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91بهار، 24، شماره نهمفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال   
112 تا 111 صفحات   

 كاويحوادثشغليدرصنعتساختمانداده

موردكاويدريكسازمانپروژهمحور

 
 

 چكيده

كاوي به عنوان يك ابزار  مقاله حاضر سعي در استفاده كاربردي از دانش داده 
حادثه  مورد حادثه و شبه 5481تحليلي براي يافتن الگوهاي رخداد حادثه از ميان 

محور  ثبت شده در بانك اطالعاتي حوادث شغلي يكي از سازمانهاي بزرگ پروژه
دارد. مأموريت سازمان مورد مطالعه، اجراي  5841تا  5845كشور طي سالهاي 

باشد.  هاي مرتبط با صنعت ساختمان در نقاط مختلف ايران و جهان مي پروژه
حوادث، از ويژگيهاي  گستردگي جغرافيايي سايتها و آمار باالي حوادث و شبه

 مورد قانون وابستگي قابل 85سازمان مورد مطالعه است. در اين تحقيق با استخراج 
بيني و جلوگيري از رخداد  پيگيري از ركوردهاي ثبت شده، مدلهايي براي پيش

حوادث پيشنهاد شده است. در استخراج قوانين، حداقل مقدار شاخصهاي اطمينان، 

                                                                                                                   
  ،نويسنده مسئول( تهران، ايران كارشناسي ارشد مهندسي صنايع، دانشگاه صنعتي اميركبير(smnabi@aut.ac.ir 

  ،تهران، ايرانكارشناس ارشد مديريت دولتي، دانشگاه عالمه طباطبايي sina.mohammadnabi@gmail.com  

 11/3/19 تاریخ پذیرش:         4/1/11 تاریخ دریافت:

  ساویز محمدنبی
  محمدنبیسينا 
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 باشند. مي 5% و 1%، 18حمايت و صعود به ترتيب در سطوح 
ساختمان، محور، صنعت  كاوي، حوادث شغلي، سازمان پروژه داده :واژگان كليدي
 قوانين وابستگي

 مقدمه

اي است كه  قانون تأمين اجتماعي حادثه 06ي ناشي از كار به استناد ماده  حادثه        
افتد و موجب صدماتي   در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي كارگر اتفاق مي

شود. حوادثي كه براي كارگر در حين اقدام به منظور نجات  برجسم و روان وي مي
دهد نيز حادثه ناشي از   اير افراد حادثه ديده در كارگاه و مساعدت به آنان روي ميس

. نيروي كار ملي در مسير توسعه كشور، به عنوان [5]گردد   كار محسوب مي
اي گرانبها در معرض مخاطرات و آسيبهاي جدي در بخشهاي مختلف  سرمايه

يطي و عوامل طبيعي سبب اقتصادي قرار دارد. مشكالت و تهديدهاي گوناگون مح
گردد تا همه ساله تعدادي از كارگران در محيطهاي توليدي به علت حوادث  مي

ناشي از كار يا بيماريهاي ناشي از عوارض محيط كار، جان خود را از دست داده يا 
دچار مسموميتها و معلوليتهاي گوناگون شوند. فرهنگ ايمني و حفاظتي در محيط 

ا سالمت و بهداشت نيروي كار و رشد و توسعه اقتصادي جوامع كار ارتباط مستقيم ب
سازي محيط كار  دارد و مديريت منابع انساني نيازمند صيانت از نيروي كار و ايمن

است.در كشور ما ساليانه مبالغي جهت غرامتهاي دستمزد ناشي از ايام بيماري و نقص 
انساني فعال جامعه وارد  و خساراتي به نيروي شده عضو ناشي از حوادث كار هزينه

در ميان آمار حوادث شغلي و خسارات ناشي از آن، صنعت ساختمان،  .شود مي
خيزترين صنايع بوده است.از طرفي پيشرفت روزافزون دانش  همواره در زمره حادثه

تواند به مديران ايمني و بهداشت كمك كند تا گامي مهم در جهت  كاوي مي داده
هاي سازمان  نتيجه صيانت از ارزشمندترين سرمايهكاهش حوادث شغلي و در 

 بردارند.
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 هدف تحقيق

كاوي به عنوان ابزار تحليل  مقاله حاضر سعي در استفاده كاربردي از دانش داده 
هاي موجود در بانك اطالعاتي حوادث شغلي مرتبط با شركت كيسون به عنوان  داده

ساختمان كشور دارد.  محور فعال در صنعت يكي از سازمانهاي بزرگ پروژه
هاي مرتبط با صنعت ساختمان در نقاط  مأموريت سازمان مورد مطالعه اجراي پروژه

باشد. گستردگي جغرافيايي مكاني و ماهيت پرخطر صنعت  مختلف ايران و جهان مي
ساختمان و آمار باالي حوادث شغلي در اين صنعت، ضرورت انجام يك مطالعه 

سيار زياد موجود در بانك اطالعاتي حوادث شغلي هاي ب تحليلي روي حجم داده
سازمان را دو چندان كرده است. هدف از اين مقاله يافتن الگوهاي رخداد حادثه با 

هاي موجود در انبارهاي داده سازمان، به منظور تقويت  استفاده از كاوش داده
حقيق، مكانيزمهاي پيشگيري از رخداد حوادث شغلي است. به عبارت ديگر در اين ت

كاوي جهت تحليل بانك اطالعاتي حوادث  تالش بر استفاده كاربردي از دانش داده
محور فعال در صنعت ساختمان كشور با هدف دستيابي به  شغلي يك سازمان پروژه

 باشد. بيني و جلوگيري از رخداد حوادث مي مدل يا مدلهايي براي پيش

 مرور ادبيات و مبانی نظري تحقيق

، هرگونه منبع يا موقعيت بالقوه ضرر و زيان كه OHSAS 18001استاندارد  
پتانسيل منجر شدن به جراحت انساني، بيماري، صدمه و يا تركيبي از آنها را داشته 

كند. در اين استاندارد، ايمني، در امان بودن از  باشد، به عنوان خطر معرفي مي
يا واقعه ناخواسته كه به عنوان يك اتفاق  5ريسك غيرقابل پذيرش يك خطر و حادثه

منجر به مرگ، بيماري، جراحت، صدمه و يا ساير خسارات گردد، تعريف گرديده 
است. چنانچه اتفاق يا واقعه منجر به خسارت و ضرر و زيان نشود، در اين استاندارد 

 .[52]شود  ياد مي 2حادثه از آن به عنوان شبه
ان يكي از مهمترين سينان اونسار و نسدت سوت، حوادث شغلي را به عنو 

                                                                                                                   
1- Accident 
2- Near miss 
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هاي مطالعاتي در بسياري از نقاط جهان معرفي كرده و دليل اصلي آن را مرگ  زمينه
دانند كه اين موضوع  و مير يا از كار افتادگي دايم يا موقت هزاران نفر در سال مي

 . [58]هاي جبران ناپذيري در اقتصاد كشورها منجر خواهد شد  خود به ضربه
گيري بانكهاي اطالعاتي عظيم مرتبط با اين  شغلي در دنيا و شكلنرخ باالي حوادث 

گيري بر مبناي اطالعات و دانش، به  حوادث، تمركز توجه را از تحليل و تصميم
سمت كاملتر كردن روز به روز ركوردهاي موجود در بانك اطالعاتي و در نتيجه 

 گيريها كشيده است. عدم استفاده مناسب در تصميم
كاوي گامي جهت تسهيل در تحليل مجموعه  افزون دانش دادهپيشرفت روز 
سازي  ها و همچنين يكپارچه هاي عظيم موجود در بانكهاي اطالعاتي داده داده

چندين منبع داده، با اعتبار نتايج بيشتر است. از اين رو مطالعات متعددي در نقاط 
امل مؤثر بر كاوي، براي تحليل عو مختلف جهان، سعي در بكارگيري دانش داده

 اند. ايجاد حوادث شغلي و كاهش ريسك خطرات مرتبط با آنها داشته
كاوي و  ساميت آناند و همكارانش، با تأكيد بر اهميت استفاده از تكنيكهاي داده 

بندي اين تكنيكها به دو دسته تكنيكهاي سنتي نظير آمار و نزديكترين همسايه و  دسته
به تشريح كاربرد اين   تكنيكهاي نسل بعدي نظير درخت تصميم و قوانين وابستگي،

پرداخته و با كشف   IRISبا بانك اطالعاتي  هاي مرتبط تكنيكها در تحليل داده
بيني رفتار متغير  الگوهاي موجود از طريق تحليل قوانين وابستگي بين آنها، به پيش

 .[2]اند  پاسخ رسيده
بيني  كاوي و قدرت مدلهاي پيش يانگ مون چاي و همكارانش، نيز كاربرد داده 

ه قرار داده و با استفاده از آن را در تحليل حوادث شغلي در كشور كره مورد مطالع
درخت تصميم و تحليل ارتباطات دروني فاكتورها به آناليز   الگوهاي رگرسيون،

 .[8]اند  اثربخشي سياستهاي ايمني پرداخته
كاوي و در  ارنستوس زاناتوس و ديميتريس كوكوتوس، با استفاده از دانش داده 

از حوادث كشتيراني در كشور آوري شده  هاي جمع قالب آناليز درخت تصميم، داده
بندي نموده و  ، عوامل ايجاد كننده حادثه را دسته2660تا  5998يونان طي سالهاي 

. تسا كي. [58]اند  نقش فاكتورهاي انساني در وقوع حوادث مختلف را بررسي كرده
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تا  5999هاي مربوط به پليس لندن طي سالهاي  كاوي، داده اندرسن، با استفاده از داده
اي شناسايي كرده و به تبيين  را براي شناسايي نقاط پر خطر حوادث جاده 2668

ون چن  -. يو[8]اي پرداخته است  استراتژيهاي اثربخش، براي كاهش حوادث جاده
كاوي در كاهش تلفات ناشي از اشتباهات درمان  و همكارانش، به بررسي نقش داده
هاي صنعتي و  يان تمام بخش. اما در م[0]اند  در طول فرايند جراحي پرداخته

 خدماتي، صنعت ساختمان در زمره حادثه خيزترين صنايع قرار دارد. 
تا  2666سينان اونسار و نسدت سوت، حوادث شغلي اتفاق افتاده طي سالهاي  

در كشور تركيه و در بخشهاي مختلف توليدي و خدماتي را مورد مطالعه قرار  2661
ا به ترتيب، توليد كاالهاي فلزي، ساختمان، نساجي، اند و بخشهاي حادثه خيز ر داده

ست كه در ميان اين  دانند. اين در حالي ا معدن و توليد تجهيزات حمل و نقل مي
حوادث، مرگ و ميرها و از كارافتادگيهاي دايمي اغلب مربوط به صنعت ساختمان 

 .[58]اند  بوده
مورد گزارش حادثه ثبت  869هورنگ پرنگ، به بررسي  ـ ون ليائو و ينگ ـ چيا 

اند و از  در صنعت ساختمان در كشور تايوان پرداخته 2668تا  5999شده طي سالهاي 
كاوي براي تحليل نرخ مرگ و مير ناشي از حوادث در صنعت ساختمان استفاده  داده

ساز استخراج شده و در چهار دسته عوامل  اند. در اين مطالعه عوامل حادثه كرده
تجربه كاري، ميزان حقوق ماهيانه؛ و عوامل شغلي شامل منبع فردي شامل سن، 

قيمت   حادثه، روز حادثه، ساعت حادثه؛ و عوامل مديريتي شامل محل سايت پروژه،
مناقصه پروژه، بزرگي پيمانكار؛ و عوامل محيطي شامل ماه حادثه و وضعيت 

دهد كه  مياند. بررسي نشان  بارندگي در سايت پروژه، مورد تحليل قرار گرفته
 .[9]عوامل محيطي نظير ميزان بارش تأثير مهمي در نرخ حوادث شغلي دارد 

كاوي به  فلورنس ين يانگ لينگ و همكارانش، با استفاده از تكنيكهاي داده 
در صنعت  2664تا  2660مورد تلفات و مرگ و مير طي سالهاي  86آناليز آماري 

ل مؤثر بر ايمني كارگران را در سه ساختمان كشور سنگاپور پرداخته و يازده عام
دسته عوامل فردي شامل جنسيت، سن، سطح مهارت كاركنان؛ و عوامل شغلي شامل 
كار انجام شده، نوع حادثه، زمان وقوع حادثه، ماه رخداد حادثه؛ و عوامل محيطي 
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شامل محل سايت حادثه، اندازه شركت پيمانكار و نوع پروژه مورد بررسي قرار 
در اين مطالعه تغيير فرهنگ ايمني در سازمان، تقويت سيستم جرايم مرتبط با اند.  داده

تخلفات ايمني و برقراري ارتباطات مؤثر براي بهبود وضعيت ايمني در صنعت 
 .[56]ساختمان سنگاپور پيشنهاد شده است 

كاوي و آناليز  ميگوئل آ. كامينو لوپز و همكارانش، با استفاده از دانش داده 
متغير ايجاد كننده حادثه را در  54ؤثر بر ايجاد حادثه در صنعت ساختمان، عوامل م

هاي بانك اطالعاتي صنعت  اند. اين مطالعه بر روي داده صنعت ساختمان تعيين نموده
ساختمان كشور اسپانيا انجام شده است. عوامل اصلي ايجاد كننده حادثه، سن، نوع 

اند و در قالب  وز حادثه تشخيص داده شدهاستخدام، زمان حادثه، اندازه سازمان، ر
فاكتورهاي فردي، فاكتورهاي كسب و كار، فاكتورهاي مواد، فاكتورهاي موقتي و 

اند. در اين مطالعه نيازهاي آموزشي متناسب با شغل و  بندي شده جغرافيايي دسته
 .[55]اند  هاي ايمني استخراج شده زمان كار به عنوان توصيه

گزارش حادثه در تايوان و استفاده از  025فن چي و همكارانش، نيز با مرور  -چيا 
كاوي، به بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد حوادث شغلي در صنعت ساختمان  داده

جنسيت، تجربه و استفاده از تجهيزات حفاظت   پرداخته و عوامل فردي شامل سن،
 .[4]اند  ايي كردهفردي را به عنوان عوامل اصلي ايجاد حادثه شناس

گزارش حادثه در  148نيز، با تحليل  2668فن چي و همكارانش در سال  -چيا 
كشور تايوان، به بررسي كانونهاي خطر و عوامل ساختاري ايجاد حادثه با استفاده از 

آالت و تجهيزات  ها، ماشين كاوي در صنعت ساختمان پرداخته و سازه، قيد و بست داده
آالت سنگين، انفجار مواد خطرناك را عوامل ساختاري  ماشين بارگيري و تخليه،

كنند و در يك بررسي توأم با سابقه كار افراد، ريسك  ايجاد كننده حادثه معرفي مي
اتفاق حادثه را براي افراد با كمتر از يكسال سابقه كار در سازمانهاي كوچك و سابقه 

 .[1،  1]دانند  ر ميكار يك تا پانزده سال براي شركتهاي بزرگ را بيشت
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 روش تحقيق

 تشكيل تيم بهبود ایمنی
براي دستيابي به هدف تحقيق، پس از مرور ادبيات، تيم بهبود عملكرد مديريت  

ايمني و بهداشت در سازمان مورد مطالعه تشكيل شد. اعضاي اين تيم مدير ايمني و 
هنگ كننده بهداشت، مدير كيفيت و سرآمدي، مدير فني و مهندسي و مدير هما

 ها در سازمان بودند. پروژه

 شناسایی متغيرهاي ایجاد كننده حادثه

در اين گام تيم بهبود ايمني با استفاده از نتايج مطالعات نظري و مرور ادبيات،  
متغيرهاي ايجاد كننده حادثه را فهرست كردند. به اين منظور جلسه طوفان ذهني بين 

يمني و بهداشت، مدير كيفيت و سرآمدي، مدير اعضاي تيم بهبود ايمني شامل مدير ا
گر برگزار گرديد.  ها و يك نفر تسهيل فني و مهندسي، مدير هماهنگ كننده پروژه

ديده، سابقه كار، ميزان حقوق حادثه ديده،  اين متغيرها ده مورد و شامل سن حادثه
د كانون خطر، ساعت و روز حادثه، محل سايت پروژه، قيمت مناقصه، ماه رخدا

 حادثه و ميانگين بارندگي در سايت پروژه بودند. 
متغيرهاي سن، سابقه كار و ميزان حقوق فرد حادثه ديده حاوي اطالعاتي در  

مورد ويژگيهاي افراد شاغلي است كه در معرض حوادث و شبه حوادث قرار دارند. 
اني به رس اي از فعاليتهاي پروژه است كه پتانسيل بالقوه آسيب كانون خطر، مرحله

كارگر را دارد. متغيرهاي ساعت و روز حادثه، حاوي اطالعاتي در مورد بازه زماني 
 باشند. رخداد حادثه يا شبه حادثه مي

محل سايت پروژه، متغيري است كه اطالعاتي در مورد محل فيزيكي اجراي  
دهد و همچنين با توجه به تخصيص يك مدير پروژه براي  پروژه در اختيار قرار مي

ر سايت، امكان انجام تحليل در مورد نحوه عملكرد مدير پروژه را نيز فراهم ه
كند. قيمت مناقصه پروژه حاوي اطالعاتي در مورد حجم و پيچيدگي فعاليتهاي  مي

گردد.  پروژه است كه براي هر پروژه با محوريت واحد مناقصات سازمان تكميل مي
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مورد شرايط محيطي خاص هر ماه  متغير ماه رخداد حادثه نيز حاوي اطالعاتي در
تواند بر عملكرد پروژه و رخداد حوادث يا شبه حوادث تأثيرگذار باشد.  است كه مي

ميانگين بارندگي در سايت پروژه نيز، متغيري است كه حاوي اطالعاتي در مورد 
 شرايط جوي و محيطي تأثيرگذار بر پروژه است.

 ها   سازي داده آوري و آماده جمع

آوري اطالعات مرتبط با متغيرهاي ايجاد كننده حوادث شغلي  در مرحله بعد، جمع 
از انبارهاي مختلف داده در سازمان آغاز گرديد. به اين منظور اطالعات مرتبط با دو 
بانك اطالعاتي حوادث شغلي و اطالعات پرسنلي سازمان مورد بررسي قرار گرفتند. 

سايت مختلف  9ي اين شركت كه در مورد اطالعات ثبت شده در بانك حوادث شغل
هاي موجود،  دادههاي اجرا شده و در دست اجرا بود، مورد بررسي قرار گرفت.  پروژه

 حادثه بود.  مورد حادثه و شبه 5481و مشتمل بر   5841تا  5845متعلق به سالهاي 
ها طي سالهاي  جدول شماره يك نشان دهنده وضعيت رخداد حوادث در پروژه

 در سازمان مورد مطالعه است. 5841تا  5845

 (1311-1311آمار تعداد حوادث و شبه حوادث ساليانه ) .1جدول 

 
 كد پروژه

 1311-1311تعداد حوادث و شبه حوادث ثبت شده طی سالهاي 
11 12 13 14 18 11 11 

loc1 42 701 98     

loc2 77 98 96 76    

loc3      4 71 

loc4     7 40 72 

loc5     4 74 77 

loc6        

loc7    44 467 261 780 

loc8     4 27 11 

loc9 7 47 90 91 10 49 78 
 19 781 419 791 191 669 492 
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مورد داده مفقود شده وجود داشت )يك مورد  565با بررسي اطالعات موجود،  
سابقه كار( كه پس مورد مرتبط با متغير  566مرتبط با متغير ميزان حقوق دريافتي و 

خطاي موجود به دليل ورود اطالعات اپراتور   از بررسي مجدد گزارشهاي حوادث،
هاي مرتبط  تشخيص داده شد و بنابراين بانك اطالعاتي مورد استفاده تكميل و داده

 اصالح گرديد.

 ها   بندي داده دسته

دسته عوامل  پس از بررسيهاي به عمل آمده توسط تيم بهبود، متغيرها، به چهار 
بندي شدند و بدين  فردي، عوامل شغلي، عوامل مديريتي و عوامل محيطي تقسيم

 بندي زير صورت گرفت: ترتيب دسته
 شامل حقوق، سابقه كار و سن حادثه ديده عوامل فردي 

 شامل كانون خطر، ساعت حادثه، روز حادثه عوامل شغلي 

  پروژهشامل سايت پروژه و قيمت مناقصه عوامل مديريتي 

 شامل ماه حادثه و ميانگين بارندگي در سايت عوامل محيطي 
هاي مورد استفاده در تحقيق است. جدول شماره دو نشان دهنده وضعيت داده
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 (1311-1311آمار تعداد حوادث به صورت دسته بندي شده ) .2جدول 

 عوامل
بندي عوامل مؤثر بر  دسته

 حوادث

كد 
 ها دسته

 بندي  معيار دسته
رخداد  ميزان

 حادثه

ي
رد

ل ف
وام

ع
 

 7414 ريال 2600000كمتر از  sal1 حقوق ماهيانه

 sal2  690 ريال 1000000تا  2600000از 

 sal3  44 ريال 8600000تا  1000000از 

 sal4  70 ريال 8600000بيشتر از 

 sal5 7 نامشخص 

 840 روز 70كمتر از  exp1 سابقه كار

 exp2  646 روز 10تا  70از 

 exp3  719 روز 790تا  10از 

 exp4  24 روز 196تا  790از 

 exp5  94 روز 196بيشتر از 

 exp6 700 نامشخص 

 960 سال 46كمتر از  age1 سن

 age2  160 سال 12تا  46از 

  age3  479 سال 22تا  16از 

  age4  120 سال 62تا  26از 

 age5  91 سال 66بيش از 
ل 

وام
ع

لی
شغ

 

 870 سازه sou1 كانون خطر

 sou2 140 ساخت و ساز موقت 

 sou3  101 و ساز          تجهيزات سازه و ساخت 

 sou4 69 ماشين آالت ساخت و ساز 

 sou5 89 ماشين آالت سنگين 

 sou6 726 تجهيزات حمل و نقل 

 sou7 76 مواد 

 tim1 07:00–11:00 924 ساعت حادثه

 tim2 11:00–14:00 471 

 tim3 14:00–18:00 910 

 tim4 18:00–07:00 140 

 647 يكشنبه -شنبه  wee1 روز حادثه

 wee2  920 سه شنبه -دوشنبه 

 wee3  279 پنج شنبه -چهار شنبه 

 wee4 499 جمعه 
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 عوامل
بندي عوامل مؤثر بر  دسته

 حوادث

كد 
 ها دسته

 بندي  معيار دسته
رخداد  ميزان

 حادثه

تی
یری

مد
ل 

وام
ع

 

 440 7پروژه  Loc 1 نام پروژه محل حادثه

 Loc 2  790 4پروژه 

 Loc 3  76 1پروژه 

 Loc 4  16 2پروژه 

 Loc 5  46 6پروژه 

 Loc 6  840 9پروژه 

 Loc 7  90 1پروژه 

 Loc 8  100 9پروژه 

 Loc 9  80 8پروژه 

 80 كمتر از صد ميليارد ريال bid1 قيمت مناقصه

 bid2 600 از صد ميليارد تا هزار ميليارد ريال 

 bid3 
تا پنج هزار ميليارد از هزار ميليارد 

 ريال
100 

 bid4 866 بيش از پنج هزار ميليارد ريال 

ل 
وام

ع
طی

حي
م

 

 466 فروردين و ارديبهشت mon1 ماه حادثه

 mon2 262 خرداد و تير 

 
 

 mon3 400 مرداد و شهريور 

 mon4 196 مهر و آبان 

 mon5 441 آذر و دي 

 mon6 142 بهمن و اسفند 

در سايت  ميانگين بارش
 حادثه

acc1  946 ميلي متر 40كمتر از 

 acc2  7440 ميلي متر 40بيشتر از 

 استخراج قوانين وابستگی  

نسبت به ، SPSS Clementineافزار  ها، با استفاده از نرم بندي داده پس از دسته 
هاي  بندي شده اقدام شد. بررسي هاي دسته استخراج قوانين وابستگي از ميان داده

هاي موجود بود كه با تنظيم  قانون وابستگي در بين داده 5450اوليه حاكي از وجود 
، در نهايت تعداد 5% و 1%، 18شاخصهاي اطمينان، حمايت و صعود به ترتيب در حد 

 بيانگر نتايج حاصله از قوانين وابستگي است. 8قانون نهايي گرديد. جدول شماره  85
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 شده از بانك اطالعاتی حوادث شغلی قوانين وابستگی استخراج .3جدول 

 شماره مرجع

تا  1)بين 

1111) 

 قوانين وابستگی

 صعود اطمينان حمایت
شماره 

 Y  X قانون

889 Sal1  Bid2 & wee1 1514 14511 5551 5 

408 Sal1  Bid2 & wee1 & acc1 1514 14511 5551 2 

488 Sal1  Mon2 & wee2 & acc2 1568 10588 5558 8 

225 Sal1  Tim4 & acc1 1521 10524 5558 8 

218 Sal1  Age4 & mon2 1569 11518 5558 1 

268 Sal1  Sou3 & acc1 1512 11589 5558 0 

928 Sal1  Wee1 & acc1 & sou1 1568 11520 5552 1 

94 Sal1  Loc1 & sou1 0524 11 5552 4 

161 Sal1  Loc1 & bid2 & sou1 0524 11 5552 9 

156 Sal1  Loc1 & acc1 & sou1 0524 11 5552 56 

5645 Sal1  Exp2 & tim1 & sou1 1526 11 5552 55 

5856 Sal1  Loc1 & bid2& acc1 & 

sou1 
0524 11 5552 52 

561 Sal1  Mon5 & exp1 1519 18510 5555 58 

2 Sal1  Exp5 1580 18518 5555 58 

499 Sal1  Bid2 & tim3 & exp1 1558 18518 5555 51 

5850 Sal1  Bid2 & acc1 & tim3 & 
exp1 

1558 18518 5555 50 

99 Sal1  Loc1 & exp1 0588 18581 5555 51 

164 Sal1  Loc1 & bid2 & exp1 0588 18581 5555 54 

155 Sal1  Loc1 & acc1 & exp1 0588 18581 5555 59 

5855 Sal1  Loc1 & bid2 & acc1 & 

exp1 
0588 18581 5555 26 

264 Sal1  Sou3 & exp1 4554 18551 5555 25 

886 Sal1  Mon2 & wee2 4598 18598 5556 22 

818 Sal1  Wee1 & acc1 9582 18548 5556 28 

5081 Sal1  Tim1 & sou1 & exp1 & 

acc2 
1519 18548 5556 28 

194 Sal1  Wee3 & sou1 & exp1 0551 18504 5556 21 

480 Sal1  Mon2 & sou1 & bid4 1509 18588 5569 20 

55 Sal1  Loc1 55592 18554 5569 21 

49 Sal1  Loc1 & bid2 55592 18554 5569 24 
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 شماره مرجع

تا  1)بين 

1111) 

 قوانين وابستگی

 صعود اطمينان حمایت
شماره 

 Y  X قانون

91 Sal1  Loc1 & acc1 55592 18554 5569 29 

168 Sal1  Loc1 & acc1 & bid2 55592 18554 5569 86 

228 Sal1  Tim4 & age1 1508 18568 5569 85 

 

 هاي تحقيق نتایج و یافته

، موارد زير توسط تيم بهبود 8پس از انتخاب قوانين مندرج در جدول شماره  
ايمني به عنوان قوانين استخراج شده تفسير و تمام آنها به عنوان قوانين قابل پيگيري 

 تشخيص داده شدند.

 قانون اول 
كه قيمت مناقصه آنها بين صد ميليارد تا هزار ميليارد هايي   % پروژه19با اطمينان  

ريال  8166666ريال است، در روزهاي شنبه و يكشنبه براي افراد با حقوق كمتر از 
 آفرين است. حادثه

 قانون دوم: 
هايي كه قيمت مناقصه آنها بين صد ميليارد تا هزار ميليارد   % پروژه19با اطمينان  

متر است اجرا  ميلي 26ه ميانگين بارش آنها كمتر از ريال است و در محلهايي ك
ريال  8166666شوند، در روزهاي شنبه و يكشنبه براي افراد با حقوق كمتر از  مي

 آفرين است. حادثه

 قانون سوم: 
شنبه، در  % در ماههاي خرداد و تير و در روزهاي دوشنبه و سه10با اطمينان  

متر است، براي افرادي كه  بيش از بيست ميليمحلهايي كه ميانگين بارش در آنجا 
 ريال كمتر است، امكان رخداد حادثه وجود دارد. 8166666حقوق آنها از 
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 قانون چهارم: 
صبح )شيفت شب( در سايتهاي با  1بعد از ظهر تا  0% در ساعات 10با اطمينان  

امكان  ريال 81666666متر براي افراد با حقوق كمتر از  ميلي 26بارش كمتر از 
 رخداد حادثه وجود دارد.

 قانون پنجم:
 11تا  81% در ماههاي خرداد و تير، براي افرادي كه در گروه سني 10با اطمينان  

ريال كمتر است امكان رخداد حادثه يا  8166666سال قرار دارند و حقوق آنها از 
 حادثه وجود دارد. شبه

 قانون ششم:
متر است،  ميلي 26بارندگي آنها كمتر از  % در مناطقي كه ميزان11با اطمينان  

ريال دارند در معرض خطر تجهيزات سازه و  8166666افرادي كه حقوق كمتر از 
 ساخت و ساز هستند.

 قانون هفتم:
متر است، در  ميلي 26% در مناطقي كه ميزان بارندگي آنها كمتر از 11با اطمينان  

راي افرادي كه حقوق كمتر از روزهاي شنبه و يكشنبه و در كانون خطر سازه ب
 حادثه وجود دارد.  ريال دارند امكان رخداد حادثه و شبه 8166666

 قانون هشتم:
و در كانون خطر سازه براي افرادي كه ميزان  5% در سايت شماره 11با اطمينان  

حادثه وجود  ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666حقوق آنها كمتر از 
 دارد.

 نهم:قانون 
هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد   و پروژه 5% در سايت شماره 11با اطمينان  

ميليارد تا هزار ميليارد ريال است و در كانون خطر سازه براي افرادي كه ميزان 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  211...  كاوي حوادث شغلی در صنعت ساختمان داده

 

 

حادثه وجود  ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666حقوق آنها كمتر از 
 دارد.

 قانون دهم:
و مناطقي كه ميزان بارندگي در آنها كمتر از  5ر سايت شماره % د11با اطمينان  
متر است و در كانون خطر سازه براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از  ميلي 26

 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666

 قانون یازدهم:
صبح براي افرادي كه  55تا  1% در كانون خطر سازه و در ساعات 11با اطمينان  

ريال  8166666روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از  86تا  56سابقه كاري بين 
 حادثه وجود دارد. است، امكان رخداد حادثه و شبه

 قانون دوازدهم:
هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد   و پروژه 5% در سايت شماره 11با اطمينان  

متر است،  ميلي 26است و ميزان بارندگي در آنها كمتر از ميليارد تا هزار ميليارد ريال 
ريال است  8166666در كانون خطر سازه براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از 

 حادثه وجود دارد. امكان رخداد حادثه و شبه

 قانون سيزدهم:
% درماههاي آذر و دي براي افرادي كه كمتر از ده روز سابقه 1851با اطمينان  

ريال است، امكان رخداد حادثه و  8166666كار دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. شبه

 قانون چهاردهم:
% افراد با سابقه كاري بيش از يكسال كه ميزان حقوق آنها كمتر 1851با اطمينان  
 حادثه قرار دارند. ريال است در معرض رخداد حادثه و شبه 8166666از 

 انزدهم:قانون پ
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هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد ميليارد تا هزار   % در پروژه1851با اطمينان  
 56عصر براي افرادي كه سابقه كار كمتر از  54تا  58ميليارد ريال است، در ساعات 

ريال است، امكان رخداد حادثه و  8166666روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. شبه

 نون شانزدهم:قا
هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد ميليارد تا هزار   % در پروژه1851با اطمينان  

تا  58متر است، در ساعات  ميلي 26ميليارد ريال است و ميزان بارندگي آنها كمتر از 
روز دارند و ميزان حقوق آنها  56عصر براي افرادي كه سابقه كاري كمتر از  54

 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666كمتر از 

 قانون هفدهم:
 56و براي افرادي كه سابقه كاري كمتر از  5% در سايت شماره 1858با اطمينان  

ريال است، امكان رخداد حادثه و  8166666روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. شبه

 قانون هجدهم:
هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد   و پروژه 5% در سايت شماره 1858 با اطمينان 

روز دارند و  56ميليارد تا هزار ميليارد ريال است براي افرادي كه تجربه كمتر از 
حادثه  ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666ميزان حقوق آنها كمتر از 

 وجود دارد.

 قانون نوزدهم:
هايي كه ميزان بارندگي در آنها   و پروژه 5ر سايت شماره % د1858با اطمينان  

روز دارند و  56متر است، براي افرادي كه سابقه كاري كمتر از  ميلي 26كمتر از 
حادثه  ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666ميزان حقوق آنها كمتر از 

 وجود دارد.

 قانون بيستم:
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هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد   و پروژه 5% در سايت شماره 1858با اطمينان  
متر است،  ميلي 26ميليارد تا هزار ميليارد ريال است و ميزان بارندگي در آنها كمتر از 

روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از  56براي افرادي كه سابقه كاري كمتر از 
 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666

 قانون بيست و یكم:
% در كانون خطر تجهيزات سازه و ساخت و ساز براي افرادي كه 1855با اطمينان  

ريال  8166666روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از  56سابقه كاري كمتر از 
 حادثه وجود دارد. است، امكان رخداد حادثه و شبه

 قانون بيست و دوم:
شنبه براي  اد و تير، در روزهاي دوشنبه و سه% در ماههاي خرد1859با اطمينان  

ريال است، امكان رخداد حادثه و  8166666افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. شبه

 قانون بيست و سوم:
% در روزهاي شنبه و يكشنبه در مناطقي كه ميزان بارندگي در 1854با اطمينان  

 8166666راي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از متر است، ب ميلي 26آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه

 قانون بيست و چهارم:
صبح و در كانون خطر سازه، در مناطقي  55الي  1% در ساعات 1854با اطمينان  

ه كاري متر است، براي افرادي كه سابق ميلي 26كه ميزان بارندگي در آنها بيش از 
ريال است، امكان  8166666روز دارند و ميزان حقوق آنها كمتر از  56كمتر از 

 حادثه وجود دارد. رخداد حادثه و شبه

 قانون بيست و پنجم:
شنبه و در كانون خطر سازه، براي  % در روزهاي چهارشنبه و پنج1850با اطمينان  

 8166666حقوق آنها كمتر از روز دارند و ميزان  56افرادي كه سابقه كاري كمتر از 
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 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه

 قانون بيست و ششم:
هايي كه قيمت مناقصه آنها  % در ماههاي خرداد و تير در پروژه1858با اطمينان  

بيش از پنج هزار ميليارد ريال است، در كانون خطر سازه، براي افرادي كه ميزان 
حادثه وجود  ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666ر از حقوق آنها كمت

 دارد.

 قانون بيست و هفتم:
، براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از 5% در سايت شماره 1855با اطمينان  

 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666

 قانون بيست و هشتم:
هايي كه قيمت مناقصه آنها از صد   و پروژه 5سايت شماره % در 1855با اطمينان  

ميليارد تا هزار ميليارد ريال است، براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. ريال است، امكان رخداد حادثه و شبه 8166666

 

 قانون بيست و نهم:
ميزان بارندگي در آنها كمتر از هايي كه   و پروژه 5% در سايت شماره 1855با اطمينان 

ريال است،  8166666متر است، براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از  ميلي 26
 حادثه وجود دارد. امكان رخداد حادثه و شبه

 ام: قانون سی
هايي كه ميزان بارندگي در آنها   و پروژه 5% در سايت شماره 1855با اطمينان  

ت مناقصه آنها از صد ميليارد تا هزار ميليارد ريال است، متر و قيم ميلي 26كمتر از 
ريال است، امكان رخداد  8166666براي افرادي كه ميزان حقوق آنها كمتر از 

 حادثه وجود دارد. حادثه و شبه
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 قانون سی و یكم:
صبح )شيفت شب(، براي افرادي كه سن  1عصر تا  54% در ساعات 18با اطمينان 

ريال است، امكان  8166666است و ميزان حقوق آنها كمتر از  سال 21آنها كمتر از 
 حادثه وجود دارد. رخداد حادثه و شبه

 بحث و جمع بندي

با تشخيص قابل پيگيري بودن تمام قوانين استخراج شده توسط تيم ايمني، جهت  
بندي اجراي اقدامات اصالحي الزم، مقرر گرديد قوانيني كه  تهيه برنامه و اولويت

باشد، به عنوان اولويت بهبود انتخاب  5552صعود آنها بيشتر يا مساوي شاخص 
هاي بهبود عالوه بر شاخصهاي صعود،  گردند. در تعريف اقدامات اصالحي و پروژه

اطمينان و حمايت، عواملي كه در قوانين مختلف بيشترين فراواني تكرار را داشتند از 
هاي بهبود  اهم تصميمات پروژهاولويت باالتري برخوردار شدند. بدين ترتيب 

 تعريف شده به شرح زير است:
 هاي آموزشي ايمني شغلي براي افرادي كه در  ريزي مجدد و تجديد دوره برنامه

ريال قرار دارند با توجه به اينكه در تمام قوانين اين  8166666دسته حقوقي زير 
 اند. دسته از افراد در معرض خطر تشخيص داده شده

 ر ايمني )بكارگيري ناظر مقيم( در سايتها و در زمانهايي كه مطابق تقويت ساختا
قوانين استخراج شده نيازمند بهبود بيشتري بودند. به عنوان مثال با توجه به قانون 

، مقرر گرديد يك متخصص ايمني و بهداشت شغلي به عنوان ناظر 2شماره 
مناقصه آنها از صد هايي كه قيمت   ايمني در روزهاي شنبه و يكشنبه در پروژه

 26ميليارد تا هزار ميليارد ريال است و در محلهاي با ميانگين بارش كمتر از 
شوند، بكار گرفته شود تا به طور خاص از افرادي كه حقوق  متر اجرا مي ميلي

 ريال كمتر است، مراقبت نمايد.  8166666آنها از 

استخراج شده تعريف و در بدين ترتيب پروژه بهبود ذكر شده براي تمام قوانين  
 برنامه اجرايي مديريت ايمني و بهداشت سازمان قرار گرفت.
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زمان كوتاه اجراي پروژه و عدم فرصت الزم براي پايش نتايج الزم به ذكر است،  
تواند منجر به عدم امكان اثبات اثربخشي  هاي بهبود تعريف شده، مي حاصل از پروژه

به مطرح بودن صنعت ساختمان به عنوان يكي از آنها گردد. در عين حال با توجه 
هاي مرتبط با حوادث شغلي اين  خيزترين صنايع موجود و نيز عدم كاوش داده حادثه

صنعت در سطح ملي، طرح موضوع تحقيق در سطح ملي و در دامنه اين صنعت و 
 خيز به عنوان موضوعي جديد و جذاب براي تحقيق خواهد بود. ساير صنايع حادثه
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