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چکیده
زمینه: در حال حاضر حوادث ناشى از کار به عنوان سومین عامل مرگ و میر در جهان، دومین عامل 
مرگ و میر در ایران و یکى از مهمترین ریسک فاکتورهاى مهم بهداشتى، اجتماعى و اقتصادى در 
جوامع صنعتى و درحال توسعه مطرح مى باشند. حادثه بعنوان یکى ازعوامل تباه کننده پتانسیلهاى 
بالقوه موجود در صنایع مطرح بوده و براى جلوگیرى از وقوع آن الزم است به کمک روشهاى 

سیستماتیک، حوادث بطور ریشه اى علت یابى شده و اقدامات اصالحى متعاقب آن اعالم گردد.
84 -87روش: در این مطالعه کلیه حوادث رخداده در کارگاه هاى شرکت مرات پوالد طى سال هاى -87
5WH (Who, What, Where, When, Why, How) 5WH (Who, What, Where, When, Why, How5WH (Who, What, Where, When, Why, How مورد بررسى  با استفاده از تکنیک
که  است  حادثه  بررسى  از روشهاى  5WH یکى  روش  به  و تحلیل حوادث  قرارگرفت. تجزیه 
مشخص مى کند چه، چگونه، چرا، کجا، کى و توسط چه کسى حادثه اتفاق افتاده است. دراین روش 
ضعفهاى اساسى سیستم ایمنى شناسایى شده و نحوه ارتباط آن در ایجاد شرایط و اعمال ناایمن که 

منجر به وقوع حادثه شده ، شرح داده مى شود.
نتایج: تعداد کل حوادث به ثبت رسیده 130 فقره و باالترین ضریب تکرار حوادث در سالهاى 84
87 مربوط به کارگاه ریخته گرى و در سال 87 مربوط به کارگاه اسکلت فلزى بوده است. در  ،85 و86
این مطالعه سن، سابقه کارى، میزان تحصیالت و شیفت کارى پرسنل حادثه دیده  نیزمورد بررسى 
78 سال با فراوانى 78 قرارگرفت و چنین نتیجه شد که بیشترین افراد حادثه دیده در گروه سنى 35-20
مورد (60 درصد) قرار داشته اند. بیشترین افراد حادثه  دیده داراى سابقه  کار بین 5 تا 10 سال با  
55فراوانى 55 مورد (3/42 درصد) مى باشند. بیشترین حوادث  در کارگرانى که با سطح سواد دیپلم رخ 
داده است. باالترین میزان حوداث در شیفت روز قرار داشته و کمترین آن به شیفت شب تعلق دارد. 
همچنین علل اصلى وقوع حادثه اعمال نا ایمن و در رتبه دوم شرایط ناایمن محیط کارى تشخیص 

داده شد.
نتیجه گیرى: به نظر مى رسد وجود سیستم ثبت و ضبط حوادث به شکل کنونى و بدون بررسی علل 
وقوع حوادث پاسخگوى صنعت مورد مطالعه نبوده و الزم است با تمرکز بر روى علل بوجودآورنده 
یا  کاهش  پیشگیرى،  درجهت  مناسب  کنترلى  راهکارهاى  از  استفاده  با  صنعت،  این  در  حوادث 
محدودکردن پیامدهاى ناشى از آنها اقدامات الزم بعمل آید. برخى از مهمترین راهکارهاى پیشنهاد 
شده براى دستیابى به این هدف عبارتند از: آموزش موثر و مداوم پرسنل، سرپرستى و نظارت دقیق 
برنحوه انجام صحیح کار، تهیه وتدوین دستورالعملهاى مناسب و نظارت براجراى آنها، اجراى برنامه 

Housekeepingهاى Housekeeping(ضبط و ربط)، اجراى منظم برنامه هاى حفاظت فردى و غیره مى باشد.  
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5WH بررسی حوادث ناشی از کار به روش

مقدمه 
با وجود تمام مزایا و منافعى که توسعه صنعت به همراه داشته 
و بشر امروزى را با تولیدات خود رو به آسایش و راحتى برده، 
سرمنشاء خطرات و نارسایى هاى مختلفى نیز بوده است. آمار 
نگران کننده اى که در مورد حوادث در صنایع گزراش مى شود 
مؤید همین امر است. ساالنه حدود 250 میلیون حادثه شغلى 
منجر جرح و 300 هزار حادثه شغلى منجر به فوت در جهان 
رخ مى دهد(2و1). حادثه به عنوان یکى از عوامل تباه کننده 
پتانسیلهاى بالقوه موجود در صنایع مطرح بوده و متاسفانه براى 
قربانیان خود رنج، درد و ضررهاى اقتصادى و مالى را به ارمغان 

مى آورد.
عامل  سومین  عنوان  به  کار  از  ناشى  حوادث  حاضر  حال  در 
مرگ و میر در جهان، دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد 
فاکتورهاى  ریسک  مهمترین  از  و یکى  از تصادفات رانندگى 
مهم بهداشتى ، اجتماعى و اقتصادى در جوامع صنعتى و در 
ما  درکشور  متاسفانه  (4و3).  باشند  مى  مطرح  توسعه  حال 
بودن  آور  سود  به  کافى  اعتماد  نداشتن  نظیر  مختلفى  عوامل 
روشهاى پیشگیرى از حوادث، عدم آشنایى کافى با روشهاى 
کنترل خطرات، ضعف قوانین و مقررات و مهم تر از آن عدم 
در  شدید  ضعف  موجود،  قوانین  براى  اجرایى  کافى  پشتوانه 
سیستم هاى نظارتى، ضعف در نظام هاى آموزشى و در یک 
کالم بسنده کردن به اصل توسعه پایدار در حد یک شعار، دست 
به دست هم داده تا ایمنى محیط هاى کارى در کشور، وضعیت 
نگران کننده اى به خود بگیرد. بر اساس آمارهاى منتشر شده 
توسط سازمان تأمین اجتماعى ایران هزینه هاى پرداختى بخاطر 
سال  به  نسبت  سال 1376  ایران در  در  کار  از  حوادث ناشى 

1369 یازده برابر شده است(5).
فوت  به  منجر  شغلی  حوادث  انسانی  هزینۀ  مطالعه  یک  در 
1378 سال هاي  در  تهران  استان  اجتماعی  تامین   بیمه شدگان 
بنابراین  شد.  برآورد  ریال  میلیارد   632/777 1380حدود  تا 
سرانۀ این هزینه براي هر فوت شده برابر 366/3 میلیارد ریال 
به  فوت  به  منجر  شغلی  حادثۀ  هر  دیگر  عبارت  به  می شود. 
366/3طور متوسط  366/3 میلیارد ریال تولید از دست رفته یا هزینه 
انسانی ایجاد نموده است. مقایسۀ هزینۀ انسانی با تولید ناخالص 
داخلی نشان می دهد که در هر سال تقریباً این هزینه در استان 
تهران  03/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است(6). نتایج 

مطالعات مشابه انجام شده نشان می دهد هزینه حوادث منجر 
به مرگ در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا در سال 2000 برابر 
3835173000 دالر بوده است. بعبارت دیگر سرانۀ هزینه براي 

هر فرد فوت شده برابر 979382 دالر می باشد(7).
گردیده،  مشخص  حوادث  بررسى  در  که  توجهى  قابل  نکته 
تکرار حوادث مشابه  در یک واحد عملیاتى و در یک دوره 
زمانى بسیار کوتاه مى باشد.لذا براى جلوگیرى از وقوع حوادث 
سیستماتیک،  روش  یک  کمک  به  که  است  الزم  تکرارى، 
حوادث و رویدادها بطور ریشه اى علت یابى شده و اقدامات 

اصالحى متعاقب آن اعالم گردد.
تجزیه و تحلیل حوادث به روش 5WH در واقع روشى است 
و  کى"کى"  کجا"کجا"،  "چرا"، "چگونه"،  کند"چه"،  مى  مشخص  که 
روش  این  در  است؟  افتاده  اتفاق  حادثه  کسى"  "چه  توسط 
ضعفهاى اساسى سیستم ایمنى شناسایى شده و نحوه ارتباط آن 
در ایجاد شرایط و اعمال ناایمن که منجر به وقوع حادثه شده ، 

شرح داده مى شود.
در پژوهش حاضر هدف شناسایى علل اصلى حوادث شغلى 
طى  اصفهان  آهن  ذوب  پوالد  مرآت  شرکت  کارگاههاى  در 
وارائه   5WH تکنیک  از  استفاده  با   1378 تا  سالهاى1384 
راهکارهاى کنترلى مناسب جهت پیشگیرى از وقوع مجدد و 

همچنین کاهش پیامد حوادث در صورت وقوع مى باشد.
روش

مطالعه حاضر از نوع مقطعى_ توصیفى بوده که شاغلین حادثه 
اصفهان طی  کارگاههاى شرکت مرات پوالد ذوب آهن  دیده 
سالهاي 84-87 جامعه مورد مطالعه را تشکیل مى دهند. این 
کارگاهها عبارتند از: کارگاه مکانیکی، کارگاه تعمیر تجهیزات، 

کارگاه ریخته گري و کارگاه اسکلت فلزي.
مراحل  از  مرحله  ترین  حیاتى  حادثه  علت  تحلیل  و  تجزیه   
بررسى حادثه مى باشد لذا در نظر گرفتن متدى منظم و صحیح 
براى تشخیص فاکتورهایى که باعث ایجاد حادثه شده اند از 
اهمیت ویژه اى برخوردار است. یک روش بسیار مناسب ودر 
عین حال ساده براى تجزیه و تحلیل نتایج و تعیین علل حادثه 

WHاستفاده از تکنیک 5WH است.
Who, What, Where, 5 شش حرف ابتداى لغاتWH
When, Why, How و به معناى آن است که چه کسى، چه 
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نظام الدینى و همکاران

چیزى، در چه زمانى، در چه مکانى، چرا و چگونه دچار حادثه 
شده است.

گردید(برگه  تهیه  جداولى  فوق  سواالت  به  پاسخگویى  براى 
هاى کار 5WH) و اطالعات مورد نیاز شامل موارد ذیل در 

این جداول وارد شد.
الف) Who شامل:

1)چه کسانى در گیر حادثه بوده اند؟
2)سن حادثه دیده

3) سابقه کارى
4)میزان تحصیالت

5)آیا شغل حادثه دیده در هنگام حادثه وظیفه اصلى فرد بوده؟ 
6) آیا فرد حادثه دیده آموزشهاى الزم را دریافت کرده؟

Whatب) What شامل:
1) چه تجهیزاتى در حادثه درگیر بوده اند؟

2) موقعیت قرارگیرى تجهیزات در هنگام حادثه(روشن،خاموش، 
در حال تعمیر)

3) آیا تجهیزات حفاظ گذارى شده اند؟(بله، خیر، حفاظ باز 
شده) 

Whereج) Where شامل:
1) محل وقوع حادثه(نام کارگاه)

2) شرایط مکانى کف کارگاه(مسطح، نا مسطح، لغزنده)
dB( 85 85، بیشتراز dB85 85) میزان صداى موجود در کارگاه(کمتر از 3

4) میزان روشنایى کارگاه(مناسب، نامناسب)
Whenد) When شامل:

1) تاریخ و ساعت وقوع
2) شیفت کارى(روز، عصر، شب)

Whyه) Why: شرح چرایى وقوع حادثه
Howى) How: شرح چگونگى وقوع حادثه

عالوه بر موارد فوق براى مشخص شدن پیامد حادثه نیز ستونى 
تحت عنوان نتیجه حادثه در برگه هاى کار در نظر گرفته شد.

پرونده هاى گزارش  اسناد و  بررسى  طریق  اطالعات فوق از 
حادثه موجود در شرکت بدست آمد. سپس علل اصلى وقوع 
حادثه به کمک روش مشاهده،مصاحبه و بررسى اسناد و در طى 
بازدیدهاى متعدد از سایت تعیین گردیده و در قالب ستون علل 
اصلى در برگه هاى کار5WH وارد گردیدند. در نهایت تمامى 

به صورت نمودارهاى ستونى و جداول ارائه گردیدند.  نتایج 
جداول 1، 2 و3 نمونه اى از برگه هاى کار پر شده مى باشند.

نتایج
 بررسى ها و آمار بدست آمده از حوادث کارگاههاى شرکت 
از  مرآت پوالد نشان مى دهد که تعداد کل حوادث رخ داده 
سال 1384 تا نیمه دوم سال 1387 ، 130 حادثه بوده و کارگاه 
اول،  ردة  در  درصد)   15/36) حادثه  تعداد47  با  گرى  ریخته 
کارگاه تعمیر تجهیزات با تعداد42 حادثه(3/23 درصد)، کارگاه 
مکانیکى با تعداد 22 حادثه(92/16 درصد) و کارگاه اسکلت 
فلزى با تعداد 19 حادثه(41/16 درصد) بیشترین حوادث را در 

طى این سالها در شرکت مرآت پوالد داشته اند.
 بیشترین افراد حادثه دیده در گروه سنى 20-35 سال با فراوانى  
حادثه   افراد  اند.بیشترین  داشته  قرار  درصد)  مورد(60   78
دیده داراى سابقه  کار بین 5 تا 10 سال با  فراوانى 55 مورد 
(42/3درصد) مى باشند. بیشترین حوادث  در کارگرانى که با 
در  حوداث  میزان  باالترین  است.  داده  رخ  دیپلم  سواد  سطح 
شیفت روز قرار داشته و کمترین آن به شیفت شب تعلق دارد. 
86 و 86 مربوط  باالترین ضریب تکرار حوادث در سالهاى 84،85
به کارگاه ریخته گرى با میزان 87/28 براى سال 84 و 25/02
باالترین  سال 87  اول  ماه  شش  ودر  و 86  سالهاى 85  براى 
ضریب تکرار حوادث مربوط به کارگاه اسکلت فلزى با ضریب 

تکرار 30/30 مى باشد .
ازنظر فراوانى نسبى بیشترین اعضاى آسیب دیده پاها با فراوانى 
39 درصد ) و در ردة بعدى دست ها با فراوانى 39 (30 36/15) 47
درصد) مى باشد.(جدول شماره 4) ازنظر علت وقوع  حادثه، 
وسایل حفاظت فردى با فراوانى 30 (23/07 عدم استفاده از 
28درصد)، بى احتیاطى در حین کار با فراوانى 28 (21/53 درصد)، 
روش غلط کار با فراوانى 25 (19/23 درصد) و عدم نظافت و 
ساماندهى محیط کار با فراوانى 24  (18/46 درصد) بیشترین 

علل وقوع حوادث را تشکیل مى دهند(جدول شماره 5).
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87 توزیع فراوانی و درصد افراد حادثه دیده بر حسب نتیجه وقوع حوادث در کارگاه هاى شرکت مرات پوالد در طى سالهاى 87 - 84 جدول.1

87 توزیع فراوانی و درصد حوادث بر اساس علت حادثه در سالهاى 87 - 84 در کل شرکت مرات پوالد جدول.2

عضو صدمه دیده در اثر حادثه

ضربدید گی وشکستگی دست

ضربدیدگی وشکستگی پا

سوختگی

ضربدیدگی مهرهاي کمر

شکستگی بینی

پارگی ولهیدگی دست

آسیب دیدگی چشم

صدمه به سر وصورت

قطع انگشتان

فوت

جمع کل

فراوانی

39

47

10

4

3

8

5

9

4

1

130

درصد

0/30

36/15

7/69

3/07

2/30

6/15

3/84

6/92

3/07

0/76

100

علت وقوع حوادث

عدم نظافت و ساماندهی محیط کار

بی احتیاطی

روش غلط کار

نقص پله ها وکف

عدم استفاده ازوسایل حفا ظت فردي

استفاده غلط از تجهیزات

عدم هماهنگی افراد

عدم رعایت فاصله از عوامل خطر

جمع کل

فراوانی نسبی

24

28

25

3

30

8

9

3

130

درصد

18/46

21/53

19/23

2/30

23/07

6/15

6/92

2/30

100
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بحث
4 بین  در  گرى  ریخته  کارگاه  که  داد  نشان  ها  بررسى  نتایج 
حادثه(95/36 فقره   47 تعداد  با  پوالد  مرات  شرکت  کارگاه  
اختصاص  خود  به  را  حوادث  وقوع  میزان  اول  رتبه  درصد) 
داده و کارگاههاى تعمیر تجهیزات، مکانیکى و اسکلت فلزى 
به ترتیت رتبه هاى دوم تا چهارم را کسب کرده اند. از انجا که 
تعداد پرسنل کارگاه ریخته گرى بیش از سایر کارگاهها بوده، 
طبیعى است که فراوانى حادثه در این کارگاه باالتر از سایرین 
باشد اما از دیگر علل این امر مى توان به گرم بودن، نامنظم و 

شلوغ بودن محیط کارى اشاره کرد. 
از سایر  فراوانى حادثه در میان گروه سنى 20-35 سال بیش 
گروههاى سنى است. در مورد این نتیجه مى توان به پژوهش 
آقاى ایرج محمدفام که حوادث ناشى از کار در شرکت الومینیوم 
اراك را بررسى کرده اند، اشاره کرد که در آن مشخص شده 
18-30بیشتر حوادث در گروه سنى  18-30 سال رخ داده است(8). از 
آنجا که کارگران جوان مهارت و تجربه کمترى دارند، بدست 
آمدن چنین نتیجه اى منطقى به نظر مى رسد. اما به علل دیگرى 
جوانان  بین  غرور در  و  حس کنجکاوى  بودن  باالتر  همچون 

نسبت به سایر گروهها نیز مى توان اشاره کرد.
بیشتر  سال  سابقه 10-5  با  کارگران  بین  در  حوادث  فراوانى 
شده تعداد حوادث رخداده کمتر شده است.این مطلب مشابه 
یافته هاى ترى دیل و جان برکوت است که نتایج مطالعه آنها 
نیز نشان دادبروز حوادث با افزایش سابقه کار رابطه معکوس 
دارد(9). علت این امر آن است که هر چه سابقه کارى افراد 
بیشتر شود، مهارت و تجربه عملى افراد باالتر رفته و بالتبع کمتر 

دچار حادثه خواهند شد.
که  دهد  مى  نشان  کارى  شیفت  حسب  بر  حوادث  فراوانى 
بیشترین حوادث در شیفت روز رخ داده اند. کارگران در ساعت 
10 صبح استراحت کوتاهى دارند و اکثر حوادث قبل از ساعت 
از  پس  افراد  مى تواند خستگى  علت آن  داده اند که  10 رخ 
آنکه  بدلیل  این  بر  عالوه  باشد.  سنگین  کار  ساعت  حدود 3 
13 تا 13  زمان ناهار و استراحت پرسنل است، کارگران  ساعت 12
و  شده  تمام  کارشان  تا  کرده  عجله  بسیار  ساعت 12  از  قبل 
فرصت  از ناهار  بدین ترتیب بعد  به رستورات رفته و  زودتر 
کمى براى استراحت داشته باشند و همین عجله در کار باعث 
اشتباهات وبدنبال ان وقوع حوادث مى شود. از دیگر علل باالتر 

بودن بروز حادثه در این شیفت ان است که تعمیرات در شیفت 
روز انجام شده و امد و شد در این شیفت بیشتر است. در این 

مورد نیز نتایج مشابه پژوهش آقاى محمدفام(8) مى باشد.
فراوانى حوادث بر حسب اعضاى آسیب دیده در شرکت مورد 
مطالعه نشان مى دهد که بروز جراحات و آسیب ها در ناحیه 
دست و پا بیش از سایر اعضاء بدن بوده است که علت آن مى 
سنگین  کارهاى  انجام  دست،  توسط  کارها  شدن  انجام  تواند 
هاى  یافته  مشابه  نیز  یافته  باشد.این  دستى  ابزارهاى  با  کار  و 

Bylund) و Bylund و Bjornstig (10) مى باشد. محمدفام(8
بررسى در زمینه علل وقوع حوادث مشخص مى کند که از 130
103، 103 مورد  1387 تا 1387 فقره حادثه رخ داده در طى سالهاى 1384
27 درصد) و 27 مورد به علت شرایط  به علت اعمال ناایمن(2/79

نا ایمن محیط کار(8/20 درصد) مى باشند.
حوادث  ضبط  و  ثبت  سیستم  رسد  مى  نظر  به  گیري:  نتیجه 
حوادث  وقوع  علل  بررسی  بدون  و  کنونى  شکل  به  کارخانه 
تمرکز  با  است  و الزم  مطالعه نبوده  مورد  صنعت  پاسخگوى 
بر روى علل بوجودآورنده حوادث در این صنعت، با استفاده 
از راهکارهاى کنترلى مناسب  در جهت پیشگیرى، کاهش یا 
محدود کردن پیامدهاى ناشى از آنها اقدامات الزم بعمل آید. با 
WHتوجه به نتایج بررسى برگه هاى کار 5WH، برخى از مهمترین 
راهکارهاى پیشنهاد شده براى دستیابى به این هدف عبارتند از: 
آموزش موثر و مداوم پرسنل به نحوى که باعث تغییر نگرش 
و رفتار کارکنان شود، سرپرستى و نظارت دقیق بر نحوه انجام 
و نظارت  و تدوین دستورالعملهاى مناسب  صحیح کار، تهیه 
Housekeeping(ضبط  هاى  برنامه  اجراى  انها،  اجراى  بر 
مى  غیره  و  فردى  حفاظت  هاى  برنامه  منظم  اجراى  وربط)، 

باشد.   

نظام الدینى و همکاران
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