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مقاله پژوهشی

طی دوره دو سالهوسازساختدر صنعت کنندهناتوانحوادث شغلی مطالعه
4مهدي اکبر زاده،3، عباس مقیم بیگی2*، ایرج محمدفام1احمد سلطان زاده

30/5/1392:تاریخ پذیرش10/2/1393: تاریخ دریافت

چکیده
لیو تحلمطالعه حاضر با هدف شناسایی . استیک موضوع مهم در پیشگیري از بروز آن شناسایی عوامل موثر در ایجاد حوادث شغلی :زمینه وهدف

.انجام شده است89- 90يهاسالطی دوره دو ساله در وسازساختدر صنعت کنندهناتوانحوادث 
. سال رخ داده بوددو بود که طی ياکنندهناتوانمطالعه شامل اطالعات مربوط به حوادث يهادادهتحلیلی-توصیفیمطالعهنیدر ا: روش بررسی

انجام SPSS 16افزارنرمبا استفاده از هادادهتجزیه و تحلیل . انجام گردیدسطح کشورطبق گزارش حوادث شغلی موجود در هادادهيآورجمع
.در نظر گرفته شد05/0ي آماريداریمعنسطح . گرفت

به افراد مربوط به واردشدهيهابیآسبیشترین . سال بود34/2±00/2و 95/27±95/6به ترتیب دهیدحادثهمیانگین سنی و سابقه کار افراد :هایافته
ء، پرتاب اشیا%)1/26(بیشترین نوع حوادث منجر به ناتوانی مربوط به لیز خوردن و افتادن .بود%) 4/20(و ستون فقرات %) 3/28(، پا %)4/35(دست 

مربوط به عدم رعایت نظم به ترتیب ، بیشترین علل بروز حوادث بر اینعالوه. بود%) 4/16(و تصادف %)8/16(، سایش %)6/18(، سقوط %)7/21(
و تجهیزات %) 3/32(، شرایط ناایمن %)3/63(، اعمال ناایمن %)0/73(وسایل حفاظت فردييریکارگبه، عدم %)8/85(، عدم آموزش مناسب %)3/97(

.است%) 6/22(کار 

که عوامل مهم در بروز این حوادث عدم رعایت نظم، دهدیمنشان وسازساختدر صنعت کنندهناتوانتحلیل علل بروز حوادث تجزیه و :گیرينتیجه
.استي وسایل حفاظت فردي، اعمال و شرایط ناایمن و تجهیزات کار ریکارگبهعدم آموزش مناسب، عدم 

وسازتساخ، تجزیه و تحلیل، صنعت ناتوان کنندهوادثح: هاکلیدواژه

.  ایران، همدان،، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدانيا، گروه مهندسی بهداشت حرفهيادانشجوي دکتري مهندسی بهداشت حرفه.1
ــه )نویســنده مســئول. (2 ــوم پزشــکی همــدان يادانشــیار گــروه مهندســی بهداشــت حرف ــران، همــدان،، دانشــکده بهداشــت، دانشــگاه عل : ت الکترونیــکپســ.ای

mohammadfam@umsha.ac.ir
.  ایران، همدان،شکی همدانزدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزیستی،دانشیار، گروه اپیدمیولوژي و آمار .3
.ایران، همدان،اشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده بهدزیستی، گروه اپیدمیولوژي و آمار آمار زیستیدانشجوي دکتري .4
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1393تابستان، 2ه ، شمار1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

مقدمه
بوده و اثراتمتعددآثار نامطلوبپیامدها و شغلی داراي حوادث

و امـوال، محـیط   ، مـواد  دارایـی هـا  بر نیروي کـار، يریناپذجبران
امـروزه  . ]1-2[داشـته اسـت  هـا  اعتبـار سـازمان  شهرت و زیست و

و افتـه یتوسعهکشورهاي مشکالتنیترمهمحوادث شغلی یکی از 
ي زیـادي بـراي   هاتالشاگر چه . شودیمدر حال توسعه محسوب 

کاهش حوادث صنعتی صـورت گرفتـه اسـت، امـا همچنـان آمـار       
World(بوده، به طوري کـه سـازمان جهـانی بهداشـت     بارفاجعه

Health Organization (  آن را یــک اپیـدمی در حــوزه بهداشــت
ي مختلـف  هـا گـزارش طبـق . ]3و 1[عمومی معرفی کرده اسـت  

ــازمان ــاس ــي ه ــنیب ــدالملل ــازمان بــ ی مانن ــنیس ــاریالملل ک
)International Labor Office ( میلیون حادثه منجر به 2ساالنه

منجــر بــه آســیب در میلیــون حادثــه 268حــدود وریــوممــرگ
پیامـد داراي کـه  ونـدد یپیمـ به وقوع ي کاري و صنعتیهاطیمح

برآوردهـا  . اسـت اقتصـادي انسـانی، اجتمـاعی و   ناگوار و نامطلوب
که تنها پیامدهاي و آثـار اقتصـادي حـوادث شـغلی    دهدیمنشان 

) Gross National product(درصد تولید ناخالص ملـی 4معادل 
.]4[باشدیمافتهیتوسعهکشورهاي 

شناسایی دالیل و عوامل موثر در ایجاد حوادث یک موضوع مهم 
یکـی از ابزارهـاي   . باشـد یماز بروز حوادث و اساسی در پیشگیري 

-مهم در ارتباط با پیشگیري از حوادث صنعتی، تحلیـل توصـیفی  
کــه بــراي درك عوامــل مــوثر، اســتتحلیلــی در زمینــه حــوادث 

در بروز حوادث شغلی مورد تبیین قرار کنندهمشارکتو رگذاریتأث
ي توسـط محققـین در  اگسـترده ي هـا تـالش . ]5-7، 1[اندگرفته

ي مختلــف بــراي تشــریح انــواع حــوادث و فاکتورهــاي هــانــهیزم
ضـمن  توانـد یمـ ایـن مطالعـات   . بر آن انجام شده استرگذاریتأث

آشکار شدن علل بروز حوادث، حوادث شغلی را توصـیف و تحلیـل   
.]11-8[ی حوادث گردد نیبشیپنموده و در نهایت باعث درك و 

لحـاظ عملکـرد   ی است کـه از عیاز صنایکیوساز صنعت ساخت
شده در مطالعات انجام.روبرو بوده استبا چالشایمنی و بهداشت

و ، بریتانیــافنالنــده،یــترکن،یکشــور از جملــه کــره، چــنیچنــد
و پیامدهاي نـامطلوب  از عوارضییتعداد باالکایآمرمتحدهاالتیا

-16[اسـت وساز نسبت داده صنعت ساختایمنی و بهداشتی را به
ــ در ، تنهـا  ]12 نفـر از کــارگران  26000از شیدو دهــه گذشـته ب

ـ ا. انـد در محل کار فوت نمودهمتحدهاالتیوساز اساختصنایع  نی
-18[اسـت  هـر روز ی درمقدار برابر با مرگ پنج کارگر سـاختمان 

نیشتریمسئول بهیوساز در ترکبخش ساختبه عنوان مثال، . ]17
. ]3[باشـد یمعیناتمام صانیکار در مابمرتبطریتعداد مرگ و م

صـنایع  در یمنـ ی، ادهدینشان مهاي مختلفکه آمارطورهمان
ایـن  . مانـده اسـت  یمشـکل بـزرگ بـاق   کبه عنوان یوساز ساخت

، کـارگران یمکـرر زنـدگ  رفـتن از دسـت  شـامل زیغم انگتیواقع
، ]19[ناخواسـته اسـت  يهـا و خسـارت و صدمات فراوان هابیآس

شـهرت صـنعت   تنزلرفع ی در جهت یهاتالشستیبایمبنابراین 
بررسـی و  در . ]20[در زمینه ایمنی انجام گیردوسازساختصنایع 
وسـاز،  سـاخت در صـنعت ایمنـی و بهداشـت   بهبود يریگیپانجام 

حوادث و فاکتورهاي علیعوامل ییشناسايبرايمطالعات متعدد
انجـام  بروز حوادثاز يریشگیبا هدف توسعه اقدامات پیساختمان

کشور ایران به دلیل قـرار گـرفتن در لیسـت    . ]12-16[استشده
ــزرگ      ــک و ب ــنایع کوچ ــعه، داراي ص ــال توس ــورهاي در ح کش

ــاختدر عرصـــه  ــازسـ ــوسـ ــامل. باشـــدیمـ ــنایع شـ ایـــن صـ
در دو بخـش خصوصـی و دولتـی و مجریـان     وسـاز ساختصنایع 

ي بزرگ، متوسط و کوچک صنعتی در عرصه هاي مختلـف  هاطرح
. باشندیم

ن طور که اشاره شد، مطالعات گوناگون بـه بررسـی عوامـل    هما
انـد پرداختـه وسازساختمختلف در بروز حوادث شغلی در صنایع 

ي بـا  اجامعـه هـر  رسدیم، اما به نظر ]21-27و 15-12، 10، 4[
و عوامل موثر بر آن داراي فاکتور هـاي مخـتص   هایژگیوتوجه به 

ین،  تحلیل صحیح و شناسـایی  بنابرا. به خود در آنالیز حادثه باشد
وسـاز سـاخت عوامل و علل خطر بروز حـوادث شـغلی در صـنعت    

ي هـا طیمحـ در بهبود وضعیت ایمنی و بهداشـت در ایـن   تواندیم
لذا، مقاله حاضر که تنها بخشـی از   . صنعتی بسیار کارا و موثر باشد

ی علل نیبشیپیک مطالعه بزرگ و جامع درباره تجزیه و تحلیل و 
باهــدفباشـد یمـ وســازسـاخت حـوادث شــغلی در صـنعت   بـروز 

تحلیلـی حـوادث صـنعتی در صـنعت     -شناسایی و آنالیز توصـیفی 
انجام 89-90ي هاسالساخت و ساز طی دوره دو ساله در فواصل 

.شده است

بررسیروش 
طـی  کـه باشـد یمـ تحلیلی-توصیفینوعازمقطعیمطالعهاین
کـه در  سـازي مختلـف   ساخت و يهامنطقهدر89-90يهاسال

انتخـاب  .ه اسـت شـد انجام،اندبودهکشور فعال وسازساختعرصه 
مطالعـه  يهـا داده. نمونه در این مطالعه به صورت سرشماري بـود 

بود که طـی  ياکنندهناتوانشامل اطالعات مربوط به همه حوادث 
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59/طی دوره دو سالهوسازساختدر صنعت کنندهتواننامطالعه حوادث شغلی 

1393تابستان، 2، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

. رخ داده بود89-90سال 2
ه ابتدا طبق فرم و این ترتیب بود کبه این مطالعه يمراحل اجرا

مختلف ساخت و سازي، نواحیبرگه گزارش حوادث موجود در 
شغلی دو سال مورد مطالعه مربوط به حوادث يهادادهيآورجمع

شغلی حوادث همه شدهثبتمرحله سوابق نیادر. انجام گردید
برگه گزارش حوادث شامل . شدافتیدرطی دو سال مورد مطالعه 

، نوع فعالیت ساخت و وسازساختشرکت مشخصات کارگاه یا) 1
نوع حادثه مانند حادثه يبندطبقه) 2.سازي، تعداد کارگران

دهیدحادثهمشخصات فرد یا افراد ) 3.انسانی، تجهیزات، حریق
مشخصات ) 4.مانند سن، نوع شغل، سابقه کار، میزان تحصیالت

شامل مکانی و زمانی حادثه مانند مکان وقوع حادثه، زمان حادثه
شامل دهیدحادثهنوع عضو ) 5.ساعت، روز، ماه و سال وقوع حادثه

عوامل مستقیم و ) 6.سر، صورت، چشم، دست، پا، ستون فقرات
، تجهیزات کار، برق، آالتنیماشمداخله گر در ایجاد حادثه مانند 

شرح و توصیفی از ) 7.شرایط ناایمن، اعمال ناایمن، مواد شیمیایی
نوع بروز حادثه مانند سقوط، پرتاب ) 8.ادثهچگونگی ایجاد ح

ماهیت حادثه مانند ) 9.اشیا، لیز خوردن و افتادن، تصادف، سایش
.، بریدگییدگیدضربمرگ، قطع عضو، سوختگی، شکستگی، 

وضعیت استفاده از تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز شغل، ) 10
) 12.کارکنانالزم در محل کار بري يهاآموزشوضعیت ) 11

و اطالعات ) House-keeping(صنعتیيدارخانهوضعیت سیستم 
.دیگر بود

دسـت آمـده   ه بـ يهـا دادهبـر روي  هیاولیبررسدر مرحله بعد،
و با توجه به بررسی متون مختلف و همچنین متغیرهاي شدهانجام

نیز به صورت مصاحبه یـا چـک لیسـت    هادادهمورد نیاز، برخی از 
بررسـی  آوردن اطالعات دیگـر از  به دستبراي. ي گردیدآورجمع
، دیگر چک لیست هاي مربوط به مراجعه مستقیم به سوابق، متون

يهـا دادهتجزیه و تحلیل .حوادث رخ داده و مصاحبه استفاده شد
SPSSآمـاري  افـزار نرمدست آمده با استفاده از ه حوادث شغلی ب

در 05/0در این مطالعهيداریمعنانجام گرفت و سطح 16نسخه 
آمـاري ماننـد   يهاآزمونبراي آنالیز این مطالعه از . نظر گرفته شد

ــارامتري   ــاري ناپ ــون آم ــاريMann-whitneyآزم ــون آم و آزم
Chi-Squareاستفاده شد.

هایافته
ي دموگرافیـک و سـازمانی افـراد    هـا یژگـ یومقادیر مربـوط بـه   

ــه ــدحادث ــانی حــوادث دهی ــایی و زم ــین ویژگــی جغرافی و همچن

همان طور کـه مشـاهده   . ارائه شده است1در جدول کنندهناتوان
طـی دو سـال   دهیدحادثهمیانگین سنی و سابقه کار افراد شودیم

محـل  .  سال بـود 34/2±00/2و 95/27±95/6به ترتیب 90-89
وقوع حادثه به سه بخش سایت هایی کـه در جنـوب کشـور واقـع     

سایت هایی که در مرکـز  و داراي آب و هواي گرم هستند،اندشده
کشور واقع شده اند و آب و هواي کویري دارند و سایت هـایی کـه   
در غرب و شمال کشور واقع شـده انـد و داراي آب و هـواي سـرد     

براي بررسی مقایسه آماري بین این دو . ي گردیدبندطبقههستند 
متغیر در دو سال مورد مطالعه ابتدا نرمال بـودن ایـن متغیرهـا در    

اسـمیرنوف مـورد   -ه حاضر با استفاده از آزمون کولمـوگروف مطالع
ي این آزمون نشـان داد ایـن دو متغیـر    هاافتهی. بررسی قرار گرفت

مقایسه متغیرهاي سن و سابقه کار با استفاده . باشندیمنرمالریغ
بین دو سال مـورد بررسـی   Mann-Whitneyاز آزمون ناپارامتري

ي در ایـن زمینـه   داریمعنـ اري تفـاوت آمـ  گونهچیهنشان داد که 
). Pvalue<05/0(وجود ندارد 

بـا  1تجزیه و تحلیل مقایسه اي بین متغیرهـاي کیفـی جـدول    
مطالعـه نـوع شـغل    . انجام گرفـت Chi-Squareاستفاده از آزمون 

%) 1/68(سـوم افـراد   -نشـان داد کـه بـیش از دو   دهیدحادثهافراد 
و %) 2/29(نسـین  کارگران ساختمانی بوده و یـک سـوم دیگـر تک   

بررسی اختالف این متغیـر بـین دو سـال    . باشندیم%) 7/2(راننده 
يداریمعنـ تفاوت آمـاري  گونهچیهمورد بررسی نیز نشان داد که 

يهـا تیفعالبررسی نوع ). pvalue<05/0(در این زمینه وجود ندارد 
نشان داد که نزدیـک  اندشدهکنندهناتوانافرادي که دچار حوادث 

ساختمانی و پس از آن يهاتیفعالدر %) 5/65(م این افراد سو-دو
کننـده نـاتوان از حوادث متأثرياندازراهدر فعالیت نصب و % 1/26

مانند تعمیرات و مکانیکی و برق کمتـر  ییهاتیفعالسهم . اندشده
89-90مقایسه این متغیر در دو سال متوالی . گزارش شد% 10از 

يهـا تیـ فعالدر کننـده نـاتوان کـه سـهم حـوادث   دهـد یمنشان 
آنـالیز  . بسـیار کـاهش یافتـه اسـت    ياندازراهساختمانی و نصب و 

داراي %) 4/39(میزان تحصیالت افراد مورد مطالعه نشـان داد کـه   
ــیالت  ــزتحص ــدری ــپلم و %) 5/46(، پلمی ــز داراي %) 1/14(دی نی

مقایسـه میـزان تحصـیالت در دو    . باشندیمتحصیالت دانشگاهی 
ــ  ــال مت ــوالی س ــهچیه ــتالف گون ــاخ ــداد  يداریمعن ــان ن را نش

)05/0>pvalue .(نیـز آمـده   1طور که در توضیحات جـدول  همان
که در جنـوب کشـور   نواحیاست، محل وقوع حادثه به سه بخش 

که در مرکـز  نواحیو داراي آب و هواي گرم هستند، اندشدهواقع 
که در غرب حینواو آب و هواي کویري دارند و اندشدهواقعکشور 
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و همکاراناحمدسلطان زاده/ 60

1393تابستان، 2ه ، شمار1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

و داراي آب و هـواي سـرد هسـتند    انـد شـده و شمال کشور واقـع  
تجزیـه و تحلیـل ایـن متغیـر نشـان داد کـه       . گردیـد يبنـد طبقه

در %) 0/8(کل حوادث در مناطق گرم جنوب کشور، تنها %) 0/54(
نیز در مناطق سـرد غربـی و   %) 0/38(مناطق مرکزي و کویري  و 

مقایسه این متغیر در دو سال . استوقوع پیوسته ه شمالی کشور ب
بین دو سال مـورد  يداریمعننشان داد که تفاوت 89-90متوالی 

در صــنعت کننــدهنــاتوانمطالعــه از لحــاظ مکــان وقــوع حــوادث 
یکی دیگر از متغیرهاي مهـم  ).  p=001/0(وجود دارد وسازساخت

در. باشدیمدر بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث زمان وقوع حادثه 
وسازساختدر صنعت کنندهناتواناین مطالعه، زمان وقوع حوادث 

در قالب دو متغیر زمان وقوع حادثه در روز و فصـل وقـوع حادثـه    
مربـوط بـه ایـن دو    يهـا افتـه ی. مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت

که توزیع نسبتاً یکسانی از لحاظ زمـان وقـوع   دهدیممتغیر نشان 
کـه مقایسـه ایـن دو    ياگونـه دارد، به حادثه در روز و سال وجود

را در این زمینه يداریمعنمتغیر در دو سال مورد مطالعه اختالف 
).pvalue<05/0(نشان نداد 

و ماهیـت  دهیـ دحادثـه مربوط به اعضاي يهایبررساطالعات و 
در جمعیـت مـورد مطالعـه در    کنندهناتوانآسیب ناشی از حوادث 

، گـردد یمـ کـه مالحظـه   ن طـور همـا . ارائه شـده اسـت  2جدول 
کننـده نـاتوان به افراد در اثر حوادث واردشدهيهابیآسبیشترین 

%) 4/20(و سـتون فقـرات   %) 3/28(، پـا  %)4/35(مربوط به دست 
بدن شـامل چشـم، سـر، صـورت، شـکم،      يهااندامدیگر . باشدیم

مقایسه این متغیر بین . بعدي قرار دارنديهارتبهسینه و گوش در 
بودن این داریمعنکه با وجود عدم دهدیمنشان 89-90سال دو 
، اما بـروز ایـن   ) pvalue<05/0(بین دو سال مورد مطالعه هابیآس
بررسـی متغیـر   . رو به کاهش گذاشـته اسـت  90در سال هابیآس

در ایـن مطالعـه نشـان    کنندهناتوانماهیت آسیب ناشی از حوادث 
ــ  ــوط ب ــوع آســیب مرب ، %)3/36(ه شکســتگی داد کــه بیشــترین ن

دیگـر نـوع   . باشـد یمـ %) 3/28(و بریـدگی  %) 3/32(یدگیدضرب
، هـا انـدام مانند فتق ستون فقرات، سوختگی، لـه شـدگی   هابیآس

بررســی . بعــدي قــرار داشــتنديهــارتبــهمــرگ و قطــع عضــو در 
طی دو کنندهناتوانناشی از حوادث يهابیآساین نوع ياسهیمقا

هابیآسن داد که با وجود کاهش بیشتر این سال مورد مطالعه نشا
طی دو سال مورد بررسـی از  هابیآس، اما اختالف این 90در سال 

)pvalue<05/0(نبود داریمعنلحاظ آماري 
بررسی و تجزیه و تحلیل علل و عوامـل مـوثر در بـروز حـوادث     

در جمعیت مورد مطالعه طی دو پارامتر نوع حادثـه و  کنندهناتوان

ارائه 3آن در جدول يهاافتهیمورد مطالعه قرار گرفت که علل آن
کـه بیشـترین   دهـد یمبررسی متغیر نوع حادثه نشان . شده است

نوع حوادث منجر به ناتوانی در جمعیت مورد مطالعه مربوط به لیز 
، %)6/18(، سقوط %)7/21(، پرتاب اشیا %)1/26(خوردن و افتادن 

انواع حـوادث دیگـر   . می باشد%) 4/16(و تصادف %) 8/16(سایش 
ر به ناتوانی گردیده انـد نیـز بـه ترتیـب عبـارت بودنـد از       جکه من

%). 5/7(و مـواد شـیمیایی   %) 2/10(، بـرق  %)0/15(جابجایی بـار  
بررسی این نوع حوادث کـه منجـر بـه نـاتوانی در جمعیـت مـورد       

کـه بـا وجـود    دهـد یمنشان 89-90طی دو سال اندشدهبررسی 
، امـا  )pvalue>05/0(90این نوع حوادث در سال داریمعنکاهش 

سهم این نوع حوادث با توجه به میزان حـوادث اتفـاق افتـاده بـاال     
.رفته است

در کننـده نـاتوان بررسی و تجزیه و تحلیـل علـل بـروز حـوادث     
که بیشترین سهم مربـوط  دهدیمکشور نشان وسازساختصنعت 

يدارخانهباط یا همان ضو انبه فاکتورهایی مانند عدم رعایت نظم
يهاآموزش، عدم ارائه %)3/97(وسازساختيهاپروژهصنعتی در 

، %)8/85(وسـاز سـاخت به کارگران بخش اثربخشمناسب، کارا و 
، %)0/73(تجهیزات حفاظت فردي حین انجام کار يریکارگبهعدم 

، شرایط ناایمن موجـود در محـل   %)3/63(اعمال و اقدامات ناایمن 
و ابزار و تجهیزات مربوط به %) 3/32(وسازساختيهاپروژهانجام 

عبـارت بودنـد از   شـده ییشناسـا دیگر علل . باشدیم%) 6/22(کار 
مقایسـه علـل   . کار، برق، ابزار دستی و مواد شـیمیایی آالتنیماش

نشـان  89-90طی دو سال مورد مطالعه کنندهناتوانبروز حوادث 
يداریمعنـ روز حـوادث داراي تفـاوت   که سهم علل در بـ دهدیم

و این علل به قوت خود به عنوان علـل بـروز   ) pvalue<05/0(نبوده 
.باشندیممطرح وسازساختيهاپروژهحوادث در 
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61/طی دوره دو سالهوسازساختدر صنعت کنندهتواننامطالعه حوادث شغلی 

1393تابستان، 2، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

)n=226(ي جغرافیایی و زمانی حوادث ناتوان کننده هایژگیوي دموگرافیک، سازمانی و هایژگیو-1جدول 

هایژگیو
ث کل حواد

)226=n(
1389حوادث سال 

)153=n(
1390حوادث سال 

)73=n(pvalue

961/0†62/27±10/2869/6±95/2709/7±95/6) سال(سن 
750/0†38/2±31/274/1±34/212/2±00/2)سال(سابقه کار 

نوع شغل
54%) 1/35(100%) 9/64(154%) 1/68(کارگر ساختمانی

‡373/0 1%) 7/16(5%) 3/83(66%) 2/29(تکنسین
18%) 3/27(48%) 7/72(6%) 7/2(راننده

نوع فعالیت

42%) 4/28(106%) 6/71(148%) 5/65(ساختمانی

‡009/0
9%) 2/56(7%) 8/43(16%) 1/7(مکانیکی
19%) 2/32(40%) 8/67(59%) 1/26(نصب
3%) 0/100(0%) 0/0(3%) 3/1(برق

میزان 
یالتتحص

33%) 1/37(56%) 9/62(89%) 4/39(زیر دیپلم
‡360/0 29%) 6/27(76%) 4/72(105%) 5/46(دیپلم

11%) 4/34(21%) 6/65(32%) 1/14(دانشگاهی

محل وقوع 
*حادثه

60%) 2/49(62%) 8/50(122%) 0/54(گرم
‡001/0 4%) 2/22(14%) 8/77(18%) 0/8(کویري

9%) 5/10(77%) 5/89(86%) 0/38(سرد

زمان وقوع 
حادثه 

29%) 7/37(48%) 3/62(77%) 1/34()7-10(صبح 
‡250/0 19%) 2/35(35%) 8/64(54%) 9/23()11- 14(ظهر 

25%) 3/26(70%) 7/73(95%) 0/42()15-18(عصر 

فصل حادثه

24%) 1/38(39%) 9/61(63%) 9/27(بهار

‡671/0
25%) 1/30(58%) 9/69(83%) 7/36(انتابست

15%) 3/28(38%) 7/71(53%) 5/23(پاییز
9%) 3/33(18%) 7/66(27%) 9/11(زمستان

Mann-Whitneyآزمون آماري ناپارامتري †

Chi-Squareآزمون آماري ‡
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و همکاراناحمدسلطان زاده/ 62

1393تابستان، 2ه ، شمار1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

)n=226(کنندهناتوانو ماهیت آسیب ناشی از حوادث دهیدحادثهاعضاي -2جدول 

1389حوادث سال )n=226(کل حوادث هایژگیو
)153=n(

1390حوادث سال 
)73=n(pvalue

دهیدحادثهاعضاء 

9%) 3/12(16%) 5/10(25%) 1/11(سر

‡071/0

5%) 8/6(15%) 8/9(20%) 8/8(صورت
6%) 2/8(23%) 0/15(29%) 8/12(چشم
2%) 8/2(5%) 3/2(7%) 1/3(گوش
5%) 8/6(8%) 2/5(13%) 8/5(سینه
5%) 8/6(12%) 8/7(17%) 5/7(شکم

15%) 5/20(31%) 3/20(46%) 4/20(ستون فقرات
30%) 1/41(50%) 7/32(80%) 4/35(دست

15%) 0/26(45%) 4/29(64%) 3/28(پا

ماهیت آسیب

4%) 5/5(4%) 6/2(8%) 5/3(مرگ

‡133/0

1%) 4/1(4%) 6/2(5%) 2/2(قطع عضو
5%) 8/6(17%) 1/11(22%) 7/9(سوختگی
33%) 2/45(49%) 5/32(82%) 3/36(شکستگی

11%) 1/15(20%) 1/13(31%) 7/13(فتق
21%) 8/28(52%) 0/34(73%) 3/32(یدگیدضرب

4%) 5/5(9%) 9/5(13%) 8/5(له شدگی
17%) 3/23(47%) 7/30(64%) 3/28(بریدگی

Chi-Squareآزمون آماري ‡

)n=226(در جمعیت مورد مطالعه کنندهناتوانعلل و عوامل بروز حوادث -3جدول 
n(pvalue=73(1390حوادث سال )n=153(1389حوادث سال )n=226(کل حوادث علل و عوامل بروز حوادث

نوع حادثه

16%) 9/21(26%) 0/17(49%) 6/18(سقوط

‡002/0

15%) 5/20(34%) 2/22(42%) 7/21(پرتاب اشیاء
16%) 9/21(43%) 1/28(59%) 1/26(و افتادنخوردنزیل

14%) 2/19(23%) 0/15(37%) 4/16(تصادف
9%) 3/12(29%) 0/19(38%) 8/16(سایش
5%) 8/6(18%) 8/11(23%) 2/10(برق

5%) 8/6(12%) 8/7(17%) 5/7(شیمیاییمواد 
6%) 2/8(28%) 3/18(34%) 0/15(جابجایی بار

علل حادثه

3%) 1/4(22%) 4/14(25%) 1/11(آالتنیماش

‡076/0

17%) 3/23(34%) 2/22(51%) 6/22(ابزار و تجهیزات
5%) 8/6(18%) 8/11(23%) 2/10(برق

6%) 2/8(15%) 8/9(21%) 3/9(ابزار دستی
5%) 8/6(11%) 2/7(16%) 1/7(مواد شیمیایی
25%) 2/34(48%) 4/31(73%) 3/32(شرایط ناایمن
46%) 0/63(97%) 4/63(143%) 3/63(اعمال ناایمن

ي ریکارگبهعدم 
46%) 0/63(119%) 8/77(165%) 0/73(تجهیزات حفاظت فردي 

71%) 3/97(149%) 4/97(220%) 3/97(عتی ي صندارخانهعدم 
64%) 7/87(130%) 0/85(194%) 8/85(عدم آموزش مناسب

Chi-Squareآزمون آماري ‡
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63/طی دوره دو سالهوسازساختدر صنعت کنندهتواننامطالعه حوادث شغلی 

1393تابستان، 2، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

بحث
کـه  اسـت ي مطالعه بیانگر این موضـوع مهـم و اساسـی    هاافتهی

مـورد  وسـاز ساختدر صنعت کنندهناتوانافرادي که دچار حوادث 
. باشـند یمکار بسیار پایین باسابقهتی جوان ، جمعیاندشدهمطالعه 
ي بـین حـوادث بـه وقـوع     داریمعنـ تفاوت آماري گونهچیهاگرچه 

پیوسته طی دو سال مـورد مطالعـه مشـاهده نشـد، امـا مشـاهده       
ایـن نگرانـی و   دهیـ دحادثـه میانگین سنی و سابقه کار پایین افراد 

ن تجربه کاري، توجه را در پی دارد که متغیرهایی مانند پایین بود
از دالیل این یافته تواندیمو ناایمن سازحادثهآموزش و رفتارهاي 

و تجزیـه و تحلیــل  دهیــدحادثـه مطالعـه نــوع شـغل افــراد   . باشـد 
سـوم افـرادي کـه در ایـن     -ي آن نشان داد که بیش از دواسهیمقا

، کارگران ساختمانی بوده اندشدهکنندهناتوانصنعت دچار حوادث 
ي مسـتقیم در پـروژه، سـطح    هـا يریـ درگبـه دلیـل   انـد تویمکه 

تحصیالت، میانگین سنی و سابقه کار پایین، عدم توجیه و آموزش 
تجزیه و تحلیل وضعیت . باشدسازحادثهدرباره رفتارهاي ناایمن و 

% 1/14و میزان تحصیالت افراد مورد مطالعه نشـان داد کـه تنهـا    
اهی بـوده کـه ایـن خـود     داراي تحصیالت دانشـگ دهیدحادثهافراد 

بیانگر نقش تحصیالت، درك کامل از نوع کار و محیط کار و پرهیز 
. از انواع خطاهاي انسانی، اعمال ناایمن و رفتارهاي ناایمن است

ــروز حــوادث    ــایی ب ــان جغرافی ــل و بررســی مک ــه و تحلی تجزی
کـه نقـش آب و   باشـد یمـ ي آن بیانگر این هاافتهو یکنندهناتوان

بسـیار  کننـده ناتوانر گرم و بسیار سرد در بروز حوادث هواي بسیا
ی زمـان کـار در   دهـ سـازمان ي و زیربرنامهموثر بوده و بایستی در 

ي مختلف، نقش آب و هوا و مکان جغرافیـایی پـروژه نیـز    هاپروژه
یکی دیگر از متغیرهـاي مهـم در بررسـی و    . مورد توجه قرار گیرد

در این مطالعه، . باشدیمدثه تجزیه و تحلیل حوادث زمان وقوع حا
در قالب دو وسازساختدر صنعت کنندهناتوانزمان وقوع حوادث 

متغیر زمان وقوع حادثه در روز و فصل وقوع حادثه مورد بررسی و 
ي مربوط به این دو متغیر نشان هاافتهاگرچه، ی. مطالعه قرار گرفت

ادثه در روز که توزیع نسبتاً یکسانی از لحاظ زمان وقوع حدهدیم
و سال وجود دارد، اما بایستی این نکته را لحاظ نمـود کـه متغیـر    
زمانی با توجه به نوع مکان جغرافیایی از لحاظ میزان گرم و سـرد  

بـه  رسـد یمـ بودن نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد کـه بـه نظـر    
.ي در این زمینه نیاز باشدتردهیچیپي هالیتحل
که بیشترین سـهم در بـروز   دهدیمن ي این مطالعه نشاهاافتهی

کشـور مربـوط بـه    وسـاز سـاخت در صـنعت  کننـده ناتوانحوادث 

ي دارخانـه یـا همـان   انضباطفاکتورهایی مانند عدم رعایت نظم و 
ي مناسـب،  هاآموزش، عدم ارائه وسازساختي هاپروژهصنعتی در 

ي ریکـارگ بـه ، عـدم  وسـاز ساختبه کارگران بخش اثربخشکارا و 
یزات حفاظت فردي حین انجام کار، اعمال و اقدامات نـاایمن،  تجه

و ابـزار  وسازساختي هاپروژهشرایط ناایمن موجود در محل انجام 
و تجهیزات مربوط به کـار، عـدم اسـتفاده مناسـب یـا اشـکال در       

کار، سیستم هاي برق نـامطمئن، ابـزار دسـتی کـار و     آالتنیماش
. ي ناصحیح آن استریکارگبهو آن ونقلحملمواد شیمیایی، نحوه 

کـه  دهـد یمـ تجزیه و تحلیل نوع حادثـه در ایـن مطالعـه نشـان     
بیشترین نوع حوادث منجر به ناتوانی در جمعیت مورد مطالعه بـه  
ترتیب مربوط به لیـز خـوردن و افتـادن، پرتـاب اشـیاء ، سـقوط،       

بررسـی  . سایش و تصادف، جابجایی بار، برق و مواد شیمیایی بـود 
وع حوادث که منجـر بـه نـاتوانی در جمعیـت مـورد بررسـی       این ن
کـه بـا وجـود کـاهش     دهدیمنشان 89-90طی دو سال اندشده
، اما سهم این )pvalue>05/0(90این نوع حوادث در سال داریمعن

. نوع حوادث با توجه به میزان حوادث اتفاق افتاده باال رفتـه اسـت  
2005و همکاران در سـال  هاسالمتوسطي که امطالعهي هاافتهی

ــدف ــل  باه ــی عوام ــارکتبررس ــدهمش ــنعت  کنن ــوادث ص در ح
بـروز ایـن  دريدیـ عوامـل کل انجام شد، نشان داد که وسازساخت
يکـار میتـ ایـ از کـارگران  یمشکالت ناشعبارت بودند از حوادث

یکاسـت ،%)49(، مسائل مربوط به محل کار )حوادثدرصد از 70(
طیمشـکالت تناسـب و شـرا   ،%)56(تی حفـاظ زاتیتجهو کمبود

ایـن تـیم   %). 84(سـک یرتیریمـد یا نقصو کمبود) %27(مواد
یو فرهنگیطراح،یتیریعوامل مدتحقیقاتی استدالل نمودند که 

اقدامات و شرایطی شکل و ظهورباعثموجود در محل کارطیشرا
به عـالوه در . ]19[تواند منجر به بروز حوادث گرددیمشود که یم

ي را امطالعـه 2010مطالعه دیگري، مانو و همکاران کـه در سـال   
در بروز حوادث وسازپروژه ساختهايیژگیویر تأثبررسی باهدف

پروژه هايیژگیوشغلی در این صنعت انجام دادند، نشان دادند که
تیوسـاز، محـدود  پـروژه، روش سـاخت  تیـ ماهمانندوسازساخت
، یطراحـ یدگیـ چیتـدارکات، پ ستمی، مدت زمان پروژه، سمناطق

مشـارکت پیمانکـاران از جملـه علـل مهـم      سطح ساخت و سـاز و  
.]15[انجام دادندساخت و ساز حوادث در صنعت 

یکی از یافته هاي قابل توجه در این مطالعه میزان نرخ مـرگ و  
میر ناشی از حوادث ناتوان کننده در صنعت سـاخت و سـاز مـورد    

کـه  ) ادث منجر به فوت شـده بـود  درصد کل حو5/3(مطالعه بود 
در توجیه و بررسـی و  . باالتر از آمار جهانی در این زمینه می باشد
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تحلیل این یافته می توان اذعان داشت که بـا وجـود بکـار گیـري     
روش ها و رویکردهـاي ایمنـی در جهـت کـاهش حـوادث نـاتوان       

ي صـنعت سـاخت و   ساخت و سـاز هايپروژهيهایژگیوکننده، 
ران هنوز تا رسیدن به نقطه اي مطلوب جاي کـار بسـیار   ساز در ای

دارد که بایستی با تحلیل صحیح و مناسب از علل ریشـه اي بـروز   
.]15[حوادث در این جهت گام برداشت

تنها بخشی از یک مطالعه جامع در زمینه تجزیه و مطالعه حاضر
در یکـی از  کننـده نـاتوان علـل بـروز حـوادث    ینیبشیپتحلیل و 

کـه  باشدیمکشور ایران وسازساختيهاپروژهصنایع و نیرتمهم
به جرات گفت که در زمینـه حـوادث صـنعتی و شـغلی و     توانیم

در کشور انجام نشده يامطالعهتاکنون چنین کنندهناتوانحوادث 
طراحی، اجرا و تجزیه و يهاگامعالوه با وجود این که در ه ب. است

و مشکالت احتمالی و هاتیمحدودتحلیل این مطالعه سعی شد تا 
در دسترس نبودن یا نبود بعضی اطالعات مورد نیـاز  اجرایی مانند 

هماننـد  حـال نیبا امناسب کنترل گردد، يهاوهیشبه در مطالعه 
. هستخاص يهاتیمحدوددیگر مطالعات گذشته نگر داراي 

گیرينتیجه
عت در صــنکننــدهنــاتوانتجزیـه و تحلیــل علــل بــروز حــوادث  

نشان داد که عوامل مهم در بـروز ایـن حـوادث عـدم     وسازساخت
ي وسایل حفاظت ریکارگبهرعایت نظم، عدم آموزش مناسب، عدم 

.باشدیمفردي، اعمال و شرایط ناایمن کار 

تشکر و قدردانی
مقطع دکتري تخصصی مهندسی نامهانیپااین مقاله برگرفته از 

ــهبهداشــت  ــوم پزشــکی ياحرف ــهمــدان دانشــگاه عل . باشــدیم
دیر و تشـکر خـود را از معاونـت تحقیقـات و     نویسندگان مراتب تق

مالی این مطالعه اعالم منابع نیتأمدانشگاه براي فناوري اطالعات
، نویسندگان مراتب تقدیر و تشکر خـود را از  بر اینعالوه. داردیم

مهنـدس شـهرام محمـودي رئـیس     علمی و فنی آقـاي  يهاکمک
.اعالم می داردگروه مپنا ستیزطیمحایمنی و واحد بهداشت،
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Abstract
Background & Objectives: Idnetifying causes of occupational accidents is a key issue to prevent these
accidents. The present study aimed to identify and analyze debilitating accidents in the construction industry

during a two-year period (2010-2011 years).
Methods: This was an analytical cross-sectional study. The study data included information about all
debilitating accidents occurred within two years. Data collection was performed according to the accident report
forms in construction sites. Data analysis was performed using SPSS software version 16. The level of
significance was considered as P=0.05.
Results: The mean age and job experience of injured people were 27.95±6.95 and 2.34±2.00 years,
respectively. Most injuries to people were reported in hand (35.4%), legs (28.3%) and back (20.4%). Most of
accident types were respectively related to slipping and falling (26.1%), throwing objects (21.7%), falls
(18.6%), abrasion (16.8%) and clash (16.4%). Moreover, the main causes of accidents were related to lack of
housekeeping (97.3%), lack of proper training (85.8%), lack of PPE (73.0%), unsafe acts (63.3%), unsafe
conditions (32.3%) and equipment (22.6%).
Conclusion: Analyzing causes of disabling accidents in the construction industry showed that important factors
in these accidents included lack of housekeeping, failure to provide proper training, lack of suitable PPE, unsafe
acts, unsafe conditions and equipment for the construction jobs.
Keywords: Debilitating Accident, Analysis, Construction Industry
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