
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  589  1383 همدان _چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران  
  

  
 

 
  بررسی حوادث ناشی از کار در شاغلین صنایع و کارگاههای تحت پوشش سازمان                   

   )1379 -81( تأمین اجتماعی کرمانشاه طی سالهای 
@ @

  3 ، حسن سفیدکار2 ، بیژن صبور1مسعود قنبری

ـ عضو 2کرمانشاه  ، پزشکی  ای و عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم  کارشناس ارشد بهداشت حرفه-1
  ای   کارشناس بهداشت حرفه_  3پزشکی کرمانشاه ،  هیأت علمی دانشگاه علوم

  
  چکیده

حوادث کاری به هر شکلی باشند مشکالت زیادی را از نظر اقتصادی و اجتماعی بـر جامعـه تحمیـل                    
تقیم نیـز باعـث     این دسته حوادث عالوه بر خسارتهای مستقیم و صدمه به اشخاص، بطور غیـر مـس               . کنند  می

توانـد   از سوی دیگر آگاهی از وضعیت حوادث و شناسـایی علـل آنهـا مـی    . شوند خسارت و رکود کاری می 
راهگشای پیشگیری از تکرار وقوع آنها باشد، لذا ایـن مطالعـه در همـین راسـتا انجـام گرفتـه و در آن کلیـه                   

 1379-81انـشاه طـی سـالهای       حوادث کاری شاغلین تحت پوشش سازمان تـأمین اجتمـاعی شهرسـتان کرم            
  .بررسی شده است

های گزارش حادثه موجـود       های آماری حوادث و فرم      ین مطالعه بصورت توصیفی و با استفاده از فرم        ا
آوری شـده شـامل مشخـصات فـردی           های جمـع    داده. در واحد بازرسی کار شهرستان کرمانشاه انجام گرفت       

به حادثه ماننـد علـل ، پیامـدها ، زمـان و محـل حادثـه                 دیده مانند سن و جنس و خصوصیات مربوط           حادثه
  .باشد می

 نفـر بـوده   43دیده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سالهای مورد بررسی  تعداد کل افراد حادثه  
اند و طی سـالهای مـورد بررسـی بیـشترین تعـداد                نفر دچار حادثه شده    3/14که به طور متوسط در هر سال        

نتایج تحقیق همچنـین نـشان داد   . باشد  می81 و کمترین تعداد حادثه مربوط به سال 80حادثه مربوط به سال     
( و در مرتبه بعدی صنایع سـاختمان        )  درصد   6/25با  ( که بیشترین حادثه مربوط به صنایع غذایی و دارویی          

 صـبح   8-10رخ داده و سـاعات      )  درصـد    7/97( بوده و حوادث بیشتر در داخـل کارگـاه          )  درصد   3/23با  
همچنـین حـوادث بیـشتر در ماههـای         . به خـود اختـصاص داده اسـت       )  درصد   6/18با  ( بیشترین حادثه را    

-34و برای گروه سنی  )  درصد   100با  ( و برای مردان    )  درصد   14هر کدام با    ( فروردین، خرداد، تیر و آذر      
و سپس بـا  )  درصد 3/16با ( دیپلمه و نیز افراد )  درصد 4/81با ( و افراد متأهل )  درصد 9/27با (  سال   30

  شود که بیشتر کـارگران آمـوزش   از جنبه دیگر مالحظه می. رخ داده است)  درصد   14با  ( سواد بدون مدرک    
  .اند دچار حادثه شده)  درصد 5/60با (  سال 5و با سابقه کاری کمتر از )  درصد 86با( ندیده   

و عامـل اصـلی     )  درصـد    5/46بـا   ( انـد     آفرین بوده    حادثه آالت بیشتر   نتایج تحقیق نشان داد که ماشین     
( آالت و وسـایل متفرقـه    و در مرتبه بعدی ماشین )  درصد   9/27با  ( ایجاد حادثه در مرتبه اول عوامل متفرقه        

)  درصد   1/58با  ( از نظر نتایج حادثه مشخص گردید که بیشتر دستها          . عامل حادثه بوده است   )  درصد   14با  
موارد منجـر بـه     )  درصد   7( موارد منجر به قطع عضو و در        )  درصد   6/25( شده و حوادث در     دچار آسیب   
  .اند دیده شده فوت حادثه

های تحقیق شاید بتون گفت نامطلوب بودن آمـوزش شـاغلین شهرسـتان و     در مجموع با توجه به یافته  
 فردی و بکارگیری نامناسب     نیز نامناسب بودن وضعیت محیط کاری و نیز در دسترس نبودن وسایل حفاظت            

توان   از طرف دیگر، با توجه به نتایج تحقیق می        . شوند  وسایل حفاظتی موجود باعث بوجود آمدن حوادث می       
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لذا ضـرورت دارد   . گفت آمار فوت و قطع عضو شدگان از درصد باالیی نسبت به سایر صدمات برخوردارند              

 مربوط به حوادث و تأثیر هریک بطور دقیق تعیـین           های بیشتری به عمل آمده تا علل        خصوص بررسی   در این 
  .شده و اقدامات مناسب بعدی صورت گیرد

  حوادث کاری  ـ شاغلین ـ تأمین اجتماعی ـ کرمانشاه       :کلمات کلیدی
  مقدمه 

گیر کشورهای مختلف و از جمله کـشور ایـران بـوده ، حـوادث کـاری                   از جمله معضالت اجتماعی که گریبان     
ث ناشی از کار ممکن است به جان انسانها صدمه وارد کنند و یا باعث از بین رفتن مواد موجود، به هم           حواد. هستند

سازی محـیط کـار و غیرقابـل          آالت و دستگاهها ، آلوده      خوردن کیفیت مواد تولیدی ، وارد آمدن خسارات به ماشین         
وجود حـاکی از آن اسـت کـه تنهـا در سـال              آمارهای م . تحمل کردن آن و یا ترکیبی از این مواد بطور یکجا گردند           

 مـورد  8600000 فقره و جراحـات معلـولین   88000 میالدی در کشور آمریکا ، تعداد حوادث منجر به مرگ     1991
 مورد جراحات معلـولین مربـوط بـه کـل جامعـه کـارگری               1700000 مورد مرگ و     9900بوده است، از این تعداد      

 روز 35000000 میلیـارد دالر و  3/177جه این حـوادث ، مبلغـی معـادل     نفری آمریکا بوده و در نتی 116400000
های انجام شده بر روی حوادث ناشی از کار در ایران نیز حکایت از ابعاد وسیع                  بررسی). 1(کاری از دست رفته است      

ر هـر مـاه   دهد کـه د   نشان می1365آماری انجام شده در سال  ضرر و زیانهای جانی و مالی دارد، بطوری که بررسی   
و ) انـد   حوادثی که به سازمان تأمین اجتماعی گزارش شده (  حادثه در کشور روی داده است        6/1399بطور متوسط   

 فقره حادثه در کارگاههای     3/63 روز فرض شود ، در هر روز کاری حدود           270 تقریباً   1365چنانچه ایام کاری سال     
نه بار مالی تحمیلی بر پیکـره اقتـصادی و اجتمـاعی جامعـه       کشور روی داده است که این امر خود نشان دهندۀ دام          

  ).2(است 
     لذا با توجه به اهمیت پیشگیری حوادث ناشی از کار ، لزوم بررسی دقیق حوادث و شناسایی علل و عوامل ایجاد                    

دارد بـا   ایـن تحقیـق در نظـر        . هایی درخصوص پیشگیری از حوادث مجدد ، ضـرورت دارد           حل  کننده آنها و ارائه راه    
و شناسـایی علـل و عوامـل بوجـود     ) 1379-81( بررسی حوادث ناشی از کار در شهرستان کرمانشاه طی سه سـال            

حلهایی در خصوص پیشگیری از حوادث مجدد بنماید تا بدینوسـیله زیانهـای اجتمـاعی و اقتـصادی                    آورنده آنها راه  
  .ناشی از حوادث شغلی در شهرستان کاهش یابند

  مواد و روشها
دیـده صـنایع و کارگاههـای تحـت          نوع مطالعه در این تحقیق از نوع مقطعی ـ توصیفی بوده که شاغلین حادثـه   

جامعـه مـورد مطالعـه را تـشکیل      ) 1379 ـ  81( پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهرستان کرمانشاه طی سالهای 
لیت اقتـصادی کارگـاه ، محـل وقـوع حادثـه ،             حادثه ناشی از کار ، فعا     : که عبارتند از    ( متغیرهای تحقیق   . دهد  می

دیده ،    ساعت وقوع حادثه ، روز وقوع حادثه ، ماه وقوع حادثه ، سال وقوع حادثه ، جنسیت حادثه دیده ، سن حادثه                     
وضعیت تأهل ، تعداد افراد تحت تکفل ، سطح سواد ، میزان دستمزد ، عنوان شغل مـورد تـصدی ، سـابقه کـار در                          

با مراجعه به واحد بازرسی کار شهرستان کرمانشاه و بررسـی  ) دیده و نتیجه حادثه   ه ، عضو آسیب   کارگاه ، نوع حادث   
آوری اطالعات از قبل طراحی شـده وارد شـده و در    های بررسی حادثه در فرم جمع      فرمهای آماری حوادث و گزارش    

  .اند نهایت نتایج تحقیق در جداول آماری خالصه گردیده
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  نتایج
دیده تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شهرستان کرمانشاه طی سه سال مـورد تحقیـق                 ین حادثه   کل شاغل     
نتایج تحقیق نشان داد که طی سه سال مورد         .  نفر بوده و بررسی آماری بر روی پروندۀ این شاغلین انجام گردید            43

رد بررسی روند نزولـی در تعـداد        اند و طی سالهای مو       نفر دچار حادثه شده    3/14بررسی به طور متوسط در هر سال        
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین حادثه مربوط به فعالیتهای . شود  دیدگان شهرستان مشاهده می حادثه

از نظر مکان و  . بوده است )  درصد   9/20با  ( و سپس ساختمانی    )  درصد   6/25با  ( تولید محصوالت غذایی و دارویی      
و اوقـات صـبحکاری و بـه    )  درصـد 7/97بـا   ( که بیشترین حادثه در داخـل کارگـاه         زمان وقوع حادثه مشخص شد      

و )  درصـد    9/20بـا   ( همچنین در روزهای یکـشنبه      . رخ داده است  )  درصد   3/23با  (  صبح   8-10خصوص ساعات   
 از نظر شـرایط     .بیشتر حادثه اتفاق افتاده است    )  درصد   14بطور برابر و هر کدام با       ( ماههای فروردین ، خرداد ، تیر       

بـا  (  سـال    30-34و برای گروه سـنی      )  درصد   100با  ( دیده مشخص شده که حادثه بیشتر برای مردان           فرد حادثه 
 14بـا  ( و بیـسواد  )  درصـد    6/25با  ( و افراد با یک نفر تحت تکفل        )  درصد   4/81با  ( و افراد متأهل    )  درصد   9/27

  .رخ داده است) درصد 
بیـشتر دچـار حادثـه      )  درصـد    1/65با  (  سال   5ان دادند که شاغلین با سابقه کاری کمتر از          از جنبه دیگر نتایج نش    

بـا  ( مشخص شد که علل حوادث بیـشتر عوامـل متفرقـه بـوده               ) 4 و   3جداول  ( از نظر علت و نوع حادثه       . اند  شده
 9/27با  (  و سقوط از ارتفاع      ) درصد   8/48با  ( آالت    و بیشترین نوع حادثه به ترتیب مربوط به ماشین        )  درصد   3/23

  بیشترین آسـیب )  درصد 1/58با ( مشخص شد که دستها  ) 6 و  5جداول  ( از نظر نتایج حادثه     . بوده است ) درصد  
)  درصد   28( دیدگی و سایر مصدومیتها و در         منجر به آسیب  )  درصد   1/65( اند و حوادث در       را در اثر حوادث دیده    

  .اند ه شدهمنجر به قطع عضو حادثه دید
  بحث 

بـا  ( دهد که بیشترین حادثه مربوط به فعالیتهای تولید محصوالت غذایی و دارویی بوده            نتایج تحقیق نشان می   
انـد در     بیشترین حادثـه را بـه خـود اختـصاص داده          )  درصد   9/20با  ( و سپس فعالیتهای ساختمانی     )  درصد   6/25

ید این است که فعالیتهای ساختمانی بیشتر حادثه آفرین هستند و نتـایج           مؤ ) 4 و   3( حالیکه نتایج تحقیقات دیگر     
شـاید  . ترین فعالیت اقتصادی است     مؤید این است که تولید محصوالت فلزی حادثه آفرین        ) 2(برخی تحقیقات دیگر    

ردگی ایـن  از دالیل این درصد باالی حوادث مربوط به فعالیتهای تولید محصوالت غذایی و دارویی به توان بـه گـست      
  .فعالیت اقتصادی در شهرستان اشاره کرد

از نظر محل وقوع حادثه ، نتایج نشان داد که فراوانی حادثه در داخل کارگاه بیشتر است که با نتایج سایر تحقیقات                      
بـا  (  صبح بیشتر حادثه رخ داده است        8-10از نظر ساعات وقوع حادثه نتایج نشان داد که در ساعات            . مطابقت دارد 

مطابقـت  ) 7(مطابقت و با نتـایج تحقیقـات دیگـر           ) 6 و   1،5( که این نتایج با نتایج برخی تحقیقات        )  درصد   3/23
اکثر تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته مؤید این نکته هستند که بیشترین حادثه در ساعات پایانی کار ( ندارد  
  ). دهد  رخ می

آفرینـی    شود که در شهرستان روزهای یکشنبه از حادثه         ز نظر روز وقوع حادثه توجه شود ، مشاهده می         اگر به نتایج ا   
. ندـحال آنکه روزهای پایانی از این نظر از اهمیت کمتری برخوردار هـست         )  درصد   9/20با  ( بیشتری برخوردار بوده    

با توجه به این که اکثر فعالیتهـای اقتـصادی   ) .  درصد 6/11 درصد و جمعه 3/9شنبه  به ترتیب برای روزهای پنج   ( 
توان علت را به این موضوع         بودن فراوانی حادثه در این روز می        لذا درخصوص پایین  . باشد  در روزهای جمعه راکد می    
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ربط داد اما درخصوص سایر روزهای هفته با وجودی که تفاوت کم و بیش در بعضی از روزها نسبت به سـایر روزهـا        

  . توان اظهار نظری نمود ولی نمیدیده میشود 
)  درصد 14هرکدام با (، خرداد و تیر که ماههای فروردیندر مورد ماههای وقوع حادثه ، نتایج بدست آمده نشان داد     

درخصوص ماه تیر نتایج بدست آمده با سایر تحقیقـات در ایـن زمینـه             . اند  بیشترین حادثه را به خود اختصاص داده      
در مـورد سـالهای   . توان اظهار نظر قطعـی نمـود   اما در مورد ماههای فروردین و خرداد نمی      ). 7 و   2( مطابقت دارد   

دهد که شاید حاکی   کمترین حادثه را به خود اختصاص می  1381وقوع حادثه نتایج بدست آمده نشان داد که سال          
  . از سیر نزولی حوادث در شهرستان باشد

ن مرد بـه وقـوع پیوسـته اسـت              ـ شد که بیشترین حادثه برای شاغلی      صـخـدیدگان نتایج مش    در مورد جنس حادثه   
. خصوص با نتایج تحقیقات به عمل آمده در ایـن زمینـه مطابقـت دارد                نتیجه بدست آمده در این    ).  درصد   100با  ( 

 سـازمان تـأمین اجتمـاعی کـشور نـشان داد کـه              1365دیدگان سـال      بطوریکه تحقیق انجام گرفته در مورد حادثه      
 نفـر  180و تحقیق انجام گرفته در مورد )  درصد   8/98با  ( یشترین حادثه برای شاغلین مرد به وقوع پیوسته است          ب

از  ). 8 و 2(دیـدگان زن بـوده اسـت     حادثه دیده ناشی از کار استان خراسان نیز نشان داد که تنها یک نفر از حادثه               
 این باشد که اصوالً تعداد شاغلین مرد بیش از شـاغلین زن             توان برای این نتیجه ذکر کرد شاید        جمله دالیلی که می   

  .باشد
کـه ایـن   )  درصد 4/81با  ( نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بیشترین حادثه برای شاغلین متأهل رخ داده است               

دیـدگان و در       درصـد حادثـه    80نتیجه با نتایج سایر تحقیقات مطابقت دارد به طوریکه در برخی تحقیقـات حـدود                
از نظر محقق شـاید دلیـل عمـده افـزایش فراوانـی              ) 7و  2( اند    دیدگان متأهل بوده     درصد حادثه  90برخی دیگر تا    

نتـایج  . حادثه برای شاغلین متأهل ، گرفتاریهای خانوادگی و افزایش علل غیر مستقیم حوادث برای این گروه باشـد                 
 6/25بـا   (  نفر تحت تکفل به وقوع پیوسته اسـت          1با  این تحقیق همچنین نشان داد که بیشترین حادثه برای افراد           

پذیری فرد بیـشتر      گیری نمود که با افزایش تعداد افراد تحت تکفل ، حادثه            توان نتیجه   در این خصوص نمی   ). درصد  
  .شده است

دیدگان ، نتایج نشان داد که بیشترین حادثه مربوط به کسانی بوده که از نعمت                 درخصوص سطح سواد حادثه   
نتایج تحقیق انجام گرفتـه     . سایر تحقیقات انجام گرفته نیز مؤید نتایج باالست       )  درصد   14با  ( د محروم هستند    سوا

داری وجـود دارد    نشان داد که بین سطح سواد و میزان حوادث کـاری ارتبـاط معنـی   1374در استان ایالم در سال   
ن اجتماعی در استان تهران انجام گرفت نتـایج         دیدگان تحت پوشش تأمی     در تحقیق دیگری که در مورد حادثه      ). 7(

دیدگان یا از نعمت سواد محروم بوده و یا سواد آنها در حد پنجم ابتدایی و تعالیم                 نشان داد که حدود نیمی از حادثه      
دیدگان شرکت گاز استان خراسان بـه     و نیز در تحقیق دیگری که در مورد حادثه        ) 9(نهضت سواد آموزی بوده است      

  ).10(اند   مشخص گردید که افراد با مدرک تحصیلی ابتدایی بیشتر دچار حادثه شدهعمل آمد
هـا ، تابلوهـا ، پوسـترها و           به خـصوص پمفلـت    ( از نظر محقق ، شاغلینی که با سواد هستند دستورالعملهای ایمنی            

 لـذا بـا رعایـت مـسائل     را بهتر درک کرده و حتی به فواید رعایت اصول ایمنی در محیط کار آشنا هستند    ) ها    جزوه
نتایج ایـن تحقیـق نـشان داد کـه بیـشترین حادثـه بـرای اپراتورهـای                  . ایمنی ممکن است کمتر دچار حادثه شوند      

نتایج ایـن تحقیـق بـا نتـایج         . رخ داده است  )  درصد   2/30با  ( و سپس کارگران ساده     )  درصد   2/44با  ( دستگاهها  
دیدگان تحت پوشش سازمان تأمین      حقیق انجام گرفته در مورد حادثه     سایر تحقیقات مطابقت ندارد بطوریکه نتایج ت      

از جملـه   ). 9(اجتماعی استان تهران مؤید این است که بیشترین حادثه برای کارگران سـاده بوقـوع پیوسـته اسـت                    
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هی از  اطالعـی و عـدم آگـا        توان برای میزان باالی حادثه در اپراتورهای دستگاهها عنوان کرد شاید بی             دالیلی که می  

  .گذاری مناسب دستگاهها عنوان کرد کار با دستگاهها و عدم حفاظ
شود که هرچه سابقه کاری کارگر در کارگاه بیـشتر            از جنبه دیگر اگر به نتایج تحقیق توجه شود مشاهده می          

)  درصد   1/65با  ( باشد احتمال وقوع حادثه برای او کمتر است، بطوریکه نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین حادثه               
نتایج بدست آمده در این خصوص با نتایج سـایر  .  سال به وقوع پیوسته است5برای کارگران با سابقه کاری کمتر از     

از نظر نوع حادثه نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین نـوع حادثـه مربـوط بـه      ). 9 و 7،  1( تحقیقات مطابقت دارد    
ایـن در حـالی اسـت کـه برخـی           . بـوده اسـت   )  درصـد    9/27با  ( ع  و سقوط از ارتفا   )  درصد   8/48با  ( آالت    ماشین

رسد که با  از نقطه نظر محقق به نظر می ). 12 و 1،3،4( اند  تحقیقات نیز سقوط افراد را از مهمترین حوادث دانسته    
انی بوده  توجه به اینکه بیشترین فعالیت اقتصادی در شهرستان ، مربوط به کار با دستگاهها و نیز فعالیتهای ساختم                 

آفرین باشند و سپس فعالیتهای ساختمانی بیـشتر   آالت در مرتبه اول بیشتر حادثه  رود که ماشین    است لذا انتظار می   
گیرد لذا، از مهمترین انواع حادثه در شهرستان  فعالیتهای ساختمانی معموالً در ارتفاع انجام می. ( ایجاد حادثه کنند  

این نتیجه مؤید این نکته است که بایستی اقدامات ایمنی در جهت جلوگیری از              سقوط افراد از ارتفاع بوده است که        
  ).سقوط کارگران به عمل آید

بوده )  درصد   3/23با  ( در مورد علت حادثه ، نتایج تحقیق نشان داد که نخستین عامل حادثه عوامل متفرقه                
وامل را در بـر گیـرد اظهـار نظـر قـاطعی در              تواند طیف وسیعی از ع      که با توجه به این که عوامل متفرقه می        ( است  
بـوده اسـت کـه ایـن     )  درصـد  3/16با ( آالت و وسایل متفرقه       و دومین عامل ماشین   ) توان داشت     خصوص نمی   این

در زمینه حفاظ گذاری مناسب دستگاهها و کار ایمن        ) به خصوص کارفرمایان    ( رساند مسئولین کارگاهها      نتیجه می 
نتایج تحقیق همچنین نشان داد که بیشترین       . اند  م را برای کارگران حادثه دیده به خرج نداده        با دستگاهها تالش الز   

بوده است که این نتیجه با نتایج سایر تحقیقـات تـا حـدودی              )  درصد   1/58با  ( دیدگی در بدن دستها       محل آسیب 
ان تحت پوشش سازمان تـأمین      دیدگ   روی کلیه حادثه   1365مطابقت دارد بطوریکه در تحقیق انجام گرفته در سال          

  ).5(باشد  اجتماعی کشور ، بیشترین حادثه برای دستها می
 28( دیـدگی و در       مـوارد منجـر بـه آسـیب       )  درصـد    1/65( نتایج تحقیق همچنین نشان داد که حوادث در         

قیقـات رقـم    در حالیکه سایر تح   . موارد منجر به فوت شده است     )  درصد   7( موارد منجر به قطع عضو و در        ) درصد  
حوادث منجر بـه    )  درصد   4/1( نشان داد که    ) 2(نتیجه تحقیق دکتر محسنی     . اند  کمتر یا بیشتری را گزارش کرده     

حوادث منجـر بـه     )  درصد   4/12( نشان داد که    ) 5(محمدی در همدان      شوند و نتیجه تحقیق مهندس گل       فوت می 
. شـوند  حوادث منجر بـه فـوت مـی   )  درصد 6/21( که نشان داد ) 7(شود و آقای مهندس رشیدی در ایالم  فوت می 

رسد کـه     باشد لذا به نظر می      دیدگان کل کشور می     البته با توجه به اینکه جامعه مورد تحقیق دکتر محسنی ، حادثه           
شود که درصد فوت شدگان شهرستان کرمانشاه به نسبت کل            بر این اساس دیده می    . از دقت باالتری برخوردار باشد    

دیدگان نیز رقم بدست آمده بـه نـسبت بـاال             در مورد میزان قطع عضو حادثه     .  رقم باالتری برخوردار است    کشور ، از  
  .باشد می
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