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(یک مطالعه موردی)
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 1گروه بهداشت کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 2گروه ارگونومي ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران

تاریخ دریافت،1396/3/28:

تاریخ پذیرش1397/6/11 :

چکیده

مقدمه :حوادث شغلی عالوه بر آسیب های جسمی ،روانی و زیان های اقتصادی ،می تواند تاثیرات فاجعه آمیزی بر
کیفیت کاری و زندگی کارگران بگذارد .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری و

ابعاد آن در شاغلین یک شرکت فوالد سازی طراحی و انجام گرفته است.

روش کار :مطالعه حاضر به صورت مورد و شاهد در شرکت تولید فوالد در بین  100نفر از کارگرانی که در

بازه زمانی 1384-1390دچار حادثه شده بودند (مورد) با  100نفر کارگر بدون سابقه حادثه (شاهد) از خطوط
تولید پس از همسان-سازی از نظر متغیرهای مخدوش کننده از قبیل سن ،سابقه کار ،سطح درآمد و  ...اجرا شد.

داده های مطالعه به وسیله پرسش نامه ای مشتمل بر پرسش نامه کیفیت زندگی کاری  ، NIOSHجمع آوری و
با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSو آزمون های  t-testو χ2آنالیز شد.

یافته ها :براساس نتایج مطالعه ،میانگین نمره كيفيت زندگيكاري گروه مورد ( )49/5±2/3و شاهد ()47/9±2/3
اختالف آماری شدیدا ً معناداری داشت ( .)p<0.001هم چنین وقوع حوادث شغلی بعد از ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی
را به صورت معناداری تحت تاثیر قرار داده ،ولیکن بیش ترین و کم ترین تاثیر را به ترتیب بر روی ابعاد ارگونومی و

ایمنی و ساعات کار و زندگی داشت.

نتیجه گیری :از یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که حوادث شغلی یک فاکتور تاثیرگذار بر کیفیت زندگی

کاری شاغلین می باشد .بنابراین از بهبود کیفیت زندگی کاری می توان به عنوان یک ابزار موثر در افزایش رضایت مندی
شغلی ،بهبود کارایی و بهره وری سازمانی شاغلین و پیش گیری از وقوع حوادث استفاده کرد.

کلمات کلیدی :حوادث شغلی ،صنایع فوالد ،کیفیت زندگی کاری

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهdashti.hse@gmail.com :
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متخصصین امر بر این باورند که تحقق اهداف سازمان
بدون نیروی انسانی ماهر ،توان مند ،متعهد و خشنود
غیرممکن می باشد .بنابراین با در نظر گرفتن این مطلب
که انسان سالم رکن اساسی توسعه پایدار هر جامعه و
هر سازمان پویا می باشد و  %65از عمر مفید هر نیروی
شاغل در محیط کار سپری می شود ،لذا انسانی کردن
محیط کار برای حفظ شان و کرامت انسانی یک وظیفه
عمومی محسوب می گردد .انجام این امر نه تنها منجر
به افزایش سطح سالمت شاغلین در سازمان شده بلکه
کیفیت محصوالت تولیدی ،بهره وری و کارایی سازمان
را نیز بهبود می بخشد ( .)8لذا حفظ و ارتقاء سطح
سالمت شاغلین در محیط های کاری و هم چنین تبدیل
محیط کار به محیطی انسانی و مناسب یکی از چالش های
مهم مدیریت مدرن می باشد .محیط کار ایمن ،سالم و
بدون استرس های روحی و روانی منجر به ارتقاء کیفیت
زندگی کاری شاغلین می شود .در این راستا کیفيت
زندگي كاري به عنوان يكي از فنون بهبود سازماني مورد
توجه مديران ارشد سازمان ها قرار گرفته است (.)9
كیفيت زندگي كاري ساختاري پويا و چند بعدي
داشته كه مفاهيمي نظير امنيت شغلي ،نظام هاي
پاداش ،فرصت هاي پيشرفت آموزشي ،شغلي و شركت در
تصميم گيري را در بر مي گيرد ( .)10کیفیت زندگی کاری
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مقدمه
يكي از معضالت بزرگ و مطرح جهان معاصر وقوع
حوادث شغلي است ( ،)1که همه ساله موجب درگیر
شدن ده ها میلیون کارگر در جهان شده و نتیجه آن
کشته شدن و یا از کار افتادگی هزاران نفر می باشد.
میزان بروز حوادث شغلی منجر به فوت در كشورها و
مناطق مختلف جهان براساس نوع فعاليت هاي اقتصادي
متفاوت مي باشد .به طوری که یافته های سازمان جهانی
کار ( )ILOنشان می دهد در هر 15ثانیه  153کارگر
درسراسر دنیا دچار حادثه شغلی شده و یک کارگر نیز در
اثر حوادث و بیماری های ناشی از کار جان خود را از دست
می دهد ( .)2بر این اساس متوسط میزان حوادث شغلي
منجر به مرگ به ازای هر صد هزار کارگر شاغل  14نفر
در کل جهان 5/9 ،نفر در اتحادیه اروپا و  23/1نفر در
قاره آسيا می باشد ( .)3به هرحال حوادث شغلی به هر
حدت و شدتی كه رخ دهند ،موجبات تحميل مشكالت
اقتصادي و اجتماعي زيادي بر جامعه شده و بر تنگناهاي
موجود جامعه می افزايند .وقوع حوادث شغلي در كارگران
آسيب دیده منجر به از دست رفتن رو ِزهای كاري ،نياز به
مراقبت هاي پزشكي ،از دست دادن هوشياري ،محدوديت
در انجام فعاليت ها و يا حتی تغيير شغل می شود (.)3
براساس آمارهای ارایه شده در نتیجه حوادث شغلی حدود
 %5روزهای كاري در کشورهای صنعتی به هدر می رود
( .)1بديهي است كه حوادث ناشی از کار از يك سو سبب
آسيب و صدمات جاني -مالي فرد کارگر شده و از سوی
دیگر باعث از بین رفتن سرمایه و تزلزل بنیان اقتصادی
جامعه می گردند ( .)4صدمات ناشي از حوادث شغلی
نه تنها بر زندگي و جسم و روان مصدومين اثر گذاشته
بلکه بر اعضاي خانواده آن ها نیز تأثير می گذارد (.)3
سازمان بين المللي كار ،حوادث شغلي را عامل پرداخت
بيش ترين غرامت هاي انساني اعالم نموده است ( .)5در
ايران بنا به آمار وزرات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی طی
سال  ،1394حدود  14727نفر دچار حادثه ناشی از کار
شده و ساالنه نیز در حدود  1400نفر جان خود را از
دست می دهند ( .)6البته تردیدی وجود ندارد که تمامی

این ارقام ،به علل مختلف ،بسیار پایین تر از میزان حقیقی
برآورد شده اند .به عنوان مثال ،طبق ماده 60قانون تامین
اجتماعی ،حوادث ناشی از کار ،حوادثی هستند «که در
حین انجام وظیفه و به سبب آن ،برای بیمه شده اتفاق
می افتد» و مأخذ داده های حوادث ناشی از کار « ،نیز
براساس گزارش بازرسی حادثه ثبت شده در پرونده فنی
بیمه شدگان می باشد» ،بنابراین شمار بسیاری زیادی از
کارگران ایرانی که بدون پوشش بیمه تأمین اجتماعی به
نقص عضو یا حتی فوت در نتیجه «حادثه ناشی از کار»
دچار می شوند ،اصوالً در این داده های رسمی به شمار
نمی آیند (.)7
از آن جایی که کارکنان هر سازمان ،مهم ترین سرمایه
و عامل تحقق اهداف و برنامه های آن سازمان می باشند،

بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین یک شرکت فوالد سازی...

افزايش نگرش هاي مثبت كاركنان و افزايش مشاركت
آنان در برنامه هاي نظام پيشنهادات شده است (.)12
شماري از محققین نیز از نتایج مطالعات خود استنتاج
کردند كه بخشي از ركود بهره وري و كاهش كيفيت
محصول در برخي از كشورهای بزرگ صنعتي ناشي از
كاستی هاي كيفيت زندگي كاري و تغييراتي بوده كه در
عالقه مندي ها و كاركنان ایجاد شده است .به عبارتی
می توان گفت که نحوه و شرايط كيفيت زندگي كاري
در سازمان ها ،يكي از عوامل مهمی مي باشد كه نه تنها
بر عمل كرد افراد در سازمان مؤثر بوده بلکه تأثيرات آن
بر عمل كرد سازماني نیز مورد توافق صاحب نظران علوم
رفتاري است .درخواست كاركنان ،نظارت و دخالت بيش
تر در كارشان می باشد .آنان هم چنین تمایل دارند که در
سازمان کاریشان ارزش الزم به آنان داده شود ،با احترام
با آنان رفتار شود  ،به آنان فرصت بيان انديشه های شان
داده شود و هم چنین در تصميم گيري هاي سازمان
دخالت بيش تر داده شود .در این صورت واكنش هاي
آنان نه تنها مناسب و مطلوب خواهد شد ،بلکه عمل كرد
آنان بهبود یافته و فشار عصبي ،ترك خدمت و غيبت در
آنان كاهش خواهد یافت ( .)13بنابراین می توان گفت
که هدف کیفیت زندگی کاری رسیدن به رضایت مندی
شغلی شاغلین و هم چنین بهبود کارایی و بهره وری
سازمانی می باشد .کیفیت زندگی کاری در واقع نوعی
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انسانی قضیه توجه شده است (.)15
يكي از نگراني هاي اساسی شاغلين در محیط های
مختلف کاری ،خطرات موجود در محيط كار بوده كه نه
تنها موجب وقوع حوادث شغلی می شود بلکه احتمال
تاثیر بر روي كيفيت زندگي آنان دارد .ولیکن مطالعات
چندانی در رابطه با تاثیر حوادث شغلی بر ابعاد کیفیت
زدگی کاری کارگران در ایران و به خصوص صنایع فوالد
صورت نگرفته است .تنها در این زمینه می توان به مطالعه
حلوانی و همکاران ( )16اشاره نمود که در داخل کشور به
بررسی ارتباط بعد سالمت جسمانی کیفیت زندگی کاری
با حوادث ناشی از کار پرداخته است .آنان از مطالعه خود
نتیجه گرفتند كه شرايط ناايمن و آسيب هاي ناشي از
حوادث كار ،مي تواند كيفيت زندگي افراد را تحت تأثير
قرار داده و باعث كاهش سطح سالمت جامعه گردد .آنان
پیشنهاد نمودند که تحقيقات بيش تری انجام گیرد جهت
فهم اين كه آسيب هاي شغلي تا چه حدي كيفيت زندگي
افراد صدمه ديده را تحت تأثير قرار مي دهد و نيز چگونه
اين حوادث بر روي كيفيت زندگي آن ها اثر مي گذارد.
بررسی هر یک از مؤلفه های كیفیت زندگی كاری در
1- National Institue for Occupational Safety & Health
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فرآیندی است که به وسیله آن اعضای سازمان از راه مجاری
ارتباطی تعریف شده در تصمیماتی که به خصوص بر شغل
شان و به طورکلی بر محیط کارشان تأثیر می گذارند به
نوعی دخالت نموده و در نتیجه مشارکت ،خشنودی آن ها
از کار بیش تر شده و فشار عصبی ناشی از کار نیز کاهش
می یابد (.)11
هدف اکثر برنامه هاي كيفيت زندگي كاري اجرا شده،
افزایش رضايت مندي شغلي عمل كرد كاركنان از طريق
ارتقاء سطح انگيزش دروني آنان بوده است .نتایج مطالعات
انجام شده نشان می دهد که اجراي برنامه های کیفیت
زندگی موجب كاهش ميزان شكايات كاركنان ،كاهش
میزان غيبت از كار ،كاهش ميزان اعمال مقررات انضباطي،

فرهنگ سازمانی است که کارکنان بر اساس آن احساس
مالکیت ،خودگردانی ،مسوولیت و عزت نفس می نمایند
و در ضمن مجموعه ای از شاخص هایی است که در
محیط کاری جاری می باشد .والتون این شاخص ها را
در هشت گروه ،دستمزد کافی و منصفانه ،شرایط کاری
ایمن و سالم ،فرصت برای توسعه بالواسطه استعدادهای
انسانی ،فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده ،انسجام
اجتماعی در سازمان کار ،حقوق فردی در سازمان کار،
کار و کل فضای زندگی و ارتباط اجتماعی زندگی شغلی
طبقه بندی و ارایه نموده است .از طرفی ،استیفن رابینز،
الور و ،...از جمله دانشمندانی هستند که روش هایی را
برای سنجش کیفیت زندگی کاری ارایه نمودند ( )14که
بعضاً دارای مشترکاتی با روش والتون می باشد .یکی از
روش های معتبر در این زمینه ،پرسش نامه ارایه شده از
طرف NIOSH1می باشد که در آن بیش تر به جنبه های
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روش کار

مطالعه حاضر از نوع مورد و شاهدی ()Case/control
بوده که جامعه مورد مطالعه آن را کارگران مرد شاغل
در یکی از شرکت های تولید فوالد در ناحیه شمال
غرب ایران تشکیل داده است .در راستای انجام مطالعه
در ابتدای امر برای مشخص نمودن نمونه های مورد،
کلیه پرونده ها و مدارک کارگرانی که از زمان تاسیس
شرکت در سالن تولید دچار حادثه شده بودند و شرح
وقوع حادثه ثبت شده  ،مورد بررسی قرار گرفت و لیست
افراد حادثه دیده استخراج گردید .جهت تعیین افراد
شاهد نیز از روی لیست کارگزینی ،کارگران شاغل در
خطوط تولید که سابقه هیچ گونه حادثه شغلی را در
زندگی کاریشان نداشتند ،پس از همسان سازی از نظر
متغیرهای مختلف سنی ،سابقه کاری ،سطح درآمد و
 ...با گروه مورد ،به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
از آن جایی که بيماري هاي مزمن قلبي عروقي ،ديابت،
سرطان ،بيماري كليوي تحت همودياليز ،نارسايي تنفسي،
اختالالت اسكلتي عضالني ،مولتيپل اسكلروزيس ،اعتياد به
مواد مخدر در خود يا خانواده و افراد مطلقه ،جزو عوامل
مخدوش گر كيفيت زندگي هستند ( ،)17برای آگاهي از
وجود عوامل مخدوش گر و کنترل آن ها در افراد مورد
مطالعه ،پرونده هاي پزشكي کلیه نمونه ها (مورد و شاهد)
با دقت بررسي و در صورت وجود از جامعه مورد مطالعه
خارج شدند .در نهایت در بازه زمانی  1384-1390تعداد
76

تکفل ،تعداد فرزندان ،نوع و پيامد حادثه ،عضو صدمه
ديده )... ،و بخش دوم آن نیز شامل پرسش نامه تعدیل
یافته کیفیت زندگی کاری  NIOSHبا  20سوال بود.
سواالت مربوط به بخش کیفیت زندگی کاری ،سواالتی
در رابطه با ارگونومی و ايمنی ،ساعات کار -زندگی ،ارتباط
با همکاران و سرپرستان ،مشارکت در تصميم گيری ها،
عدالت در پرداخت ها ،امکان ارتقاء و پيشرفت ،حمايت
از طرف مديريت و سرپرستان و رضايت شغلی و استفاده
از مهارت فردی در شغل بودند ( .)15هر سؤال پرسش
نامه با مقیاس لیکرت دارای چهار گزینه با امتیاز  1تا 4
بوده که آزمودنی بايد يکی از گزینه ها را انتخاب می کرد.
حداقل و حداکثر امتیاز قابل کسب توسط آزمودنی برای
بیست سوال فوق به ترتیب  20و 80امتیاز بوده که در
مجموع امتياز اکتسابی توسط فرد نشان دهنده وضعيت
کيفيت زندگی کاری وی می باشد .کسب نمره پایین تر از
 30نشان دهنده کيفيت زندگی کاری عالی و نمره باالتر
از  70نشان دهنده کيفيـت زندگی کاری ضعيف بوده
که نحوه تفسیر نمرات اکتسابی از پرسش نامه در جدول
شماره ( )1ارایه شده است.
در مطالعه حاضر جهت تعيين روایی پرسش نامه از دو
روش بررسي اعتبار صوری و تعيين شاخص اعتبار محتوا
استفاده شد که شاخص اعتبار محتوا درصد توافق بين
متخصصين برای هر عبارت و ابزار کلی را نشان می دهد.
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محیط کار می تواند اطالعاتی را فراهم سازد كه براساس
آن شرکت یا سازمان قادر شود با اتخاذ خط مشی مناسب و
پرداختن به راه کارهای مطلوب ،در جهت بهبود عمل کرد،
ارتقای ایمنی محیط و شاغلین ،افزایش بهره وری مناسب
انسانی و در نهایت بهبود كیفیت زندگی كاری شاغلین گام
بردارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر حوادث شغلی
بر کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن در شاغلین یک شرکت
فوالد سازی در شمال غرب ایران طراحی و اجرا گردید
و انتظار می رود نتایج آن کمکی در جهت بهبود كيفيت
زندگي کاری مرتبط با سالمت شاغلين نماید.

 110نفر دارای پرونده حادثه بودند که  100پرونده حایز
شرایط در مطالعه تشخیص داده شده و گروه مورد را
تشکیل دادند .بر این اساس برای پیش گیری از اوریبی
اندازه حجم نمونه و قابلیت مقایسه 100 ،نفر دیگر نیز از
همان سالن که فاقد سابقه حادثه شغلی بودند به عنوان
شاهد برای بررسی و مقایسه با ابعاد کیفیت زندگی کاری
افراد حادثه دیده انتخاب شدند.
اطالعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ای
متشکل از دو بخش ،جمع آوری شد .بخش اول شامل
سؤاالت مربوط به خصوصیات فردی (دموگرافیکی) و
شغلی شاغلین (سن ،سابقه كار ،وضعيت تأهل ،سطح
تحصيالت ،نوع شغل ،وضعيت اقتصادي ،تعداد افراد تحت

بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین یک شرکت فوالد سازی...

جدول(-)1نحوه تفسیر کیفیت زندگی کاری شاغلین
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ
ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﻋﺎﻟﻲ

ﺟﺪول)-(1ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ

جای سؤاالت پرسش نامه تغییر داده شد) و از طریق تست
مجدد ( )test re-testاعتبار آن محاسبه و ضریب آلفای

ﻧﻤﺮه
>30

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﻣﺘﻮﺳﻂ70

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺿﻌﻴﻒ

50-70
<70

در اين راستا از شاخص اعتبار محتوای والتس باسل استفاده
گرديد که در اين روش «مربوط بودن»« ،واضح بودن» و
«روان بودن» سؤاالت پرسش نامه مورد بررسی قرار داده
شد .بدين ترتيب پرسش نامه براساس اهداف پژوهش و با
استفاده از مقاالت و مطالعات ساير پژوهش گران تنظيم و
جهت تعيين اعتبار صوري ،در اختیار پنج نفر از کارگران
شاغل در شرکت فوالد و جهت تعيين شاخص اعتبار
محتوا نیز در اختيار پنج نفر از اساتید و متخصص در این
زمینه (پانل خبرگان) قرار داده شد .پس از بررسي نظرات
ارایه شده ،با توجه به امتيازدهي کارشناسان به سه معيار
«مربوط بودن»»،واضح بودن» و «ساده بودن» ،پرسش
نامه نهايي تنظيم گرديد .برای بررسی پایایی نیز پرسش
نامه قبل از شروع طرح توسط ده نفر از شاغلین شرکت
تکمیل شد ،سپس بعد از دو هفته دو باره پرسش نامه
مورد نظر توسط همان ده نفر مجددا ً تکمیل (در بار دوم

یافته ها

نتایج مقایسه اطالعات دموگرافیک و شغلی کارگران
مورد مطالعه در جدول ( )2ارایه شده است .براساس نتایج
به دست آمده ،میانگین سنی و انحراف معیار افراد شاهد
و مورد به ترتیب  31/8±6/7سال و  32/8±6/5سال در
محدوده سنی حداقل  21و حداکثر  53سال می باشد.
اما انجام آزمون تی زوجی هیچ گونه تفاوت معنی داری را

ﺟﺪول ) -(2ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي )دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ( اﻓﺮاد ﺷﺎﻫﺪ ) (n=100ﺑﺎ ﻣﻮرد )(n=100
جدول ( -)2مقایسه میانگینهای عوامل فردی (دموگرافیکی) افراد شاهد ( )n=100با مورد ()n=100
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ
ﺳﻦ

ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ

ﻗﺪ

ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان

)34/5(9/2

)34/1(2/9

0/357

)173/8(7/4

)174(8/1

)25/8(4/3

)24/7(4/1

≤40

)46/5(3/8

)77/6(10/4

ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪن

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

0/302

 20-29ﺳﺎل

وزن

ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
)X±(SD
)31/8 (6/7

ﮔﺮوه ﻣﻮرد
)X±(SD
)32/8 (6/5

)26/5(2/1

 30-39ﺳﺎل

> 5ﺳﺎل

 5-9ﺳﺎل

P-value

)5/75(2/9
)2/9(1/1
)6/6(1/3

)26/0(2/1

)44/2(3/4

0/280
0/088
0/553

)75/0(11/7

0/088

)5/77(3/7

0/966

)2/7(1/1
)6/6(1/2

0/061

0/414
0/818

≤ 10

)12/9(1/9

)12/1(1/4

0/289

ﺑﺪون ﻓﺮزﻧﺪ
 1-3ﻓﺮزﻧﺪ

)43(%23/1
)143(%76/9

)43(%23/1
)143(%76/9

0/280
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ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري ﺧﻮب

30-50

کرونباخ آن  0/89به دست آمد .الزم به ذکر است که
پایایی پرسش نامه مذکور قب ً
ال نیز در مطالعات دیگر (-19
 )18با آلفای  0/91مورد تأیید قرار گرفته بود .در نهایت
پرسش نامه ساخته شده در بین تمام نمونه های مورد
و شاهد توزیع و پس از تکمیل و جمع آوری ،اطالعات
به دست آمده وارد کامپیوتر شد .برای ورود اطالعات به
کامپیوتر و تجزیه و تحلیل آن ها از نسخه  22نرم افزار
آماري  SPSSاستفاده گردید .برای مقایسه میانگین نمرات
به دست آمده بین دو گروه مورد مطالعه نیز آزمون های
آماری تی زوجی و χ2انجام و تحلیل نتایج در سطح معنی
داری کم تر از  0/05بررسی شد.

جلیل نظری و محمد دشتی

می باشد ،که انجام آزمون آماری تی بین میانگین نمرات
کیفیت زندگی کاری افراد مورد مطالعه نشان دهنده
اختالف آماری شدیدا ً معناداری ( )p<0.001بین دو گروه
مورد مطالعه می باشد .هم چنین بررسی بیش تر نتایج
نشان داد ،در حالی که  %53از گروه مورد در گروه متوسط
از نظر کیفیت زندگی کاری قرار داشتند ،فقط  %21از
افراد گروه شاهد دارای کیفیت زندگی کاری متوسط (-70
 )50بودند .آنالیز این نتایج با استفاده از آزمون  χ2نیز
نشان دهنده توزیع ناهمگن افراد از نظر میانگین کیفیت
زندگی کاری بین دو گروه مورد مطالعه می باشد .با توجه
به همسان سازی سنی و سابقه کار افراد دو گروه مورد

متغیرهایﻣﻮرد )=100
ارتباط (n =100ﺑﺎ
مقایسهﺷﺎﻫﺪ )
دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ اﻓﺮاد
دموگرافیکی(nافراد شاهد ( )n =100با مورد ()n =100
ﺟﺪول ) -(3ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي جدول (-)3
ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻫﻞ
ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﺷﻐﻞ دوم

ﻣﺠﺮد

ﻣﺘﺎﻫﻞ
زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ

دﻳﭙﻠﻢ
ﺑﺎﻻي دﻳﭙﻠﻢ
دارد
ﻧﺪارد

78

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
36

64
17

61
22
4
96

ﮔﺮوه ﻣﻮرد
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
41

59
65

32
3
2

P-value
0/450
0/001

0/659

98
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بین دو گروه مورد مطالعه نشان نداد .هم چنین در بررسی
نتایج طبقه بندی سنی افراد مطالعه نیز هیچ گونه اختالف
آماری معنی داری از نظر توزیع سنی بین گروه های مورد
مطالعه مشاهده نشد .به عبارت دیگر دو گروه از نظر سنی
همسان می باشند.
از نظر وضعیت تاهل بیش تر کارکنان مورد مطالعه
(شاهد و مورد) را افراد متأهل ( )%61/5تشکیل داده و
انجام آزمون آماری χ2توزیع همگنی را از نظر وضعیت
تاهل بین دو گروه مورد مطالعه نشان داد .بررسی میانگین
سابقه کاری کارکنان مورد مطالعه نیز نشان داد که
میانگین و انحراف معیار سابقه کار افراد شاهد و مورد
به ترتیب  5/8±2/9سال و  5/7±3/7سال در محدوده 1
تا  15سال می باشد و انجام آزمون تی زوجی هیچ گونه
تفاوت معنی داری را بین میانگین ها نشان نداد .بررسی
نتایج طبقه بندی سابقه کاری افراد مورد مطالعه با استفاده
از آزمون آماری تی زوجی نیز هیچ گونه اختالف آماری
معناداری را از نظر توزیع سابقه کاری بین گروه های مورد
مطالعه مشخص نکرد.
همان طوری که در جدول ( )2نشان داده شده در
بررسی میانگین سایر عوامل فردی (قد ،وزن و شاخص
توده بدن) بین دو گروه شاهد و مورد نیز هیچ گونه
اختالف آماری معنی داری مشاهده نشد .بررسی وضعیت
تعداد فرزندان بین دو گروه نیز توزیع تقریبا یکسانی
داشته و در انجام آزمون آماری  χ2نیز هیچ گونه اختالف
آماری بین آن ها مشاهده نشد .به عبارت دیگر دو گروه از
نظر سابقه کار نیز همسان می باشند.

جدول( )3ارتباط بین وضعیت تأهل ،سطح تحصیالت
و وجود شغل دوم در افراد مورد مطالعه را نشان می دهد.
همان طوری که در جدول فوق می توان مشاهده کرد ،به
جز سطح تحصيالت که اختالف شدیدا ً معناداری را از نظر
آماری ( )p<0.001در بین گروه های شاهد (حادثه ندیده)
و مورد (حادثه دیده) نشان می دهد ،در سایر پارامترها
هیچ گونه اختالفی از نظر آماری بین دو گروه مورد مطالعه
مشاهده نشد.
جدول( )4مقایسه میانگین نمره کیفیت زندگی کاری
و ابعاد هشت گانه آن را در دو گروه مورد مطالعه نشان
می دهد .اگر چه براساس نتایج به دست آمده میانگین
نمره کیفیت زندگی کاری هر دو گروه مورد مطالعه در رده
خوب ( )30-50ارزیابی می گردد ،ولیکن نتایج مطالعه
نشان دهنده کسب میانگین نمره پایین تر توسط گروه
شاهد( )47/9±2/3نسبت به گروه مورد ()49/5±2/3

بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین یک شرکت فوالد سازی...

ﺟﺪول) -(4ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات اﺑﻌﺎد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري دوﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ)ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺪﻳﺪه( و ﻣﻮرد )ﺣﺎدﺛﻪ دﻳﺪه(
جدول( -)4مقایسه ميانگين نمرات ابعاد کیفیت زندگی کاری دوگروه شاهد(حادثه ندیده) و مورد (حادثه دیده)
ﺷﺎﺧﺺ )ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال در ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ (

4/68±0/68

5/09±0/68

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎران و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن )2ﺳﻮال(

5/08±0/72

ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ )2ﺳﻮال (

6/58±0/88

ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮيﻫﺎ )2ﺳﻮال(

اﻣﻜﺎن ارﺗﻘﺎء و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ )3ﺳﻮال(

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن )2ﺳﻮال(

رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﺮدي در ﺷﻐﻞ )3ﺳﻮال(

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎري )20ﺳﻮال(

مطالعه می توان نتیجه گرفت که این اختالفات احتماالً
به دلیل تاثیر حوادث بر کیفیت زندگی کاری افراد حادثه
دیده می باشد .در بررسی بیش تر نتایج برای مشخص
نمودن علت اختالفات ،نتایج میانگین های به دست آمده
از ابعاد هشت گانه در دو گروه مورد مطالعه نشان داد که
میانگین نمرات تمامی ابعاد به جز بعد ارتباط با همکاران
و سرپرستان و بعد حمایت از طرف مدیریت و سرپرستان
در گروه شاهد کم تر از گروه مورد و در بعد ارتباط با
همکاران و سرپرستان و بعد حمایت از طرف مدیریت و
سرپرستان در گروه شاهد بیش تر از گروه مورد بوده است.
انجام آزمون تی زوجی بین میانگین های ابعاد هشت گانه
نشان دهنده اختالف شدیدا ً معنادار آماری بین تمام ابعاد
به جز بعد ساعات کار و زندگی ،بعد عدالت در پرداخت
و بعد رضایت شغلی و استفاده از مهارت های فردی در
شغل می باشد .به عبارت دیگر وقوع حوادث بیش ترین
تاثیر خود را به ترتیب بر روی ابعاد ارگونومی و ایمنی و
کم ترین تاثیر را بر ساعات کار و زندگی داشت.

بحث

نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد كه
تفاوت قابل توجهي در ميانگين نمرات كيفيت زندگي
در افراد مورد (حادثه ديده) نسبت به افراد شاهد (حادثه
ندیده) وجود دارد ،به طوری که میانگین نمره کیفیت
زندگی کاری افراد مورد بیش تر از افراد شاهد بود .اگر چه
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار  ،جلد  /9شماره  /1بهار 1398

4/88±0/61

5/59±0/57

70/29±0/80

47/90±2/25

0/001
0/737

3/78±0/73

0/001

6/81±0/83

0/058

5/30±0/70

0/002

49/51±2/30

0/001

5/74±0/60

7/40±0/94

0/001
0/001
0/377

در کل هر دو گروه از کیفیت زندگی خوبی برخوردارند،
ولی بررسی بیش تر نتایج نشان داد ،اکثریت ()%79
افراد شاهد دارای کیفیت زندگی کاری خوب می باشند
در حالی که فقط  %47افراد مورد دارای کیفیت زندگی
کاری خوب بودند .از طرف دیگر در حدود یک پنجم
( )%21افراد شاهد دارای کیفیت زندگی کاری متوسط
بوده ولی بیش از یک دوم (53س) افراد مورد دارای کیفیت
زندگی کاری متوسط می باشند .بنابراین حادثه می تواند
به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر کیفیت زندگی
کاری کارگران مورد مطالعه مطرح باشد .در این راستا
مقایسه توزیع نمره کیفیت زندگی کاری و ابعاد مختلف
آن بین دو گروه نیز نشان دهنده تفاوت شدیدا ً معنادار از
نظر آماری بوده و این یافته با نتایج مطالعه برخورداری و
همکاران ( )20که با عنوان بررسی ارتباط کیفیت زندگی
کاری با حوادث ناشی از کار در پروژه سد و نیروگاه رودبار
لرستان در سال  89صورت گرفته هم سو می باشد .آنان
در مطالعه خود نیز گزارش نمودند که کیفیت زندگی
کاری کارگران حادثه دیده در مقایسه با افراد حادثه
ندیده اختالف آماری معناداری داشته( )p<0.05و چنین
نتیجه گرفتند که شرایط بد و ناایمن کاری و آسیب های
شغلی می تواند سالمتی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و
باعث کاهش کیفیت زندگی کاری شاغلین گردد (.)20
بررسی نتايج ابعاد کیفیت زندگی کاری نیز حاكي
از تغيير معنادار در پنج بعد (مقياس ارگونومي و ايمني،
79
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ارﮔﻮﻧﻮﻣﻲ و اﻳﻤﻨﻲ )3ﺳﻮال(
ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ )3ﺳﻮال(

ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
)(X±SD
6/45±0,78
7/35±0/88

ﮔﺮوه ﻣﻮرد
)(X±SD
8/00±0/83
7/39±0/80

P-value

جلیل نظری و محمد دشتی

کاری با حوادث ناشی از کار گزارش دادند که شرايط
آسيب هاي ناشي از حوادث كار ،مي تواند
ناايمن و
كيفيت زندگي افراد را تحت تأثير قرار داده و باعث كاهش
سطح سالمت جامعه گردد.
بررسی نتایج بعد اول کیفیت زندگی کاری (ارگونومي
و ايمني) ،در دو گروه مورد مطالعه نشان داد که افراد مورد
نسبت به افراد مورد وضعیت بدتری داشتند .بررسی های
انجام شده در شرکت نشان داد که تمامی شاغلین در
شرکت هر ساله آموزش های مربوط به ارگونومی و ایمنی
مربوطه را به صورت تئوری گذرانده و تحت آزمون قرار
گرفته و در صورت مردودی در آزمون های مربوطه
احتمال لغو قرارداد کاریشان نیز وجود دارد و رعایت این
اصول و قوانین در شرکت برای تمامی شاغلین الزامی
می باشد .در این راستا با در نظر گرفتن سطح تحصیالت
افراد مورد که به طور معنی داری از افراد شاهد پایین تر
بود ،می توان نتیجه گرفت که آموزش های ایمنی داده
شده به این افراد هیچ تاثیری در تغییر نگرش آن ها
نسبت به مسایل ایمنی نداشته و هدف کارگران فقط
گرفتن یک گواهی جهت ادامه قرارداد کاریشان بوده
است .با توجه به نتایج فوق ضروری است اقدامات اساسی
در جهت اصالح روش های آموزشی در شرکت به عمل
آید .از آن جایی که يكي از مسایل مهم ،آموزش در حين
انجام كار و ارزيابي اطالعات زمينه اي در ارتباط با كاربرد
80

همکاران در این راستا نشان داده که رفتار انسانی عامل
اصلی حوادث شغلی بوده و بیش ترین فراوانی حوادث
نیز به علت رفتار ناایمن و در گروه سنی  36-55سال
می باشد( .)24لذا متخصصين معتقدند تغيير رفتار
كارگران توسط آموزش ،از عوامل كاهش حوادث بوده و
چهار عامل مهندسي صحيح ،محيط سالم ،آموزش و اجبار
در كاهش حوادث مؤثر می باشند( .)25ولیکن باید در نظر
داشت که برنامه ها و مداخالت آموزشي به شيوه خاص
برروي تغییر رفتار متمركز شوند چرا كه تغيير رفتار است
که مي تواند بهبود عمل كرد ايمني را تسريع بخشد .از
آن جایی که باور فرد يا انتظاراتش درباره تغيير رفتار،
مخصوصاً خودكارآمدي ،كنترل درك شده و انتظارات

از پيامد ،از مفاهيم كليدي تغيير رفتار می باشد ،لذا
در این مورد باید كنترل رفتاري درك شده با شروع و
حفظ رفتارهاي بهداشتي همراه باشد که براساس نتایج
مطالعات بين كنترل رفتاري درك شده با رضايت شغلي،
كارآيي ،تعهد و بروز حوادث ارتباط مستقيمي وجود دارد
(.)26-28
از آن جایی که محققان در مطالعات خود بر اهميت
و نقش نگرش هاي مدير ،ناظران و كارگران بر ايمني
و سالمت در محيط كار تاكيد كرده اند و آن را يكي از
فاكتورهاي مهم در رفتار سالم و ايمن معرفي كرده اند
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار  ،جلد  /9شماره  /1بهار 1398
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ارتباط با همکاران و سرپرستان ،مشارکت در تصمیم
گیری ها ،امکان ارتقاء و پیشرفت و حمایت از طرف
مدیریت و سرپرستان) از هشت بعد ،در گروه مورد در
مقایسه با گروه شاهد بود .اما در ابعاد ساعات كار و
زندگي ،عدالت در پرداخت ها و رضایت شغلی و استفاده
از مهارت های فردی در شغل بین دو گروه مورد مطالعه
اختالف معني دار مشاهده نشد .این یافته گواه بر اين
مساله می باشد که حوادث ناشي از كار ،مي تواند كيفيت
زندگي افراد را تحت تأثير قرار داده و باعث كاهش سطح
سالمت جامعه گردد .این یافته با نتایج مطالعه حلوانی و
همکاران ( )16هم سو می باشد که در مطالعه خود در
مورد ارتباط بین بعد سالمت جسمانی کیفیت زندگی

مسایل آموزش داده شده و مداخالت متخصصین ذیربط
در محیط كار می باشد ،در این راستا آموزش مؤثر ،نظارت
دقیق و تدوین دستورالعمل های مناسب جهت پیش
گیری از وقوع حوادث پیشنهاد می گردد( .)21به زبان
دیگر از طریق آموزش های صحیح و میدانی به کارگران
نشان داده شود كه چطور كارشان را بدون اين كه خودشان
يا ديگران را به مخاطره اندازند ،انجام دهند.
عوامل انساني از مهم ترین عوامل بروز حوادث در
محیط کار می باشد که این عوامل شامل عدم آگاهي،
عدم وجود انگيزه كافي ،نگرش منفي ،باورهاي غلط،
رفتارهاي غير ايمن و عدم صالحيت كاري ،عدم وجود
قوانين و دستورالعمل هاي مناسب و تقويت رفتارهاي غير
ايمن توسط مديران مي باشد( .)22-23مطالعه کاکایی و

بررسی تاثیر حوادث شغلی بر کیفیت زندگی کاری شاغلین یک شرکت فوالد سازی...

شرکت الزم و ضروری می باشد .زیرا ارزیابی منظم کیفیت
زندگی کاري می تواند به طور بالقوه اطالعات مهمی درباره
رفاه عمومی شاغلین ،رضایت شغلی و فشار مربوط به کار
را در اختیار سازمان ها قرار دهد (کوپر  )2006و به عنوان
یکی از پیش فرض ها برای برانگیختن افراد ،بهبود رضایت
و خشنودی شغلی مطرح شود (کروگر و همکارانش
 .)2002افرادی که از شغل خود رضایت باالیی داشته
باشند کم تر شکایت کرده ،طوالنی تر زندگی می کنند ،از
سالمت جسمی و روانی بهتري برخوردار می شوند ،وظایف
جدید مربوط به شغل خود را سریع تر یاد گرفته و در
حوادث شغلی کم تري نیز درگیر می شوند (استریتس،
 .)1981بنابراین در صورتی که کیفیت زندگی کاری
شاغلین افزایش یابد ،به طبع آن رضایت شغلی آن ها نیز
افزایش خواهد یافت.
مطالعه حاضر هم چون مطالعات دیگر با یک سری
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نتیجه گیری

نتايج مطالعه حاضر گواه بر اين است كه دو گروه
مورد مطالعه (افراد حادثه دیده و حادثه ندیده) از نظر
متغیرهای عوامل فردی (سن ،قد ،وزن ،شاخص توده
بدنی ،سابقه کاری ،درآمد ،و تعداد فرزندان) هیچ گونه
اختالف آماری را با استفاده از آزمون  tنشان ندادند
که این نتایج نشان دهنده همگن بودن دو گروه از نظر
متغیرهای فوق می باشد .براساس نتایج به دست آمده
حوادث ناشي از كار ،مي تواند كيفيت زندگي افراد را تحت
تأثير قرار داده و باعث كاهش سطح سالمت شاغلین گردد.
بنابراین توصیه می شود از بهبود کیفیت زندگی کاری
به عنوان یک ابزار موثر در افزایش رضایت مندی شغلی،
بهبود کارایی و بهره وری سازمانی شاغلین و پیش گیری
از وقوع حوادث استفاده شود که این امر نه تنها می تواند
سطح سالمت جامعه کاری را حفظ کند بلکه آن را ارتقا
نیز می بخشد که در این زمینه مدیران صنایع و مسوولین
ذیربط دارای نقش کلیدی و مهم می باشند.

پیشنهادات

پیشنهاد می شود از آن جایی که تعهد مديريت،
آموزش و تبادل اطالعات و محيط حمايتي از جمله عوامل
بازدارنده از وقوع حوادث مي باشند ( ،)30مدیــران
واحدها بــا استفاده از نتایــج ایــن مطالعه می توانند
بــا برقــراری ارتبــاط صحیــح بــا مسوولین ایمنی
81
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( ،)29لذا هنگام طراحي دوره هاي آموزشي بايد
فرصت هايي را براي ارتقاي خودكارآمدي شاغلین در
جهت ارتقاء مهارت هاي زندگی ،حفظ و نهادینه کردن
رفتارهای بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی
کاریشان در نظر گرفت.
نکته قابل توجه دیگر در تغییرات ابعاد کیفیت زندگی
این بود که افراد گروه مورد در بعد ارتباط با همکاران و
سرپرستان و بعد حمایت از طرف مدیریت و سرپرستان
کیفیت بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند که این یافته
می تواند عدم وجود قوانين و دستورالعمل هاي مناسب و
تقويت رفتارهاي غير ايمن توسط مديران باشد ()22-23
که این امر منجر به آزادی عمل و تحرک افراد حادثه دیده
در محیط کار شده است .به عبارت دیگر این گونه افراد
با توجه به احساس حمایت از طرف مدیریت و داشتن
ارتباط گرم و صمیمی با همکاران و سرپرستان به راحتی
امکان سرکشی به هر قسمت و واحدی را می کنند که
این امر می تواند یکی از عوامل مهم در ایجاد حادثه باشد.
با توجه به یافته های مطالعه حاضر ارزیابی منظم و
دقیق کیفیت زندگی کاری شاغلین و اجرای برنامه های
مداخله ای برای بهبود کیفیت زندگی کاری شغلی آن در

محدودیت هایی مواجهه بود که مهم ترین آن استفاده
از سنجش های خود گزارشی است که در این روش
پاسخ های داده شده ممکن است به وسیله جواب های
نادرست تحت تاثیر قرار گیرد .برای مقابله با این مشکل،
به کلیه افراد مورد مطالعه اطمینان داده شد که پرسش
نامه های تکمیل شده بی نام و محرمانه خواهد بود .در
ضمن در هنگام تکمیل پرسش نامه ها راهنمایی های الزم
به افراد داده شد .محدودیت دیگر مطالعه این بود که
عوامل محیطی تاثیر قابل توجهی بر روی نحوه پاسخ گویی
به سواالت دارد که نمی توان این عوامل را کنترل نمود.
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 در ضمن پیشنهاد می گردد که تحقيقات.)31( کنند
بيش تری با طراحي روش و ابزارهاي خاص جهت فهم اين
مساله انجام شودكه حوادث شغلي تا چه حدي كيفيت
.زندگي افراد صدمه ديده را تحت تأثير قرار مي دهد

تشکر و قدردانی

نويسندگان اين مقاله بر خود الزم مي دانند ضمن
سپاس گزاري صمیمانه از تمامي كارگراني كه در اين
 سرپرستان، معاونین، از مديرعامل،مطالعه شركت داشتند
بخش ها و مسوول ايمني و بهداشت و ساير كاركنان
 تشكر،شرکت فوالد براي همكاري در اجراي مطالعه
.می نمايند

بهداشت و حمایــت از آنــان و ایجــاد محیــط مناســب
بــرای ادامــه فعالیــت حرفــه ای در جهــت کاهــش
 روان شــناختی و افزایــش ســطح،فشــارهای فیزیکــی
 هم.کیفیــت زندگــی کاری شاغلین متمرکــز شــوند
چنیــن با سیاست گذاری و پیاده سازی اصول مدیریتی
 گامی،ارگونومی مشارکتی از طریق آموزش های مداوم
در جهت ارتقاء کیفیت زندگی کاری و به طبع آن ارتقاء
 کاهش میزان حوادث و در نهایت ارتقاء بهره وری،ایمنی
 عالوه بر آن از طریق افزایش کمیت و کیفیت.بردارند
دوره های آموزشی مورد نیاز ایمنی و گفتگوی بیش تر
مدیران و سرپرستان با کارگران در زمینه ایمنی به منظور
بهبود نگرش ایمنی و بالتبع کاهش حوادث شغلی تالش
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A B ST R AC T
Introduction: Besides the occupational accident physical, psychological damages, and its economic losses,
it can have a serious effect on the quality of working life. Therefore, the aim of this study was to investigate
the effects of occupational accidents on the quality of working life and its dimensions among workers in a
steel manufacturing companies.
Material and Methods: This case-control study was carried out among 100 workers (case) with an
occupational accident history and 100 workers with no history of incident (control) in the production
lines of a steel company during the period of 2012 to 2016. The study was conducted after matching
the confounding variables such as age, work history, income level, etc. Data were collected using the
NIOSH quality of work life questionnaire. For statistical analysis, SPSS 16 was used and χ2 and paired t-test
statistical analysis were performed.
Results: According to the results of current study, the quality of work life average scores of the case
(47.6±2.3) and control (49.5±2.3) groups was highly significant (p<0.001). Also, six out of eight dimensions
of the quality of life was significantly affected by occupational accidents, but the highest and lowest
influence was found on ergonomics and safety aspect, and the work and life aspect, respectively.
Conclusion: According to the result of this study, it can be concluded that occupational accidents are one
of the important factors that influence the workers’ quality of work life. Therefore, quality of working life
can be considered as a helpful tool in increasing job satisfaction, improving the efficiency and employability
of employees and preventing accidents.
Keywords: Occupational Accident, Steel Company, Quality of Working Life

HOW TO CITE THIS ARTICLE
Nazari N, Dashti M. (2019). Study the impacts of occupational accidents on the quality of working life among workers in a steel
company (A case study). Journal of Health and Safety at Work, 9(1): 73-83.

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights granted to the Journal of Health and Safety at Work.
This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution.
License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

