lead to imbalance in health standards 

such as difference in age groups death. The aim of this study was to examine factors associated 

with infant mortality in slums of the Ardabil city. 

Methods: This was a case- control study. All infants’ deaths from 2008 to 2010, which occurred 

in slums as a case, were included. For each case, tow controls, were chosen. Controls the ones 

who survived and were living in non marginalized area and years of birth and sex were matched 

in two groups. Information collected from health centers through questionnaires, interviews with 

parents and child death files.  

Results: The majority of mortalities (74.6%) were in neonatal period and 25.4% was in post- 

neonatal period. The most important causes of deaths in neonatal were prematurity (57%), and in 

post neonatal period were congenital abnormality (35.4%). Analysis of effective factors showed 

that birth weight, parents age and education, family income and occupation and smoking of father 

were highly associated with mortalities. 

Conclusion: Infant mortality of the family that their father is a smoker and they have low income, 

and low parental education level is significantly higher and should  be taken into serious 

consideration to reduce the mortality. 

Key words: Infant Mortality; Neonatal Mortality; Slum; Ardabil 
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