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تحلیل تناظر حوادث شغلی رخ داده در میان کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در 

 یک دوره زمانی ده ساله

 
 5، حمید کاریزنوی4، مسعود صالحی3، یحیی خسروی2، پیمان یاری1رسول یاراحمدی

 
                         11/2/96: رشیپذ خیتار                            4/11/95: شیرایو خیتار               11/5/95: افتیدر خیتار

 

 چکیده

به صورت  هاآسیبو ها اولویت بندی ریسکحوادث و  و پیش بینی گوییپیش به قادر تحلیل تناظر و تهیه الگوی حوادث و مخاطرات شغلی روش  :زمینه و هدف

شدمیخودکار  شرکتاین روش  . با صرف نظر از اندازه آن قابل اجرا ی برای هر  شغلی به عنوان می ،  شد. هدف این مطالعه ارائه اولین الگوی حوادث و مخاطرات  با
 اولین قدم برای تشخیص و پیش بینی حوادث در میان نیروهای کار می باشد.

شده در  شغلی حوادث ش هایگزار: ابتدا روش سال در  سازمان تامین اجتماعیثبت  ساله از ابتدای  سال 1334یک دوره زمانی ده   311,222) 1393 تا پایان 

ه گردید. در مرحله بعد میانگین سالیانی شده و نوع ریسک و آسیب مربوط به هر یک از حوادث براساس معیارهای سازمان بین المللی کار مشخص جمع آورحادثه(  
 بیآس-سکیر سیآن را ماتر اصطالحا ، کهگردیدخالصه صورت ستون( به A) بیو آس فی( به صورت ردR) سکیشامل رپیشایندی  جدول کیدر  حوادث شغلی

جزیه و گردید. الزم به ذکر است که برای تشده و انجام  انتخاب آسیب-س ریسکترین روش برای بهینه سازی توابع ماتریبه عنوان مناسبتحلیل تناظر  .ندنامیم
 تفاده شد.اس correspondence analysisو از آزمون  STATISTICAتحلیل داده ها از نرم افزار آماری 

آسیب بدست آمده )اولین الگوی حوادث و مخاطرات شغلی( شامل شش ریسک و هفت آسیب می باشد که این الگوی بدست آمده از دو -گروه ریسک یافته ها:

 .از کل  واریانس هاست % 6/13می باشد که در مجموع تشکیل دهنده 419/1برابر با  با مقدار ویژه ،2و بعد562/1برابر با، با مقدار ویژه 1بعد تشکیل شده است: بعد
و (A18)با ستتایر آستتیبها  (R12)حوادث ناشتتی ازمواد ستتوزنده و خورنده   ;(A12)( با ستتوختگیR11بیشتتترین وابستتتگی بین متغیرهای تماس با مواد دا  )

سیبهای چندگانه شیمیایی ;(A17)آ سمیو ح(R14)تماس با مواد  شی از مواد  ( و (R13تماس با تجهیزات الکتریکی ;(A14( با گاز گرفتگی )(R15وادث نا
کمترین وابستگی را با سایر متغیرها دارد. به طور  (A15)( می باشد و خطرات زیست محیطی(A13و مسمومیت (A16)با خفگی (R17)انفجار و آتشسوزی 

 متغیر دیگر دارند.  23کلی متغیرهای ذکر شده وابستگی کمتری نسبت به 

عه تکنیکی و مربوط به توس( بعد از انقالب صنعتی) آسیب بدست آمده شامل همه متغیرهای ریسک و آسیب مربوط به فناورهای اخیر-گروه ریسکنتیجه گیری: 

ه به عنوان شوند. این مطالعمربوط به محیط کار و آسیبهای ناشی از محیط زیست شناسایی می لذا در این گروه حوادث شغلی به صورت ریسکهای .باشدو علمی می
ور کامل به بعد به طاولین قدم برای پیش بینی حوادث و مخاطرات شغلی و اولویت بندی ریسک ها و آسیب ها است و میتوان با بهره گیری از این نتایج در مراحل 

 .این اهداف رسید

 آسیب، ریسک، آسیب، حوادث شغلی-تحلیل تناظر، ماتریس ریسک: هاکلیدواژه

 مقدمه
 برایریسک یک ابزار ضروری ارزیابی  در حال حاضر

و برای پیش بینی  استتتت مخاطرات شتتتغلی تیریمد
کار یان نیروی  این . (2, 1)کاربرد دارد  حوادث در م

سه مرحله  شامل  شد: فرآیند  سایی، ارزیابی ومی با  شنا
 پیشتتتگیرانه اتاقدامپایه و استتتاس  که ،اولویت بندی

 سه گانه، حلاکار، این مر یطحوادث مح . در(3)هستند 
گیرد، را در نظر می ارزشتتتیابیمرحله ذهنیت در  یخطا

سیر  هایمدل سمت این روش به اگر چه ما به تغییر م
 . (4) داریم نیاز عینی تر
ش ستاندارد ا یابیارز سا یرویدر ن یمنیا شنا  ییکار با 

ض سکیر ستفاده یفر شاهده آزاد  از در محل کار، با ا م

_____________________________________________________________________________________________________ 
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 انو همکاری اراحمدی رسول 96

با  هاسکیر از آن بعدو  (5)شود یآغاز م ستیچک ل ای
با هدف  رهایمتغی که به طور کل یاستتتتفاده از جداول

 و گرفتهقرار  یستتمورد برر امدیاحتمال و پ ییشتتناستتا
 (.6-3) شوندیم یبند تیاولو تیسپس با توجه به اهم

 رضیی فهاسکیاستاندارد ر یابیدر ارزش یاصل نقص
ه ک اینگونه می باشدشرکت  کیدر مشاغل مختلف در 

جداگانه و همچنین به صتتورت به صتتورت  هاستتکیر
و حتی  رند،یگیمستتتتقل مورد بحر قرار م یدادهاویر

ست افراد  شد. در حال  با آن مواجههممکن ا شته با ندا
ص ضر از تو ساس ر کی فیحا قبل از  سک،یحادثه برا

رخ دهد کمتر استتتتفاده  یحادثه به صتتتورت واقع نکهیا
مفروض  ستتتکیکه ر یهنگام نی. بنابرا(9) شتتتودیم

سا ست که با اطم ییشنا شد، ممکن ا جام ان نانیشده با
س یو زمان ردینگ ش بیکه آن رخ دهد، آ  ایاز آن، و  ینا

 .(11)مشخص نشده باشد نانیسطح شدت آن با اطم
 ستتتمت حوادث )جمعیت( به میزان حوادث حرکت از

صادفی بودن راسطح باالیی از  )فرد(، هاآنواقعی  ه ب ت
کند و ، اضتتافه میاستتتفادهمورد  ارزشتتیابی هایروش

کالستتتیک هیق نقش اثبات  معیار همچنین متغیرهای
 . در نتیجه، تنها(11)ندارند در شتتناستتایی خطر ایشتتده

سکفنی در انتخاب و معیارهای فردی  خاص  ارزش ری
 قطعیتمنظور به حداقل رستتتاندن عدم  تاثیر دارند. به

مذکور،  یابی  های ارزشتتت ایجاد شتتتده توستتتط روش 
ست. یکمی دیگر هایجایگزین شده ا سعه داده  ر ب تو

های ارزیابی ریستتتک کمی دیگری این استتتاس مدل
های درختی وجود دارد، مانند: درخت براستتتاس دیاگرام

 رویداد و درخت خطا.

 یک مدل احتمال منطقی (12)پاپازوگلو و همکارانش
تابع استتتاس  بر ئه  1(FBD)نمودار بلوک  ندکرده ارا . ا

ی بکه، برای ارزشتتیااین استتت ویژگی جالب این نمودار 
عوامل مختلف همراه با ریسک، یک روش، یک توسعه 

ستقرایی صیف از هر رابطه را  ا ساختار منطقی و یک تو
نباید با  شتتایان ذکر استتت که این روش .ارائه می دهد

رویداد مورد  هایبلوک های کالستتیک یا نمودارنمودار 

                                                           
1.Functional Block Diagram 

رای  که باستتتتفاده در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان، 
ود، اشتباه گرفته ششود رویدادهای دو حالتی استفاده می

چند تواند رویدادهای می FBD که  استتت در حالیاین 
. بنابراین ارزشتتتیابی با یک ارزیابی حالتی را در برگیرد

 در یک یواقع به صورت د کهوشمیآغاز ها ریسککلی 
مفهوم فردیت  شتتتود ومشتتتخص انجام مینیروی کار 

ت قطعی فیزیکی با عدم لحاظ شود و ازریسک حذف می
، همراه است. بنابراین (15)و مواد  (14)، زمان(13)مکان
سکهدف  سایی ری شنا  یق حوادثطر واقعی از هایما 
-ریستتک  جدولیک  آنهادر شتتده می باشتتد کهثبت 

. معیارهای مورد نیاز برای گردندآستتتیب خالصتتته می
یابی و ندی ارز یت ب ها  اولو یل یک از آن یه و تحل تجز
این رویکرد  .یدآمیبه دستتت  ان،یکستت آماری-ریاضتتی
بر استتتاس ستتتنجش جدید را  های حوادث قابلویژگی
و منطقی در حوزه های تخصصی  های پیش بینانهمدل

شگیری  سی و پی که تعریف می کندایمنی، حریق، مهند
معیارهای کنترل  ارائه از دید مشتتتکل عینی وحداقل 

کمک به ما حوادث  براستتتاس دانش عمیق تر در مورد
 (.16-13کند )می

ستفاده از  کانته و همکارانش و دیگر 2تحلیل تناظربا ا
ماری یل آ یه و تحل های تجز مدل جهانی ، روشتتت یک 

(acsom-Gبرای حوادث ارائه ) های . ساختار دادهکردند
سه گروه از صلیا سک آن از  سیبو  هاری ساخته ها آ

آنها  هب شده است. به منظور شناساییبصریاین سه گروه
صاص داد هاییرنگ سبز(.  شوده میاخت )قرمز، زرد و 
، بلکه دهدنشان نمیرا  هر گروه در سطح شدت هارنگ

 .دهندحوادث را نشان می وقوعتکرار ویژگی های 
یه الگوی حوادث ایمنی و روش  ناظر و ته یل ت تحل

شغلی  شرکتمخاطرات  صرف نظر از اندازه یبرای هر   ،
ست. عالوه بر این، قادر  و  گوییپیش به آن قابل اجرا ا

به  هاآسیبو ها بندی ریسکاولویتحوادث و  بینیپیش
شدمیخودکار صورت   که شودباعر می . در نهایت،با
کافی، از طریق اجرای کنترلبه موقع پیگیری  های 

 انجام گیرد.

2correspondence analysis 
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 کارگران انیم در داده رخ یشغل حوادث تناظر 91

 روش بررسی 
در ی یک رویداد ترکیب رخ داده درصتتتنعتحادثه هر 

( و R) هاریستتتکمتشتتتکل از  شتتتودکهمینظر گرفته 
ی از یک صتتورت، به ریستتک .می باشتتد (A)ها آستتیب

درک  از حادثه ییاستتتاستتتی و جز عوامل ایجاد کننده
 آستتتیب یک به فرآیند فیزیکی که باعرشتتتود و می
شارهشود می سیب به عنوان دارد ا سازی. آ شکار صل آ  ا

سک ارائه مییک یا چند  سیب ری صر ترکیبشود. آ ی عن
 وانمی ت طریق آن، که از است و یا محصول بیولوژیکی

 .کرد شناسایی فرد رایب حادثهوقوع یک 
ثبت  شتتتغلی حوادث هایشگزاردر این مطالعه ابتدا 

یک دوره زمانی ده در  سازمان تامین اجتماعیشده در 
 1393تا پایان ستتتال  1334ستتتاله از ابتدای ستتتال 

ی گردید و نوع ریستتک و آستتیب مربوط به هر آورجمع
یک از حوادث براستتاس معیارهای ستتازمان بین المللی 

میانگین ستتتالیانه گردید. در مرحله بعد کار مشتتتخص 
شغلی شایندی  جدول کیدر  حوادث   سکیشامل رپی

(Rصورت رد س فی( به  ستون( به A) بیو آ  صورت 
-ستتکیر سیآن را ماتر اصتتطالحا ، کهگردید خالصتته

س سازمان  بر Aو  Rکدهای .ندنامیم بیآ ساس معیار  ا
کار مار  کاردر دهمین کنفرانس آ ئه  (19)بین المللی  ارا

  .می باشدلیست کدها به شرح زیر شده که 
: سقوط R3: لغزیدن، R2: سقوط افراد،R1: هاریسک

: تصادف باوسیله R5: ریزش وماندن زیر آوار، R4اشیا، 
: برخورد R7: حوادث ناشی از جا به جا کردن، R6نقلیه، 

: R9: پرتاب پلیستته و یا ذرات، R8با وستتایل مختلف، 
یا  اخلد : گیرکردنR10حوادث ناشتتی از ابزار دستتتی، 

یا ،  با مواد دا ، R11بین اشتتت ماس  : حوادث R12: ت
نده،  نده و خور با R13ناشتتتی از مواد ستتتوز ماس  : ت

با مR14تجهیزات الکتریکی،  ماس  یایی، : ت واد شتتتیم
R15 ،سمی شی از مواد  شی R16: حوادث نا : حوادث نا

: سایر R18: انفجار و آتشسوزی، R17از ابزار ماشینی، 
 .حوادث

 

 آسیب(-میانگین ساالنه حوادث شغلی )ماتریس ریسک - 1جدول 
  آسیب 

 ریسک A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 جمع

4136 66 14 1 1 1 1 3 434 593 31 52 341 342 1115 13 61 54 962 R1 

1113 23 16 1 1 1 1 1 34 229 45 36 129 131 521 11 39 39 355 R2 

3155 61 19 1 1 1 1 5 153 164 43 31 121 324 343 12 21 5 636 R3 

431 12 5 3 1 1 1 2 11 15 23 13 13 3 23 16 22 23 236 R4 

1511 42 11 1 1 1 1 1 193 552 25 4 19 44 125 9 45 32 416 R5 

1133 35 21 1 5 1 1 2 143 313 15 5 12 35 515 16 33 52 451 R6 

1442 44 41 1 3 1 1 2 146 412 34 6 3 14 154 11 41 42 429 R7 

334 44 65 1 11 1 1 3 95 234 31 92 12 39 43 1 2 21 131 R8 

931 34 32 1 3 1 1 1 33 321 29 2 15 34 139 9 23 31 125 R9 

1611 25 41 33 2 1 1 1 31 325 13 1 21 62 324 12 13 32 615 R10 

115 35 24 55 5 4 1 412 12 34 3 5 23 55 43 1 1 1 5 R11 

261 24 34 3 16 2 2 26 1 23 1 12 21 21 16 1 1 1 1 R12 

313 12 9 1 1 1 1 152 4 3 1 2 5 3 95 1 1 2 11 R13 

345 9 24 34 12 33 123 12 1 1 1 1 2 4 36 1 1 1 1 R14 

214 6 41 21 21 25 34 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 R15 

1449 54 55 1 3 1 1 23 53 134 56 16 13 15 314 11 33 53 436 R16 

541 15 21 13 11 13 6 134 6 65 6 3 4 3 13 2 1 21 13 R17 

653 32 3 1 3 2 1 32 34 123 31 41 12 91 123 3 3 23 36 R18 

 جمع 5133 435 393 131 4149 1451 111 423 441 4214 1493 352 215 39 119 222 413 519 22231

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 io

h.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             3 / 10

http://ioh.iums.ac.ir/article-1-1703-en.html


 
 
 
 
 

 
 
 
 

  4331، مرداد و شهریور 3، شماره 41دوره         دو ماهنامه                     

 

 

 انو همکاری اراحمدی رسول 93

: A3: دررفتگی، A2: شکستگی اعضا ، A1: هاآسیب
: بریدگی A5: کمردرد، A4پیچش و رگ به رگ شدن، 

: A8: زخم عمقی، A7: زخم سطحی، A6وقطع عضو، 
: فرو رفتن اجسام در بدن، A9اجسام در چشم،  فرورفتن

A10 ،ضتتترب خوردگی :A11 ،کوفتگی و له شتتتدن :
A12 سوختگی  :A13 ،سمومیت : گازگرفتگی، A14: م
A15 ،خطرات زیستتتت محیطی :A16 ،خفگی :A17 :

سیبهای چندگانه،  سیب ها. تحلیل تناظر A18آ سایر آ  :
ترین روش برای بهینه ستتازی توابع به عنوان مناستتب

 گردید و سپس  ماتریس انتخابآسیب -س ریسکماتری
آسیب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل -ریسک

تنتتاظر موجتتب کتتاهش اطالعتتات موجود در جتتدول 
ها  ندی و تعیین میزان همبستتتتگی بین متغیر پیشتتتای

 بندی براساس مختصاتدرجدول میشود، و نتیجتا طبقه
ضرورتی ندارد که جدول . (21) شودها حاصل میعامل

کامل یا ناقص باشتتد، یا اینکه صتتفرهای ستتاختاری یا 
که به این هد، نظر  ئه د نه را ارا های نمو Σ𝜆صتتتفر

𝑖
=

Χ2/𝛮درجه وابستگی بین متغیرها توسط مقادیر : است
𝜆گردد )تعریف می3ویژه

𝑖
قادیر ویژه،  قادیر Χ2= م = م

 = فراوانی کل جدول(.𝛮کای دو پیرسون، 

                                                           
3Eigenvalue 

نخستین گام در تحلیل تناظر، بررسی نیمرخ ها )یعنی 
های نستتبی( استتت که در حقیقت یک مجموعه فراوانی

هایی که به وزن مفهوم اساسی برای تحلیل تناظر است.
یابد، در تحلیل تناظر آن قدر ها اختصتتتاص مینیمرخ

 4اهمیت دارد که به آن نام خاصتتتی تحت عنوان جرم
داده می شود. جرم )که از فیزیک به عاریت گرفته شده 
ست که  سی تحلیل تناظر ا سا ست( یکی از مفاهیم ا ا
مجموع هر ستتطر تقستتیم بر جمع کل جرم ستتطری و 

ر جمع کل جرم ستتتونی مجموع هر ستتتون تقستتیم ب
 .(21) نامیده می شود

مایش داده  هایی ن ناظر در نمودار یل ت تایج تحل ن
شود که ترکیب کلی عناصر را در صفحات تصویری می

سی نمایش می دهد. در این گونه نمودارها، به گونه هند
صلهفقط می صله توان فا سطری و فا صر  های بین عنا

صله ستونی، نه فا صر  سطر وبین عنا صر   های بین عنا
های که می توانیم جایگاه ستون را تفسیر نمود، در حالی

نستتتبی یک عنصتتتر از یک مجموعه را از لحاظ همه 
(. برای 21عناصتتتر مجموعه های دیگر تفستتتیر کنیم)

نرم لیتتل داده هتتا از  ح ت جزیتته و  فزار آمتتاری ت ا
STATISTICA از آزمتتون  وcorrespondence 

analysis .استفاده شد 
 

 هایافته
( نشتتتتان 1آستتتیتب )جتدول-متاتریس ریستتتتک

ثبت شتتده در دهندهمیانگین ستتالیانه حوادث شتتغلی 
تا پایان  1334ستتازمان تامین اجتماعی از ابتدای ستتال 

( به R) هاسکیرمی باشد که شامل فراوانی  1393سال 
سفراوانی  و فیصورت رد ستون ( به A) هابیآ صورت 

می باشتتد که با توجه به آن بیشتتترین میانگین ستتالیانه 
سک سقوط افراد از ارتفاع )ری مورد(  4136ها مربوط به 

ناشتتتی از مواد  به حوادث  قدار آن مربوط  و کمترین م
مورد( می باشتتتد و همچنین بیشتتتترین  214ستتتمی )

سیب سالیانه آ ضا میانگین  ستگی اع شک ها مربوط به 
ترین مقدار آن مربوط به گازگرفتگی مورد( و کم 5133)

4 mass 

 
 1پراکندگی نقاط سطر و ستون برگرفته شده از جدول  -1شکل 
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مورد( می باشتتتد. و با توجه به موارد ذکر شتتتده،  39)
( از اهمیت A1( و شکستی اعضا )R1سقوط از ارتفاع )

یت ندی حوادث شتتتغلی برخوردار به ستتتزایی در اولو ب
 هستند.

ل )تحلی تجزیه و تحلیل به طور مستتتقیم از 1شتتکل 
ست آمده 1جدول  تناظر( ست که به عنوان اولین  به د ا

آستتیب شتتناخته می شتتود و همچنین -گروه ریستتک
شغلی در  5توان آن را به عنوان اولین الگویمی حوادث 

 نظر گرفت که این الگو ازدو بعد تشتتکیل شتتده استتت:
 با مقدار ویژه ،2عدو ب562/1برابر با ، با مقدار ویژه1بعد

با  یل  419/1برابر  که در مجموع تشتتتک باشتتتد  می 
یانس % 6/13دهنده  و همچنین .ستتتتا هااز کل  وار

 ساخته شده استهفت آسیب  و شش ریسکاینگروه از 
به قرار زیر ین که بیشتتتتر ها  وابستتتتگی بین متغیر

 R12;(سوختگی) A12( با دا  بامواد تماس) R11است:
شی ازمواد) سایر ) A18( با سوزنده وخورنده حوادث نا

تماس بامواد ) R14;)آسیبهای چندگانه(A17 ( و آسیبها

                                                           
pattern5 

سمی) R15و( شیمیایی شی از مواد   A14با( حوادث نا
با تجهیزات الکتریکی) R13;(گاز گرفتگی) ماس  ( ت
 A13و  (خفگی)A16با( انفجار و آتشتتستتوزی) R17و

( خطرات زیست محیطی) A15نقطه گذار  ;)مسمومیت(
 کمترین همبستگی را با دیگر عناصر دارد.

نیمرخ های سطری حاصل از تجزیه وتحلیل  2جدول 
را نشتتان می دهد که در این جدول بیشتتترین  1جدول 

مربوط به  596/1نیمرخ ستتطری بدستتت آمده برابر با 
R4  ریزش و ماندن زیر آوار( و(A1  )شکستگی اعضا (

 511/1و دومین نیمرخ ستتتطری بدستتتت آمده برابر با 
سوختگی(  A12)تماس با مواد دا ( و  R11مربوط به  (

 باشد.می
از آسیب های ناشی از ریزش  % 6/59به عبارت دیگر 
(، A1( مربوط به شکستگی اعضا )R4و ماندن زیر آوار )

شی از تماس مواد دا  ) % 51و  سیب های نا ( R11از آ
 ( می باشد.A12مربوط به سوختگی )
با بیشتتتتری 2همچنین در جدول  233/1ن جرم برابر 

 1داده های جدولنیمرخهای سطری  -2جدول 

 ریسک

 آسیب

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 جمع 

R1 233/1  113/1  115/1  114/1  211/1  133/1  132/1  113/1  121/1  143/1  115/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  113/1  116/1  11/1  

R2 213/1  123/1  152/1  116/1  315/1  111/1  116/1  151/1  126/1  134/1  121/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  119/1  113/1  11/1  

R3 211/1  112/1  119/1  114/1  261/1  113/1  133/1  126/1  114/1  242/1  151/1  112/1  111/1  111/1  111/1  111/1  116/1  121/1  11/1  

R4 596/1  143/1  146/1  133/1  143/1  111/1  121/1  133/1  143/1  131/1  123/1  114/1  111/1  111/1  111/1  116/1  111/1  125/1  11/1  

R5 312/1  121/1  129/1  116/1  119/1  123/1  112/1  113/1  116/1  351/1  122/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  116/1  121/1  11/1  

R6 253/1  129/1  121/1  119/1  322/1  121/1  111/1  113/1  113/1  212/1  131/1  111/1  111/1  111/1  113/1  111/1  112/1  121/1  11/1  

R7 293/1  129/1  123/1  113/1  111/1  151/1  116/1  114/1  124/1  219/1  111/1  111/1  111/1  111/1  116/1  111/1  123/1  131/1  11/1  

R8 155/1  124/1  112/1  111/1  154/1  111/1  114/1  114/1  135/1  265/1  111/1  113/1  111/1  111/1  111/1  111/1  114/1  151/1  11/1  

R9 134/1  133/1  125/1  111/1  149/1  191/1  116/1  112/1  131/1  344/1  139/1  111/1  111/1  111/1  113/1  111/1  134/1  131/1  11/1  

R10 414/1  119/1  113/1  111/1  194/1  131/1  113/1  111/1  111/1  195/1  152/1  111/1  111/1  111/1  111/1  121/1  124/1  115/1  11/1  

R11 111/1  111/1  111/1  111/1  161/1  113/1  133/1  111/1  114/1  143/1  111/1  511/1  111/1  116/1  111/1  113/1  134/1  151/1  11/1  

R12 111/1  111/1  111/1  111/1  292/1  131/1  131/1  146/1  111/1  133/1  111/1  111/1  113/1  113/1  162/1  112/1  131/1  192/1  11/1  

R13 136/1  116/1  111/1  111/1  313/1  126/1  116/1  116/1  111/1  126/1  113/1  494/1  111/1  111/1  111/1  111/1  129/1  139/1  11/1  

R14 111/1  111/1  111/1  111/1  249/1  112/1  116/1  113/1  111/1  111/1  111/1  135/1  351/1  111/1  135/1  199/1  111/1  126/1  11/1  

R15 111/1  111/1  111/1  111/1  134/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  412/1  123/1  193/1  193/1  196/1  129/1  11/1  

R16 335/1  131/1  123/1  113/1  253/1  152/1  119/1  111/1  139/1  192/1  141/1  116/1  111/1  111/1  116/1  111/1  133/1  131/1  11/1  

R17 133/1  139/1  112/1  114/1  144/1  116/1  111/1  116/1  111/1  121/1  111/1  341/1  111/1  133/1  131/1  135/1  139/1  123/1  11/1  

R18 132/1  143/1  115/1  115/1  133/1  139/1  113/1  163/1  141/1  196/1  152/1  149/1  111/1  113/1  115/1  112/1  115/1  149/1  11/1  

233/1 جرم  121/1  113/1  116/1  214/1  165/1  135/1  119/1  121/1  139/1  161/1  133/1  111/1  114/1  115/1  111/1  121/1  126/1   
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صر  شد، به  A1مربوط به عن ضا( می با ستگی اع شک (
از میزان آستتیب های به وجود آمده  % 3/23بیان دیگر 

شد  ضا می با ستگی اع شک شغلی مربوط به  در حوادث 
 مورد می باشد. 5133که مقدار آن برابر با 

را  1نیمرخ های ستتتتونی مربوط به جدول  3جدول 
نشان می دهد که در این جدول بیشترین نیمرخ ستونی 

)تماس با  R14مربوط به  512/1بدستتتت آمده برابر با 
)مستتمومیت( و دومین نیمرخ  A13مواد شتتیمیایی( و 

 R11مربوط به  412/1ستتتطری بدستتتت آمده برابر با 
)ستتوختگی( می باشتتد. به  A12)تماس با مواد دا ( و 

از علت ایجاد آستتتیب مربوط به  % 2/51عبارت دیگر 
( ناشتتی از تماس با مواد شتتیمیایی A13مستتمومیت )

(R14 و ،)به  % 2/41 یب مربوط  جاد آستتت لت ای از ع
( R11(  ناشتتتی از تماس مواد دا  )A12ستتتوختگی )

 باشد.می
 136/1بیشتتتترین جرم برابر با   3همچنین در جدول

)ستتقوط افراد( می باشتتد، به بیان  R1عنصتتر  مربوط به
از میزان ریستتک های موجود در حوادث  % 6/13دیگر 

شغلی مربوط به سقوط افراد می باشد که مقدار آن برابر 
 مورد می باشد. 4136با 

 
 بحث و نتیجه گیری

ناظر، گروه  یل ت حاصتتتل از تحل تایج  به ن جه  با تو
شامل-ریسک سیب ایجاد شده  تماس با  هایریسک: آ

مواد دا ، حوادث ناشی از مواد سوزنده و خورنده، تماس 
دث شتتیمیایی، حوا با تجهیزات الکتریکی، تماس با مواد

سوختگی و  سوزی،  ش سمی، انفجار و آت شی از مواد  نا
همچنین آستتتیبهای مستتتمومیت، گازگرفتگی، خطرات 

 1داده های جدول های ستونینیمرخ -3جدول 

 ریسک

 آسیب

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 جرم 

R1 135/1  124/1  153/1  133/1  235/1  236/1  442/1  121/1  134/1  141/1  291/1  114/1  111/1  111/1  111/1  111/1  131/1  114/1  136/1  

R2 163/1  191/1  224/1  111/1  111/1  191/1  161/1  211/1  112/1  154/1  123/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  134/1  141/1  111/1  

R3 132/1  111/1  163/1  192/1  113/1  223/1  151/1  139/1  193/1  132/1  115/1  116/1  111/1  111/1  111/1  111/1  141/1  116/1  142/1  

R4 155/1  153/1  155/1  123/1  115/1  116/1  111/1  142/1  152/1  114/1  111/1  112/1  111/1  111/1  111/1  114/1  111/1  121/1  122/1  

R5 192/1  114/1  113/1  169/1  126/1  131/1  125/1  119/1  151/1  131/1  129/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  121/1  113/1  111/1  

R6 131/1  121/1  195/1  123/1  121/1  124/1  116/1  112/1  134/1  191/1  195/1  112/1  111/1  111/1  146/1  111/1  144/1  161/1  131/1  

R7 133/1  191/1  113/1  135/1  132/1  151/1  111/1  114/1  111/1  196/1  191/1  112/1  111/1  111/1  113/1  111/1  131/1  116/1  165/1  

R8 126/1  143/1  115/1  113/1  111/1  161/1  116/1  215/1  111/1  156/1  163/1  114/1  111/1  111/1  192/1  111/1  131/1  116/1  141/1  

R9 124/1  111/1  153/1  169/1  129/1  153/1  119/1  115/1  166/1  116/1  155/1  111/1  111/1  111/1  123/1  111/1  163/1  159/1  142/1  

R10 131/1  114/1  133/1  192/1  163/1  143/1  121/1  111/1  141/1  111/1  153/1  111/1  111/1  111/1  113/1  149/1  135/1  143/1  115/1  

R11 111/1  111/1  111/1  111/1  119/1  133/1  131/1  112/1  111/1  113/1  113/1  412/1  111/1  145/1  146/1  243/1  151/1  161/1  132/1  

R12 111/1  111/1  111/1  111/1  116/1  114/1  121/1  123/1  111/1  115/1  111/1  131/1  119/1  122/1  141/1  114/1  112/1  141/1  112/1  

R13 112/1  115/1  111/1  111/1  121/1  116/1  116/1  115/1  111/1  112/1  113/1  113/1  111/1  111/1  111/1  111/1  119/1  121/1  114/1  

R14 111/1  111/1  111/1  111/1  113/1  113/1  113/1  112/1  111/1  111/1  111/1  114/1  512/1  421/1  111/1  153/1  151/1  116/1  116/1  

R15 111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  111/1  115/1  111/1  111/1  111/1  111/1  391/1  231/1  133/1  191/1  135/1  111/1  119/1  

R16 194/1  122/1  133/1  135/1  119/1  152/1  111/1  131/1  121/1  132/1  139/1  121/1  111/1  111/1  113/1  111/1  116/1  193/1  165/1  

R17 113/1  143/1  113/1  115/1  116/1  112/1  115/1  111/1  114/1  115/1  114/1  216/1  123/1  212/1  156/1  329/1  144/1  126/1  124/1  

R18 111/1  164/1  113/1  123/1  126/1  163/1  116/1  196/1  111/1  131/1  123/1  133/1  111/1  122/1  123/1  115/1  116/1  155/1  129/1  

11/1 جمع  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1  11/1   
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یب نه، زیستتتتت محیطی، خفگی، آستتت گا ند های چ
آستتیب -ریستتکین گروهباشتتد که اها میستتایرآستتیب

بدستتت آمده شتتامل همه متغیرهای ریستتک و آستتیب 
مربوط به فناوری اخیر و مربوط به توستتتعه تکنیکی و 

شغلی به علمی می شد، همچنین در این گروه حوادث  با
سیب های  سکهای مربوط به محیط کار و آ صورت ری

یج شوند که این نتاناشی از محیط زیست شناسایی می
عه تایج مطال ته و همکارانش ) با ن مدلی را 11کان که   )

در  .برای حوادث شتتتغلی ارائه نموده اند همخوانی دارد
مدلی که کانته و همکارانش ارائه نمودند، جهت پیش 
ندی حوادث و مخاطرات  یت ب بینی، تشتتتخیص و اولو

سک سه گروه ری ست آمد که گروه -شغلی  سیب به د آ
گروه  اریسک آسیب بدست آمده در این مطالعه، مشابه ب

ستتتوم بدستتتت آمده در مطالعه کانته و همکارانش می 
 باشد.

شده که در ی یهامحدودیتدر این مطالعه  روش ارائه 
وجود  6های منطقیارزیابی ریستتتک و روشهای روش

های ارزیابی ریستتک از کند. در روشدارد را برطرف می
جداولی با مقیاس های ترتیبی کمی یا کیفی استتتتفاده 

محدودیت عمده آن تعیین مقدار کردن که می شتتتود
همچنین  و ها قبل از وقوع حادثه می باشتتتدریستتتک

بر استتاس تجزیه و که  منطقیهای  روشمحدودیت در
 (خطا رویداد و درختدرخت احتمال) های درخت تحلیل

شد که احتماالت تخمین زده می  ستند، اینگونه می با ه
 رتیشوند در صومحاسبه نمی مشاهدات رویاز  وشوند 

عه حوادث  رخ داده مورد بررستتتی قرار  طال در این م
 .گیرند و به صورت حوادث فرضی نمی باشدمی

، 1با استتتفاده از روش های دیگر م:ل: اجزای اصتتلی
، تجزیه و تحلیل خوشتته ای 3مقیاس گذاری چند بعدی
سله گذاری چند بعدی شه ای 9سل ، تجزیه و تحلیل خو

های مشابه با گروهتوان گروه هایی می 11سلسله مراتبی
بدستتتت آمده از تحلیل تناظر بدستتتت آورد، اما تحلیل 
ست  سیب ا سک وآ تناظر بهترین تعیین کننده ارتباط ری

                                                           
6 Logical mothods 
7 Principal components 
8 Multidimensional scaling 

و همچنین ثابت شتتده استتت که مناستتب ترین روش 
های تحلیلی برای حل کردن مشتتتکالت ستتتایر مدل

 .(22) پیشنهاد شده است
از روش های دیگری که در تحلیل حوادث شتتتغلی 

که این  باشتتتد  عاملی می  مدل  تا مدل کاربرد دارد، 
مل حدودی کارانش  مدل منطقی مک پازوگلو و هم پا
بیشتر در جهت کنترل و  اسابق (. مدل منطقی12است )

وقوع حادثه در یک شتترکت  اوانیفر به حداقل رستتاندن
هدف با  حاضتتتر  حال  ب بوده و در  قل کنترل و  حدا ه 

شدت  ساندن  ستر شده ا به مدل . هر دو حوادث ارائه 
واند ت، که میجالب می رسند گسترده و ،عینی یک مدل

سک، ساندن در ارزیابی ری  حوادث کنترل و به حداقل ر
 استفاده شود.

 یکبه وستتیله شتتغلی  ریستتکدر یک مدل منطقی، 
FBD  نامطلوب  در آن عواقب کهمی شود مدل عمومی

شتی  سخ -دوز ''و  ''دوز  ''به بهدا شوند''پا  .تجزیه می 
ن عمومی FBDاین  یت دمی توا عال های FBDو به ف

معادل  که همراه با درختان رویداد شتتتودتبدیل خاص 
سیم توالی صادفآنها برای تر ن که ممک های مختلف ت

 استفاده می شود. است به آسیب یا مرگ منجر شود
 ''عنوانتحت  پایه دو متغیرعاملی  مدلهمچنین در 

 برخی که ،مورد نظر قرار می گیرد ''آستتتیب''و ''خطر 
 '' م:ل مدل منطقی، از اول متغیرهای ستتتطحا بارتباط 

عالوه براین دو  .گیرددر بر می ''پاستتتخ-دوز''و  ''دوز
لهدیگر هایمتغیر، متغیر یت '' ی ازجم ،برای '' وضتتتع

مدت زمان غیبت از  '' مشتتتخص کردن محیط کار، که
با هدف  ،'' آستتتیب دیدن بخشتتتی از بدن '' و '' کار

مطالعه ما آن موارد  که گیردمیدر نظر توصیف شدت را 
جدیدو اخیرا . را انعکاس نمی دهد نام  ینرم افزار  به 

Bioin ست، که شده ا سعه داده   برنامه ریزیبه قادر  تو
نه مات پیشتتتگیرا قدا به ا  انواع مختلففراوانی  با توجه 

 می باشد. دهدرخ می در یک شرکت حوادث که
های این مطالعه، عدم پوشش تمام از جمله محدودیت

9 Multidimensional scaling 
10 Hierarchical Clustering Analysis 
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حوادث و مخاطرات شغلی در سطح کشور می باشد. در 
این مطالعه حوادث و مخاطرات شتتتغلی ثبت شتتتده در 
تامین اجتماعی  میان کارگران بیمه شتتتده ستتتازمان 

باشد و لذا کارگران بیمه نشده که در صنایع مختلف می
 تند مورد مطالعه قرار نگرفته اند.مشغول به کار هس

الزم به ذکر است که در سطح کشور ایران تحقیقات 
نه ایمنی و حوادث شتتتغلی  عات فراوانی در زمی طال و م
انجام گرفته است، اما هیچگونه مطالعه مشابهی تاکنون 
شغلی  ست. و الگوی حوادث و مخاطرات  شده ا انجام ن

مده می قدم برای پیشبدستتتت آ ند اولین  بینی و  توا
 اولویت بندی حوادث در میان نیروهای کار باشد.

یت  ها کاربردی برای ستتتایر محققین ودر ن تایج   ن
باشتتد که اولین الگوی به این صتتورت می کارشتتناستتان

های جدید برای توسعه بدست آمده باعر ایجاد فرصت
برنامه های کاربردی برای تحلیل، تفستتتیر و مدیریت 

حداقل رستتتاندن عدم خودکار حوادث شتتتغلی جهت به 
یت یت  11قطع گردد. و همچنین در می  12و افزایش عین

اری های آمتوان با استفاده از تکنیکمطالعات بعدی می
الگوهای بیشتتتتری از داده های موجود تهیه نمود و  با 
جزییات بیشتتتری به تحلیل و تفستتیر حوادث شتتغلی 

 پرداخت.
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Abstract 

Background and aims: Correspondence analysis method and preparation of accident and 

occupational hazards pattern enables forecasting and predicting accidents and prioritizations of risks 

and injuries to be obtained automatically. The procedure for any company, regardless of its size is 

applicable. This study presents the first model accidents and occupational hazards as a first step to 

identify and predict accident in the workforces. 

Method: Initially wecollected reports of occupational accidents registered in the Social Security for a 

period of ten years (2005 – 2015) (222,300 accidents) and the type of risk and injury related to any of 

the accidents were codified following the criteria of the International Labor Organization. In the next 

step, the average annual occupational accidents summarized in a contingency table, include of risk (R) 

as row and injury (A) as column, it called risk-injury matrix. Correspondence analysis was selected as 

the suitable method for optimizing the risk-injury matrix functions. Thus, we were used statistical 

software STATISTICA and correspondence analysis test for data analysis. 

Results: The obtained risk-injury group (the first pattern accidents and occupational hazards) include 

of six risks and seven injuries that the obtained pattern is composed of two dimensions: dimention1, 

with eigenvalue 𝜆1=0/562, dimention2, eigenvalue𝜆2 =0/419% is 78/6% of the total variance. The 

greatest affinities are contact with hot material (R11) with burn (A12); Accidents caused by burning 

and corrosive materials (R12) with other injuries (A18) and multiple injuries (A17); Contact with 

chemicals (R14) and accidents caused by toxic substances (R15) with gas shock (A14); Contact with 

electrical equipment (R13), explosions and fires (R17) with suffocation (A16) and poisoning (A13) 

and environmental hazards (A15) is the least affinity with other variables. Overall, mentioned 

variables have less affinity than other 23 variables. 

Conclusion: This obtained risk-injury group includes all the of risk and injury variables related to the 

appearance of historically recent technological problems, the industrial revolution and scientific and 

technical development. In this group the Industrial accidents are identified in this group as risks 

associated with the work environment, and injuries being caused by the environment. This study is the 

first step to anticipate accidents and occupational hazards and prioritize risks and injuries and we can 

use these results fully to the goals came in the later stages. 
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