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  مقاله پژوهشي

  مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

  ۲۳۱-۲۴۶ ،1391دوره یازدهم، مرداد و شهریور 

اجتماعی  نیتأمثبت شده در سازمان  کار از یناش حوادث کیولوژیدمیاپ یبررس

  )1380- 1384( ایران

،6مسعود صالحی، 5وري، حمید س4، فرید زایري3، سمانه اکبرپور2پیشه دل ، علی 1، عباس آقایی1محمود بختیاري

7مصطفی ارجی

  30/6/90: پذیرش مقاله   23/6/90 :دریافت اصالحیه از نویسنده   17/3/90 :ارسال مقاله به نویسنده جهت اصالح   23/12/89 :دریافت مقاله

  چکیده

عوامل  نیتر ز مهمشوند و به عنوان یکی ا حوادث ناشی از کار سومین علت مرگ و میر در جهان محسوب می:زمینه و هدف

 یبررس حاضر پژوهش هدف .اند خطر بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي در جوامع صنعتی و در حال توسعه معرفی شده

  . است بوده یاجتماع نیتأم مهیب خدمات پوشش تحت یرانیا کارگران انیم در یشغل صدمات دادیرو کیولوژیدمیاپ

اجتماعی  نیسازمان تأم درمبناي اطالعات ثبت شده حوادث ناشی از کار،  بر مقطعی -توصیفی  مطالعهاین  :ها مواد و روش

شدگان اجباري و رانندگان  تمامی موارد حوادث ناشی از کار براي بیمه ،جامعه آماري مورد بررسی. کشور انجام پذیرفته است

  .روش هاي آمار توصیفی استفاده شدها از  بررسی و توصیف دادهبراي . بوده است 1384تا  1380هاي  دیده در طی سال حادثه

 نیدیده به دلیل حوادث شغلی تحت پوشش بیمه سازمان تأم فرد آسیب 86437 در این مطالعه از اطالعات موجود :ها افتهی

اجتماعی در  نیمیزان بروز حوادث ناشی از کار در بیمه شدگان سازمان تأم .استفاده شد ،ها مرد بودند آن %7/98 اجتماعی که

هاي قم، ایالم، همدان و کردستان به ترتیب، بیشترین میزان بروز حوادث ناشی از کار را  استان .بوده است %3/0شور حدود کل ک

  .به خود اختصاص داده بودند

با دیگر مطالعات انجام  ،نوع حادثهو حادثه سن، جنس، علت  ی چوناز زوایاي مختلف شغلیالگوي رخداد حوادث :گیري نتیجه

. خوانی دارد هم جهانور و شده در کش

  ، سازمان تأمین اجتماعیحوادث ناشی از کار، ایراناپیدمیولوژي،  :هاي کلیدي ژهاو

تهرانآمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اپیدمیولوژي و آموزشی دانشجوي دکتراي اپیدمیولوژي، گروه  -1

اپیدمیولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایالمگروه آموزشی دانشیار  -2

اپیدمیولوژي، گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابلکارشناس ارشد  -3

مرکز تحقیقات پروتئومیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، استادیار گروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی -4

دانشگاه علوم پزشکی بهشتی ها، استاد اپیدمیولوژي، مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیري از مصدومیت -5

سالمت، دانشگاه علوم مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد ،رسانی و ریاضی، دانشکده مدیریت و اطالعاستادیار گروه آمار ) نویسنده مسئول( -6

  پزشکی تهران

Salehi74@yahoo.com: پست الکترونیکی 021-88883334: ، دورنگار021-88794302: تلفن   

اجتماعی نیتأمي، سازمان مرکزي ا مهیبکارشناس ارشد اقتصاد، کارشناس متخصص اطالعات و آمار  -7
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... کار از یناش حوادث کیولوژیدمیاپ یبررس232

1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  مقدمه

شوند که در  مینامیده حوادث ناشی از کار حوادثی 

پیوندند و  ن انجام وظیفه در محیط کار به وقوع مییح

ن ای. ]1[شوند  هاي کشنده یا غیرکشنده می منجر به آسیب

حوادث در حال حاضر سومین علت مرگ و میر در جهان 

عوامل خطر  نیتر شوند و به عنوان یکی از مهم محسوب می

بهداشتی، اجتماعی و اقتصادي در جوامع صنعتی و در 

 ،سازمان بهداشت جهانی. ]2[اند  حال توسعه معرفی شده

حوادث ناشی از کار را همانند یک اپیدمی در حوزه 

 از یناش حوادث اکثر .]3[رار داده است بهداشت عمومی ق

 منتج توانند یم که نیا بر عالوهو  بوده پیشگیري قابل کار

 یزندگ تیفیک در رییتغ و درآمد کاهش ،یناتوان به

 را یتوجه خور در راتیتأث شوند،  ها آن هخانواد و کارگران

.]4[ گذارند یم کشورها اقتصاد و داتیتول زانیم بر زین

International( کار یالملل نیب ازمانس گزارش طبق

Labour Organization (و صدمه ونیلیم 270 حدود 

 رخ جهان در ساله هر کار با مرتبط مرگ ونیلیم 2 حدود

 بالقوه صورت به حوادث گونه نیا که جا آن از. ]5[ دهد یم

 ،یتوجه یب از یفیصتو ها آن رخداد باشند، یم اجتناب قابل

این سازمان . ]6[ باشد یم نیقوان تیرعا عدم و یعدالت یب

از تولید ناخالص  %4برآورد کرده است که تقریبًا  همچنین

داخلی در کشورها صرف خسارات ناشی از جراحت، مرگ و 

بیماري به علت غیبت کارگر در محیط کار، درمان، مزایاي 

در یک مطالعه . ]7[ود ش از کار افتادگی و بازماندگان می

هاي ناشی از کار که  ، تعداد مرگ2005جهانی در سال 

مورد برآورد شده  312000 بًایتقر اند منجر به مرگ شده

میزان بروز حوادث شغلی  همچنیندر این مطالعه  .است

در.]8[در هر هزار نفر گزارش شد  9در منطقه خاورمیانه 

ان تأمین ایران نیز طبق آخرین گزارش رسمی سازم

نفر به علت  21740تعداد  1388اجتماعی در سال 

اند که از پیامدهاي  حوادث حین کار در ایران آسیب دیده

مورد از کار افتادگی بوده است  234مورد مرگ و  110آن 

]9[.

 یشغل حوادث خطر که  اند دادهمطالعات قبلی نشان 

 رخداد احتمال. باشد یم باالتر کار تازه افراد در

 جوان بزرگساالن و نوجوانان در یشغل يها تیوممصد

 کایآمر در. است شتریب اریبس تر مسن افراد به نسبت

 نیشتریب ،است بوده سال 25 ریز ها آن سن که یکارگران

 اختصاص خود به را شغل از یناش يها يماریب و صدمات

 وجود توجه قابل یهاتیتوج حال هر به یول .]10[ اند داده

 تجربه یب همچون یجوان خاص يها یژگیو یبرخ که دارد

 از ها آن نمودن پرسش از مانع که يغرور وجود ای و بودن

 باعث ،گردد می کار مورد در همکاران ریسا ای کار صاحب

 از .شود یم ها آن انیم در حادثه رخداد خطر شیافزا

 پرمخاطره يها شغل عنوان به که ییها شغل ،یطرف

 جوان افراد استخدام صدد در شتریب شوند یم محسوب

  .باشندیم

 در زنان از شتریب اریبس مردان مشابه، يها تقعیمو رد

به  مرگ و صدمه يباال خطر يدارا يها طیمح و ها شغل

 بر یشغل مشاهدات در تفاوت. ]11[ شوند کار گرفته می

 ییها شغل يها یژگیو در تفاوت خاطر به تیجنس حسب

 به. باشند یم تمتفاو مرگ و صدمه خطر لحاظ به که است

 کنند یم انتخاب را يتر منیا يها شغل زنان ،یکل طور

 در ییتروما صدمات به منجر ياریبس خطر عوامل .]12[

 يموارد به توان یم جمله آن از شوند که یم نیشاغل

 یطراح ندیفرآ و کار محل مخاطرات، با مواجهه همچون

 عوامل ریسا و ياقتصاد مسائل کار، طیمح و سازمان ،آن
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233محمود بختیاري و همکاران

1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 یسالمت ارتقاء و نیتأم جهت. ]13[ دکر اشاره یاجتماع

 و يزیر برنامه يبرا قدم نیاول ،جامعه کی در نیشاغل

 در خطر جادیا عوامل شناخت حوادث، نیا از پیشگیري

وGhodsمطالعه . باشد یم يکار يها طیمح و مشاغل

هاي انجام شده در زمینه  از معدود پژوهش همکاران

ترین علل بروز این حوادث را  مهم هحوادث شغلی بوده ک

عوامل فردي مانند خستگی، چند شغله بودن و مشکالت 

با توجه به فقدان اطالعات . ]14[ کند خانوادگی بیان می

در خصوص وضعیت اپیدمیولوژیک صدمات شغلی در دقیق 

 تیوضعمطالعه حاضر با هدف بررسی  ،کشور

 رگرانکا انیم در یشغل صدمات دادیرو کیولوژیدمیاپ

 در یاجتماع نیتأم مهیب خدمات پوشش تحت یرانیا

امید است . طراحی شد 1384 تا 1380 يها سال فاصله

ریزان بهداشتی در سطح  هاي این مطالعه، برنامه یافته

کشور را قادر سازد که منابع را به نحو متناسب توزیع 

از حوادث  پیشگیريهاي  نموده و میزان پیشرفت برنامه

  .صورت علمی و مؤثر ارزیابی کنندشغلی را به 

  ها مواد و روش

که بر است توصیفی مقطعی   ک مطالعهی پژوهش حاضر

اجتماعی  نیتأممبناي اطالعات ثبت شده توسط سازمان 

حوادث ناشی از کار  ،به طور معمول. صورت پذیرفته است

پس از طی  غالباًو  گردند میبالفاصله پس از رخداد ثبت ن

هاي بازرسی حوادث، در شعب  ارایه گزارشمراحل قانونی و 

براي ثبت این اطالعات . مربوطه به ثبت خواهند رسید

ته و بازرسان سازمان تأمین اجتماعی به محل حادثه رف

را از طریق مصاحبه با  دیده اطالعات مربوط به فرد حادثه

هاي ثبت حوادث  دیده یا همکاران وي در فرم فرد حادثه

ثبت حوادث ناشی از کار  . کنند می شغلی این سازمان درج

ها،  هاي مختلف از جمله بیمارستان در کشور توسط ارگان

اجتماعی  نیاجتماعی و سازمان تأمامور اداره امور کار و 

پذیرد، اما هر کدام از منابع اطالعاتی ذکر شده به  انجام می

هاي حوادث ناشی  نوعی داراي محدودیت در گردآوري داده

براي مثال ثبت . یل سیاست خاص خود هستنداز کار به دل

هاي  بیمارستاندر اطالعات مربوط به حوادث ناشی از کار 

به دلیل سیاست پذیرش خاص هر بیمارستان یا  کشور،

ها، پژوهشگران را به استفاده از منابع  ثبت نامناسب داده

در.کند دیگر جهت انجام کارهاي پژوهشی خود ترغیب می

تر این اطالعات در  یل ثبت مناسباین مطالعه به دل

 يها تیمحدود همچنیناجتماعی کشور و  نیسازمان تأم

هاي سراسر  ها از بیمارستان موجود در گردآوري داده

هاي ساالنه دفتر آمار و  هاي مورد نیاز از گزارش کشور، داده

اجتماعی  نیمحاسبات اقتصادي و اجتماعی سازمان تأم

کردن مورد استفاده قرار از مرتب  پسکشور استخراج و 

با توجه به این که در این پژوهش هر فرد آسیب  .دنگرفت

دیده داراي یک کد نشانگر در پایگاه اطالعاتی سازمان 

شد، از این  اجتماعی بود که توسط بازرسان ثبت می نیتأم

روز حادثه براي شناسایی موارد تکراري بکد همراه با تاریخ 

به دلیل تک  همچنین. ه شددر پایگاه اطالعاتی استفاد

شناسایی موارد تکراري بعد  ،منبعی بودن اطالعات پژوهش

از مرتب کردن به طور شهودي نیز براي دقت بیشتر انجام 

  .گرفت

شیوه ورود یک حادثه به عنوان یک مورد حادثه ناشی 

فرد تحت  - الف: که بوداز کار در این مطالعه بدین صورت 

اطالعات  -ب ،تماعی باشداج نیپوشش بیمه سازمان تأم

 -ج ،دیده در سیستم مکانیزه سازمان کامل باشد فرد حادثه

این فرد به شعب بیمه براي ثبت حادثه در سیستم مکانیزه 

  . اجتماعی مراجعه کرده باشد نیسازمان تأم
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1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

جامعه آماري مورد بررسی نیز تمامی موارد حوادث 

ان حادثه شدگان اجباري و رانندگ ناشی از کار براي بیمه

باشد که به  می 1384تا  1380هاي  دیده در طی سال

اي توسط بازرسان سازمان  نوعی در سیستم ثبت بیمه

محیط پژوهش شامل کل . اند اجتماعی ثبت شده نیتأم

حوادث مرتبط با شغل در کشور بوده و موارد از نظر 

سن، جنس، مکان : هاي اپیدمیولوژیکی از جمله ویژگی

ثه شامل ساعت رخداد حادثه و ماه وقوع حادثه، زمان حاد

حادثه، وضعیت تأهل، علت حادثه، نوع حادثه، عضو درگیر 

وه یدر این مطالعه از ش .اند مورد بررسی قرار گرفته ...و 

Vaziri معرفی شده توسط Nejad]15[  براي تعیین شدت

علت استفاده از . حوادث در سطح کشور استفاده شده است

ین شدت حوادث، دخالت دادن تعداد این روش براي تعی

هاي موجود  حوادث و در نتیجه دقت بیشتر نسبت به روش

هاي مرسوم تعیین شدت حوادث، تنها  در روش. ]16[ است

هاي از دست رفته و تعداد شاغلین مد نظر بوده و تعداد  روز

شدند، که این امر منجر به  حوادث در محاسبات وارد نمی

  . شد وادث میعدم محاسبه دقیق شدت ح

 یبراي بیان نتایج حوادث ناشی از کار که به نوع

بندي  باشند از طبقه بخش از اطالعات موجود می نیتر مهم

در . شده است استفاده ،اجتماعی نیقراردادي سازمان تأم

حوادث ناشی از کار به سطوح  نتایج ،بندي این طبقه

کلی، از  یبهبودي کامل، غرامت مقطوع، از کارافتادگ

جایی که  از آن .اند ی و مرگ تقسیم شدهیافتادگی جز کار

گونه بررسی در  این اطالعات تا زمان انجام مطالعه براي هر

ها  اند، مبناي انتخاب این سال این زمینه نامناسب بوده

نخست در دسترس بودن و جامعیت  ،براي انجام مطالعه

 ثبت حوادث در طی این دوره و دوم نبود یک مطالعه پایه

به منظور انجام مقایسات بعدي و ارزیابی وضعیت حوادث 

ها به کمک نرم افزار  تحلیل آماري داده. باشد شغلی می

SPSS  وصیف براي بررسی و ت. انجام شد 16ویرایش

ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین، انحراف  داده

   .معیار و جداول توزیع فراوانی استفاده شد

  نتایج

فرد  86437از اطالعات موجود لعه در این مطا

با . دیده به دلیل حوادث شغلی استفاده شده است آسیب

شده اصلی اعالم شده در سازمان  توجه به جمعیت بیمه

ساالنه در ( 1384تا  1380هاي  سال مین اجتماعی برايتأ

، میزان بروز حوادث ناشی از کار ]9[) میلیون نفر 6حدود 

اجتماعی در کل کشور  نیدر بیمه شدگان سازمان تأم

تحت  ،کلیه افراد تحت بررسی .بوده است %3/0حدود 

ها  اجتماعی بوده و توزیع آن نیپوشش بیمه سازمان تأم

نفر مرد و %) 7/98( 85276ها  در میان آندهد که  نشان می

میانگین و . اند زن دچار حادثه شدهنفر %) 3/1( 1161

 92/22به ترتیب  هاي مورد بررسی انحراف معیار سن نمونه

هاي  دیدگان طی سال توزیع سنی حادثه .سال بود 33/16و 

هاي مورد  دهد که در تمامی سال نشان می 1384تا  1380

بررسی بیشترین فراوانی رخداد حوادث مربوط به گروه سنی 

سال مورد  5در مجموع در طی  .سال بوده است 29تا  25

بیشتر %) 20( نسبت به مجردین%) 80(بررسی افراد متأهل 

حوادث ثبت شده براي بیمه  .دچار حادثه شده بودند

  .بوده استبه بعد رو به افزایش  1380شدگان مجرد از سال 

تا  1380هاي  دیدگان طی سال حادثه تتوزیع جنسی

بین یک تا یک و نیم  ،در هر سالدهد که  نشان می 1384

  . درصد از حوادث براي زنان رخ داده است

نفر در  1000به ازاي هر  وادث رابروز ح میزان 1جدول 

تا  1380میان زنان و مردان بیمه شده اجباري از سال 
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تعداد افراد براي تعیین میزان بروز، . دهد نشان می 1384

کل به  ،)یک سال(دیده در طول یک فاصله زمانی  حادثه

همان فاصله زمانی تقسیم و فراد تحت پوشش بیمه در طی ا

جدول  بهبا توجه . شده استضرب  1000حاصل در عدد 

توان مشاهده کرد که میزان حوادث ناشی از کار  می، 1

داراي سیر صعودي است و به دلیل تعداد بیشتر بیمه 

شدگان مرد، میزان بروز کلی داراي الگویی همانند الگوي 

  .میزان بروز حوادث براي مردان است

در (ثبت  حوادث به تفکیک جنسیت و سالمیزان بروز - 1جدول 

  )نفر 1000

  1384  1383  1382  1381  1380  جنسیت

862/2031/3186/3325/3672/3مرد

309/0372/0392/0431/0442/0زن

638/2781/2907/2019/3317/3کل

 11تا  9ها بین ساعت  بیشترین حوادث در طی این سال

 رخداد حادثه براي بیمه شدگان. اند صبح به وقوع پیوسته

  .باشد میهاي مختلف داراي الگویی تصادفی  طی ماه

دیده در طی  حادثهافراد هاي شغلی براي  توزیع گروه

که بیشترین دهد  نشان می 1380-1384هاي  سال

هاي شغلی در معرض خطر حوادث شغلی به ترتیب  گروه

هاي الکتریکی و  گروه شغلی فلزات اساسی، ماشین

صوالت شیمیایی ، صنایع مح%)42/23( یکیالکترریغ

 .اند بوده%) 22/6(، صنایع غذایی و دخانیات %)44/11(

از گروه شغلی  %30الی  %20ها بین  متأسفانه در این سال

  .دیدگان ثبت نشده است حادثه

قوع پیوسته را نوع حادثه به وفراوانی توزیع  2جدول 

نشان 1380-1384هاي  طی سال دگانید براي حادثه

هاي ثبت شده، بیشترین فراوانی  وانیبا مقایسه فرا. دهد می

ضرب  ،نوع حادثه به ترتیب مربوط به سقوط و لغزیدن

  .بوده است عضوشکستگی و قطع  ،بریدگی ،خوردگی

دیده در حوادث  عضو آسیبفراوانی توزیع  ،3جدول 

بیش از . دهد ناشی از کار را طی این دوره پنج ساله ارایه می

شدگان  و پاي بیمهبه دست  ،حوادث ناشی از کار 70%

  .رسانند آسیب می

در این مطالعه نتایج حوادث ناشی از کار، طبق 

اجتماعی به پنج گروه  نیبندي قراردادي سازمان تأم طبقه

بهبودي کامل، از : تقسیم شدند که به ترتیب عبارتند از

ی، از کارافتادگی کلی، غرامت مقطوع و یکارافتادگی جز

 نیشده سازمان تأم فراد بیمهبررسی نتایج حوادث در ا. مرگ

% 90دهنده این نکته است که در بیش از  اجتماعی نشان

. ابدی یحوادث ناشی از کار، فرد حادثه دیده بهبودي کامل م

از حوادث ناشی از کار  %3- %5نتایج نشان داد که سالیانه 

و یا فوت فرد ) جزیی یا کلی(منجر به از کارافتادگی 

  . گردد یدیده م آسیب
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  حادثه توزیع انواع حوادث ناشی از کار به تفکیک سال ثبت - 2جدول 

  نوع حادثه

13801381138213831384

)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد

)2/9(1957)5/9(1753)8/9(1670)6/8(1339)1/8(1140وط اشیاءقس

)7/18(3957)1/19(3534)6/18(3194)3/18(2850)7/17(2504سقوط کردن و لغزیدن

)7/13(2907)1/12(2245)5/11(1972)4/13(2080)1/13(1848ضرب خوردگی

)1/8(1712)3/8(1538)7/6(1332)8/6(1063)6/6(934گیر کردن داخل یا بین اشیاء

)1/1(230)0/1(187)3/1(224)4/1(213)6/1(222داخل شدن اجسام در چشم

)0/1(202)1/1(203)1/1(195)9/0(145)0/1(143داخل شدن اجسام در بدن

)5/4(951)0/5(917)9/3(840)9/4(766)1/5(713جا کردن اشیاء هحوادث ناشی از جا ب

)1/3(664)9/2(529)8/2(472)2/3(496)6/3(506سوختگی

)6/0(126)5/0(84)0/4(63)5/0(74)5/0(69از مواد سوزانحوادث ناشی 

)6/0(125)4/0(76)5/0(77)7/0(92)5/0(69سوزي انفجار و آتش

)7/0(144)7/0(132)8/0(137)8/0(123)0/1(147ریزش و ماندن زیر آوار

)8/3(798)0/4(737)7/4(805)6/5(873)5/5(773تصادف با وسایل نقلیه

)2/12(2592)7/11(2174)6/9(1827)3/10(1599)5/10(1486ءبریدگی و قطع اعضا

)6/10(2259)7/9(1789)2/10(1744)9/10(1692)8/10(1529ءشکستگی اعضا

)3/2(487)5/2(465)7/2(460)5/2(394)3/3(467تصادف با اجسام مختلف و سوانح

)8/4(1029)8/5(1087)0/6(1078)1/6(944)7/5(798ی از ابزار ماشینیحوادث ناش

)7/1(360)4/2(438)0/2(349)8/1(287)5/1(215حوادث ناشی از ابزار دستی

)7/0(138)7/0(122)7/0(123)6/0(97)5/0(73برق گرفتگی

)6/2(557)6/2(476)1/3(528)7/2(425)4/3(478سایر حوادث

)100(21195)100(18486)100(17090)100(15552)100(14114کل

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

237محمود بختیاري و همکاران

1391سال ، 3، شماره 11دوره   مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  حادثهدیده در حوادث ناشی از کار به تفکیک سال ثبت  توزیع عضو آسیب - 3جدول 

  عضو 
13801381138213831384

)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد)درصد( تعداد

)5/1(319)5/1(272)6/1(279)0/2(315)6/1(220مهجمج

)4/0(75)3/0(61)6/0(103)5/0(72)6/0(82مغز

)0/2(414)7/1(316)1/2(356)2/2(347)5/2(347چشم

)7/2(579)9/2(533)7/2(467)2/3(498)7/2(379صورت

)0/1(214)8/0(152)8/0(132)9/0(133)7/0(94گردن

)6/22(4797)2/22(4098)2/22(3799)4/22(3493)8/21(3076دست

)8/26(5679)3/27(5067)3/26(4496)8/24(3878)5/25(3603انگشتان دست

)9/1(406)9/1(342)1/2(359)6/2(407)5/2(355تنه

)1/27(5747)6/26(4924)4/26(4495)5/26(4116)8/27(3921پا

)1/3(656)3/3(603)4/3(585)2/3(493)2/3(456انگشتان پا

)5/3(735)8/3(696)0/4(687)2/4(646)8/3(555ستون فقرات

)2/3(673)4/3(627)3/3(569)8/2(429)8/2(392تمام بدن

)2/3(686)3/3(602)3/3(557)2/3(492)7/2(386سایر اعضا

)0/1(215)0/1(193)2/1(206)5/1(233)8/1(428نامشخص

)100(21195)100(18486)100(17090)100(15552)100(14114کل

در بررسی حوادث ناشی از کار بدون در نظر گرفتن 

هاي  توان دریافت استان شدگان هر استان، می تعداد بیمه

داراي بیشترین و ) %81/8(و اصفهان %) 14/12(تهران 

و خراسان %) 42/0(هاي سیستان و بلوچستان  استان

موارد حوادث ناشی از کار  نیتر داراي کم%) 22/0(جنوبی 

ها و حوادث رخ  شده با در نظر گرفتن تعداد بیمه. اند بوده

، )85/3(، ایالم )94/3(هاي قم  داده در هر استان، استان

ترتیب، بیشترین به ) 61/1(و کردستان ) 94/2(همدان 

نفر بیمه  1000میزان بروز حوادث ناشی از کار را به ازاي 

  .بودند  ه به خود اختصاص دادهشد

رفته به علت  با در دست داشتن روزهاي از دست

شدگان و تعداد حوادث رخ داده در هر  حوادث، تعداد بیمه

Vaziriه شده توسط یسال و با استفاده از روش ارا Nejad

 ،ان شدت حوادث را به تفکیک سال مورد بررسیتو می ]15[

شدت حوادث بر مبناي نوع  4 در جدول .محاسبه نمود

  .درمان و سال مورد بررسی، محاسبه شده است
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دیده اساس نوع پذیرش افراد حادثهر بمورد بررسی  هاي حادثه به تفکیک سال هرن شدتیتعی -4جدول 

ــوع  نــ

  پذیرش 
  سال

  روزهاي از دست رفته

  ر یک سالد

  سال زندگی -نفر

  از دست رفته

سال از دست  - متوسط نفر

*رفته به ازاي هر نفر

تعداد حوادث 

در هر سال

شدت هر 

حادثه

  بستري

13801634979/44837/064577/129

13811252631/34613/0165602/37

13821426006/39664/0214305/31

13834044881/1108/1262849/68

13845765295/15747/2335856/73

  سرپایی

138058610376/160501/301346981/222

138163493755/173910/311389681/223

138271631450/196238/331494732/223

138376320597/209015/341585835/215

138482815792/226850/351783702/199

  .باشد نفر جمعیت می 100000فر در سال از دست رفته و شدت به ازاي هر ن-مقیاس متوسط نفر  :*

رفته،  ، نفر سال زندگی از دستدر این جدول به ترتیب

رفته به ازاي هر نفر و شدت هر  متوسط نفر سال از دست

  .حادثه محاسبه گردیده است

  بحث

ي رخداد دهند که الگو نتایج حاصل از مطالعه نشان می

حوادث در کشور از زوایاي مختلف از جمله سن، جنس، 

علت حادثه، نوع حادثه و غیره با دیگر مطالعات انجام شده 

با . خوانی دارند هم باًیدر کشور و در سایر نقاط دنیا تقر

شدگان سازمان  مشاهده توزیع فراوانی حوادث در بیمه

ابیم ی سال مورد بررسی در می 5اجتماعی در طی  نیتأم

 25- 29گروه سنی (تر  که بیشترین حوادث در افراد جوان

هاي سایر مطالعات  اند، که این یافته با یافته رخ داده) سال

علت این امر را . ]17-18[انجام شده در دنیا مطابقت دارد 

تر توسط  و محول کردن کارهاي سخت یتجربگ شاید با کم

  .تر توجیه کرد کارفرما به افراد جوان

رخداد حوادث شغلی براي زنان و مردان در طی  توزیع

از  %5/98دهد که حدود  هاي مورد بررسی نشان می سال

شاید بتوان . اند حوادث را مردان به خود اختصاص داده

گفت که به علت بیشتر بودن تعداد کارگران مرد نسبت به 

توجه و احتیاط بیشتر زنان در هنگام کار  همچنینزنان و 

. گیر این حوادث در زنان شده است موجب کاهش چشم

آفرین  هده گرفتن اغلب کارهاي سخت و خطربه ع ،البته

مطالعات مختلف . نباید از نظر دور داشترا توسط مردان 

نیز میزان بروز حوادث را در مردان بیشتر از زنان گزارش 

بیشتر حوادث در افراد متأهل رخ . ]19-20[ اند کرده

  . مطابقت دارد ]14[با سایر مطالعات اند، که این یافته  داده
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، 1384تا  1380هاي  سال طیدر مطالعه حاضر، 

شدگان سازمان  میزان بروز حوادث ناشی از کار در بیمه

این . بوده است %3/0اجتماعی در کل کشور حدود  نیتأم

در هزار  9برابر  2006میزان بروز براي خاورمیانه در سال 

عه دیگري که توسط در مطال. ]21[گزارش شده است 

Ghods  انجام گرفت، میزان بروز حوادث شغلی در یک

در هزار برآورد گردید  8/3ساله در استان سمنان  5دوره 

هاي بروز برآورد شده هر کدام به نوعی  البته میزان. ]14[

هاي خاص خود هستند، براي مثال در  داراي محدودیت

اطالعات حوادث شغلی از پایگاه اطالعاتی  حاضرمطالعه 

و مورد استفاده قرار شده اجتماعی استخراج  نیسازمان تأم

ال مورد بحث در این خصوص این است که ؤس .اند گرفته

اجتماعی کلیه حوادث رخ داده  نیآیا واقعًا سازمان تأم

ال ؤدهد؟ پاسخ به این س یشده را در سطح کشور پوشش م

ی از جمله چگونگی برخورد کارگر، به عوامل گوناگون

زیرا گردد،  میو همکاران در لحظه بروز حادثه برکارفرما 

به دلیل کم بودن شدت آسیب از سوي  ،بسیاري از حوادث

شوند یا به دالیل دیگري از جمله  کارگران مطرح نمی

دلسرد کردن کارگر توسط همکاران و ناظر، عدم امنیت 

در مورد سیستم پرداخت  شغلی، دالیل قانونی، ناآگاهی

وخسارت، احتمال رد ادعاي کارگر، جدي نبودن آسیب

گر گزارش  هاي بیمه به سیستم ]22-23[ننگ اجتماعی 

همواره در کشور با نوعی کم شماري  ،بنابراین. شوند نمی

این مشکل منحصر به کشور ما  ؛حوادث رو به رو هستیم

در  ،ه استنبوده و همچنان که در مطالعات دیگر ذکر شد

.]24[سایر نقاط دنیا نیز با آن مواجه هستند 

دهد که  بررسی توزیع ماهانه حادثه در کشور نشان می  

الگوي بروز حوادث شغلی تصادفی بوده و در ماه یا فصل 

اي که توسط  در مطالعه. خاصی بیشتر یا کمتر نبوده است

Ghods  انجام گرفت، بیشترین رخداد حوادث شغلی در

میزان بروز این حوادث در فروردین  نیتر و کمدي ماه 

 هاي ، ماهRashidiدر مطالعه  همچنین .]14[ عنوان شد

 اند ها بیان شده ترین ماه تیر و خرداد به عنوان پرحادثه

]25[.

 11تا  9بیشترین حوادث در ساعات  ،در این مطالعه

اند، شاید بتوان گفت که رخداد  صبح به وقوع پیوسته

ث در این ساعات به دلیل پرکارتر بودن بیشتر حواد

ها و انجام کارهاي خطرناك بیشتر در این ساعات  کارگاه

مطابقت با سایر مطالعات  حاضر،هاي مطالعه  یافته. است

بیشترین آمار حوادث  Mohammadfamبه طوري که  دارد

بیان  11تا  9بین  Rashidiصبح و  10را در ساعت 

هاي شغلی مشخص شد  گروه در بررسی. ]25-26[ اند کرده

هاي شغلی در معرض خطر حوادث  که بیشترین گروه

هاي  شغلی به ترتیب گروه شغلی فلزات اساسی، ماشین

 ،صنایع محصوالت شیمیایی، یکیالکتر ریالکتریکی و غ

بندي  باید گفت که طبقه. اند صنایع غذایی و دخانیات بوده

یک  ،اجتماعی نیسازمان تأم شدهشغلی انجام گرفته 

هاي جهانی  بندي قراردادي بوده و بر اساس استاندارد طبقه

توان ادعا کرد که برخی طبقات  می ،از این رو .باشد نمی

ها به درستی  شوند و یا اطالعات آن شغلی از دست داده می

تا  %20شود حدود  همچنان که مشاهده می. شود ثبت نمی

بندي  از حوادث در گروه شغلی نامشخص طبقه 30%

اند که عمالً اطالعات با ارزش زیادي به دلیل  شده

در . رفته استبندي غلط یا عدم ثبت از دست  طبقه

هاي شغلی  آمریکا بیشترین حوادث شغلی در گروه

کشاورزي، ماهیگیري، کارگران معدن و کارگران خدماتی 
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در مطالعات  .]27[ اند سازي ثبت شده در بخش ساختمان

لی کارگران ساختمانی، هاي شغ گروه ،مختلف دیگر

کشاورزي و ماهیگیري بیشترین موارد آسیب را به خود 

.]28-29[اند  اختصاص داده

بیشترین نوع حادثه ثبت شده در این مطالعه به ترتیب 

و شکستگی بوده  ءمربوط به سقوط، بریدگی و قطع اعضا

Vaziri .است Nejad ترین حوادث  در مطالعه خود شایع

.]15[ کند اجسام و سقوط بیان می شغلی را برخورد با

Solomon که بیشترین حوادث شغلی به  کند نیز بیان می

 افتند جا کردن اشیا و سقوط از بلندي اتفاق می هدلیل جا ب

مطالعات دیگري از این قبیل نیز وجود دارند که با . ]19[

بسته . ]30-31[ هستندسازگاري  حاضرمطالعه   هاي یافته

هاي وارده به عضو نیز با  شکل آسیب ،به نوع شغل افراد

یکدیگر تفاوت خواهند داشت، براي مثال در بررسی انجام 

 %70شده در این مطالعه مشخص شد که بیش از 

به ناحیه دست و پاي افراد  هاي وارده مربوط آسیب

Vaziri. باشد دیده می حادثه Nejad  در مطالعه خود بیان

رده در ناحیه دست و هاي شغلی وا که بیشتر آسیب کند می

.]15[ باشد می دگانید پاي حادثه

مطالعه در  ،در بررسی انجام شده بر روي شدت حوادث

به خوبی نشان داده شده است که شدت حوادث  حاضر

هاي مورد بررسی  هاي سرپایی در طول سال منجر به درمان

بررسی . یکسان و رو به کاهشی داشته است روند تقریبًا

در مجموع و ، بستري شدن افرادر به شدت حوادث منج

را  صعوديیک روند ، 1380بدون در نظر گرفتن سال 

نشان هاي مورد مطالعه  براي شدت هر حادثه در طی سال

از  پیشگیريهاي  توان موفقیت برنامه احتماالً می. دهد می

 نیهاي تحت پوشش سازمان تأم حوادث شغلی در کارگاه

ت حوادث ناشی از علتی براي کاهش شدرا اجتماعی 

در مقایسه . هاي منجر به درمان سرپایی دانست آسیب

شدت حوادث منجر به بستري شدن و درمان سرپایی 

هاي منجر  توان دریافت که شدت حوادث براي آسیب می

 از هاي مورد بررسی بیشتر به درمان سرپایی در تمام سال

 .ستاشدت حادثه براي گیرندگان درمان از نوع بستري 

توان در تعداد بیشتر حوادث  ل منطقی این امر را میدلی

رفته براي گیرندگان  هاي از دست روز ،همچنینرخ داده و 

شدت حوادث در  .هاي از نوع سرپایی عنوان کرد درمان

هاي اقتصادي  ریزي ایسه بار اقتصادي حوادث و برنامهمق

مورد توجه بوده و تعیین آن از نیازهاي هر سیستم 

   .باشد بهداشتی می

در خصوص روند به ظاهر صعودي شدت حوادث ناشی 

عد را باید در هاي منجر به بستري فرد چندین ب از آسیب

که صنعتی شدن با مرور زمان  نخست این .نظر گرفت

هاي با  طبع آسیبلاتر و ب منجر به پیدایش مشاغل سخت

که به علت معدود بودن  شود، دوم این شدت بیشتر می

ررسی و عدم اطمینان از ثبت صحیح کلیه هاي مورد ب سال

قضاوت در مورد روند موجود باید با اندکی توجه  ،موارد

براي روشن شدن بهتر مفهوم شدت . بیشتر صورت بگیرد

براي  1384براي سال  شیوه محاسبه آن ،هر حادثه

به طریق زیر هاي منجر به درمان از نوع بستري  آسیب

وزهاي از دست رفته به که تعداد ر با توجه به این .است

 57652برابر با  1384دلیل درمان از نوع بستري در سال 

سال  -، نفر365روز است، پس از تقسیم این عدد بر 

د که در این سال مآ دزندگی از دست رفته به دست خواه

یعنی در . باشد سال زندگی می -  نفر 95/157معادل با 

حوادث  سال زندگی به دلیل -  نفر 95/157، 1384سال 
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سال زندگی از  نفر میاز تقس. شغلی از دست رفته است

 1384دست رفته به تعداد کل افراد بیمه شده در سال 

رفته به ازاي هر سال را  سال از دست - توان متوسط نفر می

تعداد  1384که در سال  با توجه به این. بدست آورد

، ستا  داشتهوجود نفر بیمه شده در کشور  6389810

سال زندگی از دست رفته به  - نفر 470/2ل عدد حاص

در . دهد نفر جمعیت نشان می 100000ازاي هر نفر را در 

با تقسیم عدد بدست آمده بر تعداد حوادث رخ داده  ،نهایت

در . نمود نییتوان شدت هر حادثه را تع در سال مذکور می

ایران به دلیل عدم وجود یک سیستم جامع ثبت و گزارش 

هاي پایین  عدم گزارش حوادث با شدت ینهمچنحوادث و 

هاي شغلی ناایمن و  و برخی عوامل دیگر از جمله محیط

با شدت باالي حوادث  ،هاي امداد و نجات ضعف سیستم

باید گفت که در کشورهاي . ]32[ شغلی رو به رو هستیم

هایی  رغم محدودیت علی ،در حال توسعه از جمله کشور ما

هاي  وجود دارد، آنالیز داده ها که در خصوص کیفیت داده

تواند اطالعات مهمی را براي  معمولی هنوز هم می

برخی  همچنین. ]33[آشکار سازد  مرتبطهاي  سیستم

رغم  د که علیندار بیان می نظران صاحبو  نیمحقق

هاي موجود در دسترسی به اطالعات حوادث  محدودیت

شغلی با کیفیت مناسب، این اطالعات هنوز هم شایسته 

کارهاي  توجه بیشتري هستند، چرا که ممکن است راه

ها و ارائه  بسیار مفیدي را در جهت تعیین اولویت

-35[براي ما به ارمغان بیاورند  پیشگیريهاي  استراتژي

بندي شغلی قراردادي انجام  طبقه ،در این مطالعه. ]34

آن با عدم تطابق اجتماعی و   شده توسط سازمان تأمین

المللی، امکان از دست رفتن برخی اطالعات  بندي بین طبقه

اطمینان کافی از صحت مقایسه نتایج این عدم مهم و 

المللی،  مطالعه با سایر مطالعات انجام شده در سطح بین

از  همچنین. تواند نتایج را محدود به کشور نموده باشد می

اطمینان کافی از ثبت  ، عدمهاي دیگر مطالعه محدودیت

تواند  باشد که می اده در سطح کشور میکلیه حوادث رخ د

  .گرددبه کم شماري منجر 

گیري نتیجه

از زوایاي  ،در کشور شغلیالگوي رخداد حوادث

مختلف از جمله سن، جنس، علت حادثه، نوع حادثه و 

با دیگر مطالعات انجام شده در کشور و در سایر نقاط غیره 

سایر  با مطالعهمقایسه نتایج این . دارندمطابقت  بًایدنیا تقر

به لحاظ  ،در زمینه حوادث شغلی مطالعات انجام شده

 نیبندي شغلی سازمان تأم استاندارد نبودن سیستم طبقه

باید با قدري توجه همراه  استانداردهاي جهانی، اجتماعی با

ج این مطالعه توسط یامید است با در نظر گرفتن نتا. باشد

کشور به بحث پژوهش در حوادث شغلی در  ،مسئولین

تر به میان آورده شود و نقاط  صورت فراگیرتر و منسجم

ضعف و قوت سیستم ثبت حوادث شغلی در کشور با انجام 

  .هاي آتی بهتر نشان داده شود پژوهش

  تشکر و قدردانی

بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب معاونت  حاصل مقاله این

در سال  13712د ک پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با

 اجرا تهران پزشکی علوم دانشگاه حمایت با که باشد یم1390

از جناب آقاي صادق بختیاري به خاطر همکاري . است شده

.شود صمیمانه در انجام این پژوهش تشکر و قدردانی می
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An Epidemiologic Survey of Recorded Job-Related Accidents by Iranian Social

Security Organization (2001-2005)
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Background and Objectives: Work-related injuries are considered as the third cause of mortality across the

world and have been introduced as one of the health, social and economic risk factors amongst industrial and

developing communities. The present epidemiologic survey aimed to assess the work-related accidents among

Iranian workers who were insured by the Social Security Organisation.

Material and Methods: This was a descriptive cross sectional study using recorded data on work-related

accidents by the Social Security Organization of Iran. All obligatory insured workers and drivers who were

injured during work times between 2001 and 2005 were included. Descriptive statistics were used to investigate

and describe the data.

Results: Available data of 86437 work-related injured persons including 98.7% males were investigated. During

the study years, work-related accidents incidents rates among insured were about 0.3%. Considering the

frequency of insured workers and accidents happened, Qom, Ilam, Hamadan and Kurdistan provinces had the

maximum work-related injuries per 1000 insured workers.

Conclusions: Occurrence pattern of occupational accidents in the country from different aspects of age, gender,

accident cause, the kind of accident and etc, with other studies in the country and in other parts of the world are

almost consistent.
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