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 چکیده

  علل   بررسی  و  پیوسته  وقوع  به  حوادث   وتحلیلتجزیه  حوادث، از  پیشگیری  جهت  اساسی  اقدامات  از  یکی

  مؤثر   عوامل  شناسایی  حاضر  پژوهش  از  هدف  که  باشدمی   مشابه  حوادث  بروز  از  پیشگیری  برای  هاآن   وقوع

  روش   و  کاربردی  نوع  از  پژوهش  نوع  .بود(  کارگاهی  و  خودرویی  سوانح  بر  تأکید  با)  آجا  سوانح  بروز  در

  تابعه  هاییگان  در  بازرسی  نظرانصاحب  کلیه   تحقیق،  این  آماری  جامعه.  باشدمی  دلفی  روش  آن  اجرای

  بوده   سال 20 از بیش خدمت سابقه دارای که آجا  بازرسی سوانح مدیریت و آجا ستاد بازرسی آجا، ستاد

 تجربه  دارای نیز سوانح و حوادث زمینه  در  و شد گرفته نظر در باشدمی  ارشد کارشناسی مدرک دارای و

  با   مصاحبه  طریق  از  تحقیق  این  در  اطالعات  آوریجمع   روش.  باشدمی  نفر  6  هاآن   تعداد  و  باشند  عملیاتی

  پخش   نظرانصاحب   بین  مرحله  سه  در  دلفی  پرسشنامه.  باشدمی  مدارک  و  اسناد  بازبینی  و  نظرانصاحب 

  عامل   هر  کندال  ضریب  محاسبه  از  استفاده  با  مرحله  هر  در  و  شد  گذاریارزش   لیکرت  طیف  از  استفاده  با  و

  به  توجه عدم سوم، دور دلفی پرسشنامه  نتایج به توجه با که داد نشان نتایج و دادیم قرار بررسی مورد را

  عدم   طولی،  فاصله  رعایت  عدم  عقب،دنده   با  حرکت  ناگهانی،  مسیر  تغییر  تقدم،  حق  رعایت  عدم  جلو،

  سوانح   بروز  اصلی  عوامل  از  جهت،  خالف  در  حرکت  عرضی،  فاصله  رعایت   عدم  وسیله،  کنترل  در  توانایی

 تحصیلی،   وضعیت  تأهل،  وضعیت  سن،  سوم،  دور  دلفی  پرسشنامه  نتایج  به  توجه  با  همچنین  و  خودرویی

 باشد. کارگاهی می  حوادث  اصلی  عوامل  از  یکارنوبت  فعلی   شغل  در  کار  سابقه  کارگاه،  در  کار  سابقه
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 مقدمه 

اساس  یکی اقدامات  پ  یاز  حوادث،    یشگیریجهت  پ  وتحلیلتجزیهاز  وقوع  به  و   یوسته حوادث 

 یق مرحله از تحق  ین ا  در  .باشدیاز بروز حوادث مشابه م  یشگیریپ  یها براعلل وقوع آن  یبررس

  یداتفاق چگونه رخ داده است، با   ینافتاده و ا  یکه چه اتفاق  ینا  خصوص  در  یقو حقا  یعوقا  یشترب

از    یمی تنها ن  ینهمراه است، اما ا  یادیو تالش ز  ی اطالعات با سع  ینا  یآورموجود باشد. جمع

: »چرا حادثه اتفاق  هاست ک  ینو آن ا  شود یمطرح م  یگرید   یدی. اکنون سؤال کلباشدیهدف م

  سؤاالتی  یهپاسخ کل   ید با  یقتحق   مأموراز وقوع حوادث مشابه بازرس    یریجلوگ   برای  افتاده است؟« 

  یهمه احتماالت ممکن را در نظر داشته و تمام  ید ها باکند. آن  یدارا که ممکن است مطرح شود پ

 . یندرا جستجو نما یقحقا

  ی انسان  یروین  ین را جهت جذب و تأم  یتوجهقابلاعتبارات    ساله همه  یرانا  ی اسالم   یجمهور  شارت

  یریگتا با بهره  دهد یاختصاص م  یخدمت پرسنل جمع   ین و ح  ی مقدمات  یهاکارآمد و آموزش

ها و اهداف مقدس به آرمان  یلمحوله را در جهت ن  هایمأموریت  یزاتمناسب از پرسنل و تجه

  یبه انجام برساند. متأسفانه هر سال شاهد وقوع سوانح و حوادث مختلف  یرانا  یاسالم  یجمهور

موجب بروز صدمات    یمنی به اصول و مقررات ا  ی توجهکم  یاو    یانگار که به واسطه سهل  یم هست

و از مشکالت    یکی که    یطوربه  یده گرد  یتوجهقابل  ی و مال  انیو خسارات ج  فرماندهان  عمده 

قابل   ی انسان  یروی و در هر مورد خسارات ن  باشد یمربوطه، موضوع سوانح و حوادث م   ی ستادها

  یو اقدامات  یدات شامل مجموعه تمه  یو حوادث کارگاه   ییاز سوانح خودرو  پیشگیری   تأمل است.

  اییلهو از وس   کاهش اثرات زیانبار آن است   یاسانحه و    یکوقوع    از   یری جلوگ  آن است که هدف  

  یو کارگاه   ییخودرو  حوادث  .شودینام برده م   کنندهیشگیریپ   شودیمنظور استفاده م   ین که به ا

و خسارت    یو روان  یعوارض روح   ی، جسمان  هاییبمنجر به آس  فتند ی که اتفاق ب  یطیدر هر شرا

  ی، طوالن   یزمان مدت    تواندیاز حادثه م   یناش   یو درمان   یدامنه خسارات بهداشت شوند.  یم   یاجتماع 

ها  آن  یریکارگ بهاست که    یلیمجموعه وسا  یمنیا  یزاتتجه  کند.  یرفرد و جامعه را با خود درگ 

 به   را ساز  و حادثه  ینداحتمال رخداد ناخوشا  یت،امن  افزایش  و  خطر  کاهش  ضمن  لزوم  مواقع  در

 .دهدیکاهش م یتوجهقابل میزان

  و  مادی   امکانات   و  انسانی   سرمایه  از   یانتکه حفظ و ص  ییاز آنجا  ی،در خصوص سوانح کارگاه

  حوادث  منابع،   این   تهدیدکننده  مهم  عوامل  از   یکی  گردد، می  محسوب  سازمان   وظایف  از   تجهیزاتی،

  تا   گرددمی  موجب  و  ساخته  جدا  کاری  حلقه  از  مختلف  صور  به  را  کارکنان  که  است  کار  از  ناشی

  تبعات  دیگر  سوی   از  و   گردند  مواجه  عدیده  مشکالت   با   جدید  افراد  جایگزینی  جهت  ذیربط   مبادی 

  محیط   در   ها کارگاه  سازی ایمن  و  مؤثر  نیازهای پیش  تهیه   با   توانمی  دارد،  پی   در  را ناگواری  منفی
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  بهبود  در   پیشگیرانه  اقدامات   با  و  داشته  اعمال   حوادث  فرایند  بر  مناسبی  مدیریت  کارکنان،   کار 

 ذکرشده،   موارد   به  توجه  گردید. با  واقع  ثمر  مثمر   حوادث،   تکرار  از   جلوگیری  و   موجود  وضعیت

  خودرویی،   تصادفات  شامل  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  در  شدهیینتع  حوادث   و  سوانح  عناوین

  آب،  در  غرق  و  خفگی   طبیعی،  بالیای  ارتفاع،  از  سقوط  کارگاهی،  حوادث  سوزی،آتش  انفجارات،

  جانی  و  مالی   خسارات   ایجاد  موجب  سالههمه  که   باشدمی...  و  شناوری   بیماری،  و  مسمومیت 

 و  خودرویی  سوانح  حوادث  و  بروز  عوامل  گردد. شناساییمی  ایران.  ا.ج  ارتش  بر  ناپذیریجبران

 وسایل   عرصه  در   که   تحولی   نیز  و  کارگاهی   هایفناوری  عرصه   در   که   تحوالتی   به   توجه  با  کارگاهی 

  آمدن   وجود   به  و   خودروها   روزافزون  افزایش  همچنین  و  است   گرفته  صورت   ترابری  و   ونقلحمل

  جامعه،  خانواده،   کار،   محیط   در  موجود  های استرس  و   اجتماعی  های ناهنجاری  و   غلط  رفتارهای 

 به   دستیابی   و   عوامل  این   شناسایی   روازاین  است،   نموده  متغیر  را  سوانح   و   حوادث   و   بروز  عوامل

 حائز   دهد،  تقلیل  آجا  در  را  مالی  و   جانی  خسارات   تواندمی  عوامل،  این  کنترل  و  کاهش   کارهای 

از   اهمیت   مشغول  آجا  و   نزاجا  ایمنی  و  بازرسی  در   سال   10  مدت  محقق  که   آنجایی   است. 

  در   آجا  در   سوانح   بروز  در  مؤثر  عناصر  که  است  داشته  را   دغدغه  این  همواره  باشدمی  وظیفه انجام

  پیشگیری  جهت  را   راهکارهایی  و  نماید   شناسایی  دلفی  روش  به  را  کارگاهی  و  خودرویی  هایحوزه

 . نماید ارائه هاآن از

 پیشینه پژوهش 

  میرمحرابی   حسین علی  ستاد   پیاده   سرهنگ   توسط   خصوص  این   در  شده   انجام   تحقیق   اولین   -   الف

  سال  در  ( ذوالفقار  تکاور  58  لشکر)  نزاجا   در  خودرویی   سوانح   بروز  بر  مؤثر  عوامل   عنوان   تحت

 است. شده انجام 81-82 تحصیلی

  بدون  راننده  عوامل بکارگیری  تاثیر)  سوال  این  به  دادن  پاسخ  دنبال  به  تحقیق  این  خالصه  طور  به

 اهمیت  و   ها جاده  وضعیت-  رانندگان   روانی  و  روحی   وضعیت   -   خودروها  فرسودگی   -   گواهینامه 

  در  ذوالفقار  تکاور  58  لشکر  هاییگان   در  خودرویی  سوانح  بروز  فرماندهان در   و  مسئوالن  دادن

 باشد. می (است؟ بوده چقدر 80-81 هایسال

آوری اطالعات مورد نیاز، از پرسشنامه و مصاحبه حضوری از فرماندهان  در این تحقیق برای جمع

 داده شد: استفاده گردید و دالیل این سوانح از قبیل موارد زیر تشخیص  

 وضعیت معیشتی راننده  -1

 استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی  -2

 مشکالت خانوادگی  -3

 کم خوابی یا بی خوابی  -4
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 بکارگیری راننده بدون گواهینامه    -5

 عدم تجربه و مهارت راننده  -6

 باال بودن عمر خودرو   -7

 استفاده غیر استاندارد و ابتکاری  -8

  91پور در سال  نجفدومین تحقیق در این خصوص توسط سرهنگ پیاده رضا سلطانی    - ب  

های پست مهندسی در لشکرهای پیاده  با عنوان ارتقاء پیشگیری از وقوع سوانح کارگاهی کارگاه

و...(،   کارامد  و  استاندارد  گزاری  حفاظ  انفرادی،  )تجهیزات  فیزیکی  عوامل  به  توجه  با  و  نزاجا 

)خستگی ، افسردگی و استرس و ....( و کنترل و نظارت فرماندهان و مسئوالن )ایجاد    فیزیولوژی

اهرم تشویق و تنبیه ، کنترل و نظارت از وسایل و تجهیزات و ... ( انجام گرفته است. نتایج به 

دست آمده از طریق پرسشنامه صورت گرفته است و نتایج آن با استفاده از آمار توصیفی مورد  

از آن است که بین مولفهتجزیه و   نتایج حاکی  های تحقیق )عوامل تحلیل قرار گرفته است و 

رابطه مستقیم وجود دارد   پیشگیری سوانح  ارتقای  و  نظارت(  و  و کنترل  فیزیولوژی   ، فیزیکی 

 اند. ونقش آنها را مهم و حیاتی ارزیابی کرده

شی از ضعف فرهنگ استفاده همچنین نتیجه شده که عدم استفاده از تجهیزات ایمنی بیشتر نا

باشد و در نهایت محقق به طرح پیشنهاداتی جهت ها میاز آن و نبود امکانات در اغلب کارگاه

 ارتقای پیشگیری سوانح نموده است.

 هاو پیشینه مبانی نظری

 های مورد استفاده در تحقیق ها و اصطالحتعریف واژه

ارادی که توسط عامل خارجی بوجود حادثه عبارتست از یک واقعه غیر منتظره و غیر  :  حادثه

آمده و سبب عارضه بدنی حاد می شود. سازمان جهانی بهداشت حادثه را به عنوان )رویدادی که  

 . (14:1388)مختاری،   شود( تعریف می کندموجب آسیب قابل تشخیص می

یک  عبارتست از یک واقعه غیر منتظره و غیر ارادی که باعث درگیری شدید اجتماع با  سانحه:  

 . (16:1388)مختاری،   شودمی بحران

انسانی:    اثر  سیستم  عملکرد  یا  ایمنی  بخشی،  اثر  بر  که  نامناسب  رفتار  یا  تصمیم  یک خطای 

 .(25:1389)حاجی حسینی،  باشد  داشته  نامطلوب

  و  تولید   کشاورزی،   صنعت،  در   بزرگ  هایدگرگونی  از   عبارتست   صنعتی   انقالب :  انقالب صنعتی 

 . (38:1999)اشتن، شد  آغاز  انگلستان  از  هجدهم  قرن  اواسط در  که  نقل  و حمل

 جراحت،  بصورت  بدن اعضای به رساندن آسیب  پتانسیل  دارای  که  عملی  یا موقعیت  منبع، خطر:  

 . (12:1394باشد )قلعه نویی،  داشته  دو  آن  از ترکیبی  یا  مرگ بیماری، 
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  آن را   و  پردازد می  آمیز مخاطره  عوامل  تحلیل   و  تجزیه   به  که   است  علم   از   ایشاخه  ایمنی ایمنی:  

 .(38:1393)علیزاده،  کند می پیگیری  آنرا کاهش و کنترل  راهکارهای  و کرده  آنالیز

 حوادث    جادیو کشف علل ا  یابیشهیر

ها الزم است خردگرایی و  یابی و کشف علل ایجاد حوادث و پیشگیری از وقوع آنبه منظور ریشه

یابی داشت. خردورزی و روش بررسی علمی و سیستماتیک،  حقیقتتفکّر و برخورد صحیح در  

کند تا به کوششی راستین برای کشف علل ایجاد حوادث است و به کارشناس و محقق کمک می

داوری به دور  تر، بهتر و آسانتری علل حوادث را شناسایی کند و از خطا، انحراف و پیشنحو سریع

ای از شرایط و عوامل مادّی و انسانی و رشته یا زنجیرهباشد. الزم است توجه شود که همیشه  

کند. به سخن دیگر، اجتماع چند علت مادّی و انسانی  ای را ایجاد میترکیب و تسلسل آنها حادثه

شود و در صورت نبودن تنها یکی از آنها امکان دارد که حادثه اتفاق نیافتد. ای میباعث بروز حادثه

کنند که ل و عوامل انسانی و مادّی، زمینه و بستری را چیده و فراهم می ای از علدر واقع مجموعه

ای فقط یک علت داشته باشد. افتد که حادثهشود. بسیار به ندرت اتفاق میمنجر به حادثه می

تواند باشد، مگر در موارد  کارشناسان ایمنی معتقدند که حادثه حاصل و نتیجه یک عامل نمی

شود. حادثه همیشه و همه ای از عوامل، موجب وقوع حادثه میره زنجیرهبسیاراستثنایی؛ و هموا

ها و شرایط ایجاد آن را تشخیص داد و شناخت. با از میان برداشتن جا معلول است و باید علت

تا  علت فراهم شود  باید  لوازم و شرایط  اسباب  واقع  و در  افتاد  نخواهد  اتفاق  ها، معلول)حادثه( 

 .(14:1365ر، حادثه رخ ندهد )غیو

یابی و کشف علل مادی حوادث است. در  دار، یک کوشش راستین در ریشهشیوه علمی و نظام 

رشته مهندسی ایمنی، تشخیص علل و عوامل ایجاد حادثه به صورت عقالیی و منطقی و کشف  

خت تر از دیگر عوامل شناتوان آن را )به عنوان فرضیه اهم( بهتر و آسانو شناسایی عاملی که می

شود، »روش علمی پیشگیری از  و مرتفع کرد و به عنوان عامل اصلی ایجاد حادثه شناخته می

تر از سایر علل از میان  توان آن را راحتشود. علت عمده علتی است که میحوادث« نامیده می

برداشت و بدون آن امکان دارد که حادثه اتفاق نیافتد. در روش تحقیق علمی، انتساب حوادث به 

-رافات، قسمت، سرنوشت، پیشانی نوشت و عوامل غیر مادی و ناشناخته که خود نوعی ساده خ

انگاری و رفع مسئولیت است، جایی ندارد. در پیشگیری از حوادث الزم است که اندیشی، ساده

ها  توان آنتوان، یا حداقل کمتر میهمه عوامل مؤثر شناسایی شوند، منتها روی عواملی که نمی

 شود. ل کرد و از محدوده قدرت مدیریت و مسئوالن امر خارج است، کمتر تأکید میرا کنتر

دار به منظور شناخت رویدادها و علل و عوامل و پیامدهای  اصوالً هر نوع بررسی علمی و نظام

آوری شده از طریق های جمعها از طریق آزمایشات عینی و اتکا به اطالعات و واقعیتحاصل از آن
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ها( را روش علمی تحقیق انه )یا پیدا کردن رابطه علّی یا علت و معمولی در پدیدهحواس پنج گ

نامند. در ارتباط با بررسی علل ایجاد حوادث به شیوه علمی، در واقع یک کوشش راستین  می

ریشه و علتجهت  نظام یابی  و  علمی  به شیوه  هم  آن  بروز حوادث،  پذیرد. دار، صورت مییابی 

پذیر است، عینی است، ثبات و پایایی  هایی است که تجربهدار، روشلمی و نظاممقصود از شیوه ع

ها، محسوسات و ملموسات  تر معتبر و استاندارد شده است و به واقعیتو روایی دارد و از همه مهم

ها و اوقات افرادی که صرف رفع و  ها، هزینهکند. تنها در این صورت است که کوششاستناد می 

یابی علل بروز حوادث  شود، بیهوده تلف نخواهد شد. چرا که با ریشهبروز حوادث می جلوگیری از

 توان تمهیداتی به خرج داد تا امکان ایجاد حوادث به حداقل ممکن برسد.  می

اصوالً باید توجه شود که تکرار بسیاری از حوادث در یک محیط، حکایت از وخامت وضع ایمنی  

های مختلف، به ویژه واره به عنوان یکی از ارکان مهم در محیطآن محیط دارد. لذا ایمنی هم

های کاری و صنعتی، باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است که ایمنی یک  محیط

اقدام گروهی است که همه باید آن را رعایت کنند. اگر افراد نسبت به نکاتی که باید در حین کار  

ها را تهدید خواهد کرد. حادثه جان و اموال تعداد بیشتری از انسانتوجه باشند، رعایت کنند، بی

شود. هر جا که علل فنی  آورد و برای ملت و دولت گران تمام میحادثه همیشه ضایعات به بار می

های سنگین مالی به بار  گردد که گاه خسارتو خطاهای انسانی در کار باشد، حادثه ظاهر می 

هایی  ای جدی است که موجب کشته و مجروح و معلول شدن انسانهآورد و گاهی به اندازمی

 گردد. های زیادی میشود و باعث هیجان افکار عمومی و به ماتم نشستن خانوادهمی

 ( خداوند قادر متعال فرموده است:30در قرآن کریم )سوره مبارکه شورا آیه 

اید.« از فرمایشات حضرت  کرده»هر مصیبتی که به شما رسد برای کاری است که به دست خود 

ها را بیشتر بنگرد.« همچنین فرموده ترین مردم کسی است که عواقب کارعلی است که: »عاقل

هایی هم داریم که: المثلاست که : »مسامحه و سستی کلید شرائد و مصائب است.« و در ضرب

 »چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی« 

 علل و عوامل ایجاد حوادث 

های تحقیقاتی در جهان و کارشناسان و متخصصین ایمنی و حفاظت، علل و عوامل ایجاد  سازمان

 اند: حوادث را در مجموع به دو بخش تقسیم کرده

 عمل ناایمن )عوامل انسانی(  -1

 شرایط ناایمن )عوامل فنی و مادّی(  -2
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انسانی و مادی و فنی(  برای پیگیری از حوادث به روش علمی، الزم است به همه عوامل )اعم از  

توجه شود و همه عوامل شناسایی و برطرف گردند و اقدامات و اصالحاتی به عمل آید که دیگر 

 حادثه تکرار نشود.

شود که در معالجه یک بیمار به روش علمی،  در پیشگیری از حوادث مانند یک پزشک رفتار می

دهد )علل رداری و غیره تشخیص میابتدا بیماری را از طریق معاینه، آزمایشات پزشکی، عکسب

کند)برطرف کردن  ایجاد و شناخت مشکل(؛ و پس از تشخیص، درمان و معالجات خود را آغاز می 

 المثل هم داریم که: »شناسایی مشکل، نصف حل مشکل است.« مشکل(؛ و در ضرب

من« و »شرایط  اصوالً باید توجه شود که تکرار بسیاری از حوادث با توجه به دو زمینه »عمل ناای 

ناایمن« حکایت از وخامت وضعیّت ایمنی در واحدهای صنعتی دارد. لذا ایمنی به عنوان یکی از  

 ارکان مهم تولید باید به طور جدی همیشه و همواره مورد توجه قرار گیرد. 

 های پیشگیری از حوادث عبارتند از: ترین روشاصوالً مهم

 هاوضع مقررات، اصول و میزان -1

 رسی کار باز -2

 تحقیقات مختلف  -3

 آموزش و راهنمایی کارکنان  -4

 ها و کارخانجات تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در دادگاه -5

 هایی از اعمال غیرایمن نمونه  

عنوان مهم به  و عملیات، همواره میانسان  تولید  و رکن  کاری  تواند در محیطترین عامل  های 

ایجاد کند. آمار و   اثر دهند و ثابت می تجربیات نشان میحادثه  بر  کنند که تعداد حوادثی که 

 دهند بسیار زیاد است.های نا ایمن در محیط کار رخ میانجام عمل

 های انسانی ایجاد حوادث هستند: موارد زیر از جمله اعمال غیرایمن یا جنبه

های  العملات و دستورنباید خطر را تحقیر کرد و دست کم گرفت. الزم است دستور  تحقیر خطر:

ابزار   از  استفاده  گردد.  استفاده  حفاظتی  تجهیزات  از  همواره  و  شوند  رعایت  دقت  به  ایمنی 

ابزار، دخالت به جای  کاربردن دست  به  بدون غیراستاندارد،  تغییر  فنی،  کارهای  در  نابجا،  های 

استفاده از وسایل    های نامناسب،های صنعتی، کار با وسایل در سرعتمجوز در طرز کار دستگاه

ها و وسایل بدون صفر کردن وضعیت و ابزار معیوب، روش کار غلط با وسایل و ابزار، تعمیر دستگاه

 اند. ها و نظایر این اعمال غیرایمن، همیشه حادثه آفرین بوده و عواقب خطرناک داشته مکانیکی آن

رانی که افراد آگاهانه،  مسابقات اتومبیلکار در صنعت را نباید با کار در سیرک یا    استقبال از خطر:

 روند، اشتباه گرفت. عالمانه و به طور عمد به استقبال و پیشواز از خطرات می
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برای اجرای یک کار دو ساعت وقت در نظر   عجله و شتاب در کار و دستپاچگی: هنگامی که 

مان به یک ساعت گرفته شده است تا به طور صحیح و با رعایت نکات ایمنی انجام شود، اگر ز

 تقلیل یابد، احتمال بروز حادثه دو برابر شده است.

 مراحل بررسی یک حادثه 

-مراحل بررسی یک حادثه کار دشواری نیست. مأمور تحقیق حادثه، اطالعات را جمع آوری می

نهایت کند، نتایج را اعالم و در  نماید، با شواهد موجود فرضیه سازی میها را آنالیز میکند، آن

 نماید.  پیشنهاداتی ارائه می

های نا به جا ممکن است باعث هنگام بررسی حادثه فکر آزاد و دید باز الزم است. پیش داوری

شود مسیر اشتباهی دنبال شود و حقایق مهمی نادیده گرفته شوند. تمام عوامل ممکن باید مورد  

ت ولی تا جمع آوری کامل اطالعات  بررسی قرار گیرند. فکر کردن و دادن ایده، تمرین خوبی اس

 .(71:1395نباید نتیجه گیری نهایی را اعالم کرد )کاظمی،

ترین اقدام پس از وقوع حادثه، عملیات نجات و درمان پزشکی اشخاص آسیب در بدو امر، مهم

هاست که در اولویت قرار دارد و سایر اقدامات نباید با  دیده و جلوگیری از پیشرفت جراحات آن

توانند کار خود  کار تداخل پیدا کند. زمانی که اوضاع تحت کنترل در آمد، مأموران تحقیق می  این

 را شروع کنند.  

 علل وقوع سوانح کارگاهی

آن اساس  بر  کارگاهی  سوانح  اکثر  که  مؤلفه  میسه  بوجود  فیزیکی،  ها  عوامل  از  عبارتند  آید 

 فیزیولوژی و کنترل و نظارت. 

های قابل درک بوسیله ز جا و مکان، وسایل و تجهیزات و کلیه مولفهعوامل فیزیکی عبارتست ا

های الکتریکی و مغناطیسی  گانه مانند نور، صدا، ارتعاش، حرارت، تشعشعات و میدانحواس پنج 

 و ... 

های پرخطر از سوی  عوامل فیزیولوژیکی عوامل روحی و روانی هستند که منجر به پیدایش رفتار

تفاوتی  نند استرس، افسردگی، احساس بیهودگی، عدم اعتماد به نفس، بیگردند ماکارکنان می

 نسبت به کار، غرور، عدم انگیزه کافی و...

نظارت و کنترل فرایندی است که طی آن فرماندهان یا سرپرستان بازده امور را حین و بعد از  

زنند  نیاز دست به اصالح می های تعیین شده مقایسه و در صورت  ها و استاندارد انجام کار با معیار

 .(77:1395)کاظمی،
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 علل حادثه، تجزیه و تحلیل و پیشگیری از حادثه

حوادث معموال پیچیده هستند. یک حادثه ممکن است در اثر توالی بیش از ده رویداد رخ دهد  

 توانند علت آن تلقی شوند.که می

 ازد:سیک تجزیه و تحلیل دقیق معموال سه سطح از علل را آشکار می

 علل مستقیم  -1

 علل غیرمستقیم  - 2

 علل پایه )اساسی(  -3

 علل مستقیم  - 1

حادثه زمانی رخ می دهد که یک شخص یا یک شیء با مقادیری از انرژی یا مواد خطرناک روبرو 

گردد که توان جذب ایمن آن را نداشته باشد. به انرژی یا موادخطرناک علت مستقیم حادثه گفته 

مستقیم یک حادثه معموال در اولین نگاه تعیین خواهد شد. برخی از مثال های  می شود. علت  

 علل مستقیم عبارتند از: 

 ( آور برای سالمت انسانزا و زیانمواد مخاطره آمیز )مواد سمی، حساسیت •

 آتش •

 انفجار  •

 اشعه •

 خفگی  •

 علل غیرمستقیم   - 2 

هر دو آنها می باشد. علل غیرمستقیم  معموال نتیجه یک یا چند عمل ناایمن یا شرایط ناایمن و یا  

 توان به دو دسته زیر تقسیم نمود: را می

-های تولید را ناایمن میاست که محیط کار افراد و دستگاه   شرایطی الف( شرایط ناایمن:

 کند.

کارهای خطرناکی است که برخی کارکنان انجام می دهند و منجر به   ب( اعمال ناایمن:

 شود. بروز حوادث می

بی توجهی به شرایط ناایمن و عوامل ایجاد حادثه در محیط کار از نظر    : شرایط ناایمن  (ج

شود و خسارات مستقیم و غیرمستقیم بر  های قابل مالحظه ای را سبب میاقتصادی زیان

دهد و همچنین نیروی انسانی شاغل در  وری را کاهش می تولید تحمیل شده، میزان بهره

 سازد.دهد لطمه وارد میسرمایه را تشکیل میصنعت که سهمی از 
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های دیگر و همچنین توجه و مراقبت دایمی از تاسیسات برق، آب، گاز، تهویه و سرویس

تواند از بروز بسیاری از شرایط ناایمن رسیدگی مرتب به ماشین آالت و ساختمان ها می

های متفاوت ممکن در محیط کار جلوگیری کند. در هر کارگاه شرایط ناایمن به شکل  

 است وجود داشته باشد. 
 

 پژوهش  شناسیروش

تا از    باشدیم  ی با توجه به موضوع مورد پژوهش و اهداف ارائه شده از نوع کاربرد  یقنوع تحق 

از    یجنتا جمع  وتحلیلتجزیهحاصل  پ   یآوراطالعات  و    ییاجرا  یشنهادات شده،    منظوربهاخذ 

  یرانا  ی اسالم   یارتش جمهور  ییو خودرو  ی عوامل مؤثر در بروز سوانح و حوادث کارگاه  یی شناسا

علل حوادث با توجه به نظرات    یبه بررس  یرا ز  باشدیم  ی دلف   یقتحق   ینا  یارائه گردد. روش اجرا

اسناد و مدارک، کتب،   یهشامل کل  یقتحق   ین . جامعه مورد مطالعه در اپردازیمینظران م صاحب

بازرس   های یگانگزارشات  و    یاتنشر آجا،  صاحب  یسطح  و  سوانح    بازرسی   حوزهنظران  آجا  و 

از    6  همچنین  .باشدیم   و  آجا  ستاد  بازرسی  آجا،  سطح  هاییگاندر    بازرسینظران  صاحبنفر 

 مدرک  دارای   و  بوده  سال   20  از  بیش   خدمت  سابقه  دارای   که  آجا   بازرسی   سوانح  مدیریت

 دلیل   به .  باشند  عملیاتی  تجربه  دارای   سوانح  و   حوادث   زمینه  در   و   باشد می  ارشد  کارشناسی

 نظر  در  نمونه  حجم  عنوانبه  شمار تمام  صورتبه  آماری  جامعه  کل،  آماری  جامعه  در   محدودیت

  در.  است  شده  استفاده  دلفی  روش  از  پژوهش  این  در.  شودنمی  انجام  گیرینمونه  و  شودمی  گرفته

 مدارک،   و  اسناد   بازبینی  و  نظرانصاحب  با  مصاحبه   طریق  از  شده  آوری جمع  اطالعات  پژوهش  این

 مسئله   مجهوالت  و  گرفته   قرار  نهایی  تحلیل  مورد  اولیه   ارزیابی   و  کیفی  تحلیل  از   پس  و  بندی طبقه

گرفته    قرار  معلول  و  علت وتحلیلتجزیه مورد  دلفی،  روش  در   شده  تعیین  های شاخص به  توجه با

 و  آمارها مدارک،  و اسناد و  گرفته  صورت  خبرگان  و اساتید نظرات اساس بر مصاحبه روائی. است

 موجود  آجا  ستاد  بازرسی  معاونت  در  مستند  صورتبه  رفته  کار  به  تحقیق  این  در  که  اطالعاتی  کلیه

  باال  منظوربه  پرسشنامه  روایی  جهت  همچنین.  باشندمی  روائی  و  اعتبار  دارای  لذا  باشد می  معتبر  و

  تأیید   جهت   دافوس  نظرصاحب  اساتید  از  نفر  6  نظرات  نقطه   ،شده  طراحی  سؤاالت  روایی  بردن

 ضریب  از   آماری  تحلیل  تجزیه  برای  درنهایت   شد   اعمال   ها آن  در  و  دریافت   پرسشنامه   هایسؤال

 .گردید استفاده کندال   ایرتبه همبستگی
 

   وتحلیلتجزیه

 گذار است. عامل انسانی و محیطی بر سوانح کارگاهی تأثیرنظران، دو با توجه به بیانات صاحب
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 :  توان به عنوان عامل انسانی شناخت عبارتند ازبرخی عواملی که می

 عدم تجربه کافی   -1

 حوصلگی و عدم توجه به قوانین   بی -2

ها بعد از ساعت خدمت و در  مشکالت خانوادگی و اقتصادی پرسنل که منجر به کار کردن آن  -3

 شود.  نتیجه خستگی آنها می

 توجهی فرد شود.  تواند تأثیر بسزایی در بیها شایع است میهایی که در کارگاهبیماری -4

تواند منجر به بروز حوادث  مشکالت روحی و روانی و استفاده از مواد مخدر و روانگردان می  -5

 ناپذیری گردد. جبران

 عدم آموزش کافی   -6

 رگزار عبارتند از:  برخی عوامل محیطی تأثی

 عدم وجود وسایل و راهکارهای ایمنی  -1

 عدم استفاده از وسایل و تجهیزات بروز   -2

 عدم اجرای سرویس به موقع تجهیزات   -3

می دیگر  بیان  و  به  کافی  آموزش  عدم  کارگاهی،  سوانح  و  حوادث  وقوع  اصلی  علل  گفت  توان 

وانایی افراد، فرماندهی و مدیریت نامناسب، مناسب، بکارگیری نا مناسب و بدون در نظر داشتن ت

ها و وسایل ایمنی ساعات کار زیاد و خستگی و ... که در کنار هم منجر به عدم استفاده از آموزه

 شوند. وقوع سوانح و حوادث کارگاهی می

ب، نقش مؤثری در کاهش و یا جلوگیری  معتقد است اجرای آموزش مناس  نظرانکی از صاحبی

های تخصصی  هاز وقوع سوانح و حوادث خواهد داشت و اهتمام به علم روز ایمنی از طریق دانشگا

-بایست سرمایه شود. در بروز نمودن تجهیزات خودرویی و کارگاهی مینیز باعث کاهش سوانح می 

 گذاری کرد تا بتوان در کاهش سوانح مؤثر بود. 

علل و عوامل بروز سوانح درون سازمانی و برون سازمانی بوده و    است  نظر دیگر براین باورصاحب

گردد. لذا رعایت پرتی و ایجاد سانحه و حادثه میمشغله فکری و مشکالت کارکنان باعث حواس

ابزار و  بکارگیری تجهیزات  و  ایمنی  ایمنی در کنکات  و آالت  و داشتن مهارت کافی کاربران  ار 

 توانند باعث کاهش سوانح و حوادث گردد. ها میخدمه

معتقد است علل و عوامل بروز سوانح درون سازمانی و برون سازمانی بوده    گر مصاحبه شونده دی

گردد. لذا رعایت جاد سانحه و حادثه می پرتی و ایو مشغله فکری و مشکالت کارکنان باعث حواس

ابزار و  بکارگیری تجهیزات  و  ایمنی  و نکات  و داشتن مهارت کافی کاربران  ایمنی در کار  آالت 

 توانند باعث کاهش سوانح و حوادث گردد. ها میخدمه
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های آموزشی،  مسئوالن، تشکیل کالسمعتقد است تدابیر خاص فرماندهان و    نظر دیگرصاحب

بازنگری غیر مترقبه از انبارها و حصول اطمینان از نظر نقص فنی خودروها، عدم تعجیل در انجام  

 های واگذاری باعث پیشگیری از سوانح خودرویی و کارگاهی خواهد شد. مأموریت

شده که علل وقوع سوانح و حوادث را از دیدگاه خودشان نیز ها خواستهاز خبره  در دور سوم دلفی

مورد برای حوادث کارگاهی در این بخش    73علت برای سوانح خودرویی و    56وارد کنند که  

از صاحبمعرفی که  فرمایند. شده  نظر  اظهار  موارد  این  کلیه  مورد  در  تا  نظران درخواست شد 

درخواست گردید در صورت در نظر داشتن علل جدید آن را    ر دوم دلفیدر دو  همچنین از ایشان

آوری پرسشنامه ها را حذف کنند پس از جمعنیز اضافه کنند و در صورت مختلف بودن با موارد آن

 . کنیمبرای بررسی شرایط رفتن به دور چهارم، از ضریب کندال استفاده می 

خبرگان در دور سوم، علل وقوع سوانح و حوادث کارگاهی  از نظرات    ها دادهپس از جمع آموری  

 و خودرویی را به شرح زیر اعالم کردند: 
 ( علل سوانح خودرویی دور سوم دلفی1جدول )

 علل سوانح خودرویی 

 ها گانیاز    ایبرنامه  یبازرس  یعدم اجرا -29 عدم توجه به جلو  -1

 هاگان یاز    یریگیپ یبازرس  یعدم اجرا -30 حق تقدم   تیعدم رعا  -2

 ها گانیبنا به دستور از    یبازرس  یعدم اجرا -31 ی ناگهان  ریمس رییتغ -3

 هاگان یاز    یناگهان   یبازرس  یعدم اجرا -32 عقب دندهحرکت با  -4

 در شب  یمنیقواعد ا  ت یعدم رعا  -33 ی فاصله طول  تیعدم رعا  -5

 لغزنده  هایدر جاده ی رانندگ یمنیقواعد ا  ت یعدم رعا  -34 له یدر کنترل وس یی عدم توانا -6

 ی فاصله عرض  تیعدم رعا  -7
  خارج  هایدر جاده ی رانندگ یمنیقواعد ا  ت یعدم رعا  -35

 شهر 

 ای کنار جاده  یبازرس  یعدم اجرا -36 حرکت در خالف جهت  -8

 به رانندگان جهت مقابله با حوادث  رسانیاطالع -37 گردش به طرز غلط  -9

 در رانندگان  زهیانگ جاد ی عدم ا -38 قرمز چراغعبور از  -10

 قبل از حرکت خودرو د یبازد   یعدم اجرا -39 انحراف به چپ  -11

 حرکت خودرو ن یدر ح د یبازد   یعدم اجرا -40 از سرعت مطمئنه  یتخط -12

 توقف از خودرو ن یدر ح د یبازد   یعدم اجرا -41 دور زدن در محل ممنوع  -13

 از خودرو  تی پس از خاتمه مأمور د یبازد   یعدم اجرا -42 ه ینقل وسیله هحادث ینقص فن -14

 سازی آگاه های کالس یعدم برگزار -43 تجاوز از سرعت مقرره  -15

 ممنوع   معابر  و ها پارک کردن در کنار جاده -44 راننده  یضعف روح -16

 ت ی در رو ریتأخ -45 راننده   یضعف جسم -17

 تخلف از مقررات  -46 حق تقدم  ت یعدم رعا  -18

 غیرمجاز سبقت  -47 عقب دنده -19
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 علل سوانح خودرویی 

موجود   چیسرعت مطمئنه با توجه به پ ت یعدم رعا  -20

 ها در جاده
 باال   زانیاستفاده رانندگان از نور باال و بوق به م -48

سرعت مطمئنه با توجه به حجم عبور و   ت یعدم رعا  -21

 ها مرور در جاده
 حق تقدم  ت یعدم رعا  -49

  هایسرعت مطمئنه در جاده ت یعدم رعا  -22

 راستاندارد یغ
 ی و رانندگ ییعدم توجه به عالئم راهنما  -50

  لهیسرعت مطمئنه با توجه به نوع وس ت یعدم رعا  -23

 ه ینقل
 ها نقص چراغ -51

 ها کیالست یصاف -52 ی جو ط یسرعت مطمئنه با توجه به شرا ت یرعا  -24

 ی ترمز ناگهان  -53 راننده  ی بودن آموزش علم  نیی پا -25

 ه ی نقل  لهیخواباندن وس -54 راننده   یبودن دانش فن  نییپا  -26

 یی نایکمبود قدرت ب  -55 عدم تجربه راننده  -27

 عمل البودن قدرت عکس   نییپا  -56 توسط راننده  رهایشناخت مس -28

 

 علل سوانح کارگاهی 
 ( علل سوانح کارگاهی دور سوم دلفی 2جدول )

 علل سوانح کارگاهی 

 دستگاه  یخراب  -37 سن  -1

 کف کارگاه  یکشعدم وجود خط -38 تأهل ت یوضع -2

 کار   طینامناسب مح  ییروشنا  -39 یلیتحص ت یوضع -3

 و مهارت در انجام کار  یعدم آگاه -40 سابقه کار در کارگاه  -4

 مناسب   یمنیاستفاده از البسه ا  ت یعدم رعا  -41 ی سابقه کار در شغل فعل -5

 در انجام کار  ناایمن  زات یاستفاده از ابزار و تجه -42 کارینوبت -6

 قی ابزار دق هایسیستمعدم استفاده از  -43 کارگاه  یحفاظت فن  تهیکم ت یوضع -7

 ی منیمقررات ا حیصح   ینسبت به عدم اجرا تفاوتییب  -44 ت ینوع مالک -8

 و اعمال افراد  باورها  ن یو شکاف ب  عالقگییب  -45 کارگر   منی ناا  تیفعال -9

 ی تیر یعوامل مد -10
در   یمنی نسبت به مقوله ا یجو غالب رفتار عموم -46

 کار  طیمح

 یمنینسبت به ا   یمنف یپاشسمتمسخر و  -47 ی کیز یف آورانی عوامل ز -11

 ی ارگونوم آورانی عوامل ز -12
کنندگان   تیرعا  ی برا  تیحس قرار گرفتن در اقل -48

 کار  طیدر مح یمنیا

 یی ای میش آورانی عوامل ز -13
در   یمنی ا هیو ملزومات اول  ات ییبه جز   توجهییب  -49

 کار  طیمح

 خطرناک  تیدر وضع زات یترک کردن تجه -50 صدا  -14

 از دستگاه  یمنی ا زات یجدا کردن تجه -51 ارتعاش  -15
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 علل سوانح کارگاهی 

 وب یمع زاتیاستفاده از تجه -52 کار   طیمح ی جو طی شرا -16

 زاتیاز تجه یراصولی غ ای استفاده نابجا  -53 کار  طی مح آوریانز  یو پرتوها تشعشعات -17

 تماس با مواد خطرناک  -54 مواد  ی و نگهدار یاصول حمل دست ت یعدم رعا  -18

 ی انگارسهل/ عجله/  یشوخ -55 کار  ستگاهیا ی اصول طراح ت یعدم رعا  -19

 وظیفه انجامقصور در  -56 یاصول کار با ابزار دست ت یعدم رعا  -20

 یرمجاز غبا سرعت  ن یکار با ماش -57 ی کارگاه آالتنی کار با ماش یمنیاصول ا  ت یعدم رعا  -21

 کار  نی دستگاه در ح ریو تعم میتنظ -58 کار  یاصول سازمانده ت یعدم رعا  -22

 ی کیولوژیعوامل ب  -23
  ای بار   منیمثل بلند کردن ناا  ناامن  وهیبه ش  کار کردن -59

 معلق  یبارها  ری قرار گرفتن ز

 انجام کار بدون مجوز  -60 از اثر سازمان  یناش  یاسترس شغل -24

 ی خستگ -25
، پرت  ی، توقف ناگهان دنیحرکات خطرناک مثل دو -61

 ره یو غ اءیکردن اش

 گران یدخالت در کار د  -62 دستگاه  یبر رو وجود حفاظ عدم  -26

 بودن ابزار  وب یمع -63 یو نظارت  یاقدامات کنترل ت یعدم رعا  -27

 ی کار ستگاهینامناسب بودن ا -64 کار در ارتفاع  -28

 کف کارگاه  یلغزندگ -65 ی منیا  هایضعف در برنامه -29

 ی صنعت ونقل حمل  لیوسا ینقص فن -66 ها یمشخطضعف   -30

 اپراتور  یکمبود دانش فن -67 نامطلوب   یاقتصاد ط یشرا -31

 یمنیا  سازیآگاه  هایکمبود کالس -68 ح ی عدم آموزش صح -32

 ی بودن ساعات کار  ادیز  -69 از دستورالعمل  یرویعدم پ -33

 موردیب   قیو تشو هیتنب -70 یحفاظت فرد   لیعدم استفاده از وسا  -34

 آالت نیو ماش زات یتجه یفرسودگ -71 هشداردهنده  عالئمعدم توجه به  -35

 در هنگام کار  یشوخ -36
 اپراتور   یماریب  -72

 یاستعمال مواد مخدر و مشروبات الکل  -73

خبرگان در دور سوم دلفی بر این متغیرها اتفاق    شود یم که در جداول باال مالحظه    طور همان

  متغیرهایی   در   اینکه   به  توجه  بامتغیرهای اصلی پژوهش شناسایی شدند.    عنوانبهنظر دارند که  

  کند نمی  ایجاد   تغییری   دلفی   دادن   ادامه  و  دارد   وجود   فاحشی   اختالفات   بوده،  اندک   آن   بر  توافق   که

 متوقف   سوم  دور  در  را  دلفی   باشد، می  یک   به  نزدیک  دور   این   در  که   کندال   ضرایب  به  توجه  با  و

 . شودمی معرفی  خودرویی و کارگاهی  سوانح علل  عنوانبه شده تائید  های مؤلفه و کرده

 

 کندالهمبستگی   ضرایب  گیریاندازه

با حرف یونانی    یارتبهدر آمار، ضریب همبستگی   به تای کندال مشهور است و   Tکندال که 

 نجش همبستگی آماری میان دو متغیرشود یک آماره ناپارامتری است که برای س نمایش داده می
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 به   توجه  با.  است  آمده  دستبه   زیر  ضرایب  کندال،  تای  فرمول  به  توجه  با.  رودیم تصادفی بکار  

 .است برخوردار بیشتری  صحت  از نتیجه  باشد  ترنزدیک  1 به  ضریب  این چه  هر کندال روش

خودرویی    حوادثبر وقوع    اثرگذارعوامل    ینترمهمپژوهش از نظرات نخبگان    هاییافتهبا توجه به  

 :اندشده بندییتاولوزیر در پنج سطح به ترتیب  جدولو سوانح کارگاهی شناسایی گردید و در 

 اول: حوادث خودرویی  بخش

کاهش    کمکی در جهت  تواندیمخودرویی    شناسایی عوامل اثرگذار بر وقوع حوادث  یطورکلبه

چرا که با شناسایی این عوامل منفی اثرگذار    ترابری در سطح آجا باشد   هاییگان  پذیرییبآس

آن هم کارایی   تبعبهتابعه سطح آجا را به حداقل ممکن رساند و   یهاگانی  یریپذبیآس توانیم

و هم در جهت حفظ  یگان داد  افزایش  را  نمو  المال تیبها  تا  کوشش  بود  منظور الزم  بدین  د. 

 مؤثر   شناسایی عوامل"بنابراین پژوهش حاضر با هدف  ؛  هایی در این زمینه انجام پذیردپژوهش

را تا حد ممکن شناسایی    اثرگذار سعی نمود تا متغیرهای    " جا آ  سطح  در   خودرویی   سوانح  بروز   در

  ترابری  یهاگانینموده و نتایج پژوهش کمکی باشد برای برقراری هر چه بهتر امنیت در سطح  

به وقوع حوادث خودرویی شناسایی شده  بر  اثرگذارعوامل    نیترمهمآجا. در جدول زیر   اند که 

 : اندشده ی بندسطحترتیب زیر 
 ضرایب کندال حوادث خودرویی( 3)جدول 

 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 عدم توجه به جلو 

 عدم رعایت حق تقدم 
57/3 2 95/0-92/0 

خیلی 

 باال 

 نقلیه   وسیله کنترل  در توانایی عدم

 راننده  جسمی  ضعف 

 رویت  در تأخیر

 رانندگی  و  راهنمایی عالئم  به  توجه عدم

 ناگهانی  مسیر تغییر

 جهت   خالف در حرکت 

 نقلیه  وسیله  نوع به   توجه با مطمئنه  سرعت رعایت عدم

 مقررات  از  تخلف

 طولی  فاصله رعایت عدم

  در  مرور و عبور حجم به   توجه با مطمئنه  سرعت رعایت عدم

 ها جاده

 خودرو  از  مأموریت خاتمه  از پس  بازدید  اجرای عدم

 تقدم  حق  رعایت عدم

 باال  میزان به  بوق  و باال  نور از رانندگان  استفاده

 باال  92/0-80/0 24 85/42
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 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 جوی  شرایط  به   توجه با مطمئنه  سرعت رعایت

 ی سازآگاه هایکالس برگزاری عدم

 یرمجاز غ سبقت

 ممنوع معابر و هاجاده کنار  در  کردن پارک

 قرمز چراغ از عبور

 چپ  به  انحراف

 عقب  دنده

  در موجود پیچ به   توجه با مطمئنه  سرعت رعایت عدم

 ها جاده

 راننده  تجربه عدم

 نقلیه   وسیله حاد فنی نقص

 تقدم  حق  رعایت عدم

 عرضی  فاصله رعایت عدم

 راننده   فنی دانش بودن   پایین

 شهر   خارج یهاجاده  در رانندگی ایمنی قواعد رعایت عدم

 خودرو حرکت  حین  در بازدید  اجرای عدم

 خودرو از توقف حین  در بازدید  اجرای عدم

 غلط  طرز به گردش

 شب  در  ایمنی قواعد رعایت عدم

 لغزنده  یهاجاده  در رانندگی ایمنی قواعد رعایت عدم

 خودرو  حرکت  از قبل بازدید  اجرای عدم

 ها یگانه از  ی ابرنامه بازرسی   اجرای عدم

 عقب  دنده با حرکت 

 مقرره  سرعت از تجاوز

 متوسط  80/0-75/0 12 42/21

 ممنوع  محل  در  زدن دور

 هایگان از دستور به بنا  بازرسی   اجرای عدم

 ها یگان از  ناگهانی  بازرسی   اجرای عدم

 ی اجاده کنار  بازرسی   اجرای عدم

 حوادث   با   مقابله جهت  رانندگان به   یرسان اطالع

 ها یکالست صافی 

 بینایی   قدرت کمبود

 ها یگان از  پیگیری بازرسی   اجرای عدم

 رانندگان  در انگیزه ایجاد عدم

 مطمئنه  سرعت   از تخطی

 راننده   روحی ضعف 

 کم 75/0-71/0 16 57/28
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 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 غیراستاندارد   ی هاجاده در مطمئنه  سرعت رعایت عدم

 راننده  علمی آموزش بودن   پایین

 راننده   توسط مسیرها شناخت 

 ها چراغ نقص

 نقلیه  وسیله  خواباندن 

 ناگهانی  ترمز

 العمل عکس قدرت  بودن   پایین
57/3 2 71/0-70/0 

خیلی 

 کم

 بخش دوم: سوانح کارگاهی

برای شناسایی سوانح کارگاهی در    ییهابرنامهموفق عمل کنند که    توانندیم  ییهاسازمانامروزه  

هایی کاربردی  شود که پژوهشیمتابعه خود داشته باشند و این امر زمانی محقق    هاییگانسطح  

انجام شود این زمینه  این عوامل  ؛  در  با شناسایی  و   ها آناز وقوع    توانیم زیرا  جلوگیری نمود 

با هدف پژوهش حاضر  به حداقل ممکن رساند.  را  اقتصادی  و  انسانی  تلفات  شناسایی  "  میزان 

را    اثرگذار در پی آن است که این عوامل    " آجا  سطح   در  کارگاهی   حوادث  بروز  در   مؤثر  عوامل

مهندسی    ی هاگانیدر سطح    شناسایی نموده و کمکی باشد برای برقراری امنیت هر چه بیشتر

اند و سپس با  وقوع حوادث کارگاهی شناسایی شده  عوامل اثرگذار بر نیترمهمآجا. در جدول زیر  

 :اندشده یبندسطحاستفاده از دامنه تغییرات 
 ضرایب کندال حوادث کارگاهی ( 4)جدول 

 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 نامطلوب  اقتصادی شرایط

  محیط  در  ایمنی  کنندگان رعایت  برای  اقلیت  در گرفتن  قرار  حس

 کار 

 کاری   ایستگاه بودن  نامناسب

1/4 3 65/0-59/0 
خیلی 

 کم

 صنعتی  ونقلحمل وسایل  فنی نقص

 تأهل  وضعیت

 ی کارنوبت

 کم 72/0-65/0 3 1/4

 تحصیلی  وضعیت

 دستی  ابزار با   کار اصول رعایت عدم

 بیولوژیکی  عوامل

 کار  ایستگاه  طراحی اصول رعایت عدم

 کار  سازماندهی اصول رعایت عدم

 کار  محیط  در ایمنی  مقوله به   نسبت  عمومی رفتار   غالب جو

 متوسط  78/0-72/0 9 32/12
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 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 خطرناک  مواد با  تماس

 دیگران  کار  در دخالت 

 مجوز  بدون  کار انجام 

 کارگاه  کف   یکشخط  وجود عدم

 افراد اعمال و باورها  بین شکاف و عالقگی یب 

 ارتفاع  در  کار

 ها یمشخط ضعف 

 دستورالعمل  از  پیروی عدم

 دستگاه  خرابی 

 ایمنی  به نسبت  منفی ی پاشسم  و تمسخر

 تجهیزات  از یراصولیغ یا   نابجا  استفاده

 مواد  نگهداری  و دستی حمل اصول رعایت عدم

 معیوب  تجهیزات  از استفاده

 ایمنی   یهابرنامه  در ضعف 

 ی انگارسهل /عجله  /شوخی

 کارگاه  کف   لغزندگی

 سن 

 کارگاه  فنی حفاظت کمیته  وضعیت

 دستگاه  روی بر وجود حفاظ  عدم

 فردی حفاظت وسایل  از استفاده عدم

 کار  محیط  نامناسب روشنایی 

 کار  محیط در ایمنی اولیه  ملزومات  و جزییات  به   توجهییب 

 ابزار   بودن معیوب

 نظارتی  و کنترلی  اقدامات رعایت عدم

 ایمنی مقررات  صحیح  اجرای عدم به نسبت  تفاوتییب 

 خطرناک وضعیت  در تجهیزات کردن ترک

 مورد یب  تشویق و تنبیه

 اپراتور  بیماری 

 باال  85/0-78/0 25 24/34
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 تعداد  درصد  ها شاخص
دامنه 

 تغییرات
 سطح

 کار  محیط آوریانز  پرتوهای و  تشعشعات

 هشداردهنده  عالئم  به  توجه عدم

 کار  انجام  در مهارت و  آگاهی عدم

 دقیق  ابزار  هایسیستم از استفاده عدم

 وظیفه انجام  در قصور

 اپراتور  فنی دانش کمبود

 کاری  ساعات بودن زیاد 

 فیزیکی   آوریانز عوامل

 صدا 

 دستگاه  از ایمنی تجهیزات کردن جدا

 یرمجاز غ سرعت  با   ماشین با   کار

 کار  حین  در دستگاه تعمیر و تنظیم

 آالت ینماش و تجهیزات فرسودگی

 مدیریتی  عوامل

 شیمیایی   آورزیان عوامل

 ایمنی  سازیآگاه هایکالس کمبود

 فعلی   شغل  در کار سابقه 

  و اشیاء  کردن پرت ناگهانی، توقف  دویدن،  مثل خطرناک حرکات

 غیره

 کارگاه   در کار سابقه 

 ارتعاش 

 کار  محیط  جوی شرایط

 خستگی

 کار  انجام  در یمن ناا  تجهیزات و ابزار از استفاده

 کارگر  ناایمن  فعالیت 

 ارگونومی   آورزیان عوامل

 کارگاهی  آالتینماش با   کار ایمنی اصول رعایت عدم

 صحیح  آموزش  عدم

 مناسب ایمنی البسه از استفاده رعایت عدم

  گرفتن  قرار  یا بار   ناایمن  کردن بلند مثل ناامن  شیوه  به  کار کردن

 معلق   بارهای  زیر

 مالکیت  نوع 

 سازمان  اثر  از ناشی  شغلی  استرس

 کار  هنگام  در  شوخی

 الکلی  مشروبات و مخدر  مواد استعمال 

20/45 33 92/0-85/0 
خیلی 

 باال 
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که عدم رعایت حق   دهدیم پژوهش در بخش خودرویی بر اساس ضریب کندال نشان    هاییافته

در بخش حوادث    اثرگذارعوامل    ینترمهم  0.93و عدم توجه به جلو با ضریب    0.95تقدم با ضریب  

کمترین میزان    0.70با ضریب    العملعکسو ترمز ناگهانی و پایین بودن قدرت    باشندیمخودرویی  

 . اندداشتهرا بر وقوع حوادث خودرویی  یاثرگذار

که   دهد یم در بخش سوانح کارگاهی بر اساس ضریب کندال نشان  پژوهش    های یافتههمچنین  

در اقلیت برای رعایت کنندگان ایمنی در محیط  شرایط اقتصادی نامطلوب و حس قرار گرفتن  

کمترین میزان اثرگذاری را بر 61/0و نامناسب بودن ایستگاه کاری با ضریب    59/0کار با ضریب  

رف دیگر استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی، شوخی در  و از ط اندداشتهوقوع سوانح کارگاهی  

 ین ترمهمبه ترتیب    92/0هنگام کار، استرس شغلی نای از اثر سازمان و نوع مالکیت با ضریب  

 بر وقوع سوانح کارگاهی هستند.  اثرگذارعوامل 

 دها و پیشنها گیرینتیجه 

سوانح خودرویی(نتایج حاصل از هدف یکم: )  

صورت گرفته از اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق مصاحبه با خبرگان و  بر اساس تجزیه و تحلیل  

های حاصله از پرسشنامه دلفی علل سوانح خودرویی در سطح آجا به شرح زیر نیز تحلیل داده

 شناسایی گردیدند: 

 عدم توجه به جلو-1

 عدم رعایت حق تقدم  -2

 تغییر مسیر ناگهانی -3

 حرکت با دنده عقب  -4

 عدم رعایت فاصله طولی   -5

 عدم توانایی در کنترل وسیله  -6

 عدم رعایت فاصله عرضی   -7

 حرکت در خالف جهت -8

 گردش به طرز غلط   -9

 عبور از چراغ قرمز  -10

 انحراف به چپ -11

 تخطی از سرعت مطمئنه  -12

 دور زدن در محل ممنوع -13

 نقص فنی حادث وسیله نقلیه -14
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 سرعت مقرره تجاوز از  -15

 ضعف روحی راننده  -16

 ضعف جسمی راننده -17

 عدم رعایت حق تقدم  -18

 دنده عقب  -19

 هاعدم رعایت سرعت مطمئنه با توجه به پیچ موجود در جاده -20

 ها عدم رعایت سرعت مطمئنه با توجه به حجم عبور و مرور در جاده -21

 رد  های غیراستانداعدم رعایت سرعت مطمئنه در جاده -22

 عدم رعایت سرعت مطمئنه با توجه به نوع وسیله نقلیه  -23

 رعایت سرعت مطمئنه با توجه به شرایط جوی -24

 پایین بودن آموزش علمی راننده   -25

 پایین بودن دانش فنی راننده -26

 عدم تجربه راننده  -27

 شناخت مسیرها توسط راننده  -28

 ها یگانای از عدم اجرای بازرسی برنامه -29

 ها عدم اجرای بازرسی پیگیری از یگان -30

 ها عدم اجرای بازرسی بنا به دستور از یگان -32

 ها عدم اجرای بازرسی ناگهانی از یگان -33

  عدم رعایت قواعد ایمنی در شب  -34

 های  لغزنده عدم رعایت قواعد ایمنی رانندگی در جاده -35

 های خارجشهر جادهعدم رعایت قواعد ایمنی رانندگی در  -36

 ای  عدم اجرای بازرسی کنار جاده -37

 رسانی به رانندگان جهت مقابله با حوادث اطالع -38

 عدم ایجاد انگیزه در رانندگان   -39

 عدم اجرای بازدید قبل از حرکت خودرو   -40

 عدم اجرای بازدید در حین حرکت خودرو  -41

 خودرو عدم اجرای بازدید در حین توقف از  -42

 عدم اجرای بازدید پس از خاتمه مأموریت از خودرو  -43

 های آگاهسازی  عدم برگزاری کالس -44



  1401پاییز  ،61  شماره ، هجدهم سالی، نظام   فنون و علوم فصلنامه                                                               240 

 ها و معابر ممنوعپارک کردن در کنار جاده -45

 تأخیر در رویت  -46

 تخلف از مقررات  -47

 سبقت غیر مجاز  -48

 استفاده رانندگان از نور باال و بوق به میزان باال   -49

 یت حق تقدم عدم رعا  -50

 عدم توجه به عالئم راهنمایی و رانندگی  -51

 هانقص چراغ -52

 ها صافی الستیک  -53

 ترمز ناگهانی  -54

 خواباندن وسیله نقلیه  -55

 کمبود قدرت بینایی  -56

 العملپایین بودن قدرت عکس -57

 نتایج حاصل از هدف دوم: ) سوانح کارگاهی(  

هدف دوم: شناسایی عوامل موثر در بروز سوانح و حوادث در زمینه حوادث خودرویی و کارگاهی  

 سطح آجا 

بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته از اسناد و مدارک، ادبیات تحقیق مصاحبه با خبرگان و  

پرسشنامه دلفی علل سوانح کارگاهی در سطح آجا به شرح زیر های حاصله از  نیز تحلیل داده

 شناسایی گردیدند: 

 سن  -1

 وضعیت تأهل -2

 وضعیت تحصیلی  -3

 سابقه کار در کارگاه  -4

 سابقه کار در شغل فعلی  -5

 نوبت کاری  -6

 وضعیت کمیته حفاظت فنی کارگاه  -7

 نوع مالکیت  -8

 فعالیت ناایمن کارگر  -9

 عوامل مدیریتی  -10
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 آور فیزیکی  عوامل زیان -11

 آور ارگونومیعوامل زیان -12

 آور شیمیایی عوامل زیان -13

 صدا  -14

 ارتعاش  -15

 شرایط جوی محیط کار  -16

 تششعات و پرتوهای زیان آور محیط کار  -17

 عدم رعایت اصول حمل دستی و نگهداری مواد   -18

 عدم رعایت اصول طراحی ایستگاه کار  -19

 رعایت اصول کار با ابزار دستی عدم  -20

 آالت کارگاهی عدم رعایت اصول ایمنی کار با ماشین -21

 عدم رعایت اصول سازماندهی کار  -22

 عوامل بیولوژیکی  -23

 استرس شغلی ناشی از اثر سازمان  -24

 خستگی  -25

   حفاظ بر روی دستگاه وجود  عدم -26

 عدم رعایت اقدامات کنترلی و نظارتی  -27

 کار در ارتفاع  -28

 های ایمنی ضعف در برنامه -29

 ها ضعف خط مشی -30

 اقتصادی نامطلوب  شرایط -31

 عدم آموزش صحیح  -32

 عدم پیروی از دستورالعمل  -33

 عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی  -34

 عدم توجه به عالیم هشداردهنده   -35

 شوخی در هنگام کار  -36

 خرابی دستگاه  -37

 عدم وجود خط کشی کف کارگاه   -38

 روشنایی نامناسب محیط کار   -39



  1401پاییز  ،61  شماره ، هجدهم سالی، نظام   فنون و علوم فصلنامه                                                               242 

 عدم آگاهی و مهارت در انجام کار  -40

 عدم رعایت استفاده از البسه ایمنی مناسب  -41

 استفاده از ابزار و تجهیزات نا ایمن در انجام کار  -42

 های ابزار دقیق عدم استفاده از سیستم -43

 عدم اجرای صحیح مقررات ایمنی بی تفاوتی نسبت به  -44

 بی عالقگی و شکاف بین باورها و اعمال افراد  -45

 جو غالب رفتار عمومی نسبت به مقوله ایمنی در محیط کار -46

 تمسخر و سم پاشی منفی نسبت به ایمنی  -47

 حس قرار گرفتن در اقلیت برای رعایت کنندگان ایمنی در محیط کار  -48

 و ملزومات اولیه ایمنی در محیط کاربی توجهی به جزییات  -49

 ترک کردن تجهیزات در وضعیت خطرناک  -50

 جدا کردن تجهیزات ایمنی از دستگاه -51

 استفاده از تجهیزات معیوب -52

 استفاده نابجا یا غیر اصولی از تجهیزات  -53

 تماس با مواد خطرناک -54

 شوخی / عجله/ سهل انگاری -55

 قصور در انجام وظیفه  -56

 کار با ماشین با سرعت غیر مجاز  -57

 تنظیم و تعمیر دستگاه در حین کار  -58

 ق معل کارکردن به شیوه نا امن مثل بلند کردن ناایمن بار یا قرار گرفتن زیر بارهای -59

 انجام کار بدون مجوز  -60

 حرکات خطرناک مثل دویدن، توقف ناگهانی، پرت کردن اشیاء و غیره -61

  کار دیگراندخالت در   -62

 معیوب بودن ابزار -63

 نامناسب بودن ایستگاه کاری -64

 لغزندگی کف کارگاه  -65

 نقص فنی وسایل حمل و نقل صنعتی  -66

 کمبود دانش فنی اپراتور  -67

 سازی ایمنی های آگاهکمبود کالس -68
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 زیاد بودن ساعات کاری  -69

 مورد تنبیه و تشویق بی -70

 آالت اشینفرسودگی تجهیزات و م    -71

 بیماری اپراتور  -72

 استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی  -73

با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، تغییر   -3

مسیر ناگهانی، حرکت با دنده عقب، عدم رعایت فاصله طولی، عدم توانایی در کنترل وسیله، عدم  

 باشد. عرضی، حرکت در خالف جهت، از عوامل اصلی بروز سوانح و خودرویی میرعایت فاصله  

با توجه به نتایج پرسشنامه دلفی دور سوم، سن، وضعیت تأهل، وضعیت تحصیلی، سابقه کار   -4

 باشد.در کارگاه، سابقه کار در شغل فعلی نوبت کاری از عوامل اصلی حوادث کارگاهی می

 

 پیشنهادها

تربیت  -1 برنامه  معاونت  به  آموزشی نسبت  و  فرهنگی  تمام مراکز  آجا در  ریزی مدون آموزش 

 جهت تنظیم کتاب با موضوع ایمنی و سوانح اقدام و در ریشه برنامه تفصیلی لحاظ گردد. 

برنامهیگان  -2 به  نسبت  آجا  تابعه  کالسهای  تشکیل  و  سطح  ریزی  ارتقاء  جهت  عملی  های 

 ی کارگاهی و خودرویی اقدام نمایند.هامعلومات عمومی و تخصصی در حوزه

های  معاونت آما و پش آجا نسبت به تهیه و خریداری وسایل ایمنی و واگذاری به تمام یگان  -3

ذینفع و بکارگیری این اقالم در طول مدت کار کارگاهی به منظور تقلیل حداکثری رویدادهای  

 منجر به فوت یا صدمات جسمی اقدام نمایند.

برای مسئولین بصورت    -4 ایمنی و سوانح  برگزاری دوره  به  معاونت تربیت آموزش آجا نسبت 

 ماهیانه اقدام تا روز به روز شاهد کاهش سوانح و حوادث خودرویی و کارگاهی باشیم.  

 

 قدردانی 

ها و انواع منابع را برای انجام پژوهش تساهیل  به داده  را کساانی که دساترسای پژوهشاگراز تمامی  

 . گزارماند سپاسها و خط پژوهشی کمک کردهگیری ایدهکه در شکل و همچنین افرادی اندکرده
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