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احلوادث املنـزلية وأسباب وقوعها يف الضفة الغربية وقطاع غزة من فلسطني
1

عصام أمحد اخلطيب

Incidence and causes of home accidents in the West Bank and Gaza Strip, Palestine

ABSTRACT This study aimed to investigate the incidence and causes of home accidents in the West Bank and
Gaza Strip of Palestine. Quantitative data were collected through a field survey of a random sample of 1882
people from the West Bank and Gaza Strip, and qualitative data through 15 focus groups discussions with men
and women from diverse sectors of Palestinian society, which contributed to the interpretation of some of the
results more deeply. The most important result from the study was that more women’s were exposed to home
accidents (40.0%) than men (25.1%). The most common type of accident for both women and men was from
a blunt or sharp object casing blunt trauma or puncture wound. Economic situation of the family, family size,
presence of children and place of residence were significantly associated with exposure to domestic accidents.
There is a need to educate the people of Palestine on the causes of home accidents and methods of prevention,
to reduce it incidence.

 وقد مجَع الباحث.تقص معدّ ل حدوث احلوادث املنـزلية وأسباب وقوعها يف الضفة الغربية وقطاع غزّ ة يف فلسطني
ّ هتدف الدراسة إىل ي:اخلالصة
 كام مجع معطيات كيفية من، سكان الضفة الغربية وقطاع غزة1882كمية من خالل استبيان ميداين وزعه عىل عينة تتألف من شخص من
ّ معطيات
ً
مهت املناقشات يف تفسري بعض
َ  وسا، جلسة ملناقشات يف جمموعات بؤرية ضمت رجاال ونسا ًء من قطاعات متنوعة من املجتمع الفلسطيني15 خالل
،)%25.1( ) يزيد عىل الرجال%40( تعرضن للحوادث املنـزلية
ّ  أما أكثر نتائج هذه الدراسة أمهية فكانت أن عدد النساء الاليت قد.النتائج بعمق أكثر
 وكان هناك ترابط.وكان أكثر أنامط احلوادث شيوع ًا لدى الرجال والنساء هو األشياء احلادة أو الكليلة التي تسبب رضح ًا مغلق ًا أو جرح ًا وخزي ًا
 وهناك حاجة.التعرض للحوادث املنـزلية
ُّ  ومكان السكَن وبني، ووجود األطفال، وحجم األرسة،ُي ْعتَد به إحصائي ًا بني الوضع االقتصادي لألرسة
.لتثقيف الناس يف فلسطني حول أسباب احلوادث املنـزلية وطرق الوقاية منها من أجل إنقاص معدالت حدوثها
Incidence et causes des accidents domestiques en Cisjordanie et dans la bande de Gaza (Palestine)

RÉSUMÉ La présente étude visait à examiner l’incidence ainsi que les causes des accidents domestiques en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza (Palestine). Des données quantitatives ont été recueillies dans le cadre
d’une enquête sur le terrain dans d’un échantillon aléatoire de 1882 habitants de Cisjordanie et de la bande de
Gaza. Par ailleurs, des données qualitatives ont été collectées auprès de 15 groupes de discussions composés
d’hommes et de femmes issus de divers secteurs de la société palestinienne, permettant ainsi une interprétation
plus approfondie de certains résultats. Le résultat le plus important de l’étude était que les femmes étaient plus
exposées aux accidents domestiques (40,0 %) que les hommes (25,1 %). Pour les deux sexes, le type d’accident le
plus fréquent était les traumatismes fermés ou les blessures par perforation causé(e)s par des objets contondants
ou tranchants. La situation économique de la famille, la taille de la famille, la présence d'enfants et le lieu de
résidence étaient significativement associés à l’exposition aux accidents domestiques. Il est nécessaire de mener
une action éducative auprès de la population palestinienne sur les causes des accidents domestiques ainsi que
sur les méthodes de prévention, afin de réduire leur incidence.
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املقدمة
تعدّ اإلدارة اآلمنة والفعالة لبيئة املنـزل
أمر ًا حاس ًام ومه ًام للحياة الكريمة ،واملحافظة
عىل صحة أفراد األرسة واحلد من األخطار التي
يمكن أن يتعرضوا هلا [.]2 ،1
يعدّ املأوى من االحتياجات األساسية
لإلنسان بعد الرشاب والطعام والكساء .وهناك
العديد من الرشوط التي ينبغي تو ّفرها يف املنـزل
حتى يعترب صحي ًا ويضمن العيش الكريم ألفراد
األرسة ،من ضمنها توفري محاية مناسبة ضد
احلوادث املنـزلية كالسقوط ،وحوادث الغاز
وصعق الكهرباء واحلريق [.]3

تلعب املرأة دور ًا رئيسي ًا يف محاية األرسة
من مصادر التلوث املنـزلية املختلفة ،وهي أكثر
عرضة من الرجال للمخاطر املنـزلية املختلفة
كالسموم واحلوادث املنـزلية ،فاملرأة بشكل
خاص تتعامل مع جمموعة واسعة من النفايات
املنـزلية اخلطرة السائلة والصلبة مثل مبيدات
اآلفات ،وخملفات الطالء ،واملنظفات ،واملواد
الكياموية املنـزلية [ .]4ففي دراسة أجراها أبو
ميالة تتعلق بإدارة النفايات املنـزلية اخلطرة يف
مدينة نابلس وخميامهتا تبني أن  %40.6و%39.1
و %20.3من األرس تعرض أحد أفرادها للتسمم
أو اجلروح أو احلروق عىل التوايل بسبب التعامل
مع النفايات املنـزلية اخلطرة [.]5
للبيئة املنـزلية دور مهم يف تعرض أفراد
األرسة للعديد من احلوادث ،وعادة ما تزداد
درجة خطورة احلوادث املنـزلية ونسبتها يف
املجتمعات الفقرية نتيجة عدم توافر أو تدين
مستوى رشوط السالمة يف املنـزل ،وانخفاض
املستوى لالقتصادي والصحي والثقايف للسكان،
وازدياد نسبة االكتظاظ يف هذه املجتمعات.
وهناك عدة أسباب للحوادث املنـزلية أمهها
الوضع البيئي غري اآلمن مثل أرضية ناعمة
يسهل االنزالق عليها ،أو وجود أشياء متناثرة يف
املنـزل تؤدي إىل ارتطام اإلفراد هبا وسقوطهم،
أو وجود أسالك كهربائية مكشوفة ،أو وجود
مواد كيميائية ،أو أدوية ،أو املبيدات احلرشية
واملنظفات يف متناول األطفال أو كبار السن الذين
ال يدركون مدى خطورهتا ،وقد ينتج عن تناوهلا
التسمم ،وهناك أسباب أخرى مهمة للحوادث
املنـزلية كالترصفات غري اآلمنة مثل إضافة كاز
للمدفئة وهي مشتعلة ،أو نتيجة ختزين املواد
املشتعلة كالبنزين والكاز يف أماكن غري مناسبة
وانسكاهبا داخل املنـزل [ .]3وتلعب التوعية
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دور ًا مه ًام من تقليل احلوادث املنـزلية .ففي
دراسة أجر َيت يف مدينة نيوكاسل الربيطانية حول
آثار محلة تلفزيونية وطنية حول احلوادث املنـزلية،
تبني أن أكثر من نصف األرس قد شهدت الربامج،
وتبني أن حوايل ثلثي العائالت التي تلقت نصائح
حمددة أثناء زيارة أشخاص خمتصني لبيوهتم قد
اختذت إجراءات لتحسني السالمة العامة يف
املنازل ،وهذا يؤكد أن للتوعية دور ًا مه ًام يف تقليل
احلوادث املنـزلية بمختلف أنواعها وأشكاهلا
[.]6

ويف دراسة أجر َيت يف أنقرة – تركيا حول
احلوادث املنـزلية يف الشقق وما ينتج عنها من
إصابات ،وأسباب احلوادث الرئيسية ،حددت
الدراسة عوامل اخلطر يف البيئة املنـزلية وحاجة
العائالت للصحة والتعليم .وتبينّ من نتائج
تعرضت
تلك الدراسة أن  %1.5من األسرَ قد ّ
حلوادث منـزلية ،وبلغت درجة انتشار احلوادث
املنـزلية  0.104حادث/فرد/السنة ،وتبينّ أن
حوادث السقوط هي أكثر احلوادث شيوعا
وتشكل  %44من احلوادث املنـزلية ،بينام
اجلروح تشكل  %22من احلوادث ،واحلروق
تشكل  %19من احلوادث املنـزلية .وترى ربع
مقابلتهن أن الرعاف والتسمم
النساء اللوايت تم
ّ
بواسطة األسيتون والبنزين ومواد التبييض
تفاقم املشاكل املنـزلية ،يف حني أن ثالثة أرباع
البالغني قد طرحوا حلوالً عملية للحوادث
املنـزلية ،وتبني أن ترصف األمهات املتعلامت
بشكل جيد هو أفضل من ترصفات األمهات
لدهين تعليم أقل [.]7
اللوايت
ّ

وينتج عن احلوادث املنـزلية أحيان ًا حدوث
إصابة اخرتاق للعني ،ففي اسرتاليا عىل سبيل
املثال تبلغ النسبة  0.73حالة لكل 100 000
من السكان ،ويف الواليات املتحدة تبلغ هذه
النسبة  0.13حالة لكل  100 000من املواطنني،
و  %80-78من هذه اإلصابات تكون يف الذكور
( .]9 ،8[ )2002وحوايل  %30من مجيع إصابات
اخرتاق العني حتدث يف البيئة املنـزلية [.]10
وتتعرض النساء اللوايت ينقطع لدهي ّن الطمث
ّ
(العادة الشهرية) للعديد من احلوادث بسبب
الزحلقة ،أو التواء الساق ،أو التعثر سوا ًء عىل
أرض مستوية أو عىل األدراج أكثر من الرجال.
ففي دراسة أجريت يف بريطانيا تبني أن حوايل
 %51.3من النساء و %32من الرجال قد تعرضوا
ملثل هذه احلوادث .وكانت مثل هذه احلوادث هي
السبب الرئيس لكرس العظام لـ  %75.9من النساء
اللوايت أصبن بكرس العظام ،و %55.4من الرجال
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الذين أصيبوا بحوادث كرس العظام يف أجسامهم
[.]11

وكثري ًا ما تتعرض املرأة إىل حوادث منـزلية
خميفة تلحق بوجهها أذى كبري ًا قد يؤثر عىل
نفسيتها وشخصيتها .وتُعدّ ربات البيوت أكثر
النساء عرضة ملثل هذه احلوادث .وحوادث
احلروق هي أكثر احلوادث الشائعة يف املنـزل،
مثل حروق القيل والزيت الساخن واملاء التي
تلحق رضر ًا كبري ًا باجللد ،وخاصة برشة الوجه
الناعمة ،وأحيان ًا ال يزول أثر احلرق عليها هنائيا،
تعرض الوجه ألشعة الشمس،
ويزداد َدكانَة كلام َّ
لذا فإن االنتباه والرتيث يف الطبخ ،وعدم الترسع،
خاصة من وضعية املقالة ،أو القدر املوضوع عىل
نار الفرن ،ويستحسن دائ ًام وضع القدر أو املقالة
عىل النار البعيدة عن اجلسم لتفادي إصابة الوجه
[.]12

هتدف هذه الدراسة إىل فهم مدى تعرض
أفراد األرسة البالغني للحوادث املنـزلية
والعوامل املؤثرة عليها وطبيعة هذه احلوادث،
ومدى االهتامم بتقليل احلوادث املنـزلية عن
طريق حضور دورات تدريبية ومدى االستعداد
لذلك.

منهجية الدراسة
اعتمدت منهجية الدراسة عىل مجع بيانات
كمية من خالل مسح ميداين لعينة عشوائية ممثلة
للضفة الغربية وقطاع غزة أمكن من خالهلا
استطالع آراء قطاع واسع من اجلمهور حول
حوادث البيئة املنـزلية والعوامل املؤثرة عليها
من خالل جمموعة من املؤرشات تم تطويرها
باالعتامد عىل اخلربة املرتاكمة لفريق البحث،
واالطالع عىل األدبيات العاملية يف هذا اإلطار.

جمتمع الدراسة

تكون جمتمع الدراسة من مجيع السكان
الفلسطينيني الذين يسكنون ضمن أرسهم بشكل
اعتيادي يف املحافظات الفلسطينية يف الضفة
الغربية وقطاع غزة يف عام  2010ويركز عىل
األفراد من الفئة العمرية  19سنة فأكثر.

حتديد عينة البحث

تم اختيار عينة طبقية عنقودية عشوائية
متعددة املراحل (ثالث مراحل) من الرجال
والنساء من الفئة العمرية التي تزيد عن  18عام ًا،
وبلغ حجم العينة  1882شخصا من املقيمني
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بشكل اعتيادي يف الضفة الغربية وقطاع غزة
من فلسطني يف العام  .2010بلغ مستوى الثقة
( ،)%95وهامش اخلطأ تقريب ًا ( ،)%5.25±عىل
كامل حجم العينة يف كل منطقة جغرافية .تغطي
العينة الضفة الغربية وقطاع غزة ،وقد تم توزيع
العينة بطريقة تتناسب مع عدد السكان لكل
منطقة (الضفة الغربية وقطاع غزة).
إطار املعاينة :تكون إطار املعاينة من مجيع
التجمعات السكانية املوجودة يف الضفة الغربية و
قطاع غزة ،وتضمن اإلطار أيض ًا معلومات حول
نوع التجمعات (حرض ،ريف ،خميامت) ،وعدد
األرس والسكان يف كل جتمع ،وتم استخدام هذه
املعلومات يف إنشاء الطبقات من اجل سحب
العينة.

تصميم العينة
الطبقات :تم اختيار متغريين من أجل تقسيم
جمتمع الدراسة إىل طبقات ،باالعتامد عىل جتانس
هذه األجزاء من املجتمع وهي :املنطقة ،حيث
يوجد  4مناطق هي :شامل ووسط وجنوب الضفة
الغربية ،قطاع غزة ،ونوع التجمع ،حيث يوجد
هناك ثالثة أنواع (حرض ،ريف ،خميم).
حجم العينة :تم االعتامد عىل تقدير حجم
العينة من خالل املعادلة التالية:
t 2 * S 2 * DEFF
E2

) s 2 = p (1 − p

=n

()1

وقد بلغ حجم العينة لكل منطقة يف الضفة الغربية
يساوي  418فرد ًا ،وتم اختيار شخصني من كل
أرسة ،ولذلك بلغ حجم عينة األرس يف كل منطقة
 2209 = / 418أرسة.
أما يف قطاع غزة فقد تم تقدير حجم عينة
األفراد  628والتي تساوي  314أرسة ،وعدد
املناطق هو  4مناطق (ثالث مناطق يف الضفة
الغربية ومنطقة واحدة يف قطاع غزة) ،وبلغ
حجم عينة األفراد الكلية =  1882فرد ًا،
وبالتايل فإن حجم عينة األرس الكيل يساوي
 941أرسة.

جمموعات النقاش املركز
تم عقد  15جمموعة نقاش مركز مع الرجال
والنساء يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،منها
 8خاصة بالنساء ،و 7خاصة بالرجال ،وقد
تم عقد  9منها يف الضفة الغربية ،و 6منها يف
قطاع غزة ،وتراوح عدد احلضور بني 16-7
شخصا ،وهتدف جمموعات النقاش املركز إىل
معرفة بعض التفاصيل اإلضافية وتفسري أعمق
للنتائج.
تم مجع املعلومات من خالل العمل امليداين
من بداية شهر ترشين األول 2010 ،إىل هناية
شهر كانون الثاين .2011

عرض النتائج ومناقشتها
بعض اخلصائص املنتقاة لعينة الدراسة

يوضح اجلدول رقم  1توزيع عينة الدراسة
لبعض اخلصائص االجتامعية واالقتصادية
املنتقاة .ويالحظ أن املستوى العلمي ألعىل
نسبة ( )%31.8أجابت عىل االستامرة كان هو
املستوى الثانوي ،وبالنسبة للعمر فكانت الفئة
العمرية  21 - 29أكرب نسبة مئوية وكانت نسبتهم
 ،%29.0وكانت نسبة الذكور من العينة %50.1
متساوية مع نسبة اإلناث تقريب ًا ،أما بالنسبة ملكان
اإلقامة الفعيل فكانت أعىل نسبة هي من سكان
املدن ( .)%50.4كذلك كانت احلالة االجتامعية
ألعىل نسبة من العينة التي أجابت عىل أسئلة
االستامرة من املتزوجني ( .)%76.5أما بالنسبة
للعمل ،فكانت أعىل نسبة من الذين أجابوا عىل
أسئلة االستامرة يعملون ( )%45.1تليهم ربات
البيوت ( ،)%26.4وكانت أقل نسبة من غري
القادرين/ات عىل العمل ( .)%0.1بالنسبة
للدخل ،فكانت أعىل نسبة ( )%26.7من ذوي
الدخل  1501-2000شيكل شهري ًا .ويالحظ
من الشكل رقم  1أن أعىل نسبة من أفراد العينة
( )%38.0تقيم وضع األرسة االقتصادي احلايل
باملتوسط ،بينام يرى  %12.3منها بأن وضع
األرسة االقتصادي جيد جدا ،و %15.2بأنه
سيئ.

()2

حيث:

 :nحجم العينة اإلمجايل لقياس املؤرش الرئييس
للدراسة
 :tمعامل الثقة وتم افرتاضه تقريب ًا
%95

2

5.4

لفرتة ثقة

ﻣﺘﻮﺳﻂ

38.0

ﺟﻴﺪ

29.1

ﺟﻴﺪ ﺟﺪ ﹰﺍ

12.3
100

80

 :DEFFاثر تصميم العينة وهو هنا 1.2

 :Eاخلطأ اهلاميش املطلق وتم افرتاضه %5.25
لكل منطقة.

ﺳﻰﺀ

15.2

 : S2تباين التقدير ويتم احتسابه من خالل نسبة
املؤرش p

 :pوهي عبارة عن قيمة التقدير الرئييس والتي
هي عبارة عن مؤرش نسبي نفرتض قيمته %50
لكي يعطي أكرب حجم عينة ممكن هلذا النوع من
املؤرشات.

ﺳﻰﺀ ﺟﺪ ﹰﺍ

40

60

20

0

%
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اجلدول  1التوزيع النسبي ( )%للعينة حسب خصائص الفئة املستهدفة

املتغري

أمي

املؤهل العلمي
العمر

توزيع اإلجابات ()%

3.8

ابتدائي
6.7

إعدادي

ثانوي

20-19

29-21

39-30

49-40

59-50

7.4

29.0

27.9

18.1

12.1

31.8

14.9

سنة أو أكثر 60

15.7

شامل الضفة الغربية

وسط الضفة الغربية

مستأجر

ملك

طبيعة السكن

22.2

17.8

عازب/ة
أقل من 1500

16.5

معدل دخل األرسة شهري ًا
بالشيكل

تعمل/ين
حاليا
45.1

ويالحظ من الشكل رقم

42.7

جنوب الضفة الغربية

قطاع غزة

ألحد األقارب

غري ذلك

22.2

ال تعمل/ين
ولكن تبحث/ين
عن عمل
9.4

أرمل/ة

1.1

2.9

2000-1501

2500-2001

4000-2501

23.3

26.7

17.2

طالب/ة

ربة منـزل

متقاعد/ة

غري قادر/ة عىل
العمل

8.9

26.4

0.7

0.1

ال تعمل/ين
وال تبحث/ين
عن عمل
9.4

نووية (األب واألم وأوالدهم غري املتزوجني)،

ﻳﻌﻴﺶ ﺍﳌﺒﺤﻮﺙ
ﻛﻔﺮﺩ ﻟﻮﺣﺪﻩ % 0.4

قد أفادوا بأهنم يعانون من ازدحام البيت،

ﻋﺎﺋﻠﺔ ﳑﺘﺪﺓ )ﺍﳉﺪ ﻭﺍﳉﺪﺓ ﻭﺍﻷﺏ
ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﲔ(
% 6.7
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﳉﺪ ﻭﺍﳉﺪﺓ
ﻭﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﺧﻮﺓ
ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ % 8.4

ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺻﻐﲑﺓ ﻧﻮﻭﻳﺔ )ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ
ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﻢ ﻏﲑ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﲔ( % 84.6

الشكل  2كيفية معيشة األرس يف املنـزل

0.3

2.7

8.4

وأن الباقني ال يعانون .ويؤ ّدي االزدحام يف
املنـزل إىل وقوع احلوادث واحلرائق .ويمكن

بينام يعيش البقية يف عائالت مركبة أو ممتدة.

منفصل /ة

خمطوب/ة
فأكثر4001

أن معظم

أفراد العينة ( )%84.6يعيشون يف عائلة صغرية

0.2

مطلق/ة

ومن اجلدير بالذكر أن  %34.6من أفراد العينة

2

33.4

5.1

76.5

24.4

خميم الجئني
6.9

76.9

متزوج/ة

احلالة الزوجية

هل أنت

قرية

50.4

منطقة السكن

5.4

49.9

مدينة

22.2

27.1

أنثى

50.1

مكان اإلقامة الفعيل
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دبلوم متوسط

بكالوريوس فأعىل

ذكر

اجلنس
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القول بأن االزدحام وزيادة عدد األفراد يف
املنـزل جتعل تقابل األفراد واجتامعهم من
الصعوبة بمكان ،واملكان املتسع املناسب يتيح
حياة اجتامعية مرحية ،ويشجعها ويسهل من
وجودها بشكل سليم ،ويساعد يف احلدّ من
احلاالت النفسية وما يظهر عىل األفراد من قلق
واكتئاب [.]13

خصائص املنـزل

يوضح اجلدول رقم  2خصائص املنـزل الذي
يسكنه أفراد العينة اللذين تم مقابلتهم .يالحظ
أن أكثر من نصف املنازل مستقلة ،والباقي يقع
ضمن عامرة سكنية ،وأن  %51.1من املنازل يتوفر
ساحات للعب األطفال حوهلا ،والباقي ال يتوفر
لديه ساحة للعب األطفال ،وهذا يسهم يف إجبار
األطفال للخروج إىل الشوارع للعب ،وتعرضهم
حلوادث السري خاصة يف املناطق املكتظة والقريبة
من الشوارع الرئيسية وهذا بدوره ينعكس عىل
قلق املرأة والرجل يف املنـزل .النسبة الكربى
من املنازل الفلسطينية ( )%69.2يتوفر فيها 4-3
غرف باستثناء املرحاض واحلامم واملطبخ ،ويقع
املرحاض داخل املنـزل يف البيوت الفلسطينية
( )%93.5وهو خاص باملنـزل وليس مشرتك ًا مع
منازل أخرى يف مجيع املنازل تقريب ًا (،)%99.6

املجلد التاسع عرش
العدد اإلضايف 3

املجلة الصحية لرشق املتوسط

اجلدول  2التوزيع النسبي ( )%للعينة حسب خصائص املنـزل

املتغري

البيت

ضمن عامرة سكنية

توزيع اإلجابات ()%

بشكل مستقل

42.7
نعم

يتوفر ساحات للعب األطفال حول البيت

57.3
ال

51.1

عدد الغرف يف املنـزل باستثناء املرحاض واحلامم واملطبخ

48.9

2-1

 5أو أكثر

4-3

18.3

هل املطبخ موجود عىل شكل غرفة منفصلة عن بقية املنـزل؟

69.2

12.5
ال

4-3
69.2
خارج املنـزل

 5أو أكثر
12.5
داخل املنـزل وخارجه

نعم

90.6

عدد الغرف يف املنـزل باستثناء املرحاض واحلامم واملطبخ

2-1
18.3
داخل املنـزل

موقع املرحاض بالنسبة للمنـزل

93.5

املرحاض

9.4

3.6
مشرتك مع منازل أخرى

2.9

خاص باملنـزل
99.6

وهذا مؤرش اجيايب ،إذ يصعب اشرتاك أكثر من
أرسة يف مرحاض واحد.

أما بالنسبة ملصادر الطاقة املنـزلية فتبني
من النتائج أن الكهرباء والغاز مها أهم املصادر
كام هو موضح يف الشكل رقم  .3وتوجد
مصادر أخرى يتم استخدامها يف املنـزل مثل
الكاز ،واحلطب ولكن بنسب أقل ،ومن
اجلدير ذكره أن استخدام الكاز واحلطب
بشكل خاص له تأثري عىل صحة الساكنني يف
املنـزل خاصة يف فصل الشتاء ،حيث ال ينتبه
الكثري من املواطنني إىل أمهية هتوية املنازل ،مما

يؤدي إىل حدوث بعض حاالت االختناق،
وأحيان ًا الوفاة.

احلوادث املنـزلية واجلنس
يتعرض الرجل واملرأة حلوادث منـزلية
ّ
متنوعة ،ويالحظ من اجلدول رقم  3أن نسبة
النساء اللوايت تعرضن حلوادث منـزلية خالل
ال  12شهر ًا املاضية قد بلغت  ،%40.0وهي
نسبة أعىل بكثري من نسبة الرجال الذين تعرضوا
حلوادث منـزلية يف نفس الفرتة ،وقد بلغت

0.4

هذه النسبة  ،%25.1ويالحظ وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بني التعرض للحوادث املنـزلية
واجلنسPearson chi-square = 47.498( ،
 ،)df = 1, P-value = 0.0001وهذا يؤكد بأن
املرأة أكثر عرضة للحوادث املنـزلية واإلصابات
أكثر من الرجل .ويعزى ذلك لقلة الوقت الذي
يقضيه الرجل يف املنـزل مقارنة باملرأة ،وقلة
األنشطة املنـزلية التي يقوم هبا مقارنة باملرأة
كذلك .أما بالنسبة لطبيعة احلوادث التي تم
التعرض هلا فقد كانت متنوعة ما بني االنزالق
عىل أرضية املنـزل ،والسقوط من مكان
مرتفع ،واحلريق ،واجلرح بأداة حادة أو الوخز،

60

55.4

50
40

20

18.3
12.1

10

6.7
1.8

2.6

ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﳊﻄﺐ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﳊﻄﺐ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ
ﻭﺍﳊﻄﺐ

0.2

1.0

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺯ
ﻭﺍﳊﻄﺐ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

0.1
ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

%

30

ﻏﲑ ﺫﻟﻚ

0.9
ﺍﳊﻄﺐ

1.0
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ

ﺍﻟﻐﺎﺯ

ﺍﻟﻜﺎﺯ

0
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الشكل  4التوزيع النسبي للذكور واإلناث حسب طبيعة احلوادث املنـزلية التي تم التعرض هلا ()Pearson chi-square = 25.132, df = 8, P-value = 0.001

والتعرض ملواد كياموية ،أو أدوية ،أو املبيدات
احلرشية ،أو املنظفات أو الصعقة الكهربائية
كام هو موضح يف الشكل رقم  .4ويالحظ
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني طبيعة
احلوادث املنـزلية التي تم التعرض هلا واجلنس
Pearson chi-square = 25.132, df = 8

 .)P-value = 0.001وأكد أحد الرجال من
جمموعة النقاش يف مدينة البرية بأن "عدم توفر
رشوط السالمة العامة يف املنـزل نتيجة جهل
الوالدين له بالغ األثر السلبي عىل سالمة األطفال
من حيث عدم وضع األجهزة الكهربائية يف
مكاهنا كذلك املنظفات الكيامئية" .ويالحظ أن
يتعرض هلا كل من
أعىل نسب للحوادث التي ّ
املرأة والرجل هي اجلرح بأداة حادة أو الوخز،
وكانت نسبة الرجال الذين تعرضوا لذلك %44.1
وكانت أعىل من نسبة النساء اللوايت تعرضن
لذلك ( .)%39.1تال ذلك نسبة حوادث االنزالق
عىل أرضية املنـزل ،وكانت هذه النسبة أعىل عند
املرأة وبلغت  ،%27.5بينام بلغت عند الرجال
التعرض للحريق أعىل ثالث نسبة
 ،%25.4وكان ُّ
بني الرجال والنساء ،وكانت نسبة النساء اللوايت
تعرضن حلوادث احلريق أعىل من نسبة الرجال.
وأفاد أحد الرجال من جمموعة بيت الهيا
S143

"تعرضت زوجتي لتامس كهربائي وكانت حام ً
ال
ّ
بالشهر الثامن ،مما أدى إىل إجهاضها ووفاة اجلنني"
وأضاف أحدهم من نفس املجموعة " زوجتي
نسيت إبريق الشاي عىل الغاز ،مما أ ّدى إىل اشتعال
املطبخ" .كذلك أفادت إحدى النساء من جمموعة
الشجاعية غزة " نتيجة استخدام بابور الكاز
وماتور الكهرباء نسيت ورشبت كاز" وأفادت
أخرى من نفس املجموعة "ابني رشب كاز ونام
أسبوعني يف العناية املركزة" .وأفادت امرأة من
جمموعة خميم جباليا " مرة محلت جرة الغاز وصار
معي انزالق غرضويف" ،وأضافت امرأة أخرى
من نفس املجموعة " رشبت كلور اعتقاد ًا مني
أنه ماء لوجوده يف من قنينة مشاهبة لقنينة املاء،
وكنت حام ً
ال فصار إجهاض للجنني" .ويالحظ
أن نسبة الرجال الذين تعرضوا للتسمم أعىل من
نسبة النساء ،وهذا يؤكد خطأ النظرية القائلة بأن
املرأة أكثر عرضة للسموم واملخاطر الناجتة عنها
من الرجال ،أما بالنسبة ملستوى اإلصابات،
فيالحظ أن نسبة الرجال الذين تعرضوا حلوادث
منـزلية سوا ًء كانت متوسطة أو بليغة وتم نقلهم
إىل املستشفى للعالج أكثر من نسبة النساء كام هو
موضح يف الشكل رقم  .5ويالحظ أن نسبة النساء
اللوايت تعرضن إلصابات متوسطة نتيجة حوادث

منـزلية وتم معاجلته ّن يف املنـزل أعىل بكثري من
نسبة الرجال.

عالقة عدد أفراد األرسة ووجود األطفال
فيها باحلوادث املنـزلية

بدراسة العالقات االرتباطية بني العوامل
التابعة والعوامل املستقلة أشارت النتائج إىل
وجود عالقة طردية وذات داللة إحصائية
بني التعرض للحوادث املنـزلية وعدد أفراد
األرسة كام هو موضح يف اجلدول رقم  ،3حيث
أظهرت النتائج أن  %18.9فقط من أفراد العينة
الاليت لدهيا أرس متكونة من فرد أو فردين قد
تعرضت حلادث منـزيل خالل آخر  12شهر ًا،
بينام تزيد هذه النسبة لتصل إىل  %37.0بني
أفراد العينة الذين بلغ عدد أفراد أرسهم أكثر
من  .6وعادة حيدث االزدحام أو عدد األفراد
يف كل غرفة كلام زاد عدد أفراد األرسة ،وبالتايل
تصعب احلركة داخل املنـزل ،ويقل ترتيب
املنـزل بسبب كثرة احلركة وبالتايل ينعكس
ذلك عىل زيادة نسبة التعرض للحوادث.
وتزداد نسبة احلوادث يف األرس التي يزداد فيها
األفراد ،وخاصة إذا وجد بينهم أطفال ،فكلام
وجد األطفال يف األرسة تزداد نسبة تعرض

املجلد التاسع عرش
العدد اإلضايف 3

املجلة الصحية لرشق املتوسط
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الشكل  5التوزيع النسبي للذكور واإلناث حسب درجة اإلصابات التي تم التعرض هلا نتيجة احلوادث املنـزلية

الكبار للحوادث املنـزلية ،وتؤكد ذلك نتائج
الدراسة ،إذ تبني أن  %35.0من أفراد العينة
الذين يوجد أطفال لدى أرسهم قد تعرضوا

حلوادث منـزلية  ،بينام تعرض  %24.8من
أفراد العينة الذين ال يوجد أطفال لدى أرسهم
للحوادث املنـزلية كام هو موضح يف اجلدول

اجلدول  3العالقة النسبية ( )%بني بعض اخلصائص املنتقاة لعينة الدراسة والتعرض للحوادث
التعرض حلادث منـزيل

اجلنس

ذكر

رقم  ،3إذ وجد عالقة ذات داللة إحصائية بني
وجود األطفال يف األرسة والتعرض للحوادث
املنـزلية.

املجموع

أنثى

نعم

25.1%

%40.0

%32.5

ال

%74.9

%60.0

%67.5

املجموع

%100.0

%100.0

%100.0

)(Pearson chi-square = 47.498, df = 1, P-value < 0.0001

التعرض حلادث
منـزيل

عدد أفراد األرسة
2-1

3

4

5

6

أو أكثر7

نعم

%18.9

%31.7

%32.5

%31.0

%27.9

%37.0

ال

%81.1

%68.3

67.5%

69.0%

72.1%

63.0%

)(Pearson chi-square = 23.224, df = 5, P-value < 0.0001

هل يوجد أطفال يف األرسة

التعرض حلادث منـزيل

نعم

ال

نعم

%35.0

%24.8

ال

%65.0

%75.2

)(Pearson chi-square = 15.883, df = 1, P-value < 0.0001

التعرض حلادث منـزيل

مدينة

مكان اإلقامة الفعيل

نعم

قرية

خميم الجئني

%26.9

%38.0

%40.3

ال

%73.1

%62.0

%59.7

)(Pearson chi-square = 28.069, df = 2, P-value < 0.0001
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احلوادث املنـزلية ومكان اإلقامة
الفعيل

ويالحظ من اجلدول رقم  3وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بني مكان اإلقامة الفعيل
ألفراد العينة والتعرض للحوادث املنـزلية ،إذ
يالحظ أن أقل الفئات تعرض ًا للحوادث املنـزلية
هم سكان املدن ( ،)%26.9يليهم سكان القرى
( ،)%38.0وأكثرهم تعرضا سكان خميامت
الالجئني ( .)%40.3ويعزى ذلك إىل أن خميامت
الالجئني هي األكثر اكتظاظا بالسكان ،مع ارتفاع
نسبة الفقر بينهم ،وانخفاض نسبة التعليم .أما
بالنسبة لسكان القرى فوضعهم االقتصادي
متوسط إذا ما قورنوا باملخيامت واملدن ،وكذلك
نسبة االكتظاظ يف مساكنهم .أما بالنسبة ألنشطة
التوعية فعادة ما تكون يف املدن أكثر من القرى
وخميامت الالجئني ،إذ توجد مراكز الدفاع املدين
التي تقوم بأنشطة توعية عىل شكل حمارضات
وملصقات للتقليل من احلوادث املنـزلية.

احلوادث املنـزلية والوضع االقتصادي
لألرسة

يالحظ من اجلدول رقم  4وجود عالقة
ذات داللة إحصائية بني الوضع االقتصادي
لألرسة والتعرض للحوادث املنـزلية

(P-value = 0.008(Pearson chi-square ,4

 ، = 13.651 dfفاألرسة التي كان وضعها
االقتصادي جيد ًا جد ًا ،كانت نسبة التعرض
للحوادث املنـزلية ألفراد العينة فيها ،%25.8
بينام األرس التي كان وضعها االقتصادي
سيئ ًا جد ًا بلغت نسبة التعرض للحوادث
املنـزلية ألفراد العينة فيها  ،%44.1إذ يعترب
اجلانب االقتصادي من أهم عنارص االستقرار
األرسي ،حيث يساعد الوضع االقتصادي
اجليد يف توفري املسكن اجليد من حيث التصميم
واملواد والتجهيزات بحيث يسهل عملية
تنظيف البيت ،وصيانته وكذلك توفر املياه
النظيفة والكافية ،ومجع الفضالت الصلبة
والتخلص منها بطريقة صحية ،ويصمم البناء
وينفذ بشكل حيد من انتشار احلرائق ،مع
الصيانة املناسبة واحلامية من أخطار الكهرباء،
وال يرتاكم املياه فيه وبالتايل يمنع انزالقهم عىل
األرض أو الدرج ،وعادة تتوفر فيه األماكن
املناسبة لتخزين األدوية واملبيدات والسموم
ومواد التنظيف ،وكل ذلك ينعكس اجيابيا عىل
التقليل من احلوادث .
ويالحظ من اجلدول رقم  5وجود عالقة
َ
ذات داللة إحصائية بني معدل الدخل الشهري
لألرسة وطبيعة اإلصابة التي تعرض إليها أفراد

اجلدول  4العالقة النسبية ( )%بني تقييم الوضع االقتصادي والتعرض للحوادث

كيف تقيم/ين وضع أرستك االقتصادي احلايل؟

جيد

متوسط

يسء

يسء جد ًا

تبني من خالل النتائج التي توصل إليها
البحث أن املرأة هي أكثر عرضة للحوادث
املنـزلية واإلصابات من الرجال :فقد تبني أن
نسبة النساء اللوايت تعرضن حلوادث منـزلية

هل تعرضت حلادث منـزيل خالل ال  12شهر السابقة؟

ال

%25.8

%74.2

%30.1

%69.9

%34.4

%65.6

%33.1

%66.9
%55.9

%44.1

كيف كانت اإلصابة التي تعرضت هلا؟

بليغة وتم معاجلتها يف
املستشفى

متوسطة وتم معاجلتها يف
املستشفى

متوسطة وتم معاجلتها يف
املنـزل

2000-1501

%4.6

%26.3

%35.5

%33.6

2500-2001

%6.7

%18.3

%38.9

%36.1

4000-2501

%4.2

%11.5

%39.5

%44.8

أكثر من 4000

%2.2

%2.2

%45.7

%49.9

أقل من 1500
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االستنتاجات والتوصيات

)(Pearson chi-square = 13.651, df = 4 , P-value = 0.008

اجلدول  5العالقة النسبية ( )%بني دخل األرسة وطبيعة اإلصابة

ما هو معدل دخل أرستك شهري ًا بالشيكل؟

عينة البحث ،فاالجتاه العام يؤكد انه كلام قل
معدل الدخل الشهري لألرسة كلام زادت نسبة
التعرض لإلصابات البليغة التي تم معاجلتها
يف املستشفى ،فاألرس التي بلغ معدل دخلها
الشهري أقل من  1500شيكل ،كانت نسبة أفراد
العينة فيها الذين تعرضوا إلصابات البليغة تم
معاجلتها يف املستشفى  ،%6.8بينام األرس التي
بلغ معدل دخلها الشهري أكثر من 4000
شيكل كانت نسبة التعرض لإلصابات البليغة
تم معاجلتها يف املستشفى  ،%2.2والعكس
التعرض لإلصابات الطفيفة،
صحيح بالنسبة
ُّ
فاألرس التي بلغ معدّ ل دخلها الشهري أقل
من  1500شيكل ،كانت نسبة أفراد العينة فيها
تعرضوا إلصابات طفيفة  ،%45.9بينام
الذين ّ
األرس التي بلغ معدل دخلها الشهري أكثر من
التعرض لإلصابات
 4000شيكل فكانت نسبة ُّ
الطفيفة .%50.0

نعم

جيد جد ًا

EMHJ • Vol. 19

%6.8

%21.1

)(Pearson chi-square = 32.571, df = 12, P-value = 0.008

%26.3

طفيفة ومل حتتج إىل معاجلة
%45.8

املجلد التاسع عرش
3 العدد اإلضايف

 وترتيب،القيام بأعامل الصيانة الرضورية
 وختزين املواد املختلفة يف،املنـزل وتنظيفه
 وغريها من اإلجراءات،أماكنها املناسبة
.واالحتياطات الرضورية

•حتسني دور أفراد األرسة وأدائهم يف
 وتقليل احلوادث املنـزلية،البيئة املنـزلية
من خالل توفري دورات توعية يف جمال
،البيئة املنـزلية والسالمة العامة يف املنـزل
بمشاركة اجلهات احلكومية واملنظامت
.غري احلكومية ذات العالقة

املجلة الصحية لرشق املتوسط

يف األرسة كلام زادت نسبة اإلصابة باحلوادث
 كذلك فإن الوضع االقتصادي لألرسة،املنـزلية
 إذ،له تأثري عىل اإلصابة باحلوادث املنـزلية
كلام قل دخل األرسة كلام زادت نسبة التعرض
للحوادث املنـزلية اخلطرية التي تستوجب
.املعاجلة يف املستشفيات
،ويف ضوء النتائج واالستنتاجات السابقة
:فإنه يوىص بام ييل
•رورة محاية املرأة والرجل وبقية أفراد
األرسة من احلوادث املنـزلية عن طريق

املراجع
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