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Abstract 

Background and Objective: Approximately, half of the occupational 

accidents are associated with the construction industry in Iran. Therefore, 

the factor analysis of risk variables affecting occupational injuries in the 

construction industry can lead to understanding and reducing the rate of 

injuries in these projects. The purpose of this study was to identify the risk 

factors affecting the types of injuries in construction projects based on factor 

analysis. 

Materials and Methods: This field study was conducted on 65 active 

construction projects. The collected data included 55 injuries that were 

analyzed in SPSS software (Version 22.0) based on exploratory factor 

analysis and confirmatory factor analysis. 

Results: The most frequent type of injuries regarding the order were spinal 

cord injury (41.2%), cuts (32.4%), organ failure (17.6%), and multiple scars 

(8.8%). Based on exploratory factor analysis, 26 indicator variables were 

classified in six groups of latent factors, including individual, occupational, 

unsafe conditions, unsafe acts, the type of injury incidence, and the type of 

injury. The findings of the confirmatory factor analysis of latent factors 

showed a significant correlation within these factors (P<0.05). The 

goodness of fitness of the model was evaluated as good (RMSEA=0.663). 

Conclusion: The findings of the present study indicated that the incidence 

of injuries in construction projects can be due to the interaction between 

different factors and indicator variables. In addition, the results of factor 

analysis in this study indicated a difference between the effect of each of the 

indicator variables and latent factors. 
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ر د میدانی مطالعه یک: یشغل هاییببر آس اثرگذار فاکتورهاییسکر یعامل یلتحل

 یساختمان هایپروژه

 4رحیمی جمشید ،2نیای، محسن مهد3یگیابوالفضل محمدب ،2یدریح یدرضاحم ،،*2زادهاحمد سلطان ،9مدیمح یدرح

  رانی، افارس، الرستان یکار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یمنیو ا یابهداشت حرفه ی، گروه مهندساریاستاد 1
  رانیا قم، قم، یپزشک علوم دانشگاه ،یطیمح یهاندهیآال قاتیکار، دانشکده بهداشت، مرکز تحق یمنیو ا یاهبهداشت حرف یگروه مهندس ار،یاستاد 2
 رانیا قم، قم، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یطیمح یهاندهیآال قاتیتحق، مرکز یستیز آمار و یولوژیدمیاپ، گروه اریدانش 3
 رانی، اکرج، البرز یکار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک یمنیو ا یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ار،یاستاد 4

 اهدانشگ ،یطیمح یهاندهیآال قاتیکار، دانشکده بهداشت، مرکز تحق یمنیو ا یاهبهداشت حرف یمهندسگروه  ،زادهاحمد سلطان * نویسنده مسئول:

 soltanzadeh.ahmad@gmail.comایمیل:  .رانیا قم، قم، یپزشک علوم

 
 

 33/13/1317 تاریخ دریافت مقاله:

 22/12/1317 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

 یعامل یلتحل ین،بنابرا باشد؛یو ساز ممربوط به ساخت  یراندر ا یاز حوادث شغل یمین سابقه و هدف:

منجر به درک و کاهش نرخ  تواندیدر صنعت ساختمان م یشغل هاییببر آس اثرگذار فاکتورهاییسکر

نواع بر ا اثرگذار فاکتورهاییسکر ییراستا، مطالعه حاضر با هدف شناسا ینا درها شود. پروژه یندر ا هایبآس

 .شد انجام یعامل یلبراساس تحل یساختمان یهادر پروژه یبآس

 یها. دادهگرفت صورتفعال  یپروژه ساختمان 52حاضر در ارتباط با  یدانیمطالعه م ها:مواد و روش

:EFA ) یاکتشاف یعامل یلمطالعه براساس تحل یهاداده ی. واکاوندبود زایبحادثه آس 22مطالعه شامل 

Factor AnalysisExploratory أییدیت یعامل یل( و تحل (Confirmatory Factor Analysis CFA: )

 .گرفت صورت SPSS 22 یلیافزار تحلبا استفاده از نرم نیزها داده یلانجام شد. تحل

 4/32) یدگیدرصد(، بر 2/41ستون فقرات ) یبشامل: آس یبترتهب یبنوع آس یفراوان یشترینب ها:یافته

 25 ی،اکتشاف یعامل یلبراساس تحل درصد( بود. 8/8چندگانه ) یهادرصد( و زخم 5/17درصد(، نقص عضو )

ع ، نویمنو اعمال ناا یط، شرایشغل ی،گروه فاکتور پنهان شامل: فرد شششده در یآورنشانگر جمع یرمتغ

که  بودند آن گویایپنهان  یفاکتورها أییدیت یعامل یلتحل هاییافته شدند. یبندهطبق نآ بروزو نوع  یبآس

شد  یابیمناسب ارز یزبرازش مدل ن یکویین(. P<32/3) دارند یکدیگربا  یدارافاکتورها ارتباط معن یناغلب ا

(353/3=RMSEA.) 

 تواندیم یساختمان یهادر پروژه یبکه بروز انواع آس بودند آن یانگرب حاضرمطالعه  هاییافته گیری:نتیجه

 یزانکه م دننشان داد نیز یعامل یلتحل یجباشد. نتامختلف  ینشانگر و فاکتورها یرهایکنش متغاز برهم یناش

 باشد.یمتفاوت م ،پنهان یو فاکتورها یرهااز متغ یکاثر هر

 

 یصنعت ساختمان ؛یحادثه شغل؛ یعامل یلتحل ؛یشغل یبآس واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 یشو ساز بشده، حوادث حوزه ساخت هارائ یبراساس آمارها

 حوادث این. شوندیرا شامل م یراندر ا یاز حوادث شغل یمیاز ن

رخ  یساختمان هاییتو ساز و فعال ساخت هایپروژه بخش در

و  یمنیمهم در حوزه ا یهااز چالش یکی ین،بنابرا دهند؛یم

ه ک باشدیو ساز کشور ممربوط به صنعت ساخت  یسالمت شغل

بر کاهش بروز انواع حوادث و  یمبن یاربس یهاتالش وجود با

 موارد از برخی درکننده و نهنوز آمار نگرا ی،شغل هاییبآس

 .]1، 2[د نباشیبار مهفاجع

درصد از  23 که هستند آن گویایاز مطالعات  یبرخ یجنتا

کننده در نناتوا هاییبدرصد از آس 1و  یشغل یرهایو م مرگ

 ی،طور کله. ب]3[ باشدمیمربوط به صنعت ساخت و ساز  یکاآمر

و ساز در در بخش ساخت  یشغل هاییببروز انواع آس یزانم

 شده گزارشدرصد  42 یراندرصد و در ا 17 یشرفتهپ یکشورها

 .]4، 2[( جهانی نرخبرابر  5/2است )معادل 

. دباشیباال م یاربس یساختمان یهادر پروژه یتفعال یسکر

شامل: کار در  هایسکها در معرض انواع رپروژه ینکارگران در ا

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 56تا  50 صفحات ،9317 زمستان ،4شماره  ،5دوره 

 مقاله پژوهشی
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 یشغل یهابیآس یعامل لیتحل                                                             

 یطو شرا یطیمح یفاکتورهایسکباز، مواجهه با انواع ر یطمح

عمال ا یباال یسکو ر یکار یمت یبترک یهمراه با ناهمگون یمنناا

از  یناش هاییب، آسدیگر سوی از. ]7،5[ دارند قرار یمنناا

 لیعالوه بر تحم توانندیو ساز مدر صنعت ساخت  یشغلحوادث 

 یلک ینرخ ناتوان یشکار و افزا یرویدرد و رنج به ن یب،انواع آس

جدول  ،و ساز ساخت یهاپروژه ینهبر هز ی،در جامعه کار

داد کاهش تع به منجرو  گذارندب یرکار تأث یفیتو ک یبندزمان

که  ی. مطالعات]8[صنعت گردند  ینموجود در ا یمنابع کارگر

که  کنندی، مشخص ماندشدهانجام  یحوادث شغل ینهدر زم

در  آن یانگیناز م یشترو ساز بدر صنعت ساخت  هایبآس یزانم

 همکاران و محمدفام مثال، برای ؛]1-11[ باشدمی یعصنا یگرد

 در آسیب تنوع و میزانکه  دادند نشانپژوهش خود  در

 یایگو مطالعه این نتایج. باشدمی باال ساز و ساخت هایفعالیت

 هب مربوط افراد به واردشده هایآسیب بیشترینکه  بودند آن

 هب منجر حوادث نوع بیشترین و بوده فقرات ستون و پا دست،

 ایش،س سقوط، اشیا، پرتاب افتادن، و لیزخوردن به مربوط ناتوانی

  .]12[است  بوده برخورد و تصادف

 یغلش هاییبثر و مرتبط با آسؤم یفاکتورهایسکر ییشناسا

 حوادث یامدپ یلنگر و مهم در تحلگذشته یکردرو یکعنوان هب

 هاییباز حوادث و آس یشگیریپ یبرا یو راه یساخت و ساز

 لیاثربخش در تحل یهااز روش یکی. باشدیو کاهش آن م یشغل

توسعه داده شده  هاآن دالیل ییشناسا یکه برا یبحوادث و آس

 وشر یک عاملی تحلیل. باشدیم یعامل یلاست، استفاده از تحل

 مندنظام و جامع بررسی یک انجام برای تواندمی که است تحلیلی

. گیرد قرار استفاده مورد آن با مرتبط عوامل و آسیب انواع

 معادالت یابیمدل رویکرد از استفاده با روش این در براین،عالوه

 فاکتورهایریسک شناسایی و درک بر عالوه توانمی ساختاری

 رب اثرگذار هایفاکتور و متغیرها بین ارتباط آسیب، با مرتبط

اساس، مطالعه حاضر  ین. بر ا]31-21[ نمود شناسایی را آسیب

در  یشغل هاییببر آس اثرگذار یفاکتورهایسکر یلبا هدف تحل

 یعامل یلتحل یکردو با استفاده از رو یساختمان یهاهپروژ

 و انجام شد. یطراح
 

 هامواد و روش

ر دکه  باشدیدانی میمطالعه م یکاز  هبرگرفتحاضر  مقاله

زمانی یک در بازه  یحوزه ساخت و ساز شهر هاییبآس ارتباط با

 یپروژه ساختمان 52 مورد ( در1317 یتا د 1315)آذر  ساله

 .انجام شده استفعال 

 هاییبانواع آس پژوهش، یندر ا بررسیمورد  یاصل یرمتغ

 مورد مطالعه بود.  یساختمان یهاداده در پروژهرخ

 از گزارش برگرفته یجنتا ،مطالعه ینا یهاداده یآورابزار جمع

و  یرانمصاحبه با مد ینو همچن هایبآس ینا یرسم یلو تحل

 مورد مطالعه بود. یپروژه ساختمان 52 یدگاندیبآس

 یعامل یلمطالعه براساس تحل ینا یهاداده تحلیل و یهتجز

معادالت  یابیمدلافزار ماز نر ،منظور ینا یصورت گرفت. برا

الزم به ذکر است که . گردیداستفاده SPSS 22  یساختار

. ندطرفه بودومطالعه د ینشده در اهکارگرفتهب یآمار یهانآزمو

 در نظر گرفته شد. 32/3در پژوهش حاضر کمتر از  یداراسطح معن

چند  ینب یانسوار یلتحل یبرا یروشعنوان به یعامل یلتحل

 یا ریمتغ یها بر حسب تعدادآن یفوابسته براساس توص یرمتغ

 أییدی( و تEFA) یاکتشاف یعامل یلتحل :شاملعامل پنهان 

(CFA )ایرهمتغ یاناز ساختار روابط م یحدس یچاگر ه. باشدیم 

 شودبهره گرفته میی اکتشاف یعامل یلتحلاز  ،وجود نداشته باشد

 یعامل لیتحلاز ، دنشده باش ییبراساس ابعاد شناسا یرهاو اگر متغ

 یعامل یلتحل دیگر، . به عبارت]15[ گرددیاستفاده م أییدیت

منظور کشف و های تجربی بهداده یبا هدف بررس یاکتشاف

 یعامل یلو تحل ]15[ شودمیها انجام شناسایی روابط بین آن

 Construct) ییسنجش روا یبرا یوهش ینترمناسب أییدیت

Validity) 51-11[ باشدمی[. 

 باشده ارائه یعامل یلتحل یابیالزم به ذکر است که ارز

 یهاشاخص ین. اشودیم یدهبرازش سنج یکویین یهاشاخص

  df2χ/ یهاشده با استفاده از شاخصبرازش استنتاج یکویین

 RMSEA (Root Mean Square Error of( و 3-2)

Approximation )(38/3-32/3و همچن )ین CFI 

(Comparative Fit Index )(1/3-12/3 ،)NFI (Normed-

fit Index )(1/3-12/3 و )NNFI (Non-normed Fit Index )

 گردندمی یابی( ارز1/3-12/3)TLI (Index Lewis-Tucker ) یا

مقدار  :از هستند شده در جداول عبارتد نوشتهاعدا .]32-32[

 یا ونشانگر بر فاکتور پنهان  یرهایاز متغ یکهر یرثأت ینیتخم

 ییر نهافاکتو یاو  یگرپنهان بر فاکتور پنهان د یاز فاکتورها یکهر

 . باشد(یم یبمطالعه انواع آس ینکه در ا)
 

 هایافته
مورد مطالعه در جدول  یرهایفاکتورها و متغ یفیتوص یجنتا

 یپروژه ساختمان 52در  یجنتا یمبنا برنشان داده شده است.  1

 58و  زایبحادثه آس 22 ساله، یک یمورد مطالعه و در بازه زمان

 بودند نآ گویای هایافته. است یوستهوقوع پ هب یانسان یبمورد آس

رد در حوادث مو یدهدیبسن و سابقه کار کارگران آس یانگینم که

. باشدمیسال  3/2±22/4و  2/33±18/1 یبترتهمطالعه ب

 یمجرد و دارا یدهدیبافراد آس درصد از 53حدود همچنین، 

نفر از افراد  22 شایان ذکر است که بودند. یپلمد یالتتحص

حادثه  22مورد از  45و  ی بودندکارگر ساختمان یده،دیبآس

 ینیشترباز سوی دیگر، خرد بود.  یمانکارانزا مربوط به پیبآس

(، درصد 2/34به سقوط از ارتفاع ) یبترتبه یبنوع بروز آس یفراوان

 یگرفتگ( و برقرصدد 2/22) یا(، سقوط اشدرصد 1/21برخورد )

 یبترتبه یبنوع آس یفراوان یشترینو بتعلق داشت ( درصد 1/13)

(، درصد 4/32) یدگی(، بردرصد 2/41ستون فقرات ) یبآس :شامل

 ( بود.درصد 8/8چندگانه ) یها( و زخمدرصد 5/17نقص عضو )
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 انو همکار یمحمد 

 دننشان داددر پژوهش حاضر داده رخ هاییبآس یلتحل یجنتا

ه ک یرهاییاز متغ یبرخ ی،و شغل یفرد یرهایکه عالوه بر متغ

 دیرنمورد توجه قرار گ یمنو اعمال ناا یطعنوان شرابه توانندیم

 کیسهم هر یزانو م ین. عناودارندها نقش یبآس یندر بروز ا یزن

 عبارت بودند از: یوستهوقوع پ هب یبآس 22در  یرهامتغ یناز ا

، (درصد 4/35) وبی(، ابزار معدرصد 5/43) یمنکار ناا یطمح

(، زمان نامناسب درصد 2/22نقص ) یدارا آالتینو ماش یزاتتجه

 یزات(، تجهدرصد 1/33خطرناک ) ی(، روش کاردرصد 1/21)

(، عدم درصد 5/53) یمنی(، عدم دانش ادرصد 23/3) یمنناا یبرق

(، تداخل در درصد 1/23) یحفاظت فرد یزاتاستفاده از تجه

 یوب(، استفاده آگاهانه از ابزار معدرصد 2/22) یگراند یتفعال

 یطدر شرا یت( و فعالدرصد 2/14) بر مهارت یه(، تکدرصد 8/21)

 (. درصد 7/32)یمن ناا

این  ارائه شده است. 2در جدول  یاکتشاف یعامل یلتحل یجنتا

مطالعه و  ینشده در ایآورنشانگر جمع یرمتغ 25براساس نتایج 

گروه فاکتور پنهان ارائه  ششدر  یگرسوابق مطالعات د ینهمچن

 یعامل یلتحلاستفاده از با مورد مطالعه  یهو فرض گردیدند

 که دننشان داد نتایجو سنجش قرار گرفت.  یابیمورد ارز یاکتشاف

ع نو یمن،و اعمال ناا یطشرا ی،شغل ی،فرد یگروه فاکتورها شش

رتبط م یشغل هاییبآس یعامل یلدر تحل یبو نوع آس یببروز آس

 کیسهم هر یج،نتا ین. براساس ادارندنقش  یبا حوادث ساختمان

که با پارامتر  هافاکتوراز نشانگر در هر گروه  یرهایاز متغ

Estimate که وزن کدام  گویای آن هستند اند،مشخص شده

 دارد.بر فاکتور  یشتریب یرگذاریثأت یرمتغ

 یتورهافاکیسکردر ارتباط با  أییدیت یعامل یلتحل هاییافته

ه ک ندمطالعه نشان داد یندر ا یساختمان یهایببر آس اثرگذار

( P<332/3) دارند یکدیگربا  داریافاکتورها ارتباط معن یناغلب ا

 ارتباط ترینقوی نتایج گویای آن بودند که این(. 3)جدول 

 مطالعه یفیتوص هاییافته: 9جدول 

 یرمقاد یرمتغ

 1/33±18/2 )سال( یدهدیبسن افراد آس

 4/2±22/3 )سال( یدهدیبافراد آس سابقه کار

 هلأت یتوضع
 42( درصد 7/54) مجرد

 24( درصد 3/32) هلأمت

 یالتتحص

 14( درصد 2/23) یپلمد کمتر از

 43( درصد 3/21) یپلمد

 14( درصد 2/23) یپلمفوق د

 نوع شغل

 22( درصد 2/75) کارگر

 4( درصد 1/2) استادکار

 12( درصد 5/17) نیف

 نوع پروژه
 1( درصد 4/15) یاصل یمانکارپ

 45( درصد 5/83) خرد یمانکارپ

 یبنوع بروز آس

 11( درصد 2/34) سقوط از ارتفاع

 15( درصد 1/21) برخورد

 14( درصد 2/22) یاسقوط اش

 5( درصد 1/13) یگرفتگبرق

 یبنوع آس

 12( درصد 5/17) نقص عضو

 28( درصد 2/41) ستون فقرات یبآس

 22( درصد 4/32) یدگیبر

 5( درصد 8/8) چندگانه یهازخم

 

   یاکتشاف یعامل یلتحل یجنتا: 2جدول 

 سطح معناداری Estimate SE نشانگر یرمتغ فاکتور پنهان

 یفرد

 - - 3/1 سن

 331/3 338/3 75/3 یسابقه کار

 32/3 317/3 24/3 هلأت

 331/3 318/3 33/1 یالتتحص

 یشغل
 331/3 324/3 42/1 نوع شغل

 - - 3/1 نوع پروژه
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 یشغل یهابیآس یعامل لیتحل                                                             

 .2جدول ادامه 

 یمنناا یطشرا

 331/3 13/3 22/2 یمنکار ناا یطمح

 331/3 311/3 12/1 یوبابزار مع

 - - 3/1 نقص یدارا آالتینو ماش یزاتتجه

 333/3 14/3 83/3 زمان نامناسب

 338/3 31/3 73/3 خطرناک یروش کار

 331/3 311/3 52/3 یمنناا یبرق یزاتتجه

 یمناعمال ناا

 331/3 338/3 22/1 یمنیعدم دانش ا

 PPE 33/1 23/3 331/3عدم استفاده از 

 331/3 18/3 85/3 یحفاظت فرد یزاتعدم استفاده از تجه

 331/3 28/3 58/3 یگراند یتتداخل در فعال

 331/3 318/3 41/3 یوباستفاده آگاهانه از ابزار مع

 337/3 28/3 34/3 بر مهارت یهتک

 - - 3/1 یمنناا یطدر شرا یتفعال

 یبنوع بروز آس

 332/3 32/3 12/2 سقوط از ارتفاع

 - - 3/1 برخورد

 333/3 38/3 78/3 یاسقوط اش

 331/3 12/3 24/3 یگرفتگبرق

 یبنوع آس

 313/3 31/3 82/3 عضونقص 

 331/3 338/3 44/1 ستون فقرات یبآس

 - - 3/1 یدگیبر

 338/3 31/3 34/3 چندگانه یهازخم

 

  تأییدی عاملی تحلیل نتایج :3 جدول

 سطح معناداری Estimate SE فاکتوری بین دوطرفه ارتباط

 331/3 12/3 22/1 شغلی -فردی

 332/3 338/3 45/3 ناایمن شرایط -فردی

 331/3 337/3 32/3 ناایمن اعمال -فردی

 334/3 33/3 78/3 آسیب بروز نوع -فردی

 332/3 332/3 42/3 آسیب نوع -فردی

 331/3 32/3 45/1 ناایمن شرایط -شغلی

 331/3 332/3 78/3 ناایمن اعمال -شغلی

 331/3 331/3 73/1 آسیب بروز نوع -شغلی

 331/3 332/3 83/3 آسیب نوع -شغلی

 331/3 373/3 21/2 ناایمن اعمال -ناایمن شرایط

 318/3 45/3 43/3 آسیب بروز نوع -ناایمن شرایط

 331/3 33/3 83/3 آسیب نوع -ناایمن شرایط

 331/3 338/3 23/2 آسیب بروز نوع -ناایمن اعمال

 331/3 313/3 3/1 آسیب نوع -ناایمن اعمال

 331/3 38/3 53/3 آسیب نوع -آسیب بروز نوع

 

 یط(، شرا53/3) آسیب نوع -یبمربوط به نوع بروز آس ترتیببه

 یبنوع بروز آس -یمن( و اعمال ناا43/3) یبنوع بروز آس -یمنناا

 باشد. ی( م23/2)

دل برازش م یکوییمربوط به سنجش ن یج، نتااز سوی دیگر

، χ2/df یهاشاخص یرکه مقاد ندنشان داد أییدیت یعامل یلتحل

RMSEA ،CFI و (TLI)NNFI  353/3، 72/2 لیب معادترتبه ،

 (.4است )جدول  یدهمحاسبه و برآورد گرد 178/3و  183/3

  تأییدی عاملی تحلیل مدل برازش نیکویی هایشاخص :4 جدول

 هاشاخص

/df2χ 72/2 

RMSEA 353/3 

CFI 183/3 

(TLI)  NNFI  178/3 
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بحث
 هاییافته، ندمطالعه حاضر نشان داد یجگونه که نتانهما

د چن یتئور توانندیم عاملی یلمدل تحل یریکارگهحاصل از ب

 دیننما أییدرا ت یشغل یامدهایو پ هایببودن حوادت، آس لتیع

 بروز نوعکه  ندبود آن یانگرمطالعه ب ینا یج. نتا]12،13[

 یورهافاکتیسکر یرثأت تحت ساختمان بخشدر  یشغل هاییبآس

چالش بروز حوادث در  مختلف قرار دارد. براساس آنچه که درباره

 یندر ا یببروز آس یزانشد، م بیان یو ساز ساخت یهاپروژه

 .]2،4،2،1[باشد یباال م بخش

 عاملی یلمطالعه که در قالب مدل تحل ینا هاییافته

، نشان اندارائه شده سازیساختمان صنعت در یشغل هاییبآس

 یشامل: فاکتور فرد فاکتورهاریسکاز  یاکه مجموعه ندداد

 ،]13،7[ یمنناا یط، فاکتور شرا]14،13[ شغلی، فاکتور ]14[

 بر آسیبو فاکتور نوع بروز  ]13،7،2[ یمنفاکتور اعمال ناا

و ساز بخش ساخت  دراز حوادث  یناش یشغل هاییبآس

 .باشندمی یرگذارثأت

 نیرتمعنوان مههسقوط از ارتفاع ب ریمتغ مختلف، مطالعات در

 ؛ه استشد یتلق بیآسنشانگر در برآورد فاکتور نوع بروز  ریمتغ

و  تدر ساخ بیآس بروز در یاریبس تیاهم از ریمتغ نیا ن،یبنابرا

که توسط  یلیتحل یپژوهش. در ]22،24[ باشدیم برخوردارساز 

Grant  وHinze بار و گحوادث مر لیو تحل هیبا هدف تجز

، گرفت صورت 2314ساخت و ساز در سال  عیبار در صناهفاجع

مربوط به سقوط  نهیزم نیحوادث در ا شتریکه ب شد هنشان داد

 .]25[ باشدیم ایاز ارتفاع و سقوط اش

 یط(، شرا2313و همکاران ) Chengمطالعه  یجاساس نتابر

 کییعنوان هب کوچک مقیاس در ساختمانی هایفعالیتدر  یمنناا

. ]27[ رودیبه شمار م آسیب انواع بروزاز عوامل مهم در 

از  ی، برخندمطالعه نشان داد ینا یجطور که نتانهما براینعالوه

 تورفاکریسک این بر شغلی و فردی فاکتورهایفاکتورها مانند 

 .باشندمی تأثیرگذار

 در فعالیتکه  هستند آن گویایمطالعات  از یبرخ یجنتا

عدم  یح،عدم نظارت صح یلبه دل یشهر یساختمان یهاهپروژ

مختلف مانند زمان  هاییتمحدود ینو همچن یمنیا یهاآموزش

و اعمال  یانسان یع خطاامستعد بروز انو تواندیپروژه م ینهو هز

 یمطالعه، رفتارها ینا یجراستا با نتاهم. ]12،5[باشد  یمنناا

مهم  یو فاکتورها یرهامتغ یگرد یرثأتحت ت تواندیافراد م یمنناا

 . ]13[ گیرد قرار ناایمن شرایط و شغلی جو ی،مانند فاکتور فرد

نشانگر آن مانند سن و سابقه افراد،  یرهایو متغ یفاکتور فرد

 فاکتورهایریسکاز  یکیعنوان هب یالتهل و تحصأت یتوضع

 این در. ]22،24،14[باشند یمطرح م شغلی هایآسیب با مرتبط

و و همکاران نشان دادند که حوادث ساخت  Arquillos، راستا

 یهایتانحراف از فعال ینمانند سن و همچن یرهاییساز با متغ

 .]28[باشند یشده به افراد مرتبط ملمحو

 توانیمطالعه م یندر ا شدهارائه عاملی یلتحل یجبراساس نتا

 یلبه دل یساختمان یهاهدر پروژ یشغل یهاآسیبگفت که 

 کانون یدبا هادر آن یزمان یتبودن و نقش محدودیفصل یتماه

 یباهش حوادث و آسک یهاهاهداف و برنام یمنی،توجه مسائل ا

 مند و کارا نظام یکردرو یک، توجه به براینعالوه. باشند

 یزانو کنترل خطرات و کاهش م یابیارز یی،شناسا یبرا

در بخش ساختمان  یببر بروز آس یرگذارثأت یفاکتورهایسکر

 یشغل هاییبآس و کاهش یمنیا ینهر عملکرد بهب تواندیم

 باشد. اثرگذار آنبه  مربوط

 و فاکتورها اغلب تا است شده تالشحاضر  مطالعه در اگرچه

 مدل یک قالب در ساز و ساخت حوادث بر تأثیرگذار متغیرهای

 شپژوه این اما گیرند؛ قرار ارزیابی و بررسی مورد عاملی تحلیل

 و نبوده مصون احتمالی هایمحدودیت از مطالعات دیگر همانند

 و تربزرگ نمونه حجم با ایمطالعه از استفاده با توانمی

 سکری حوزه بر اثرگذار فاکتورهای و متغیرها دیگر درنظرگرفتن

 از استفاده با حادثه ترجامع و علی تحلیل نیز و ساز و ساخت

 و ترمطمئن نتایج به ایریشه دالیل تحلیل مانند هاییتکنیک

 .یافت دست تریمحکم
 

 گیرینتیجه
 ازوسساخت بخش در یشغل یهابیآس یعامل لیتحل جینتا

 یهاپروژه در هابیآس و حوادث که بود مهم نکات نیا انگریب

 مختلف یرهایمتغ و فاکتورها ریتاث تحت تواندیم یساختمان

 با مراهه فاکتورها نیا کنشبرهم ریتاث عالوه،هب. ونددیبپ وقوعهب

؛ دهد شیافزا را بروز نرخ زانیم تواندیم نشانگر یرهایمتغ

 اند اثرتویم متفاوت یفاکتورهاسکیر و رهایمتغ تعامل ،یعبارتبه

 بنابراین،. دینما فایا هابیآس نیا وقوع زانیم در ییافزاهم

 نیا رد سکیر کنترل یهامیمکان یریبکارگ در شودیم شنهادیپ

 .شود یشتریب توجه مهم افتهی نیا به عیصنا
 

 تشکر و قدردانی
مصوب معاونت  15887طرح شماره  یمطالعه حاضر بر مبنا

م ق یدرمان -یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یپژوهش

 پروژه 52از مسئوالن محترم  وسیلهبدینشده است.  انجام

 .ددگرمی قدردانی و تشکر پژوهش این درمورد مطالعه  ساختمانی
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