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تعیین عـواملی کـه بیشـترین    تیبهبود وضعياقدام برااولین .شوندمیمتعدد هايآسیبدچار جراحات و یحوادث شغلافراد زیادي بر اثر هسالهمه:زمینه و هدف

. گیـرد مـی ر مورد استفاده قراشوندمی. نمودار پارتو براي کشف موضوعاتی که بیشترین درصد مشکالت را سبب باشدمینمایندمیمشکالت را در یک فرایند ایجاد 
.باشدمیهدف از انجام این مطالعه بررسی حوادث شغلی شهرستان گناباد با استفاده از نمودار پارتو 

از چهارسـاله دوره کیـ اطالعات ثبت شده توسط اداره کـار شهرسـتان گنابـاد در    ياست که بر مبنایلیتحل-یفیمطالعه توصکیپژوهش حاضر :بررسیروش
قرار گرفت.زیتب مورد آنالینیمافزارنرمکمک و با ستفاده از نمودار پارتوبا ا1392تا 1388سال 
، است%) 87/50(یساختمانهايفعالیتناشی از آمار مربوط به حوادثنیشتریبحادثه رخ داده بود که87این مطالعه در مجموع جیبر اساس نتا:هایافته
از موارد منجر به مرگ %13/14%) اتفاق افتاده است. این حوادث در 61/84شترین میزان حوادث در شیفت صبح (و بی%)61/34نوع حادثه گیر افتادگی (ترینشایع
بیشترین) %02/41(ییابتداافراد با مدرك نظر سطح سوادو ازبود سال 25- 29میزان حوادث در سنینباالترین% موارد منجر به قطع عضو شده است 86/10و در 

.نداداشتهحادثه را 
و ... کـه سـهم بیشـتري در حـوادث بـا      مسئولین باید توجه بیشتري به حوادث ساختمانی، علل سقوط افراد، سقوط اشـیاء بر اساس نتایج این مطالعه :گیرينتیجه

.تخصیص یابدمنابع مالی و انسانی بیشتري هاآنمعطوف کرده و در جهت پیشگیري از این قبیل حوادث و علل اندداشتهشدید را پیامدهاي

.نمودار پارتو، حوادث شغلی، بررسی حوادث:هاکلیدواژه

مقدمه
در بسـیاري از کشـورها، انجــام تحقیـق در خصــوص   

، یـک الـزام قـانونی   هاآنحوادث صنعتی، پس از رخداد 
بـه  ، اطالعات مربوطهابررسی. در این شودمیمحسوب 

دهاي پیام، علل سهیم،ايریشهسناریوهاي حوادث، علل 
پیامدهاي .]1[شوندمیواقعی و بالقوه حوادث و... منتشر 

امروزي بردر جوامعمالی و جانی ناشی از حوادث شغلی 
میزان رخداد حوادث در صنایع .]2[کسی پوشیده نیست 

ناشـی از ایـن   هـاي آسـیب در حال رشد بـوده و شـدت   
طبـق بررسـی   .]3،4[حوادث نیز در حال افزایش اسـت 

يمطالعـه انجام شده و مطالعات منتشـر شـده، تـاکنون    
منسجم و جامعی در مقیاس کشوري در ارتباط با بررسی 

اپیدمیولوژیک حوادث ناشی از کار صورت نپذیرفته است 
سـمنان  هاياستانکه در ايجداگانهدر مطالعات ولیکن

و یزد انجام شده مشخص گردیده که حوادث ساختمانی 
باالیی را در مقایسه با سایر صنایع به خود نسبتاًفراوانی

. البته دلیل این امر ممکن است ناشـی انددادهاختصاص 
و شـود مـی به اداره کار گزارش باشد که الزامات قانونی 

یم داد. صنایع ساختمانی در حوادث تعمکلبهنباید آن را 
کشور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. شرایط حاکم 

کارگران فصلی کارگیريبهبر این صنایع در کشور نظیر 
ــده،    ــوزش ندی ــار آم ــروي ک ــتفاده از نی ــاهر، اس و غیرم

از کارگران بومی و محلی و در کنار آن عـدم  گیريبهره
، باعـث  هـا پـروژه رعایت تدابیر ایمنی در بسیاري از این 
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39 ...ر حوادث شغلیبررسی مهمترین علل بی واسطه موثر ب

آمار حـوادث در ایـن صـنایع بـاال باشـد.      شده است که
مقایسـه  منظـور بـه 2008هاسالما و همکارنش در سال 

در کشور اسکاتلند ومیرمرگحوادث ساختمانی منجر به 
انجـام دادنـد. نتـایج بـراي دوره     ايمطالعـه و انگلستان 

و ومیـر مـرگ نشان داد که در کل، میزان 2002-1997
ث همواره در اسـکاتلند از انگلسـتان بـاالتر اسـت.     حواد

طـور بـه در اسـکاتلند،  ناشی از حوادثومیرمرگمیزان 
ــط،  ــت  50متوس ــتان اس ــتر از انگلس ــد بیش .]5[درص

تدابیر مدیریتی و مهندسی مسـتلزم شـناخت   سازيپیاده
؛باشدمیدر وقوع حوادث مؤثرو بیشترین علل ترینمهم

حادثـه،  ايریشهاصلی بررسی حوادث، یافتن علل هدف
از بـروز  درك واقعی از چیزي که روي داده و پیشگیري

نمودار پارتو، یک نمـودار  .]6[مجدد حوادث مشابه است
است که علل مشـکالت موجـود را بـا فراوانـی     ايمیله
ســپس اطالعــات موجــود را .کنــدمــیمقایســه هــاآن

که بیشترین نقش را در هاییعلتتا نمایدمیبنديدسته
ایـن نمـودار را   .معلول دارند، مشخص کنندگیريشکل

فیـت  اولـین گـام در ایجـاد بهبـود کی    عنـوان بهتوانمی
توانمیا یک نگاه به نمودار پارتو . بآمارگیري به کار برد

و تعداد اندکردهعواملی که مشکالت را ایجاد ترینمهم
زیادي عامل که نقش بسیار کمـی در ایجـاد مشـکالت    

تجربـه نشـان داده اسـت کـه بـه      دارند، شناسایی نمود.
از کـاهش  ترسادهعامل، بسیار ترینمهمنصف رساندن 

در میزانی که عامل کـم تأثیراسـت، درحـالی کـه     اندك 
عامل روي بهبود کیفیـت، بسـیار   ترینمهمتأثیر اصالح 

.بیشتر از یک عامل متأثراست
نمودار پارتو بـراي کشـف موضـوعاتی کـه بیشـترین      

. با استفاده رودمیبکار شوندمیدرصد مشکالت را سبب 
ـ    تـوان مـی از این نمودار  د تغییـرات ایجـاد شـده در رون

نقـش  هـا آنبـا عـواملی کـه در    هاآنحوادث و ارتباط 
را شناسایی نمود و اقدام مناسـب و بهینـه را   داردمیمه

انجـام داد. همچنـین سـایر مـوارد     هاآنقبل از افزایش 
در کارکنـان، زمـان   پـذیر آسـیب مانند بیشترین اعضـاء  

واحدهاي داراي حادثـه بیشـتر،   مستعد براي بروز حادثه،
و ... شبه حوادث بـراي اقـدامات اصـالحی   يبنداولویت

باشدمیبراي رفع ریزيبرنامهقابل شناسایی و راحتیبه

]7،8[.
د توانمیعدم توجه کارشناسانه و دقیق به این موضوع 

مختلـف کـاري در   هايگروهرا براي ناپذیريجبرانآثار 
بنابراین بررسی و تجزیه و تحلیـل دقیـق   ؛ برداشته باشد

علل بروز هر حادثه باید مورد توجه خاص مسئوالن باشد
ذکر شده با اسـتفاده از نمـودار   هاينکتهبا توجه به ]9[

علل بـروز حادثـه، از   بیشترینبا شناسایی توانمیپارتو 
حوادث پیشگیري کرد. بـا عنایـت بـه    %80تقریباًوقوع 

این مسئله که اولـین گـام اساسـی در اجـراي اقـدامات      
در وقـوع  مؤثرکنترلی مهندسی ایمنی، شناسایی عوامل 

بررسی علل و هدف از انجام این مطالعهباشدمیحوادث 
در ادارهثبت شده یحوادث شغلدر بروز مؤثرپارامترهاي 

.باشدمیه از نمودار پارتو با استفادکار شهرستان گناباد

روش بررسی
که تحلیلی است –این پژوهش یک مطالعه توصیفی 

1392تا 1388هايسالیطیحوادث شغلهیدر آن کل
شهرسـتان گنابـاد   اداره کـار در هاآنگزارش حادثه که

محـیط پـژوهش   مورد بررسـی قـرار گرفـت   موجود بود
بـوده و  شامل کل حوادث مرتبط با شغل در شهرسـتان  

اپیدمیولوژیکی از جملـه: سـن،   هايویژگیموارد از نظر 
حادثه، زمان حادثه شـامل سـاعت رخـداد    طیمحجنس،

حادثه و ماه وقوع حادثه، وضعیت تأهل، علت حادثه، نوع 
زانیـ موقـوع حادثـه،  عوامـل حادثه، عضو حادثه دیده،

کارفرما و ... بر اساس نمودار پارتو مورد نوعتحصیالت،
اصلی استفاده از نمودار پارتو هدف. اندگرفتهی قرار بررس

خودکـار قـادر بـه    صـورت بـه است کـه  ايسامانهایجاد 
یـک نـام ازبرگرفتـه نـام ممیزي و اصالح باشد. ایـن 

معتقـد کهباشدمیپارتوویلفردنامبهایتالیاییدانشمند
جامعـه آنافـراد %20دسـت درجامعهثروت%80بود
بـراي فراوانـی توزیـع واقـع درپـارتو ارنمـود .باشدمی
بنديطبقهگروهاساسبرکهباشدمیوصفیهايداده
و محـور طبقـات اسامینموداراینافقیمحور.اندشده

راطبقاتازیکهرمشاهداتدرصدیافراوانیعمودي
براي رسم نمودار پارتو تمـام مراحـل   .]8[دهدمینشان

حوادث.شودمیسم نمودار ستونی انجام مورد نیاز براي ر
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انو همکارمحمد حسین بهشتی40

. گـردد میو نمودار رسم شوندمینزولی مرتب صورتبه
ســتون دیگــري بــراي درصــد در نظــر گرفتــه شــده و  

و در نمـودار اصـلی   گـردد مـی تزایـدي ثبـت   صورتبه
. بــا ایــن روش شـود مــیخطـی نشــان داده  صــورتبـه 

%) در آن قـرار  80که بیشـترین مشـکالت (  ايمحدوده
. براي استفاده از ایـن نمـودار در   شودمیارند مشخص د

بودن فاکتورهاي مورد توجه براي تعیـین  سنخهمایمنی 
و باید باشندمیاز نظر شدت بسیار مهم خصوصاًفراوانی 

مشابه از نظر نوع و شدت در نسبتاًدقت شود فاکتورهاي 
یک بررسی قرار گیرند. پس از تعیین فراوانی فاکتورهاي 

و درصـد شـمول   هـا فراوانیتعیین شده، بر اساس مؤثر
هـا فراوانی. براي دستیابی به گرددمینمودار رسم هاآن

الزم است فرم ثبت حوادث بر اساس نیازها تهیه شده و 
اقدام گردد. رسم نمودارهاي پـارتو  هاآننسبت به آنالیز 

انجام شد.minitabافزارنرمبا استفاده از 

هایافته
سـال مـورد   4مطالعـه، در طـول   نیاجینتابر اساس

حادثـه رخ  78در مجموع )1392تا 1388سال (یبررس
کـه  اندشدهبینفر دچار آس76داده است که در مجموع 

%) زن 12/5(نفر4) مرد و 87/94(%نفر74تعداد از این
نفـر  9دگانیـ دبیاز تعـداد کـل آسـ   نی. همچناندبوده

. اندبودهمتأهل%) نفر 46/88(69و ) مجرد53/11%(
ثبت شده در اداره جیاساس گزارش بازرس کار و نتابر
ـ زگیرکردننوع حادثه نیشتریکار ب نیو ماشـ اءیاشـ ری

حوادث بـر اسـاس نـوع حادثـه     یبررسجیبوده است. نتا
شده است.انیبو نمودار جدول صورتبه

زیر اشیاء و ماشـین  گیرکردن1بر اساس نتایج نمودار 

وط از ارتفاع بیشترین نوع حوادثی هستند که اتفاق و سق
27مورد حادثه رخ داده 78از کل کهطوريبهاندافتاده

زیر اشیاء و ماشـین  گیرکردنمربوط به %)61/34مورد (
%) مربوط به سـقوط از ارتفـاع بـوده    92/26مورد (21و 

گیرکردنحوادث از نوع %80است. بر اساس این نمودار 
و ماشـین، سـقوط از ارتفـاع، سـقوط اشـیا و      زیر اشـیاء  

نتایج بررسی علل وقوع حوادث .باشدمیبرخورد با اشیاء 
نتـایج  بر اساسنشان داده شده است 2شکل صورتبه

% علل وقوع حـوادث نقـص فنـی، عـدم     80این مطالعه 
.باشندمیاحتیاطیبینظارت و 
% حوادث ناشـی از  81/35که دهدمینشان 2نمودار 

ناشـی از عـدم   %29کـارگر، احتیاطیبیو انگاريسهل
% ناشی از عدم نصـب یـا   18و کارگاهنظارت کارفرما بر 

نقــص در حفــاظ نصــب شــده در دســتگاه بــوده اســت. 
از حوادث نشـان داد  یاثرات ناشیبررسهمچنین نتایج

% منجـر بـه   25ی% حوادث منجر به شکستگ13/39که 
%،5/6، قطـع عضـو  %86/10% فـوت،  13/14جراحت، 

یشــده اســت. بررســی% ســوختگ3/4نقــص عضــو و 
در دیـده آسـیب و نتـایج عضـو   از حوادث یعوارض ناش

نشان داده ریشکل زصورتبهتوسط نمودار پارتو حوادث 
شده است.

شکسـتگی، جراحـت و   3بر اساس نتایج نمودار شکل 
. بـر  شـوند می% نتایج ناشی از حوادث را شامل 80فوت 

% حوادث ناشی از کار منجر 80مطالعه اساس نتایج این 
. شـوند مـی به ایجاد جراحات در ناحیه دست، سر و پاهـا  

در %5/24دیـده آسـیب کلی از مجمـوع اعضـاي   طوربه
در ناحیـه  %9/14% در ناحیه سر و 1/19، هادستناحیه 

حوادث بـر اسـاس سـن    لیتحلپاها مشاهده شده است. 

نتایج بررسی حوادث قضایی ثبت شده بر اساس نوع حادثه-1جدول 
سقوط نوع حادثه

اشیاء
آتش 
سوزي

گیر کردن زیر 
اشیاء و ماشین

مسمومیت 
د حاصل از موا
شیمیایی

تماس با 
اجسام و سطح 

داغ

سقوط از 
ارتفاع

ریزش 
و ماندن 
زیر آوار

برخورد 
با اشیاء

کلسایربرق

103270121554278تعداد
درصد 
فراوانی

12,82%3,84%34,61%0%1,28%26,92%6,41%6,41%5,12%2,55%100%
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نیحادثه در سنانزیمنیشترینشان داد بدهیفرد حادثه د
کینمودار پارتو جهت تفک. سال رخ داده است29تا 25
نشـان  ریدر شکل زدهیافراد حادثه دی و سطح سوادسن

داده شده است.
% از افـراد حادثـه   79/21بر اساس نتایج این مطالعـه  

کـه  اندداشتهسال قرار 29تا 25دیده در محدوده سنی 
شـود مـی نی را شامل بیشترین آمار بر اساس محدوده س

34تا 30% درصد در محدوده سنی 14,10عالوه بر این 
% در صد افراد حادثـه دیـده در محـدوده    38/15سال و 

دهدمینشان 6سال قرار داشتند. شکل 39تا 35سنی 
اسـت کـه   بیشترین میـزان حـوادث در افـرادي رخ داده   

و %)02/41(انـد بـوده داراي سطح تحصـیالت ابتـدایی   
.باشدمی%) 21/1مربوط به لیسانس با (هاآنن کمتری

مربـوط بـه   هايفعالیتها،کارگاههايفعالیتدر بین 
مورد نسبت به صنعت 29با تعداد حادثه سازيساختمان

و خدمات بیشترین تعداد حادثـه را داشـته اسـت. نتـایج     
حـوادث در سـاعات   %28دهـد میپژوهش حاضر نشان 

% 20صـــبح و 10تـــا 7% در ســـاعت 24روز 16-13

هنمودار پارتو براي عوامل وقوع حادث-1شکل 

نمودار پارتو براي علت وقوع حادثه-2شکل 

نمودار پارتو براي نتیجه حادثه -3شکل 

نمودار پارتو براي عضو حادثه دیده-4شکل 
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آمار نشـان  .اندپیوستهبه وقوع13تا 10حوادث ساعت 
در دیـده آسـیب ) %36/47(بیشترین تعداد افـراد دهدمی

بودند.غیررسمیفردي و هايشرکت

گیريو نتیجهبحث
1388سال که ازحاکی از این استمطالعهنیاجینتا

ـ  حادثـه رخ داده اسـت کـه    78تعداد1392تا  ه منجـر ب
. انـد بـوده مـرد  87/94%کهشده استنفر 76آسیب به

%) نفـر  46/88(دگانیـ دبیاز تعداد کـل آسـ  نیهمچن
و اءیاشریزگیرکردننوع حادثه نیشتریب.اندبودهمتأهل

گیرکـردن % حوادث از نوع 80در کلبوده استنیماش
زیر اشیاء و ماشین، سقوط از ارتفاع، سقوط اشـیا باشـد.   

ــور و ه ــارانش در بهرامپ ــهمک ــوان  ايمطالع ــت عن تح
ــاپ ــوادث در کــارگران    5يولوژیدمی ــاله بــرآورد ح س

تـا سـال   یزمانهايسريبر اساس مدل زدییساختمان

سن حادثه دیدگاننمودار پارتو براي-5شکل 

نمودار پارتو براي سطح سواد افراد حادثه دیده-6شکل

نمودار بر حسب نوع محیط کار-7شکل

نمودار پارتو براي ساعات وقوع-8شکل
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نیشـتر یقرار دادند. بیحوادث را مورد بررسنیا،1390
%) بود که با پـژوهش  8/48علت حادثه سقوط از ارتفاع (

از تکـرار  يریجلـوگ يبـرا .]10[داردیحاضر همخـوان 
کـه امکـان   هـایی قسـمت در تـوان میحوادثگونهاین

استاندارد و هايریلسقوط وجود دارد با استفاده از گارد 
ــ ــب و همچن ــرعانیمناس ــول اتی ــیاص ــا یمن ــار ب ک

کـارگران  نیکار در ارتفاع به ایمنی، آموزش اهاداربست
ز مناسـب ا يلوازم حفاظت فـرد کارگیريبهنیو همچن

کـرد.  يریاز آن جلوگیجراحات ناشو حوادثنیاعقوو
% علل وقوع حوادث نقص 80نتایج این مطالعه بر اساس

بر اساس نتایج .باشندمیاحتیاطیبیفنی، عدم نظارت و 
% نتایج ناشی 80این مطالعه شکستگی ، جراحت و فوت 

. بر اساس نتایج این مطالعـه  شوندمیاز حوادث را شامل 
ث ناشی از کار منجـر بـه ایجـاد جراحـات در     % حواد80

حـوادث بـر   لیـ تحل. شـوند میناحیه دست ، سر و پاها 
زانیـ منیشـتر ینشـان داد ب دهیاساس سن فرد حادثه د

طبـق  . سـال رخ داده اسـت   29تـا  25نیحادثه در سن
که بهرامپور و همکارانش انجام دادند حـوادث  ايمطالعه

مقـدار را بـه خـود    نیشـتر یبوپادستمنجر به جراحات 
.]10[داردیاختصاص داده که با مطالعه حاضر همخوان

ـ   شـهر  درشـجاع و همکـاران   یمطالعه که توسـط وطن
کرمان انجام شد. نشـان داد کـه میـانگین سـنی افـراد      

سال بود کـه بیشـترین میـزان حـوادث     32حادثه دیده 

اسـت.  هسال رخ داد36تا 16ی%) در گروه سن55/73(
از علـل  یکـ ی].11[داردیکه با مطالعه حاضر همخوان

ممکـن اسـت   یگـروه سـن  نیـ مهم وقوع حـوادث در ا 
یشده شـغل فیتعرفیعدم اشراف به وظاوتجربگیکم

یـزان  نشان داد که بیشـترین م حاضرمطالعه نتایجباشد. 
ــرادي رخ داده  ــوادث در اف ــطح  ح ــه داراي س ــت ک اس

هـا آنو کمتـرین  %)02/41(اندبودهتحصیالت ابتدایی 
ــا (  ــه لیســانس ب ــوط ب ــین باشــدمــی%) 21/1مرب . در ب

ــت ــايفعالی ــاهه ــاکارگ ــته ــايفعالی ــه  ه ــوط ب مرب
مورد نسبت به صنعت 29با تعداد حادثه سازيساختمان

طبـق  را داشـته اسـت.   و خدمات بیشترین تعداد حادثـه  
، 2008و در سـال  لنـد یگزارش منتشر شده در کشـور تا 

اشتغال دارند و یساختمانعیکار در صنايروین%8حدود
آمار حوادث را نیشتریبعیصنانیاست که ایدر حالنیا

در سـال  .]12[انـد دادهکشور به خود اختصـاص  نیدر ا
در هـر روز در اثـر   ییکایآمر15نیانگیمطوربه2002

. در سـال  انـد دادهجـان خـود را از دسـت    یلحوادث شغ
کارگر در اثر حـوادث  5524واشنگتن، التیو در ا2002

در صـد  20که انددادهاز کار جان خود را از دست یناش
در .]13[بوده استسازيساختماناز یناشومیرهامرگ

هـاي سـال در خـالل  هیـ که در کشـور ترک یبررسکی
ـ ردانجام شد مشخص گ2005تا 2000 کـه حـوادث   دی

،يمحصوالت فلزدیتوليعمده در واحدهاطوربهیشغل

نمودار پارتو براي  نوع کارفرما-9شکل
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و در خودروسـازي ،ینسـاج ،سـازي ساختماندر صنعت 
مـوارد  يعمدهو وجود داشته است و سنگزغالمعادن 

سازيساختمانافراد در بخش دائمییو ناتوانومیرمرگ
در سـال  نزیکه کـا ايمطالعهبر اساس.]14[بوده است

کـه  یکارگرانیبررسمنظوربهدر کشور دانمارك 2002
انجـام  بیننـد مـی در اثر سقوط صدمه سازيساختماندر 

مورد از 19حادثه منجر به مرگ، 20که از افتندیشد در
بـر  .]15[در اثر سقوط از ارتفاع اتفاق افتاده اسـت هاآن

در 2008در سـال  کارانکه جان و همايمطالعهاساس 
یصدمات شغلاتیخصوصنییتعيبرایکشور کره جنوب

افتنـد یانجام دادنـد در سازيساختمانه مرگ در منجر ب
ـ   یمرگ ناشـ 10276که از  هـاي سـال نیاز کـار کـه ب
%) مورد از 2/42(4333اتفاق افتاده است، 2004-1997

.]5[اتفاق افتـاده اسـت  سازيساختماندر صنعت هاآن
حـوادث در  %28دهـد مـی نتایج پژوهش حاضـر نشـان   

بـه  صبح و 10تا 7% در ساعت 24روز 13-16ساعات 
هـاي رسانهز طریق با آموزش اتوانمی. اندپیوستهوقوع

ــار در   ــی ک ــت اصــول ایمن ــروژهعمــومی، رعای ــاپ ي ه
رعایت اصول ایمنی کار در ارتفـاع و  خصوصاًساختمانی 

ایمنـی و همچنـین آمـوزش کارفرمایـان     سازيفرهنگ
مبنی بر رعایت نکات ایمنی از بـروز حـوادث جلـوگیري    

کرد.

تقدیر و تشکر
50/92يشمارهطرح پژوهشی به عنوانبهاین مطالعه 

در معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به ثبت 
رسیده است که نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود 
را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ابـراز  
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Investigation of the most important direct cause of occupational accidents
based on the Pareto Chart
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Abstract
Background and aims: Every year many people suffer from numerous injuries in
occupational accidents. Determination of factors that can cause the most problems in a
process is an important step to improve the situation. Pareto chart can be used to explore
issues that can cause most of the problems. The aim of this study is to investigate
occupational accidents in Gonabad using Pareto chart.
Methods: This research is a descriptive - analytical study that is based on data recorded by
the work office of Gonabad between 2009-2012 using Pareto chart and analyzed by mini-
tabs software.
Results: According to the results of this study totally 87 accidents occurred, and most of
accidents were related to the construction industry (50.87%). The most common type of
accident was entrapping (34.61%) and the highest rate of accidents was related to the
morning shift (84.61%). These accidents in 13.14% cases lead to death and in 86.10% of
cases lead to amputation.
Conclusion: On the results showed in this study authorities should pay more attention to
construction accidents, causes of falling, falling objects, and …. That has much more
portion in severe consequences of accidents. And in order to prevent such accidents and
their causes more human and financial resources allocated.

Keywords: Pareto chart, Occupational accidents, Accident investigation.
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