
 تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کارثبت شده در 
سازمان تأمین اجتماعی کشور و ارزیابی هزینه هاى اقتصادى 

آن در طول سال هاى 1390 تا 11394
1 عادل مظلومی2: محمدرضا سید مشکاتی3، رضا فضلی۴، مصطفی حسینی۵

 چکیده:
هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی 
کل کشور و ارزیابی هزینه های اقتصادی آن در طول سال های 1390 تا 1394 است. مطالع  حاضر از نوع 
توصیفی- تحلیلی است که حوادث ثبت شده در سازمان تأمین اجتماعی طی سال های 1390 تا 1394 انجام 
شد. ابتدا داده های اولیه حوادث در سیستم ثبت حوادث تأمین اجتماعی استخراج و پس از طبقه بندی، تحلیل 
و محاسبات آماری انجام شد. از آزمون چندمتغیره و محاسبات اقتصادی در تحلیل داده ها استفاده گردید. 
سال های از از دست رفت  زندگی توسط جدول طول عمر محاسبه شد. امید به زندگی برای فوت شدگان و 
ازکار افتادگان کلی از جدول های طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثاب  سالهای از دست رفت  زندگی به 
عنوان شاخص دالی محاسبه شده است. این شاخص با مدل )ANSI( نیز برآورد شد. بر حسب آمار تأمین 
اجتماعی، درصد افراد حادثه دیده به نسبت بیمه شده، طی این پنج سال؛ 1390 تا 1394، تقریباً ثابت بوده 
است. به طوری که ضریب شیوع حادثه در سال 90، 1,88 و در سال 94 با سیر نزولی به 1,47 کاهش پیدا 
کرده است. همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود 60 درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی 
و قطع عضو، سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است. سال 92 بیشترین آمار از کار افتادۀ کلی 
و فوت را بین این پنج سال بر حسب شاخص دالی و ANSI )به ترتیب 11994 و 5224 سال( داشته است. 
مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان )سال 1396( تقریباً از سال 1390 تا سال 1392 حالت صعودی داشته 
است بر اساس نتایج حاصل، با وجوِد کاهش تدریجی شیوع بیماری ها در سال منتهی به 95، توجه به کاهش 
شیوع آنها از جنب  علل حوادث و اثرات اقتصادی آن بسیار مهم است. به خصوص از دیدگاه حفظ حرمت 

وکرامت انسانی همچنین از جنب  بهره وری سازمان توجه به اقدامات پیشگیران  حوادث شغلی مهم است.
کلمات کلیدی: حوادث شغلی، هزینه های اقتصادی، تأمین اجتماعی
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 مقدمه
توسع  صنایع و فناوری باوجود آثار مثبت و ارزشمند، آثار و عوارض ناخوشایندی نیز به همراه دارد. 
حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی از جمله پیامدهای ناگواری هستند که با توسع  صنایع و 
فناوری، زندگی انسان و به ویژه کارکنان را تهدید می کند. در کنار تالش های فراوان برای کاهش 
حوادث شغلی سازمان بهداشت جهانی آمار حوادث را فاجعه بار خوانده به طوری که آن را یک اپیدمی 
در حوزۀ بهداشت عمومی مطرح کرده و همچنین یک ریسک فاکتور اساسی در بخش های بهداشتی، 

.)Benjamin,2008 ( اقتصادی و اجتماعی عنوان کرده است

حوادث و بیماری های ناشی از کار به حوادثی اطالق می شود که در حین انجام دادن کار در محیط 
کاری اتفاق بیفتد و منجر به صدمات مرگ بار و غیر مرگ بار شود. این حوادث در حال حاضر سومین 
علت مرگ و میر در جهان به حساب می آید. بیشتر حوادث ناشی از کار را می توان پیشگیری کرد و 
افزون بر آن می تواند باعث ناتوانی، کاهش یافتن درآمد و تغییر در زندگی کارکنان و خانواده هایشان 
.) Sanne, 2008( گردد و به تبع آن اثرات قابل توجهی را نیز بر اقتصاد و تولیدات کشورها داشته باشد

بر حسب آمار سازمان بین المللی کار حدود 374 میلیون حادثه یا بیماری غیر مرگ بار و 2/78 میلیون 
حادثه یا بیماری مرگ بار در سال اتفاق می افتد )ILO(. با توجه به اینکه این گونه حوادث به صورت 
بالقوه قابل پیشگری هستند، وقوع آنها به علت بی توجه بودن، بی عدالتی و عدم رعایت قوانین و مقررات 
است. )3(طبق مطالعه ای که عابدی و همکاران در سال 1388 در شهر کرج انجام دادند در بین عوامل 
بروز حوادث شغلی، سقوط و لغزیدن با 37% فراوانی و همچنین صنعت و ساخت و ساز جمعاً با %54 

فراوانی بیشترین بودند.

حوادث و بیماری های ناشی از کار از مهم ترین علل غیبت از کار، نقص عضو، از کار افتادگی و حتی 
مرگ و میر و همچنین کاهش بهره وری و ناراحتی های انسان و افزایش هزینه ها در صنایع مختلف 
است )محمد، 1378 (. بر اساس اصول اولی  اقتصاد بهداشت، هر بیماری، ازکارافتادگی یا مرگ زودرس 
به نوعی هزینه محسوب می گردد، از این رو سنجش بار بیماری یا بار تحمیلی به علت ازکارافتادگی یا 

مرگ زودرس به مقیاس پولی برای برنامه ریزی رفع آن ضروری است )ادیب نیا، 1384(.

در این مطالعه با توجه به اهمیت حوادث شغلی و تأثیرات آن بر جان و مال افراد با در نظر گرفتن 
ویژگی های کلی حادثه و مشخصات دموگرافیک افراد، اثر و سهم هر یک از فاکتورهای بروز حوادث 
و همچنین سال های از دست رفت  عمر و هزینه های اقتصادی مربوط به آن طی سال های 1390 تا 

1394 با توجه به آمار تأمین اجتماعی کل کشور را به دست آمد.
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 روش کار
این پژوهش یک مطالع  توصیفی تحلیلی است که عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از کار طی سال های 
1390 تا 1394 را بررسی و تعیین می کند. در این مطالعه کلی  حوادث ثبت شدۀ موجود و در دسترس 
در سازمان تأمین اجتماعی کل کشور در طی سال های مذکور بررسی گردید. ابتدا داده های اولی  
حوادث شامل سن، جنس، شیفت، اطالعات محل، تأهل، علت، نوع حادثه، نتیج  حادثه که در سیستم 
ثبت حوادث تأمین اجتماعی وجود داشتند استخراج و پس از طبقه بندی آنها، تجزیه و تحلیل آماری 
شدند. در نهایت به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی طرح و بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکرشده 
لجستیک  رگرسیون  مدل  ارائ   منظور  به  آزمون های چندمتغیره  از  کار  از  ناشی  متغیر حوادث  با 

چندمتغیرۀ دقیق استفاده شد.

در نهایت تعیین سال های از دست رفت  زندگی بر اثر حوادث شغلی بر اساس جدول طول عمر 
کارافتادۀ  و  فوت شده  برای هر  در هر گروه سنی  زندگی  به  امید  برآورد  این،  برای  محاسبه شد. 
کلی از جداول طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثاب  سال های از دست رفت  زندگی به عنوان 
شاخص دالی محاسبه گردید. بر طبق این، سال های از دست رفت  زندگی برای هر فرد، از اختالف 
سن امید به زندگی فرد و سن فوت )سن از کار افتادگی( آن به دست آمد. در پایان هم سال های 
از دست رفت  عمر را با شاخص دیگری به نام )ANSI( به دست آمد. به دلیل اینکه در این مطالعه 
از کارافتادگان کلی طبق دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی معادل فوت شدگان در نظر گرفته 
شده، سال های زندگی از دست رفته معادل )روش ANSI( برای هر فوت شده 6000 روز )16/43 
سال( است که در مطالع  حاضر همان سال های از دست رفته برای از کارافتادگان کلی هم در نظر 

گرفته شده است.

به بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکرشده با متغیر حوادث ناشی از کار از نرم افزار R و آزمون های 
نهایی  مدل  ارائ   برای  دقیق  چندمتغیره  لجستیک  رگرسیون  مدل  ارائه  منظور  به  چندمتغیره 

استفاده شد.

 نتایج
حوادث شغلی در سال های 1390 لغایت 1394، به تفکیک بیمه شده و ضریب شیوع حادثه در جدول 
1 نشان داده شده است که با توجه به آن ضریب شیوع حادثه در سال 90 با 1/88 بیشترین و در سال 

94 با 1/47 کمترین مقدار خود را دارد.
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ضریب شیوع تعداد حادثه دیده بیمه شده مشمول حادثه شغلی سال

88/1 20,399 10,873,799 13۹0

78/1 20,532 11,553,576 13۹1

62/1 19,477 12,021,486 13۹2

51/1 18,916 12,526,014 13۹3

47/1 18,786 12,764,566 13۹۴
جدول شمارۀ ۱: حوادث شغلی در سال های ۱3۹۰ لغایت ۱3۹۴، به تفکیک بیمه شده و ضریب شیوع حادثه

جدول شماره )2( میانگین سنی، سابق  کار و مستمری حادثه دیدگان به تفکیک از کارافتادگی و فوت ناشی 
از کار را نشان می دهد که سن از کارافتادگی حادثه دیدگان )تقریباً 35 سال( و فوت شدگان )تقریباً 39 سال( 

است و سابق  از کارافتادگان )5/8 بطور میانگین سال( و فوت شدگان )به طور میانگین 6/3 سال( است.

فوت ناشی از کار کار افتاده کلی ناشی از کار
سال

سابقه )روز( سن )سال( سابقه )روز( سن )سال(

2269 1/39 2149 64/34 1390
2105 97/37 2108 48/34 1391
2163 93/38 1940 29/35 1392
2477 22/39 2128 74/35 1393
2535 83/39 2399 48/36 1394
جدول شمارۀ 2: میانگین سنی، سابقه کار و مستمری حادثه دیدگان به تفکیک از کار افتادگی و فوت ناشی از کار

از نتایج به دست آمده می توان چنین ادعا کرد که تقریباً نیمی از حوادث طی این سال ها بین گروه 
سنی 25 تا 34 سال اتفاق افتاده است؛ یا به بیانی، تقریباً 90 درصد حوادث شغلی بین گروه سنی 
20 تا 44 سال است، و همچنین بر اساس یافته های پژوهش مردان از نظر حوادث شغلی یک تفاوت 
چشمگیری نسبت به زنان داشته اند )تقریباً 98% به 2%(. در نهایت، تحلیل داده های این بخش به 
تفکیک مرد و زن بودن با استفاده از آنالیز رگرسیون نشان داد تعداد حادثه دیدۀ مرد در طی سال های 
مطالعه روند کاهشی )باضریب کاهش به طور متوسط 528/4 مورد درسال،p=0,01( داشته است. در 

.)p=0,06( صورتی که برای زنان تغییر معناداری در تعداد حوادث مشاهده نشد

همچنین توزیع حوادث بر مبنای شیفت های کاری حادثه دیدگان نشان داد که تقریباً به طور میانگین 
حدود 66/5 درصد حوادث شغلی مربوط به شیفت کاری صبح بوده و بعد از آن، به ترتیب شیفت های 

عصر و شب رتبه دوم و سوم را از نظر درصد حوادث شغلی داشتند.
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بررسی داده های اولیه به تفکیک داخل کارگاهی، خارج کارگاهی بودن و نیز حوادثی که حین رفت 
و آمد به محل کار رخ می داده است، نشان می دهد که اکثر حوادث شغلی )حدود 95%(، در طی این 

سال ها در داخل کارگاه اتفاق افتاده است.

جدول شماره )3( حوادث شغلی در سال های 1390 لغایت 1394 را به تفکیک علت وقوع حادثه نشان می دهد 
که مثاًل وقوع حوادث شغلی مربوط به بی احتیاطی کارکنان به طور میانگین 59/5 درصد طی پنج سال بوده است.

علت
13۹013۹113۹213۹313۹۴

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

107299/494841/499287/492462/486305/4وسیله بی حفاظ

81579/367514/364014/369849/353450/2وسیل  معیوب
1204005/561213248/561247426/611293071/641278602/60بی احتیاطی
1908/03315/03215/03517/02813/0نور ناقص

1506/03315/01306/01507/02310/0تهوی  نامطلوب

3315/03717/04723/03919/03918/0لباس خطرناک

24715/123609/118691/019095/010549/0فقدان اطالعات

489579/22493798/22397954/19312162/15315782/14سایر علل

ازدحام و بی نظمی 
12658/010448/08541/010351/016979/0تجهیزات

5425/08439/04924/04422/08238/0عدم آموزش

عدم استفادۀ وسایل 
70628/372336/352758/243115/248829/2حفاظت فردی

145577/6153615/7133656/6145025/7163366/7عدم رعایت مقررات ایمنی

2147710021478100203601001998010021301100جمع

جدول شمارۀ 3: حوادث شغلی در سال های ۱3۹۰ لغایت ۱3۹۴ به تفکیک علت وقوع حادثه

با توجه به تفکیک حوادث شغلی بر حسب نوع حادثه که به وضوح در جدول شماره 4 دیده می شود، 
از بین نتایج حوادث شغلی که به دست آمده است می توان این نکته را یافت که به طور میانگین بیش 
از 92 درصد حادثه دیدگان به بهبودی کامل رسیده اند. همچنین می توان گفت که غرامت نقص عضو 
تقریباً بین نتایج حوادث باقیمانده درصد باهیی داشته است )حدود 5 درصد(. همچنین فقط کمتر از 
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یک درصد حوادث شغلی منجر به فوت شده است.

نتیجه
13۹013۹113۹213۹313۹۴

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

8541/011355/011760/012163/010857/0فوت

18590/017786/020103/116989/018598/0از کارافتادگی کلی

27534/133161/131159/128952/127747/1از کارافتادگی جزیی

86524/496770/494685/478615/498122/5غرامت نقص عضو

189898/931894426/921790291/911755178/921723574/91بهبودی کامل

2039910020532100194771001891610018786100جمع

جدول شمارۀ ۴: حوادث شغلی در سال های ۱3۹۰ لغایت ۱3۹۴، به تفکیک نتیجۀ حادثه

در بین استان های کشور استان تهران بدون در نظر گرفتن تقسیم بندی های مربوط به آن، دارای بیشترین 
درصد حوادث شغلی بین تمام استان های کشور بوده است )در حدود 15 درصد(. بعد از استان تهران، 
اصفهان با تقریباً 9 درصد، خوزستان )تقریباً 7 درصد(، مرکزی )تقریباً 6/5 درصد(، فارس )تقریباً 5/5 
درصد(، آذربایجان شرقی )تقریباً با 5/5 درصد(، قزوین )با 5 درصد( و البرز )تقریباً 4/5 درصد(، دارای 

بیشترین درصد حوادث بین استان های کشور بوده اند.

همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود 60 درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی و 
قطع عضو، سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است. برق گرفتگی، ریزش و ماندن در زیر 
آوار و خفگی که آثار ناگواری دارد، کمتر از 1 درصد حوادث را به خود اختصاص داده اند. همچنین 
توزیع حوادث به تفکیک اندام های آسیب دیده، مطابق با فرمتی که سازمان تأمین اجتماعی تهیه و 
ارائه نموده است، می توان این چنین برداشت کرد باهترین اعضای حادثه دیده دست ها و پاها )در 
مجموع 76/8 درصد کل حوادث( و کمترین حوادث مربوط به صورت، مغز و گردن )در مجموع 4/3 

درصد کل حوادث( بوده است.

حوادث شغلی به وجود آمده در مشاغل شامل فعالیت های فلزات اساسی، ماشین های الکتریکی و غیر 
الکتریکی با میانگین درصد 24/5 درصد و فعالیت های ساختمانی با میانگین درصد 22/6 درصد طی 
سال های 90 تا 93، عمده ترین فعالیت ها همراه با حادثه شغلی بوده اند. به عبارتی 60 درصد حوادث 
مربوط به 3 بخش صنایع فلزی، ساختمان و پیمانکاری ها است که توجه به این 3 بخش در کاهش 
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حوادث اثرگذاری زیادی دارد؛ و در حدود 93 درصد حادثه دیدگان آموزش مناسب در محل کار ارائه 
نشده است و کمی بیشتر از 7 درصد حادثه دیدگان آموزش مناسب دیده اند. همچنین 66/7 درصد 

کارگران از وسیله حفاظت فردی استفاده نمی کردند.

تعیین سال های از دست رفت  زندگی بر اثر حوادث شغلی بر اساس جدول طول عمر محاسبه می شود. 
برای این منظور برآورد امید به زندگی در هر گروه سنی برای هر فوت شده و ازکارافتادۀ کلی از جداول طول 
عمر استخراج و مجموع آنها به عنوان سال های از دست رفته زندگی محاسبه شده است )شاخص دالی(. 
بر طبق این شاخص سال های از دست رفت  زندگی برای هر فرد، از اختالف سن امید به زندگی فرد و سن 
فوت )سن از کار افتادگی( آن به دست می آید. نمودار شماره 1 سالهای از دست رفت  عمر طی سال های 
1390 تا 94 بر حسب شاخص دالی را نشان می دهد. مجموع سال های از دست رفت  کلی طی این سال ها 

در سال 92 به بیشترین مقدار خود )11994 سال از دست رفته( طی این پنج سال رسیده است.

معادل  اجتماعی  تأمین  سازمان  دستورالعمل  کلی طبق  کارافتادگان  از  مطالعه  این  در  اینکه  دلیل  به 
فوت شدگان در نظر گرفته  شده، سال های زندگی ازدست رفته معادل )روش ANSI( برای هر فوت شده 6000 
روز )16/43 سال( است که در مطالعه حاضر همان سال های ازدست رفته برای ازکارافتادگان کلی هم در نظر 
گرفته  شده است. سال های از دسته رفته عمر طی این پنج سال بر حسب شاخص ANSI در نمودار شماره 2 
آورده شده است. بر طبق این آمار سال های از دست رفته زندگی برای از کار افتادگان و فوت شدگان در سال 

1392 با مجموع سال های از دست رفته 5224,74 سال، بیشترین آمار را نشان می دهد.

جدول شماره 5 مجموع ارزش فعلی تعهدات هزینه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به علت حوادث 
شغلی منجر به فوت و از کار افتادگی کلی طی سال های 1390 تا 1394 در سال مورد بررسی )1396(

مبالغ به ریال می باشد.

سال
مجموع پرداخت بابت مستمری 

معادل ارزش سال 13۹6
مجموع مبالغ حق بیمه پرداخت 

نشده معادل ارزش سال 13۹6
 مجموع ارزش فعلی تعهدات 

سال 13۹6

1390548,823,350,500۱۸۲,۵۷۹,۵۳۴,۶۰۰۷۳۱,۴۰۲,۸۸۵,۱۰۰

1391573,863,112,900189,374,827,270763,237,940,170

1392662,048,081,400206,899,967,770868,948,049,170

1393598,147,640,700197,388,721,430786,536,362,130

1394587,290,528,900193,805,574,520781,096,103,420

جدول شمارۀ ۵: ارزش فعلی تعهدات هزینه شده سازمان تامین اجتماعی
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همان طور که در جدول شماره 5 نشان داده شده است، مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان )سال 1396( 
تقریباً از سال 1390 تا سال 1392 حالت صعودی داشته است و در سال 1392 تقریباً با هزین  انسانی 

معادل 86/89 میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین سال های 1390 تا 94 را برای سازمان در بردارد.

 بحث
این مطالعه با هدف تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبت شده در سازمان تأمین 
اجتماعی کشور و ارزیابی هزینه های اقتصادی آن طی سال های 1390 تا 1394 انجام شد. به طور 
کلی درصد افراد حادثه دیده نسبت به بیمه شده تغییرات زیادی طی این چند سال نداشت. با توجه 
به تقسیم بندی حوادث شغلی بر حسب نوع حادثه به طور میانگین بیش از 92 درصد حادثه دیدگان 
به بهبودی کامل رسیده اند. همچنین غرامت نقص عضو تقریباً درصد باهیی داشته )حدود 5 درصد( 
و فقط کمتر از 1 درصد حوادث شغلی منجر به فوت شده است و همچنین در سال 92، سال های از 
دست رفته زندگی از کارافتادگان و فوت شدگان ناشی از کار بر حسب شاخص دالی و ANSI به ترتیب 

با 11994 و 5224 سال، باهترین آمار بین این 5 سال را به خود اختصاص داده است.

با توجه به جدول توزیع حوادث بر اساس فاکتورهای مختلف حادثه دیدگان شغلی می توان چنین 
برداشت کرد که سن ازکارافتادگی )تقریباً 35 سال( حادثه دیدگان به نسبت فوت شدگان )تقریباً 
39 سال( پایین تر بوده، ولی تقریباً سابق  از کارافتادگان )5/8 به طور میانگین سال( و فوت شدگان 
)به طور میانگین 6/3 سال( به هم نزدیک بوده است. همچنین می توان گفت که سن از کارافتادگان 
ناشی از حوادث شغلی تقریباً حالت صعودی داشته و در سال 1394 در باهترین سن )تقریباً 36 

سال( نسبت به سال های قبل دچار ازکارافتادگی شده اند.

تحلیل آماری در رابطه با توزیع حوادث بر مبنای شیفت های کاری حادثه  دیدگان با استفاده از آنالیز 
کای دو نشان داد که تفاوت معناداری از نظر تعداد حادثه در شیفت های مختلف در طول سال های 
مطالعه دیده می شود. در دوسال آخر مطالعه درصد حادثه دیدگان شیفت صبح کاهش یافته در صورتی 
که درشیفت شب افزایش یافته است )P<0,001(. وجود این میزان حوادث در نوبت صبح با توجه به 

اینکه اکثر کارگران در این نوبت فعالیت می نمایند، امری منطقی است.

بررسی داده های اولیه به تفکیک داخل کارگاهی، خارج کارگاهی بودن و نیز حوادثی که حین رفت وآمد 
به محل کار رخ می داده است، نشان می دهد که اکثر حوادث شغلی )حدود 95%(، در طی این سال ها 
در داخل کارگاه اتفاق افتاده و تقریباً حالت ثابتی نیز داشته است. در این میان حوادث در محوط  
خارج کارگاه سهمی حدود 3/5 % از کل حوادث شغلی را در طی این پنج سال به خود اختصاص داده 
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است. همچنین، در این مورد، افراد مشغول به کار حدود یک درصد از حوادث شان، مربوط به هنگام 
رفت وآمد به محل کار بوده است. این مسئله با توجه به اینکه اغلب اوقات کارگر در محل کار حضور 

دارد منطقی است.

عمده ترین علل وقوع حوادث شغلی مربوط به بی احتیاطی کارکنان )با میانگین 59/5 درصد طی پنج 
سال( بوده، طوری که این عامل در سال های 1390 و 1391 در حدود 56 درصد علت وقوع کل 
حوادث شغلی، ولی در طی سال های 1392 و 1393 یک افزایش قابل تأملی به ترتیب در حدود %61 
و 64% داشته است؛ اما دوباره در سال 1394 به 60 درصد کاهش  یافته با اینکه نسبت به سال های 
1390 و 91 حدود 4% بیشتر بوده است. همچنین غیر از این مورد، سایر موارد، به جز آنهایی که در 
جدول مربوطه قابل  مشاهده است، بیشترین درصد بین عوامل را داشته، طوری که درصد حادثه سازی 
این عامل هم در سال های 90 و 91 حدود 23%، ولی بعد از این مقطع زمانی دیگر سیر نزولی داشته و 
حتی در سال 94 به 14% )حداقل مقدار خود طی این پنج سال( رسیده است. درهرحال، در خصوص 
آمار و اطالعات ارائه شده می توان چنین گفت که در طی سال های 90 تا 93، سقوط و لغزیدن تقریباً 
با میانگین 18 درصد و ضرب خوردگی با میانگین حدوداً 14 درصد، در صدر این لیست قرار دارند. 
همچنین، حادثه هایی که بعد از حوادث فوق الذکر دارای بیشترین درصد هستند می توان به شکستگی، 
بریدگی و قطع اعضا، سقوط اشیا و گیرکردن داخل یا بین اشیا اشاره کرد. همچنین، در مورد تصادف 
با اجسام مختلف و سوانح و مواد سمی که در سال های دیگر درصد حوادث شغلی مربوط به این عوامل 
کم بوده است، ولی در سال 91 به نسبت قابل  درکی این درصد افزایش چشمگیری داشته است. 
در انتها، همچنین می توان گفت که خفگی و مسمومیت ناشی از گاز گرفتی کمترین درصد در نوع 

حادثه های شغلی را به خود اختصاص دادند )تقریباً 0/1 درصد(.

حوادث شغلی به وجود آمده در مشاغل شامل فعالیت های فلزات اساسی، ماشین های الکتریکی و 
غیر الکتریکی با میانگین درصد 24/5 درصد و فعالیت های ساختمانی با میانگین درصد 22/6 درصد 
طی سال های 90 تا 93، عمده ترین فعالیت ها همراه با حادثه شغلی بوده اند. همچنین در رتبه سوم و 
چهارم می توان به فعالیت های پیمانکاری با تعداد حوادثی در حدود 12/5 درصد و صنایع محصوهت 
شیمیایی و کائوچویی با حدود 10 درصد اشاره کرد. آنچه در مورد فعالیت های ساختمانی قابل ذکر 
است این است که درصد حوادث شغلی در این چهار سال با نوسان همراه بوده، طوری که سال 91 
با داشتن 26/68 درصد حوادث شغلی و سال 93 با 16/9 درصد حوادث شغلی مربوط به فعالیت های 
ساختمانی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را در بین این چهار سال داشته اند. حدود 20 درصد 
حوادث مربوط به ساختمان است که معموهً آثار این حوادث ناگوار است. حدود 25 درصد حوادث 
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مربوط به صنایع فلزی است. کمتر از 15 درصد حوادث نیز اختصاص به پیمانکاری ها دارد. به عبارتی 
60 درصد حوادث مربوط به 3 بخش صنایع فلزی، ساختمان و پیمانکاری ها است که توجه به این 
3 بخش در کاهش حوادث اثر زیادی دارد. همچنین در مطالعه ای که توسط مهرپرور و همکاران با 
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی ثبت شده در استان یزد در سال های 1386 تا 1387 انجام 
گردید، نتایج نشان داد که در میان کل حوادث صنایع فلزی و ساختمانی هرکدام با 24/7 درصد 
بیشترین آمار مربوط به حوادث را دارند و بیشترین میزان حوادث در نوبت صبح )65/7 درصد( اتفاق 
افتاده است و شایع ترین نوع حادثه گیرافتادگی 32 درصد بوده و در کل 10/8 درصد حوادث منجر به 
مرگ و 9/3 درصد موارد منجر به نقص عضو دائمی شده است. )5( همچنین بر اساس مطالعه ای که 
توسط شفیعیان و همکاران با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک مرگ های ناشی از حوادث شغلی ارجاعی 
به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال 1381 تا 1382 انجام گردید، نتایج مطالعات نشان داد که در 
طول مدت مطالعه 184 مورد مرگ ناشی از کار به پزشکی قانونی شهر تهران گزارش گردیده است و 
تمام مرگ های گزارش شده مرد بودند، به طوری که صنعت ساختمانی با اختصاص حدود 38 درصد این 

مرگ ها به خود پرخطرترین صنعت معرفی گردید )شفیعیان و همکاران 1385(.

به  توجه  با  است  مشاهده  قابل  ازدست رفته  زندگی  سال های  به  مربوط  جدول  از  که  همان طور 
اینکه تعداد زنان ازکارافتاده یا متوفی نسبت به مردان خیلی ناچیز است، بنابراین طبیعی است که 
سال های زندگی ازدست رفته زنان طی این سال ها در مقایسه با مردان مقدار خیلی کمتری را به 
خودش اختصاص دهد. هزم به ذکر است که میانگین سال های ازدست رفته زندگی طی این پنج 
افتادگان زن 43/47 سال، برای مردان ازکارافتاده کلی 38/76 سال و  از کار  سال برای هر یک 
برای مردان متوفی 36/05 سال است. پایین بودن سال های زندگی ازدست رفته برای فوت شدگان 
نسبت به از کارافتادگان به دلیل باه بودن میانگین سن افراد فوت شده نسبت به از کارافتادگان 
است. بر اساس یافته های مطالعه، مجموع سال های ازدست رفت  کلی طی سال های 1390 تا 1392 
حالت صعودی ناچیزی داشته و در سال 92 به بیشترین مقدار خود )11994 سال ازدست رفته( 
طی این پنج سال می رسد )به دلیل باه بودن تعداد افراد حادثه دیده( و بعد از سال 92 سیر نزولی 
ناچیزی به خود می گیرد. همین طور روند سال های ازدست رفته برای مردان دقیقاً از این الگو پیروی 
می کند، ولی همان طور که قباًل نیز اشاره شد، سال های ازدست رفته برای زنان به دلیل تعداد کم 
حادثه دیدگان ونوسانی بودن آمار آنها سیر نوسانی دارد. همچنین سال های ازدست  رفت  زندگی 
برای از کار افتادگان و فوت شدگان بر اساس روش ANSI از روند خاصی طی سال های تحت بررسی 

پیروی نمی کند، ولی در سال 1392 با مجموع سال های ازدست رفته 5224,74 سال به دلیل باه 
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بودن تعداد حادثه در این سال بیشترین آمار را نشان می دهد.

در مبحث ارزیابی اقتصادی مربوط به حوادث شغلی منجر به از کار افتادگی کلی و فوت، مجموع 
تا سال 1392 حالت صعودی  از سال 1390  تقریباً  )سال 1396(  تعهدات سازمان  فعلی  ارزش 
داشته و در سال 1392 تقریباً با هزینه انسانی معادل 86/68 میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین 
سال های 1390 تا 94 را برای سازمان در بردارد. مالحظه می شود که مجموع کل این هزینه بعد از 
سال 92 تقریباً حالت نزولی به خود گرفته است. مطالعه ای مشابه که در سازمان تأمین اجتماعی در 
سال 1393 انجام شد، مجموع هزینه انسانی تعهدات سازمان در حدود 2560 میلیارد تومان برآورد 
شده بود. در این سال کلی  حادثه دیدگان )از کارافتادگی کلی 193 نفر و فوت شدگان 136 نفر(329 
نفر است. در بدترین حالت اگر 30 سال برای نفرات از دست رفته حساب کنیم، هزین  ساهنه برای 
هر نفر تقریباً 260 میلیون به دست می آید که هر ماه برای هر نفر تقریباً 21 میلیون تومان است با 
توجه به مستمری ماهانه تقریباً 600 هزار تومان و 33 درصد حق بیم  مربوط به آن، برآورد مذکور 

خیلی بیش از حد مورد انتظار )عدد نجومی( و غیر واقعی به نظر می رسد.

 نتیجه گیری
با توجه به نتایج این مطالعه تقسیم بندی حوادث بر حسب علت وقوع حادثه از الگو یا استاندارد پیروی 
نمی کند و پیشنهاد می شود ضمن ایجاد سامانه ثبت و گزارش حوادث، سیستم طبقه بندی حوادث 
به صورت بومی شده در این سیستم گنجانده شود. در خصوص نتایج حاصل از حوادث نیز طبقه بندی 
مجددی صورت گیرد و بدین ترتیب می توان پیامدهای ناشی از حوادث را با جزئیات بیشتری رصد 
کرد و بررسی و پایش نمود. در خصوص هزینه های اقتصادی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی، 
از 2 روش استاندارد ANSI و شاخص دالی در برآورد هزینه های تحمیلی استفاده شده است. شاخص 
دالی نشان داد از برآورد عددی باهتری نسبت به ANSI برخوردار است. آنچه در این خصوص مورد 
پرداخت  کنار  در  بلند مدت  و  مدت  کوتاه  غرامت های  نیز  و  دقیق حوادث  آمار  ثبت  است،  تأیید 
مستمری و حق بیمه پرداخت نشده است. در این صورت، ارزیابی هزینه های اقتصادی با دقت باهیی 
قابل ارزیابی و برآورد خواهد بود. در این تحقیق با محدودیت هایی از قبیل عدم همخوانی نتایج حوادث 
در برخی موارد با آمار و ارقام سازمان ها از جمله سازمان پزشکی قانونی مواجه بودیم. ایجاد سیستم 

جامع یکپارچه در خصوص ثبت و گزارش حوادث و تحلیل آنها تاکید می گردد.
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