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امروزه با وجود صنعتي شدن روشهاي ساخت ،ساخت و ساز بعنوان يکي از پرخطرترين صنايع در جهان است.
در ميان فعاالن اين صنعت ،افرادي که در کارگاههاي ساختماني حضور دارند ،بيش از ديگران در معرض خطر هستند.
از اينرو توجه به ايمني در کارگاههاي ساختماني جايگاه خاصي در کاهش نرخ بروز حوادث در پروژهها دارد .اين در
حالي است که ذينفعان پروژهها توجه و تعهد چنداني به ايمني نداشته و آنرا جزئي از کار و امري بديهي ميدانند.
در اين تحقيق هدف آن است که بر پايه مطالعات ميداني (آماري و پرسشنامه) در سطح کشور و بخصوص شهر
اصفهان ،متداولترين نوع حوادث و پيامدهاي آنها شناسايي شود و با معرفي اصليترين عوامل وقوع حوادث بتوان
ذينفعان پروژهها را براي کاهش هرچه بيشتر حوادث کارگاهي راهنمايي نمود .نتايج مطالعات ميداني نشان ميدهد از
آن است که عوامل انساني و سازماني کارگاههاي ساختماني بخش زيادي از علل بروز حوادث را به خود اختصاص
داده است و عوامل اصلي قراردادي ساخت و ساز (کارفرما ،مشاور و پيمانکار) ،آنچنان با قوانين و آييننامههاي ايمني
آشنايي ندارند و در صورت آشنايي ،نظارت از سوي عوامل باالدستي بر بکارگيري اين اسناد وجود ندارد.

كلمات كليدي
ايمني ،حادثه ،پيامد حوادث ،علل وقوع حوادث

Detect of Accident Causes in Construction Workplace
E. Shakeri; M. Darabi; M. Torabi Z.
ABSTRACT
Despite today's huge improvements in construction engineering and management methods,
construction projects are considered as the riskiest workplaces. The work cure at this projects sites more
than others are at risk. Hence, special attention to safety in these workplaces is needed to reduce the rate
of accidents.
However, the project stakeholders’ commitments to safety requirements are not evident at the regular
arrangements. The aim of this study is to analyze the most common type of accidents and their
consequences identified based on statistical and surveys in Iran construction projects and especially in
Isfahan. Results shows that in building workplaces, human and organizational factors are the main
sources of accidents. It also shows that project parties including owner, consultant and contractor are not
familiar with safety rules and regulations and the lack of dedication, conviction and adequate supervision
make this conditions worst.
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دارد .وجود خطرات و عوامل زيانآور گوناگون در کارگاههاي
عمليات ساختماني و عمراني با توجه به گستردگي آن ،در

ساختماني ،اين صنعت را به يکي از مخاطره آميزترين صنايع

بيشتر کشورهاي جهان در صدر فعاليتهاي حادثه آفرين قرار

در سطح دنيا تبديل نموده است [ .]11در سال  1992ميالدي به

طور ميانگين  11/1حادثه مرگبار و  7/1حادثه منجر به جرح به

اولين خسارت اقتصادي را به پروژه وارد خواهد نمود .بسته به

ازاي هر  199999کارگر شاغل در فعاليتهاي ساختماني به

نوع حادثه و شرايط وقوع آن ،عالوه بر فرد حادثه ديده ساير

ثبت رسيده است [ .]13در ايران نيز بررسي گزارشهاي آماري

افراد فعال در پروژه نيز براي کمکرساني يا هر علت ديگر

ساالنه منتشر شده توسط اداره کل بازرسي کار و امور

مانند بحث در مورد ريشهيابي علت وقوع حادثه از انجام امور

اجتماعي نشان ميدهد که حدود  32درصد حوادث ناشي از کار،

کاري خود باز ميمانند.

مربوط به فعاليتهاي ساختماني و عمراني بوده که متاسفانه

متناسب با نوع حادثه ،جبران خسارتهاي مستقيم آن مثل

بيشتر ين آنها منجر به فوت و بقيه نيز منجر به مصدوميت

درمان فرد حادثهديده ،بازگرداندن محيط کار به شرايط پايدار
و ديگر خسارتها در بعضي موارد تا  %29ارزش مالي پروژه

شديد يا نقص عضو شدهاند [.]1
1

در سال  1773ميالدي النباگ  ،اولين نشريه بهداشتي در

افزوده ميشود .اما خسارتهاي غير مستقيم يک سانحه مانند

مورد بيماريها و آسيبهاي شغلي در بين کارگران را منتشر

پيگيري درمان فرد حادثهديده و امور اداري مرتبط

نمود [ .]19در سال  1917در امريکا دفتر بهداشت و سالمت در

(سازمانهاي مسئول دولتي و بيمهاي) تا خسارتهاي اقتصادي

صنايع ،به وسيله اداره خدمات بهداشت همگاني تاسيس شد.

در اثر کاهش روحيه نيروي کار ،هزينه وقت از دست رفته،

اين مرکز پس از چندين بار تغيير نام ،در سال  1979به نام

هزينه اصالح امور و غيره بين  7تا  19برابر هزينههاي مستقيم

موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي 2نامگذاري شد .در سال

برآورد ميشود که در بهرهوري اقتصادي پروژه اثر دراد.

 1979در زمان رياست جمهوري نيکسون ،قانوني به تصويب

جنبهي ديگر بروز هر حادثه حتي اگر به ايجاد خسارت منجر

و

نشود ،از توان فکري و تمرکز فرد حادثه ديده ميکاهد و تأثير

کار 4آغاز شد ،و در سال  1377وزارت کار به وزارت کار و

زمينههاي مناسب نظارت و پيگيري برنامههاي اجرايي و
ستادي بازرسي کار در سطح کشور" تعريف شد [.]9

انفجار و آتش سوزي

ايمني و حفاظت از نيروي کار از راه برنامهريزي و ايجاد

ساخت و ساز

برخورد با مواد خطرناک

بازرسي کار "نظارت بر حسن اجراي مقررات کار ،ضوابط

حوزههاي فعال در

سقوط افراد

امور اجتماعي تغيير نام داد .در اين سال ،هدف اداره کل

برخورد با وسايل و

انواع حوادث

تجهيزات

در سال  1339همکاري وزارت کار با سازمان بينالمللي

جدول ( :)1صدمات شغلي صنعت ساخت متناسب با نوع حادثه[]19

دعوا و تهاجم

موسسه ملي ايمني و بهداشت شغلي شد [.]9

غير مستقيم بر بهرهوري پروژه دارد [.]1
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در سال  1339جديدترين قانون کار تصويب شد .در سال
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توقف متناسب با شدت حادثه ميتواند به از کار افتادگي دائمي
يا موقت او منجر شود .در چنين وضعيتي عالوه بر آسيبهاي
روحي و عاطفي که به فرد و ديگر اعضاي خانواده وارد

با توجه به گستردگي صنعت ساختمان عالوه بر عوامل

ميشود ،امکانات و درآمد خانواده نيز دچار مخاطره ميشود.

خطر آفرين منحصر به فرد مانند گودبرداري نامناسب ،ريزش

بنابراين کاهش خطرات و سوانح اثر مستقيم بر سالمت خانواده

ديوارهاي قديمي يا مجاور ،تخريب تأسيسات عمومي

و اجتماع دارد .اولين اثر وقوع حوادث با هر شدتي ،حذف فرد

همسايگان که در ديگر صنايع مشاهده نميشود ،شامل عوامل

از نيروي انساني بالفعل پروژه است که حتي در زماني کوتاه،

خطر آفرين ديگر صنايع مرتبط مثل جوشکاري ،برق گرفتگي،

فاقد اين صفات است دچار حادثه ميشود .تعريف حادثه طبق

مواد شيميايي ،کار با ماشين آالت و غيره است.

دايرهالمعارف بينالمللي كار عبارت است از :يك اتفاق پيشبيني
نشده و خارج از انتظار كه منجر به صدمه و آسيب شود.
در استاندارد ايزو 1991:1791تعريف واژه ايمني عبارت

عالوه بر تعاريف فوق که براي حوادث مختلف به آنها

است از" :حالتي که در آن احتمال خطر آسيب (به اشخاص) يا

اشاره شد ،در تعريف حادثه ناشي از كار ميتوان به آنچه در

خسارت مادي ،به ميزان قابل قبول محدود شده باشد" [.]7

قانون كار و تأمين اجتماعي آمده است نيز اشاره نمود:

با توجه به تعريف فوق ،ايمني يک امر نسبي است و

حوادث ناشي از كار عبارت از حوادثي است كه حين انجام

نميتوان ايمني مطلق را در محيط کار تامين نمود .بلکه ايمني

وظيفه اتفاق ميافتد .مقصود از حين انجام وظيفه همه اوقاتي

مجموعه شرايطي است که ميزان مخاطره مربوط به سالمتي

است كه بيمهشده در كارگاه ،مؤسسات وابسته ،ساختمانها و

افراد را به حداقل ميرساند .تعريف ديگري در استاندارد

محوطه آن مشغول به كار باشد و يا به دستور كارفرما خارج

OHSAS

از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود .همچنين اوقات

 18001نيز دقيقاً از همان تعريف استفاده نموده و بسيار

رفت و آمد بيمهشده از منزل به كارگاه و يا بالعكس نيز جزو

مشابه تعريفي است که در راهنماي  ISO/IECآمده عبارت است

اين اوقات محسوب ميشوند .همچنين حوادثي كه در حين اقدام

از" :عدم وجود مخاطرهي غير قابل قبول و جبران" [ .]2در اين

براي نجات ساير بيمهشدگان آسيبديده و کمک به آنان اتفاق

تعريف نيز رفع کامل مخاطره آسيب مطرح نشده است بلکه

ميافتد حادثه ناشياز كار محسوبخواهد شد [.]3

 ISO/IEC Guide2ارائه شده است که استاندارد

اجتناب از مخاطره باال و غير مجاز مد نظر است.
بطور كلي ايمني عبارتست از درجه يا ميزان فرار از خطر.

پيامدهاي يک حادثه ممکن است آسيب به فرد ،خسارت به

ميزان يا درجه کلمهاي است که مربوط به نسبي بودن ايمني

اموال ،محيط و يا شبه حادثه باشد .فرض کنيد يک آچار از

است و منظور از فرار ،فرار فيزيکي نيست بلکه دوري جستن از

طبقات باال به پايين سقوط کند .ممکن است اين آچار به کسي

خطرات و محدود نمودن آنها است .طبق اهداف اين مقاله ،ايمني

برخورد کند (آسيب به فرد) ،به يک ماشين برخورد کند

اينگونه تعريف ميشود":ميزان قابل قبولي از محدود شدن

(خسارت به اموال) و يا ممکن است به چيزي برخورد نکرده و

احتمال بروز خطرات براي افراد در كارگاه هاي ساختماني".

به زمين اصابت کند (شبه حادثه) .در حالي که همه اينها از يک

محدوده ايمني در اين تحقيق حوزه سالمت فردي را شامل

حادثه ناشي شده ولي نتايج حادثه ميتوانند بسيار متفاوت

ميشود و به حوزه حفاظت از محيطزيست و خسارات وارده

باشند .به همين دليل حادثه به عنوان يک رويداد غيرمنتظره

به اموال نميپردازد.

تعريف ميشود که پيامدهاي آن ميتواند آسيب به فرد و يا
خسارت به اموال باشد و يا نباشد [.]1

حادثه عبارت است از رويداد ناخواستهاي که باعث مرگ ،از
دست رفتن سالمتي ،جراحت ،آسيب يا خسارتي ديگر شود .در

پيش فرض اين تحقيق آن است كه فرد يا افرادي در محلي

لغتنامه حادثه به معناي رويداد ،واقعه و يا پيشآمد معني شده

مشغول به انجام كاري هستند .از اينرو ميتوان گفت که تعامل

و بيشتر منظور اتفاق ناخوشايند و خارج از نظم ميباشد كه

بين سه عامل فرد ،کار و محيط است كه فعاليت ناميده ميشود.

ممكن است خسارات مالي و يا جاني در پي داشته باشد .بنابر

به طور كلي علل بروز حوادث را نيز ميتوان ناشي از سه عامل

عقيده برخي ،حادثه اتفاقي است پيشبيني نشده و ناگهاني كه

انساني (رواني و جسماني) ،محيطي (شرايط) و فعاليتها (نوع و

بدون مداخله خود شخص ،بر اثر يك نيرويي خارجي به وجود

مسئوليت) دانست .از اينرو در تكميل مباحث پيش گفته ميتوان

ميآيد و يا به عبارت ديگر آنچه انسان را ناخواسته از مسير

رابطه بين منشأ (علل) خطر ،حادثه و پيامدهاي آن را بصورت

زندگي طبيعي منحرف مينمود و براي او ايجاد ناراحتي

شكل ( )1نشان داد [ .]2در ادامه سه عامل اشاره شده مورد

جسمي ،رواني و يا خسارات مالي مينمايد.

بررسي بيشتر قرار ميگيرند.

بهعقيده «ديويس» ،حادثه را ميتوان «ضعف در جوابگويي
و فرار از حاالت مخصوص» تعريف نمود [ .]3تصور كنيد جسم
سنگيني از ارتفاع سقوط ميكند .كسي كه زرنگتر ،فهميدهتر و
سريعاالنتقال باشد با سرعت فرار مينمود و شخص ديگر كه

كارفرما و جامعه زيانهاي اقتصادي در بر دارند .اين زيانها
آستانه يا چاشني

پيامد حوادث
انسان

پيامد حوادث

به طور مستقيم و غيرمستقيم هستند .از جمله زيانهاي مستقيم

به اموال

ميتوان خسارت ناشي از وقفهكار بهعلت بروز حوادث،
هزينههاي درماني و خسارات پرداختي در قبال از كارافتادگي

سازماني

فعاليت

خطر

حوادث

به محيط

قرارداد
ي

محيط

به افراد

شكل ( :)1منشأ ،خطر ،حادثه و پيامدهاي حوادث

 -1-4-2پيامدهاي انساني حوادث
هرگونه حادثه ناشي از كار حتي اگر جزئي باشد سبب درد
و ناراحتي شخص حادثه ديده و افراد خانوادهاش ميشود.
بديهي است در صورتي كه حادثه شديد باشد و منجر به مرگ
يا از كار افتادگي دائمي شود اين پيامد شديدتر خواهد بود [.]3
آثار زخمهاي عميق و شکستگيهايي که در قسمتهاي فوقاني
بدن از جمله سر و صورت ايجاد ميشود ،مشهود است.
اينگونه آثار سوء ،در همسرگزيني افراد مجرد اثر خواهد داشت

موقت ،دايم و يا فوت را نام برد .در محاسبه زيانهاي
غيرمستقيم كه مقدار آن در تمام كشورها بيش از زيانهاي
مستقيم است بايد زيانهاي ناشي از وقفه در كار ساير
كارگران بهعلت كمككردن به فرد مصدوم ،بحث و گفتگو در
مورد علت وقوع حادثه ،بههم ريختن نظم كار پس از حادثه تا
موقع گماشتن جانشين مناسب براي انجام امور ،خسارات
وارده به ماشينآالت و خسارات ناشي از کاهش فعاليت فرد
مصدوم پس از برگشت بهكار را (در صورت معلوليت) مورد
توجه قرار داد [.]3
کارفرمايان از آثار سوء حادثه ناشي از کار ،بيشتر ين
زيان را مي بينند زيرا هر حادثه اي در کارگاه ساختماني باعث
ميشود که مشکالت زيادي براي کارفرمايان ايجاد شود [.]11

و در متأهلين نيز در روابط اجتماعي و مناسبات خانوادگي
تأثير منفي داشته باشد ولي در کساني که حادثه به دستها و
پاهاي آنها صدمه زده است در شيوه راه رفتن ،سرعت و
تحرک آنها اثر سوء گذاشته است و بخشي از تواناييهاي کاري
و حرکتي آنها را مختل ساخته است .برخي از حادثه ديدگان به
دليل ضربديدگي مهرههاي کمر از انعطاف الزم در بدن
محروم شدهاند و فعاليتهايي را که به انعطافپذيري بدن و خم
و راست شدن زياد نياز دارد (که بيشتر کارهاي ساختماني از
اين قبيل امور هستند) نميتوانند انجام دهند و در نتيجه شانس

در اين مطالعات ،آمار انواع حوادث به وقوع پيوسته در
استانهاي تهران ،خراسان رضوي و اصفهان به صورت مجزا
گردآوري و سپس به مقايسهي تطبيقي آمار اين سه استان
پرداخته شده است .در پايان نتايج آن با آمار كل كشور مقايسه
ميشود.
آمار متوسط انواع حوادث به وقوع پيوسته در اين سه
استان طي سالهاي  79تا  12در شکل ( )1مقايسه شده است.

به دست آوردن کار را از دست ميدهند [.]11
 -2-4-2پيامدهاي محيطي حوادث
از آنجا كه پيشرفت و ترقي هر اجتماعي بستگي به نيروي
كار افراد جامعه دارد ،بنابراين محصول كار هر فرد نه تنها
مايه امرار معاش زندگي و خانواده اوست ،بلكه سرمايه و
پشتوانه اقتصاد جامعه نيز است .چنانكه ميدانيم نزديك به تا
 39درصد افراد هر اجتماعي را افراد در سنين كار تشكيل
ميدهند .ولي در اصل افراد فعال جامعه ،بهخصوص در
كشورهاي كمتر توسعهيافته در حدود  %12كل جمعيت هستند.
حال اگر از اين تعداد ،افرادي نيز بهعلت حوادث ناشي از كار
نتوانند كار خود را انجام دهند اين امر سبب تزلزل در وضع
اجتماعي جامعه ميشود [.]3
 -3-4-2پيامدهاي مالي حوادث
حوادث به هر صورت و درجهاي كه باشد براي کارگر،

شکل ( :)1مقايسه تطبيقي آمار حوادث کارگاهي سه استان کشور

همانطور که در شکل ( )1ديده شود آمار سقوط در سه
استان ،بيشتر ين نوع حادثه را با فاصله زياد از ديگر آمارها
به خود اختصاص داده است .در مورد ترتيب آمار نيز به جز
تغيير در رتبه دوم آمار در استان خراسان رضوي که مربوط

به سقوط مصالح و ابزار است ،اين ترتيب در سه استان
متفاوت از هم نيست و اين نشاندهندهي وجود آمار تقريباً
يکسان در سه استان مورد بررسي است .بنابراين با توجه به
آمار يکسان در کل کشور ،امکان استفاده از راهکارهاي
پيشنهادي در کليه شرايط اقليمي کشور وجود دارد.

كارگاههاي ساختماني است.
آمار نتايج حوادث به وقوع پيوسته در سه استان با كل
كشور در شکل ( )3مقايسه شده است.
در شکل ( )3مشهود است که ميانگين درصد نتايج حوادث
به وقوع پيوسته در سه استان با درصد كل كشور همترازي

البته بايد توجه نمود که آمار مربوط به سقوط در استان

دارد كه اين موضوع نشاندهنده وضعيت يكسان در

تهران  %19بيشتر است و اين اختالف با توجه به تطبيق نسبي

كارگاههاي ساختماني در سطح كشور است و بنابراين وضعيت

بين ديگر آمار ارائه شده زياد است .به نظر ميرسد يکي از

ايمني و خطرات در كل كشور مشابه يكديگر است .اين موضوع

داليل باالتر بودن اين آمار نسبت به ديگر استانها آنست که در

نشان ميدهد كه حتي در كالن شهرهاي كشور نيز كه از نظر

استان تهران بلند مرتبهسازي براي ايجاد طبقات بيشتر  ،زياد

اجتماعي بايد داراي وضعيت بهتري نسبت به ديگر شهرها

اجرا ميشود و بيشتر بودن آمار ريزش آوار و گود نيز در

باشند تفاوت چنداني در سطح رعايت ايمني وجود ندارد و

اين استان نشان دهنده اين مطلب است ،زيرا در بلندمرتبهسازي

وضعيت ايمني و جلوگيري از بروز خطرات در كارگاههاي

حفاري در زمين و گودبرداري هاي زياد مورد نياز است.

ساختماني كشور ضعيف و نامطلوب است .چنين شرايطي منجر
به تحميل هزينههاي زياد بر دوش افراد مختلف مشغول به كار

پيامد حوادث کارگاهي در سه استان کشور به ترتيب

در كارگاههاي ساختماني ميشود.

عبارت است از:
تهران :شكستگي  ،%71فوت  ،%11جراحت  ،%17ساير
مصدوميت ها  ،%19قطع عضو %7
خراسان رضوي :شكستگي  ،%33/2جراحت  ،%11ساير
مصدوميتها  ،%19فوت  ،%17قطع عضو %1/2
اصفهان :شكستگي  ،%33جراحت  ،%12فوت  ،%11ساير
مصدوميتها  ،%17قطع عضو %19
با توجه به آمار ارائه شده مشخص است که آمار فوت در
سه استان از رتبه دوم در استان تهران به رتبه چهارم در
استان خراسان رضوي رسيده است .همانطور كه در مقايسه
آماري نوع حوادث در سه استان ،حادثه سقوط و ريزش آوار
گودبرداري در استان تهران نسبت به دو استان ديگر بيشتر
بود ،مقايسه تطبيقي آمار گردآوري شده در خصوص اثرات
حوادث نشان ميدهد كه نرخ حوادث منجر به فوت در تهران
نيز بيشتر از دو استان ديگر است .اين موضوع در آمار
مربوط به شكستگي نيز صادق است به طوري كه درصد
شكستگي در تهران در حدود  %7بيشتر از ديگر استانها است.
آمار ديگري كه در اينجا الزم است كه به آن توجه بيشتري
شود در مورد قطع عضو است .اين نتيجۀ حادثه به غير از
تهران در دو استان ديگر به طور تقريبي  %19كل آمار را به
خود اختصاص داده است كه چون قطع عضو جزء نتايج
حوادث غير قابل جبران است لزوم توجه هرچه بيشتر به كاهش
اين درصد را نشان ميدهد .باالتر بودن درصد شكستگي نسبت
به درصد جراحت نشاندهندهي شدت نتايج حوادث در

شکل ( :)3مقايسه ميانگين نتيجه حوادث سه استان با کل کشور در
سالهاي 13 ، 12 ، 17

در اين بخش با توجه به دسترسي به  111گزارش حوادث
ساختماني در شهر اصفهان در سالهاي  12 ،17و 13
بررسيهاي مفصلتري ارائه ميشود که شامل مقايسه نسبي
ميانگين حوادث به تفکيک مراحل انجام كار ،محدوده سني،
تحصيالت و شغل مصدومين ميشود.
 -1-3-3بررسي شغل مصدومين
نتايج بررسي شغل مصدومين حوادث كارگاههاي
ساختماني در شکل ( )7آمده است .در اين شکل مشخص است

که بيشترين درصد افراد حادثه ديده كارگران ساده هستند و

شکل( :)2نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفکيک مراحل

علت آن حضور اين افراد در تمام مراحل كارهاي ساخت و

انجام کار

ساز است .در بين گروههاي بعدي ،آرماتوربندها و قالببندها

 -3-3-3بررسي محدودۀ سني مصدومين

بيشتر در معرض حادثه قرار گرفتهاند كه اين نشان دهنده

نتايج اين بررسي در شکل ( )3ارائه شده است .همانطور که

تمركز خطرات در مرحله سفتكاري ساختمان است و گوياي اين

در اين شکل ديده ميشود ،بيشترين درصد حوادث مربوط به

مطلب است كه شرايط ناايمن در اين مرحله بيشتر از مراحل

محدودۀ سني  39-39سال است و در ديگر محدوده هاي سني

ديگر است.

كاهش مي يابد ولي محدودة سني  19-19اختالف چنداني با اين
محدوده ندارد و در طي سالهاي مورد مطالعه افزايش داشته
است .در بسياري از گزارشها افراد حادثه ديده افرادي كم
تجربه بودند كه سابقۀكاري زياد نداشتهاند .اكثر اين افراد از
جواناني بودند كه از شهرهاي محروم اطراف شهر اصفهان به
اين شهر مهاجرت نمودهاند .به همين علت نيز حوادث کارگاهي
در محدوۀ سني  12-19سال ،روند رو به رشدي دارد ولي علت
ديگر اين رشد مربوط به حضور كارگران افغاني است كه در
سالهاي اخير با وجود جلوگيري از كار ،همچنان شاهد فعاليت
اين افراد در كارگاههاي ساختماني كوچك هستيم.

شکل ( :)7نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفکيک مشاغل

 -2-3-3بررسي حوادث از نظر مرحله انجام كار
نتايح اين بررسي در شکل ( )2ارائه شده است .توزيع
آماري حوادث در طي مراحل انجام کار عبارت است از :تكميل
كار  ،%33/2برپايي اسكلت  ،%31/2حمل و تخليه مصالح ،%17
گودبرداري و تخريب به طور مشترك .%9
آمار حوادث در مرحله تخريب در اين سه سال به طور
تقريبي نرخ ثابتي دارد اما همانطور كه انتظار ميرود متناسب
با رشد فعاليتها و تغييرات عمدهاي كه در نوع پروژههاي
ساختماني بوجود آمده ،حوادث ناشي از گودبرداري نرخ رو به
رشدي را نشان ميدهد.

شکل( :)3نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفکيک محدوده
سني

 -4-3-3بررسي سطح تحصيالت مصدومين
همانطور که در شکل ( )7ديده ميشود بيشترين نرخ
حوادث مربوط به افرادي با تحصيالت ابتدايي است .بطوريكه
 %29آمار حوادث به افراد با سطح تحصيالت ابتدايي ،سيكل و
راهنمايي اختصاص يافته است.
كمترين درصد حوادث مربوط به افراد داراي مدرك
تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس است که با توجه به ميزان كم
ارتباط مستقيم اين افراد با فعاليتهاي ساختماني و تعداد اندک
افراد با اين سطح تحصيالت در پروژههاي عمراني ،چنين
آماري انتظار ميرود .همچنين ميتوان نتيجه گرفت که ميزان
تحصيالت اثر مستقيم در کاهش حوادث دارد.

 -12رعايت نکردن محدوده و نكات ايمني در رابطه با
جريان برق
 -13رعايت نکردن نكات ايمني در استفاده از وسايل و
دستگاهها و رعايت حريم مجاز آنها
 _17رعايت نکردن نكات ايمني در تخريب ساختمانها
 -11عدم شناخت و يا تعهد ارکان طرح به قوانين و
آيين نامههاي ايمني در کارگاه
پس از شناسايي عوامل خطرآفرين ،براي بررسي شدت اثر
اين عوامل و دستهبندي آنها بر اساس منشأ انساني ،محيطي و
شکل(:)7نسبت افراد حادثه ديده در شهر اصفهان به تفکيک سطح
تحصيالت

فعاليت (سازماني و قراردادي) ،پرسشنامهاي تدوين و در بين
خبرگان توزيع شد .جامعه آماري تحقيق اين مطالعات ميداني،
شهر اصفهان است .با همكاري سازمان نظام مهندسي اين شهر
تعداد  06پرسشنامه در بين خبرگان توزيع شد .بيشترين

 -1-4-3شناسايي عوامل خطر آفرين

افرادي كه پرسشنامه برايشان ارسال شد در گروه پيمانكاري

پس از مطالعات گسترده متناسب با دادههاي آماري

و نظارت كارگاهي قرار داشتهاند .در برخي موارد بدليل باال

موجود ،با توجه به نظر برخي از خبرگان 11 ،عامل خطر آفرين

بودن خسارات حوادث رخداده در پروژهاي خاص ،بصورت

زير بيشترين همگرايي نظر خبرگان را دارند:

موردي با برخي از خبرگان مصاحبههايي نيز انجام شده است.

 _1استفاده نکردن از تجهيزات ايمني

با توجه به محدوديت زماني هنگام جمع آوري پرسشنامهها،

 -1حركات فردي ناايمن

 43پرسشنامه جمعآوري شد كه بداليلي مانند نقص در تكميل

 -3متناسب نبودن كار با توانايي و تخصص فرد

پرسشنامه فقط  46پرسشنامه مناسب تشخيص داده شدند .با

 -7نبود انظباط کاري

بررسي انجام شده روي بخش اول پرسشنامه كه مربوط به

 -2نبود جايگاه مناسب براي كارکردن افراد

مشخصات فردي پاسخدهندگان است مشخصات كلي آنان در

 -3اسكان افراد در محلهاي غير ايمن

جدول ( )2آورده شده است.
با تحليلهاي انجام شده بر روي پرسشنامه هاي تکميل

 -7جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح
 -1تداخل مراحل كار

شده مشخص شد كه دادههاي بدست آمده در مورد همه 11

 -9كار در شرايط جوي نامناسب

عامل خطر آفرين به طور تقريبي داراي توزيعي نزديك به
نرمال هستند .از اينرو براي ارائه نتايج نهايي از شاخصهاي

 -19فقدان تجهيزات ايمني

مركزي و بخصوص ميانگين استفاده شده و نتايج آن در جدول

 -11نبود حفاظ در پرتگاهها

( )3ارائه شده است.

 -11روشهاي نادرست گودبرداري و مهار گودها
 -13كار با دستگاهها و وسايل ناايمن
 -17مهار نکردن صحيح وسايل و دستگاهها

جدول ( :)2مشخصات نسبي خبرگان
سابقه كار (سال)

سطح تحصيالت

سن

ليسانس

باالتر از

كمتر

 7تا

بيش از

كمتراز

يا كمتر

ليسانس

از7

11

11

36

43

17

4

04

32

0

41-31
13

آشنايي با مباحث ايمني
 40و
باالتر
41

تجربي
07

اجراي سيستم

گذراندن دوره

ايمني در كارگاه

هاي آموزشي

20

7

جدول ( :)3نتايج نظركاوي خبرگان در مورد شدت اثر و دستهبندي عوامل خطر آفرين

منشأ (درصد)

شدت اثر
(وزن هر بازه جهت محاسبه نرمااليز)

فعاليت
قراردادي

سازماني

انساني

محيط

رتبه
نرمااليز
وزني

خيلي
كم

زياد

كم

عوامل خطر آفرين

خيلي

رديف

زياد

()1221

()3271

()0221

()1271

%26

%23

%12

%1

0

1255

6

%16

%46

%16

استفاده نکردن از تجهيزات ايمني

1

%25

%17

%14

6

4

022

6

%16

%36

%06

فقدان تجهيزات ايمني

2

%7

%16

%43

6

2

0201

6

6

%36

%76

كار با دستگاهها و تجهيزات ناايمن

3

%12

%1

%26

%06

10

4271

%16

%26

%16

%26

كار در شرايط جوي نامناسب

4

%4

%11

%07

%16

1

022

6

6

%16

%16

حركات فردي غير ايمن

1

%14

%34

%47

%1

12

4250

%16

%36

%26

%46

%14
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%00
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3

022

%16

%6

%26

%76

%332

%011

%043

%117

مجموع

%3127

%1129

درصد وزني مجموع نرمااليز شده

روشهاي نادرست گودبرداري و
مهار گودها
عدم وجود حفاظ در پرتگاهها
عدم مهار بندي صحيح وسايل و
دستگاهها
تداخل مراحل كار
عدم تناسب كار با توانايي و
تخصص فرد
مرتب نبودن محيط كارگاه
عدم رعايت حريم و نكات ايمني در
رابطه با نيروي برق
جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح
عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار
افراد
اسكان افراد در محل هاي غير ايمن

0
7
1
5
16
11
12
13
14
11

عدم رعايت نكات ايمني در استفاده
از وسايل ،دستگاهها و رعايت حريم

10

مجاز آنها
عدم رعايت نكات ايمني در تخريب
ساختمان ها

17

عدم شناخت و يا تعهد ارکان طرح
به قوانين و آيين نامه هاي ايمني در

11

کارگاه
%543
%1121

%3325

طبق رتبهبندي ارائه شده در جدول ( ،)3نبود تجهيزات

خطرآفرينترين در كارگاههاي ساختماني ميباشند .به طور کلي

ايمني ،حركات فردي ناايمن و نبود حفاظ در پرتگاهها از

ميتوان گفت اکثر عوامل خطرآفرين ،علل سازماني و انساني

دارند ،در حالي كه علل قراردادي در رتبه بعدي هستند و عوامل

در كنار تعداد عوامل مختص به هر گروه شدت اثر آنها را نيز

محيطي کمترين اثر را دارند.

در نظر گرفت ،از اينرو با داشتن دستهبندي عنوان شده و

 -2-4-3طبقهبندي عوامل خطر آفرين

بكارگيري شدت اثر هر يك از عوامل خطر آفرين ،ميتوان بطور

با توجه به جدول ( )3ميتوان دستهبندي اين عوامل را
بصورت جدول ( )7نمايش داد .از  11عامل خطرآفرين 9 ،مورد
به منشأ فعاليت 1 ،مورد به منشأ انساني 1 ،مورد به
منشأمحيطي 2 ،مورد به طور مشترک منشأ سازماني و انساني
و در نهايت  1مورد به طور مشترک به هر سه منشأ مربوط

نسبي ميزان خطراتي كه از هر يك از سه حوزه انساني ،محيطي
و فعاليت ناشي ميشوند را مورد بررسي دقيقتري قرار داد.
اين بررسي ميتواند راهنماي خوبي براي تمركز فعاليتهاي
مديريتي بر ايمني پيشگيرانه و هر چه مطمئنتر در كارگاههاي
ساختماني باشد.

ميشود .اگرچه براي مقايسهاي علميتر و قابل اطمينانتر بايد
جدول( :)7منشأ عوامل خطرآفرين
منشأ
فعاليت

انساني

محيطي



رتبه

رديف

عوامل خطر آفرين

0

استفاده نکردن از تجهيزات ايمني

1



4

فقدان تجهيزات ايمني

2



2

كار با دستگاهها و تجهيزات ناايمن

3

10

كار در شرايط جوي نامناسب

4



1

حركات فردي غير ايمن

1



12

روشهاي نادرست گودبرداري و مهار گودها

0



1

عدم وجود حفاظ در پرتگاهها

7



1

عدم مهار بندي صحيح وسايل و دستگاهها

1



11

تداخل مراحل كار

5



7

عدم تناسب كار با توانايي و تخصص فرد

16



17

مرتب نبودن محيط كارگاه

11





5

عدم رعايت حريم و نكات ايمني در رابطه با نيروي برق

12





13

جابجايي و انتقال غير ايمن مصالح

13

14

عدم تأمين جايگاه مناسب براي كار افراد

14

16

اسكان افراد در محل هاي غير ايمن

11













11





11





3

عدم رعايت نكات ايمني در استفاده از وسايل ،دستگاهها و رعايت
حريم مجاز آنها
عدم رعايت نكات ايمني در تخريب ساختمان ها

17

عدم شناخت و يا تعهد ارکان طرح به قوانين و آيين نامه هاي ايمني
در کارگاه

براي بررسي منشا عوامل خطرآفرين و شناسايي اهميت
نسبي آنها نسبت به هم ميتوان به  7روش زير عمل نمود
(شکل ( )1و جدول (:))2
الف-محاسبه مجموعتعداد عوامل نسبت داده شده به هر
منشأ به کل تعداد عوامل خطر آفرين (جدول :)7

10

تعداد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ
تعداد کل منشأهاي نسبت داده شده

بطور مثال براي منشأ انساني داريم:

11

= درصد نسبي هر منشأ

= %31

1

= درصد نسبي منشأ انساني

12

منشأ فعاليت %31/1 ،در اثر عوامل انساني و حدود  %9/7در اثر
عوامل محيطي ايجاد شدهاند .طبق نتايج بدست آمده ديده
ميشود كه از ميان علل مختص به منشأ فعاليت نبود حفاظ در

اين رقم براي منشأ فعاليت  %39و براي منشأ محيطي %1
است.

پرتگاهها ،كار با دستگاهها و تجهيزات ناايمن ،نبود تجهيزات
ايمني و از ميان علل مختص به منشأ انساني رعايت نکردن

ب -محاسبه مجموع درصد منشأ عوامل نسبت داده شده به

محدوده و نكات ايمني در رابطه با نيروي برق ،حركات فردي

هر منشأ به مجموع کل درصد منشأ عوامل خطر آفرين (جدول

ناايمن و استفاده نکردن از تجهيزات ايمني بعنوان مهمترين

 3و :)7

عوامل خطر آفرين شناسايي شدهاند.
مجموع درصد عوامل نسبت داده شده به هر منشأ
= درصد نسبي هر منشأ
مجموع کل درصد عوامل نسبت داده شده به کليه عوامل

بطور مثال براي منشأ انساني داريم:
= %11

139

= درصد نسبي منشأ انساني

1119

اين رقم براي منشأ فعاليت  %71و براي منشأ محيطي %1
است.
ج -مجموع همه درصدهاي نسبت داده شده به هر منشأ
(جدول :)3
مجموع همه درصدهاي نسبت داده شده به هر منشأ
مجموع کل درصدهاي نسبت داده شده بهسه منشأ

= درصد نسبي هر منشأ

بطور مثال براي منشأ انساني داريم:
= %3227

371

= درصد نسبي منشأ انساني

1199

جدول ( :)2ميزان تأثير منشأ عوامل خطر آفرين در بروز حوادث بر
اساس  7روش (درصد)

اين رقم براي منشأ فعاليت  %2127و براي منشأ محيطي
 %1129ميباشد.
د -وارد نمودن نرمال شده شدت اثر (جدول ( ))3در رابطه
ب:

در اين تحقيق با مطالعه ميداني گسترده ،آماري از ثبت
حوادث در كارگاههاي ساختماني در استان تهران ،خراسان
رضوي و شهر اصفهان گردآوري و تجزيه و تحليل شده است.

(مجموع کليه درصدهاي نسبت داده شده به هر منشأ×نرمااليز شدت اثر)∑ = درصد نسبي
هر منشأ
(مجموع کلدرصدهاي نسبت داده شده بهسه منشأ×نرمااليز شدت اثر)∑

بطور مثال براي منشأ انساني داريم:
= %33

32293

= درصد نسبي منشأ انساني

99297

اين رقم براي منشأ فعاليت  %23و براي منشأ محيطي % 11
است.
بطور ميانگين ميتوان گفت %29/1عوامل خطر آفرين در اثر

نتايج نشان مي دهند که حوادث به وقوع پيوسته در اين سه
استان با آمار کل کشور در سالهاي  79تا  12داراي داراي يک
مطابقت نسبي ميباشد که نشاندهنده روند يکسان وقوع
حوادث شناسايي شده در کل کارگاههاي ساختماني کشور
است .بيشترين درصد آمار حوادث در کارگاههاي ساختماني
کل کشور به ترتيب مربوط به حوادث سقوط ،درگيري با
ماشينآالت ،سقوط مصالح و ابزار ،ريزش آوار و گودبرداري
و برق گرفتگي است .همچنين در بررسي پيامد حوادث در
كارگاههاي ساختماني ،شكستگي ،فوت و جراحت از
معمولترين آنها شناخته شدهاند .با توجه به شناسايي انواع

حوادث با بيشترين وقوع ،تعيين عوامل مهم خطرآفرين مرتبط

در صورت آشنايي ،بدليل نظارت ناکافي بخصوص از سوي

با آن حوادث مورد توجه قرار گرفت.

عوامل باال دستي ،همچون وزارت کار و سازمان بهداشت،

مطالعات ميداني گستردهتري در اين خصوص در شهر

لزومي بر بکارگيري اين اسناد نميبينند .از اينرو آنچنان شاهد

اصفهان منجر به شناسايي مهمترين عوامل خطر آفرين و

بکارگيري اين اسناد در کارگاههاي ساختماني نيستيم و به اين

رتبهبندي آنان متناسب با شدت اثرشان و توجه به منشأ

موضوع بعنوان يکي از مهمترين علل ضعف سامانه ايمني در

محيطي ،انساني ،سازماني و قراردادي اين عوامل خطر آفرين

کارگاههاي ساختماني ميتوان اشاره نمود.

شد ،که با توجه به نتايج بدست آمده عوامل انساني و سازماني

به طور کلي ميتوان گفت که يکي از اصليترين داليل بروز

بخش اعظمي از علل بروز حوادث را به خود اختصاص داده

حوادث در کارگاههاي ساختماني کشور ،نبود تعهد و اعتقاد

است .در حالي که عوامل قراردادي سهم چنداني ندارند که دليل

کافي کليه ارکان يک پروژه در همه سطوح ،از دستگاههاي

اين امر ضعف موجود در قراردادها نسبت به امور ايمني و

اجرايي تا پيمانکاران و پرسنل ايشان به رعايت و پيادهسازي

ايجاد تعهدات قراردادي مرتبط براي طرفين قرارداد است .نتايج

پيشگيرانه اصول و ضوابط ايمني در کارگاههاي ساختماني

اين مطالعات نشان ميدهد که پيمانکاران و حتي مشاوران

است.
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