ﺗﻌییﻦ و بﺮرسی عوامﻞ مﺆﺛﺮ بﺮﺣوادﺙ ناشی اﺯ کارﺛﺒﺖشده در
ساﺯمان ﺗﺄمیﻦ اﺟتماعی کشور و ارﺯیابی هﺰینﻪهاى اﻗتﺼادى
1
ﺁن در ﻃوﻝ ساﻝهاى  1390ﺗا 1394
چکیده:

 1عادل مظلومی :2محمدرضا سید مشکاتی ،3رضا فضلی ،۴مصطفی حسینی
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هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبتشده در سازمان تأمین اجتماعی
کل کشور و ارزیابی هزینههای اقتصادی آن در طول سالهای  1390تا  1394است .مطالع حاضر از نوع
توصیفی -تحلیلی است که حوادث ثبتشده در سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای  1390تا  1394انجام
شد .ابتدا دادههای اولیه حوادث در سیستم ثبت حوادث تأمین اجتماعی استخراج و پس از طبقهبندی ،تحلیل
و محاسبات آماری انجام شد .از آزمون چندمتغیره و محاسبات اقتصادی در تحلیل دادهها استفاده گردید.
سالهای از از دسترفت زندگی توسط جدول طول عمر محاسبه شد .امید به زندگی برای فوتشدگان و
ازکار افتادگان کلی از جدولهای طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثاب سالهای از دسترفت زندگی به
عنوان شاخص دالی محاسبه شده است .این شاخص با مدل ( )ANSIنیز برآورد شد .بر حسب آمار تأمین
اجتماعی ،درصد افراد حادثهدیده به نسبت بیمهشده ،طی این پنج سال؛  1390تا  ،1394تقریباً ثابت بوده
است .به طوری که ضریب شیوع حادثه در سال  1,88 ،90و در سال  94با سیر نزولی به  1,47کاهش پیدا
کرده است .همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود  60درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی
و قطع عضو ،سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است .سال  92بیشترین آمار از کار افتادۀ کلی
و فوت را بین این پنج سال بر حسب شاخص دالی و ( ANSIبه ترتیب  11994و  5224سال) داشته است.
مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال  )1396تقریباً از سال  1390تا سال  1392حالت صعودی داشته
است بر اساس نتایج حاصل ،با وجو ِد کاهش تدریجی شیوع بیماریها در سال منتهی به  ،95توجه 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 بهرهوری سازمان توجه به اقدامات پیشگیران حوادث شغلی مهم است.
کلمات کلیدی :حوادث شغلی ،هزینههای اقتصادی ،تأمین اجتماعی
 -1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام شده است.
 -2دکرتای بهداشت حرفهای ،دانشیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
amazlomi@tums.ac.ir
 -3کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،مشاور اداره کل امور فنی مستمری ها
meshkati2000@yahoo.com
 -۴کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،مشاور اداره کل امور فنی مستمری ها
fazlireza68@gmail.com
 -۵فوق دکرتای آمار زیستی ،استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

مقدمه

توسع صنایع و فناوری باوجود آثار مثبت و ارزشمند ،آثار و عوارض ناخوشایندی نیز به همراه دارد.
حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی از جمله پیامدهای ناگواری هستند که با توسع صنایع و
فناوری ،زندگی انسان و به ویژه کارکنان را تهدید میکند .در کنار تالشهای فراوان برای کاهش
حوادث شغلی سازمان بهداشت جهانی آمار حوادث را فاجعهبار خوانده به طوری که آن را یک اپیدمی
در حوزۀ بهداشت عمومی مطرح کرده و همچنین یک ریسک فاکتور اساسی در بخشهای بهداشتی،
اقتصادی و اجتماعی عنوان کرده است ( .)Benjamin,2008
حوادث و بیماریهای ناشی از کار به حوادثی اطالق میشود که در حین انجام دادن کار در محیط
کاری اتفاق بیفتد و منجر به صدمات مرگبار و غیر مرگبار شود .این حوادث در حال حاضر سومین
علت مرگ و میر در جهان به حساب میآید .بیشتر حوادث ناشی از کار را میتوان پیشگیری کرد و
افزون بر آن میتواند باعث ناتوانی ،کاهش یافتن درآمد و تغییر در زندگی کارکنان و خانوادههایشان
گردد و به تبع آن اثرات قابل توجهی را نیز بر اقتصاد و تولیدات کشورها داشته باشد (.) Sanne, 2008
بر حسب آمار سازمان بینالمللی کار حدود  374میلیون حادثه یا بیماری غیر مرگبار و  2/78میلیون
حادثه یا بیماری مرگبار در سال اتفاق میافتد ( .)ILOبا توجه به اینکه اینگونه حوادث به صورت
بالقوه قابل پیشگری هستند ،وقوع آنها به علت بیتوجه بودن ،بیعدالتی و عدم رعایت قوانین و مقررات
است)3( .طبق مطالعهای که عابدی و همکاران در سال  1388در شهر کرج انجام دادند در بین عوامل
بروز حوادث شغلی ،سقوط و لغزیدن با  %37فراوانی و همچنین صنعت و ساخت و ساز جمعاً با %54
فراوانی بیشترین بودند.
حوادث و بیماریهای ناشی از کار از مهمترین علل غیبت از کار ،نقص عضو ،از کار افتادگی و حتی
مرگ و میر و همچنین کاهش بهرهوری و ناراحتیهای انسان و افزایش هزینهها در صنایع مختلف
است (محمد .) 1378 ،بر اساس اصول اولی اقتصاد بهداشت ،هر بیماری ،ازکارافتادگی یا مرگ زودرس
به نوعی هزینه محسوب میگردد ،از اینرو سنجش بار بیماری یا بار تحمیلی به علت ازکارافتادگی یا
مرگ زودرس به مقیاس پولی برای برنامهریزی رفع آن ضروری است (ادیب نیا.)1384 ،
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در این مطالعه با توجه به اهمیت حوادث شغلی و تأثیرات آن بر جان و مال افراد با در نظر گرفتن
ویژگیهای کلی حادثه و مشخصات دموگرافیک افراد ،اثر و سهم هر یک از فاکتورهای بروز حوادث
و همچنین سالهای از دست رفت عمر و هزینههای اقتصادی مربوط به آن طی سالهای  1390تا
 1394با توجه به آمار تأمین اجتماعی کل کشور را به دست آمد.

روش کار

این پژوهش یک مطالعۀ توصیفی تحلیلی است که عوامل مؤثر بر حوادث ناشی از کار طی سالهای
 1390تا  1394را بررسی و تعیین میکند .در این مطالعه کلیۀ حوادث ثبتشدۀ موجود و در دسترس
در سازمان تأمین اجتماعی کل کشور در طی سالهای مذکور بررسی گردید .ابتدا دادههای اولیۀ
حوادث شامل سن ،جنس ،شیفت ،اطالعات محل ،تأهل ،علت ،نوع حادثه ،نتیجۀ حادثه که در سیستم
ثبت حوادث تأمین اجتماعی وجود داشتند استخراج و پس از طبقهبندی آنها ،تجزیه و تحلیل آماری
شدند .در نهایت به منظور دستیابی به اهداف اختصاصی طرح و بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکرشده
با متغیر حوادث ناشی از کار از آزمونهای چندمتغیره به منظور ارائۀ مدل رگرسیون لجستیک
چندمتغیرۀ دقیق استفاده شد.

به بررسی ارتباط بین متغیرهای ذکرشده با متغیر حوادث ناشی از کار از نرمافزار  Rو آزمونهای
چندمتغیره به منظور ارائه مدل رگرسیون لجستیک چندمتغیره دقیق برای ارائۀ مدل نهایی
استفاده شد.

نتایج

حوادث شغلی در سالهای  ۱۳۹۰لغایت  ،۱۳۹۴به تفکیک بیمهشده و ضریب شیوع حادثه در جدول
 ۱نشان داده شده است که با توجه به آن ضریب شیوع حادثه در سال  ۹۰با  ۱/۸۸بیشترین و در سال
 ۹۴با  ۱/۴۷کمترین مقدار خود را دارد.

 ....هدش تبثراک زا یشان ثداوحرب رثؤم لماوع یسررب و نییعت

در نهایت تعیین سالهای از دست رفتۀ زندگی بر اثر حوادث شغلی بر اساس جدول طول عمر
محاسبه شد .برای این ،برآورد امید به زندگی در هر گروه سنی برای هر فوتشده و کارافتادۀ
کلی از جداول طول عمر استخراج و مجموع آنها به مثابۀ سالهای از دست رفتۀ زندگی به عنوان
شاخص دالی محاسبه گردید .بر طبق این ،سالهای از دست رفتۀ 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 سالهای
از دست رفتۀ عمر را با شاخص دیگری به نام ( )ANSIبه دست آمد .به دلیل اینکه در این مطالعه
از کارافتادگان کلی طبق دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی معادل فوتشدگان در نظر گرفته
شده ،سالهای زندگی از دست رفته معادل (روش  )ANSIبرای هر فوتشده  ۶۰۰۰روز (۱۶/۴۳
سال) است که در مطالعۀ حاضر همان سالهای از دست رفته برای از کارافتادگان کلی هم در نظر
گرفته شده است.
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سال

بیمه شده مشمول حادثه شغلی

تعداد حادثه دیده

ضریب شیوع

13۹0

10,873,799

20,399

88/1

13۹1

11,553,576

20,532

78/1

13۹2

12,021,486

19,477

62/1

13۹3

12,526,014

18,916

51/1

13۹۴

12,764,566

18,786

47/1

جدول شمارۀ  :۱حوادث شغلی در سالهای  ۱3۹۰لغایت  ،۱3۹۴به تفکیک بیمهشده و ضریﺐ شیوع حادثه

جدول شماره ( )2میانگین سنی ،سابق کار و مستمری حادثهدیدگان به تفکیک از کارافتادگی و فوت ناشی
از کار را نشان میدهد که سن از کارافتادگی حادثهدیدگان (تقریباً  35سال) و فوتشدگان (تقریباً  39سال)
است و سابق از کارافتادگان ( 5/8بطور میانگین سال) و فوتشدگان (به طور میانگین  6/3سال) است.
سال

فوت ناشی از کار

کار افتاده کلی ناشی از کار
سن (سال)

سابقه (روز)

سن (سال)

سابقه (روز)

1390

64/34

2149

1/39

2269

1391

48/34

2108

97/37

2105

1392

29/35

1940

93/38

2163

1393

74/35

2128

22/39

2477

1394

48/36

2399

83/39

2535

جدول شمارۀ  :2میانﮕین سنی ،سابقه کار و مستمری حادثه دیدگان به تفکیک از کار افتادگی و فوت ناشی از کار
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از نتایج به دست آمده میتوان چنین ادعا کرد که تقریباً نیمی از حوادث طی این سالها بین گروه
سنی  25تا  34سال اتفاق افتاده است؛ یا به بیانی ،تقریباً  90درصد حوادث شغلی بین گروه سنی
 20تا  44سال است ،و همچنین بر اساس یافتههای پژوهش مردان از نظر حوادث شغلی یک تفاوت
چشمگیری نسبت به زنان داشتهاند (تقریباً  %98به  .)%2در نهایت ،تحلیل دادههای این بخش به
تفکیک مرد و زن بودن با استفاده از آنالیز رگرسیون نشان داد تعداد حادثهدیدۀ مرد در طی سالهای
مطالعه روند کاهشی (باضریب کاهش به طور متوسط  528/4مورد درسال )p=0,01،داشته است .در
صورتی که برای زنان تغییر معناداری در تعداد حوادث مشاهده نشد (.)p=0,06
همچنین توزیع حوادث بر مبنای شیفتهای کاری حادثهدیدگان نشان داد که تقریباً به طور میانگین

حدود  66/5درصد حوادث شغلی مربوط به شیفت کاری صبح بوده و بعد از آن ،به ترتیب شیفتهای
عصر و شب رتبه دوم و سوم را از نظر درصد حوادث شغلی داشتند.

بررسی دادههای اولیه به تفکیک داخل کارگاهی ،خارج کارگاهی بودن و نیز حوادثی که حین رفت
و آمد به محل کار رخ میداده است ،نشان میدهد که اکثر حوادث شغلی (حدود  ،)%۹۵در طی این
سالها در داخل کارگاه اتفاق افتاده است.
جدول شماره ( )۳حوادث شغلی در سالهای  ۱۳۹۰لغایت  ۱۳۹۴را به تفکیک علت وقوع حادثه نشان میدهد
که مث ً
ال وقوع حوادث شغلی مربوط به بیاحتیاطی کارکنان به طور میانگین  ۵۹/۵درصد طی پنج سال بوده است.
۱۳۹۰

علت

تعداد

وسیله ب یحفاظ
وسیلۀ معیوب

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۴

۱۳۹۳

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

۹۹/۴ ۱۰۷۲

۹۴۸

۴۱/۴

۹۹۲

۸۷/۴

۹۲۴

۶۲/۴

۸۶۳

۰۵/۴

۷۹/۳

۶۷۵

۱۴/۳

۶۴۰

۱۴/۳

۶۹۸

۴۹/۳

۵۳۴

۵۰/۲

۸۱۵

۰۲/۶۰ ۱۲۷۸۶ ۷۱/۶۴ ۱۲۹۳۰ ۲۶/۶۱ ۱۲۴۷۴ ۴۸/۵۶ ۱۲۱۳۲ ۰۵/۵۶ ۱۲۰۴۰

ب یاحتیاطی
تهویۀ نامطلوب

۱۵

۰۶/۰

۳۳

۱۵/۰

۱۳

۰۶/۰

۱۵

۰۷/۰

۲۳

۱۰/۰

لباس خط رناک

۳۳

۱۵/۰

۳۷

۱۷/۰

۴۷

۲۳/۰

۳۹

۱۹/۰

۳۹

۱۸/۰

فقدان اطالعات

۲۴۷

۱۵/۱

۲۳۶

۰۹/۱

۱۸۶

۹۱/۰

۱۹۰

۹۵/۰

۱۰۵

۴۹/۰

سایر علل

۸۲/۱۴ ۳۱۵۷ ۶۲/۱۵ ۳۱۲۱ ۵۴/۱۹ ۳۹۷۹ ۹۸/۲۲ ۴۹۳۷ ۷۹/۲۲ ۴۸۹۵

ازدحام و ب ینظمی
تجهی زات

۱۲۶

۵۸/۰

۱۰۴

۴۸/۰

۸۵

۴۱/۰

۱۰۳

۵۱/۰

۱۶۹

۷۹/۰

عدم آموزش

۵۴

۲۵/۰

۸۴

۳۹/۰

۴۹

۲۴/۰

۴۴

۲۲/۰

۸۲

۳۸/۰

عدم استفادۀ وسایل
حفاظت فردی

۷۰۶

۲۸/۳

۷۲۳

۳۶/۳

۵۲۷

۵۸/۲

۴۳۱

۱۵/۲

۴۸۸

۲۹/۲

عدم رعایت مقررات ایمنی ۶۶/۷ ۱۶۳۳ ۲۵/۷ ۱۴۵۰ ۵۶/۶ ۱۳۳۶ ۱۵/۷ ۱۵۳۶ ۷۷/۶ ۱۴۵۵
جمع

۱۰۰ ۲۱۳۰۱ ۱۰۰ ۱۹۹۸۰ ۱۰۰ ۲۰۳۶۰ ۱۰۰ ۲۱۴۷۸ ۱۰۰ ۲۱۴۷۷
جدول شمارة  :۳حوادث شغلی در سالهای  ۱۳۹۰لغایت  ۱۳۹۴به تفکیک علت وقوع حادثه

با توجه به تفکیک حوادث شغلی بر حسب نوع حادثه که به وضوح در جدول شماره  ۴دیده میشود،
از بین نتایج حوادث شغلی که به دست آمده است میتوان این نکته را یافت که به طور میانگین بیش
از  ۹۲درصد حادثهدیدگان به بهبودی کامل رسیدهاند .همچنین میتوان گفت که غرامت نقص عضو
تقریباً بین نتایج حوادث باقیمانده درصد باالیی داشته است (حدود  ۵درصد) .همچنین فقط کمتر از
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نور ناقص

۱۹

۰۸/۰

۳۳

۱۵/۰

۳۲

۱۵/۰

۳۵

۱۷/۰

۲۸

۱۳/۰
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یک درصد حوادث شغلی منجر به فوت شده است.
13۹0

نتیجه

13۹2

13۹1

13۹۴

13۹3

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

فوت

85

41/0

113

55/0

117

60/0

121

63/0

108

57/0

از کارافتادگی کلی

185

90/0

177

86/0

201

03/1

169

89/0

185

98/0

از کارافتادگی جزیی

275

34/1

331

61/1

311

59/1

289

52/1

277

47/1

غ رامت نقص عضو

865

24/4

967

70/4

946

85/4

786

15/4

981

22/5

بهبودی کامل
جمع

74/91 17235 78/92 17551 91/91 17902 26/92 18944 8/93 18989
20532 100 20399

100

19477

100

18916

100

18786

100

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

در بین استانهای کشور استان تهران بدون در نظر گرفتن تقسیمبندیهای مربوط به آن ،دارای بیشترین
درصد حوادث شغلی بین تمام استانهای کشور بوده است (در حدود  15درصد) .بعد از استان تهران،
اصفهان با تقریباً  9درصد ،خوزستان (تقریباً  7درصد) ،مرکزی (تقریباً  6/5درصد) ،فارس (تقریباً 5/5
درصد) ،آذربایجان شرقی (تقریباً با  5/5درصد) ،قزوین (با  5درصد) و البرز (تقریباً  4/5درصد) ،دارای
بیشترین درصد حوادث بین استانهای کشور بودهاند.
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همچنین در بررسی حوادث بر حسب نوع حادثه حدود  60درصد موارد حوادث مربوط به بریدگی و
قطع عضو ،سقوط و لغزیدن و گیرکردن داخل یا بین اشیا است .برقگرفتگی ،ریزش و ماندن در زیر
آوار و خفگی که آثار ناگواری دارد ،کمتر از  1درصد حوادث را به خود اختصاص دادهاند .همچنین
توزیع حوادث به تفکیک اندامهای آسیبدیده ،مطابق با فرمتی که سازمان تأمین اجتماعی تهیه و
ارائه نموده است ،میتوان این چنین برداشت کرد باهترین اعضای حادثه دیده دستها و پاها (در
مجموع  76/8درصد 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 فعالیتهای فلزات اساسی ،ماشینهای الکتریکی و غیر
الکتریکی با میانگین درصد  24/5درصد و فعالیتهای ساختمانی با میانگین درصد  22/6درصد طی
سالهای  90تا  ،93عمدهترین فعالیتها همراه با حادثه شغلی بودهاند .به عبارتی  60درصد حوادث
مربوط به  3بخش صنایع فلزی ،ساختمان و پیمانکاریها است که توجه به این  3بخش در کاهش

حوادث اثرگذاری زیادی دارد؛ و در حدود  ۹۳درصد حادثهدیدگان آموزش مناسب در محل کار ارائه
نشده است و کمی بیشتر از  ۷درصد حادثهدیدگان آموزش مناسب دیدهاند .همچنین  ۶۶/۷درصد
کارگران از وسیله حفاظت فردی استفاده نمیکردند.
تعیین سالهای از دست رفتۀ زندگی بر اثر حوادث شغلی بر اساس جدول طول عمر محاسبه میشود.
برای این منظور برآورد امید به زندگی در هر گروه سنی برای هر فوتشده و ازکارافتادۀ کلی از جداول طول
عمر استخراج و مجموع آنها به عنوان سالهای از دست رفته زندگی محاسبه شده است (شاخص دالی).
بر طبق این شاخص سالهای از دسترفتۀ زندگی برای هر فرد ،از اختالف سن امید به زندگی فرد و سن
فوت (سن از کار افتادگی) آن به دست میآید .نمودار شماره  ۱سالهای از دسترفتۀ عمر طی سالهای
 ۱۳۹۰تا  ۹۴بر حسب شاخص دالی را نشان میدهد .مجموع سالهای از دسترفتۀ کلی طی این سالها
در سال  ۹۲به بیشترین مقدار خود ( ۱۱۹۹۴سال از دست رفته) طی این پنج سال رسیده است.

جدول شماره  ۵مجموع ارزش فعلی تعهدات هزینهشده توسط سازمان تأمین اجتماعی به علت حوادث
شغلی منجر به فوت و از کار افتادگی کلی طی سالهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۴در سال مورد بررسی ()۱۳۹۶
مبالغ به ریال میباشد.
سال

مجموع پرداخت بابت مستمری
معادل ارزش سال ۱۳۹۶

مجموع مبالغ حق بیمه پرداخت
نشده معادل ارزش سال ۱۳۹۶

مجموع ارزش فعلی تعهدات
سال ۱۳۹۶

۱۳۹۰

۵۴۸,۸۲۳,۳۵۰,۵۰۰

۱۸۲,۵۷۹,۵۳۴,۶۰۰

۷۳۱,۴۰۲,۸۸۵,۱۰۰

۱۳۹۱

۵۷۳,۸۶۳,۱۱۲,۹۰۰

۱۸۹,۳۷۴,۸۲۷,۲۷۰

۷۶۳,۲۳۷,۹۴۰,۱۷۰

۱۳۹۲

۶۶۲,۰۴۸,۰۸۱,۴۰۰

۲۰۶,۸۹۹,۹۶۷,۷۷۰

۸۶۸,۹۴۸,۰۴۹,۱۷۰

۱۳۹۳

۵۹۸,۱۴۷,۶۴۰,۷۰۰

۱۹۷,۳۸۸,۷۲۱,۴۳۰

۷۸۶,۵۳۶,۳۶۲,۱۳۰

۱۳۹۴

۵۸۷,۲۹۰,۵۲۸,۹۰۰

۱۹۳,۸۰۵,۵۷۴,۵۲۰

۷۸۱,۰۹۶,۱۰۳,۴۲۰

جدول شمارة  :5ارزش فعلی تعهدات هزینه شده سازمان تامین اجتماعی
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به دلیل اینکه در این مطالعه از کارافتادگان کلی طبق دستورالعمل سازمان تأمین اجتماعی معادل
فوتشدگان در نظر گرفت ه شده ،سالهای زندگی ازدسترفته معادل (روش  )ANSIبرای هر فوتشده ۶۰۰۰
روز ( ۱۶/۴۳سال) است که در مطالعه حاضر همان سالهای ازدسترفته برای ازکارافتادگان کلی هم در نظر
گرفتهشده است .سالهای از دسته رفته عمر طی این پنج سال بر حسب شاخص  ANSIدر نمودار شماره ۲
آورده شده است .بر طبق این آمار سالهای از دست رفته زندگی برای از کار افتادگان و فوتشدگان در سال
 ۱۳۹۲با مجموع سالهای از دست رفته  ۵۲۲۴,۷۴سال ،بیشترین آمار را نشان میدهد.
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همان طور که در جدول شماره  5نشان داده شده است ،مجموع ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال )1396
تقریباً از سال  1390تا سال  1392حالت صعودی داشته است و در سال  1392تقریباً با هزین انسانی
معادل  86/89میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین سالهای  1390تا  94را برای سازمان در بردارد.

بحﺚ

این مطالعه با هدف تعیین و بررسی عوامل مؤثر برحوادث ناشی از کار ثبتشده در سازمان تأمین
اجتماعی کشور و ارزیابی هزینههای اقتصادی آن طی سالهای  1390تا  1394انجام شد .به طور
کلی درصد افراد حادثهدیده نسبت به بیمهشده تغییرات زیادی طی این چند سال نداشت .با توجه
به تقسیمبندی حوادث شغلی بر حسب نوع حادثه به طور میانگین بیش از  92درصد حادثهدیدگان
به بهبودی کامل رسیدهاند .همچنین غرامت نقص عضو تقریباً درصد باهیی داشته (حدود  5درصد)
و فقط کمتر از  1درصد حوادث شغلی منجر به فوت شده است و همچنین در سال  ،92سالهای از
دست رفته زندگی از کارافتادگان و فوتشدگان ناشی از کار بر حسب شاخص دالی و  ANSIبه ترتیب
با  11994و  5224سال ،باهترین آمار بین این  5سال را به خود اختصاص داده است.
با توجه به جدول توزیع حوادث بر اساس فاکتورهای مختلف حادثهدیدگان شغلی میتوان چنین
برداشت کرد که سن ازکارافتادگی (تقریباً  35سال) حادثهدیدگان به نسبت فوتشدگان (تقریباً
 39سال) پایینتر بوده ،ولی تقریباً سابق از کارافتادگان ( 5/8بهطور میانگین سال) و فوتشدگان

(بهطور میانگین  6/3سال) به هم نزدیک بوده است .همچنین میتوان گفت که سن از کارافتادگان
ناشی از حوادث شغلی تقریباً حالت صعودی داشته و در سال  1394در باهترین سن (تقریباً 36
سال) نسبت به سالهای قبل دچار ازکارافتادگی شدهاند.
تحلیل آماری در رابطه با توزیع حوادث بر مبنای شیفتهای کاری حادثهدیدگان با استفاده از آنالیز
کای دو نشان داد که تفاوت معناداری از نظر تعداد حادثه در شیفتهای مختلف در طول سالهای
مطالعه دیده میشود .در دوسال آخر مطالعه درصد حادثهدیدگان شیفت صبح کاهش یافته در صورتی
که درشیفت شب افزایش یافته است ( .)P<0,001وجود این میزان حوادث در نوبت صبح با توجه به
اینکه اکثر کارگران در این نوبت فعالیت مینمایند ،امری منطقی است.
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بررسی دادههای اولیه به تفکیک داخل کارگاهی ،خارج کارگاهی بودن و نیز حوادثی که حین رفتوآمد
به محل کار رخ میداده است ،نشان میدهد که اکثر حوادث شغلی (حدود  ،)%95در طی این سالها
در داخل کارگاه اتفاق افتاده و تقریباً حالت ثابتی نیز داشته است .در این میان حوادث در محوط
خارج کارگاه سهمی حدود  % 3/5از کل حوادث شغلی را در طی این پنج سال به خود اختصاص داده

است .همچنین ،در این مورد ،افراد مشغول به کار حدود یک درصد از حوادثشان ،مربوط به هنگام
رفتوآمد به محل کار بوده است .این مسئله با توجه به اینکه اغلب اوقات کارگر در محل کار حضور
دارد منطقی است.
عمدهترین علل وقوع حوادث شغلی مربوط به بیاحتیاطی کارکنان (با میانگین  ۵۹/۵درصد طی پنج
سال) بوده ،طوری که این عامل در سالهای  ۱۳۹۰و  ۱۳۹۱در حدود  ۵۶درصد علت وقوع کل
حوادث شغلی ،ولی در طی سالهای  ۱۳۹۲و ۱۳۹۳

یک افزایش قابلتأملی به ترتیب در حدود %۶۱

ش یافته با اینکه نسبت به سالهای
و  %۶۴داشته است؛ اما دوباره در سال  ۱۳۹۴به  ۶۰درصد کاه 
 1390و  91حدود  %۴بیشتر بوده است .همچنین غیر از این مورد ،سایر موارد ،بهجز آنهایی که در
ل مشاهده است ،بیشترین درصد بین عوامل را داشته ،طوری که درصد حادثهسازی
جدول مربوطه قاب 
این عامل هم در سالهای  ۹۰و  ۹۱حدود  ،%۲۳ولی بعد از این مقطع زمانی دیگر سیر نزولی داشته و
حتی در سال  ۹۴به ( %۱۴حداقل مقدار خود طی این پنج سال) رسیده است .درهرحال ،در خصوص

آمار و اطالعات ارائهشده میتوان چنین گفت که در طی سالهای  ۹۰تا  ،۹۳سقوط و لغزیدن تقریباً

با میانگین  ۱۸درصد و ضربخوردگی با میانگین حدودا ً  ۱۴درصد ،در صدر این لیست قرار دارند.
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 سالهای دیگر درصد حوادث شغلی مربوط به این عوامل

ل درکی این درصد افزایش چشمگیری داشته است.
کم بوده است ،ولی در سال  ۹۱به نسبت قاب 
در انتها ،همچنین میتوان گفت که خفگی و مسمومیت ناشی از گاز گرفتی کمترین درصد در نوع
حادثههای شغلی را به خود اختصاص دادند (تقریباً  ۰/۱درصد).
حوادث شغلی به وجود آمده در مشاغل شامل فعالیتهای فلزات اساسی ،ماشینهای الکتریکی و
غیر الکتریکی با میانگین درصد  ۲۴/۵درصد و فعالیتهای ساختمانی با میانگین درصد  ۲۲/۶درصد
طی سالهای  ۹۰تا  ،۹۳عمدهترین فعالیتها همراه با حادثه شغلی بودهاند .همچنین در رتبه سوم و
چهارم میتوان به فعالیتهای پیمانکاری با تعداد حوادثی در حدود  ۱۲/۵درصد و صنایع محصوالت
شیمیایی و کائوچویی با حدود  ۱۰درصد اشاره کرد .آنچه در مورد فعالیتهای ساختمانی قابلذکر
است این است که درصد حوادث شغلی در این چهار سال با نوسان همراه بوده ،طوری که سال ۹۱
با داشتن  ۲۶/۶۸درصد حوادث شغلی و سال  ۹۳با  ۱۶/۹درصد حوادث شغلی مربوط به فعالیتهای
ساختمانی به ترتیب بیشترین و کمترین درصد را در بین این چهار سال داشتهاند .حدود  ۲۰درصد
حوادث مربوط به ساختمان است که معموالً آثار این حوادث ناگوار است .حدود  ۲۵درصد حوادث
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همچنین ،حادثههایی که بعد از حوادث فوقالذکر دارای بیشترین درصد هستند میتوان به شکستگی،
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مربوط به صنایع فلزی است .کمتر از  15درصد حوادث نیز اختصاص به پیمانکاریها دارد .به عبارتی
 60درصد حوادث مربوط به  3بخش صنایع فلزی ،ساختمان و پیمانکاریها است که توجه به این
 3بخش در کاهش حوادث اثر زیادی دارد .همچنین در مطالعهای که توسط مهرپرور و همکاران با
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک حوادث شغلی ثبتشده در استان یزد در سالهای  1386تا  1387انجام
گردید ،نتایج نشان داد که در میان کل حوادث صنایع فلزی و ساختمانی هرکدام با  24/7درصد
بیشترین آمار مربوط به حوادث را دارند و بیشترین میزان حوادث در نوبت صبح ( 65/7درصد) اتفاق
افتاده است و شایعترین نوع حادثه گیرافتادگی  32درصد بوده و در کل  10/8درصد حوادث منجر به
مرگ و  9/3درصد موارد منجر به نقص عضو دائمی شده است )5( .همچنین بر اساس مطالعهای که
توسط شفیعیان و همکاران با عنوان بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ناشی از حوادث شغلی ارجاعی
به مرکز پزشکی قانونی تهران در سال  1381تا  1382انجام گردید ،نتایج مطالعات نشان داد که در
طول مدت مطالعه  184مورد مرگ ناشی از کار به پزشکی قانونی شهر تهران گزارش گردیده است و
تمام مرگهای گزارششده مرد بودند ،بهطوریکه صنعت ساختمانی با اختصاص حدود  38درصد این
مرگها به خود پرخطرترین صنعت معرفی گردید (شفیعیان و همکاران .)1385
همانطور که از جدول مربوط به سالهای زندگی ازدسترفته قابل مشاهده است با توجه به
اینکه تعداد زنان ازکارافتاده یا متوفی نسبت به مردان خیلی ناچیز است ،بنابراین طبیعی است که
سالهای زندگی ازدسترفته زنان طی این سالها در مقایسه با مردان مقدار خیلی کمتری را به
خودش اختصاص دهد .هزم به ذکر است که میانگین سالهای ازدسترفته زندگی طی این پنج
سال برای هر یک از کار افتادگان زن  43/47سال ،برای مردان ازکارافتاده کلی  38/76سال و
برای مردان متوفی  36/05سال است .پایین بودن سالهای زندگی ازدسترفته برای فوتشدگان
نسبت به از کارافتادگان به دلیل باه بودن میانگین سن افراد فوتشده نسبت به از کارافتادگان
است .بر اساس یافتههای مطالعه ،مجموع سالهای ازدسترفت کلی طی سالهای  1390تا 1392
حالت صعودی ناچیزی داشته و در سال  92به بیشترین مقدار خود ( 11994سال ازدسترفته)
طی این پنج سال میرسد (به دلیل باه بودن تعداد افراد حادثهدیده) و بعد از سال  92سیر نزولی
ناچیزی به خود میگیرد .همینطور روند سالهای ازدسترفته برای مردان دقیقاً از این الگو پیروی
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میکند ،ولی همانطور که قب ً
ال نیز اشاره شد ،سالهای ازدسترفته برای زنان به دلیل تعداد کم

حادثهدیدگان ونوسانی بودن آمار آنها سیر نوسانی دارد .همچنین سالهای ازدست رفت زندگی
برای از کار افتادگان و فوتشدگان بر اساس روش  ANSIاز روند خاصی طی سالهای تحت بررسی
پیروی نمیکند ،ولی در سال  1392با مجموع سالهای ازدسترفته  5224,74سال به دلیل باه

بودن تعداد حادثه در این سال بیشترین آمار را نشان میدهد.
در مبحث ارزیابی اقتصادی مربوط به حوادث شغلی منجر به از کار افتادگی کلی و فوت ،مجموع
ارزش فعلی تعهدات سازمان (سال  )۱۳۹۶تقریباً از سال  ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۹۲حالت صعودی
داشته و در سال  ۱۳۹۲تقریباً با هزینه انسانی معادل  ۸۶/۶۸میلیارد تومان بیشترین هزینه در بین
سالهای  ۱۳۹۰تا  ۹۴را برای سازمان در بردارد .مالحظه میشود که مجموع کل این هزینه بعد از
سال  ۹۲تقریباً حالت نزولی به خود گرفته است .مطالعهای مشابه که در سازمان تأمین اجتماعی در
سال  ۱۳۹۳انجام شد ،مجموع هزینه انسانی تعهدات سازمان در حدود  ۲۵۶۰میلیارد تومان برآورد
شده بود .در این سال کلیۀ حادثهدیدگان (از کارافتادگی کلی  ۱۹۳نفر و فوتشدگان  ۱۳۶نفر)۳۲۹
نفر است .در بدترین حالت اگر  ۳۰سال برای نفرات از دسترفته حساب کنیم ،هزینۀ ساالنه برای
هر نفر تقریباً  ۲۶۰میلیون به دست میآید که هر ماه برای هر نفر تقریباً  ۲۱میلیون تومان است با
توجه به مستمری ماهانه تقریباً  ۶۰۰هزار تومان و  ۳۳درصد حق بیمۀ مربوط به آن ،برآورد مذکور

خیلی بیش از حد مورد انتظار (عدد نجومی) و غیر واقعی به نظر میرسد.
با توجه به نتایج این مطالعه تقسیمبندی حوادث بر حسب علت وقوع حادثه از الگو یا استاندارد پیروی
نمیکند و پیشنهاد میشود ضمن ایجاد سامانه ثبت و گزارش حوادث ،سیستم طبقهبندی حوادث
به صورت بومیشده در این سیستم گنجانده شود .در خصوص نتایج حاصل از حوادث نیز طبقهبندی
مجددی صورت گیرد و بدین ترتیب میتوان پیامدهای ناشی از حوادث را با جزئیات بیشتری رصد
کرد و بررسی و پایش نمود .در خصوص هزینههای اقتصادی تحمیلشده به سازمان تأمین اجتماعی،
از  ۲روش استاندارد  ANSIو شاخص دالی در برآورد هزینههای تحمیلی استفاده شده است .شاخص
دالی نشان داد از برآورد عددی باالتری نسبت به  ANSIبرخوردار است .آنچه در این خصوص مورد
تأیید است ،ثبت آمار دقیق حوادث و نیز غرامتهای کوتاه مدت و بلند مدت در کنار پرداخت
مستمری و حق بیمه پرداختنشده است .در این صورت ،ارزیابی هزینههای اقتصادی با دقت باالیی
قابل ارزیابی و برآورد خواهد بود .در این تحقیق با محدودیتهایی از قبیل عدم همخوانی نتایج حوادث
در برخی موارد با آمار و ارقام سازمانها از جمله سازمان پزشکی قانونی مواجه بودیم .ایجاد سیستم
جامع یکپارچه در خصوص ثبت و گزارش حوادث و تحلیل آنها تاکید میگردد.
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