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بررسي ارتباط بين برخي متغيرهاي جمعيت شناختي و شغلي با آسيب هاي ناشي از 
1389-1392حوادث شغلي در يكي از صنايع نساجي استان يزد در طي سال هاي 

 صنعت به سنگين هاي هزينه و تحميل نهايت در و كار نيروي كارافتادگي از آن نتيجه كه سازد مي درگير توسعه حال در كشورهاي ويژه به و دنيا سراسر در را كارگر هزاران ساالنه كار از ناشي حوادث :زمينه
.باشد مي نساجي صنعت يك در شغلي و دموگرافيك متغيرهاي با آن ارتباط و شغلي حوادث از ناشي هاي آسيب بررسي مطالعه اين از هدف .باشد مي كشور آن

 هاي ويژگي .گرديد استخراج كارگران پرونده از 1392 سال پايان تا 1388 سال ابتداي از نساجي صنعت اين كارگران در كار از ناشي حوادث به مربوط اطالعات نگر گذشته مطالعه يك در :ها روش و مواد
.شدند بندي دسته هايي گروه زير در ديدگان حادثه كار سابقه و سن نيز و ديده آسيب عضو حادثه، علت رفته، دست از روزهاي تعداد حادثه، ساعت حادثه، محل حادثه، سال شامل حادثه
 و صبح اوايل در حادثه ساعت بيشترين .بود )%1/14(بافندگي و ريسندگي هاي بخش در حادثه محل بيشترين .بود 04/2±39/1 آنها كار سابقه ميانگين و 45/3±41/1ديده حادثه افراد سن ميانگين :ها يافته
 نرخ اين و )مورد 20(89 سال به مربوط حوادث تعداد بيشترين.(P<0/05(شد مشاهده كاري شيفت و سال 20-30 سني گروه و حوادث بروز بين داري معني ارتباط بررسي اين در .بود عصر شيفت اوايل

  .يافت كاهش )مورد9( به 92 سال در حوادث
 ضروري مناسب فردي حفاظت وسايل از استفاده و ايمني نكات رعايت كارگران، آموزش به بيشتر توجه لذا دهند، مي رخ تر پايين سنين در حوادث از بااليي درصد مطالعه اين نتايج به توجه با :گيري نتيجه

 گيرد، قرار توجه بيشتر مسائل اين اگر كه بوده كارخانه ايمني مسائل به نسبت مديريت خوب ديدگاه و ايمني آموزشي هاي برنامه در موفقيت دهنده نشان بعد به 89 سال از حوادث تعداد كاهش طرفي از .است
گرديد خواهد حوادث بيشتر كاهش موجب

حادثه شاخص نساجي، صنعت شغلي، حوادث :كليدي ايه واژه

چكيده

 رفاه و امكانات از برخورداري و صنعتي پيشرفت اخير، هاي دهه در بشر علمي رشد چند هر
 .است شده نيز حوادث نام به جديد معضلي گذار پايه ولي است آورده ارمغان به او براي را نسبي

 حال در و يافته توسعه كشورهاي مشكالت ترين مهم از يكي شغلي حوادث امروزه كه طوري به
 عامل سومين عنوان به كار از ناشي حوادث موجود آمارهاي اساس بر .شوند مي محسوب توسعه
 بهداشتي، مهم فاكتورهاي ريسك از يكي و ايران در مير و مرگ عامل دومين جهان، در مير و مرگ

 اي واقعه شغلي حادثه .شود مي محسوب توسعه حال در و صنعتي جوامع در اقتصادي و اجتماعي
 و مرگبار شغلي جراحات شامل كه افتد مي اتفاق كار حين در يا كار دوره يك از ناشي كه است

 مرگ حتي و عضو نقص ازكارافتادگي، كار، از غيبت علل مهمترين از حوادث اين .است غيرمرگبار
 افزايش و انساني هاي مشقت و وري بهره كاهش اهميت با علل از و كاري هاي محيط در مير و

 كاهش جهت در زيادي تالشهاي چه اگر .شوند مي محسوب جوامع در مختلف صنايع در ها هزينه
 مشكالت مهمترين از يكي حوادث اين نيز امروزه ولي است گرفته صورت شغلي حوادث

 ا و بهداشت ملي مديريت آمار اساس بر .رود مي شمار به توسعه حال در و يافته توسعه كشورهاي
 پيوندد مي وقوع به كشور اين در شغلي حادثه ميليون هفت حدود در ساالنه آمريكا، اي حرفه يمني

 در زيادي هاي تالش اگرچه .گردد مي نفر 6500 مرگ به منجر و بوده شديد آن ميليون سه كه
 به است آميز فاجعه حوادث آمار چنان هم اما است گرفته صورت شغلي حوادث كاهش جهت
 و داده قرار عمومي بهداشت حوزه در اپيدمي يك مثابه به را آن جهاني بهداشت سازمان كه طوري

 از هدف .است نموده قلمداد اجتماعي و اقتصادي بهداشتي، مهم بسيار فاكتور ريسك يك عنوان به
 شغلي و دموگرافيك متغيرهاي با آن ارتباط و شغلي حوادث از ناشي هاي آسيب بررسي مطالعه اين
 حوادث تر بيش چه هر شناخت در بتواند مطالعه اين است اميد .است بوده نساجي صنعت يك در

.شود واقع موثر اندركاران دست شگيرانه پي اقدامات نتيجه در و موجود شغلي

 صنعت يك كارگران در كار از ناشي حوادث به مربوط اطالعات نگر گذشته اي مطالعه در
 و گرديد استخراج كارگران پرونده از 1392 سال پايان تا 1388 سال ابتداي از يزد استان نساجي

 جمع شده طراحي پيش از اي پرسشنامه از استفاده با نياز مورد اطالعات .گرفت قرار بررسي مورد
 و شغل به مربوط اطالعات ، دموگرافيك اطالعات شامل شده آوري جمع اطالعات .شد آوري

 هاي ويژگي . .بود حادثه پيامد و بدن در درگيري محل حادثه، نوع به مربوط واطالعات صنعت،
 حادثه، علت رفته، دست از روزهاي تعداد حادثه، ساعت حادثه، محل حادثه، سال شامل حادثه
 .شدند بندي دسته هايي گروه زير در ديدگان حادثه كار سابقه و سن نيز و ديده آسيب عضو

*و3، بهرام كوهنورد2، حسين فالح1مجتبي آرين

كارشناس مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -1
كارشناس ارشد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -2

دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي، عضو كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بهداشت، ) نويسنده مسئول*( -3
bahramk2011@gmail.com، 09118843167دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 

يزد، پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، گروه بهداشت  حرفه اي: نشاني دبيرخانه
507: كد مقاله                                     1394خرداد ماه  21-20

 اين طي در حوادث تعداد بيشترين ماه آذر در كه داد، نشان نيز ماه براساس حادثه وقوع آمار
 .بود مجرد از بيشتر متاهل مردان در شغلي حوادث آمار حاضر مطالعه در .است داده رخ ها سال

 مربوط ترتيب به ديده آسيب عضو كمترين و بيشترين .شد مشخص گيرافتادگي حادثه، علت يشترين
 سن ميانگين .بود كاري روز 1 نيز، كاري رفته دست از روزهاي تعداد بيشترين .بود كمر و دست به

 در حادثه محل بيشترين .بود 04/2±39/1 آنها كار سابقه ميانگين و 45/3±41/1ديده حادثه افراد
 شيفت اوايل و صبح اوايل در حادثه ساعت بيشترين .بود )%14/1(بافندگي و ريسندگي هاي بخش
 شيفت و سال 20-30 سني گروه و حوادث بروز بين داري معني ارتباط بررسي اين در .بود عصر
.شد مشاهده كاري

 )% 30 ( سال 19-30 در كار به وابسته جراحات ميزان تهران در بيمارستاني در عدل مطالعه در
 بيشتر تعداد علت به است ممكن سني محدوده اين در حوادث شيوع داليل از يكي .بود بيشتر

 و ايمني مسائل به توجهي بي و تجربگي كم كم، سابقه همچنين .باشد سني رده اين در كارگران
 شيوع نيز تحصيالت نظر از .است جوانان در بيشتر حوادث بروز احتمالي دالئل از فردي حفاظت
 آگاهي و اطالع عدم از ناشي احتماال كه باشد مي بيشتر تر، پائين تحصيالت با افراد در حوادث

 مشاغل در افراد اين بيشتر فعاليت نيز و آنها صحيح رعايت عدم و ايمني هاي دستورالعمل از كافي
 آمار حاضر مطالعه همچنين و مطالعات بيشتر در .باشد باالتر تحصيالت با افراد به نسبت خطرتر پر

 از ناشي هاي استرس علت به است ممكن كه يباشد م مجرد از بيشتر متاهل مردان در شغلي حوادث
 در موجود آمار طبق همچنين .باشد غيره و بودن چندشغله اقتصادي، مشكالت خانوادگي، مشكالت
  دال است ممكن مطلب اين كه است مردان از كمتر زنان در شغلي حوادث ميزان مختلف مطالعات

 باشدبا زنان در ايمني نكات بيشتر رعايت و دقت نيز و پرخطر مشاغل در زنان كارگيري به عدم بر
 آوردن دست به جهت آن، از ناشي عوارض و جوامع سطح در شغلي حوادث مسئله اهميت به توجه
 ماهر افراد و استاندارد و دقيق اطالعات ثبت سيستم يك وجود زمينه، اين در قتر دقي و بهتر نتايج

 برنامه لذا است پيشگيري قابل حوادث اين عمده بخش كه آنجايي از و است ضروري زمينه، اين در
 مؤثر نظارت و آموزش فيزيكي، حفاظت وسايل از استفاده همچون حوادث، وقوع از پيشگيري هاي

.باشد مؤثر شغلي حوادث كاهش در تواند مي كارگران تحصيالت سطح افزايش و ها كارخانه بر

يافته هاي پژوهش و جداول

بحث و نتيجه گيري
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