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مقاله پژوهشی

متوسطعیدر صنایکارکنان با حوادث شغلیو سالمت عمومیشغلتیرضاانیارتباط میبررس

*4، علیرضا کوهپایی3، سمیه مومنیان2سخایی، زهرا2زینب حسین زاده، 1خندانمحمد 

11/6/1394:تاریخ پذیرش5/5/1394: تاریخ دریافت

چکیده
تواند منجر به عملکرد بهتر، کاهش حوادث شغلی و در نتیجه افزایش کنار سطوح باالي سالمت عمومی کارگران، میرضایت شغلی در :زمینه و هدف

.انجام شد1393در سال در صنایع متوسط بررسی ارتباط این متغیرها با بروز حوادث شغلی بر این مبنا، این مطالعه باهدف . وري سازمان شوندبهره
نامـه پرسـش اطالعـات از آورىجمـع جهـت . این مطالعـه شـدند  وارد ) نفر163(ان سه شرکت صنعتی در مقیاس متوسط، تمام کارگر:روش بررسی

.شـد استفادهگلدبرگعمومیسالمتوسوتامینهشغلیرضایتهاينامهپرسششغلی،حادثهو تعدادسنفاکتورهایی مانند جنس،شاملدموگرافیک
هاي رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون پواسـون  در فرآیند آنالیز از آزمون. پذیرفتصورت 20نسخهSPSSافزار هاي حاصل توسط نرمتحلیل داده
.استفاده شد

داراي نمراتی بـین  نیزافرادشغلیرضایت. باشدمی87/25±085/13با میانگین و انحراف استاندارد 68و 4افراد بیننمرات سالمت عمومی :یافته ها
هاي جسمانی، و عالئم اضطراب مدل رگرسیون پواسون نشان داد سطح تحصیالت، سن، نشانه. است) ±462/11(45/63ه و میانگین آن بود100و 31

دار ا سالمت عمـومی در ارتبـاط معنـی   ب-417/0یب رضایت شغلی نیز با ضر). >05/0pvalue(دار هستند خوابی، با نرخ حوادث در ارتباط معنیو بی
).=01/0pvalue(است

به طور کلی، . بر اساس نتایج، سالمت عمومی کارکنان مورد مطالعه در شرایط نامطلوب و رضایت شغلی نیز در سطح متوسط قرار دارد: نتیجه گیري
ي براي هاي کاري امري ضروراجتماعی همچون رضایت شغلی در محیط-ریزي در راستاي کنترل و بهبود فاکتورها و عوامل روانی و روانیبرنامه

. تواند دستیابی به سطوح باالتر سالمت و ایمنی کارکنان را  تسهیل نمایداین مهم می. باشدگیران صنایع به ویژه در صنایع متوسط و کوچک میتصمیم
رضایت شغلی، سالمت عمومی، حوادث شغلی، صنایع متوسط:هاکلیدواژه

ونومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایرانمربی، کارشناس ارشد ارگونومی، گروه ارگ. 1
قم، ایران-اي، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی قمدانشجوي کارشناسی بهداشت حرفه. 2
ایرانقم، قم،درمانیبهداشتیخدماتوپزشکیعلومدانشگاهبهداشت،دانشکدهزیستی،آمارواپیدمیولوژيمربی، گروه. 3
:پست الکترونیک. نقم، ایرا-اي، مرکز تحقیقات سالمت کار، دانشگاه علوم پزشکی قماستادیار، دکتراي بهداشت حرفه:)سندهمسئولینو(. 4

koohpaei@muq.ac.ir
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و همکارانمحمد خندان/ 44

1394تابستان،2، شماره 2اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
قا و رشد اقتصادي و تولیـد  در دنیاي امروز صنایع مختلف در ارت

در مقابل صنایع بزرگ همچون . در جوامع نقش انکارناپذیري دارند
هاي تولید خودرو، صنایعی در مقیاس متوسط نفت و گاز یا شرکت

هـاي  از فعالیـت تـوجهی قابـل و کوچک نیز وجود دارند کـه سـهم   
در صـنایع  . دهنـد تولیدي و اقتصـادي را بـه خـود اختصـاص مـی     

وچک ممکن است به دالیل مختلـف همچـون مسـائل    متوسط و ک
اي و همچنین نوسانات بازار، موضوع ایمنی و سالمت مالی و هزینه

تـرین مهمرضایت از شغل از جمله . کارکنان مورد غفلت قرار گیرد
-فاکتورها در جهت اجرا و عملکرد بهتر و در نتیجه افـزایش بهـره  

آن رضـایت شـغلی در   عالوه بـر . باشدوري و سودآوري سازمان می
اسـت  کاهش حوادث و صدمات ناشی از کار نیز نقش حائز اهمیتی 

هاي ناشی از حـوادث و  و ضمن حفظ سالمت نیروي انسانی، هزینه
در ایـن شـرایط انگیـزه کارکنـان     . دهـد صدمات را نیز کاهش مـی 

تـوان حاصـل افـزایش انگیـزه و بهبـود عملکـرد       و مییافتهافزایش
در تحقیقـی کـه در   . وجی کیفیت سازمان یافـت کارکنان را در خر

فنالند انجام شده است، مشـخص گردیـد، کارکنـانی کـه رضـایت      
دادهرخشغلی کمتري دارند، بیشتر دچار حادثه شده و یـا حادثـه   

-بر اساس تخمین سـازمان بـین  . ]1[باشدمیشدیدتر هاآنبراي 

ر حـوادث و  میلیون نفر جان خود را در اث34/2المللی کار، ساالنه 
میلیون نفـر نیـز   314دهند و هاي ناشی از کار از دست میبیماري

کـه حـوادث   استحالیاین در . ]2[برنداز صدمات شغلی رنج می
همچـون  غیرمسـتقیم در ازاي هزینه مستقیم، چهار برابـر هزینـه   

این اعداد و ارقـام خـود گویـاي    . ]3[کاهش اعتبار به همراه دارند
. باشدورد افزایش رضایت شغلی کارکنان میاهمیت موضوع در م

کـه بـه   هاییتوقع و انتظارات انسان و پاداشکه بیندر صورتی
آورد، سازگاري وجود داشته باشد، رضـایت  واسطه کار به دست می

هاي مثبت فـرد  رضایت شغلی مجموع نگرش. شودشغلی ایجاد می
لی ونسبت به شغلش بوده و به معناي دوست داشتن وظایف شـغ 

مطالعـه در  .]4[گیـرد شرایطی است که اشتغال در آن انجـام مـی  
از زمـان هرزبـرگ   . مورد رضایت شغلی داراي سابقه طوالنی اسـت 

مـورد چـالش و   گیـري مفهـوم رضـایت شـغلی بـه صـورت چشـم      
این مفهوم، رسدبا این حال به نظر می. تجدیدنظر قرار گرفته است

شـغلی رضـایت سـنتی، ايهـ مدلدر.]5[مبهم باقی مانده است
-مدلایندر.باشدمیشاننسبت به شغلافراداحساساتازمتأثر

-نمـی محـدود شـغل به ماهیتشغلازرضایتعدمیارضایتها

رضایتروينیز برخوددارندشغلازافرادکهانتظاراتیبلکهشود،
ازشـغلی مـازلو، رضـایت  نظریـه همچنین. خواهد بودتأثیرگذار

دیدگاه ایناماگرفته است؛قرارتوجهموردنیازهابهپاسخدیدگاه
و در خصـوص  داشـته تأکیـد ايزمینـه نیازهايرويبربیشترنیز

.]6[استکردهاظهارنظر نشناختیفرآیندهاي
سالمت روان کارگران در سطح ملی سـنجیده نشـده اسـت امـا     

این نتیجه نورباال و همکاران در تحقیق ملی خود بر روي بالغین به
هاي روانی میلیون نفر از بیماري12تا 10دست یافتند که حداقل 

هـاي شـغلی   ارتبـاط بـین سـالمت روان و تـنش    .]7[برند رنج می
و همچنین با رضایت شـغلی بـه خـوبی مسـتند شـده      تنششامل 
گوناگونهايفرضیهبررسیبهنیززیاديتحقیقات.]8-10[است 

تأییـد  و عمـومی پرداختـه  سـالمت وشـغلی رضایتباارتباطدر
عمومیسالمتسطحباارتباط منفیشغلیکه رضایتنموده اند

برشغلیرضایتهمچنین، مطالعات قبلی اثر معکوس.]11[دارد
بـا گسـترش   .انـد را نشان داده]13[و اضطراب]12[شغلیتنش

، نشتـ ها، بروز صنایع و نیاز روزافزون به فعالیت افراد در این بخش
یابـد و  اضطراب و سایر مسائل مربوط به سالمت روان گسترش می

هـاي  متخصصان بایستی در کنار بررسـی و کنتـرل سـایر آالینـده    
هـاي  تر شـدن محـیط  شغلی، به این عوامل نیز جهت هر چه ایمن

از دیگر سو مطالعات بر وجود ارتباط بین .]14[کاري توجه نمایند
بـر ایـن   .]15[کار داللت دارنـد سالمت عمومی و حوادث ناشی از

ارتبـاط بـین   بررسـی باهـدف 1393مطالعه حاضر در سـال  مبنا، 
و رضایت شغلی و سالمت عمومی کارکنان با حوادث ناشـی از کـار  

در ایران، متوسطسه صنعتدر هاي آموزشیهمچنین تعداد دوره
.اجرا گردیدطراحی و

روش بررسی
ــژوهش   تحلیلــی و -توصــیفیجامعــه مــورد مطالعــه در ایــن پ

مقطعی، کارکنان عملیاتی سه صنعت تولیـد خـوراك دام و طیـور،    
هاي پلیمري و تولید کاشی واقع در اسـتان قـم انتخـاب    تولید لوله

ها ویژگی مشترك این سه صنعت ارتباط کارکنان با دستگاه. شدند
آور همچـون  و تجهیزات سنگین تولیدي، و مواجهه بـا مـواد زیـان   

هـا  عملیاتی این شرکتکارکناننفر 163تمام . باشدیمگردو غبار
آورى اطالعـات از  در این مطالعـه جهـت جمـع   . وارد مطالعه شدند

نامه دموگرافیک شامل جنس، سن، وضـعیت تأهـل، سـطح    پرسش
هـاي  تحصیالت، سابقه کار، تعداد حادثه ناشی از کار و تعـداد دوره 

-رضایت شـغلی مینـه  نامه آموزشی در زمینه ایمنی یا کار، پرسش
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45/...کارکنان بایو سالمت عمومیشغلتیرضاانیارتباط میبررس

1394تابستان،2، شماره 2اي، دوره بهداشت حرفهمجله مهندسی

میـزان  . نامه سالمت عمومی گلـدبرگ اسـتفاده شـد   سوتا و پرسش
خـود  هـاي آموزشـی بـه صـورت     حـوادث و همچنـین تعـداد دوره   

. توسط کارگران حاصل آمداظهاري
-، بـه دلیـل سـهولت نمـره    سـوتا نامه رضایت شغلی مینهپرسش

ان کننـدگ براي شرکتدركقابلروان و گذاري و استفاده، سؤاالت
متناسـب و روایـی و پایـایی مطلـوب در     و همچنین تعداد سؤاالت

پـنج سـؤال 20شـامل  نامـه ایـن پرسـش  . ایران، به کار گرفته شد
خیلی موافق، موافق، نظري ندارم، (با مقیاس لیکرت است ايگزینه

-را دریافـت مـی  1تـا  5که به ترتیب نمره ) مخالف، خیلی مخالف

100تـا  20نامه بین کلی هر پرسشي در نهایت نمره.]16[کنند
در سـه سـطح تقسـیم    شـده کسببر اساس نمره کهگیرد قرار می

شـغلی رضـایت باشدکمتریاو25نامهپرسشاگر نمره.شوندمی
75ازبیشـتر نمرهاگرومتوسطباشد،74تا26بینضعیف، اگر

. شودارزیابی میخوبشغلیرضایتباشد،
General Health(مینامــــه ســــالمت عمــــوپرســــش

Questionnaire: GHQ( خـود  آزمونی است با ماهیت چندگانه و
هـاي  که جهـت بررسـی اخـتالالت روان کـه در وضـعیت     اظهاري

نامـه  این پرسـش . شود، طراحی شده استمختلف جامعه یافت می
و بـه منظـور کشـف    سـاالن بـزرگ ممکن است براي نوجوانان و یا 

در کننـده آشـفته ار و وجود حـوادث  ناتوانی در عملکردهاي بهنج
ي تشخیصی نداشته و تنهـا  این آزمون جنبه. زندگی استفاده شود

.توان از آن براي غربالگري افراد در شرایط حـاد اسـتفاده نمـود   می
) 1972(نامه سالمت عمـومی اولـین بـار توسـط گلـدبرگ      پرسش

اي هـ نشانه(مقیاسزیرنامه داراي چهاراین پرسش.تنظیم گردید
خوابی، اختالل در کارکرد اجتمـاعی  جسمانی، عالئم اضطراب و بی

-نمـره در ایـن مطالعـه از شـیوه   .باشـد می)هاي افسردگیو نشانه

.لیکرت استفاده شـد براي هر سؤال) 0-3(اي چهار درجهگذاري
نمـره کمتـر   . خواهد بـود 0-84نامه در بازه نمره نهایی این پرسش

23دو شـاخص  . المت عمومی فرد استسطح باالتر سدهندهنشان
هاي سـالمت عمـومی   براي نمره کل و هر یک از خرده مقیاس6و 

به عنوان نقاط برش و با این مفهوم که آیا افراد در سـطح سـالمت   
قرار دارند یا خیر، استفاده گردید، به بیان دیگـر،  قبولقابلعمومی 

در وضـعیت  تر یا مساوي این اعـداد باشـد،   اگر نمره فردي کوچک
مطالعـات  .سالم و در غیر این صـورت در شـرایط نـامطلوب اسـت    

.]17، 18[اند نامه را تأیید نمودهپرسشو پایاییگذشته، روایی
-تحلیل داده. تکمیل شدندخود اظهاريصورتبهها نامهپرسش

. صورت پـذیرفت 20نسخه SPSSافزار هاي حاصل نیز توسط نرم

صـورت 05/0داري ل که در سـطح معنـی  در فرآیند تجزیه و تحلی
هـاي رگرسـیون خطـی چندگانـه و رگرسـیون      پذیرفت، از آزمـون 

.پوآسون استفاده شد
هایافته

نفر انجام شد کـه از  163بر روي مطالعه حاضر در سه صنعت و 
-نفر در صنعت تولید لولـه 36نفر در صنعت کاشی، 92این تعداد 

غـذاي دام و طیـور، مـورد    نفر در صنعت تولید35هاي پلیمري و 
-نفر زن مـی 14نفر مرد و 149در این میان . مطالعه قرار گرفتند

ــند ــل و % 4/83. باشــ ــد% 6/16متأهــ ــرد بودنــ ــطح . مجــ ســ
بـه ترتیـب   (دیـپلم فـوق %  2/17افراد، دیـپلم و  % 2/36تحصیالت

30تـا  1سابقه کاري افـراد بـین   . بود) و کمترین میزانترینبیش
. باشـد مـی 278/6با انحراف استاندارد 549/8سال و میانگین آن 

تعداد حوادث ناشی از کار این کارکنان نیز بین صفر تا چهار مـورد  
هاي آموزشی آنان در زمینه ایمنی یا کار حداقل صـفر  بوده و دوره
هــاي ، توزیــع ویژگــی1در جــدول . باشــددوره مــی10و حــداکثر 

.تدموگرافیک افراد مورد مطالعه آورده شده اس
نامه رضایت شغلی با اسـتفاده از  است که پایایی پرسشذکرقابل
هاي به دست آمـده در  یافته. به دست آمد882/0باخکرونآلفاي 

زمینه میزان رضایت شغلی افراد مورد مطالعه نشان داد که نمـرات  
-مـی ) ±462/11(45/63بوده و میانگین آن 100و 31افراد بین 

در سـطح پـایین، و   %) 8(نفر 13لی، در خصوص رضایت شغ. باشد
کنندگانمشارکتاکثریت . در سطح باال بودند%) 6/0(تنها یک نفر 

درصد، در سطح متوسط از رضایت شـغلی  4/91معادل ) نفر149(
بر اساس نتایج، در زمینه سـالمت عمـومی مشـخص    .قرار داشتند

اندارد بوده و میانگین و انحراف است68و 4گردید نمرات افراد بین 
ــه نشــانه . باشــدمــی87/25±085/13آن  ــوط ب هــاي نمــرات مرب

جسمانی، اضـطراب، کـارکرد اجتمـاعی و افسـردگی افـراد نیـز بـا        
نامه سالمت عمومی محاسبه شـد کـه اطالعـات    استفاده از پرسش

.آورده شده است2مربوط به آن در جدول 

نامه سالمت عمومی نیـز بـا اسـتفاده از   همچنین، پایایی پرسش
هـاي مختلـف   پایایی قسمت. به دست آمد915/0کرون باخ آلفاي 

هـاي جسـمانی،   هاي نشـانه نامه نیز براي خرده مقیاساین پرسش
خوابی، اختالل در کارکرد اجتمـاعی و افسـردگی بـه    اضطراب و بی

در .به دست آمـد 866/0و 691/0، 876/0، 863/0. 866/0ترتیب 
هـاي  در نشـانه ) نفـر 99(صـد  در3/39میان افراد مـورد مطالعـه،   

% 4/91خـوابی،  در عالئم اضطراب و بی) نفر69% (3/42جسمانی، 
5/21نفـر معـادل   35در اختالل در کارکرد اجتماعی و ) نفر145(
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و همکارانمحمد خندان/ 46

1394تابستان،2، شماره 2اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

.نامطلوب قرار دارند/در سالمت عمومی کل در شرایط ناسالم) نفـر 81(افـراد  % 7/49هاي افسردگی و در نهایت درصد در نشانه

)نفر163(هاي دموگرافیک کیفی افراد مورد مطالعه توزیع ویژگی-1ل جدو
درصدفراوانیمتغیر

جنس
مرد
زن

149
14

4/91
6/8

وضعیت تأهل
متأهل
مجرد

136
27

4/83
6/16

تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم

دیپلمفوق
لیسانس و باالتر

34
59
28
42

8/20
2/36
2/17
8/25

حادثه شغلی
خیر
بله

104
59

8/63
2/36

آموزش در زمینه ایمنی یا کار
خیر
بله

69
94

3/42
7/57

هامقیاسخردهتوصیف متغیرهاي مورد مطالعه به همراه -2جدول 
انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلمتغیر

46887/2508/13سالمت عمومی کل
018822/5489/4هاي جسمانینشانه

020227/6623/4اضطراب
119527/10372/3کارکرد اجتماعی

019294/3357/4افسردگی
118045/4346/11رضایت شغلی

01049/174/1آموزش
0451/078/0حادثه

03055/828/6سابقه کار
215902/3388/6سن

ارتباط میان متغیرها
اسایی عوامـل  در این مطالعه از مدل رگرسیون پواسون براي شن

در این مدل . مرتبط با میزان یا نرخ حوادث شغلی استفاده شد

هـاي سـابقه کـار تقسـیم شـده      تعداد حوادث شغلی بر تعداد سال
. باشدعنوان متغیر پاسخ میاست، بنابراین میزان حوادث شغلی به 

در متغیرهاي کیفی، گـروه آخـر بـه عنـوان گـروه مرجـع در نظـر        
جهـت  . ها با آن مورد مقایسه قـرار گرفتنـد  روهو سایر گشدهگرفته

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 9

https://johe.umsha.ac.ir/article-1-109-fa.html


47/...کارکنان بایو سالمت عمومیشغلتیرضاانیارتباط میبررس

1394تابستان،2، شماره 2اي، دوره بهداشت حرفهمجله مهندسی

توان اشاره داشت که در متغیر تحصیالت، گروه لیسـانس  نمونه می
مقدار آزمون براي گروه اول تحصـیالت  . و باالتر، مرجع خواهد بود

معنادار شده است؛ بنابراین میزان یا نـرخ حادثـه بـراي افـراد زیـر      
774/1عناداري و به انـدازه  لیسانس به طور مدیپلم نسبت به افراد 

براي متغیرهاي کمی ). =023/٠pvalue(تر است بیش%) 4/77(برابر 
شود که نیز به این صورت تفسیر می) =٠٠٣/٠pvalue(مانند سن 

5یـا  05/0ه میزان حوادث شغلی را به انداز،یک سال افزایش سن
. رصد کم خواهد کردد

/023(، سن )>05/0p(هاي سطح تحصیالت در مجموع، گروه
٠pvalue=(هــاي جســمانی  ، نشــانه)001/0pvalue=( و عالئــم ،

، بـا نـرخ حـوادث در ارتبـاط     )=005/0pvalue(خوابی اضطراب و بی

نشـان  3جـدول  نتایج حاصل از ایـن تحلیـل در   . دار هستندمعنی
.داده شده است

به عالوه، به منظور بررسی ارتباط رضـایت شـغلی و متغیرهـاي    
رافیک با سالمت عمومی از رگرسیون خطـی چندگانـه بهـره    دموگ

ت ـسابقه کار از دسته متغیرهـاي دموگرافیـک بـا سالمـ    . برده شد
همچنـین،  ).=014/0pvalue(دار قرار دارد عمومی در ارتباط معنی

سالمت عمـومی در ارتبـاط   با-417/0ضریب رضایت شغلی نیز با 
ایش رضـایت شـغلی، نمـره    ؛ با افز)=001/0pvalue(دار است معنی

یابد و به عبـارت دیگـر، سـطح سـالمت     سالمت عمومی کاهش می
نشـان  4نتایج این تحلیل نیز در جدول . کندعمومی ارتقا پیدا می

.داده شده است

نتایج تحلیل رگرسیون پوآسون جهت شناسایی عوامل مرتبط با میزان حوادث شغلی-3جدول 
میزان حوادث شغلی

طبقه متغیر
pvalue

βخطاي معیار  eβ

155/0 4081/1 002/2- - ضریب ثابت

023/0 7801/0 774/1 کمتر از دیپلم

سطح تحصیالت
001/0 7305/0 340/2 دیپلم

018/0 7520/0 782/1 دیپلمفوق

گروه مرجع لیسانس و باالتر

987/0 2459/1 021/0- مرد
جنس

گروه مرجع زن

211/0 4647/0 581/0- مجرد
وضعیت تأهل

گروه مرجع متأهل

003/0 0180/0 053/0- - سن

242/0 0579/0 068/0 - آموزش ایمنی یا کار

492/0 0112/0 008/0- - رضایت شغلی

001/0 0403/0 132/0 - هاي جسمانینشانه

005/0 0460/0 128/0- - عالئم اضطراب

683/0 0395/0 016/0 - افسردگی

168/0 0403/0 055/0- - اختالل در عملکرد اجتماعی
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و همکارانمحمد خندان/ 48

1394تابستان،2، شماره 2اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

نتایج تحلیل رگرسیون خطی چندگانه به منظور بررسی ارتباط رضایت شغلی و متغیرهاي دموگرافیک با سالمت عمومی-4جدول 
سالمت عمومی طبقه متغیر

pvalue βخطاي معیار  eβ

001/0 693/7 838/55 - ضریب ثابت
717/0 187/3 158/1 پلمکمتر از دی

885/0تحصیالت 859/2 416/0- دیپلم
970/0 238/3 122/0 - دیپلمفوق

گروه مرجع لیسانس و باالتر
199/0 075/4 254/5 - مرد گروه مرجعجنس زن
136/0 822/2 226/4 مجرد گروه مرجعوضعیت تأهل متأهل
014/0 246/0 609/0 - سابقه کار
778/0 563/0 159/0 - ی یا کارآموزش ایمن
001/0 086/0 417/0 - - رضایت شغلی

بحث
ها در مقایسه با نامهها مشخص ساخت پایایی پرسشبررسی

شودپایایی مطلوب یاد میکه از آن به عنوان میزان 7/0مقدار 
رضایت شغلی افراد مورد مطالعه . در سطح قابل قبولی است]19[

اتفاق ایشان، یعنی در این تحقیق با دربرداشتن اکثریت قریب به
، در سطح متوسط بوده است؛ این در حالی %4/91نفر معادل 149

به لحاظ سالمت عمومی در ) نفر81(است که حدود نیمی از افراد 
تا 21این میزان در تحقیقات دیگر بین . وضعیت ناسالم هستند

این مقایسه با تحقیقات قبلی . به دست آمده است% 27
بررسی شده استمتوسطمطلوب در صنایع شرایط نادهندهنشان

]20[.
نتیجه مطالعه حاضر حاکی از این بود که اختالل در کارکرد 

درصد بین افراد، بدترین شرایط و 91اجتماعی با شیوع بیش از 
، %)50حدود (کارگر 163نفر از 81هاي افسردگی بین نشانه

همخوانی اند که با نتیجه تحقیقات قبلیبهترین حالت را داشته
خانی ها مخالف نتیجه مطالعه قاسمالبته این یافته.]15، 21[دارد

.باشدمی]22[و همکاران
از شدهبررسیدر خصوص اختالف میان متغیرهاي دموگرافیک 

مختلف هايگروهاست که افراد در ذکرقابلنظر سالمت عمومی 
) =136/0pvalue(و وضعیت تأهل مختلف) <05/0P(تحصیالتی 

اي دیگر دار نبودند؛ محققان در مطالعهداراي اختالف آماري معنی
البته در تحقیقی دیگر، .]23[بودندیافتهدستاي به چنین نتیجه

دو خرده آزمون اختالل در عملکرد اجتماعی و افسردگی بین افراد 

دیگر .]22[دار گزارش شدندبا سطح تحصیالت متفاوت معنی
ا در مورد سالمت عمومی کل تأیید کردندتحقیقات این اختالف ر

]24[.
اختالف میان افراد دو گروه به لحاظ وضعیت تأهل در نمره 
سالمت روان در مطالعاتی همچون پژوهش صورت گرفته توسط 

در این مطالعه، همانند .]25[فوجینو و همکاران تأیید شده است
ی ارتباط سن با سالمت عموم. ]15، 22، 23[نتایج سایر مطالعات

دار پیدا نکرد، اما سابقه کار با سالمت عمومی داراي ارتباط معنی
و با افزایش یک ساله در سابقه ) =014/0pvalue(دار است معنی

و یافتهافزایشنمره سالمت عمومی کل 609/0کار با ضریب 
اند که شود؛ تحقیقات نشان دادهمیبدتروضعیت سالمت عمومی 

-کمتر میباسابقهتر از کارکنان باالتر خوشحالکار باسابقهافراد 

و در نتیجه از نظر سالمت عمومی در شرایط بهتري ]26[باشند
.گیرندقرار می

گرفته حاکی از آن است که هرچند حوادث بررسی صورت 
ارتباط ]15[تحقیق قبلیشغلی با سالمت عمومی کل، بر خالف 

م جسمانی و اضطراب ندارد اما با دو خرده مقیاس آن یعنی عالئ
و با افزایش نمره یا حرکت فرد به سوي دار بوده در ارتباط معنی

132/0شرایط نامناسب، میزان حوادث شغلی با ضریبی حدود 
گونه توان اینمیاین ارتباطات را . یابدکاهش می128/0افزایش و 

تفسیر کرد که با خستگی و احساس درد، شانس بروز حادثه براي 
کند و از طرف دیگر اگر فرد احساس اضطراب ایش پیدا میفرد افز

داشته باشد، بیشتر مراقب است تا خود را درگیر خطا و در نتیجه 
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.بروز حادثه نکند
هايتواند مهارتمیکهاستفرديسن انسان فاکتوري

درراهاآنتواناییتغییر داده وراکارگرانشناختیوجسمانی
سن افراد با شیوع .]27[دهدقرارتأثیرشغلی تحتاجراي وظایف

دار است و با افزایش سن، حوادث شغلی داراي ارتباط معنی
هاي تحقیقات قبلی نیز تفاوت میان گروه. شوندحوادث کمتر می

در ضمن، سطوح .]28[اندسنی در حوادث شغلی را مشخص کرده
دچار تر نسبت به افراد با تحصیالت باالتر بیشترتحصیلی پایین

این موضوع همسو با نتیجه مطالعه حلوانی و .شوندحادثه می
همچنین مطالعات قبلی مشخص ساختند .]29[باشدهمکاران می

که ارتباط قوي بین سطح پایین رضایت از شغل و فرسودگی 
شغلی استتنشاین سندروم که پیامد ،]30[شغلی وجود دارد

.]32[ثر منفی بگذاردتواند بر سالمت عمومی افراد امی]31[
رضایت شغلی با سالمت عمومی مشخص ساخت که بررسی ارتباط 

و با افزایش رضایت )=001/0pvalue(باشددار میاین ارتباط معنی
این یافته . یابدبهبود می417/0شغلی، سالمت عمومی با ضریب 

با وجود . باشدمی]11[کامالً همسو با نتیجه تحقیقات گذشته
رفت افرادي که رضایت شغلی ندارند بیشتر در تظار میاینکه ان

اي به این مطالعه، چنین نتیجهاما در ،]33[معرض حادثه باشند
.دست نیامد

گیرينتیجه
در مجموع و بر اساس نتایج این مطالعه، سالمت عمومی در بین 

از دیگر . کارکنان مورد مطالعه، در شرایط نامطلوبی قرار دارد
. شغلی نیز در سطح متوسط ارزیابی شده استسو، رضایت 

همچنین نتایج نشان داد که افزایش رضایت شغلی باعث کاهش 
. شودمینمره سالمت عمومی و بهتر شدن وضعیت سالمتی افراد 

از دیگر سو بر خالف رضایت شغلی، نمره سالمتی عمومی باالتر با 
یکی از. افزایش تعداد حوادث شغلی در ارتباط بوده است

پیش روي این تحقیق استفاده از روش خود هايمحدودیت
. اظهاري براي ثبت تعداد حوادث و تکیه بر حافظه کارگران بود

براي رفع این محدودیت از سامانه ثبت حوادث در صنعت بهره 
و موارد اعالمی از این طریق کنترل و در برخی موارد شدهگرفته

براي . خی کارگران بودمشکل دیگر عدم همکاري بر. اصالح گردید
ها یکی از اعضاي تیم نامهرفع این چالش قبل از تکمیل پرسش

تحقیق در صنعت حضور یافته و با جلب همکاري سرپرستان از 
طریق توضیح اهداف تحقیق و همچنین کارگران احتمال بازگشت 

همچنین امکان ارائه . را افزایش دادشدهتکمیلهاي نامهپرسش
ر فواصل زمانی مشخص در آینده و در محل شرکت ها دنامهپرسش

.براي کارگران فراهم آمد

تقدیر و تشکر
-ین وسیله از تمام مشارکته ابدانندبر خود الزم میمجریان

و فناوري دانشگاه علوم تحقیقاتکنندگان در این طرح و معاونت 
نمایندقدردانیحمایت مالی تشکر و به دلیلپزشکی قم 
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Abstract
Background & objective: Job satisfaction and high levels of general health in workers can lead to their better
performance, the reduction of workplace accidents and ultimately the improved productivity of the organization.
The present study was therefore conducted to assess the relationship between these variables and the incidence
of workplace accidents in medium-scale industries in 2014-15.
Methods: : The entire population of workers in three medium-scale industries (n=163) entered the study. Data
collection was conducted using Goldberg’s General Health Questionnaire, the Minnesota Satisfaction
Questionnaire and a demographic questionnaire containing items on age, gender and the number of workplace
accidents. The data obtained were then analyzed in SPSS-20 using the multiple-linear and the Poisson
regression models.
Results: The general health scores obtained by the participants ranged from 4 to 68 and had a mean and
standard deviation of 25.87±13.085. The job satisfaction scores obtained ranged from 31 to 100 and had a mean
and standard deviation of 63.45±11.462. The Poisson regression model showed that the level of education, age,
physical symptoms and anxiety and insomnia had a significant relationship with the rate of accidents (P<0.05).
The model also showed a significant relationship between job satisfaction and general health ( =-0.417 and P
=0.001).
Conclusion: The general health of the study participants can be said to be unacceptable and their job
satisfaction to be medium. Devising plans for controlling and improving psychological and psycho-social
factors such as job satisfaction is essential for workplace decision-makers, particularly in small and medium-
scale industries. These plans can facilitate the achievement of higher health and safety levels in workers.
Keywords: Job Satisfaction, General Health, Workplace Accidents, Medium-Scale Industries
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