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چکیده
زمینه و هدف :حوادث ناشی از کار ،حوادثی هستند که در حین انجام وظیفه در محیط کار به وقوع میپیوندند و منجر به آسیی هیای کشینده ییا غییر کشینده
میشوند .هدف از پژوهش حاضر بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث ساختمانسازی ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان قم و ارائه الگوریتم مناس جهیت
ثبت مناس حوادث میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی تمام حوادث ساختمانسازی ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان قم بین سیالهیای 1300-1391
که گزارش آنها در سازمان تأمین اجتماعی استان قم به ثبت رسیده است ،جمعآوری شد و مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها به کمی نیرمافیزار
 Excelو  SPSS16با استفاده از آزمونهای دقیق فیشر و آزمون کای – دو انجام گرفت و به کم بررسی مطالعات پیشین الگوریتم الزم جهت ثبیت حیوادث
ارائه شد.
یافتهها :بر اساس نتایج این مطالعه ،بیشترین نوع حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع بود .بین وضعیت حیات افراد حادثه دیده (فوت و عدم فوت) بیا شی ل آنیان
(کارگر ساده و کارگران دیگر) در دو نیمه سال و همچنین در دو گروه سنی (کمتر و مساوی  41سیال و بیشیتر از  41سیال) در سیطخ خطیای  5درصید ارتبیاط
معناداری وجود ندارد .همچنین بین وضعیت حیات افراد حادثه دیده (فوت و عدم فوت) با سن آنان (کمتر و مساوی  41سیال و بیشیتر از  41سیال) در دو گیروه
سابقه کاری (کمتر و مساوی  3سال و بزرگتر از  3سال) و در سطخ خطای  5درصد ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه بیانگر نیاز به بررسی بیشتر جهت ت ییر روند موجود و همچنین اصالح شیوه ثبت این حوادث جهت پیشگیری از آنها است.
کلیدواژهها :بررسی اپیدمیولوژیکی ،حوادث ساختمانسازی ،الگوریتم ثبت حوادث.

مقدمه
حوادث ناشی از کار ،حوادثی نامیده مییشیوند کیه در
حین انجام وظیفه در محیط کار به وقوع میی پیوندنید و
منجر به آسی های کشنده یا غیر کشنده میشوند .ایین
حوادث در حال حاضر سومین علت مرگومیر در جهیان
محسوب میشوند و بهعنوان یکی از مهمتیرین عوامیل
خطر بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و
در حییال توسییعه معرفییی شییدهانیید [ .]1در شییانزدهمین
کنفرانس بینالمللی آمیار کیار ( )1990اعیالم شید کیه

ساالنه در جهان  335هزار کارگر در اثر حیوادث شی لی
جان خود را از دست میدهنید کیه در ایین مییان تنهیا
خسارت مالی ناشی از حوادث در همین سال در آمریکیا
بیش از  125میلیارد دالر بوده کیه  3برابیر سیوددهی 5
شرکت بزرگ آمریکا است [ .]2حوادث ناشیی از کیار در
کشور ایران از  15552مورد در سال  1999میالدی بیه
 16745مورد در سال  2113میالدی افزایش یافته است،
که رشدی معادل  7/67درصد در ضری تکرار حادثه را
نشان میدهد [.]1

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -2کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
 –3هیئت علمی مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران.
( –4نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایرانkhodaparast.mbh@gmail.com .
 -5کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 –6کارشناسی ارشد آمار حیاتی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 –7کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای ،عضو کمیته ی پژوهش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران.
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ثبت حوادث
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دو ماهنامه

دارای خطر باالی صدمه و مرگ به کار گرفتیه مییشیوند
[.]7
جهت تأمین و ارتقاء سالمتی شاغلین در ی جامعیه،
اولین قدم برای برنامهریزی و پیشگیری از این حیوادث،
شناخت عوامل ایجیاد خطیر در مشیاغل و محییطهیای
کاری میباشد .مطالعه "گودس" و همکیاران از معیدود
پژوهشهای انجام شده در زمینه حوادث ش لی بوده که
مهمترین علل بروز این حوادث را عوامیل فیردی ماننید
خستگی ،چند ش له بودن و مشیکالت خیانوادگی بییان
میکند [.]0
در مطالعییه "کییوال " مهییمتییرین علییت حادثییه
بیاحتیاطی و پس از آن عدم وجود حفاظ مناسی ککیر
شده است [ .]9مطالعه "سینان اونسیار" در سیال 2117
در ترکیه نشان می دهد حوادث ش لی بهطیور عمیده در
بخش تولید محصوالت فلزی ،ساختمانسیازی ،صینعت
نساجی ،معدن زغالسنگ و ساخت وسایل نقلییه وجیود
داشته است درحالیکه مرگ و ناتوانی دائمیی افیراد بیه
علییت حییوادث شیی لی بییهطییور عمییده در بخییش
سییاختمانسییازی وجییود داشییته اسییت [ .]11بییهمنظییور
شناسایی راهکارهایی برای مقابله با حیوادث سیاختمانی،
ای ین مشییکل توسییط محققییان مختلییف در بس ییاری از
کشورها بررسی شده است .نمونههایی از ایین مطالعیات
در کشورهای تایوان ،اسیکاتلند ،ترکییه ،پرت یال و کیره
جنوبی صورت پذیرفته است؛ اما ی تحقیق متفیاوت و
درخور توجه در انگلستان به شناسایی عوامل زمینهای در
حوادث منجر به مرگ و حوادث با پتانسیل باال پرداختیه
است و عوامل اصلی بروز حادثه را به سه دسیته شیامل
موارد کیل تقسیمبندی کرده است( .الف) عوامیل کیالن
که مربوط به کینفعان از جمله جامعه ،آموزش و پرورش،
صنعت ،شرکتها و واحدهای تجاری است( .ب) عوامیل
با درجه اهمیت متوسط که اشاره بیه جنبیههیایی ماننید
مدیریت پروژه ،سیازمان و تیدارکات دارد؛ و (ج) عوامیل
خرد کیه در رابطیه بیا کیارگر ،محیل کیار و سرپرسیت
می باشد [ .]11مطالعه ای در اسپانیا در سال  2117انجام
داد نشان میدهد  %27/7کل حوادث از سیال  1991تیا
 2111در گروه سینی  31تیا  39سیال ر داده اسیت و
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اکثر حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری بیوده کیه در
صورت وقوع میتوانند منتج به ناتوانی ،کاهش درآمید و
ت ییر در کیفیت زندگی کارگران و خانواده آنها شیوند و
همچنیین تیأثیرات درخیور تیوجهی در اقتصیاد و تولیید
خواهند داشت [ .]1آژانس اروپایی ایمنیی و سیالمت در
کار برآورد میکند که در اروپا  4/6میلیون حادثه شی لی
اتفاق میافتد کیه باعیا از دسیت رفیتن هرسیاله 146
میلیون ساعت کیاری مییشیود .طبیق توصییه آژانیس
اروپایی ایمنی و سالمت در کیار مییتیوان بیا محاسیبه
هزینههیای حیوادث شی لی باعیا انگییزش میدیران و
کارفرمایان برای تالش در جهت پیشیگیری از حیوادث
شد .میزان رخداد حوادث در صنایع سیاختمانسیازی در
حال رشد بوده و شدت آسی های ناشی از این حیوادث
نیز بیشتر شیده اسیت [ .]3صینعت سیاختمانسیازی در
قیاس با دیگر صنایع جراحات و آسی هیای بیشیتری را
در پی داشته است .جراحات و آسی های ش لی16111 ،
کارگر مشاغل ساختمانسازی را از سال  1992تا 2115
به کام مرگ کشانده است و این رقیم بیهطیور متوسیط
 1142مییورد در طییول هییر سییال بییوده اسییت [ .]4در
هنگکنگ فعالیت سیاختمانسیازی از پرمخیاطرهتیرین
مشاغل به شمار میرود و بروز حوادث در فعالییتهیای
مختلف ساختمانسازی دلیل عمده مرگومیر و بیمیاری
در این کشور محسوب میشود [.]5
طی بررسیهای صورت گرفته ،خطر حوادث ش لی در
افییراد تییازهکییار بیشییتر میییباشیید .احتمییال رخییداد
مصدومیتهای ش لی در نوجوانان و بزرگساالن جیوان
نسبت به افراد مسنتیر بسییار بیشیتر اسیت .در آمریکیا
کارگرانی که سن آنها زیر  25سال بوده است ،بیشترین
صدمات و بیماریهای ش لی را به خود اختصاص دادهاند
[ .]6ولی به هرحال توجیهاتی قابل توجه وجیود دارد کیه
برخی ویژگی های خاص جوانی همچون بیتجربه بودن
و یا وجود غرور جوانی ،باعا افزایش خطر رخداد حادثه
در میان آنها میشود .از طرفی ،ش لهایی که بهعنوان
ش لهای پرمخاطره محسوب میشیوند بیشیتر درصیدد
استخدام افراد جوان میباشند .در موقعیتهیای مشیابه،
مردان بسیار بیشتر از زنیان در شی لهیا و محییطهیای

71

روح اله حاجی زاده و همکاران

72

روش بررسی
پژوهش حاضر ی مطالعه توصیفی -تحلیلیی اسیت
که بر مبنای اطالعات ثبت شده توسط سیازمان تیأمین
اجتماعی و بررسی مطالعیات پیشیین در رابطیه بیا ایین
حوادث صورت پذیرفته اسیت .شییوه ورود یی حادثیه
بهعنوان حادثه ناشی از کار در این مطالعه بدینصیورت
بود که :الف -فرد تحت پوشیش بیمیه سیازمان تیأمین
باشد ،ب -اطالعات فرد حادثه دیده در سیستم مکیانیزه
سازمان کامل باشد.
محیط پژوهش شامل کل حیوادث ناشیی از شی ل در
کشور بوده و جامعه آماری مورد بررسی نیز تمام حوادث
ساختمان سازی شهرستان قم در طی سالهای  1300تا
 1391میباشد که بیهنیوعی در سیسیتم ثبیت بیمیهای
توسط بازرسان تأمین اجتمیاعی ثبیت شیدهانید .بعیالوه
حوادث از نظر ویژگیهای اپییدمیولوژی از جملیه سین،
نوع حادثه ،ساعت وقوع ،نوع مشاغل و عضو درگیر مورد
بررسی قرار گرفتند .پس از جمعآوری دادههیا ،تجزییه و
تحلییییل بیییا اسیییتفاده از نیییرمافیییزار  SPSS16و
 EXCEL2010و از آزمونهای دقیق فیشیر و آزمیون
کای – دو استفاده شد و مورد آنالیز قرار گرفیت .سیپس
با توجه به کافی نبودن دادههای مربوط به این حوادث و
ثبییت نامناسی آنهییا ،الگییوریتم مناس ی جهییت ثبییت
دو ماهنامه
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یافتهها
الف) بررسی حوادث ساختمانسازی استان قم

توزیع سنی حادثه دیدگان :در این مطالعه همیه افیراد
حادثه دیده و مورد بررسی میرد بیوده و تحیت پوشیش
سازمان بیمه تأمین اجتماعی قرار داشیتند و سین آنهیا
بین  21تا  61سال بود .بیشترین فراوانی رخیداد حادثیه
مربوط به گروههای سنی  21تیا  25سیال و  26تیا 31
سال هر ی با میزان  %23و کمتیرین فراوانیی رخیداد
حوادث مربوط به گروههای سنی  46تا  51سال با میزان
 %4/7بود.
زمان وقوع حادثه :از میان  191حادثه میورد بررسیی،
 69حادثه بین ساعت  11تا  12صیبخ 45 ،حادثیه بیین
ساعت  0تا  11صبخ 34 ،حادثه بین سیاعات  13تیا 15
عصر 31،حادثه بین ساعات  15تا  17عصر و  12حادثه
بین ساعات  17تیا  21شی بیه وقیوع پیوسیته اسیت،
بیشترین میزان حوادث مربوط به سیاعت  11تیا  12بیا
میزان  %36/1و کمترین میزان حوادث نییز مربیوط بیه
ساعات  17تا  21با میزان  %6بوده است.
گروههای ش لی :توزیع گروههای شی لی بیرای افیراد
حادثه دیده نشان میدهد که بیشترین گروههای شی لی
در معرض خطر حوادث ش لی بیه ترتیی گیروه شی لی
کارگر ساده ( ،)%47آرماتوربند ( ،)%17/0جوشکار (،)%11
استاد بنا ( ،)%11برقکار ( ،)%4قال بنید ( ،)%4داربسیت
بند ( ،)%2/6سنگ زن ( )%1/5و در نهایت نقیاش ()%1
بوده است .نتایج بررسی از وقوع بیشترین درصد فراوانی
حوادث برای کارگر ساده و کمترین میزان حادثیه بیرای
گروه ش لی نقاشان حکایت دارد( .جدول .)1
یافتههای پژوهش نشان دادند که بین وضعیت حییات
افراد حادثه دیده (فوت و عدم فوت) با ش ل آنان (کارگر
ساده و کارگران دیگر) در دو نیمه سال و همچنین در دو
گروه سینی (کمتیر و مسیاوی  41سیال و بیشیتر از 41
سال) در سطخ خطای  5درصد ارتباط معنیاداری وجیود
ندارد.
همچنین بین وضعیت حیات افراد حادثه دیده (فوت و
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بیشترین میزان حیوادث ( )%46/3در افیرادی روی داده
است که  3ماه تا  2سال سابقه کار داشتهانید .همچنیین
بیشترین میزان حوادث بین ساعت  11تا  11صبخ روی
داده است [.]12
بییا توجییه بییه فقییدان اطالعییات دقیییق در خصییوص
وضعیت اپیدمیولوژی صدمات ش لی در کشور ،مطالعیه
حاضییر بییا هییدف ارائییه اطالعییات مربییوط بییه حییوادث
ساختمانسازی در شهر قم و همچنیین ارائیه الگیوریتم
مناس جهت ثبت مناس و کامل داده های مربیوط بیه
حوادث ساختمانسیازی صیورت پیذیرفت تیا در جهیت
پیشگیری از بروز حوادث سیاختمان سیازی بیه میدیران
ایمنی و بهداشتی کشور و پژوهشگران در جهت طراحی
و اجرای اصول مدیریتی کم کند.

دادههای مربوط به این حوادث ارائه شد.

بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث ساختمان سازی شهرستان قم...

عدم فوت) با سین آنیان (کمتیر و مسیاوی  41سیال و
بیشتر از  41سال) در دو گیروه سیابقه کیاری (کمتیر و
مساوی  3سال و بزرگتر از  3سال) و در سطخ خطای 5
درصد ارتباط معناداری وجود دارد.
نتایج پژوهش نشان دادند که بین ش ل افراد (کارگران
ساده و کارگران دیگر) و علیت حادثیه ر داده (افتیادن
افراد ،سقوط اشیاء ،سایر) برای افراد در سطخ خطیای 5
درصد ارتباط معناداری وجود دارد.
انواع حوادث :نمودار  1فراوانی مربوط به انواع حوادث
ساختمانی در هر ی از  4سال مورد بررسی را نمیایش
میدهد ،همانطور که مالحظه میکنید ،بیشیترین نیوع
حوادث مربوط به سقوط از ارتفیاع و سیقوط اشییا بیوده
است که فاصله زیادی با دیگر انواع حوادث دارد.
نوع جراحت :بیش از  %53/3از حوادث ساختمانی بیه
دست و پای افراد آسی میرساند ،اما بیشیترین درصید
( )%29/3عضییو آسییی دیییده مربییوط بییه پییا میییباشیید.
همچنین  %5/7از حوادث منجر به فوت فرد حادثه دیده
شده است.
نمودار  2تعیداد حیوادث را بیر اسیاس نیوع آسیی و
جراحیت و بیه تفکیی  4سیال میورد بررسیی نمیایش
میدهد.
ب) تعیین الگوریتم مناسب جهت ثبت حوادث

 11مت یر بر اساس مطالعات مختلف [ ]21-13انتخاب
شیید کییه در  5گییروه اصییلی شییامل مت یرهییای فییردی،
دو ماهنامه

نمودار  -1توزیع فراوانی حوادث بر اساس نوع حادثه

نمودار  -2توزیع فراوانی حوادث بر اساس عضو آسی دیده و فوت

مت یرهای ش لی ،مت یرهای زمانی ،مت یرهای مربوط به
نوع جراحت و مت یرهای محیطی طبقهبندی شدند.
مت یرهای فردی تنها مربوط به سین افیراد درگییر در
حادثه بودند .مت یرهای ش لی نیز شیامل تعیداد پرسینل
شرکت ساختمان سازی ،مدت زمان فعالیت کارگر حادثیه
دیده در شرکت مورد نظیر ،محیل وقیوع حادثیه و نیوع
فعالیت ساختمان سازی (بر اساس طبقه بندی بین المللیی
فعالیتهای اقتصادی) ،بودند .در همین راستا ،مت یرهای
زمیانی شییامل روز وقییوع حادثییه در هییر هفتییه و تعییداد
مجموع روزهای غیبت از کار فرد حادثیه تعییین شیدند.
مت یرهای محیطی نیز شامل شرایط آب و هوایی مربوط
به زمان وقوع حادثه و مت یرهیای مربیوط بیه آسیی و
جراحت شامل نیوع انحیراف از دسیتورالعمل و مقیررات
ایمنی و بهداشیتی پذیرفتیه شیده و نیوع جراحیت وارده
بودند.
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جدول  -1توزیع مشاغل افراد حادثه دیده در طی سالهای 1300-1391
درصد
فراوانی
توزیع مشاغل دچار حادثه شده
47
91
کارگر ساده
11
21
جوشکار
17/0
34
آرماتوربند
4
0
قال بند
4
0
برقکار
11
21
بنا
1
2
نقاش
2/6
5
داربست زن
1/5
3
سنگ زن
111
191
جمع
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مت یرهای فردی

سن

مت یرهای ش لی

تعداد پرسنل شرکت ساختمان سازی
مدت زمان فعالیت کارگر حادثه دیده در شرکت
مورد نظر
محل وقوع حادثه (حین رفت وآمد به پروژه،
هنگام انجام کار و )...
نوع فعالیت ساختمان سازی
روز وقوع حادثه در هر هفته
تعداد مجموع روزهای غیبت از کار فرد حادثه
دیده
نوع جراحت
نوع انحراف از دستورالعمل ایمنی و بهداشتی
پذیرفته شده
شرایط آب و هوایی زمان وقوع حادثه

مت یرهای زمانی

مت یرهای مربوط
به نوع جراحت
مت یرهای محیطی

جدول  2ویژگییهیای جزئیی هیر یی
مسئول حوادث را ارائه میدهد.

از  11مت ییر

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از مطالعه نشان میدهد که الگوی رخداد
حوادث در کشور و در سایر نقاط دنیا همخوانی دارد .بیا
مشییاهده توزیییع فراوانییی حییوادث سییاختمانسییازی در
بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی در طی چهیار سیال
مورد بررسی درمی یابیم که بیشیترین حیوادث در افیراد
جوانتر (گروه سنی  )25-36سال ر دادهانید کیه ایین
یافتهها با یافتههای سایر مطالعات انجیام شیده در دنییا
مطابقیت دارد [ .]22علیت ایین امیر را شیاید بتیوان بییا
کمتجربگی و محول کردن کارهای سختتیر بیه افیراد
جوانتر توجیه کرد .نتایج این پژوهش با پژوهش لیائو و
مطالعهیانگ ژئونگ که بیشترین آسیی را در رده سینی
باالی  55سال ککر کردهاند ،م ایرت دارد.
بررسیییهییای تخمییین داده شییده از بییرآورد حییوادث
ساختمانی هرکدام بهنوعی دارای محدودیتهای خیاص
خود هستند ،بیرای مثیال در مطالعیه حاضیر اطالعیات
دو ماهنامه
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گروه مت یرها

جدول  -2خالصه مت یرها
مت یرها

حوادث ساختمانی از پایگیاه اطالعیاتی سیازمان تیأمین
اجتماعی استخراج شده و مورد استفاده قیرار گرفتیهانید.
سؤال مورد بحا در این خصوص این است که آیا واقعاً
سازمان تأمین اجتماعی کلیه حوادث سیاختمانی ر داده
در سطخ کشور را پوشش میدهد؟
پاسخ به ایین سیؤال بیه عوامیل گونیاگونی از جملیه
چگونگی برخورد کارگر ،کارفرمیا و همکیاران در لحظیه
بروز حادثه برمی گردد ،زیرا بسیاری از حوادث بیه دلییل
کم بودن شدت آسی از سوی کارگران مطرح نمیشوند
یا به دلیل جیدی نبیودن آسیی و ننیگ اجتمیاعی بیه
سیستمهای بیمهگر گزارش نمیشوند؛ بنیابراین همیواره
در کشور با نوعی کم شماری حوادث ساختمانی روبیهرو
هستیم و همچنان که در مطالعات دیگر ککر شده است،
در سایر نقاط دنیا نیز با آن مواجه هستند [.]1
بر اساس نتایج این مطالعه بین وضعیت حییات افیراد
حادثه دیده (فوت و عدم فوت) با ش ل آنان (کارگر ساده
و دیگر کارگران) ارتبیاط معنیاداری نشیان نیداد کیه بیا
مطالعه ی وطنی شجاع و همکاران [ ]23همخوانی دارد.
بین وضعیت حیات افراد حادثه دیده (فوت و عدم فیوت)
با سن آنان (کمتیر و مسیاوی  41سیال و بیشیتر از 41
سال) در دو گروه سابقه کاری (کمتر و مساوی  3سال و
بیشتر از  3سیال) و در سیطخ خطیای  5درصید ارتبیاط
معناداری وجود دارد کیه بیا مطالعیهی وطنیی شیجاع و
همکاران [ ]23همخوانی ندارد .در این مطالعه بیشیترین
حوادث ساختمانی در سیاعات  11-12صیبخ بیه وقیوع
پیوستهاند که البته علت آن تا حدود زییادی مربیوط بیه
عدم فعالیت کارگران بخش ساختمان سیازی در شییفت
ش با توجه به ویژگیهای اینگونه محیطهیای کیاری
خصوصاً از لحاظ تأمین روشنایی و تسیهیالت ضیروری
دیگر میباشد.
یافتههای مطالعه حاضر ،با سایر مطالعات مطابقت دارد
بهطوریکه محمد فام بیشترین آمار حوادث ساختمانی را
در ساعات  11صبخ [ ]24و رشیدی بین  9تیا  11بییان
کردهاند [ .]25همچنین مطالعیهای کیه "پتیه کیاینز" و
همکاران در سال  2111بر روی حوادث ساختمانسازی
انجام دادند ،دریافتند که بیشتر اینگونه حوادث در صبخ

بررسی اپیدمیولوژیکی حوادث ساختمان سازی شهرستان قم...

دو ماهنامه

ایمنی و بهداشت و تأکید بیشتر بر رعایت آئیننامههیای
حفاظت میتوان تا حدود زیادی حوادث ناشیی از حرفیه
ساختمانسازی را پیشگیری نمود .همچنین با گسیترش
و اصییالح اورژانییسهییای پزشییکی در محیییط کییار نیییز
میتیوان از کیاهش شیدت پیامید حیوادث تیا حیدودی
جلییوگیری نمییود .همچنییین الییزام بییر حضییور ییی
دانشآموخته مهندسی ایمنی صنعتی در اینگونه هزینی
سییران خییدمات میییتوانیید اسییتقرار اصییول ایمنییی در
پروژههای ساختوساز را تا حدود زیادی تضمین نمایید.
عالوه بر لزوم آموزش و تشویق کارگران بیه اسیتفاده از
وسایل ایمنی و نظیارت بیر عملکیرد کیارگران جیوان و
کمسابقه ،با تأکیید بیر احتیرام بیه قیوانین و آئییننامیه
حفاظتی و بهداشتی میتوان به میزان قابیلمالحظیهای
حوادث مزبور را کاهش داد .ارائه و تیدوین برنامیههیای
آموزشی از جان کانیالهیای ارتبیاطی از جملیه رادییو،
تلویزیون و رادیو محلی و ملی نیز میتواند تیا انیدازهای
باعا رعایت ایمنی در محل کار و ایجاد یی فرهنیگ
ایمنی در محیطهای کاری از جمله ساختمانسازی شود.
البته این مسئله نیز نباید فراموش شود کیه ثبیت کامیل
این حوادث میتواند تا حدود بسیار زیادی شناسایی علل
اصلی بروز حوادث کم کند؛ به کم الگیوریتم ارائیه
شده جهت ثبت حوادث میتوان اطالعات جیامعتیری از
این حوادث جمعآوری نمیود و ایین مسیئله قضیاوت در
چییارچوب بییهکییارگیری روشهییای کنترلییی مناس ی را
تسهیل کرده و به هدفمند شدن اختصاص بودجه جهت
پیشگیری از وقوع حوادث ساختمان سازی کم شایانی
میکند.
تقدیر و تشکر
این مطالعه بهعنوان طرح پژوهشی به شیماره 91319
در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قم بیه ثبیت
رسیده است .بدین وسییله نویسیندگان مراتی تشیکر و
قییدردانی خییود را از معاونییت پژوهشییی دانشییگاه علییوم
پزشکی قم به عمل میآورند.

دوره  ،21شماره  ،1خرداد و تیر 2931

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 11:07 IRST on Monday December 17th 2018

اتفاق افتاده و اکثر آنها از وسایل حفاظت فردی مناس
استفاده نمیکردند[ .]26بیشترین نوع حادثه ثبت شده در
این مطالعه به ترتی مربوط به سقوط از ارتفاع ،سیقوط
مصالخ ،گیرکردن و سقوط داربست بوده اسیت .وزییری
نژاد در مطالعه خیود شیایعتیرین حیوادث سیاختمانی را
برخورد با اشیا و سقوط بیان میکند .طیی بررسیی اداره
کییل ایمنییی و بهداشییت حرفییهای آمریکییا در بخییش
ساختوساز در بین سالهیای  1905تیا  1909در یی
دوره  5ساله صورت گرفت نشان دادند که سقوط علیت
اصیییلی وقیییوع حیییوادث و میییرگومییییر در حیییوادث
ساختمانسازی بیان شده است [.]22
همچنین مطالعهی "یانگ ژئونگ" در سال  1996در
کره جنوبی بر روی صدمات و مرگهای ناشی از حوادث
ش لی در صنعت ساختمانسازی در طی سالهای 1991
تا  1994صورت گرفت دریافتند که سقوط علیل اصیلی
وقوع حوادث ساختمانی میباشد [.]27
همچنین مطالعه ای کیه "الرسین" و همکیارانش در
سال  2112برای بررسی توزیع ریس صدمات ش لی در
صنعت ساختمانسازی طی سیالهیای  1996تیا 1990
انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سقوط عامل بیشتر
جراحات میباشد [.]20
طی بررسیهای صورت گرفته توسط "سیاالمون" در
رابطه با حوادث ساختمان سازی علت اکثر ایین حیوادث
جابهجا کردن اشیا و سقوط از ارتفاع عنوان شیده اسیت
[.]29
بسته به نوع ش ل افراد ،آسی های وارده به عضو نییز
با یکدیگر متفاوت است ،برای مثیال در بررسیی انجیام
شده در این مطالعه مشخص شد که بیشتر آسیی هیای
وارده مربوط به ناحیه دست و پیای افیراد حادثیه دییده
میباشد .وزیری نژاد در مطالعه خود بییان مییکنید کیه
بیشتر آسی های وارده در ناحییه دسیت و پیای حادثیه
دیدگان میباشد [.]31
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و سایر پیژوهشهیا،
اهمیت و نقش آموزش اصول و موازین ایمنی بیه افیراد
شاغل در این حرفه بیشتر احساس میشود ،بیه عبیارت
دیگر با اجرای برنامه هیای صیحیخ و کارآمید ،آمیوزش
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Abstract
Background and aims: Work related accidents occur in the line of duty in the workplace
which may lead to fatal or non-fatal injuries. The aim of this study was to investigate the
epidemiological accidents recorded in Qom Insurance Agency and provide an appropriate
algorithm for accidents recordation.
Methods: In this descriptive – analytical study, all the accidents recorded in the Qom
Insurance Agency between 2009 and 2012 were investigated. Data were analyzed through
SPSS v. 16 and Excel using Fisher and Chi square test.
Results: The results of this study revealed that, the most common type of accident was
falling from height. Ther was no significant relation between mortality status of all injured
workers (death and non-death) and their jobs (unskilled workers and other workers) in two
half of years and in two age groups (≤ 40 years and more than 40 years) at the 5% level of
error. However, there was significant relation between the morality status of all accidents
(death and non-death) with age (≤ 40 years and 40 years) in both groups experience (≤ 3
years and older than 3 years), at the 5% level of error.
Conclusion: This study results indicate further investigation for possible change in the
existing procedures and necessary reform in record keeping for the prevention of these
accidents.
Keywords: Epidemiological survey, Construction accidents, Algorithm for recording
accidents.
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