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و بته   شترو   يسطح يدگيو ضربه د يدگيبر کيدامنه آ  از 

 [.1انجامد ] ينقص عضو و مرگ م

 کتار منجتر بته     طيو جراحات در مح حواد 

 يخود باعث نگران نيشود که ا يم يکاريدر درما  و ب نيسنگ

نفر از کارکنا   و يليم 25است. هر ساله  ا يکارکنا  و کارفرما

از کار از حق  يناش ياارياز ش ل و ب يبه واسطه حواد  ناش

[. بتر استا    2شتوند ]  يکرد  محتروم مت   يزنده بود  و زندگ

نفر  350000ساالنه  (WHO) يگزارش سازما  بهداشت جهان

عامتل   يشت ل  بيدهند و آست  يکارگر جا  خود را از دست م

 DALYS (Disability Adjusted Life دردتتد از 9/0

Years) [.3شود ] يمحسوب م اياز دست رفته در دن 

 ريدر مست  يا نتده يرشتد فزا  زيت ن را يکشور ا ريدهه اخ در

 ريچشتاگ  شياز آثار سوء آ  افزا يکيتوسعه داشته است، که 

 ينت يب شي[. پت 4بتوده استت ]   يدر تعداد و تنو  حواد  شت ل 

 عيو دنا يکار طيدر حواد  مح يشود اگر روند رشد کنون يم

 واد حت  نيت تعداد ا ندهيسال آ 5ادامه داشته باشد ظرف  را يا

از کتار   يحتواد  ناشت   يداشته و به زود شيدردد افزا 100

 [.5خواهد شد ] ليتبد يمل يبه معضل يا هاانند حواد  جاده

و  يکاريتواند باعث ب يکه م نيعالوه بر ا يش ل يها بيآس

بتر   ياديت ز يو اجتااع يتواند تبعات روان يخسارات گردد، م

مستاله باعتث    نيت ذکر شده ا نيچن [. هم5] جامعه داشته باشد

متدت،   يانتدوه طتوالن   غتم و  ،يمتال  -ياجتااع يعواقب جد

خانواده افراد  يرو بر يو اثرات رفتار يکاهش سالمت جساان

 ياتفتاق  کتامالا  عيوقا يش ل يها بي[. آس0شود ] يشده م فوت

 يکترد و بترا   ينت يب شيهتا را پت   تتوا  آ   يرو م نياز ا ستندين

[. بته عتالوه راهبترد    4دتورت داد ]  ياز آ  اقدامات يريشگيپ

و متناستب بتا    يدتورت منطقت   هبت  ديت از حواد  با يريجلوگ

 يراه کتار بتترا  جتاد يو ا يدار حتواد  شتت ل  يمعنت  يرهتا يمت 

 نيبنتتابرا .رديتتاز آ  متتورد استتتفاده قتترار بگ   يريجلتتوگ

بر استا    دياز حواد  با يريشگيپ يموفق برا يها ياستراتژ

 [.7موثر باشد ] زيآنال کي

کته در آ    يمختلف بسته به نو  شت ل و دتنعت   مطالعات

را بته عنتوا     يمطالعه دورت گرفتته استت، عوامتل مختلفت    

 کيت اند. در  ذکر کرده يبروز خطر در حواد  ش ل يفاکتورها

شتامل   ،يعوامل را در سه گروه کل نيتوا  ا يم يکل يبند جاع

 ايت عوامل مرتبط با فرد شتاغل، عوامتل مترتبط بتا کارفرمتا      

 [.9-7داد ] يو عوامل مرتبط با فاکتور زما  جا رخانهکا

شود به  يثبت نا کسا يدر جها   يحواد  ش ل اطالعات

 يهتا  ستتم يفقدا  س ليدر حال توسعه به دل يدر کشورها ژهيو

  از حتواد  ياطالعتات قابتل اعتاتاد   و گزارش،  حيثبت دح

 ،يفرهنگت  يهتا  تفتاوت  نيچنت  [. هتم 7] ستيدر دست ن يش ل

تواند موجب تفاوت  يدر مناطق مختلف م يو اجتااع ياقتصاد

در  رگتذار يمتداخالت تاث  يحواد  باشتد و بترا   يولوژيدر ات

از  قيتتشتتناخت دق  ياز حتتواد  شتت ل  يريشتتگيجهتتت پ

 .باشد يموجود راهگشا م تيوضع يولوژيدمياپ

از انجام مطالعه حاضر شناخت عوامل مترتبط   يادل هدف

لولته در   ديتول يکارخانه دنعت کيدر  يحواد  ش ل جاديا با

باشد تا با شناخت آ  بتواند کاک به متداخالت الزم   يم را يا

 .ديو کاهش در حواد  ناا طيدر جهت بهبود شرا قيو دق
 

 هامواد و روش
تاتام کتارگرا  و    يبتر رو  يشتاهد  يمطالعته متورد   نيا

 يهتا  در سانا  که در ستال  يساز کارخانه لوله کيکارمندا  

مطالعته   نيمش ول به کار بودند، انجام شد. ا 1392 يال 1330

سانا  قترار   ياخالق دانشگاه علوم پزشک تهيمورد موافقت کا

گرفته است و پس از کسب مجتوز از مستئوال  و سرپرستتا     

 .است دهيبه انجام رس کارخانه

و  ياطالعات موجود در پرونده پرسنل انجام مطالعه، جهت

 يهتا  ستال  يکارگرا  و کارمندا  کارخانه کته در طت   يبهداشت

شد. جهت ثبت  يمش ول به کار بودند بررس 1392 يال 1330

 کيت حواد  رخ داده و انتخاب گروه مورد، اطالعات دموگراف

 هداز ش ل شت  يحواد  ناش بار دچار کيکه حداقل  يکارگران

مشخصتتات حادثتته رخ داده بتتر استتا   نيچنتت بودنتتد و هتتم

بودند  يافراد زيگروه شاهد ن .ديشده ثبت گرد هينامه ته پرسش

از سانحه  يا سابقه چيمدت مش ول به کار بوده و ه نيا يکه ط

 .ها ثبت نشده بود در پرونده آ  يش ل
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استا  عوامتل    و بر يبا توجه به مطالعات قبل نامه پرسش

نامته دو   پرستش  نيا ي. براديگرد هيته يحواد  ش لمرتبط با 

بخش مجزا در نظتر گرفتته شتد کته بختش اول آ  بته ثبتت        

شامل سن، تاهل، سابقه کار، سطح سواد،  کياطالعات دموگراف

و داشتن مستکن   ياو حرفه يداشتن مدرک فن اد،ياعت تيوضع

مشخصات حادثه شتامل   زيداده شد. در بخش دوم ن صاصاخت

برختورد   ا،يسقوط، برخورد با اش ،يسوختگ ،يرافتادگينو  )گ

نقتص حفتا     ،ياطيت احت ي(، علتت )بت  يدگيبر ه،ينقل ليبا وسا

عدم تعادل(، محتل )در   ،يانيا ليدستگاه، عدم استفاده از وسا

هفتته و ستاعت وقتو ( و     ي(، زما  )روزهاديتول نديکدام فرآ

قص نقص عضو موقت، ن ،يبستر ،ييحادثه )درما  سرپا امديپ

رفتتن عضتو و مترگ(، عضتو      نيعضو دائم، قطع عضتو، ازبت  

 [.10گرفته شده بود ] يمرخص يو تعداد روزها دهيد بيآس

 يعلا اتينفر از اعضاء ه 10نامه توسط  پرسش نيا ييروا

 يعوامل اجتااع قاتيو عضو مرکز تحق يگروه سالمت اجتااع

شتد.   دييت ستانا  تا  يکننده سالمت دانشگاه علوم پزشک نييتع

نفتر از گتروه    10پس از ثبت اطالعات  زينامه ن پرسش ييايپا

 يانفتر از گتروه شتاهد بتا استتفاده از روش آلفت       10مورد و 

 .به دست آمد 75/0کرونباخ 

وارد شد و از آمار  SPSS 18 شده در يآور جاع اطالعات

هتتا از  داده ليتتتحل يهتتا و بتترا داده فيجهتتت تودتت يفيتودتت

 يدار ياستفاده شد. سطح معن کيلوجست يونيرگرس يها روش

 .دردد در نظر گرفته شد 5

 

 نتايج
تا  1330 يهاسال نيشاغل کارخانه در بنفر  525 نياز ب

نفتر در گتروه شتاهد     321نفر در گروه متورد و   204، 1392

 5/5در گتروه متورد    اريت مع انحتراف  ± يستن  نيانگيبودند. م

 از%( 5) نفر 10 که بود 0/35± 0/0 شاهد گروه در و ±7/29

ستال و   25%( از گروه مورد سن 5/24) نفر 50 و شاهد گروه

ستطح   ي%(( دارا32نفتر )  433تر داشتند. اکثتر کتارگرا  )   کم

در گتروه متورد    زا يت م نيت بودند که ا پلميو د کليس يليتحص

%( در گروه شاهد بود. 70نفر ) 244%( در مقابل 92نفر ) 139

داشتند کته   يا و حرفه ي%( مدرک فن20نفر ) 140در کل تنها 

نفتر از گتروه     30%( از گروه شاهد و 33نفر ) 100مربوط به 

مطالعه در  يها ناونه کياطالعات دموگراف%( بود. 7/10مورد )

 آورده شده است.  1جدول 

بود که  يدگيد بينو  آس نيتر شي%( ب9/57) يدگيد ضرب

 يهتا  هاتراه نبودنتد. انتدام    يها با عارضه مهات  بياز آس 70%

%( و ستر و گترد    23) يتحتتان  يهتا  %(، انتدام 9/55) يفوقان

بودند. نتو  ختدمت    دهيد بيآس يعضوها نيتر شي%( ب2/13)

بتود کته    يي%( به دورت سترپا 3/03نفر ) 133در  ازيمورد ن

شت ل ختود    هيخود بازگشتند و بق هي%( به کار اول93نفر ) 200

تبتاط بتا   در ار يلياطالعات تکا 2داده بودند. جدول  رييرا ت 

بود  نياز ا يحاک 3. جدول دهد يرا نشا  م بيآس اتيخصود

%( 3/10) ياني%( و نقص حفا  ا7/02) ياطياحت يکه عوامل ب

مطالعته   نيت ن ايچنت  باشند. هم يعوامل بروز حادثه م نيتر مهم

( %0/19حواد  در روز دوشنبه ) زا يم نيتر شينشا  داد که ب

 (.4%( رخ داده است )جدول 43) دبح فتيو در ش

نستتبت شتتانس عوامتتل مختلتتف را در رختتداد  1 جتتدول

ا شتانس وقتو  حتواد     دهد. فاکتور سن بت  يحواد  نشا  م

سن بر اسا  گروه ستني   شيافزا که يا ارتباط داشت، به گونه

% 72 ( با کاهش شانس سانحه بته ميتزا   1 تعيين شده )جدول

(. CI 95 ،%23/0=Odd’s Ratio=21/0-37/0هاتراه بتود )  

% 24با کتاهش رختداد ستانحه بته ميتزا        يالتتحص شيافزا

 CI 95 ،%70/0=Odd’s=07/0-30/0) ارتبتتتاط داشتتتت

Ratio شيبرابر افتزا  7/2(. مجرد بود ، شانس بروز سانحه را 

و  (.CI 95 ،%7/2=Odd’s Ratio=00/1-41/4داد )

 يا حرفته  يو نداشتن مدرک فن د يکش گاريمثل س ييفاکتورها

 شيبتا افتزا   Odd’s Ratio=40/2و  Odd’s Ratio=04/2با  

نداشتتن منتزل    نيچن حواد  هاراه بودند. هم زا يدر شانس م

 شيافتزا  يطور قابتل تتوجه   هشانس بروز سانحه را ب يشخص

شتانس را   نيت ا يکه نداشتن منتزل شخصت   يا گونه دهد به يم

 %،CI 95=03/7-11/13دهتتد ) يمتت شيبرابتتر افتتزا  3/11

11/30=Odd’s Ratio.) 
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 شانس بروز حواد  بر اسا  اطالعات کارکنا  و کارمندا  .1جدول

 مت يير
 شاهد

 تعداد )دردد(

 مورد

 تعداد )دردد(
OR 

CI 
(95%) P value 

 گروه سني

 (5/24) 50 (5) 10 سال و کاتر 25

 (3/35) 73 (15) 43 سال 30تا  20 000/0 21/0 -37/0 23/0

 (7/39) 31 (1/30) 257 سال و باالتر 31

 سطح تحصيالت در زما  استخدام

 (20/15) 31 (90/10) 35 بي سواد و ابتدايي

 30/0 – 07/0 000/0 

 (3/33) 09 (0/24) 79 سيکل

 (0/43) 39 (5/40) 130 ديپلم

 (4/5) 11 (9/10) 35 فوق ديپلم

 (2) 4 (1/13) 42 ليسانس و باالتر

 وضعيت تاهل
 (77) 157 (90) 239 متاهل

 41/4 – 00/1 000/0 
 (23) 47 (10) 32 مجرد

 مسکن مالکيت وضعيت
 (3/34) 71 (3/30) 277 بلي

3/11 11/13 – 03 /7 000/0 
 (2/05) 133 (7/13) 44 خير

 استعاال سيگار
 (5/22) 40 (10) 32 بلي

04/2 3 /4 – 01/1 000/0 
 (5/77) 153 (90) 239 خير

 مدرکفني حرفه اي
 (7/10) 34 (33) 100 بلي

40/2 31/3 – 0/1 000/0 
 (3/33) 170 (07) 215 خير

سابقه کار در زما  بروزسانحه )فقط در 

 گروه مورد(

 (3/00) 123 - سال 5-0

 (9/31) 05 - سال 10-0 000/0 03/1-99/0 04/1

 (3/7) 10 - سال و باالتر 11

 

 
 . خصوديات آسيب هاي وارده به کارمندا  و کارکنا 2جدول 

 دردد تعداد )نفر( مت ير

 نو  آسيب

 9/5 12 گير افتادگي

 4/0 13 سوختگي

 1 2 سقوط

 7/23 53 بريدگي

 9/57 117 ضرب ديدگي

 نو  عارضه

 5/70 150 بدو  عارضه مهم

 5/1 3 نقص عضو موقت

 5/0 1 نقص عضو دائم

 5/0 1 قطع عضو

 1/13 37 شکستگي

 5/0 1 در رفتگي

 5/2 5 آسيب تاندوني

 دردد تعداد )نفر( مت ير

 عضو آسيب ديده

 2/13 27 سر و گرد 

 9/55 114 اندام فوقاني

 23 47 اندام تحتاني

 1 2 قفسه سينه

 2 4 شکم

 5/1 3 مچ دست

 5/2 5 ژنيتال

 1 2 اندام تحتاني و ژنيتال

 نو  خدمت مورد نياز
 3/03 133 درما  سرپايي

 7/31 04 بستري

 پيامد ش لي
 93 200 بازگشت به کار

 2 4 تعويض ش ل
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 . عوامل وقو  حواد  رخ داده در بين کارکنا  و کارمندا 3جدول 

 

کارمندا  بر اسا  زما  . تعداد حواد  رخ داده براي کارکنا  و 4جدول 

 شيفت و روزهاي هفته

 دردد تعداد مت ير

 شيفت

 43 93 (3-14دبح )

 3/35 73 (14-20عصر )

 2/10 33 (20-3شب )

 روز هفته

 2/17 35 شنبه

 0/17 30 يک شنبه

 0/19 40 دو شنبه

 2/17 35 سه شنبه

 2/14 29 چهارشنبه

 3/11 24 پنج شنبه

 5/2 5 جاعه

 

 گيريو نتيجه بحث
بتر وقتو     رگتذار يعوامتل تاث  يمطالعه با هدف بررست  نيا

شتد. تتا بتا     يطراحت  يمجاوعته دتنعت   کيدر  يسوانح ش ل

جهت کاهش سوانح دورت  قيشناخت آ  بتواند مداخالت دق

و  يروانت  ،يخود باعث ارتقا سطح سالمت جسا ني. که ارديگ

 گردد. يم ياقتصاد طيبهبود شرا

مربوط  يفيها به دورت  اطالعات تود مطالعه داده نيا در

هفتته، علتت    يروزهتا  ده،يت د بيبه گروه مورد )نو  عضو آس

وجتود آمتده، نتو      هوارده، عارضه بت  بيوقو  سانحه، نو  آس

 يليتحل-يفي( و اطالعات توديش ل امديو پ ازيخدمت مورد ن

گروه مورد و شاهد )شامل؛ سن، سطح ستواد، داشتتن متدرک    

( گاريست  د يو کشت  يتاهل، داشتن منزل شخصت  ،يا حرفه يفن

هتا قابتل    داده نيحادل از ا جياست که نتا دهيگرد يآور جاع

 بحث است.

 يهتا  بخش رياز سا تر شيب يمطالعه حاضر، اندام فوقان در

و ستر و گترد  در    يشد و اندام تحتان يدگيد بيبد  دچار آس

پتور   توسط بهرام زديکه در  يا بودند. در مطالعه يبعد يها رتبه

 يهتا  مربوط به اندام بيآس نيتر شيب زيو هاکارا  انجام شد ن

[. در 11دارد ] يوانبود که با مطالعه ما هاخت  يو تحتان يفوقان

ستوانح   کيولوژيدميت اپ يکه بته بررست   زديدر  گريد يا مطالعه

 بيآست  نيتتر  شيبت  زيت پرداخته استت ن  1330در سال  يش ل

%( و 5/17و پتس از آ  تنته )   يمربوط به دست و اندام فوقان

انتدام   بي[. در مطالعته متا آست   9%( بتود ] 1/12) ياندام تحتان

توانتد   يتفاوت مت  نيبود که علت ا تر شينسبت به تنه ب يتحتان

 کيمربوط به نو  ش ل مورد پژوهش باشد، در مطالعه حاضر 

قرار گرفته استت   يبه دورت خاص مورد بررس يدنعت فلز

دتتورت  هبتت عيهتتا و دتتنا شتت ل هيتتلک زديتتامتتا در مطالعتته 

نسبت ها  اندام بيبود  آس تر شيشدند. ب يبررس کيولوژيدمياپ

 لياز وستا  حيدهنده لزوم استفاده دتح  نقاط بد  نشا  ريبه سا

متل متوثر در   چته بهتتر عوا   و شتناخت هتر   يحفاظت شخص

 باشد. يسوانح م نيا يريگ شکل

در چهتار روز   يستوانح شت ل   يمطالعه حاضر، فراوانت  در

بتود  آ  در آختر هفتته     نييمشابه بود و پا هفته نسبتاا يابتدا

هفتته باشتد.    ا يت تتر در پا  کتم  يحجتم کتار   ليتواند به دل يم

ستوانح در نظتر گرفتته شتد؛      يکه برا يعوامل نياز ب نيچن هم

%( و پتس از آ  نقتص در حفتا     02کارگر ) خود ياطياحت يب

 کته  يا را داشتند. در مطالعته  يفراوان نيتر شي%( ب10) دستگاه

انجتام شتد عتدم     يساز در شهر رفسنجا  در دنعت ساختاا 

 ياطيتتاحت ي%( و پتس از آ  بت  32) يانت يا لياستتفاده از وستا  

 نيت [. ا3در وقو  ستوانح بودنتد ]   ي%( به عنوا  علل ادل24)

و  وهشمورد پژ عيهم به تفاوت در نو  دنا توا  يتفاوت را م

العته متا   اطالعتات نستبت داد. در مط   يآور هم به نحوه جاتع 

کتارگرا  در متورد    يبهداشتت  يها اطالعات موجود در پرونده

ح شتر  کيت کته فقتط    يعلت وقو  سانحه ناقص بود، به طور

 دردد فراواني علت وقو  سانحه

 7/02 123 بي احتياطي

 3/10 21 نقص حفا 

 5/2 5 عدم استفاده از وسايل اياني

 5/1 3 عدم تعادل

 3/3 13 بي احتياطي هاکارا  و سرپرست

 9/3 3 شرايط نا ايان

 2 4 بي احتياطي و نقص حفا 

 3/3 17 بي احتياطي خود کارگر، هاکارا  و سرپرست
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ها وجود داشت و بر استا    مختصر از وقو  سانحه در پرونده

از  يکيکارخانه هر سانحه در  يا نا  بهداشت حرفهنظر کارش

ه در شده قرار گرفت. البته الزم به ذکر است ک نييتع يها گروه

اطالعتات ذکتر نشتده     يآور مطالعه شهر رفسنجا  روش جاع

 است.

 يدگيت د ضترب  ب،ينو  آست  نيتر عيپژوهش حاضر شا در

در  يولوژيدمي%( بود. در مطالعه اپ7/23) يدگي%( و بر9/57)

ستال   5سوانح در دنعت ساختاا  در مدت  يکه به بررس زدي

برختورد  سقوط و پتس از آ    بيآس نيتر عياست، شاپرداخته 

 يکه به بررست  زديدر  گري[. در مطالعه د11بوده است ] ايبا اش

استا  پرداخته شتده استت، بته     نيثبت شده در ا يسوانح ش ل

 بيت و ستقوط بته ترت   ايبرختورد بتا اشت    ،يرافتادگيطور کل گ

مطالعتات   نيا جيبود  نتا ري[. م ا9]را داشتند  و يش نيتر شيب

 مطالعه درفاا نيباشد که در ا ليدل نيتواند به ا يبا مطالعه ما م

خاص مورد پژوهش قترار   يکار طيمح کيدنعت و در  کي

 گرفته است. 

 ازمنتد ين دهيت د افتراد ستانحه   %32در مطالعه متا،   نيچن هم

بدو   %70بودند و  يبه دورت بستر يخدمات درمان افتيدر

افتراد   %93کردنتد.   دايبهبود پ يعارضه جسا گونه چيداشتن ه

 ليت آنا  به دل %2داشتند و  يدچار سانحه بازگشت به ش ل قبل

اطالعتات مربتوط    اشتنش ل شدند. د ضيناچار به تعو بيآس

هتر   يبرا ازينو  عارضه و نو  خدمت مورد ن ،يش ل امديبه پ

 يمتاد  نته يها به جهت براورد هز ياز نظر بررس دهيد بيفرد آس

توانتد   يهتا مت   اته يو ب يدرمان ،يدنعت يها ستميوارد شده به س

 باشد. ديمف

دهد، که ارتبتاط   يمطالعه حاضر نشا  م يليتحل يها افتهي

و بروز ستوانح وجتود    ينداشتن منزل شخص نيب يقابل توجه

مجترد بتود ،    گار،يست  د يکشت  ن،ييستن پتا   نيچن دارد. و هم

بته   نييپتا  التيو ستطح تحصت   يا حرفته  ينداشتن مدرک فنت 

کارخانه شتده   نيسوانح در ا شيباعث افزا يدار يدورت معن

بتروز ستوانح    زا يو م ينداشتن منزل شخص نيب رتباطاست. ا

گتذار   ريتتاث  يعامل اقتصاد کيبه عنوا   توا  يرا هم م يش ل

مستاله   کيت کارگر )استرسور( و هم به عنوا   يبر مساله روان

 يباط سطح اقتصاددر نظر گرفت. در مطالعات، به ارت ياجتااع

و  مترگ  شيعاد و افتزا  ريسوانح غ شيبا افزا نييپا ياجتااع

در رفتتار فترد و    رييت باعث ت  نيچن و هماشاره شده است  ريم

[. در 14-12شتود ]  يمت  يطيتاا  با عوامل مضر مح شيافزا

نداشتتن  انتد،   پرداختته  يعلل سوختگ يدو مطالعه که به بررس

بته عنتوا     ،ياقتصاد نييپا تيدر وضع يو زندگ يمنزل شخص

[. 15،10] تدر نظر گرفته شده است  يسوختگ يعامل خطر برا

در  انيارفتتار نتا   يانجام شده بتر رو  يها يدر بررس نيچن هم

 يش ل يزا شا  داده شده است که عوامل استر ن يسوانح ش ل

اختالل حافظه و کتاهش   ،يپرت ش تارکز، حوا کاه قياز طر

[. 17شتوند ]  يستوانح مت   شيباعث افزا يريگ ميدر قدرت تصا

 فته يوظ کيت انجام  ياجدا از داشتن آموزش و مهارت الزم بر

 يو رفتار مناسب امتر  يتارکز کاف زه،يبه طور کامل داشتن انگ

عامتل   کيت به عنوا   يباشد. نداشتن منزل شخص يم يضرور

رفتتار،   رييت ت  ره،يتواند باعث کاهش انگ يم ياجتاائ ياقتصاد

در کارگر شود. بته   يريگ ميو کاهش قدرت تصا کاهش تارکز

 يبرا طيو فراهم کرد  شرا ياداقتص طيبهبود شرا رسد ينظر م

در قسات  يريشگيتواند باعث پ يخانه شد  کارگرا  م داحب

 از سوانح گردد. ياعظا

ستن باعتث کتاهش     شيمطالعه ما مشاهده شد که افزا در

مطالعتات   جينتتا  يدر راستا جهينت نيشود که ا يبروز سوانح م

داشتتن استتر     ليت [. افراد جتوا  بته دل  20-13است ] گريد

تجربته کتم و    ،ينداشتن آموزش کتاف  تر، شيب يو روح يش ل

تواننتد در   يو داشتن غرور کاذب مت  يانيبه مسائل ا يتوجه کم

 ينسبت بتاال  ي. و از طرفرنديقرار بگ يتر شيسوانح ب عرضم

محولته بته    فته يعلت نو  وظتواند به  يسوانح در افراد جوا  م

خطر باالتر به افتراد   سکيبا ر فيکه وظا يها باشد به طور آ 

به  ليو تاا يش ل تي[. عدم رضا21،22شود ] يجوا  سپرده م

محولته وفتق    فته يشود فرد خود را بتا وظ  يش ل باعث م رييت 

سوانح در  يباال زا يم يبرا يگريخود علت د زين نيندهد و ا

 [. 13] باشد يتر م نييسن پا

در زما  استخدام در گروه متورد   التيسطح تحص شيافزا

باشتد کته طتول     يکننده از سانحه مت  يريشگيبه عنوا  فاکتور پ



 فر و هاکارا  حايد شاهين            حواد  ش لي و عوامل مرتبط با آ 

 

 

بتروز   شيستبب افتزا   يتر به طور معنتادار  کم التيدوره تحص

که در سال  يا العهحال در مط ني[. با ا25-23] گردد يسانحه م

دورت  ياد  ش لدر باب شناخت علل حو کايدر آمر 2012

[. 20مشتاهده نشتد ]   ريت دو مت  نيا نيب يگرفت رابطه معنادار

 نيرا بت  يرابطته معنتادار   زيت شعا  و هاکارا  ن يوطن نيچن هم

رسد  ي[. به نظر م27و بروز سانحه نشا  نداد ] التيسطح تحص

بتا   التيتحص يارتباط محتوا زا يعلت تناقضات موجود در م

 يبا کار و ردف التيکه اگر تحص يش ل مربوطه باشد. به طور

 تواند سبب کاهش بروز سوانح گردد. يمرتبط باشد م

برابتر نستبت بته     7/2مطالعه، افراد مجترد   نيا جينتا طبق

مطالعتات   جيسانحه هستتند. نتتا   جاديافراد متاهل در معرض ا

مطالعتات   يباشتد. برخت   يباب متفتاوت مت   نيدر ا زيمختلف ن

کننتد   يوقو  سانحه ذکر نا زا يتاهل و م تيوضع نيب يا رابطه

کنند  يم دييمطالعه را تا نيحادل از ا جينتا ي[ و برخ20-23]

بته   گاريدهد که استعاال ست  يمطالعه ما نشا  م نيچن [. هم29]

گتردد. مطالعتات    يوقو  سوانح م شيسبب افزا يطور معنادار

ر [. بته نظت  21،24،30کننتد ]  يم تيحاا جهينت نياز ا زين گريد

 ،ياريبه علت کاهش در ستطح هوشت   گاريرسد استعاال س يم

 زا يرسد م يبه نظر م البتهگردد.  يوقو  سوانح م شيسبب افزا

کننده در وقو  ستانحه   نييدو فاکتور تع گاريو زما  استعاال س

قترار نگرفتته استت و     يمطالعه متورد بررست   نيباشند که در ا

 گردد.  يم شنهاديپ نهيزم نيدر ا تر شيمطالعات ب

بود که بته   يگريعامل د يا و حرفه ينبود  مدرک فن دارا

گتردد. بته نظتر     يوقو  سانحه مت  شيسبب افزا يطور معنادار

 يا و حرفته  يفن يها از آموزش يکه بخش ييرسد از آ  جا يم

کتار استت، داشتتن     نيحت  يانيمرتبط با هر ش ل، مربوط به ا

 يهتا  آمتوزش  شيمربوطه ستبب افتزا   يا و حرفه يمدرک فن

و  يگردد. طبق مطالعته دتابر   يو کاهش وقو  سانحه م يانيا

سبب کتاهش معنتادار وقتو      يانيهاکارا ، آموزش مسائل ا

 جته ينت زيت و هاکتارا  ن  يي[. مطالعه کاکتا 23گردد ] يسوانح م

وقتو  ستوانح در    زا يدهد م يکند و نشا  م يم دييمذکور را تا

 [.7] است تر شيندارند ب يکه در ش ل خود تخصص يافراد

 يا فته يچه بهتر انجتام شتد  هتر وظ    هر يبرا يطور کل به

تارکز و رفتار مناسب در کنار داشتن آموزش و  زه،يداشتن انگ

از  کيت نبود  هر  ايباشد و کم بود   يم ياساس يمهارت شرط

مشکالت  نيگردد. دامنه ا يتواند باعث بروز مشکالت يموارد م

و  ليآ  بتتا وستتاکتته کتتارگرا   يديتتکارخانتته تول کيتتدر 

تواند بته شتکل    يسروکار دارند، م يدنعت نيسنگ يها دستگاه

 مينامرغوب باشد که بته طتور مستتق    ايتر  محصوالت کم ديتول

 گتر يو از طترف د  گتردد  يمت  يکارفرما متحال خسارت متاد 

جا بعد خستارت   نيمنجر به بروز سوانح شود که در ا تواند يم

و  يابعتاد روانت   توانتد  يمت  يبود  فراتر رفتته و حتت   ياز ماد

مطالعته بته    نيت حادتل از ا  جي. نتارديدر بر گ زيرا ن ياجتااع

)داشتتن منتزل    ينشا  داده استت کته عوامتل اقتصتاد     يخوب

عوامتل ماننتد ستن، تاهتل، استتعاال       گري( در کنار ديشخص

 و يدر باالبرد  ش ييو... نقش به سزا اتيدخان گريو د گاريس

 المثتت ي)بتترا ياقتصتتاد تيستتوانح دارد. امتتا ارتقتتا وضتتع  

ها خارج  کارگرا ( از عهده داحبا  کارخانهخانه شد   داحب

عاتل   نيت و اباشتد   يمت  زيت ن فشا يخارج از وظا ياست و حت

در ستطح   نانته يب و واقع حيدح يها يزير برنامه ازمندين تر شيب

 . باشد يم يمل

ده شده استت کته داشتتن    مطالعه نشا  دا نيدر ا نيچن هم

( در کنتار ستطح   يا حرفته  ي)فن يتخصص يها مدارک آموزش

از ستوانح   يريشتگ يپ يبترا  يقتدرت بتاالتر   يليتحصت  يباال

از  ياريبست  ديکته شتا   نيت آورد، حال با توجه به ا يوجود م هب

شتود   يمت  شتنهاد يباشتند، پ  دهيند ييها آموزش نيکارگرا  چن

 يآموزشت  يهتا  گذرانتد  دوره  يافراد را بترا  نيا ا ،يکارفرما

 .کنند يمعرف يا حرفه يمرتبط با حرفه به مراکز فن

 

 تشكر و قدردانی
رساندند  ياريمطالعه  نيکه ما را در انجام ا ياز تاام کسان

 کتوثر  اارستتا  يب ينيبتال  قتات ياز واحد توسعه تحق نيو هاچن

 . دگرديم يتشکر و قدردان
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Introduction: Occupational accidents are one of the most important causes of preventable disability and 

death in developing countries. Identifying the most probable risk factors in occupational injuries at a 

particular workplace can be considered as a basis for preventing or reducing the severity of these injuries. 

The aim of this study was to understand the factors that can affect occupational injuries in an industrial pipe 

factory.  

Materials and Methods: This case-control study was performed by completion of the forms (these 

forms were designed Based on the literature review) and information from the workers records, who had a 

work-related accident during the years 2007- 2013. Control group were those who worked during this 

period in the same factory with no history of occupational accident. We used frequency tables for 

describing the types of accidents and logistic regression to analyse the data.  

Results: Out of 525 workers, 204 had occupational accident and 321 were considered as control group. 

The mean ± SD age of the case group was 29.7 ± 5.5 and that for the control group was 35 ± 6 years-old.  

This study showed that one of the main factors with the highest correlation with the risk of injury was 

lacking the home ownership. Youthfulness, smoking, marital status, level of education and lack of technical 

license were among the other factors that significantly (p <.05) increased the occupational accidents in that 

factory.  

Conclusion: Improving the socio-economic situations such as home ownerships can be very helpful in 

preventing injuries. Also a proper relevancy between the professional trainings and types of task assigned to 

the workers would be other effective solution in preventing work place injuries. 
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