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Background and Objective: Approximately, half of the occupational
accidents are associated with the construction industry in Iran. Therefore, the
factor analysis of risk variables affecting occupational injuries in the
construction industry can lead to understanding and reducing the rate of
injuries in these projects. The purpose of this study was to identify the risk
factors affecting the types of injuries in construction projects based on factor
analysis.
Materials and Methods: This field study was conducted on 65 active
construction projects. The collected data included 55 injuries that were
analyzed in SPSS software (Version 22.0) based on exploratory factor
analysis and confirmatory factor analysis.
Results: The most frequent type of injuries regarding the order were spinal
cord injury (41.2%), cuts (32.4%), organ failure (17.6%), and multiple scars
(8.8%). Based on exploratory factor analysis, 26 indicator variables were
classified in six groups of latent factors, including individual, occupational,
unsafe conditions, unsafe acts, the type of injury incidence, and the type of
injury. The findings of the confirmatory factor analysis of latent factors
showed a significant correlation within these factors (P<0.05). The goodness
of fitness of the model was evaluated as good (RMSEA=0.663).
Conclusion: The findings of the present study indicated that the incidence
of injuries in construction projects can be due to the interaction between
different factors and indicator variables. In addition, the results of factor
analysis in this study indicated a difference between the effect of each of the
indicator variables and latent factors.
Keywords: Construction Industry; Factor Analysis; Occupational Accident;
Occupational Injury
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مقاله پژوهشی

تحلیل عاملی ریسکفاکتورهای اثرگذار بر آسیبهای شغلی :یک مطالعه میدانی در
پروژههای ساختمانی
حیدر محمدی ،1احمد سلطانزاده ،*،2حمیدرضا حیدری ،2ابوالفضل محمدبیگی ،3محسن مهدینیا ،2جمشید رحیمی4

 1استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی الرستان ،فارس ،ایران
 2استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 3دانشیار ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
 4استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
* نویسنده مسئول :احمد سلطانزاده ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکده بهداشت ،مرکز تحقیقات آالیندههای محیطی ،دانشگاه
علوم پزشکی قم ،قم ،ایران .ایمیلsoltanzadeh.ahmad@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1397/10/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/12/25 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :نیمی از حوادث شغلی در ایران مربوط به ساخت و ساز میباشد؛ بنابراین ،تحلیل عاملی
ریسکفاکتورهای اثرگذار بر آسیبهای شغلی در صنعت ساختمان میتواند منجر به درک و کاهش نرخ
آسیبها در این پروژهها شود .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف شناسایی ریسکفاکتورهای اثرگذار بر انواع
آسیب در پروژههای ساختمانی براساس تحلیل عاملی انجام شد.
مواد و روش ها :مطالعه میدانی حاضر در ارتباط با  65پروژه ساختمانی فعال صورت گرفت .دادههای
مطالعه شامل  55حادثه آسیبزا بودند .واکاوی دادههای مطالعه براساس تحل یل عاملی اکتشافی ( EFA:
 )Exploratory Factor Analysisو تحلیل عاملی تأییدی ( )CFA: Confirmatory Factor Analysis
انجام شد .تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرمافزار تحلیلی  SPSS 22صورت گرفت.
یافتهها :بیشترین فراوانی نوع آسیب بهترتیب شامل :آسیب ستون فقرات ( 41/2درصد) ،بریدگی (32/4
درصد) ،نقص عضو ( 17/6درصد) و زخمهای چندگانه ( 8/8درصد) بود .براساس تحلیل عاملی اکتشافی26 ،
متغیر نشانگر جمعآوریشده در شش گروه فاکتور پنهان شامل :فردی ،شغلی ،شرایط و اعمال ناایمن ،نوع
آسیب و نوع بروز آن طبقهبندی شدند .یافتههای تحلیل عاملی تأییدی فاکتورهای پنهان گویای آن بودند که
اغلب این فاکتورها ارتباط معناداری با یکدیگر دارند ( .)P>0/05نیکویی برازش مدل نیز مناسب ارزیابی شد
(.)RMSEA=0/063
نتیجه گیری :یافتههای مطالعه حاضر بیانگر آن بودند که بروز انواع آسیب در پروژههای ساختمانی میتواند
ناشی از برهمکنش متغیرهای نشانگر و فاکتورهای مختلف باشد .نتایج تحلیل عاملی نیز نشان دادند که میزان
اثر هریک از متغیرها و فاکتورهای پنهان ،متفاوت میباشد.
واژگان کلیدی :آسیب شغلی؛ تحلیل عاملی؛ حادثه شغلی؛ صنعت ساختمانی

مقدمه
براساس آمارهای ارائهشده ،حوادث حوزه ساخت و ساز بیش
از نیمی از حوادث شغلی در ایران را شامل میشوند .این حوادث
در بخش پروژههای ساخت و ساز و فعالیتهای ساختمانی رخ
میدهند؛ بنابراین ،یکی از چالشهای مهم در حوزه ایمنی و
سالمت شغلی مربوط به صنعت ساخت و ساز کشور میباشد که
با وجود تالشهای بسیار مبنی بر کاهش بروز انواع حوادث و
آسیبهای شغلی ،هنوز آمار نگرانکننده و در برخی از موارد
فاجعهبار میباشند ].[1،2
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نتایج برخی از مطالعات گویای آن هستند که  20درصد از
مرگ و میرهای شغلی و  9درصد از آسیبهای ناتوانکننده در
آمریکا مربوط به صنعت ساخت و ساز میباشد ] .[3بهطور کلی،
میزان بروز انواع آسیبهای شغلی در بخش ساخت و ساز در
کشورهای پیشرفته  17درصد و در ایران  45درصد گزارش شده
است (معادل  2/6برابر نرخ جهانی) ].[4،5
ریسک فعالیت در پروژههای ساختمانی بسیار باال میباشد.
کارگران در این پروژهها در معرض انواع ریسکها شامل :کار در
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محیط باز ،مواجهه با انواع ریسکفاکتورهای محیطی و شرایط
ناایمن همراه با ناهمگونی ترکیب تیم کاری و ریسک باالی اعمال
ناایمن قرار دارند ] .[6،7از سوی دیگر ،آسیبهای ناشی از حوادث
شغلی در صنعت ساخت و ساز میتوانند عالوه بر تحمیل انواع
آسیب ،درد و رنج به نیروی کار و افزایش نرخ ناتوانی کلی در
جامعه کاری ،بر هزینه پروژههای ساخت و ساز ،جدول
زمانبندی و کیفیت کار تأثیر بگذارند و منجر به کاهش تعداد
منابع کارگری موجود در این صنعت گردند ] .[8مطالعاتی که
در زمینه حوادث شغلی انجام شدهاند ،مشخص میکنند که
میزان آسیبها در صنعت ساخت و ساز بیشتر از میانگین آن در
دیگر صنایع میباشد ][9-11؛ برای مثال ،محمدفام و همکاران
در پژوهش خود نشان دادند که میزان و تنوع آسیب در
فعالیتهای ساخت و ساز باال میباشد .نتایج این مطالعه گویای
آن بودند که بیشترین آسیبهای واردشده به افراد مربوط به
دست ،پا و ستون فقرات بوده و بیشترین نوع حوادث منجر به
ناتوانی مربوط به لیزخوردن و افتادن ،پرتاب اشیا ،سقوط ،سایش،
تصادف و برخورد بوده است ].[12
شناسایی ریسکفاکتورهای مؤثر و مرتبط با آسیبهای شغلی
بهعنوان یک رویکرد گذشتهنگر و مهم در تحلیل پیامد حوادث
ساخت و سازی و راهی برای پیشگیری از حوادث و آسیبهای
شغلی و کاهش آن میباشد .یکی از روشهای اثربخش در تحلیل
حوادث و آسیب که برای شناسایی دالیل آنها توسعه داده شده
است ،استفاده از تحلیل عاملی میباشد .تحلیل عاملی یک روش
تحلیلی است که میتواند برای انجام یک بررسی جامع و نظاممند
انواع آسیب و عوامل مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.
عالوهبراین ،در این روش با استفاده از رویکرد مدلیابی معادالت
ساختاری میتوان عالوه بر درک و شناسایی ریسکفاکتورهای
مرتبط با آسیب ،ارتباط بین متغیرها و فاکتورهای اثرگذار بر
آسیب را شناسایی نمود ] .[13-15بر این اساس ،مطالعه حاضر
با هدف تحلیل ریسکفاکتورهای اثرگذار بر آسیبهای شغلی در
پروژههای ساختمانی و با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی
طراحی و انجام شد.
مواد و روشها
مقاله حاضر برگرفته از یک مطالعه میدانی میباشد که در
ارتباط با آسیبهای حوزه ساخت و ساز شهری در بازه زمانی یک
ساله (آذر  1396تا دی  )1397در مورد  65پروژه ساختمانی
فعال انجام شده است.
متغیر اصلی مورد بررسی در این پژوهش ،انواع آسیبهای
رخداده در پروژههای ساختمانی مورد مطالعه بود.
ابزار جمعآوری دادههای این مطالعه ،نتایج برگرفته از گزارش
و تحلیل رسمی این آسیبها و همچنین مصاحبه با مدیران و
آسیبدیدگان  65پروژه ساختمانی مورد مطالعه بود.
تجزیه و تحلیل دادههای این مطالعه براساس تحلیل عاملی
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صورت گرفت .برای این منظور ،از نرمافزار مدلیابی معادالت
ساختاری  SPSS 22استفاده گردید .الزم به ذکر است که آزمون
های آماری بهکارگرفتهشده در این مطالعه دوطرفه بودند .سطح
معناداری در پژوهش حاضر کمتر از  0/05در نظر گرفته شد.
تحلیل عاملی بهعنوان روشی برای تحلیل واریانس بین چند
متغیر وابسته براساس توصیف آنها بر حسب تعدادی متغیر یا
عامل پنهان شامل :تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAو تأییدی
( )CFAمیباشد .اگر هیچ حدسی از ساختار روابط میان متغیرها
وجود نداشته باشد ،از تحلیل عاملی اکتشافی بهره گرفته میشود
و اگر متغیرها براساس ابعاد شناسایی شده باشند ،از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده میگردد ] .[16به عبارت دیگر ،تحلیل عاملی
اکتشافی با هدف بررسی دادههای تجربی بهمنظور کشف و
شناسایی روابط بین آنها انجام میشود ] [16و تحلیل عاملی
تأییدی مناسبترین شیوه برای سنجش روایی ( Construct
 )Validityمیباشد ].[16-19
الزم به ذکر است که ارزیابی تحلیل عاملی ارائهشده با
شاخصهای نیکویی برازش سنجیده میشود .این شاخصهای
نیکویی برازش استنتاج شده با استفاده از شاخصهای χ2/df
( )2-3و Root Mean Square Error of ( RMSEA
 )0/05-0/08( )Approximationو همچنین CFI
(Normed-( NFI ،)0/95-0/1( )Comparative Fit Index
 )0/95-0/1( )fit Indexو )Non-normed Fit Index( NNFI
یا  )0/95-0/1( )Tucker-Lewis Index( TLIارزیابی میگردند
] .[20-23اعداد نوشتهشده در جداول عبارت هستند از :مقدار
تخمینی تأثیر هریک از متغیرهای نشانگر بر فاکتور پنهان و یا
هریک از فاکتورهای پنهان بر فاکتور پنهان دیگر و یا فاکتور نهایی
(که در این مطالعه انواع آسیب میباشد).
یافتهها
نتایج توصیفی فاکتورها و متغیرهای مورد مطالعه در جدول
 1نشان داده شده است .بر مبنای نتایج در  65پروژه ساختمانی
مورد مطالعه و در بازه زمانی یک ساله 55 ،حادثه آسیبزا و 68
مورد آسیب انسانی به وقوع پیوسته است .یافتهها گویای آن بودند
که میانگین سن و سابقه کار کارگران آسیبدیده در حوادث مورد
مطالعه بهترتیب  33/5±9/18و  2/3±4/22سال میباشد.
همچنین ،حدود  60درصد از افراد آسیبدیده مجرد و دارای
تحصیالت دیپلم بودند .شایان ذکر است که  52نفر از افراد آسیب
دیده ،کارگر ساختمانی بودند و  46مورد از  55حادثه آسیبزا
مربوط به پیمانکاران خرد بود .از سوی دیگر ،بیشترین فراوانی نوع
بروز آسیب بهترتیب به سقوط از ارتفاع ( 34/5درصد) ،برخورد
( 29/1درصد) ،سقوط اشیا ( 25/5درصد) و برقگرفتگی (10/9
درصد) تعلق داشت و بیشترین فراوانی نوع آسیب بهترتیب شامل:
آسیب ستون فقرات ( 41/2درصد) ،بریدگی ( 32/4درصد) ،نقص
عضو ( 17/6درصد) و زخمهای چندگانه ( 8/8درصد) بود.
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محمدی و همکاران

نتایج براساس  26متغیر نشانگر جمعآوریشده در این مطالعه و
همچنین سوابق مطالعات دیگر در شش گروه فاکتور پنهان ارائه
گردیدند و فرضیه مورد مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت .نتایج نشان دادند که
شش گروه فاکتورهای فردی ،شغلی ،شرایط و اعمال ناایمن ،نوع
بروز آسیب و نوع آسیب در تحلیل عاملی آسیبهای شغلی مرتبط
با حوادث ساختمانی نقش دارند .براساس این نتایج ،سهم هریک
از متغیرهای نشانگر در هر گروه از فاکتورها که با پارامتر
 Estimateمشخص شدهاند ،گویای آن هستند که وزن کدام
متغیر تأثیرگذاری بیشتری بر فاکتور دارد.
یافتههای تحلیل عاملی تأییدی در ارتباط با ریسکفاکتورهای
اثرگذار بر آسیبهای ساختمانی در این مطالعه نشان دادند که
اغلب این فاکتورها ارتباط معناداری با یکدیگر دارند ()P>0/005
(جدول  .)3این نتایج گویای آن بودند که قویترین ارتباط

نتایج تحلیل آسیبهای رخداده در پژوهش حاضر نشان دادند
که عالوه بر متغیرهای فردی و شغلی ،برخی از متغیرهایی که
میتوانند بهعنوان شرایط و اعمال ناایمن مورد توجه قرار گیرند
نیز در بروز این آسیبها نقش دارند .عناوین و میزان سهم هریک
از این متغیرها در  55آسیب به وقوع پیوسته عبارت بودند از:
محیط کار ناایمن ( 43/6درصد) ،ابزار معیوب ( 36/4درصد)،
تجهیزات و ماشینآالت دارای نقص ( 25/5درصد) ،زمان نامناسب
( 29/1درصد) ،روش کاری خطرناک ( 30/1درصد) ،تجهیزات
برقی ناایمن ( 0/20درصد) ،عدم دانش ایمنی ( 63/6درصد) ،عدم
استفاده از تجهیزات حفاظت فردی ( 50/9درصد) ،تداخل در
فعالیت دیگران ( 25/5درصد) ،استفاده آگاهانه از ابزار معیوب
( 21/8درصد) ،تکیه بر مهارت ( 14/5درصد) و فعالیت در شرایط
ناایمن ( 32/7درصد).
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در جدول  2ارائه شده است .این

جدول  :1یافتههای توصیفی مطالعه
مقادیر

متغیر
سن افراد آسیبدیده (سال)

33/9±5/18

سابقه کار افراد آسیبدیده (سال)

2/4±3/22

وضعیت تأهل

مجرد
متأهل

( 64/7درصد) 42
( 35/3درصد) 24

تحصیالت

کمتر از دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم

( 20/5درصد) 14
( 59/0درصد) 40
( 20/5درصد) 14

نوع شغل

کارگر
استادکار
فنی

( 76/5درصد) 52
( 5/9درصد) 4
( 17/6درصد) 12

نوع پروژه

پیمانکار اصلی
پیمانکار خرد

( 16/4درصد) 9
( 83/6درصد) 46

نوع بروز آسیب

سقوط از ارتفاع
برخورد
سقوط اشیا
برقگرفتگی

( 34/5درصد) 19
( 29/1درصد) 16
( 25/5درصد) 14
( 10/9درصد) 6

نوع آسیب

نقص عضو
آسیب ستون فقرات
بریدگی
زخمهای چندگانه

( 17/6درصد) 12
( 41/2درصد) 28
( 32/4درصد) 22
( 8/8درصد) 6

جدول  :2نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
Estimate

SE

سطح معناداری

متغیر نشانگر

فاکتور پنهان

فردی

سن
سابقه کاری
تأهل
تحصیالت

1/0
0/76
0/54
1/33

0/008
0/017
0/018

0/001
0/02
0/001

شغلی

نوع شغل
نوع پروژه

1/45
1/0

0/054
-

0/001
-
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ادامه جدول .2
2/22
1/12
1/0
0/80
0/73
0/65

0/10
0/011
0/14
0/09
0/019

0/001
0/001
0/003
0/008
0/001

عدم استفاده از تجهیزات حفاظت فردی
تداخل در فعالیت دیگران
استفاده آگاهانه از ابزار معیوب
تکیه بر مهارت
فعالیت در شرایط ناایمن

1/52
1/30
0/86
0/68
0/49
0/34
1/0

0/008
0/20
0/18
0/28
0/018
0/28
-

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/007
-

نوع بروز آسیب

سقوط از ارتفاع
برخورد
سقوط اشیا
برقگرفتگی

2/12
1/0
0/78
0/54

0/02
0/08
0/12

0/002
0/003
0/001

نوع آسیب

نقص عضو
آسیب ستون فقرات
بریدگی
زخمهای چندگانه

0/82
1/44
1/0
0/34

0/01
0/008
0/09

0/010
0/001
0/008

شرایط ناایمن

محیط کار ناایمن
ابزار معیوب
تجهیزات و ماشینآالت دارای نقص
زمان نامناسب
روش کاری خطرناک
تجهیزات برقی ناایمن
عدم دانش ایمنی
عدم استفاده از PPE

اعمال ناایمن

جدول  :3نتایج تحلیل عاملی تأییدی
ارتباط دوطرفه بین فاکتوری

Estimate

SE

سطح معناداری

فردی -شغلی
فردی -شرایط ناایمن
فردی -اعمال ناایمن
فردی -نوع بروز آسیب
فردی -نوع آسیب
شغلی -شرایط ناایمن
شغلی -اعمال ناایمن
شغلی -نوع بروز آسیب
شغلی -نوع آسیب
شرایط ناایمن -اعمال ناایمن
شرایط ناایمن -نوع بروز آسیب
شرایط ناایمن -نوع آسیب
اعمال ناایمن -نوع بروز آسیب
اعمال ناایمن -نوع آسیب
نوع بروز آسیب -نوع آسیب

1/22
0/46
0/35
0/78
0/45
1/46
0/78
1/73
0/83
2/29
3/43
0/83
2/53
1/3
3/60

0/12
0/008
0/037
0/33
0/002
0/05
0/005
0/039
0/005
0/073
0/46
0/03
0/008
0/013
0/08

0/001
0/005
0/001
0/004
0/002
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/018
0/001
0/001
0/001
0/001

بهترتیب مربوط به نوع بروز آسیب -نوع آسیب ( ،)3/60شرایط
ناایمن -نوع بروز آسیب ( )3/43و اعمال ناایمن -نوع بروز آسیب
( )2/53میباشد.
از سوی دیگر ،نتایج مربوط به سنجش نیکویی برازش مدل
تحلیل عاملی تأییدی نشان دادند که مقادیر شاخصهای ،χ2/df
 CFI ،RMSEAو ( NNFI )TLIبهترتیب معادل ،0/063 ،2/72
 0/980و  0/978محاسبه و برآورد گردیده است (جدول .)4
54

جدول  :4شاخصهای نیکویی برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی
شاخصها
χ2/df

2/72

RMSEA

0/063

CFI

0/980

(NNFI )TLI

0/978
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محمدی و همکاران

بحث
همانگونه که نتایج مطالعه حاضر نشان دادند ،یافتههای
حاصل از بهکارگیری مدل تحلیل عاملی میتوانند تئوری چند
علتی بودن حوادت ،آسیبها و پیامدهای شغلی را تأیید نمایند
] .[13،15نتایج این مطالعه بیانگر آن بودند که نوع بروز آسیبهای
شغلی در بخش ساختمان تحت تأثیر ریسکفاکتورهای مختلف
قرار دارد .براساس آنچه که درباره چالش بروز حوادث در پروژههای
ساخت و سازی بیان شد ،میزان بروز آسیب در این بخش باال می
باشد ].[1،2،4،5
یافتههای این مطالعه که در قالب مدل تحلیل عاملی
آسیبهای شغلی در صنعت ساختمانسازی ارائه شدهاند ،نشان
دادند که مجموعهای از ریسکفاکتورها شامل :فاکتور فردی
] ،[14فاکتور شغلی ] ،[13،14فاکتور شرایط ناایمن ]،[7،13
فاکتور اعمال ناایمن ] [2،7،13و فاکتور نوع بروز آسیب بر
آسیبهای شغلی ناشی از حوادث در بخش ساخت و ساز
تأثیرگذار میباشند.
در مطالعات مختلف ،متغیر سقوط از ارتفاع بهعنوان مهمترین
متغیر نشانگر در برآورد فاکتور نوع بروز آسیب تلقی شده است؛
بنابراین ،این متغیر از اهمیت بسیاری در بروز آسیب در ساخت و
ساز برخوردار میباشد ] .[24،25در پژوهشی تحلیلی که توسط
 Grantو  Hinzeبا هدف تجزیه و تحلیل حوادث مرگبار و فاجعه
بار در صنایع ساخت و ساز در سال  2014صورت گرفت ،نشان
داده شد که بیشتر حوادث در این زمینه مربوط به سقوط از ارتفاع
و سقوط اشیا میباشد ].[26
براساس نتایج مطالعه  Chengو همکاران ( ،)2010شرایط
ناایمن در فعالیتهای ساختمانی در مقیاس کوچک بهعنوان یکی
از عوامل مهم در بروز انواع آسیب به شمار میرود ].[27
عالوهبراین همانطور که نتایج این مطالعه نشان دادند ،برخی از
فاکتورها مانند فاکتورهای فردی و شغلی بر این ریسکفاکتور
تأثیرگذار میباشند.
نتایج برخی از مطالعات گویای آن هستند که فعالیت در
پروژههای ساختمانی شهری به دلیل عدم نظارت صحیح ،عدم
آموزشهای ایمنی و همچنین محدودیتهای مختلف مانند زمان
و هزینه پروژه میتواند مستعد بروز انواع خطای انسانی و اعمال
ناایمن باشد ] .[6،15همراستا با نتایج این مطالعه ،رفتارهای
ناایمن افراد میتواند تحت تأثیر دیگر متغیرها و فاکتورهای مهم
مانند فاکتور فردی ،جو شغلی و شرایط ناایمن قرار گیرد ].[13
فاکتور فردی و متغیرهای نشانگر آن مانند سن و سابقه افراد،
وضعیت تأهل و تحصیالت بهعنوان یکی از ریسکفاکتورهای
مرتبط با آسیبهای شغلی مطرح میباشند ] .[14،24،25در این

راستا Arquillos ،و همکاران نشان دادند که حوادث ساخت و
ساز با متغیرهایی مانند سن و همچنین انحراف از فعالیتهای
محولشده به افراد مرتبط میباشند ].[28
براساس نتایج تحلیل عاملی ارائهشده در این مطالعه میتوان
گفت که آسیبهای شغلی در پروژههای ساختمانی به دلیل
ماهیت فصلیبودن و نقش محدودیت زمانی در آنها باید کانون
توجه مسائل ایمنی ،اهداف و برنامههای کاهش حوادث و آسیب
باشند .عالوهبراین ،توجه به یک رویکرد نظاممند و کارا
برای شناسایی ،ارزیابی و کنترل خطرات و کاهش میزان ریسک
فاکتورهای تأثیرگذار بر بروز آسیب در بخش ساختمان میتواند
بر عملکرد بهینه ایمنی و کاهش آسیبهای شغلی مربوط به آن
اثرگذار باشد.
اگرچه در مطالعه حاضر تالش شده است تا اغلب فاکتورها و
متغیرهای تأثیرگذار بر حوادث ساخت و ساز در قالب یک مدل
تحلیل عاملی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند؛ اما این پژوهش
همانند دیگر مطالعات از محدودیتهای احتمالی مصون نبوده و
میتوان با استفاده از مطالعهای با حجم نمونه بزرگتر و
درنظرگرفتن دیگر متغیرها و فاکتورهای اثرگذار بر حوزه ریسک
ساخت و ساز و نیز تحلیل علی و جامعتر حادثه با استفاده از
تکنیکهایی مانند تحلیل دالیل ریشهای به نتایج مطمئنتر و
محکمتری دست یافت.
نتیجهگیری
نتایج تحلیل عاملی آسیبهای شغلی در بخش ساختوساز
بیانگر این نکات مهم بود که حوادث و آسیبها در پروژههای
ساختمانی میتواند تحت تاثیر فاکتورها و متغیرهای مختلف به
وقوع بپیوندد .بهعالوه ،تاثیر برهمکنش این فاکتورها همراه با
متغیرهای نشانگر میتواند میزان نرخ بروز را افزایش دهد؛
بهعبارتی ،تعامل متغیرها و ریسکفاکتورهای متفاوت میتواند اثر
هم افزایی در میزان وقوع این آسیبها ایفا نماید .بنابراین،
پیشنهاد میشود در بکارگیری مکانیمهای کنترل ریسک در این
صنایع به این یافته مهم توجه بیشتری شود.
تشکر و قدردانی
مطالعه حاضر بر مبنای طرح شماره  96887مصوب معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قم
انجام شده است .بدینوسیله از مسئوالن محترم  65پروژه
ساختمانی مورد مطالعه در این پژوهش تشکر و قدردانی میگردد.
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