
1 
 

 

 

 

 پیشگیری از حوادث وبشی از کبر
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و  ريبيما زـثا زـب زـنف نوـميلي يكاس  بيغ ن،جهادر  طاله هز

 ينا ،كه هنذد مي تـطرا اس د دوـخ ناـج راـكاس  يـناػ ادثدو

 يتزـبيؼ تذـػو  طؼتاس و ؼهـتوط لدادر  يهاركؼودر  ضؼيتو

 انػنوبه  ركااس  ناػي ادثدو داضز لاـددر  .تـطا رداروـبزخ

  الهـط زـه و   يذآمی بدظا به نجهادر  ميزو  گزـم ػامل طومين

 6ػود. عی ػذگان ناػی اس دوادث افشوده میكؼته ادذـتؼ  زـب

نفز جان خود را در   773تؼذاد  در ايزان، 9831ماه اول طال 

انذ که در مقايظه با مذت مؼابه در طال دوادث کار اس دطت داده

دهذ. ػذم رضايت درؿذ را نؼان می 3/93بزابز با رػذی  9833

نکات ايمنی، بی ادتياعی و ػذم اطتفاده اس وطايل ايمنی و 

دفاظت فزدی در بزوس اين دوادث نقغ داػته اطت؛ مهمتزين ػلل 

های ناػی اس دوادث کار طقوط اس بلنذی، بزخورد جظم طخت، مزگ

: 9812کاران، ق گزفتگی و طوختگی اػالم ػذه اطت )ػمظی و همبز

 27، طاالنه دذود (ILO)المللی کار عبق بزآورد طاسمان بين (.22

دهذ و هز طال بيغ اس ميليون دادثه ناػی اس کار در جهان رر می

های ناػی اس کار جان دو ميليون نفز در اثز دوادث و بيماری

درؿذ توليذ ناخالؾ ملی  4دهنذ. بيغ اس خود را اس دطت می

ه جبزان خظارات ناػی اس دوادث ناػی اس کار کؼورهای جهان ب

يابذ )مزکش تذقيقات و تؼليمات دفاظت فنی و بهذاػت اختـاؽ می

ؿذمات ناػی اس کار منجز به اطتزص کارکنان و  (.1: 9814کار، 

-ػود و ميشان تغييز و جابجايی را افشايغ مینارضايتی ػغلی می

های ارسػمنذی تدهذ و اين امز باػث اس دطت رفتن دانغ و مهار

اس انذ و ػود که کارکنان در عول تجزبه و آموسع کظب کزدهمی

ػود که بز ػملکزد منجز به اس دطت رفتن دافظه طاسمانی میعزفی 

 (. yeh, 2017: 2) گذاردکظب و کار اثز منفی بزجای می

بز اطاص آمار ارائه ػذه اس طوی طاسمان تأمين اجتماػی ايزان، 

درؿذ دوادث  44اجظام و طقوط افزاد مجموػا دوادث افتادن 

 9836های طاختمانی ثبت ػذه در بانک داده آن طاسمان بين طال

همچنين دوادث تـادف با دهذ. را به خود اختـاؽ می 9812تا 

گزفتگی، ريشع آوار و انفجار و دزيق در ػين  وطايل نقليه، بزق

 26نذ، دذود گيزدرؿذ اس کل دوادث را در بز می 7اينکه تنها 
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-درؿذ اس کل موارد فوت و اس کار افتادگی کلی را تؼکيل می

دهنذ. در بزرطی انجام ػذه مؼخؾ گزديذ اين ػغ نوع دادثه 

باػنذ. دارای باالتزين ريظک بين دوادث ؿنؼت طاختمان ايزان می

گزوه اول دارای ادتمال رخذاد باال و ػذت متوطظ و گزوه دوم 

و ػذت باال هظتنذ )اميزی و همکاران، دارای ادتمال رخذاد کم 

9812 :82.) 

غيز های مظتقيم و های دوادث ناػی اس کار ػامل هشينههشينه

ها و قظمت های مظتقيم ػامل بخغ پيذای هشينهمظتقيم اطت. هشينه

کوچکی اس هشينه دوادث ناػی اس کار بوده و مخارجی را ػامل 

ز مظتقيم های غيهشينهػود. ػود که بابت آنها پول پزداخت میمی

ها اطت، نيش که بخغ ػمذه و پنهان و غيز قابل مؼاهذه هشينه

-بزابز هشينه 92تا  4باػذ و دذود اکثزا قابل مذاطبه نيش نمی

های مظتقيم اطت )مزکش تذقيقات و تؼليمات فنی و بهذاػت، 

9814 :92.) 

 

 تعبریف و اصطالحبت

ظزه که در هنگام کار : رويذادی اطت غيز منتحبدثه وبشی از کبر

طاسد و دارای دهذ و جزيان ػادی کار را متوقف میروی می

پيامذهای جظمی و روانی بزای کارگزان و خظارت اقتـادی بزای 

ػزکت يا طاسمان باػذ. بزخی اس دوادث، موجب بزوس خظارات و 

ػونذ که اين امز اس های انظانی، اجتماػی و ؿنؼتی جذی میآطيب

وری و توليذ داری بز بهزهذمان کاری، تأثيز مؼنیعزيق کاهغ ران

خواهذ داػت و نکته مهمتز، اثزات طوء اجتماػی و به تبغ آن 

 اثزات روانی دراس مذت بز روی نيزوی کار می باػذ.

: ػامل دوادثی حبدثه وبشی از کبر مطببق قبوون تأمیه اجتمبعی

ػذه اتفاق اطت که در دين انجام وظيفه و به طبب آن بزای بيمه 

افتذ. مقـود اس دين انجام وظيفه تمام اوقاتی اطت که بيمه می

ها و مذوعه آن ػذه در کارگاه يا موطظات وابظته يا طاختمان

مؼغول به کار باػذ و يا به دطتور کارفزما در خارج اس مذوعه 

دار انجام مآموريتی باػذ، مؼزوط بز اينکه دادثه کارگاه ػهذه

و بزگؼت به کارگاه اتفاق افتاده باػذ. در سمان ػادی رفت 

دوادثی که بيمه ػذه دين انجام اقذام بزای نجات طايز بيمه 

افتذ، دادثه ناػی اس کار ػذگان و مظاػذت به آنان اتفاق می

 ػود.مذظوب می

: هز کاری که با فيشيولوژی بذن انظان تغابق هبی شغلیبیمبری

ػی اس کار نمايذ و توانذ توليذ بيماری نانذاػته باػذ، می

خاؿيت ػمذه آن ػبارت اطت اس اين که اکثز آنها قبل اس وقوع 

قابل پيؼگيزی هظتنذ، منتهی پض اس وقوع اغلب غيز قابل درمان 

هظتنذ. دو فاکتور اطاطی موثز در بزوس بيماری ناػی اس کار، 
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سا اطت و با کاهغ هز ػذت تماص و مذت تماص با ػوامل بيماری

به  ايمنی: های ناػی اس کار را کنتزل نمودبيماریتوان ػامل می

 مؼنی در امان بودن اس خغز و ميزان دوری اس خغز اطت.

هز ػامل دارای انزژی که پتانظيل ؿذمه به فزد  خطر )مخبطره(:

 توانذ ػامل خغز مذظوب ػود.را داػته باػذ، می

ضزب ػذت دادثه در ادتمال وقوع آن اطت و به ريظک داؿل ریسک:

مؼنی ػانض قزار گزفتن در مؼزف خغز و ايجاد دادثه بوده و 

بنذی ريظک، اولويت اؿالح و اقذامات اؿالدی مزبوط به آن را درجه

)مزکش تذقيقات و تؼليمات دفاظت فنی و بهذاػت طاسد مؼخؾ می

 (.3: 9814کار، 

 

 عوامل زیبن آور محیط کبر

د که در مذيظ ػوآور مذيظ کار به ػواملی اعالق میػوامل سيان

کار باػث اختالل در طغخ طالمت جظمانی افزاد در کوتاه مذت و 

 ػود و ػامل موارد سيز اطت:بلنذ مذت می

 آور فيشيکی مذيظ کارػوامل سيان -

 آور ػيميايی مذيظ کارػوامل سيان -

 آور روانی مذيظ کارػوامل سيان -

 آور بيولوژيکی مذيظ کارػوامل سيان -

 کار ػوامل ارگونوميکی مذيظ -

 آور مکانيکی مذيظ کار ػوامل سيان -

: 9814)مزکش تذقيقات و تؼليمات دفاظت فنی در مذيظ کار، 

99.) 

های انجام ػذه مهمتزين ػلل ايجاد دوادث ناػی اس عبق بزرطی

کار ػامل اػمال ناايمن و ػزايظ ناايمن اطت. عبق آمارهای 

ناايمن درؿذ دوادث در اثز اػمال  33موجود در دنيا، دذود 

آينذ که ػامل انظانی در بزوس آن نقغ دارد و به وجود می

-درؿذ دوادث نيش در اثز ػزايظ ناايمن ايجاد می 92دذود 

 باػنذ.بينی میػونذ. دو درؿذ دوادث نيش غيز قابل پيغ

درؿذ دوادث مذل کار ناػی  32انذ بيغ اس مذققان نؼان داده

دوادث ممکن اطت در  ی اطت؛ ايناس نارضايتی اس ػامل مذيزيت

مذيزيتی ناکارآمذ  ضؼف ايمنی و طيظتماثز مؼايب مزبوط به 

 . (Yeh, 2017: 2)افشايغ يابذ

با توجه به اينکه بيؼتزين ميشان دوادث ناػی اس کار مزبوط به 

غ ػامل انظانی اطت، اس اين رو در پيؼگيزی اس دادثه بايذ بي

 اس همه بز ػامل فوق تأکيذ کزد.
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بزخی اس راهکارهای پيؼگيزی اس دوادث کار در ادامه به 

 ػود.پزداخته می

بنيان نهادن يک طيظتم کاری ايمن، : ایمه کردن محیط کبر -

ايمنی مذل کار، وطايل کار و نظارت دقيق بز نذوه کار و 

... 

طغخ اطتانذاردهای ايمنی در  :آگبهی دادن به کبرفرمب -

طت. اس روابظ کار، در مقايظه با روابظ ديگز بظيار باال

طوی مزاجغ رطمی مقزرات مختلفی تـويب ػذه که به عور 

مؼمول کارفزماها اس آن بی اعالع هظتنذ. تجزبه رطيذگی به 

دهذ که در بظياری اس اين های دوادث کار نؼان میپزونذه

دػاوی، کارفزما به ػذر بی اعالػی اس مقزرات ايمنی متوطل 

ػذ، دذاقل بز ع نباػود. دتی اگز اين ػذر قابل پذيزمی

 بيؼتز کارفزمايان داللت دارد. موسعلشوم آگاهی و آ

آموسع در راطتای اهذاف بهذاػت : آموزش مستمر ویروی کبر -

دزفه ای اس اهميت بظيار بااليی بزخوردار اطت چزا که 

آموسع ؿذيخ طغخ آگاهی افزاد را باالتز بزده و فزهنگ 

ايمنی و بهذاػت را در بين کارگزان باس می کنذ. عبيؼی 

اطت که کارگز هز چه قذر نظبت به ايمنی و مظائل مزبوط به 

و ػود ايمن میاػمال غيز  زتکبمآن آگاه تز باػذ کمتز 

 همچنين افزاد ديگز را نيش اس انجام آن منـزف می کنذ.

دضور ناظزان رطمی يا ناػناص  :وظبرت مستمر در محل کبر -

بزای ثبت وضؼيت رفتارهای ايمن در مذيظ کار و نيش 

های مذار بظته در اختيار مذيزيت کاخانجات و دوربين

 های بشرگ؛کارگاه

 يا رييماـب تزميم: هبی مسئولیت و مذیریت آنتقویت بیمه -

 که تـطا مهمی لويتاو ر،بانياس ادثدو تذقق اس پض تؿذما

 همچنين. دگيز ارقز توجه ردمو ايذـب انگزرکا هـب تـنظب

 خذا هـب نفزمايارکا ويقـتؼ و بيمهها يتوطؼه ايبز بايذ

 ذيذــػ رـوــق داراي نفزمايارکا يهـتنب و اييمهـب غـپوػ

 .گزفت نظز در هايیرهکارا

 

 منابغ:

(. تذليل 9818اميزی، م. اردػيز، ع. طلغان آقايی، ا ) -9

دوادث ػغلی دارای ريظک باال در ؿنؼت طاختمان با اطتفاده 

 .48 -89(: 4)99کاوی؛ های دادهاس روع

پور عباعبايی، اکبز ػمظی، مذمود. ػمض، مذظن. نيلی -2

وطايل ايمنی و  (. بزرطی نگزع و رفتار اطتفاده اس9812)

ههای در دال طاخت متزو دفاظت فزدی در کارکنان ايظتگاه

 .23 -22(: 8)92اؿفهان. دو ماهنامه طالمت کار ايزان، 
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(. ايمنی 9814مزکش تذقيقات و تؼليمات فنی و بهذاػت کار ) -8

و بهذاػت کار؛ وسارت تؼاون، کار و رفاه اجتماػی، مؼاونت 

 .991 -9روابظ کار: 

4- Yeh, L- T (2014). Incorporating Workplace Injury to Measure the Safety 

Performance of Industrial Sectors in Taiwan. Sustainability, 9, 2241; 1- 14 
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