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...شاغل در صنایع استان قمزنانروانسالمتوضعیت یبررس692

1394، سال 8، شماره 14دوره فسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی ر

مقدمه
هاي اجتماعی و شغلی ان در محیطامروزه حضور زن

هاي از دیگر سو زنان نقش].1[ناپذیر استامري اجتناب
گاهی انجام وظایف زنان . متعددي در زندگی بر عهده دارند

در خانواده در کنار فعالیت خارج از خانه، زنان شاغل را در 
معرض تعارض جدي قرار داده و آنها را مستعد ایجاد تنش 

انجام تحقیقات و ].2[نمایدروحی میو آسیب جسمی و 
آوري اطالعات علمی در مورد تعیین سالمت عمومی جمع

. معیوب استچرخههاي شغلی دچار یک زنان در محیط
در کشور ما فرض ایمن بودن محیط کار زنان، منجر به 

هاي خطرتحقیقات اندك در این حوزه و ناشناخته ماندن 
انجام تحقیقات ایجاد موجود شده و انگیزه کافی براي 

این در حالی است که نتایج مطالعات انجام ]1[نشده است
آور دهد که زنان در حد مردان با عوامل زیانشده نشان می

محیط کار در تماس بوده و نیازمند توجه و مراقبت 
].3[بیشتري هستند

دهد که نرخ به مروري بر متون علمی نشان می
هاي کاري در خالل ر محیطکارگیري و استخدام زنان د

افزایش یافته % 8/4برابر با 1995-2005دوره ده ساله 
است در حالی که این نرخ براي مردان در مدت مشابه 

این روند نشان از افزایش ].4[گزارش شده است% 1/1
تعداد زنان شاغل در صنعت داشته و لزوم انجام تحقیق در 

.سازدرا روشن میمورد اثرات محیط کار بر سالمتی آنها 
از آنجا که الگوهاي شغلی، فیزیولوژیکی و روانی فعالیت 
زنان و مردان با یکدیگر متفاوت گزارش شده است، 

در بیانیه مرتبط با روز 2015سازمان جهانی کار در سال 
هاي فردي و جهانی ایمنی، بر لزوم توجه به تفاوت

بررسی کید نموده و انجامأهاي کاري تجنسیتی در محیط

و Ramos. ها را خواستار شده استدقیق این تفاوت
اي بین مردان و زنان به همکاران طی یک بررسی مقایسه

این نتیجه رسیدند زنان استرس بیشتري در محیط کار 
نمایند و از اختالالت اسکلتی و عضالنی بیشتري تحمل می

در مطالعات دیگري این تفاوت ،همچنین].5[برندرنج می
یید قرار گرفته أهاي فوقانی مورد تخصوص در اندامبه

].4[است

در دهه گذشته، در کشور ما بررسی سالمت شغلی زنان 
هاي مشخص کمتر به عنوان یک طیف خاص با محدودیت

به هر حال این موضوع ].1[مورد بررسی قرار گرفته است
. مورد توجه محققین سایر کشورها قرار داشته است

و همکاران در یک دوره سه ساله تا سال Chauتحقیقات
کارگر زن نشان داد که زنان زیر 22952بر روي 2014

هاي سال و افراد کم تجربه در معرض بیشترین آسیب25
8300تحقیقی دیگر در چین بر روي ].6[شغلی هستند

% 9/51کارگر زن شاغل در صنایع الکترونیک نشان داد که 
. اندالتري حوادث شغلی مواجه بودهزنان با یک یا تعداد با

درصد افراد مورد مطالعه اظهار 60بیش از ،همچنین
این ].3[اند که درگیر یک بیماري شغلی هستندنموده

روند در حوزه مسایل و مشکالت روانی محیط کار نیز دیده 
در هندوستان، سالمت شو همکارShanbhag. شودمی

هاي تهیه البسه را اهکارگر زن شاغل در کارگ350روان 
زنان دچار عالیم % 11بررسی نموده و مشخص شد 

اختالل در % 1/7اضطراب دارند، % 6/7جسمانی هستند، 
هاي نشانه% 8/6عملکرد اجتماعی را تجربه می کنند و 

.]2[اندافسردگی را از خود بروز داده
زنان و ی،از سالمت عمومییبدون وجود سطح باال

یتدر آن فعالآنهاکه یه تبع، سازمانو بمردان شاغل
مجموعه سالم یکنخواهند توانست به عنوان کنند،یم
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693و همکاران علیرضا کوهپایی

1394، سال 8، شماره 14دوره مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

کمک نموده و منابع یناخالص ملیدبه تولياقتصاد
با توجه ].7[یندنمايپاسداریزارزشمند کشور را نیانسان

به سرعت زیاد رشد و توسعه استان قم و حرکت به سمت 
عیت ممتاز این استان در موق،صنعتی شدن و همچنین

مرکز کشور از نظر حمل و نقل از یکسو و وجود منطقه 
رسد ان از سوي دیگر، به نظر میگآزاد اقتصادي سلفچ

، اطالعات شاغلینوجود اطالعات مربوط به سالمت عمومی
دهد تا با گیرندگان قرار میارزشمندي در اختیار تصمیم

طات بین عوامل، بتوانند ها و ارتبااستفاده از نتایج و تحلیل
ریزي مطلوبی براي نیروي کار انجام داده و موجبات برنامه

با توجه به عدم . ارتقاي سطح سالمتی آنان را فراهم آورند
مطالعات فراسالمت زنان،اطالعات در حوزهوجود 
قرار یرانمدیاردر اختي، اطالعات ارزشمندیسازمان

یو اختالالت احتمالدهد تا با استفاده از ارتباطاتیم
قشر ینايبرایجامعریزيشده، بتوانند برنامهییشناسا

هر منطقه انجام داده و موجبات و فرهنگثر بر اقتصادؤم
. آورندراهمآنان را فیسطح سالمتيارتقا

و یروحیطشرایابیارزبرايهاروشیناز بهتریکی
گران و اریاست که بسینیبالیشاتافراد، انجام آزمایروان

یعهستند و امکان استفاده از آنها در حجم وسگیروقت
استفاده از یشات،آزماینايلذا به جایست،فراهم ن

صورت بهرا یکه اختالالت روانتريسنجش سادهيابزارها
].8[شودیمیهتوصکنند،یمیبررسیدمیولوژیکاپ

یناز ایکیگلدبرگ عمومیسالمتنامهپرسش
].8[ابزارهاست

يجامعه کارگریسطح سالمتيمنظور ارتقالذا به
یو با توجه به نقش سالمت عموممورد بررسی استان 

ینای،و حوادث شغلهایمارياز بیشگیريکارگران در پ
یسطح سالمت عمومیو بررسیابیمطالعه با هدف ارز

آن جهت یجو اجرا شد، تا بتوان از نتایطراحزنان شاغل
و هاریزيو سالمت پرسنل در برنامهیمنیارتقاء سطح ا

.استفاده نمودیریتیو مدیبهداشتهايگذاريیاستس

هاروشمواد و 
در این مطالعه مقطعی که بر روي کارکنان زن در 

صنایعیی،غذاو در صنایع 1393در سال استان قم 
ي، اداريفلزیعصناياداری، پخش، چاپخانه، مونتاژ، دست

صورت یمیایی شي و اداريگریختهرريي، اداجوشکار
مقدار خطاي نوع اول 1پذیرفت، با استفاده از معادله 

نامه مقدار انحراف معیار با توجه به دامنه پرسش05/0
در نظر 14برابر با R=(S/6(و با توجه به رابطه) 84(

با توجه .در نظر گرفته شد2/2مقدار دقت نیز . گرفته شد
جامعه مورد بررسی و عدم تمایل به شرایط موجود در

برخی از کارکنان جهت مشارکت و محدودیت ایجاد شده، 
صورت در دسترس انتخاب، ه افراد مورد مطالعه ب

.ها بین ایشان توزیع و وارد مطالعه شدندنامهپرسش

158=
22

2/1 SZ =n
2d

1معادله شماره 

است، جامعه آماري مورد مطالعه در صنایع قابل ذکر 
از . نفر برآورد شده است1400مورد مطالعه حدود 

دارايکهالیؤس28گلدبرگعمومینامه سالمتپرسش
واضطرابعالیمهاي جسمانی،نشانهمقیاسرزیچهار

هاينشانهوکارکرد اجتماعیدراختاللخوابی،بی
به همراه باشدیم) هر یک شامل هفت سؤال(افسردگی

هاي اي محقق ساخته جهت بررسی ویژگینامهپرسش
مورد جمعیت شناختی همچون وضعیت تأهل و سن، 

نامه سالمتپرسشگذارينمرهشیوه.استفاده قرار گرفت
چهار ها الؤسازیکهرگذارينمرهواستلیکرتعمومی
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...شاغل در صنایع استان قمزنانروانسالمتوضعیت یبررس694

1394، سال 8، شماره 14دوره فسنجانمجله دانشگاه علوم پزشکی ر

هرچه نمره کمتر باشد . باشدمی)0- 3(اي درجه
در .سطح باالتر سالمت عمومی فرد استدهنده نشان
. ]8[گشت حاصل خواهد84تا0بینفردرهنمرهنهایت
به عنوان آوردند،یو کمتر بدست م23که نمره یکسان

گرفتند،یو باالتر م24که نمره یفرد سالم و کسان
در ].9[مشکوك به اختالل در نظر گرفته شدند

در نظر گرفته 6رش نمره بنیزچهارگانههايیرمقیاسز
هایاسمقیراز زیککه در هر يکه افرادیمعنینبه ا. شد

آوردند، به عنوان فرد سالم و یو کمتر به دست م6نمره 
مشکوك به اختالل در آن گرفتندیم6که باالتر از یکسان

].10[بودندمقیاسیرز

نامه ممکن است براي نوجوانان و بزرگساالن این پرسش
نی و به منظور کشف ناتوانی در عملکردهاي در هر س

کننده در زندگی استفاده آشفتهبهنجار و وجود حوادث 
توان از تشخیصی ندارد و تنها میياین آزمون جنبه. شود

].11[افراد در شرایط حاد استفاده نمودغربالگريآن براي 

الزم به ذکر است در کلیه مراحل تحقیق اطالعات شخصی 
نه تلقی شده و اطمینان خاطر الزم به افراد محرما

که نیمرخ با توجه به این. ها داده شده استآزمودنی
گیري آتی مورد نیاز خواهد بود وضعیت روانی براي تصمیم

. گونه معیار خروج نمونه در نظر گرفته نشدلذا هیچ
ها به صورت خود اظهاري تکمیل نامهپرسش،همچنین

امه سالمت عمومی ندر خصوص روایی پرسش. شدند
در تحقیقی . تاکنون مطالعات فراوانی صورت گرفته است

سوتا اي شخصیتی مینهنامه چند جنبهپرسشازمحققین،
نامه سالمت عمومی بر ی همزمان پرسشیجهت بررسی روا

54/0نفر استفاده نموده و به ضریب همبستگی 225روي 
نیزدر خصوص اعتبار سالمت عمومی].12[دست یافتند

با بررسی Taghavi. مطالعات متعددي صورت گرفته است

را مورد تأیید قرار داده نامهاعتبار پرسشمطالعات مختلف، 
20نسخه SPSSافزارها با نرمدر نهایت داده].13[است
هاي تحلیلی تی آوري شده و با استفاده از آزمونجمع

طرفه و همبستگی پیرسونمستقل، آنالیز واریانس یک
داري سطح معنی. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

.  در نظرگرفته شد05/0ها آزمون

نتایج
و سازمان مختلف شرکت9از نفر157در این مطالعه

وارد مرحله تجزیه و تحلیل % 3/99با نرخ پاسخ معادل 
و در 73/28±48/5سن استاندارد انحراف ومتوسط. شدند

گروه صنعتی 9ارکنان از ک. سال بوده است17- 59گستره 
در خصوص وضعیت تأهل، . در مطالعه مشارکت داشتند

میان در . مجرد بودند% 5/46متأهل و %) 5/53(نفر 84
گروه صنایع فلزي با اختصاص دادن هاي شغلی، گروه

از سوي .نمونه به خود بیشترین سهم را دارا بود8/24%
کمترین از پاسخگویان % 5/4گري با دیگر، گروه ریخته

هاي افراد در گروه) درصد(تعداد .تعداد را داشته است
به ترتیب عبارتست از صنایع دستی مورد مطالعه شغلی

، )4/13(21، پخش )2/10(16، صنایع غذایی )6/7(12
، بخش )3/15(24، صنعت مونتاژ  )4/6(10چاپخانه 

، و بخش )7/12(20اداري در کارخانجات جوشکاري 
).1/5(8شیمیایی اداري صنایع 

هاي تحویل شده نامهتمامی پرسش:سالمت عمومی
در این قسمت قابل قبول و نتایج حاصل از ) عدد157(

این افراد سالمت عمومیبررسی آنها حاکی از این بود که 
1جدول . باشدمی43/11±13/21طور میانگینهب

اطالعات توصیفی مربوط به سالمت عمومی کل و چهار 
.نمایدرا ارائه میجزء آن 
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1393هاي آن در زنان تحت بررسی در سال توزیع فراوانی نمرات سالمت عمومی و مؤلفه- 1جدول 

هاينشانهپارامتر
جسمانی

اضطرابعالیم
خوابیبیو

کارکرددراختالل
اجتماعی

هاينشانه
سالمت عمومیافسردگی

00003حداقل
2121161767حداکثر

13/21±25/343/11±41/674/3±74/502/3±73/521/4±86/3میانگین±انحراف استاندارد

مشخص است اختالل در 1همانطور که در جدول 
41/6هاي افسردگی به ترتیب با کارکرد اجتماعی و نشانه

با در .بیشترین و کمترین متوسط نمره را دارند25/3و 
نمره کل سالمت نظر گرفتن نقاط برش چهار مؤلفه و

هاي جسمانی گردد که در نشانهعمومی، مشخص می
نفر 98، اضطراب و مشکالت خواب )112(از افراد % 3/71
، %)2/59(نفر در اختالل عملکرد اجتماعی 93، %)4/62(

داراي ) نفر98(%4/62و %) 4/83(نفر 131افسردگی 
یعنی %) 67/66(شش گروه شغلی . باشندشرایط سالم می

داري صنایع یع دستی، غذایی، پخش، چاپ، مونتاژ و اصنا

گري و شمیایی در فاکتور عملکرد فلزي، جوشکاري، ریخته
در مؤلفه ) پخش و اداري صنایع فلزي(اجتماعی و دو مورد 

در . در شرایط نامطلوب هستند%) 22/22(م جسمانی یعال
مجموع، بخش اداري صنایع فلزي با شرایط ناسالم در 

از پنج متغیر اصلی بدترین شرایط را دارد و دو چهار متغیر
. باشندگروه صنایع دستی و صنعت غذایی بدون مشکل می

اختالف نمره کل سالمت عمومی و چهار مؤلفه آن در 
هاي شغلی مختلف با استفاده از تحلیل واریانس یک گروه

دار بود طرفه مورد بررسی قرار گرفت و اختالف معنی
)05/0p< .(آورده شده است2ین آزمون در جدول نتایج ا.

1393هاي شغلی مختلف زنان تحت بررسی در سال هاي آن به تفکیک گروهتوزیع فراوانی و مقایسه نمرات سالمت عمومی و مؤلفه- 2جدول 

گروه شغلی
هاي جسمانینشانه

±انحراف استاندارد

میانگین

واضطرابعالیم
خوابیبی

±انحراف استاندارد

یانگینم

کارکرد دراختالل
اجتماعی

±انحراف استاندارد

میانگین

افسردگیهاينشانه
±انحراف استاندارد

میانگین

سالمت عمومی
±انحراف استاندارد

میانگین

21/27±26/491/13±38/781/3±56/735/3±00/839/5±72/4اداري صنایع فلزي
58/19±58/312/10±75/538/4±67/538/2±58/405/4±97/2صنایع دستی
63/14±94/004/8±50/485/0±13/451/2±06/596/3±62/3صنایع غذایی

48/21±62/344/9±86/509/4±90/567/2±10/611/3±62/3پخش
10/18±40/271/6±20/641/2±10/574/2±40/428/2±99/2چاپخانه

50/19±54/304/12±79/648/4±92/453/3±25/466/3±26/3مونتاژ
80/19±75/240/9±25/677/2±40/504/3±40/584/3±14/3اداري جوشکاري

57/17±57/109/5±57/651/1±43/472/1±00/599/2±53/1اداري ریخته گري
13/21±50/489/12±37/758/5±00/592/1±25/454/4±33/3اداري شیمیایی

*p004/0**150/0104/0122/0014/0مقدار 
 :*05/0p< ، :**001/0p< ، :*هاي شغلی با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفهگروهینبیلتحل
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مشخص است، افراد 3در ضمن، همانطور که در جدول 
متأهل و مجرد اختالفی در سالمت عمومی کل و چهار 

بررسی بیشتر . )<05/0p(اندخرده آزمون آن نداشته
ت مشخص ساخت گروه اداري در متغیرهاي مشکال

جسمانی با گروه مونتاژکاران، اختالل در عملکرد اجتماعی 

با صنعت غذایی و نمره کل سالمت عمومی نیز مجدد با 
در تمام موارد مذکور . صنعت غذایی داراي اختالف است

هاي مقایسه شده اي بیشتر از گروهنیز کارکنان اداري نمره
.اندداشته

1393هاي آن به تفکیک وضعیت تأهل زنان تحت بررسی در سال ت سالمت عمومی و مؤلفهتوزیع فراوانی و مقایسه نمرا- 3جدول 

مقایسهگروه
هاي نشانه

جسمانی
واضطرابعالیم

خوابیبی
کارکرد دراختالل

اجتماعی
هاينشانه

افسردگی
سالمت عمومی

77/20±88/277/10±42/650/3±73/588/2±77/507/4±67/3متأهل
55/21±68/322/12±41/600/4±75/518/3±67/539/4±09/4مجرد

p869/0968/0991/0179/0674/0مقدار 

 :*05/0p< ، :**001/0p< ، :*هاي شغلی با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفهگروهینبیلتحل

نامه سالمت پرسشهايزیرمقیاسبینهمبستگی
تا 66/0ین بوبخشرضایتحدکل درنمرهباعمومی

در نهایت، ارتباط میان سن افراد و .بوده استمتغیر87/0
هایش با استفاده از مجموعهنمرات سالمت عمومی و زیر

آزمون همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت و این 
.)<05/0p(دار نبودارتباط معنی

بحث
بر اساس نتایج این تحقیق، زنان در سه زیرمقیاس 

خوابی و اضطراب و اختالل در مانی، بیاختالالت جس
عملکرد اجتماعی در نمراتی نزدیک به هم در مرز نقطه 

نزدیکی به نقطه برش به مفهوم . برش قرار دارند
پذیري و نزدیک بودن بروز عالیم و قرارگرفتن افراد آسیب

يبر رویق کهتحقیکدر . در وضعیت هشدار است
ید، مشخص گرددر قزوین انجام شده استزنانیسالمت

از خود یجسمانیماز زنان تحت مطالعه عال% 7/26که 
وبودهاضطرابوخواباختاللدچار% 35. اندبروز داده

حدود ].1[نداهمشکل داشتیاجتماعکارکردهايدر% 45

هل به عنوان أت. هل بودندأنیمی از زنان مورد مطالعه مت
پذیري زنان شاغل در نظر آسیبمهم خطریک فاکتور
دلیل این امر نقشی است که بانوان ].14[شودگرفته می

انتظاراتی که اعضاي ،در منزل بر عهده داشته و همچنین
در این تحقیق نیز مشابه . خانواده از زنان شاغل دارند

،]15[و همکارانSalehiمطالعه صورت گرفته توسط 
دار نبوده متأهل معنیاختالف دو دسته کارکنان مجرد و

. است
نتایج نشان از نزدیک بودن نمره کل تحقیق ،همچنین

دهد نمره میانگین نشان می. با نقطه برش تعریف شده دارد
هاي قابل مقیاسکه زنان شاغل در استان از نظر زیر

گیري با این روش در مرز وضعیت هشدار قرار داشته اندازه
صنایع . کاري خود هستندو نیازمند توجه و تغییر فضاي

ها فلزي به دلیل تنوع و گستردگی تعداد بیشتري از نمونه
را به خود اختصاص داده است و منطبق بر انتظار صنایع 

گري تعدادي کمتري از زنان را تحت سنگین همانند ریخته
الزم به ذکر است در صنایعی . پوشش قرار داده است
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جوشکاري، زنان در گري، شیمیایی و همچون فلزي، ریخته
بدون تردید جو کاري حاکم . باشندبخش اداري شاغل می

بر صنایع سخت و زیان آور براي سالمتی زنان چالش 
دهد نتایج تحقیقات مختلف نشان می. برانگیزتر خواهد بود

پذیري زنان در نژادها و کشورهاي که حساسیت و آسیب
طالعه بر در م].16[تواند کامال متفاوت باشدمختلف می

4780نفر زن شاغل حاضر در گروه مورد و 1709روي 
کاري شب و بروز سرطان نوبتزن گروه کنترل رابطه بین

این . اي یافت نشدسینه مورد واکاوي قرار گرفت و رابطه
در حالی است که این رابطه در زنان غربی ثابت شده 

].17[است

تالالت مقیاس اخمشابه با نتیجه این تحقیق، در زیر
جسمانی، تحقیقات زیادي بروز اختالالت جسمی را در 

یک مطالعه گسترده در چین بر روي . دهندزنان نشان می
هاي در خالل زن شاغل در صنایع نساجی شانگ267400

نشان داد که مواجهه طوالنی 2006الی 1989هاي سال
بروز سرطان معده خطربا گرد و غبارهاي الیاف مصنوعی، 

شواهد و ،همچنین].18[دهد زنان افزایش میرا در 
مدارکی وجود دارد که مواجهه مستمر و طوالنی با مواد 
شیمیایی باعث کاهش باروري و زایمان و اثرات جنینی در 

، در 2منطبق بر نتایج جدول ].19- 20[شودزنان می
بخش اداري صنایع فلزي، بیشترین اختالالت جسمانی 

هاي ا آن به صورت عمده آسیبمشاهده شده است که منش
نامناسب و حرکات وضعیتعضالنی به دلیل –اسکلتی

در یک مطالعه مشابه زنان میزان قابل . تکراري است
توجهی درد در ناحیه گردن، دست و مچ و قسمت باالیی 

].21[کمر از خود نشان دادند 

در مجموع در خصوص اختالالت جسمی به زنان شاغل 
خطرات شغلی مشهود و مواجهه با مواد شود، ازتوصیه می

از کارفرمایان نیز . بار دوري جویندشیمیایی و فیزیکی زیان
شود، مقدمات انجام چنین تغییري را در خواسته می

تحقیقات اپیدمیولوژیک هم باید . محیط کار مهیا نمایند
تري در مورد هایی را توسعه دهند تا بینش عمیقروش

ایجاد اثرات مخرب بر سالمتی میزان مواجهات مسئول 
].21[ایجاد شود

نامه سالمت عمومی هاي پرسشمهمترین زیرمقیاس
. هاي روانی و روانی اجتماعی هستندگلدبرگ، زیرمقیاس

زنان شاغل، از آنجا که به صورت مستمر درگیر فرآیندهاي 
ها کنشی بین اجتماع و خانواده هستند، در این حیطهبرهم

ریز بدن استرس با سیستم درون. رندپذیبیشتر آسیب
ثیر گذاشته و آن را أبر ریتم قاعدگی تتداخل کرده و غالباً

ایجاد ارتباط بین فشارهاي روانی و ].22[کندنامنظم می
عالیم جسمانی و تغییرات فاکتورهاي بیوشیمیایی بدن 

در یک . همواره از موارد مورد توجه محققین بوده است
میزان فاکتور رشد و مواجهه طوالنی تحقیق بین افزایش 

اجتماعی، - هاي روانیمدت زنان با عوامل ایجاد استرس
توانند ها میگیرياین اندازه].23[رابطه مشاهده شده است
زاي محیطی را در مراحل ابتدایی مواجهه با عوامل تنش

ایجاد اثر شناسایی و افراد در معرض آسیب را شناسایی 
. نمایند

ل بر اساس نتایج تحقیق حاضر، نزدیک به به هر حا
هاي اختالل خواب و چهل درصد از زنان، در زیرمقیاس

اختالل در عملکرد اجتماعی، در ،اضطراب و همچنین
وضعیت هشدار قرار دارند که نیازمند دقت نظر و بررسی و 

نتایج نشان از وضعیت . هاي اصالحی استتنظیم برنامه
مجردها، در زیرمقیاس افسردگی بهتر متاهلین در قیاس با 

در مقایسه بین مشاغل زنان در ،همچنین). >05/0p(است 
و ) >001/0p(اند زیرمقیاس اختالالت جسمی متفاوت بوده
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دار مشاهده در کل نیز براي تمام مشاغل اختالف معنی
بدون تردید زنان در مشاغل مختلف ). >05/0p(شده است 

شوند ظر شدت مواجه میهاي مختلف و متفاوت از نخطربا 
تواند دلیل اختالف سطح سالمت عمومی و این موضوع می

با توجه به محدودیت موجود در استان . در زنان تلقی گردد
قم به دلیل پراکندگی نیروي کار زن در سطح کارخانجات 

شود تحقیقات مشابه در صنایع بزرگ با تعداد توصیه می
انجام ،مچنینه. قابل توجه زنان شاغل صورت پذیرد

تواند اطالعات اي بین زنان و مردان میتحقیقات مقایسه
مناسبی را در اختیار تصمیم گیرندگان حوزه بهداشت و 

.سالمتی کارگران قرار دهد

گیرينتیجه
با توجه به مشخص شدن اختالالت جسمی و روانی در 
زنان شاغل، در درجه اول انجام تحقیقات بیشتر در حوزه 

عوامل خطرتر ی زنان به منظور درك عمیقسالمت شغل
تعامالت، روابط، شیوه زندگی (شغلی، محیطی و خانوادگی 

در گام بعدي و با توجه به .گرددتوصیه می) و نحوه تغذیه
شغلی، عوامل خطر حساسیت بیشتر زنان در مواجهه با 

هاي شغلی انتخاب دقیق و مبتنی بر اطالعات علمی جایگاه
گرددصصین بهداشت شغلی پیشنهاد میزنان، توسط متخ

هاي غلبه بر فشارهاي شغلی و توجه بیشتر به برنامه.
هاي آموزشی هدفمند به توسعه فردي زنان در برنامه

خودکنترلی آنان کمک نموده و آرامش بیشتري را درانجام 
.آوردهاي شغلی براي بانوان به ارمغان میفعالیت

تشکر و قدردانی
دانند از تمام مشارکت کنندگان خود الزم مینویسندگان بر 

.نماینددر این تحقیق صمیمانه تقدیر و تشکر 
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Survey of Mental Health Status Among Female Workers in Qom Province

in 2014: Opportunities and Challenges
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Background and Objective: As women are main pillars of family and society, thus attention to different aspects

of their occupational health should have special status. In this study, physical and mental health of women

working in various organizations of Qom, in 2014, were discussed.

Materials and Methods: This cross-sectional study has been developed among 157 females working in nine

organization/industry categories. Applied tools included a demographic, and standardized GHQ-28

questionnaires. Statistical analysis has been done using T, ANOVA and Pearson correlation tests.

Results: Average ages of participants were (28.73±5.48) years old. 53.5% of subjects were married. Regards to

organization type, 25% of samples were belonged to administrative jobs approximately. Findings depicted that

social dysfunction had highest (6.41±3.02) and depression had lowest (3.25±3.74) scores. Women's total general

health score was calculated 21.13±11.43. Difference of general health score among organizations and industries

was significant (p<0.05) also, general health score difference among married and single people was not

significant (p>0.05).

Conclusion: Based on the obtained results, mean score of general health illustrated that female workers of the

province were in the caution border line status regard to studied sub-scales by the questionnaire and need to

attention and a change in workplace conditions. Therefore, employers should make a reduction in occupational

risks in the workplace..
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