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سخنی با خوانندگان   
  ارتقای فرهنگ ایمنی کار، همواره به عنوان مهم ترین راهبرد پیشگیری حوادث ناشی از کار شناخته 
شده است و امروزه فرهنگ ایمنی کار به عنوان مهارت های شغلی افراد  تلقی می گردد و نقشی بی بدیل در 
کاهش هزینه های مستقیم وغیرمستقیم ناشی از حوادث و بیماری های شغلی ایفاء می نماید. طبق نظر 
دفتر بین المللی کار، مهم ترین اصل در پیشرفت یکپارچه اصول ایمنی و بازتاب آن در محیط کار، توجه به 
جنبه های فرهنگی و اجتماعی با دید زیست افزاری است که این امر ضمن تحقق شعار "انسان سالم محور 
توسعه پایدار"، موجب ارتقای بهره وری و بهبود نظام های اقتصادی در کشورها محسوب می گردد. در همین 
راستا، بهره مندی از محصوالت و محتوای فرهنگی و آموزشی تخصصی یکپارچه واستاندارد ایمنی، یکی از 
کاربردی ترین و موثرترین ابزار در امر یادگیری، آموزش و ترویج در مقوله حفاظت فنی و ایمنی کار می باشد 

که ضمن تحقق آموزش های کاربردی وهدفمند، نهایتا به ایجاد کار شایسته منجر می گردد. 
به روز  نوین و  اتخاذ سیاست های  با  از سالیان متمادی،  بر همین اساس معاونت روابط کار پس 
آموزشی؛ از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و به واسطه کارشناسان مجرب 
آن مرکز و با بهره مندی از دانش تخصصی اساتید دانشگاهی و متخصصین مراکز علمی و پژوهشی کشور 
و با حمایت های بی دریغ جناب آقای دکتر عبد الملکی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدام 
به تهیه و تدوین محتواهای آموزشی یکپارچه، استاندارد و منطبق با نیازسنجی های آموزشی؛ همچنین 
دستورالعمل های فنی در زمینه حفاظت فنی و ایمنی نموده است. امید است نتایج و ثمرات این مکتوب که 
با بهره گیری از جدیدترین متون علمی داخلی وبین المللی ومتناسب با نیاز علوم و فناوری های پیشرفته روز 
گاهی جامعه کار و تولید کشور موثر واقع گردد.  تدوین گردیده است، بتواند در ارتقای سطح دانش ایمنی و آ

علی حسین رعیتی فرد
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی



مقدمه ناشر  
است  ایمنی  فرهنگ  ارتقای  و  ایجاد  در هر کشور،  پایدار  توسعه  نشانه های بارز  از  یکی  بی شک   
که به صیانت از نیروی انسانی و حفظ منابع مادی و معنوی منجرخواهد شد. به طور یقین دست یابی 
است،  کار  بهداشت  و  ایمنی  زمینه  در  فرهنگی  و  علمی  جانبه  همه  رشد  نیازمند  هدفی  چنین  به 
بسترسازی  در  موثر  راهکارهای  از  یکی  ایمنی  استانداردهای  و  انتشار کتب  و  تهیه  این مجمل  از  که  
مناسب در این خصوص به شمار می رود که در نتیجه نیازسنجی های علمی تهیه و تدوین شده باشد. 
 مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کاروزارت تعاون کارورفاه اجتماعی ، در سال 1348 
با هدف تامین ایمنی وسالمت نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی و 
معدنی کشور تاسیس ومستند به قانون کار جمهوری اسالمی ایران ، به عنوان مرکز تخصصی ایمنی وبهداشت 
کاراقدام به خدمت رسانی به جامعه کار وتالش کشور می نماید.این مرکز از سال 1388 ودر راستای توسعه  و 
رسالت خطیر و وظایف قانونی آموزشی وپژوهشی خود و رفع خالء ناشی از کمبود کتب فنی وتخصصی در 
زمینه ایمنی وبهداشت کار ، اقدام به تاسیس واحد انتشارات با هدف ، هدایت ، راهبری وانتشار این کتب در 
سطح کشور نمود.در همین راستا این مرکز اقدام به استاندارد سازی منابع آموزشی ایمنی وحفاظت فنی و تقویت 
میزان اثربخشی آموزش های مرتبط و به تبع آن ایجاد نظام یکپارچه در فرآیند های آموزشی و هم چنین تدوین 
دستورالعمل های حفاظت فنی و ایمنی ، به عنوان یک حرکت پویا و نوین و با تکیه بر آخرین دستاوردهای 
حوزه ایمنی و حفاظت فنی از طریق بهره گیری از دانش اساتید و متخصصان مراکز دانشگاهی ، علمی و 
تحقیقاتی کشور نموده است. امید است بهره مندی از محتواهای آموزشی  و دستورالعمل ها و منابع علمی 
جدید بتواند در ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی کار، افزایش بهره وری، کاهش حوادث و بیماریهای ناشی از 
کار نقش موثری ایفا نماید. در این میان برخود الزم می دانم ضمن تشکر از گردآورنده این محتوا جناب آقای 
دکتر منوچهر امیدواری، از تالش های همکاران ارزشمند خود در مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و 
بهداشت کار از جمله آقایان مهندس آرش گودرزی، مهندس علی قنادان ، مهندس غالم حسین حسینی و 
نیز همه عزیزانی که در تولید و تدوین این محتوی آموزشی ما را یاری نموده اند تشکر و سپاسگزاری نمایم. 
در پایان ؛ مرکز تحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار با چاپ اثر  مزبور به عنوان نسخه اولیه منتشر 
شده ؛ آمادگی بهره مندی مستمر از بازخوردها و نظرات وپیشنهادات اصالحی و سازنده کلیه اساتید، متخصصان 
و فعالین این عرصه ؛ به منظور بروزرسانی و رفع نواقص احتمالی ، وهرچه پربار تر شدن محتوای آن را خواهد داشت.

   امیرعباس پرکنی 
رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
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کلیات و  تعاریف

 1-1کلیات و تعاریف  

1- 1- 1 رویداد  
پتانسیل بروز یک حادثه می باشد که می تواند منجر به یک خسارت و جراحت شده و یا تاثیر قابل ثبتی 
برای سازمان ایجاد نکند. در تعریف ISO-45001-2018  وقایعی که بعضا می تواند سبب بروز آسیب یا بیماری 

شود را رویداد قلمداد می کند. 

2- 1- 1 حادثه  
یک واقعه ناخواسته برنامه ریزی نشده است که می تواند سبب خسارت، جراحت شده و یا سازمان را از 
ادامه طبیعی جریان فرآیند خود خارج نماید. حادثه ناشی از کار یک رویداد نا خواسته در محیط کار است که 
سبب خروج سازمان از فرآیند طبیعی خود خواهد شد. در تعریف ISO-45001-2018 رویدادهایی که سبب 

بروز جراحت و بیماری می شود به عنوان یک حادثه تعریف می شود.
حادثه یک واقعه ناخواسته برنامه ریزی نشده ای است که به صورت یک یا چندین واقعه متوالی و به وسیله 
اعمال ناایمن1 ، شرایط ناایمن2  یا هر دو به وجود می آید و ممکن است فورًا منجر به اثرات ناخوشایند شود یا با 

تأخیر3 این اثرات را ایجاد نماید.
1- Unsafe Acts 
2- Unsafe Conditions 
3- Deferment 
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حادثه ناشی از کار عبارت است از رویدادی غیر منتظره که در هنگام کار روی می دهد و جریان عادی کار 
را متوقف می سازد. حادثه ممکن است دارای پیامدهای جسمانی و روانی برای کارکنان و خسارات اقتصادی 

برای سازمان1 باشد.
تعریف حادثه ناشی از کار مطابق با صندوق سازمان تامین اجتماعی:

بر پایه ماده 60 قانون تامین اجتماعی جمهوری اسالمی ایران، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که 
به هنگام انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده رخ می دهد. مقصود از »هنگام انجام وظیفه« همه اوقاتی 
است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان و محوطه آن مشغول به کار باشد و یا به دستور 
کارفرما بیرون از محوطه کارگاه و یا موسسات وابسته و یا ساختمان محوطه آن به کار مشغول بوده و یا به دستور 
کارفرما بیرون از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریت باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان، برای 
درمان و توان بخشی، رفت و برگشت از خانه به کارگاه نیز جزء اوقات انجام وظیفه به شمار می آید، به شرط 
آن که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه رخ داده باشد. حوادثی که برای بیمه شده به هنگام اقدام 

برای نجات دیگر بیمه شدگان و کمک به آن ها رخ می دهد نیز، حادثه ناشی از کار به شمار می آید.

3- 1- 1 شبه حادثه  
رویدادی که سبب بروز خسارت و جراحت های ارزشمندی برای سازمان نباشد. این ارزشمند بودن بسیار 
وابسته به بضاعت سازمان است که یک سازمان را توانمند نموده تا بتواند حوادث با شدت بیش تری را تحمل 
نماید. مطابق استاندارد ISO-45001-2018  شبه حادثه به عنوان یک واقعه ای که سبب بروز آسیب و یا ضرر 

به سالمت فرد نمی شود.

4- 1- 1 آنومالی2  
همان رفتارها و شرایط ناایمن است که پتانسیل بروز حوادث را دارا می باشند.

صدمه:  آسیب فیزیکی به بدن به دلیل مواجه با خطر یا بروز یک رویداد و حادثه. بر اساس نوع صدمه به سه 
دسته تقسیم می شود:

1.حوادث بسیار شدید : حوادثی هستند که منجر به فوت یا معلولیت دائمی فرد )قطع عضو( و یا سبب 
بروز حوادث گروهی می شود.

2.حوادث شدید: حوادثی هستند که سبب از کارافتادگی و معلولیت موقت )عدم قطع عضو( فرد شده و 
1- Organization
2- occurrence arising out of, or in the course of, work that could or does result in injury and ill health 
Note 1 to entry: An incident where injury and ill health occurs is sometimes referred to as an «accident».
Note 2 to entry: An incident where no injury and ill health occurs, but has the potential to do so, may be referred 
to as a near miss; near-hit or close call.
Note 3 to entry: Although there can be one or more nonconformity related to an incident, an incident can also 

occur  where there is no nonconformity.
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حداقل یک روز یا یک شیفت کاری را از دست داده شود.
3.حوادث جزیی: حوادثی هستند که دارای نتیجه قابل ارجاعی نبوده و سبب از دست رفتن کم تر از یک 
روز یا یک شیفت کاری شود. در این حوادث خود سازمان قادر به رفع و رجوع آن می باشد و فرد حادثه دیده 
یا به مرکز درمانی ارجاع داده نمی شود و یا در مرکز درمانی درمان خاصی را برای آن منظور نکرده و فردای آن 

روز به محل کار خودباز گشته است.

5- 1- 1 روز از دست رفته  
به حالتی گفته می شود که  فردای روز حادثه فرد به محل کار خود مراجعه ننموده و برای درمان خارج از محل 
کار خود است و یا دارای استراحت می باشد. یک روز از دست رفته یعنی فردای روز حادثه فرد استراحت دارد.

6- 1- 1 خسارت  
از دست دادن کیفیت ذاتی چیزی به دلیل تاثیر یک عامل. وارد آمدن یک ضرر و زیان به دلیل یک 

عامل خارجی. 

7- 1- 1 حوادث فردی  
حوادث فردی حوادثی با وسعت و نتیجه کوچک بوده که یک یا چند فرد با تعداد محدود را تحت 
تاثیرقرار می دهد. این حوادث معموال دارای یک علت مستقیم مشخص بوده و می توان به راحتی علل 

مستقیم آن را تعریف و شناسایی نمود.

8- 1- 1 حوادث فرآیندی  
حوادثی می باشند که معموال دارای نتایج گسترده بوده و چندین نفر و یا بخش بزرگی از یک صنعت 
به  نیاز  آن  علل  تعیین  برای  و  نبوده  مستقیم مشخصی  دارای علل  این حوادث  می کند.  درگیر خود  را 
تکنیک های خاصی می باشد. حوادث فرآیندی معموال از یک سلسله علل وابسته به هم تبعیت می کند. 

9- 1- 1 ایمنی  
از  یا  خطر  دوری  درجه  از  عبارت است  ایمنی  دارد.  وجود  ایمنی  خصوص  در  مختلفی  تعاریف 
و  اموال  به  خسارت  یا  و  صدمه  شغلی،  بیماری های  جراحت،  مرگ،  باعث  می تواند  که  موقعیت هایی 
تجهیزات شود. به عبارت دیگر شرایطی است که افراد را از عوامل مضری که می تواند سالمتی آن را به خطر 

اندازد مصون می دارد. 
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یکی از تعاریف کاربردی ایمنی نظم است که ایمنی در عمل به معنای قرارگیری عناصر هر شغل و کاری1  
در جای خود است.  یکی دیگر از تعاریف ارائه شده از ایمنی مفهوم درست کار کردن است که در این تعریف 

تاکید بر ایجاد استانداردهای کاری2  برای ایمن کردن کار می باشد.

10- 1- 1 خطر  
خطر در گستره علم ایمنی شرایطی است که پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان ها 
و از میان بردن مواد را داشته و یا آن که موجب کاهش قدرت و کارایی یک عملکرد شود. به عبارتی عامل 
آسیب رسان و صدمه رسان و خسارت وارد کن که توان خروج فرآیند از شرایط استاندارد تعریف شده را 

داشته باشد.  

11- 1- 1 ریسک  
یکی دیگر از مفاهیمی که بر پایه مفهوم خطر بیان می شود، مفهوم ریسک است. تعداد مرتبه هایی که 
خطر موجود ممکن است تبدیل به حادثه شود را ریسک می گویند. به صورت ساده تر احتمال مواجهه 
با خطر با پیامدی مشخص را ریسک می نامند. از نظر علمی، ریسک عبارت است از احتمال بروز 
پیامد ناشی از یک خطر. در تعریف دیگری ریسك، احتمال بروز یک خطر با شدتی مشخص در زمانی 
مشخص بیان گردیده است. اندازه ریسک از یک رابطه ساده محاسبه می شود که در رویکرد ریسک 

به صورت زیر تعریف می شود: 
شدت زیان های ناشی از آن × احتمال بروز خطر = ریسک

به این ترتیب قابل مالحظه است که ریسک یک مفهوم احتمالی بوده و اندازه عددی آن بازه ای از صفر تا یک 
است. در مفهوم ریسک تبدیل شدن خطر به حادثه مطرح است. به طور خالصه باید گفت، ریسک عبارت است 

از احتمال بروز یک واقعه ناخوشایند بر اثر قرار گرفتن در معرض شرایطی که پتانسیل آسیب رسانی دارد. 
به طور کلی می توان ریسك را در 5 پارامتر مستقل تعریف نمود که عبارت است از: احتمال شکست، 

احتمال آسیب، زمان، نوبت تماس، الیه های کنترلی. 

  )RCF( 312- 1- 1 فاکتورهای موثره ریسک
فاکتورهای موثره ریسک که عبارتند از فاکتورهایی که می تواند روی شدت، احتمال موثر باشد. این 
فاکتورها قابل استفاده در برنامه های مدل سازی ریسک و تعیین میزان شاخص های اصلی ریسک شود. 
در جاهایی که داده برای تعیین میزان احتمال پارامترهای ریسك وجود ندارد و تعیین تابع توزیع پارامتر برای 
محاسبه احتمال آن جود ندارد و یا به میزان کافی نیست می توان از فاکتور موثره ریسك برای تعیین احتمال 

پارامتر استفاده نمود.
 )PEME-ms ( 1- عناصر كاری عبارتند از انسان، مواد، ماشین و تجهیزات، محیط و در نهایت سیستم مدیریت است

2- SOP: Standard Operation Processing
3- Risk contributing Factors 
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برای روشن شدن مفاهیم حادثه و خطر در جدول 1-1 این دو واژه را بایکدیگر مقایسه نموده ایم.
جدول1-1. مقایسه مفهوم خطر با حادثه

حادثهخطرنوع ویژگی
آسیب به فعلیت رسیدهآسیب به صورت پتانسیل در آن وجود داردآسیب

عینیت داردنهفته استنهفتگی
تنها با یك محرك مناسب به وجود می آیدهمواره وجود داردموجودیت

همان طور که در جدول 1-1 مشخص است خطر دارای پتانسیل آسیب بوده و در صورت بروز شرایط 
مناسب می توان به صورت فعلیت درآمده و به صورت حادثه بروز نماید. لذا آسیب در مفهوم خطر به صورت 
همیشگی جاری است و در صورت وجود یك محرك مناسب به عینیت خواهد رسید که به آن حادثه گفته 

می شود. ارتباط بین خطر و حادثه را می توان در شکل 1-1 نشان داد.

شکل 1-1. مفهوم و ارتباط بین خطر و حادثه

همان طور که در شکل مشخص است در قدم اول باید یك خطر به شرایط فعلیت خود برسد تا امکان بروز 
حادثه در آن فراهم شود. در این شرایط برای پیش بینی حوادث می توان از مدل های ریسك استفاده نمود که 
میزان ریسك یك خطر را مورد محاسبه قرار داد. در صورتی که شرایط بروز ریسك فراهم شود و محرك مناسب 
آن وجود داشته باشد این مسئله را می توان در عوامل موثره احتمال بروز ریسك خطر مورد توجه قرار داد تا 
امکان بروز یك حادثه  مورد بررسی قرار گیرد در شرایطی که عوامل موثره به یك حد قابل توجهی برسند حادثه 
رخ خواهد داد. نوع آسیب و شدت آن بستگی به عوامل موثره شدت ریسك دارد که نوع آسیب و یا خسارت 

حادثه را تعریف می نماید. 

2-1 تعریف سیستم  
عبارت است از مجموعه واحد یا کل متشکل از اجزاء مربوط به یکدیگر و یا می توان گفت که سیستم 
مجموعه ای است از عناصر و اجزاء که با ارتباط و همبستگی متقابل مجموعه ای واحد تشکیل می دهند و 

نقش معینی را ایفا می کند؛ بنابراین تعریف می توان گفت که، سازمان یک سیستم است.

1- 2- 1 ویژگی های سیستم  
سیستم ها دارای ویژگی های گوناگونی هستند که در این جا به صورت خالصه به آن ها اشاره می شود:
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2- 2- 1 درونداد، وارده یا داده1  
سیستم برای حفظ موجودیت خود چیزهای مختلفی را از محیط خود می گیرد که می تواند به صورت 
هر  اولیه  اصل  )داده ها(  دروندادها  باشد.  تقاضا  یا  انسانی  نیروی  انرژی،  اولیه،اطالعات،  پول،مواد 
سیستمی می باشند که بدون آن هیچ سیستمی نمی تواند به وجود آید. آن چه سیستم از محیط خود دریافت 
می کند داده، درونداد)وارده( یا Input می نامند. اگر یک مرکز بهداشتی درمانی را در نظر بگیریم، لوازم 
و تجهیزات همانند یخچال، واکسن و هم چنین کودکی که برای برنامه  ایمن سازی مراجعه می کند جزو 

داده ها )دروندادها( قرار می گیرد.

3- 2- 1 عملیات یا فرآیند2  
این ویژگی نشان دهنده یک دسته از فعل  و انفعاالتی است که به منظور تبدیل داده ها به بازده صورت 
می گیرد در این مرحله است که داده ها در جریان تغییر و تبدیل قرار گرفته و پس از یک رشته فعل  و انفعال 
داخلی توسط اجزاء پرورده شده و در پایان به صورت بازده )برونداد( یا ستاده خارج می شوند. مجموعه 
این فعالیت ها که در درون سیستم بر روی وارده )درونداد( انجام می شود تا به صورت محصول درآید را 
فرآیند یا پردازش می نامند. نگهداری زنجیره سرما و انجام واکسیناسیون برای کودک را انجام خدمات یا 

عملیات می گوییم.

4- 2- 1 بازده، ستاده )برونداد( یا صادره3  
برونداد همان دروندادهای سیستم است که پس از فعالیت هایی که روی آن انجام شده و با تغییراتی که 

در آن ها به وجود آمده است به صورت برونداد )خروجی( یا ستاده خارج می شود.

5- 2- 1 ویژگی های اختصاصی یک سیستم  
  به هم پیوستگی اجزاء یک سیستم: تمامی اجزاء سیستم باید با یکدیگر در ارتباط باشند. 	
 تمامیت سیستم: اجزاء تشکیل دهنده آن در کنار یکدیگر، هویت مشخص و معینی به سیستم و به یکدیگر می دهند. 	
 هدف دار بودن سیستم: هر سیستم دارای هدف مشخصی است که اجزاء متشکله آن به منظور دست یابی به  	

آن هدف با یکدیگر همیاری و همکاری می کنند.
 تغذیه و تولید در سیستم: هستی سیستم ها وابسته به مواردی می باشند که از طریق آن ها تغذیه می نمایند و  	

بدین وسیله در راستای هدف، فرد قادر خواهد بود که به فعالیت های خود ادامه دهد. اثری که از سیستم ایجاد 
می شود در واقع همان تولید با برون داد سیستم است.

 تبدیل در سیستم: موادی که در سیستم تغذیه می گردند، براثر یک سلسله فرآیند به محصول یا محصوالت  	
جدیدی تبدیل می شوند.

1- Input
2- Process 
3- Out put 
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 حالت رکود در سیستم: سیستم ها نهایتًا پس از یک دوره رشد و پیشرفت، به سوی رکود و نابودی کشیده  	
می شوند.

 وجود قانون در سیستم: در هر سیستمی یک سری قوانین مشخص وجود دارد که فعالیت ها و حرکت های  	
سیستم در چارچوب این قوانین انجام می شود.

 سلسله مراتب در سیستم: هر سیستم درعین حال که خود دارای اجزاء متفاوتی می باشند که در راستای  	
هدف مشخصی فعالیت می نمایند، در همان حال، خود جزیی از یک سیستم بزرگ تر است.

 وجود تفاوت در اجزاء یک سیستم: هر یک از اجزاء سیستم وظیفه ویژه خود را دارد و این تفاوت ها در  	
وظیفه و عملکرد اجزاء یک سیستم از مشخصات بارز همه سیستم ها می باشند.

3-1 مفاهیم نظام مند کاربردی سیستم ها در حوادث  
در مباحث نظام مند از مفاهیم خاصی استفاده می شود که در این جا بنا به تناسب موضوع به برخی از 

آن ها اشاره شده و به کاربرد آن در مورد حوادث معطوف می شود.

1- 3- 1 آنتروپی1  
از آنتروپی می توان به عنوان معیار بی نظمی2 در سیستم یاد کرد. آنتروپ ها عواملی هستند که در خالف 
برای نظم سیستم عمل کرده و مختل کننده آن می باشند و حتی در نهایت می توانند موجب سستی، گسست 
و نابودی آن شوند. آنتروپ ها را می توان به دو نوع مثبت3 و منفی4 تقسیم کرد. در آنتروپی مثبت ما عملکردی 
را در خالف برای نظم سیستم داریم و در آنتروپی منفی بر عکس چنین حالتی صادق است. اگر بخواهیم 
مثال هایی را برای آنتروپ های مثبت موجود در یک نظام تولیدی بیاوریم، می توانیم به کهنگی5  ماشین آالت 
و دستگاه ها، مستهلک شدن6 وسایل و ادوات کار7، خارج شدن ادوات ابزار دقیق8 از تنظیم شان9 ، عدم 
کارایی10 یا قدیمی بودن روش ها و شیوه های کار، نقایص مهارتی11 و کمبودهای آموزشی12 کارکنان و... 
اشاره کنیم. در نظام های تولیدی کشور ما آنتروپ های مثبت به حد وفور وجود داشته و به صورت بسیار 
فعالی عمل می کنند. آنتروپی های مثبت در نظام کاری باعث تقلیل کارایی13 و کاهش اثربخشی14 سیستم ها 
می شوند. برای مقابله با این عوامل می توان با به دست آوردن بازخوردهای15 مناسب از سیستم و کسب 

1- Entropy 
2- Irregularity 
3- Positive 
4- Negative
5- Obsolescence 
6- Depreciated 
7- Tools 
8- Instrument 
9- Calibrating 
10- Deficiency 
11- Proficiency Deficiencies 
12- Shortage Training 
13- Efficiency Reduction 
14- Effectiveness Reduction 
15- Feedbacks 
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شناخت دقیق1 از ماهیت2 و واقعیت های موجود، تمهیدات و اقدامات3 مناسبی را برای برطرف نمودن 
آن ها در نظر گرفت. 

آنتروپ های منفی مناسب،  به کارگیری  با  آنتروپ های مثبت در یک سازمان می توان  با  برای مقابله 
آن ها را بر طرف نمود. برای مثال می توان با آموزش اثربخش4 در یک سازمان کمبودهای مهارتی5 در کلیه 
رده های سازمانی را بر طرف کرد. با این روش می توان عوامل مضر را به عوامل مفید و سازنده تبدیل کرد و 

به کمک آن میزان حوادث شغلی و صنعتی را کاهش داد. 

2- 3- 1 تناسب6  
وجود تناسب در بین اجزای نظام از ضروریات است. چنانچه بین اجزای نظام تناسب وجود نداشته باشد، 
عملکرد نظام مختل می شود و کارایی آن کاستی می گیرد. به عنوان نمونه، الزم است که بین سطح مهارتی7  
کارکنان و سطح مسئولیت8 آنان تناسب وجود داشته باشد و بین ظرفیت ماشین آالت و میزان به کارگیری آن ها 
رابطه معقولی وجود داشته باشد. هم چنین بین سن9 ، تحصیالت10 ، تجربه11 ، درجه صعوبت و دشواری کار12، 
بین تعداد کارکنان13 ، بین تعداد بازرسان کار و تعداد کارگاه های موجود در کشور و... باید تناسب برقرار شود. 
در هر یک از این موارد، از بین رفتن تناسب، اختالل در نظام کار و افزایش فاصله بین وضعیت موجود و 

وضعیت مطلوب را به دنبال خواهد آورد.

3- 3- 1 همبستگی14  
در هر سیستمی هر جزء با سایر اجزاء در ارتباط است و به دلیل وجود این همبستگی چنان چه خللی در 
یکی از اجزاء پدید آید، در سایر اجزاء نیز تاثیر گذار است. برای بیان بهتر موضوع می توانیم از فرهنگ ایمنی15  
در یک سازمان مثال آورد. سازمانی را در نظر بگیرید که از سطح فرهنگ ایمنی پایینی برخوردار است و این 
مهم موجب عدم استفاده مناسب و درست از وسایل حفاظت فردی16 شده است، بدیهی است که مورد فوق 
به سهم خود با میزان حوادث ناشی از کار ارتباط داشته و باعث افزایش میزان تکرار و شدت حوادث به وقوع 
پیوسته در آن سازمان می شود. به بیان دیگر پایین بودن سطح فرهنگ ایمنی در این سازمان و به تبع آن به کار 
1- Precise 
2- Nature 
3- Actions 
4- Effective Training 
5- Proficiency Deficit 
6- Analogy/ Coordination 
7- Proficiency Level 
8- Responsibility Level 
9- Age
10- Education 
11- Experience 
12- Job Difficulty Grade 
13- Personnel / Workers 
14- Coefficient 
15- Safety Culture 
16- PPE ; Personal Protection Equipment 
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گرفته نشدن وسایل حفاظتی1 و ایمنی، افزایش میزان حوادث ناشی از کار را به دنبال خواهد داشت. استفاده از 
وسایل حفاظت فردی تابعی است که از متغیر مستقلی مانند فرهنگ ایمنی سرچشمه می گیرد.

4- 3- 1 همپایانی2  
سیستم می تواند با استفاده از راه و روش های متفاوتی رسیدن به هدف واحدی را به شکلی نظام مند3 دنبال 
نماید. ویژگی همپایانی در یک سیستم می تواند در برابر شرایط زمانی و مکانی و متغیرهای درونی و بیرونی 
گاهی های  سبب ایجاد انعطاف پذیری در سیستم شود. برای مثال، در صورتی که در بین کارکنان دانش فنی4 و آ
علمی5  در مورد نظریه های موجود در زمینه حوادث، محاسبه خسارات، علت های چندگانه وقوع حادثه و 
غیره اندک باشد و نتوان با زبان علمی و با منطق باال با آنان سخن گفت، می توان با استفاده از مفاهیم عرفی- 
سنتی و تعالیم مذهبی، مصادیقی را در ارتباط با موضوع استخراج نمود و با تأکید درست، انتقال صحیح، 
مداومت و تکرار مستمر و پررنگ تر کردن آن ها به آموزش کارگران اقدام کرد. برای بیان بهتر موضوع می توان 

به مثال های دیگری نیز اشاره کرد که به قرار زیر است؛ 
 به کارگیری و پیاده سازی روش ها و فرآیندهای جدید به جای روش ها و فرآیندهای قدیمی، جایگزینی 
و استفاده از مواد یا ترکیبات مناسبت تر در مواد اولیه یا محصوالت، به کارگیری بهره مندی از فن آوری کاربر6 
به جای فن آوری سرمایه بر7 و...، تمامی این اقدامات و تمهیدات فوق می بایست با توجه به ویژگی ها، نقاط 
ضعف و قوت، منابع و محدودیت ها، معایب و مزایا و هم چنین شرایط و وضعیت کلی سیستم و اجزای آن 
نظیر ماهیت فعالیت ها، منابع و توانایی های سازمان در نظر گرفته شوند تا بیش ترین اثربخشی8 و کارایی9 و 
بهترین بازده را به دنبال داشته باشند. در این راستا هم چنین می بایست به این گزاره توجه داشت که تمهیدات و 
اقدامات مقتضی می بایست بیش ترین انطباق10 را با وضعیت موجود داشته و در عین حال رسیدن به هدف را 

که ایجاد محیطی ایمن و به دور از حادثه است تسهیل نمایند.

5- 3- 1 هم افزایی11  
در کلیت وجودی یک سیستم ممکن است خواصی بروز کند که به تنهایی در اجزای متشکله آن وجود 
نداشته باشد. این کلیت بر اثر ارتباطی است که بین اجزا وجود دارد و در نهایت این نظم در ترکیب و سازمان دهی 
اجزاست که کلیت سیستم را به وجود می آورد. هر سیستم با چنین جامعیت وجودی است که توانایی و قدرت 
1- Protective Devices 
2- Equifinality 
3- Sys temic 
4- Technical Knowledge 
5- Scientific Awareness 
6- Practicable Technology 
7- Inves table Technology 
8- Effectiveness 
9- Efficiency 
10- Coincidence 
11- Synergy 
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انجام اهداف و وظایف را به دست می آورد. تا زمانی که اجزا به صورت پراکنده و متفرق عمل کنند نخواهند 
توانست از ویژگی هم افزایی منتفع شوند. با نظم و سازمان یافتگی1 و با اتحاد و انسجام اجزا خاصیت هم افزایی 
در سیستم ظهور می کند و توان آن افزایش می یابد. چنان چه اجزای متشکله سیستم، هم جهت و هماهنگ 
باشند، امکان بهره گیری از ویژگی هم افزایی میسر می شود. در هر سیستمی باهم افزایی کلیه نیروها، بهره وری2  

افزایش پیدا می کند.
همین موضوع را می توان در نظام روابط کار و سیستم های خدماتی، تولیدی و صنعتی جستجو کرد. در 
صورتی که برای ارتقای سطح مهارت و فرهنگ ایمنی کارکنان3 از طریق برپایی دوره های آموزشی موثر4  
کوشش شود، و اقدامات و تمهیدات پیش گیرانه5 متناسب6، کارا7 و اثربخش به فراخور تهدیدات و ریسک 
فاکتورهای موجود به اجرا گذارده شود، نواقص8 و عارضه های سخت افزاری با ارتقاء9  فن آوری و به کارگماری 
تاسیسات، دستگاه ها و ماشین آالت روزآمد یا با تعمیر و نگهداری10 به موقع و بهینه رفع شود و...، مجموعه 

این تالش ها به ثمر نشسته و کاهش میزان حوادث را شاهد خواهیم بود.

1- Structured 
2- Productivity 
3- Safety Culture Practitioner 
4- Effective Training Courses 
5- Preventive Actions and Plans 
6- Commensurate 
7- Efficient 
8- Defects 
9- Upgrade 
10- Maintenance 
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ساختار و علل حوادث ناشی از کار 

 1-2مقدمه  
طی سالیان متمادی ساختارهای مختلفی در مورد حادثه و رویداد ارائه شده است که هر کدام بیانگر 
دیدگاه ها و بینش های متفاوت و متعددی در زمینه چگونگی بروز حوادث است. در هر ساختاری سعی شده، 
یک سری تاکیدات خاص در خصوص نحوه بروز حادثه، مورد بحث قرار گیرد. الزم به ذکر است، به دلیل 
پیچیدگی در ماهیت شکل گیری و بروز حوادث، به طور قطع هیچ یک از ساختارهای ارائه شده، نمی تواند 
به عنوان الگو هایی جامع و فراگیر تمامی حوادث و رویدادهای گوناگون را در قالب خود بررسی و تجزیه و 
تحلیل نماید و تمامی علل و عوامل موثر در بروز آن را معرفی نماید. بر این اساس، نیاز است که در بررسی های 
مختلف به منظور پوشش دادن تمامی زوایا و ابعاد گوناگون حوادث از روش های مناسب و متناسب با نوع 

حادثه به صورت ترکیبی بهره جست. 
 ساختارهای ارائه شده در زمینه حادثه و رویداد، صرفًا یک راهنمای کلی برای فهم بهتر نحوه بروز یك 
حادثه است. صاحب نظران و نظریه پردازان این عرصه با توجه به ارتباط و تاثیرات عوامل مختلف موثر در بروز 
حوادث سعی در توصیف تداخالت پیچیده میان شرایط و رفتارهای سیستم داشتند که می تواند سبب بروز 

حادثه شود. هدف نهایی از ارائه چنین دستاوردهایی دست یابی به محیطی ایمن برای کار است. 
 یک حادثه ممکن است از ده یا ده ها واقعه که هر کدام می توانند یک علت قلمداد شوند تشکیل شود. 
پیش گیری از حادثه در گرو درک رابطه ی علت و معلولی در فرآیند شکل گیری حادثه است. بنابر این، برای 
رسیدن به روش های مناسب در پیش گیری از حوادث، الزم است ساختارهای مناسبی برای تحلیل و بررسی 
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چگونگی بروز حادثه در نظر گرفته شوند. 
 هر حادثه یک یا چندین علت قابل تشخیص دارد که می بایست با یک دید سیستمیک و نظام مند به 
بررسی آن ها پرداخت. باید توجه داشت که بدون در نظر گرفتن ساختارحادثه نمی توان روش های مناسب و 

قابل اطمینان برای پیش گیری از بروز حوادث به دست آورد. 

2-2ساختار حادثه  
حوادث دارای ساختارهای پیچیده ای هستند که این ساختارها می توانند به بررسی کننده این کمک را نماید 
که علل اصلی و موثر حادثه را کشف کرده و برای کنترل آن اقدام نماید. ساختار حادثه در شکل 1-2 نشان 

داده شده است. 
همان طور که در شکل 1 -2 مشخص است سه نوع واقعه باید شکل گیرد تا یك حادثه به وجود آید . این 
وقایع در یك فرآیند سیستماتیك قرار دارند که کامال به صورت یك فرآیند پیوسته در تمامی حوادث قابل ردیابی 
است. این حادثه مفهوم فرآیندی بودن حوادث را بیان می کند که دربررسی های حوادث الزم است فرآیند 

تشکیل آن را رسم کرده تا بتوان علل اصلی حوادث را مشخص نمود.

شکل 1-2. ساختار حادثه بر اساس وقایع شکل دهنده آن

1- 2- 2 وقایع مقدماتی  
وقایع مقدماتی مهم ترین عامل در شکل گیری یك حادثه است که برخی از تحلیل گران حادثه این علل را 
در بخش علل ریشه ای طبقه بندی می کنند. این وقایع در سلسله مراتب علل حوادث در بخش های اولیه و 
شروع فرآیند شکل گیری حادثه قرار دارند. از نظر زمانی ممکن است بین حادثه به وقوع پیوسته و این وقایع 
زمان طوالنی حتی چندین سال وجود داشته باشد. لذا در برخی از این موارد پیدا کردن و کنترل آن ها از 
دشواری خاصی برخوردار است. وقایع مقدماتی هر آن چیزی است که بر روی وقایع اولیه اثر می گذارند و 
سبب شکل گیری وقایع اولیه می شوند. وقایع مقدماتی، مرحله ای را برای بروز شرایط خطرناک آماده می کنند 
که عمال سبب به فعلیت در آمدن خطر و یا تبدیل شرایط خطر برای بالفعل شدن می شود. اگر بتوانیم وقایع 
مقدماتی شرایط خطرناک را شناسایی کنیم و آن ها را حذف کنیم کنترل حوادث راحت و کم هزینه است. 
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همان طوری که ذکر شد از این وقایع در برخی از منابع به عنوان علل ریشه ای و نامشهود حادثه نام برده می شود.
مثال هایی برای وقایع مقدماتی؛ 

 تغییر ساعت کاری کارگران 	
تغییر در سبك مدیریت در یك واحد سازمانی 	
تغییر در نوع تکنولوژی بکار گرفته شده در تولید 	
تغییر در شرایط زندگی یك فرد )مانند وضعیت تاهل یا صاحب فرزند شدن( 	
تغییر در شرایط محیطی کار  	

2- 2- 2 وقایع اولیه  
وقایع اولیه از عللی است که در شرایط اولیه بررسی حوادث، یك محقق آن را به عنوان علت اصلی یا اولیه 
حادثه می نامند. وقایع اولیه عبارتند از شرایط یا مکانیزمی عینی که باعث وقوع حادثه می شود. این وقایع را 
می توان به جرقه ای که آتش را روشن می کند تشبیه کرد. این وقایع همان علل اصلی و مشهود حادثه می باشد. 
در صنایع بیش ترین  اقدامات کنترلی در قدم اول و به طور ابتدایی روی وقایع اولیه صورت می پذیرد. این وقایع 

در بسیاری از منابع به عنوان شرایط ناایمن یا اعمال ناایمن ذکر می شود. 
مثال هایی برای وقایع اولیه:

خواب آلودگی در زمان رانندگی 	
 خطای اپراتور ماشین 	
 عدم رعایت دستوالعمل های اجرایی 	
 عدم توجه به دستورات مدیریت  	
خرابی ماشین  	
 لیز بودن مسیر 	
 تاریك بودن مسیر تردد 	

3- 2- 2 وقایع واسطه  
علل واسطه ای عللی هستند که می تواند سبب تشدید و یا تضعیف اثرات یك حادثه شود. این علل روی 
وقوع حادثه نقش نداشته و فقط می تواند حادثه را در حد یك شبه حادثه تقلیل داده و یا تبدیل به یك فاجعه نماید.  
وقایع واسطه عمال اثری دو سویه دارند. این وقایع می توانند حادثه را اصالح یا تشدید کنند. این وقایع همان 
محرک هایی هستند که برخی در تخفیف حادثه بوده و برخی در تشدید و شکل گیری یك فاجعه نقش دارد.

 مثال هایی برای وقایع واسطه؛
 عملکرد دریچه های اطمینان در یک سیستم تحت فشار می تواند باعث بهبود شرایط فشار بیش از حد  	
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سیستم مذکور شود. حال اگر این دریچه های اطمینان نتوانند در مواقع لزوم عمل کنند نه تنها از بروز رویداد 
جلوگیری نکرده اند بلکه باعث تشدید یا نشر سریع تر شرایط خطرناک می شوند. در این شرایط عمال عامل 
اصلی حادثه و یا وقایع اولیه حادثه افزایش فشار می باشد که عملکرد دریچه اطمینان سبب تعدیل فشار 
افزایش یافته شده و تبدیل حادثه به یك شبه حادثه و یا یك گزارش آنومالی شده است. یا سبب افزایش فشار و 

تبدیل آن به یك فاجعه شده است. 
 رانندگی محافظه کارانه و همراه با احتیاط بیش از حد در جاده ها به ما کمک می کند تا خود را در مقابل  	

سایر رانندگان محافظت کنیم و اثرات رانندگی سایرین را به حداقل ممکن کاهش دهیم. حال رانندگی محافظه 
کارانه در داخل اتوبان ها و تندروها می تواند سبب بروز حوادث برای سایر رانندگان شود و دیگران را به سمت 
خطر و حادثه سوق دهد. در این جا رانندگی محافظه کارانه یك علل واسطه ای است که می تواند یك راننده 

قانون مند را به سمت یك حادثه و یا خارج از شرایط بروز حادثه قرار دهد. 
در ابتدا شرایط خطرناک وجود دارند؛ مانند وجود مقادیر زیادی از مایعات قابل اشتعال. سپس واقعه 
اولیه رخ می دهد؛ برای مثال باز شدن یک شیر یا دریچه. اثر باز شدن این دریچه در صورت بروز نقص 
به صورت افزایش فشار در سیستم ظاهر می شود. در این میان می توانیم یک واقعه واسطه داشته باشیم؛ نظیر 
وجود یک دریچه اطمینان برای این سیستم. در صورت عملکرد صحیح این دریچه اطمینان می توانیم شاهد 
کاهش سطح خطر در شرایط خطرناک به وجود آمده باشیم که اثرات واقعه اولیه را کاهش می دهد. در غیر 

این صورت حادثه می تواند پیامدی نظیر رخ دادن یک انفجار را به همراه داشته باشد.
برای توضیح بهتر ساختار فوق می توان از یک مثال ساده کمک گرفت.

شرح حادثه:  یك خودرو در جاده ای دچار یك سانحه شده و در آن یك فرد سال خورده پیاده در اثر برخورد 
با آن خودرو دچار حادثه و مرگ شده است. در محل حادثه در فاصله 10 متری پل هوایی وجود داشته و پل 
دارای پله برقی بوده ولی به دلیل عدم رسیدگی سازمان مربوطه از کار افتاده است. محل فاقد خط کشی عابر 
پیاده می باشد. راننده خودرو از سالمت جسمی باالیی برخوردار نبوده و در زمان حادثه به دلیل مصرف دارو از 

هوشیاری باالیی برخوردار نبوده است. 
وقایع اولیه: عدم هوشیاری راننده، عمل ناایمن پیاده )عدم استفاده از پل عابر(

وقایع واسطه ای: وجود پل عابر پیاده، عدم وجود روشنایی مناسب
وقایع مقدماتی: عدم رسیدگی به وضعیت فنی پله برقی، عدم مدیریت مناسب پل، عدم وجود خط کشی 

عابر پیاده
با ذکر یك مثال فرآیند بررسی و تعریف وقایع را باهم مرور می کنیم:

فردی در داخل یك صنعت فلزکاری در اثر گیر کردن دست وی بین تسمه و فولی دچار آسیب شدید از 
ناحیه دست می شود. فرد در زمان حادثه از سالمت جسمی و روحی برخوردار بوده است. ساعت وقوع حادثه 

10 صبح 2 ماه بوده است.
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با ذکر سئوال در پی تعیین وقایع اولیه، واسطه ای، مقدماتی می باشیم:
وقایع اولیه:

 آیا دستگاه دارای حفاظ مناسب بوده است؟
 آیا فرد مطابق استاندارد فعالیت داشته؟

وقایع واسطه ای:
 آیا سیستم تعمیرات و نگهداری در ماشین االت وجود دارد؟

آیا نظارت سرپرستی بر نحوه انجام کار وجود دارد؟
آیا نظارت سرپرستی در شرایط ایمنی محیط کار وجود دارد؟

وقایع مقدماتی:
آیا سبك مدیریت مناسب با شرایط کارگاه است؟

آیا فشار کاری بر کارگران و سرویس کاران وجود دارد؟
آیا نحوه چیدمان ماشین آالت در سالن استاندارد است؟ 

3-2ساختار علی حادثه  
ساختار حادثه بر اساس علل به وجود آورنده آن در شکل 2-2 نشان داده شده است. 

شکل 2-2. ساختار  اصلی حادثه

همان طور که در شکل 2-2 مشخص است حادثه دارای چهار نوع علل می باشد که عبارتند از:
 علل مستقیم 	
 علل ریشه ای 	
 علل واسطه ای 	
 مرکزی 	



تجزيه و تحليل حوادث ناشی از كار30
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 30

1- 3- 2 علل مستقیم  
عللی هستند که در بررسی اولیه و بررسی شواهد حادثه به آن ها اشاره می شود. این علل معموال جزء 
مهم ترین عللی هستند که در بررسی حوادث در بررسی اولیه به سرعت به آن اشاره می شود. مانند خواب رفتن 
راننده در یك حادثه رانندگی و یا نقص فنی خودرو و یا سرعت غیر مجاز و یا از کار انداختن حفاظ توسط 

اپراتوردر حادثه قطع دست اپراتور در یك دستگاه پرس.

2- 3- 2 علل ریشه ای  
عللی هستند که با رسم علل یك حادثه برای آن نمی توان علت دیگری را نام برد )این مسئله به دلیل دانش 
کم و یا نبود اطالعات در ارتباط با شرایط بروز حادثه است(. معموال علت های ریشه ای در اختیار سازمان 
نبوده و کنترلی روی آن ها ندارد. سازمان می تواند در بهبود و کاهش مستقیم آن ها برنامه مدیریتی خاصی را 
پیاده نماید. علل ریشه ای را می توان در مسایل مدیریتی، مشکالت اقتصادی و مشکالت کالن اجتماعی 
و سیاسی و خانوادگی و موارد مشابه آن جستجو کرد. برای مثال می توان به شرایط اقتصادی نامناسب 
فرد به عنوان یك علت ریشه ای نام برد که سبب می شود فرد شغل دوم برای گذاران زندگی اختیار نموده و 
کم خوابی ایشان سبب بروز یك حادثه رانندگی شود.  یا در مثال دیگر ایجاد فشار سیاسی به یك شرکت برای 
تولید بیش تر و تصمیم مدیریت برای افزایش ظرفیت تولید بدون ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز و ایجاد 
افزایش تولید از طریق تشویق کارگر  با پاداش های مالی غیر منطقی برای افزایش سرعت کار و از کارانداختن 
الیه های حفاظتی توسط کارگر برای کاهش زمان کار و افزایش تولید در یك حادثه قطع دست کارگر در زیر 

دستگاه پرس را نام برد.

3- 3- 2 علل واسطه ای  
عللی هستند که سبب تبدیل علل ریشه ای به علل مستقیم می شود. علل واسطه ای عللی هستند که 
کنترل بخشی از آن در اختیار سازمان است. علل واسطه ای نقش علل میانجی را بازی می کند که برای تبدیل 

علل ریشه ای به علل مستقیم وجود آن ها الزامی است و از طریق این علل، علل مستقیم شکل می گیرد.

4- 3- 2 عامل مرکزی  
 مطابق با نظریه هانریش برخی از عوامل واسطه ای بر روی سایر عوامل واسطه ای موثر بوده و با کنترل 
آن ها اثر سایر عوامل تحت کنترل در می آید. کنترل این عوامل می تواند نقش کلیدی در کنترل حوادث را داشته 
باشد. به عبارتی بخشی از  علل واسطه ای که کنترل آن در اختیار سازمان بوده و مانند یك دروازه ورود به 
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سلسله علل، بخشی از علل واسطه ای را پوشش می دهد علت مرکزی نامیده می شود. به عبارتی علل مرکزی 
عللی هستند که در سلسله مراتب علل یك حادثه برای به فعلیت رسیدن بخشی از علل واسطه ای در ایجاد 
یك حادثه نقش کلیدی را بازی می کنند. علل مرکزی علل واسطه ای هستند که کنترل آن ها در اختیار سازمان 

بوده و به راحتی می تواند آن ها را مدیریت کند.  
برای روشن شدن مطلب به ذکر یك مثال می پردازیم:

فردی در یك معدن روباز به عنوان اپراتور دامپتراك )کامیون معدنی( مشغول فعالیت می باشد. به دلیل 
اهمیت فروش ماده معنی کنسانتره و صادرات این ماده معدنی و ایجاد درآمدهای ارزی حفظ میزان تولید و 
ارسال آن به واحد کنسانتره اهمیت ویژه ای دارد. لذا مدیریت معدن سیستمی را برای توسعه تولید و افزایش 
آن ارائه نموده است. به طوری که تعداد بارهای منتقل شده از معدن به دامپ به عنوان یك شاخص اصلی در 
پرداخت اضافه کاری و افزایش تولید معرفی شده است. اپراتور مورد نظر در روز حادثه مانند روزهای قبل 
برای رسیدن به تولید باالتر در دستور کاری خود سرعت باالی انتقال و عدم توجه به کدهای خطا در ماشین 
وعدم انتقال ماشین به سرویس کاری را قرار می دهد تا بتواند میزان سرویس باالتری را داشته و درآمد خود را 
افزایش دهد. در روز حادثه به دلیل عدم رعایت حق تقدم و خرابی ترمز با یك لودر تصادف کرده و سبب مرگ 

راننده لودر می شود. در بررسی اولیه حادثه علل به صورت زیر گزارش شده است:
علل مستقیم حادثه:

خرابی ترمز دامپتراك و عدم رعایت حق تقدم توسط راننده لودر
در بررسی حادثه علل را می توان به شرح زیر تعیین نمود:

علت ریشه ای: فشار سیاسی از سوی نهادهای باالدستی به مدیریت مجتمع  بدون ارائه راهکارهای 
عملیاتی و ایجاد زیر ساخت

علت مستقیم: خرابی دامپراك، خطای انسانی راننده لودر )عدم رعایت حق تقدم(
علل واسطه ای: 

1. سیستم پاداش نامناسب برای افزایش تولید
2. عدم رعایت سرعت تردد مجاز

3. عدم کنترل رفتارهای ناایمن سایر ماشین االت در معدن
4. عدم کنترل رفتارهای ناایمن اپراتورهای دامپتراك
5. عدم وجود سیستم سرویس کاری ماشین االت

6. عدم وجود سیستم تعمیرات و نگهداری
7. عدم توجه و بازرسی سرپرست تولید به نحوه انجام کار

8. عدم نظارت کافی ایمنی در نحوه انجام کار
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از بین علل واسطه ای دو علل آن توسط مدیریت سطح میانی و پایین )سرپرستی تولید و ایمنی( قابلیت 
کنترل دارد و می تواند با کنترل آن زمینه های توسعه سایر علل میانی کاهش و یا از بین رود این دو علل را می توان 
عدم نظارت واحد ایمنی)ح( و عدم بازرسی سرپرست تولید)چ( نام برد این دو علل که عمال در سلسله مراتب 

علل میانی بسیاری از علل قبل و بعد از خود را تحت پوشش به عنوان علل مرکزی محسوب می شود. 

شکل 3-2. مثال سلسله مراتب یك حادثه تصادف دامپتراك با تاکید بر علل مرکزی

4-2کاربرد مدل های مدیریتی در تعیین ساختار علی حادثه  
برای تعیین علل بروز حوادث می توان از مدل های مدیریتی بهرمند شد. یکی از این مدل ها که کاربرد 
زیادی در تعیین ساختارمند حوادث دارد مدل کسب و کار PEME-ms است. در این مدل برای ایجاد یك 

فرآیند کسب کار 5 عنصر را مورد توجه قرار می دهد.
 انسان 	
 تجهیزات 	
 مواد  	
 محیط 	
 سیستم مدیریتی  	

با ذکر مثال سعی در ایجاد مفهوم ذهنی از هر بخش را می نماییم
انسان:

 عدم صالحیت الزم شغلی 	
بیماری جسمی 	
اعتیاد 	
خواب آلودگی 	
بیماری روحی و روانی/افسردگی 	
آموزش نامناسب 	
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تجهیزات:
 ماشین نامناسب 	
نقض فنی ماشین 	
عدم سیستم  تعمیرات و نگهداری پیش گیرانه 	
سرویس کاری نامناسب 	
عدم وجود حفاظ 	

مواد:
 وجود مواد خطرناك 	
مواد بی هوش کننده/ گیج کننده 	
حمل نامناسب مواد 	
نشتی مواد 	
ریخت و پاش مواد 	

محیط:
 شرایط نامناسب محیطی 	
نور کم 	
گرمای زیاد 	
صدای زیاد 	
استرس محیطی 	

سیستم مدیریت:
 سبك رهبری نامناسب 	
دستورالعمل های نامناسب 	
روش های اجرایی نامناسب 	
سیستم تشویق و تنبیه نامناسب 	
فشار مدیریتی 	
برنامه ریزی نامناسب تولید 	
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   ILO  5-2 طبقه بندی پیامدهای حوادث بر اساس
در گزارشی که سازمان بین المللی کار در خصوص حوادث ناشی از کار ارائه نموده، مهم ترین اثرات منفی 

و پیامدهای نامطلوب حوادث ناشی از کار را در موارد زیر خالصه شده است:
1. کاهش توانایی در امر رقابت؛ ایمنی بیش تر منجر به رقابت اقتصادی بهتر می شود.

2. بازنشستگی پیش از موعد؛ حدود 40 درصد از بازنشستگی های پیش از موعد به علت ناتوانی و 
معلولیت ناشی از حوادث و بیماری های ناشی از کار در کشورهای با درآمد باال اتفاق می افتد که معادل 5 

سال یا به عبارتی 14 درصد از ظرفیت حرفه ای دوران زندگی نیروی شاغل را تشکیل می دهد. 
3. غیبت از محیط کار؛ به طور متوسط 5 درصد از نیروی کار روزانه به واسطه حوادث و بیماری های 

شغلی در محیط کار حضور ندارند. 
4. بی کاری؛ به طور متوسط یک سوم افراد بیکار دچار »ناتوانی جسمی برای انجام کار« هستند. 

5. کاهش در آمد خانواده؛ در ایاالت متحده کارگرانی که دچار ناتوانی جزیی هستند طی 5 سال 
40 درصد درآمد خود را از دست می دهند. در این زمینه عالوه بر این موارد می بایست فقدان درآمد در 

خانواده هایی که اعضای خود را در اثر بروز حوادث شغلی از دست داده اند را نیز مد نظر قرار داد. 
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مدل های بررسی و تحلیل حوادث ناشی از کار

1-3 مقدمه  
در بررسی حوادث این مطلب اهمیت دارد که یك ساختار مشخص مورد بررس قرار گیرد تا این اطمینان 
حاصل شود که تمامی علل مرتبط با حوادث مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از مدل های تحلیل 
حوادث این امکان را ایجاد می کند که بتوان حوادث را به صورت کامل با یك رویکرد مشخص واکاوی نمود. 
در واقع هر مدل بیانگر یک نظریه است. ما با استفاده از مدل که یک سامانه ی انتزاعی )ریاضی، فیزیکی یا 
گرافیکی( است، بازتاب واقعیت را با پیروی از قواعد و شرایطی ویژه پیگیری می کنیم. چندین نظریه عمده در 
مورد روابط بین علت و معلول حادثه وجود دارد که هریک از منظری خاص بیانگر و روشنگر عوامل و شرایط 
بروز حادثه هستند. نظریات و مدل های حوادث هدایت کننده تحقیقات و بررسی های ایمنی هستند. آن ها 
وسعت و حیطه بررسی ها را توصیف و تشریح می کنند. به گونه ای که متغیرهایی مهم را برای توصیف یک پدیده 
در برگرفته و در عوض، از عواملی که در بیان آن پدیده کم اهمیت هستند، چشم پوشی می کنند. به بیان دیگر 
می توان گفت مدل، بازنمایان سیستم یا فرآیندی است که می تواند رفتار آن سیستم یا فرآیند را پیش بینی کند. 
می روند.  به کار  می شود،  منجر  حادثه  یك  به  که  واقعی  سامانه ی  یك  رفتار  درک  برای  مدل ها  بنابراین، 
 در نگرش نظام مند ما تمامی پدیده ها را با در نظر گرفتن ماهیت کلی شان بررسی می کنیم. در این نگرش 
با دیدی آینده نگر و با استفاده از روش های قیاسی و استقرایی، کلیت و ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده یک 
پدیده را بررسی کرده و تنها به بررسی یک یا چند جزء اکتفا نمی کنیم، زیرا ماهیت و ویژگی کلی یک پدیده 
می تواند با ویژگی های تک تک اجزاء خود تفاوت داشته باشد. در عین حال توجه به تغییراتی که اجزاء در یک 
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نظام )سیستم(، برحسب ارتباطات کنشی و واکنشی و تاثیرات متقابل بر یکدیگر پدید می آورند موضوع مهمی 
است که می بایست همواره آن را مد نظر قرار داد. چنان چه سیستم به گونه ای مناسب طراحی و استقرار نیافته 
باشد و روند برنامه کاری آن منطقی و عقالیی نباشد هرگونه تغییر یا تبدیل روی داده های  ورودی به این سیستم 
یا نظام، امکان ایجاد و بروز حادثه را فراهم خواهد آورد. در نتیجه خروجی سیستم آن چه که برای آن در نظر 

گرفته شده نخواهد بود و فاصله زیادی بین آن چه هست با آن چه باید باشد به وجود خواهد آمد.
 متخصصان و مهندسان ایمنی صنعتی با استناد به یک چارچوب منطقی و علمی و هدایت تمامی بررسی ها 
و تحلیل ها در یک مسیر و قالب ذهنی خاص، با نگاهی چند بعدی و در نظر گرفتن جوانب و عوامل متعدد و 
مختلف سعی در مد نظر قرار دادن تمامی اثرات درونی و بیرونی تاثیر گذار در ایجاد یک حادثه یا رویداد را دارند.
 به طور کلی تمامی حوادث توسط یک سری عوامل که در یک زمان و مکان تجمیع شده اند ایجاد می گردند. 
با به کارگیری اقدامات و تمهیدات متناسب و موثر پیش گیرانه، می توان با کنترل علل و عوامل وقوع حادثه و 
جلوگیری از تجمیع آن ها در یک زمان و مکان، از ایجاد حوادث جلوگیری و از بروز و وقوع آن ها اجتناب کرد. 
 برای این منظور و برای جلوگیری از ایجاد و بروز حادثه می بایست آن را به خوبی شناخت و به مفهوم 
واقعی آن پی برد. بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث شغلی و صنعتی گام مهمی در شناخت ماهیت حوادث، 
عوامل به وجود آورنده و پیامدهای زیان بار ناشی از آن ها بوده و بدیهی است چنین شناختی، عامل موثری در 

پیش گیری و اجتناب از وقوع مجدد حوادث در آینده خواهد بود.
 پیامدهای ناشی از حوادث، گاهی آن چنان سنگین و وخیم هستند که عالوه بر مرگ و میر و وارد آمدن 
خسارات مالی شدید به اموال، دارایی ها و تجارت، ممکن است به قیمت از دست رفتن اعتبار و آبروی ما تمام 
شوند. در سال 1986 ماهواره فضایی ناسا1  در جلوی چشمان میلیون ها بیننده تلویزیونی، در حال پرواز منفجر 
شد و هفت فضانورد آن کشته شدند. این حادثه باعث تعطیلی دو ساله سازمان هوا - فضای آمریکا و تحمیل 

میلیون ها دالر خسارت برای آن سازمان شد.
 حال می توان دریافت که حوادث واقعًا اتفاقی نبوده و در نتیجه یک فرآیند طوالنی و با مراحل زیاد 
هستند. در بسیاری از اوقات می بایست برای جلوگیری از وقوع یك حادثه زنجیره مراحل قبل از بروز یک 
حادثه شناخته شده و کامل شوند. اگر یک مهندس ایمنی بتواند یک یا چند مرحله از زنجیره حوادث را 
شناسایی نموده و سپس کنترل نماید و مانع از شکل گیری آن زنجیره شود، می تواند باعث جلوگیری از بروز 
حادثه های ناگوار بسیاری شود یا حداقل اثرات و نتایج آن ها را کاهش دهد. بخشی از استراتژی یك سیستم 
ایمنی، شناسایی و مداخله در مراحل مختلف زنجیره یك حادثه است. این امر امکان پذیرنیست مگر توسط 

مدل های ساختارمند بررسی حادثه. 
در خصوص حوادث مدل های مختلفی ارائه شده است که با بررسی منابع مختلف می توان به این نکته 
رسید که این مدل ها کاربردهای مختلفی داشته و هر کدام یك نوع و یك جنبه خاصی از حوادث را مورد بررسی 
قرار می دهند. ساختارهای حادثه برای بررسی جامع نیاز دارد که در یک مدل ساختار یافته قرار گیرند تا بتوانند 
1- NASA
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به سئواالت زیر پاسخ دهند:
مهم ترین علل حادثه چیست ) اولویت علل چیست( ؟ 	
کنترل پذیر ترین علل حادثه چیست؟ 	
چگونه می توان سایر علل را مورد توجه و مدیریت قرار داد؟ 	

2-3 مدل دمینوی هنریچ1  
هنریچ معتقد است که علل حادثه 90 درصد اعمال ناایمن و خطای انسانی است و 8 درصد شرایط ناایمن 
می باشد و 2درصد هم مربوط به علل ناشناخته است که در حال حاضر دانش بشری پاسخی برای آن ندارد. 
لذا معموال آن را منصوب به خواست خدا می دانند. هنریج علل حادثه را به صورت بازی دومینو تعریف می کند 
و اعتقاد دارد که علل حوادث به صورت یك پازل دومینو به دنبال هم اتفاق می افتد تا سبب بروز یك حادثه 
شود. ایشان اعتقاد دارد که این علل می تواند به صورت آنومالی های پر تکرار و شبه حوادث در یك سازمان 
به وقوع بی افتد تا شرایط بروز حادثه پیش آمده و در نهایت بروز نماید. )شکل 1-3( هنریچ اعتقاد دارد که 
حوادث از نظر تکرار از یك هرم تبعیت می کند که در آن با توجه به نوع صنعت از نسبت های نسبتا مشخصی 
تبعیت می کند. ایشان اعتقاد دارد که در بروز یك حادثه حتما چندین شبه حادثه مشابه به وقوع پیوسته و در 

شکل گیری شبه حوادث چندین رفتار ناایمن و شرایط ناایمن وجود دارد. 
همان طور که در شکل 2-3 نشان داده شده است در برخی از موارد نسبت های بین حوادث، شبه حوادث 
و آنومالی ها را 1:29:300  بیان شده است که قابل ذکر است که این اعداد از قطعیت باالیی برخوردار نمی باشد 

و بیش تر معرفی یك نسبت حدودی از وقوع حوادث و شبه حوادث در صنایع است.

شکل 1-3. مدل شماتیك حادثه هنریچ

بر اساس نسبت های ارائه شده می توان چنین استنباط نمود که اگر 1 حادثه اتفاق افتاده، باید به میزان 29 
شبه حادثه گزارش شده باشد و 300 عمل ناایمن و شرایط ناایمن شناسایی و ثبت شده باشد. در زمانی که این 
مسئله اتفاق نی افتاده باشد و مستندات حوادث سازمان بیانگر این مسئله نباشد می توان به کمبود اطالعات و 

نقص در سیستم ثبت آنومالی ها و شبه حوادث اشاره نمود.
1- Herbert W.Heinrich 
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شکل 2-3. نسبت حوادث با شبه حادثه و آنومالی ها مطابق با نظریه هنریچ

1- 2- 3 تقسیم بندی علل زمینه ای حوادث - هنریچ  
 هنریچ علل زمینه ای حوادث را در 5 گروه زیر طبقه بندی می کند:

1. خانواده و پیشینه خانوادگی: شرایط تربیتی، فرهنگی، محیطی از عواملی است که می تواند روی 
حادثه پذیری فرد موثر باشد.

2. شخصیتی: خصوصیت های شخصیتی، عصبی بودن، تحریک پذیری از جمله مواردی است که روی 
حادثه پذیری فرد موثر است. شوخی کردن، انجام کار خارج از استانداردهای فرآیند کاری1 تعریف شده.

3. جو سازمان: شرایط و جو جاری بر محیط کار که بسیاری از آن ها مربوط به سبك و نحوه مدیریت 
بستگی دارد. جو سازمانی از جمله عواملی است که روی حوادث اثرگذار است.

4. رویدادها و پیش آمدها: برخی از کارها ذاتا خطرناك است و به عنوان یك کار حادثه خیر محسوب 
می شود. این مشاغل در صورتی که فرد از آمادگی جسمی و ذهنی مناسبی برخوردار نباشد می تواند سبب بروز 
حادثه شود. مانند کار در ارتفاع و یا کار با مواد منفجره و یا کارفضای بسته و یا وجود شرایط خطرناک برای 

مثال شرایط محیطی خطر ناك مانند انجام یك کار ساده در محیط آلوده به مواد رادیو اکتیو. 
5. آسیب ها و جراحت هایی که در بررسی حوادث به عنوان علل مستقیم می توان به حوادث منصوب نمود.

2- 2- 3 تقسیم بندی علل حوادث - هنریچ  
 هنریچ علل حوادث را به سه دسته تقسیم می کند:

1. علل مستقیم: عللی هستند که مستقیما به حادثه مرتبط است و در بررسی های اولیه به آن اشاره 
می شود. مانند از کار افتاده حفاظ و یا خطاهای انسانی.

2. علل ریشه ای: عللی هستند که معموال در پیشینه خانوادگی، سبك مدیریت، شخصیت فرد
3. علت مرکزی: یکی از مفاهیمی که اولین بار توسط هنریچ در مدل خود به آن توجه کرد. ایشان عنوان 
می کند که در بین علل حوادث، عللی وجود دارد که جنبه مرکزی داشته و سایر علل را می تواند کنترل نماید. 
از طرفی علت مرکزی جزو عللی هستند که می تواند به راحتی توسط سازمان کنترل شده و در اختیار سازمان 

است. )شکل 3-3(
1- SOP: Standard operation processing 
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شکل 3-3. مفهوم مدل تحلیل حادثه هنریچ

همان طور که در شکل 3-3 مشخص است یك حادثه می تواند دارای علل مختلفی است که برای بررسی 
حادثه می توان علل حادثه را در 5 طبقه عنوان شده بررسی نموده و عللی را که در آن سازمان می توانست 
به عنوان علت های یك حادثه ی به وقوع پیوسته مطرح نمود را لیست نمود. بر اساس مدل هنریش از بین این 
علل، عللی را می توان نام برد که با کنترل آن می توان از بروز دسته یا تعدادی از علل جلوگیری نمود. این علل 
بهترین استراتژیی ها را برای جلوگیری از تکرار حادثه تعریف می نماید. مدل هنریش از مدل هایی است که در 
کنترل حوادث بسیار کاربردی است. از این مدل می توان در تعریف استراتژی های کنترل حوادث استفاده نمود.  
در این تئوری اعتقاد بر این است که اگر یکی از این فاکتورهای حادثه را جابجا کرده و کنترل نماییم، 
می توان از بروز حادثه جلوگیری نمود. البته زمانی که هانریش این تئوری را بنا گذاشت هیچ مثال و شاهدی 
را برای تئوری خود بیان ننمود ولی اصول اساسی این نظریه از صحت و درستی کافی برخوردار است. دو تن 
دیگر از صاحب نظران به نام آدامز و ِبرد1 ، در نظریه ی هاینریش تغییری داده اند و به جای محیط اجتماعی از 
عامل مدیریت )ساختار و نظارت( نام برده اند. با آن که به نظریه دومینو انتقادهایی وارد است، اما این نظریه 

پایه و اساس بسیاری از مدل های جدید است.

1- Adams & Bird
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3-3 مدل ماشین امبری1  
امبری در سال 1992 مدل بررسی حادثه خود را به صورت سلسله مراتبی ارائه داد. امبری علل حادثه را در 
سه سطح بیان کرد و آن را به عنوان مدل رهبری ماشین عنوان کرد . در این مدل علل مرتبط با خطای انسانی 

را مورد تاکید قرار داده است و مهم ترین علل حادثه را خطاهای انسانی بیان نموده است.

شکل 4-3. مدل سلسله ماتبی حادثه امبری

امبری علل حوادث را در سه بخش؛ خطاهای انسان، شکست های سخت افزاری، و رویدادهای 
خارجی تعریف نمود. زمانی که دو بخش اول از سه سطح فرآیند اشاره شده در باال بررسی شدند، تصور شد 
که سومین بخش )رویدادهای خارجی - که از نمونه های آن زلزله را می توان نام برد(، در خیلی از موارد در 
خارج از حوزه کاری قرار دارند. مدل رهبری ماشین  به ماهیت احتمالی روابط در شبکه های سببی پی برد 

و اظهار داشت که: 
 وجود سیاست خوب در مدیریت منابع انسانی، این احتمال را که بین تقاضاها، منابع و آموزش کارآمد 
سازگاری وجود داشته باشد را افزایش خواهد داد. با این وجود، قابل ذکر است که وجود سیاست خوب 
منابع انسانی تضمینی بر سازگاری منابع یا آموزش بهینه نیست. هم چنین وی به پیچیدگی فرآیند حادثه 
پی برد. امبری فرآیند حادثه را پیچیده و تحت تأثیر عواملی در چندین سطح از قبیل مدیریت و سازمان تلقی 
کرد. ترکیب کمی عوامل مختلف، براساس برآورد احتمال هر پارامتر و در نهایت ترکیب آن ها در برآورد کلی 

حادثه به دست خواهد آمد.

1- 3- 3 تقسیم بندی علل حوادث - امبری  
 خطاهای انسانی در سطح اول دارای سه حوزه است یکی بازیابی اطالعات و دیگری نواقص پنهان در 
سیستم و دیگری نواقص آشکار. در مجموع علل حوادث بر اساس تئوری  امبری را می توان در موارد زیر 

خالصه نمود:
1- EMBREY 
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1. علل مستقیم؛ به عنوان مثال شکست در اجرای بررسی های خاص در تجهیزات یا نقص ایجاد شده 
در فرآیند نگهداری تعریف شده 

2. تأثیرات تصادفی سطح یك؛ به عنوان مثال تعریف ناقص از مسئولیت ها، آموزش ناکافی یا ناکارآمد، 
یا رویه های مبهم 

3. تاثیرات تصادفی سطح دو؛ به عنوان مثال خطاهای طراحی، مدیریت ضعیف منابع انسانی، یا خطاها 
در مدیریت خطر

 امبری علل حوادث را در سه بخش، خطاهای انسان، شکست های سخت افزار، و رویدادهای خارجی 
تعریف نمود. زمانی که دو بخش اول از سه سطح فرآیند اشاره شده در باال بررسی شدند، تصور شد که 
سومین بخش )رویدادهای خارجی - که از نمونه های آن زلزله را می توان نام برد(، در خیلی از موارد در 
خارج از حوزه کاری قرار دارند. مدل امبری به ماهیت احتمالی روابط در شبکه های سببی خطاهای انسانی 

و قابلیت اطمینان انسانی پی برده و اظهار می دارد که: 
وجود سیاست خوب در مدیریت منابع انسانی، این احتمال را که بین تقاضاها، منابع و آموزش کارآمد 
سازگاری وجود داشته باشد را افزایش خواهد داد. با این وجود، قابل ذکر است که وجود سیاست خوب 
منابع انسانی تضمینی بر سازگاری منابع یا آموزش بهینه نیست. هم چنین وی به پیچیدگی فرآیند حادثه 
پی برد. امبری فرآیند حادثه را پیچیده و تحت تأثیر عواملی در چندین سطح از قبیل مدیریت و سازمان تلقی 
کرد. ترکیب کمی عوامل مختلف، براساس برآورد احتمال هر پارامتر و در نهایت ترکیب آن ها در برآورد کلی 

حادثه به دست خواهد آمد.

2- 3- 3  عوامل بروز خطای انسانی  
هر کدام از این عوامل می تواند از 4 حوزه زیر نقش بگیرند:

1. مسئولیت های گمارده شده  نا مناسب با ظرفیت افراد
2. نظارت ضعیف بر انجام فرآیندهای کاری

3. رویه های نامناسب ایجاد شده
4. عدم  اجرای آموزش یا اجرای آموزش های کم اثربخش

بر اساس مدل امبری بررسی کننده حوادث باید توجه خود را به عوامل ایجاد کننده خطاهای انسانی 
معطوف کند که در آن عوامل مدیریتی، محیطی و فردی را مدنظر قرار دهد. ریشه اعمال ناایمنی و خطاهای 

انسانی در حوزه های یاد شده است.
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  SEM-Tomas1 4-3 مدل
در سال 1999 توماس و همکاران مدل معادله ساختاری )SEM( را جهت وصف حوادث شغلی مورد 
استفاده قرار دادند )شکل 29-3(. آنان عقیده داشتند که حوادث باید به گونه ای تلقی شوند که گویی از توالی 
پیچیده رویدادها حاصل می شوند، لذا SEM می تواند چنین پیچیدگی هایی را به بهترین شکل بیان نمایند. 
آنان اظهار داشته اند که منشاء اکثر حوادث، فاکتور های انسانی هستند. توماس از مدل های ساختاری 
)SEM(  برای توصیف علل حادثه استفاده کرد. هرچند ایشان خطای انسانی را عامل مهم در بروز حوادث 
دانست ولی از ساختار باالتری آن را توصیف نمود به طوری که نگرش افراد و جو سازمانی را عامل اصلی بروز 

خطاهای انسانی دانست. 

1- 4- 3  عوامل موثر بر رفتار غیر ایمن – توماس   
توماس رفتار غیر ایمن فرد را ناشی از چهار عامل می داند: 

1. جو سازمان
2. نگرش کارکنان

3. واکنش همکاران
4. واکنش سرپرستان

 

شکل 5-3. ساختار مدل توماس

مدل ساختاری  SEM تحلیل را در سطح باالتری در نظر گرفته و تالش کرده اند تا اهمیت نسبی عواملی 
از قبیل فقدان توجه، فقدان آموزش،  نگرش همکاران نسبت به ایمنی،  نگرش خود کارگران و فرآیندهای 
سازمانی را در گرایش کارگران به شیوه ناایمن درك نمایند. در نهایت بر اساس یافته های به دست آمده 

فرضیه های زیر را ارائه کردند:
1- Structural Equation Model
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1. نگرش نسبت به ایمنی بر رفتار کارگران تأثیر می گذارد.
2. عملکرد ایمنی تاثیری مستقیم بر وقوع حوادث دارد. 

3. با آنالیز خطر می توان احتمال وقوع حوادث که می توانند رخ دهند را پیش بینی کرد )یعنی؛ به جای 
پرداختن به توانایی کارگران در بررسی حادثه، محرك اصلی وقوع حادثه را مورد بررسی قرار می دهیم

در مدل توماس عوامل ایجاد کننده حادثه به لحاظ آماری ارزیابی شدند و بعضی از نتیجه گیری ها )بر 
مبنای یکی از سه مجموعه داده( به صورت زیر ارائه گردید:

1. زنجیره حوادث توصیف مهمی از شرایط ایمنی ایجاد شده به وسیله سرپرستان، همکاران و نگرش ها و 
رفتارهای کارگر نسبت به وقوع حادثه حاصل می کند. 

2. جو ایمنی تأثیر مستقیم مهمی به طور غیر منتظره بر عملکرد ایمنی یا بر واکنش همکاران ندارد.
3. واکنش سرپرستان به طور قابل توجهی بر واکنش،  نگرش و عملکرد ایمنی همکاران دارد.

4. نگرش ها بر عملکردها اثر گذارند، در حالی که عملکردها بر احتمال بروز حوادث تأثیر می گذارد.
5. خطرات تاثیر مستقیمی بر حوادث نداشتند )یعنی در صورتی می توان به طور کارآمد به اغلب خطرات 

پرداخت که نیروی کار هم قادر به شناسایی آن ها و هم دارای انگیزه کافی در خصوص کنترل آن ها باشد(. 
بر اساس این فرضیه مفهوم " تعداد حوادث در حکم مقیاس ایمنی برای یک سازمان نیست" تجلی پیدا 

می کند.
از دیگر مدل های مدیریتی در زمینه بروز حادثه، مدل زابتاکیس است که توسط دکتر زابتاکیس، رییس 
کادمی ایمنی و بهداشت معادن آمریکا ارائه شده است. زابیتاکیس مدل سنتی حادثه را به صورت زیر ارائه  آ

نمود. )شکل 6-3(

شکل 6-3. ساختار ساختار سنتی حادثه ارائه شده توسط زابیتاکیس
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به عقیده وی منشاء علل حوادث، ریشه در وجود ضعف در خط مشی های مدیریت دارد، که با آمیزه ای 
از ویژگی های فردی کارکنان )نظیر فقدان دانش ایمنی کافی، بی تجربگی و...( و شرایط نامساعد محیط کار 
)مانند وجود محیط های پرخطر، سر و صدای زیاد، روشنایی نامناسب، شرایط جوی نامساعد و...( زمینه 
برای بروز اعمال و شرایط ناایمن مساعد شده و همین دو عامل باعث رهایی ناخواسته و برنامه ریزی نشده 
انرژی گردیده و در نهایت منجر به بروز حادثه می شوند. زابیتاکیس عقیده دارد اعمال و شرایط ناایمن علل 
اساسی حادثه نبوده بلکه نشانه هایی از قصور مدیریت )ضعف برنامه ریزی، کنترل نامناسب شرایط، فقدان 
گاه به امور ایمنی که باوری  دانش ایمنی، ارزیابی غلط از مخاطرات موجود و...( می باشند. لذا مدیریت آ
عمیق در این خصوص دارد، شرط اساسی توفیق اقدامات حفاظتی و پیش گیرانه در صنایع است. زابیتاکیس 
با بهره گیری از مدل  SEM اقدام به اصالح مدل توماس نموده و عوامل مدیریتی را به آن اضافه نمود. در این 
مدل عوامل مدیریتی مانند برنامه ریزی ، الیه های کنترلی، مدیریت دانش و مدیریت ریسك را از مهم ترین 

عوامل کنترل حوادث می داند. مدل زابیتاکیس در شکل 3-6 نشان داده شده است.

شکل 7-3. ساختار مدل زابیتاکیس

5-3 مدل استامپ1  
مدل های حادثه بر پایه تئوری سیستم، به حادثه از این دیدگاه می نگرد که حادثه در اثر فعل و انفعاالت 
میان اجزاء سیستم به وجود آمده و معمواًل به وسیله متغیرها یا فاکتورهای مجرد و به حالت اتفاقی پدید 
نمی آیند. در مدل استامپ حوادث به عنوان نتایجی که از اجزاء شکست به دست می آیند، درک نمی شود، 
اما به عنوان نتایجی از کنترل ناکافی یا اجرا و انجام نامناسب الزامات و محدودیت های مربوط به ایمنی در 
طراحی، توسعه و عملکرد سیستم، درک می شوند. ایمنی به عنوان یک مساله کنترلی در حوادث نقش بازی 
می کند. حوادث زمانی اتفاق می افتند که اجزای دچار شکست شده و اختالالت خارجی و فعل و انفعاالت 
غیرکاربردی در میان اجزاء سیستم به خوبی و به طور کامل هدایت نشده باشند. زمانی که رویدادها نتیجه فعل 
و انفعاالت غیرکاربردی و فرآیندهای اجرایی نامناسب می باشد. عمال رویداد ها محدودیت های ایمنی را 
1- STAMP: Sys tems Theoretic Accident Model and Process 
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منعکس می کنند. کنترل های ناکافی در نهایت خود را به صورت رخدادها نشان می دهند.
لذا می توان چنین بیان نمود که رخدادها نتایج کنترل ناکافی هستند.

بنابراین، الزم است ساختار کنترلی برای مشخص کردن این که، آیا کنترل ها برای نگهداری محدودیت های 
رفتار ایمن و جلوگیری از بروز حادثه کافی یا ناکافی هستند، مورد آزمایش قرار گیرند. برای مثال چرا طراحان 
به یک طراحی ناایمن می رسند و اینکه چرا مدیریت، تصمیم به شروع کاری می گیرد، در حالی که می داند 
ممکن است آن کار ناایمن باشد. سیستم ها در این نگرش به عنوان اجزای وابسته به هم که در یک تعادل 
داینامیک به وسیله بازخورد حلقه های اطالعاتی و کنترلی در ارتباط با یکدیگرند، مورد بررسی قرار می گیرند. 
یک سیستم با یک ساختار استاتیک عمل نمی کند در حالی که سیستم ها معموالدارای ساختار طراحی های 
داینامیکی برای رسیدن به اهداف می باشند. به طوری که سیستم ها معموال در برابر تغییرات خود و محیطی 
که در آن قرار گرفته واکنش نشان می دهند. سیستم ها نباید به گونه ای طراحی شوند که تنها متناسب با 
محدودیت رفتارهای ایمنی برای اطمینان از عملکرد ایمنی هستند، بلکه می بایست برای عملکرد ایمن تر نیز 
برنامه ریزی شوند تا اتفاقات و تغییرات شرایط را درك نموده و تغییرات الزم را  برای سیستم مطابق شرایط 

ایجاد شده برنامه ریزی کند.
در مدل استمپ حوادث به عنوان نتایجی از پردازش های معیوب هستند که در فعل و انفعاالت میان 

اجزاء سیستم مشاهده می شوند.
این اجزاء شامل افراد، جوامع و سازمان ها، ساختار فعالیت های مهندسی و اجزاء فیزیکی سیستم می باشند.

1- 5- 3  مفاهیم اساسی مدل استمپ    
مدل استمپ از 3 مفهوم پایه ای ذیل بنا شده است: 

1. محدودیت ها
2. کنترل سلسله مراتبی

3. مدل های پردازشی
 هرکدام از این مفاهیم به ما یک طبقه بندی از کنترل های معیوب را که می توانند منجر به بروز حادثه شوند، 
ارائه می کند. هر کدام از این موارد به صورت جزیی در اینجا شرح داده می شوند. مفهوم پایه ای حادثه در استامپ 
یک رویداد نیست، بلکه یک محدودیت یا قید است. در تئوری سیستم ها و تئوری کنترلی، سیستم به عنوان 
یک ساختار و سلسله مراتب نمایش داده می شود. به طوری که هر مرحله محدودیت ها را روی فعالیت های 
مرحله قبلی تحمیل می کند. هم چنین محدودیت ها یا کمبودها در یک مرحله باالتر رفتار مرحله پایین تر را 
تحت تاثیر قرار داده و یا کنترل می کند. محدودیت های مربوط به ایمنی روابط آن ها را میان سیستم های متغیری 

که تشکیل یک حالت ایمن در سیستم یا یک حالت بدون خطر در سیستم را می دهند، تعیین می کند.



تجزيه و تحليل حوادث ناشی از كار48
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 48

2- 5- 3  فاکتورهای موثر در حوادث - استمپ    
بر اساس این مفهوم، حادثه به عنوان کنترل ناکافی بر روی توسعه و عملکرد سیستم و یا ضعف کنترلی 
سیستم تعریف می شود. می توان در طول تجزیه و تحلیل سیستم، عوامل شکست یا فعالیت های جلوگیری از 

شکست را برای کمک به شناسایی تمامی فاکتورهای موثر در حادثه به صورت زیر طبقه بندی نمود: 
1. ناکافی بودن سیستم محمدودکننده شکست ها )فعالیت های کنترلی( 

خطرات شناسایی نشده )خطرات پنهان( 	
 فعالیت های نامناسب، غیرموثر یا فعالیت هایی که خاصیت کنترلی خود را برای شناسایی خطرات از  	

دست داده اند.
1. طراحی الگوریتم کنترل )پردازش( که محدودیت ها را اجرا نکند.

2. بروز عیب و نقص در ایجاد یک پردازش
3. تغییرات پردازشی بدون تغیییرات مناسب در الگوریتم کنترل )تحول نابه همگام(

پردازش مدل های متناقض، ناتمام یا ناصحیح 	
1. بروز عیب و نقص در ایجاد پردازش 

2. بروز عیب و نقص در به روز کردن پردازش ها )تحول ناهمگام( 
3. تاخیر و کندی و اندازه گیری های اشتباه

هماهنگی ناکافی بین کنترل کننده ها و تصمیم گیرندگان )نواحی حساس( 	
2. اجرای ناکافی فعالیت های کنترلی

 نقص در ارتباط 	
عملکرد ناکافی محرک 	
 تاخیر زمانی  	

3. ناکافی بودن یا فقدان بازخورد در طراحی سیستم 
 نقص ارتباطی 	
 تاخیر زمانی 	
 عملکرد ناکافی سنسور )تهیه کردن نادرست یا بدون اطالعات( 	

ایمنی  محدودیت های  سیستم،  خطرات  شناسایی  استامپ  آنالیز  یک  خلق  در  مرحله  اولین   
سیستم و ساختار کنترلی است. قابل ذکر است که هر یک از اجزای سیستم کنترلی)تکنیکی - فنی( و 
محمدودکننده های ایمنی  با عملکرد خاص، اجزای خودشان را خواهند داشت. این مساله در واقع بیان 
کننده آن است که برای اجرای سراسری ایمنی در سیستم الزم است به اندازه کافی الیه های جلوگیری کننده 

از شکست وجود داشته باشد.
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3- 5- 3  جنبه های مكانیكی حادثه   
جنبه مکانیکی یك حادثه را می توان به سه روش نشان داد:

 1.  در مرحله اول؛ تغییرات را در ساختار کنترل ایمنی در طول عمر سیستم به صورت استاتیکی نشان داده 
می شود. این مدل ها به طور خاص یک سری از تصاویر لحظه ای ایستا از ساختار کنترلی را نمایش می دهند 

و آن ها پردازش های دینامیکی را در تاثیری که در ایجاد تغییرات دارند نمایش نمی دهند.
آنالیز ممکن است   2. در مرحله دوم از مدل دینامیکی سیستم استفاده می کنیم. در این مرحله از 

رخدادهای پیوسته و ارتباط آن ها با ساختار کنترلی ایمنی آزمایش شود. 
 3. در مرحله سوم، مدل، توضیح کاملی از حادثه را تهیه می کند. این مرحله از مدل شامل خالصه ای 
از مدل های دیگر است. برای هر یک از اجزاء کنترل، فعالیت های کنترلی ناکافی و هم چنین تصمیمات و 

فاکتورهایی را که )استفاده از تقسیم بندی استامپ( منجر به حادثه می شوند را نشان می دهد. 
به طور خالصه می توان چنین بیان نمود که مدل استامپ اطالعات ضروری را برای ساختن نظریه ای برای 

جلوگیری از حوادثی که در آینده ممکن است در اثر بعضی از کنترل های ناکافی به وجود آیند، تهیه می کند.

6-3 مدل تری پاد بتا1  
روش تری پاد یکی از روش های ترسیمی است که در آن سلسله مراتبی که ایجاد حادثه می نماید را مورد 

بررسی قرار می دهد. این روش فرآیند خود را با 3 سئوال شروع می کند:
1. چطور حادثه اتفاق افتاده؟

2. چه موانعی از کار افتاده و دچار شکست شده است؟
3. چرا موانع دچار شکست شده است؟

شکل 8-3. نمودار مفهومی مدل تریی پاد بتا

1- tripod-β 
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همان طورکه در شکل 8-3 موانع در مدل تری پاد به سه دسته تقسیم می شود:
1. موانع موثر

2. موانع شکست خورده
3. موانع غایب

علل فوری در بروز رویداد رفتار یا شرایط فنی است که مستقیم به حادثه چسبیده و علت مستقیم آن 
محسوب می شود.

1- 6- 3 پیش شرط ها    
این علل واسطه ای  به  بروز علل فوری می شود که  یک سری علل واسطه ای وجود دارد که سبب 

پیش شرط گفته می شود.
در مدل تری پاد دو گونه تحلیل وجود دارد در حالت اول تحلیل روی الیه های کنترلی که با توجه به نتایج 
استخراج شده از فرآیند تری پاد رسم شده در یک حادثه آن را تعریف و علل را بر اساس نبود الیه کنترلی و یا 

شکست الیه های موجود تعریف می شود و با توجه به نوع منبع خطر الیه ها تعریف می شود. 
در حالت دوم بر اساس علل ریشه ای تعریف می شود و پیش شرط های آن برای هر حادثه به صورت یک 
چک لیست تکمیل می شود.  هر پیش شرطی که می تواند در بروز آن حادثه نقش داشته باشد مشخص شده 
و شرح خطر بر اساس آن پیش شرط تعریف و نوع خطا به آن نسبت داده می شود. سپس بر اساس تعداد نوع 
خطاهای موثر بر آن حادثه، علت ریشه ای آن تعریف و اولویت بندی می شود. معموال 3 اولویت اول به دست 
آمده به عنوان علل اصلی آن حادثه شناخته می شوند که می توان الیه های حفاظتی مناسبی را برای آن تعریف 

کرد. علل ریشه ای در روش تری پاد بتا شامل موارد زیر است:
)HW( 1. سخت افزار

)DE( 2. طراحی
)PR( 3. روش های اجرایی
)EC( 4. فشارهای خارجی

)HK( )5. نظم و ترتیب )خانه داری صنعتی
)TR(  6. آموزش

)IG( 7. اهداف ناسازگار
)CO( 8. ارتباطات

)OR( 9. سازمان دهی
)MM( 10. مدیریت تعمیرات

)DF ( 11. سیستم های کنترل کننده
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هر علت دارای دو بخش است یکی پیش شرط هایی که در آن تعریف می شود و دیگری  نوع خطایی که 
در آن قرار می گیرد. در بررسی حوادث با توجه به نوع خطایی که اتفاق می افتد پیش شرط و علل ریشه ای 
آن را تعریف نماییم. در جداول زیر علل و پیش شرط های تعریف شده در مدل تری پاد بتا ارائه گردیده است.

DE طراحی
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

1-Aابزار با شرایط محیطی سازگار نیست1.01ابزار مناسب به کار گرفته نشده استDE 

1-Bابزار متناسب با استاندارد نیست1.02 کار با ابزار مشکل استDE

1-Cمعیارهای فرآیندی در طراحی ابزار دیده نشده است1.03ابزار  متناسب با توانایی فرد نیستDE

1-Dمالحظات ارگونومیکی کار در طراحی ابزار دیده نشده  است1.04ابزار متناسب با درک و توان ذهنی فرد نیستDE

1-Eعدم ارتباط مناسب بین کاربر و تهیه کننده ابزار1.05ابزار جلوی دید فرد را می گیردCO

1-F ابزار بازخورد مناسبی از تغییر وضعیت اجرای
IGوجود فشارهای مدیریتی در تهیه ابزار1.06یک دستور نمی دهد.

HWعدم وجود ابزارهای مناسب با طراحی مناسب 1.07

DEعدم کنترل کافی در تهیه ابزار1.08

DEعدم تناسب طراحی ابزار در کاربری ابزار با کار1.09

DEعدم کنترل در زمان تهیه و ساخت ابزار )بی کیفیتی ابزار(1.10

HWسخت افزار
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

2-Aزنجیره تامین ابزار مناسب نیست2.01عدم کارایی ابزارHW 

2-Bروش های اجرایی استفاده از ابزار مناسب نیست2.02 تعمیرات عارضه ی روی ابزار انجام می شودPR

2-C
دسترسی به ابزار مناسب سخت است

2.03
الزامات استانداردی ابزار به کار گرفته شده نا کافی 

است
DE

2-Dارزیابی دوره ای ابزار نا کافی است2.04ابزار متناسب با درک و توان ذهنی فرد نیستHW

HWابزار در شرایط نا مناسب به کار گرفته می شود2.05

HWانبار و سرویس ابزار درست انجام نمی شود2.06

TRاز ابزار درست استفاده نمی شود2.07

MMتعمیر و نگهداری نا مناسب ابزار2.08

HWمحدودیت مالی و فشار زمانی در تعمیرات ابزار2.09

MMتجهیزات ابزار درست بازرس نمی شود2.10

MMارتباط بازرسی با تعمیرات درست انجام نمی شود2.11

HWحفاظت از ابزار درست انجام نمی شود دزدی2.12

HWعدم کنترل صحیح ابزار خریداری شده2.13

MMعدم پی گیری گزارشات بارسی ابزار2.14



تجزيه و تحليل حوادث ناشی از كار52
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 52

PR روش های اجرایی
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

3-Aروش اجرایی پاره و کثیف شده قابل خواندن نیست3.01روش اجرایی وجود نداردP

3-Bسیستم دسترسی وبازیابی روش اجرایی نا مناسب است3.02 روش اجرایی ناقص استPR

3-Cفرمت روش اجرایی نا مناسب است عدم فهرست یا ...3.03روش اجرایی فراگیر نیستDE

3-Dعدم نظم و انظباط در استفاده از روش اجرایی3.04روش اجرایی کمک کننده در اجرا نیستOR

3-Eتنظیم روش اجرایی توسط غیر متخصص صورت گرفته3.05رو اجرایی متعددی وجود داردPR

3-Fوجود محدودیت در تصحیح و اصالح روش اجرایی3.06واژه های تعریف نشده استPR

COعدم وجود باسخ رد مناسب از روش اجرایی3.07

COعدم وجود سیستم اظهار نظر یا پذیرش روش اجرایی3.08

PRگیرندگان روش اجرایی مشخص نیست3.09

IGروش اجرایی برای اهداف غیر عملیاتی نوشته شده است3.10

Pنظارت بر پیاده سازی روش اجرایی وجود ندارد3.11

PRکمیت و کیفیت روش اجرایی نا مناسب است3.12

ORسازمان به ایمنی در تغییرات اهمیتی نمی دهد3.13

EC فشارهای بیرونی
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

4-A
شرایط محیطی تاثیر گذار بر فرآیند است صدا/ 

گرما
DEطراحی غیر اصلی و ایزوالسیون نا مناسب4.01

4-B4.02 الگوهای کاری روی افراد تاثیر می گذاردPPE  عدم استفاده ازDF

4-Cروش اجرایی مناسبی برای تعریف شرایط کار تعریف نشده4.03استفاده از مواد مخدرPR

4-D عدم نظافت کاری محیط4.04بی توجهی به محیط کاریHK

4-E
توجه بیش از حد به شرایط محیط کار 

)قلدری و عدم واگذاری(
ECعدم سازگاری افراد با شرایط محیطی4.05

COگزارش شرایط فیزیکی و اثرات آن به مدیریت نمی دهند4.06

ECمنابع کافی برای بهبود شرایط محیط کار وجود ندارد4.07

ICتصمیمات براساس مالی و تولید گرفته می شود4.08

ECمشکالت شخصی مدیریت نمی شود 4.09

ECعدم مدیریت تاثیر افراد مصرف کننده داروهای خاص بر کار4.10

ECعدم مدیریت تاثیر افراد با مشکالت اجتماعی برکار )نا امیدی(4.11

ECعدم مدیریت رفتارهای نا مناسب افراد4.12

ECبرای مدیریت شرایط کاری نا مناسب روشی وجود ندارد4.13

DEشرایط نا مناسب گریز نا پذیر شناسایی نشده است4.14
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HK نظم و ترتیب کاری
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

5-Aمحیط کار تمیز نمی شود5.01تاسیسات ابزار و محیط کار کثیف استDE

5-Bتجهیزات و ابزار قابل تمیز شدن نیستند5.02 محیط کار نا مرتب استDE

5-Cفضای انبار نا کافی است5.03نحوه چیدمان تجهیزات مناسب نیستDE

DEجمع اوری و دفع زباله های صنعتی نا مناسب است5.04

HKتجهیزات و مواد تمیز کننده در دسترس نمی باشد 5.05

PRروش پاکسازی محیط کار نا مناسب است5.06

ECشرایط جوی تمیز کاری را مشکل می کند5.07

HKمنابع کافی برای تمیز نگهداشتن محیط کار وجود ندارد5.08

TRتجربه و آموزش کارگران نظافت کننده مناسب نیست5.09

گاهی و اطالع برای تمیز سازی محیط کار 5.10 COعدم آ

COعدم گزارش دهی صحیح و بموقع از فرآیند نظافت5.11

COنبود احساس تعلق کاری به محیط کار5.12

5.13
برنامه ریزی و تعیین محدوده کاری برای تمیز کاری 

وجود ندارد
O

ORعدم نظارت بر فرآیند تمیز کاری5.14

خط مشی مناسبی برای نظافت محیط کار وجود ندارد5.15
DEزباله و ضایعات به خوبی جمع آوری و مرتب نمی شود 5.16

)IG( اهداف ناسازگار
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

7-A
سرعت در کار منجر به نا دیده گرفتن فرآیند 

اجرایی می شود
 ORکارکنان اختیار الزم برای توقف فعالیت را ندارن7.01

7-Bگزارش های مناسب به افراد تحت خطر داده نمی شود7.02 افزایش تولید بدون در نظر گرفتن شرایطCO

7-Cکارگران به صورت غیر رسمی تحت فشار می باشند7.03از یک موقعیت خطرناک چشم پوشی شده استIG

7-Dفاکتورهای شخصیتی اولویت بندی را مشکل می کند7.04با وجود ناایمن بودن محیط فعالیت ادامه می یابدOR

7-Eمشکالت بیرونی فرد اولویت بندی را مشکل می کند7.05کارکنان تحت فشار کار می کنندIG

ORنظارت برای برقراری شرایط ایمن کار کافی نیست7.06

IGتعهد مدیریت برای برقراری شرایط ایمن کافی نیست7.07

IGمدیریت شناخت کافی از اهداف مختلف ندارد7.08

IGفشارهای خارجی بر مدیریت وارد است مثل سیاسی7.09
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TR آموزش و صالحیت های کاری
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

6-Aفرآیند استخدام پرسنل درست نیست6.01کارکنان از دانش کافی بهره مند نیستندOR

6-Bآموزش های انجام گرفته اثربخش نیست6.02 کارکنان تجربه کافی ندارندTR

6-Cکارکنان بر اساس مالحظات خاص انجام می شود6.03کارکنان توانایی کافی ندارندOR

TRمنابع الزم برای آموزش وجود ندارد.6.04

COعدم ارسال گزارش اموزشی به مدیریت6.05

TRعدم اعالم نیاز آموزشی های تکمیلی6.06

TRنبود استانداردهای اموزش6.07

TRبرنامه ریزی و هماهنگی نا مناسب آموزشی6.08

TRعدم وجود پرونده های آموزشی پرسنل6.09

ORعدم وجود حداقل آموزشی مورد نیاز برای هر شغل6.10

TRعدم وجود راهنمای مناسب برای ایجاد الزامات آموزشی6.11

TRاستاندارد نبودن کیفیت و برنامه های آموزشی6.12

TRمدیریت و سازماندهی آموزش ضعیف است6.13

TRهیچ دوره آموزشی تصویب یا سازماندهی نمی شود6.14

CO ارتباطات
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

8-Aروش اطالع رسانی مناسب نیست8.01اطالعات مهم به واحد ا ارسال نمی شودDE 

8-B
اطالعات مهم از واحد های مرتبط 

درخواست نمی شود
COکمیت و کیفیت وسایل ارتباطی کفایت نمی کند8.02 

8-Cعوامل خارجی ارتباطات را مختل می کند8.03اطالعات مهم ارسال شده ولی با تاخیرDE

8-D روش اجرایی ارتباطات مناسب نیست8.04پیغام های مهم اشتباه تفسیر می شودPR

8-Eروش اجرایی مواود نیست8.05دریافت کننده پاسخ مناسب به پیغام نمی دهدPR

COفاکتورهای انسانی ارتباطات را مشکل می کند بیماری اعنیاد8.06

TRآموزش برای برقراری ارتباطات برگزار تشده است8.07

TRمدیریت دانش پیاده نشده است تقسیم اطالعات8.08

COوجود مشکالت زبان و لحجه8.09

COعدم وجود گزارش مناسب از تاثیر کانالهای ارتباطی8.10

IGاهداف ناسازگار مانع انتقال اطالعات می شود8.11

COبرای خرید تجهیزات ارتباطی محدودیت وجود دارد8.12
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MM  تعمیرات و نگهداری
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

10-A
ابزار خراب است و بهینه کار نمی کنند

10.01
به علت طراحی بد تعمیرات و نگهداری دستگاه 

مشکل است
DE

10-B
تعمیرات و نگهداری موقتی است

10.02
استفاده از ابزار در تعمیرات مشکل است به دلیل 

ارگونومیکی
DE

10-C
ابزار سالم در دسترس نیستند

10.03
مواد و ابزار تعمیرات از کیفیت مناسب برخوردار 

نیست
MM

10-D
تجهیزات تشخیص صحت ابزارها در 

دسترس نیست کالیبراسیون
PRدستورالعمل نعمیرات مناسب نیست10.04

MMمستندات تعمیرات مناسب نیست10.05

فاکتورهای انسانی برای عملکرد تعمیرات تاثیر مخرب 10.06
DEدارد

ECشرایط محیطی مخرب کار تعمیرات است10.07

TRدانش کم پرسنل تعمیرات و نگهداری10.08

MMمحدودیت در منابع 10.09

MMعدم همکاری بین تیم تعمیرات10.10

MMسیستم تنظیم ماشین دارای مستندات مناسب نیست10.11

DFسیستم های کنترل کننده دفاعی
نوع خطاشرح خطرکدپیش  شرطکد

11-APPE از نظر ارگونومیکی مناسب نیستند11.01عدم استفاده ازPPE  لوازمDE

11-B
عدم دسترسی به  PPE/ تجهیزات حفاظتی 

وجود ندارد
 

11.02
MMتعمیرات و نگهداری لوازم حفاظتی مناسب نیستند

11-C
سیستم نشان دهنده و هشداردهنده مناسب 

کار نمی کند
DFبرنامه ریزی نجات مناسب نیست11.03

11-Dوجود ندارد ERP  دستورالعملهای مدیریت بحران مناسب نیست11.04روش های اجرایی بریPR

11-E
سیستم  ERPاز کارایی باالیی برخوردار 

نیست
DEشرایط محیطی در زمان بحران مناسب نیست11.05

11-F ظرفیت زیرساخت های مدیریت بحران
مناسب نیست

ECمدیریت استرس در شرایط بحرانی وجود ندارد11.06

DFکنترل ازدهام در شرایط بحرانی صورت نمی پذیرد11.07

11.08
کارکنان بحران آموزش های مناسب اقدامات در 

شرایط اضطراری را درست ندیده اند
TR

11.09
تبادل اطالعات در زمان و مکان های مختلف درست 

صورت نمی گیرد
CO

COارتباطات در شرایط بحرانی مناسب نیست11.10

IGناسازگاری بین اهداف مالی و ایمنی وجود دارد11.11
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7-3 نحوه اجرای تری پاد بتا  
در اجرای ترسیم تری پاد بتا موارد زیر را باید مدنظر قرار داد:

تعریف هدف: جزیی است که توسط عامل تغییر، تغییر پیدا کرده یا پتانسیل تغییر را دارا است.  	
تعریف عامل: منبع انرژی، ماده یا شرایطی است که پتانسیل ایجاد صدمه یا خسارت را دارد.  	
تعریف رویداد: تغییر حالتی است که از طریق مخاطره روی هدف تاثیرگذار است. رویداد یك عامل یا  	

منبع خطر است که هدف را توسط عامل تغییر تهدید می کند و یا به طور نامطلوب تحت تاثیر قرار می گیرد.

شکل 9-3. نمودار درخت تری پاد بتا
تعریف روابط: در این بخش دو گره باهم ترکیب می شوند. این مسئله برای نشان دادن رویدادها به کار  	

گرفته می شود. ممکن است در ادامه بررسی حادثه و مشخص شدن اثرات تبعی یك حادثه  این روابط دچار 
تغییر شوند.

شکل 10-3. گره های ترکیبی

قوانین رسم درخت واره 	
قانون 1- در ترکیب های سه تایی فقط یك عامل و یك هدف می تواند قرار گیرد. 

قانون 2- یك هدف می تواند توسط چند عامل تحت تاثیر قرار گیرد و چند رویداد را ایجاد کند. 
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قانون 3- یك عامل می تواند توسط چند هدف تحت تاثیر قرار گیرد و چند رویداد را ایجاد کند.

قانون 4- مانع مفقود می تواند به علت پنهان متصل شود. این نوع مانع می تواند بیش تر از یك علت داشته 
باشد. 

قانون 5- چند مانع مفقود می تواند به علت پنهان متصل شوند.

قانون 6- ترکیب، علت بی واسطه، پیش شرط و علت پنهان به مانع معیوب متصل می شود. چند علت 
بی واسطه نمی تواند به مانع معیوب متصل شود.
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قانون 7-چندین پیش شرط را می توانند  به علت مستقیم متصل شود. 

قانون 8- در مانع معیوب چند علت مستقیم می توانند به یک پیش شرط متصل شوند.

قانون 9- در موارد خاص یك علت مستقیم می تواند بدون علت پنهان باشد
قانون 10- اتصاالت و قوانین درخت واره در مورد موانع نامناسب مثل موانع معیوب است.
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  )ACTL( 18-3 خط زمانی علل حادثه
یکی از مهم ترین نتایجی که می توان از بررسی علل حوادث توسط مدل های مختلف به صورت تلفیقی 
به دست آورد خط زمانی علل یا سلسله مراتب زمانی علل حادثه است. خط زمانی علل حوادث یك طرح 
شماتیك از نحوه شکل گیری علل مختلف حادثه است که با پی گیری آن می توان به علل ریشه ای و علل میانی 
حادثه پی برد. هم چنین ACTL این فرصت را ایجاد می کند که بتوان با استفاده از نحوه قرارگیری علل نسبت 
به هم بتوان سیر شکل گیری یك حادثه را مشخص نمود. یکی از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از حوادث تکراری 
رسم  ACTL است که به محقق و بررسی کننده حادثه این فرصت را می دهد تا عللی که می تواند سبب بروز 
حوادث تکراری شود را مشخص نماید. ایجاد ACTL این فرصت را ایجاد می کند که فرآیند شکل گیری علل 
حوادث مشخص شده و سپس بتواند با استفاده از آن علل مرکزی و در نهایت استراتژی های کنترلی حوادث 

تعریف شود. در خصوص رسم سلسله مراتب علل حادثه الزم است که موارد زیر را مد نظر قرار داد:
در قدم اول تمام علل به دست آمده از تحلیل حوادث را با استفاده ازیکی از سیستم های مدیریتی تعریف می نماییم.  	

برای مثال سیستم PEME-ms. به عبارتی علل به دست آمده باید در علل مرتبط با انسان و خطای انسانی، علل 
مرتبط با ماشین آالت، علل مرتبط با مواد، علل مرتبط با محیط، و علل مرتبط با سیستم مدیریت طبقه بندی شود.

سپس علل تعریف شده را بر اساس یکی از الگوهای بررسی حوادث طبقه بندی نمایید. و بر اساس آن  	
علل واکاوی و تکمیل کنید. 

هر کدام از این علل ممکن است خود دارای چند علل زیر مجموعه ای باشد که الزم است در خصوص  	
طبقه بندی آن ها نیز اقدام شود. 

سپس در فرآیند رسم، بر اساس مدل هنریش توالی زمانی علل را مشخص نمایید. علل تعیین شده باید در  	
سه علل مستقیم، علل ریشه ای، علل واسطه ای طبقه بندی گردند.

در فرآیند رسم باید ضمن اینکه مشخص می کنیم که ترتیب زمانی این علل چگونه است روابط آن ها را  	
نسبت به هم تعیین می کنیم. 

سپس بر اساس طبقه بندی صورت گرفته و روابط بین علل اقدام به رسم   Time LINE می نماییم.  	
پس از مشخص شدن فرآیند وقوع علل یک حادثه، الزم است به این سئوال پاسخ داده شود که چه کنترلی  	

برای جلوگیری از وقوع این علل در سیستم وجود دارد و چرا این الیه کنترلی عمل نکرده است؟
 در خصوص علل به دست آمده الزم است علل مرکزی مشخص شود که در سلسله مراتب علل با رنگ  	

قرمز نشان داده می شود. این علل از جمله عللی است که کنترل آن در اختیار سازمان بوده و سازمان به راحتی 
می تواند آن را تحت کنترل درآورد.

در انتها برای هر کدام از علل مرکزی یک یا چند استراتژی کنترلی تعریف می شود. 	
1- Accident Cause Time Line 
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قابل ذکراست که الیه های کنترلی را می توان در سه گروه طبقه بندی نمود:
1- الیه های کنترلی موثر: الیه هایی هستند که به طور موثر می تواند ریسک خطرات را کاهش دهد 

2- الیه های کنترلی شکست خورده: الیه هایی هستند که بر خالف انتظار نتوانسته ریسک یک خطر را 
کنترل نماید

3- الیه های کنترلی حذف شده: الیه هایی هستند که نبود آن ها مسبب حادثه است و می توان آن را به عنوان 
یک علت میانی معرفی نمود.  

 با ذکر یك مثال سعی خواهیم کرد تا مفهوم صحیح خط زمانی علل حوادث را مرور نماییم نمونه از خط 
زمانی حوادث به وقوع پیوسته در یك صنعت درشکل 3-8 ارائه شده است.

علل حوادث بر اساس سیستم  PEME-ms عبارتند از:
انسان:

عدم صالحیت پرسنل پیمان کاران 	
عدم آشنایی پرسنل ایمنی با وظایف 	
عدم دانش کافی پرسنل در کارهای غیر روتین 	
حضور افراد متفرقه در سایت 	

ماشین:
تعمیرات غیر اصولی 	
نقص فنی خودرو 	

مواد:
عدم وجود روش های اجرایی موثر 	
عدم آموزش ایمنی اثربخش 	

محیط:
	  ZMS  عدم وجود شرایط

سیستم مدیریت:
عدم جاری سازی درست روش های اجرایی 	
عدم نظارت بر رفتار پیمان کاران 	
عدم وجود سیستم  PM و سیستم مدیریت یکپارچه تعمیرات و سرویس کاری 	
مدیریت غیر اثربخش حراست سایت 	

براساس مدل Tripod-β و زابیتاکیس علل را مورد واکاوی قرار داده و در صورت نیاز اصالح می شود.
می توان با استفاده از مدل  SEM روابط بین علل را مشخص نموده و سپس توالی زمانی آن را مطابق با 
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شکل 11-3 رسم نماییم.

شکل 11-3. خط زمانی حادثه گیر کردن اپراتور بلدوزر بین رکاب با زنجیر چرخ





4
فصل چهارم

ارزش گذاری اقتصادی 
در طرح های HSE  و 

هزینه های حوادث
 ناشی از کار





65
فصل چهارم

65
مدل های بررسی و تحلیل حوادث ناشی از كار

ارزش گذاری اقتصادی در طرح های HSE و هزینه های حوادث ناشی از کار

1- 4 مقدمه  
در برنامه های مدیریت حوادث همیشه این سئوال مطرح است که آیا این برنامه ها می تواند توجیه اقتصادی 
مناسبی را داشته باشد. مدیریت ها برای کاهش هزینه های خود همیشه اولین راهی که پیشنهاد می دهند 
کاهش هزینه های پرسنلی استفاده از نیروهای نا کارآمد، استفاده از نیروهای غیر بومی و غیر متخصص، قطع 
برنامه های آموزش و یا ایجاد برنامه های آموزشی غیرکارا و غیر اثربخش می باشد. سپس کاهش هزینه های 
خود را معطوف استفاده از تجهیزات غیر استاندارد و مواد غیر استاندارد می کنند. تمام این برنامه های می تواند 

سبب افزایش ریسك های HSE و بروز حوادث شود. 
محاسبه دقیق این هزینه ها می تواند سبب توجیه اقتصادی برنامه های HSE شود. یکی از مهم ترین 
شاخص های مورد استفاده در توجیه برنامه های  HSE شاخص های اقتصادی است که از بین آن ها نسبت 
های سود- هزینه و سود- اثربخشی را می توان نام برد. استفاده از مفاهیم حسابداری سبز و قیمت سایه 
می تواند در تعیین میزان سود و هزینه های طرح های کنترلی حوادث مفید باشد. این بخش سعی دارد یك 
تحلیلی را بر هزینه های حادثه داشته و سپس با استفاده از مدل های مختلف محاسبه  سود- هزینه و سود- 

اثربخشی نحوه توجیه هزینه هایی برنامه های کنترل  HSE را مرور نماییم.
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2- 4 مفاهیم و تعاریف  

1- 2- 4 تحلیل هزینه1  
روشی نظام مند برای ارزشیابی اقتصادی است که در آن تمامی هزینه های یك برنامه به تفکیك و با جزییات 

کامل بر حسب واحد پول جمع آوری سازماندهی و تحلیل می شود.

2- 2- 4 شاخص هزینه-سود 2  
در این روش تمامی هزینه ها و نتایج یك طرح یا برنامه اعم از منافع و خسارات بر حسب واحد پول مورد 

مقایسه قرار می گیرد.

3- 2- 4 شاخص هزینه مطلوبیت3   
شیوه ای برای سنجش میزان موفقیت یك نظام در رسیدن به اهدف در نظر گرفته شده و مطلوب ترین 

خدمات تعریف شده در سازمان است.

4- 2- 4 شاخص هزینه- اثربخش4   
معیاری است برای سنجش میزان موفقیت یك نظام در رسیدن به اهداف و پاسخ گویی به توانایی آن نظام 
در دست یابی به اهدافش، از نقطه نظر هزینه های متحمله می باشد. در حقیقت این شیوه رسیدن به تولید یا 

خدمتی خاص با حداقل هزینه ممکن رامورد بررسی قرار می دهد.

3- 4 شاخص های محاسبه هزینه های حادثه  

   )ACI(  51- 3- 4 متوسط هزینه هر آسیب
متوسط هزینه هر آسیب )ACI(، از ترکیب تعدادی از فاکتورهای مرتبط به هم و تبدیل آن به یك عدد 
واحد به وجود آمده. این شاخص، این امکان را ایجاد می کند که با ACI های سایر سازمان ها مقایسه شود. 

فاکتورهای هزینه ایی که معمواًل در محاسبه مقدار ACI لحاظ می شوند شامل:
هزینه های غرامت واقعی پرداخت شده به کارگر در طول دوره زمانی که فرد از کار افتاده بوده،  	

1- CA : Cost analysis 
2- CBA: Cost Benefit Analysis 
3- CUA: Cost Utility Analysis 
4- CEA: Cost Effectivness Analysis
5- Average Cost Per Injury 
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هزینه های پزشکی )بیمارستان، پزشك، پرستار، کمك های اولیه، آمبوالنس و غیره(، 	
هزینه های پرداختی جهت حمایت از فرد آسیب دیده توسط شرکت، 	
حق بیمه غرامت کارگران به نمایندگی بیمه شرکت، 	
و سایر هزینه هایی که در این سرفصل قرار می گیرد. 	

 مقایسه ACI ها، بین بخش ها و سایت های مختلف کاری در سال های مختلف کاری، می تواند به عنوان 
 HSE شاخصی در جهت سنجش و پایش شاخص های عملکردی در مقایسه سازمان ها از نقطه نظر ایمنی و

محسوب شود.
ACI = )تعداد کل آسیب در همان سال (/)کل هزینه در سال معین(  

مثال: سوابق هزینه های مربوط به حوادث و محاسبه متوسط هزینه هر آسیب، در سال 2008 برای 
کل سایت عملیاتی و همه دپارتمان های زیر مجموعه یک شرکت نفتی در جدول ذیل آمده است، تفسیر 

اختالف های به دست آمده از این داده ها در ذیل آورده شده است.
جدول  1-4. داده های مثال 7

کل سایتدپارتمان C )دالر(دپارتمان B )دالر(دپارتمان A )دالر(هزینه های آسیب در سال 2008
900013000700029000غرامت

700011000900027000هزینه های پزشکی
60004000400014000حق بیمه

3000100040008000هزینه های دیگر
25000290002400078000کل هزینه ها

506040150کل حوادث در سال2008
ACI500483575520 سال 2008

تجزیه و تحلیل محاسبات فوق نشان می دهد که اختالف کمی بین دپارتمان A و B وجود دارد. با این 
 ACI 6/ 10 درصد بیش تر از ،C مربوط به دپارتمان ACI وجود اعداد محاسبه شده فوق حاکی از آن است که

کل سایت بوده است.
 در پی انجام این تجزیه و تحلیل، مدیریت شرکت درخواست مقایسه ACI سال 2008 با سال های قبل را 
مطرح کرد. البته جهت مقایسه سال به سال ACI بایستی احتیاط شود که همه هزینه ها برحسب دالر باشد. 
ضروری است در محاسبات و مقایسه سال های مختلف، نرخ تورم همه سال ها در نظر گرفته شود تا از مقایسه 
ACI در سال های مختلف که ارزش دالر در آن ها مشابه و یکسان نبوده، اجتناب شود. برای منظور نمودن نرخ 

تورم ضروری است سوابق مربوط به نرخ تورم از منابع رسمی تهیه شود. 
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2- 3- 4 محاسبه متوسط هزینه های جراحت های شغلی به ازاء فاکتورهای مختلف   
شاخص ACOL؛ این شاخص به منظور تعیین متوسط هزینه های مرتبط با جراحات، به ازاء هر واحد 

ترک کننده کار در اثر حادثه به کار گرفته می شود 

TT
TCOIACOL =

که در آن: 
TCOI: هزینه کل جراحت های شغلی 	
TT: تعداد کل موارد ترک کار در اثر حادثه  	

شاخص ACPOL؛ این شاخص به منظور تعیین متوسط هزینه جراحت بر اساس تعداد جراحات پیش 
آمده است.

TNOI
TCOIACPOL =

TCOI: هزینه کل جراحت های شغلی 	
TNOI: تعداد کل جراحت های شغلی پیش آمده  	

همین شاخص با معیار دیگری بنام بهره پول نیز مطرح می شود که عبارت است از: 

TPD
TCOIACPOL =

        
که در آن؛

TPD: کل بهره پولی که در کشور های مختلف توسط سیستم بانکی آن کشور تعیین می شود. 	

  OSHA 3- 3- 4 محاسبه هزینه های مستقیم حوادث فردی براساس استاندارد سازمان
هزینه های مستقیم حادثه، هزینه های قابل جبران و قابل اندازه گیری هستند. بر اساس استاندارد سازمان 
OSHA کلیه هزینه هایی که تحت قانون بیمه قابل پرداخت باشند، در گروه هزینه های مستقیم حادثه قرار 

می گیرند.
	  )A( بر این اساس کلیه هزینه های درمان و بیمارستان
	  )B( به عالوه مبالغی که بابت غرامت به شخص مصدوم یا خانواده اش پرداخت می شود

 OSHA محاسبه هزینه های مستقیم حوادث فردی بر اساس استاندارد
A + B = C

محاسبه هزینه های مستقیم حوادث شغلی 

T



69
فصل چهارم

69
مدل های بررسی و تحلیل حوادث ناشی از كار

4- 3- 4 روش هینریش1  برای تخمین هزینه های غیرمستقیم حوادث شغلی   
بیش از پنجاه سال پیش هینریش عنوان کرد که سازمان ها به ازای هر دالر هزینه مستقیم حوادث، چهار 

دالر نیز بابت هزینه های غیرمستقیم می پردازند. از نظر هینریش هزینه های غیرمستقیم حوادث عبارتند از؛
هزینه زمان تلف شده کارگر 	
هزینه زمان تلف شده کارگرانی که به منظور کمک به مصدوم و غیره، کار را متوقف می کنند. 	
هزینه اتالف وقت مدیریت 	
هزینه زمان تلف شده کادر ارائه کننده کمک های اولیه و درمان های بیمارستانی که توسط بیمه پرداخت نمی شوند. 	
هزینه مربوط به صدمه دیدن مواد و ماشین آالت 	
هزینه از دست دادن سفارشات، عقب ماندگی از برنامه کاری یا تولیدی و غیره 	
هزینه های پرداختی به کارگران در دوران نقاهت 	
هزینه مربوط به پرداخت حقوق کارگران بیمه شده )عالوه بر مبالغ پرداختی بیمه( 	
هزینه های مرتبط به کاهش اثربخشی و بهره وری کارگران 	

البته ممکن است که برخی از هزینه های فوق قابل تامل بوده و وجود آن ها سوال برانگیز باشد.

  2 )THC( 5- 3- 4 مدل تخمین هزینه های پنهانی حوادث
در هر حادثه ای هزینه هایی وجود دارد که در مراحل ابتدایی بررسی حادثه خود را نشان نمی دهد و الزم 
است در ارتباط با سایر هزینه ها دیده شده و لحاظ گردند. در مدل هزینه حادثه THC این هزینه ها مورد 

بررسی و دقت قرار می گیرد.
  THC=CDME+CWUW+CWIW+EC+CWS +CL+UMC+WC+CTS+ MUC

که در آن: 
 CDME: هزینه خسارات وارد شده به دارایی و مواد 	
CWUW: هزینه دستمزد پرداخت شده در زمان تلف شده به کارگران مجروح نشده 	
 CWIW: هزینه دستمزد پرداخت شده در زمان تلف شده به کارگران مجروح شده 	
 EC: هزینه اضافه کاری ضرورت یافته در اثر حادثه  	
 CWS: هزینه دستمزد ضرورت یافته اضافه کاری برای حادثه به وجود آمده 	
 CL: هزینه دوره آموزشی برای جایگزینی کارگر جدید 	
 UMC: هزینه پزشکی بیمه نشده که توسط شرکت پرداخت می شود 	
 WC: هزینه کاهش تولید کارگر مجروح شده پس از بازگشت مجدد بر سر کار 	
 CTS: هزینه زمانی صرف شده توسط پرسنل اداری در ارتباط با حادثه 	

1- Heinrich 
2- Total Hide Cost 
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 MUC: هزینه متفرقه 	

6- 3- 4 روش گیرمالدی و سیموند1  برای تخمین هزینه های غیرمستقیم حوادث شغلی  
هزینه های غیرمستقیم حادثه یا هزینه های غیر بیمه ای هزینه هایی هستند که قابل اندازه گیری و جبران 
نبوده و بعضًا به سختی )برخی از این هزینه ها( قابل محاسبه اند. میزان هزینه های غیرمستقیم همواره به مراتب 
بیش تر از هزینه های مستقیم حادثه است. برخی از منابع، میزان این هزینه ها را حتی تا ده ها برابر هزینه های 

مستقیم عنوان نموده اند.
 امروزه از دو طریق می توان تخمینی برای محاسبه یا تخمین میزان این هزینه ها به دست آورد. یکی از 
روش های محاسبه خسارات غیرمستقیم، انجام تحقیقات جداگانه برای هر حادثه و جمع تمام هزینه های 

غیرمستقیم به دست آمده با یکدیگر است و روش دیگر استفاده از فرمول گیرمالدی و سایموند است. 
 هزینه های مستقیم را می توان به راحتی تعیین کرد اما به منظور تخمین هزینه های غیرمستقیم، الجرم 
می بایست از طریق روش ها و ابزارهای مختلف به این مهم دست یافت، گیرمالدی و سیموند برای تخمین 

هزینه های غیرمستقیم حادثه فرمول ذیل را پیشنهاد کرده اند.
)A × هزینه های غیرمستقیم= )تعداد حوادثی که منجر به از دست رفتن روز کاری شده

 )B × تعداد حوادثی که منجر به مراجعه به پزشک می شود( +
)C × تعداد حوادثی که نیاز به کمک های اولیه دارند( +    

 )D × تعداد حوادثی که جراحت و آسیبی به دنبال ندارد( +    
 ضرایب A، B، C، D ضرایب مربوط به هزینه های متوسط هر مورد است. که به شرح زیر است؛

1- حوادثی که منجر به روزکاری تلف شده می باشد شامل؛ ناتوانی های جزیی و کلی موقت.
2- حوادثی که منجر به مراجعه به پزشک می شوند شامل؛ ناتوانی های جزیی موقت و حوادثی که درمان 

دارویی و معاینه توسط پزشک الزامی می شود.
3- حوادثی که نیازمند ارائه کمک های اولیه هستند شامل؛ موارد درمان دارویی که تنها نیازمند کمک های 
اولیه بوده و آن دسته حوادثی که صدمه به اموال در آن ها کم تر از 20 دالر و ساعت کاری از دست رفته در نتیجه 

آن ها کم تر از 8 ساعت است.
4- حوادثی که منجر به جراحت نمی شوند شامل حوادث ناخواسته ای هستند که: 

باعث از دست رفتن 8 یا بیش تر از 8 ساعت کاری شده و یا آسیب به اموال در آن ها بیش از 30 دالر است. 	
خطر جراحت برای پرسنل ایجاد می کنند.  	
به طور تصادفی باعث جراحات پرسنل یا سایر نتایجی با جراحات کوچک که نیاز به توجهات پزشکی ندارند. 	

 همان طورکه مالحظه می شود مرگ و میرها و سایر ناتوانی های کلی دایمی به دلیل این که از جمله موارد 
بسیار نادر در هر سازمانی است، در روش فوق منظور نشده است، هر چند که در صورت لزوم می توان چنین 
1- Girmaldi and Simonds 
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هزینه های را نیز به این محاسبات افزود. 
برای تعیین ضرایب  A، B، C، D الزم است میزان دستمزد و سطح قیمت ها در سبد معیشتی یك فرد را 
تعیین نمود که مقادیر پیشنهادی برای دستمزد 4/04 دالر برای دستمزد ساعتی هر کارگر ساده در امریکا 
مقادیر ضریب ها به شرح جدول 2-4 می باشد.  با توجه به میزان حداقل دستمزد ساعتی مصوب هر کشور 
می توان این ضرایب را اصالح نمود. برای اصالح ان کافی است میزان حداقل دستمزد مصوب را بر 4/04 دالر 

تقسیم نموده و  جواب به دست آمده را در ضرایب پیشنهادی در جدول به عنوان ضریب اصالح ضرب نمود.  
A، B، C، D جدول  2-4. مقادیر پیشنهادی برای ضرایب

مقادیر پیشنهادی )دالر(ضریب
A220
B55
C12
D400

7- 3- 4 روش واالک1 برای تجزیه و تحلیل خسارات ناشی از حوادث و تاثیر آن ها بر   
هزینه های تولید

 این روش اولین بار توسط واالک در سال 1962 ارائه گردید و به منظور تجزیه و تحلیل هزینه های ناشی 
از آسیب ها و جراحات شغلی مرتبط با تولید توسعه داده شد. با اینکه این روش تنها تاثیر جراحت را بر روی 
تولید محاسبه می نماید، ولی مزیت به کار گیری آن در درون سازمان به دلیل ایجاد یک زبان مشترک در محاسبه 
هزینه های تولید است. این روش در محاسبه میزان هزینه های ناشی از جراحت در سازمان های مختلف کاربرد 
دارد. در این روش میزان خساراتی که بر تولید وارد می شود مورد محاسبه قرار گرفته و به عنوان خسارات 
ناشی از جراحت تلقی می شود. این روش بر پایه مدیریت خسارات بوده و برنامه ای را برای مدیریت ارشد 
 Rikhardsson ارائه می نماید. این متد بعدها توسط HSE سازمان در جهت کنترل هزینه های مرتبط با ایمنی و

و همکارانش بازنگری و تکمیل گردید. 

   2)PLCSC( 8- 3- 4 محاسبه هزینه ایمنی چرخه حیات محصول
هزینه ایمنی یک محصول در طول چرخه حیاتش بستگی به کیفیت و نحوه استفاده و نگهداری آن 

محصول دارد. برای محاسبه این فاکتور می توان از مدل ارائه شده در ذیل استفاده نمود. )3(
PLCSC= Cap+ Cr+Cp+Ci-RS     

Cap: هزینه برنامه پیش گیری از حادثه 	
1- Wallach 
2- Product Life Cycle Safety Cost 
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Cr: هزینه بازخوانی حادثه 	
Cp: هزینه برنامه ریزی آتی 	
Ci: هزینه بیمه  	
1RS: بازپرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه و غیره 	

هم چنین می توان از رابطه زیر نیز در محاسبه PLCSC استفاده نمود: 
  PLCSC= SCrd+SCpc+SCos+SCrtd                  

که در آن: 
SCrd: هزینه ایمنی در توسعه و تحقیق محصول 	
SCpc: هزینه ایمنی در فاز تولید محصول  	
SCrtd: هزینه ایمنی در فاز پشتیبانی محصول  	
SCos: هزینه ایمنی در فاز فرسودگی و استهالک محصول 	

  )CAPP( 9- 3- 4 محاسبه میزان هزینه های مرتبط با برنامه پیش گیری از حادثه
پیش گیری از حادثه مهم ترین عنصر در یک سیستم ایمنی است که هزینه های مرتبط با آن از جمله مواردی 
است که در مباحث اقتصاد ایمنی می بایست مورد توجه قرار گیرد. برای محاسبه میزان هزینه های مرتبط با 

پیش گیری از حادثه می توان از رابطه زیر استفاده نمود.  
CAPP=  Cac+ TS + Cre -RR

 که در آن: 
 Cac: میزان کاهش سرمایه در بازپرداخت وجوه 	
TS: هزینه خسارات قابل چشم پوشی  	
Cre: هزینه ذخیره های کلی در حقوق بیمه  	
RR: هزینه باز پرداخت که قابل چشم پوشی است 	

  )TSC( 10- 3- 4  هزینه های کلی ایمنی
 این هزینه ها شامل تمامی مواردی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به ایمنی مرتبط می شود که 

می توان از رابطه زیر به منظور محاسبه آن استفاده نمود.
 TSC=C1 +C2 +C3 +C4 +C5 + C6 +C7 +C8

 C1: هزینه های زیان های فوری مرتبط با حوادث 	
C2: هزینه های اقدامات پیش گیرانه برای پیش گیری از حادثه 	

1- Re-Surfacing 
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C3: هزینه موضوعات منطقی 	
 C4: هزینه تجدید و نوسازی 	
 C5: هزینه مرتبط با رفاه اجتماعی 	
 C6: هزینه غیر قابل پیش بینی  	
 C7: هزینه های بیمه  	
 C8: هزینه های متفرقه ایمنی  	

4- 4 ایمنی و شاخص هزینه – سود  
تکنیک هزینه - سود یک تکنیک نسبتًا ساده و رایج برای تصمیم گیری در مورد یک اقدام و انجام یک 
تغییر است. همانطور که از نام این تکنیک بر می آید، شما صرفًا ارزش سودهای حاصل از یک اقدام را جمع 

کرده و منهای هزینه های مرتبط می کنید.
 هزینه ها یا یکباره محقق می شوند و یا آنکه ممکن است به تدریج انجام شوند، اما سودها غالبًا پس از 
یک دوره زمانی حاصل می آیند. ما این عامل زمانی را نیز با محاسبه یک دوره بازگشت سود، در تحلیل 
خودمان بیان کرده و آورده ایم. این همان زمانی است که برای برگشتن سودهای حاصل از یک تغییر به ازای 
هزینه های آن، بایستی صرف کرد. بسیاری از شرکت ها دوره بازگشت برای پروژه ها را در یک دوره زمانی 

مشخص مثاًل سه ساله برنامه ریزی می کنند. 
 تحلیل هزینه - سود به زبان ساده با استفاده از هزینه های مالی و سودهای مالی به اجراء در می آید. 
به طور مثال یک نسبت ساده هزینه - سود برای یک پروژه جاده سازی، به اندازه گیری هزینه ساختن جاده 
منهای سود اقتصادی حاصل از توسعه ارتباطات و حمل و نقل مربوط می شود. این تحلیل، هزینه خسارات 

وارده بر محیط زیست یا سودهای ناشی از سریع به سر کار رسیدن را اندازه گیری نمی کند.
 یک رویکرد پیچیده تر به ساخت مدل های هزینه - سود آن است که سعی کنیم یک ارزش مالی در 
مورد هزینه ها و سودهای ناملموس بر محاسبات خویش اضافه کنیم. این موضوع می تواند بسیار ذهنی 
و عقلی باشد مثاًل آیا ارزش یک بنای تاریخی 25000 دالر است یا 500000 دالر؟ یا ارزش یک رفت و آمد 
فارغ از استرس در صبح، چقدر است؟ اینها همه سئواالتی هستند که افراد بایستی به آن ها پاسخ دهند یا 
پاسخ هایی که باید از آن دفاع نمایند. این مساله همان است که در مسایل ایمنی الزم است به آن پاسخ داد. 
برای محاسبه این بخش الزم است که اطالعات کاملی را از فرآیند ایمنی داشته باشیم. امروزه تکنیک هایی 
ارائه شده است که می توان با آن به این منظور نایل شد ولی هنوز کمبود هایی در خصوص بسیاری از مسایل 
ایمنی وجود دارد که الزم است مد نظر محققین قرار گیرد. برای مثال در زمینه حادثه مهم ترین کمبود هایی 
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که وجود دارد عبارت است از: 
گزارش حوادث کامل . 1
هزینه های قانونی . 2
ثبت و نگهداری حوادث . 3
تعداد و خسارات ناشی از جراحات. 4
گزارش حوادث کوچک صنعتی . 5

 لذا در تحلیل هزینه - سود ضروری است تمامی مواردی که می تواند در هزینه های حادثه و ایمنی 
موثر بوده و از طرفی سبب سود برای سازمان می شود را مد نظر قرار داد. این موارد نباید خیلی ذهنی بوده 
و می بایست قابل دفاع باشد و بتوان با موارد عینی به آن استناد نمود. در بررسی های هزینه سود می توان از 
نمودار های Cost – Benefit بهره جست که نمونه ای از آن در شکل 1-4 نشان داده شده است. همانند مثال 
ذیل در صورتی که نسبت هزینه های بهداشتی نسبت به هزینه های کل در منطقه سبز قرار گیرد، اقدام مورد 

نظر از نظر اقتصادی قابلیت اجرایی دارد. 

شکل 1-4. نمونه ای از نمودارهای هزینه – سود

   HSE  5- 4 نحوه ارزیابی توجیه اقتصادی طرح های کنترل
از مهم ترین موانعی که در تعیین شاخص هزینه - سود طرح های کنترل   HSE می توان به آن اشاره کرد 
وجود موانعی در تخمین دقیق تعداد الیه های کنترلی مورد نیاز و هم چنین برآورد ارزش زندگی انسان ها که با 
ایجاد این الیه ها پس انداز می شود و هم چنین مقایسه هزینه های ذکر شده با سود های به دست آمده است.  
در تعیین ارزش گذاری زندگی افراد اختالف نظر های بسیاری وجود دارد که این مسئله را بسیار پیچیده و 
سخت می کند. تعیین الیه های حفاظتی در بسیاری از حوادثی که در دنیا اتفاق افتاده به طور قطع قابل 
پیش بینی نمی باشد. از مهم ترین محدودیت ها در محاسبه هزینه - سود مربوط به حوادث می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1. تعریف میزان بزرگی یك حادثه: بزرگ بودن یك حادثه و ایجاد یك تعریف استاندارد برای آن با توجه به 
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قوانین جاری یك مملکت بسیار سخت می باشد. از طرف کمسیون اروپا1 )2010( حوادث بزرگ به حوادثی 
گفته می شود که بیش از 14 روز پیامدهای آن در محل حادثه یا فرد حادثه دیده باقی بماند. در این تعریف 
تعداد کشته شدگان در تعریف بزرگی حادثه نقشی ندارد. در گزارش دیگری که از سوی اتحادیه اروپا در سال 

2012 ارائه شد این تعریف اصالح و هزینه های مربوط به مرگ افراد مورد توجه قرار گرفت.
2. تعریف هزینه های حوادث بزرگ: همان طور که در مورد قبل اشاره گردید در تعریف حوادث بزرگ 
تعیین معیارها بسیار متنوع و دشوار می باشد. دومین دلیلی که در مشکل بودن تعریف بزرگی حادثه به آن 
اشاره می کند تعیین هزینه های آن می باشد. در گزارش کمسیون اروپا در سال 2012 هزینه های مرگ افراد به 
عنوان یك معیار تعریف شده است. به طوری که در این گزارش اشاره شده است در کشوری مانند انگلستان 
2/4 میلیون دالر برای زندگی هر فرد ارزش قایل شده اند که در تنظیم اسناد مرتبط با هزینه های غیرمستقیم 
حوادث این مقدار لحاظ می شود. در حالی که برخی از محققین به این نکته اشاره می کنند که در حوادثی 
که پیامد آن شامل مشکالت محیط زیستی و اجتماعی باالیی می باشد ولی از تعداد مرگ و میر یا آسیب 

انسانی باالیی برخوردار نبودند نمی توان آن را با معیار مرگ افراد قابل محاسبه دانست.  
3. تخمین کاهش ریسك قابل انتظار: از سوی کمسیون اروپا حد قابل قبول کاهش ریسك در حوادث 
بزرگ 50% می باشد. در گزارش کمسیون اروپا معیار ارزیابی کاهش ریسك را تعداد آسیب ها، خسارت ها 
و کنترل خطرات صنعتی بیان می دارد. به استناد این گزارش توصیه می شود که هزینه های مرتبط با کنترل 

خطرات صنعتی در محاسبه هزینه های سایه لحاظ شود. 
4. نظرات خبره ها بر پایه اطالعات موجود: عدم وجود معیارهای کمی در ارزیابی هزینه های حوادث 
بزرگ سبب می شود که در برخی از موارد از نظرات خبره ها بر پایه اطالعات در دسترس استفاده کند. تخمین 
این معیارها بر پایه نظرات خبره ها سبب می شود که کیفیت در محاسبات کاهش یابد. برای رفع این مسئله 

پیشنهاداتی زیر ارائه شده است :  
بهبود درك خبره ها از خطر و ریسك  	
انتقال دانش فرآیندهای مدیریت خطر و ریسك از نظر فنی به خبره ها در زمان تصمیم گیری 	
بهبود درك خبره ها از قوانین جاری مرتبط در خصوص حوادث بزرگ در یك کشور 	

5. تخمین هزینه های سایه : بسیاری از هزینه هایی که در خصوص سیستم های مدیریت  HSE مطرح 
است جزء هزینه های مستقیم نمی باشد. بسیاری از آن ها در هزینه های غیرمستقیم قرار می گیرد. بخش 
بزرگی از این هزینه های به عنوان هزینه های سایه مطرح می باشد که محاسبه آن به عنوان یکی از معضالت 

تعیین هزینه – سود حوادث مطرح می شود. 
شاخص مهم اقتصادی حوادث و طرح های  HSE عبارتند از تجزیه و تحلیل هزینه – سود CBA(2( و 
1- EC: European Commission 
2- Cos t – Benefit Analysis 
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تجزیه و تحلیل هزینه – اثربخشی CEA(1( که باید مورد توجه محققین این حوزه قرار گیرد. از دیگر ابزارهای 
محاسبه اقتصادی تجزیه و تحلیل هزینه – ابزار  )CUA(2 می باشد. یکی از مهم ترین سئوال هایی که در 
خصوص کنترل خطرات مطرح است، این سئوال است؛ که "تا چه حد میزان الیه های کنترلی برای ایمن 
کردن یك سیستم کفایت دارند؟" در این خصوص الزم است در ایمن کردن محیط های کاری به یك نقطه 
بهینه اقتصادی توجه نمود. نقطه بهینه اقتصادی فرآیندهای ایمنی صنایع بسیار متنوع بوده و به نوع صنعت 
بستگی دارد. یکی از شاخص های بیان کننده نقطه بهینه اقتصادی در اقدامات پیش گیرانه؛ کاهش در 
زمان های تلف شده افراد در اثر حوادث می باشد که با واحد پول یا  دالر ارزیابی می شود. محاسبه هزینه های 
مرتبط با زمان های تلف شده افراد بستگی به نوع صنعت دارد به طوریکه در مستنداتی که در این رابطه وجود 
دارد میزان زمان های تلف شده افراد در صنعت ساخت و ساز در مقایسه با صنایع شیمیایی از میزان پایین تری 
برخوردار است.  این مسئله بیان کننده لزوم توجه به نوع صنعت در محاسبه شاخص مقرون به صرفه بودن 
اقدامات پیش گیرانه است. در سال 2014 شاخصی به عنوان شاخص ایمنی مقرون به صرفه در حوادث عمده 
)3CESMA(  ارائه شد. این شاخص بهترین روش ایمن کردن محیط را بر اساس تکرار حوادث و پیامدهای 
آن پیشنهاد می دهد. در همین راستا سازمان  OSHA در سال 2017 سیستمی را به منظور هزینه های ایمنی 
متاثر از حوادث پیشنهاد داد که در آن از شاخص بازگشت سرمایه گذاری در حوزه  HSE )ROHSEI(4 بهره 
گرفته است. در سال های اخیر برای تعیین هزینه های بهینه نگهداری ایمنی روشی بر پایه ریسك ارائه شده 
است که با توجه به سناریو های تعریف شده در حوزه ریسك های  HSE به اولویت بندی و حذف ریسك ها 

بر اساس نقطه بهینه هزینه، اقدام می کند.  
در طرح های ایمنی الزم است که میزان هزینه سود هر طرح مورد محاسبه قرار گیرد به طوری که در 
طرح های ایمنی، مدیریت باید بتواند تصمیم بگیرد که چه میزان می تواند در طرح های ایمنی سرمایه گذاری 
کند. موضوع مهم دیگر در تصمیم گیری این است که منابع می توانند محدود باشند، بنابراین شرکت ها باید با 
هدف تخصیص بودجه ایمنی و پیش گیری از طریق شاخص مقرون به صرفه بودن، تصمیم خود را در رابطه 
با پروژه ها و اقدامات پیش گیری بگیرند. تجزیه و تحلیل هزینه و سود، که به طور گسترده برای تجزیه و 
تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد که آیا یک سرمایه گذاری 

اضافی باعث کاهش یا افزایش عملکرد ایمنی نسبت به میزان سرمایه گذاری می شود. 
گاهی از هزینه های مربوط به حوادث  مشکل اصلی مدیریت  سازمان ها در فرآیند تصمیم گیری ، عدم آ
است. این امر به دلیل این مسئله است که در بین برخی از مدیران اعتقاد بر این است که این هزینه ها بیمه 
می شوند و نمی تواند بار مالی بر شرکت داشته باشد. هم چنین اعتقاد بر این است که این هزینه ها فقط 
1- Cos t- Effective Analysis 
2- Cos t Utility Analysis 
3- Cost Efficient Safety for Major Accident
4- Return on Health safety and environment investment 
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به هزینه های مستقیم حوادث محدود می شوند، در حالی که هزینه های غیرمستقیم توسط بیمه جبران 
نمی شود. به عقیده بسیاری از محققین در حوزه اقتصاد ایمنی محاسبه هزینه – سود در طرح های ایمنی 

نیازمند داده های بسیاری است که سبب می شود که جمع آوری و تحلیل آن ها بسیار زمان بر باشد. 

1- 5- 4 روش های محاسبه سود-هزینه و سود- اثربخشی  
در ارزیابی هزینه – سود و هزینه- اثربخشی  طرح های HSE الزم است که مدل های اقتصادی را مورد 
بررسی قرار دهیم. برای مدل سازی الزم است که معیارهای و شاخص های مناسبی را تعریف نماییم. از 
شاخص هایی که در ارزیابی اثربخشی الیه های کنترلی ایمنی و حفاظت از محیط زیست می توان به آن اشاره 
نمود تعداد حوادث و میزان آلودگی های محیط زیستی ناشی از حوادث ، شدت حوادث به طور خاص و 
تعداد کل پرنده های حوادث را اشاره نمود. برای امتیاز دادن به شاخص های عنوان شده  برخی از محققین 
از روش کارت امتیازی و ماتریس وزنی استفاده کردند. اساس این روش گزارش و مستندات موجود در 
سازمان مربوطه است. قابل ذکر است که این روش نمی تواند در خصوص شاخص های کیفی مناسب باشد. 
در خصوص محاسبه سود-هزینه و سود -اثربخشی در طرح های HSE قابل ذکر است که اطالعات 
جمع آوری شده در مستندات ایمنی پروژه ها قادر نیست میزان سرمایه گذاری و سود ناشی از  طرح های ایمنی 
را به طور دقیق نشان دهد. ولی می تواند میزان کاهش هزینه های ناشی از طرح های HSE را در خصوص 
کنترل حوادث و ریسك ها را تا حدودی بیان نماید. نکته ای که مطرح می کند این است، که در جایی که 
طرح های ایمنی انسان محور است و الزم است بخشی از آن را انسان مدیریت کند همیشه این مسئله وجود 
دارد که امکان دارد اثربخشی طرح های HSE با مشکل مواجه شود. لذا در محاسبه سود - اثربخشی 
طرح های HSE الزم است به قوانین و نظارت های سیستمی توجه ویژه ای داشت. از شاخص هایی که در 

خصوص تعیین هزینه های ایمنی در طرح های HSE  می توان به آن ها اشاره نمود عبارتند از:
1. میزان مرگ و میر به ازاء هر نفر ساعت کار که در امریکا معادل 0/0443 میلیون دالر محاسبه می شود

2. حوادث مهم به ازاء هر نفر ساعت که در امریکا میزان آن را 0/418 میلیون دالر محاسبه می شود
3. آسیب هایی با طول درمان بیش از  3 روز  به ازاء هر نفر ساعت که میزان آن را 0/730 میلیون دالر 

محاسبه می شود.
4. آسیب های با طول درمان کمتر از 3 روز به ازاء هر نفر ساعت که در امریکا میزان آن را 0/373 میلیون 

دالر محاسبه می شود.
5. حوادث عمده به ازاء هر پروژه که میزان آن را در امریکا 0/00277 محاسبه می شود.

6. تصادفات غیر عمده به ازاء هر پروژه که میزان آن را در امریکا 0/00251 محاسبه می شود.
7. حریق های عمده به ازاء هر پروژه که میزان آن را در امریکا 0/00147 محاسبه می شود.
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8. حریق های غیر عمده به ازاء هر پروژه که میزان آن را در امریکا 0/00277 محاسبه می شود.
9. از دست دادن سیستم های کنترلی اصلی به ازاء هر فعالیت مرتبط که میزان ان در امریکا 0/00125 

محاسبه می شود.
10. از دست دادن سیستم های کنترلی غیراصلی به ازاء هر فعالیت مرتبط که میزان ان در امریکا 0/00231 

مطرح می شود.
در خصوص حوادث محیط زیستی به یك شاخص در خصوص حفاظت از محیط زیست و آلودگی های 
ایجاد شده در اثر پروژه ها می توان اشاره نمود. این شاخص را به عنوان پرداخت آالیندگی1 معرفی می شود. 
این شاخص را می توان چنین تعریف نمود: " صنعت و یا پروژه آالینده باید هزینه هایی که دولت عضو جامعه 
جهانی در خصوص آالیندگی محیط زیست پرداخت می کند را به دولت بپردازد" میزان جریمه هایی که در 
خصوص آالیندگی یك صنعت باید پرداخت شود به عنوان یکی از شاخص های مهم در محاسبه سود- هزینه 

طرح های HSE باید منظور شود.
در منابع جدید برای محاسبه میزان سود-هزینه و سود- اثربخشی روشی را ارائه نمودند که در آن، در 
قدم اول الزم است ارزش پولی را برای محاسبه هر نوع سودی مدنظر قرار داد. سپس دو شاخص ارزش کل 
)B( و هزینه های مربوطه )C( را تعریف کرد. براساس این دو شاخص میزان سود – هزینه )CBR( بر اساس 
دو شاخص ارزش فعلی خالص NPV=B-C(2( و نسبت سود از هزینه3 )BCR=B/C( محاسبه و تحلیل 
می شود. بر همین اساس می توان چنین تعریف نمود که زمانی NPV مثبت می شود که BCR معادل یا بزرگتر 
از 1 باشد. هم چنین زمانی CBR مورد قبول است که میزان  B بزرگتر از 1 باشد میزان سود به دست آمده از 

طرح ایمنی پیاده شده در  n مورد حادثه را با شدت  s از طریق رابطه زیر به دست آورده:
benefitn=∑sTarget crashs×Effectivnesss×crash cos ts

در این مدل اثربخشی به عنوان میزان درصد کاهش حوادثPR( 4( در اثر الیه های ایمنی ذکر شده است 
که برابر است با:

PR=100*)1-CFM(

که در آن 5CFM فاکتور اصالح حادثه که برابر با تعداد کاهش تلفات ایجاد شده در اثر اقدامات کنترلی 
ایمیی است.  Target Crash تعداد حوادث با شدت S و crash cost برابر است با میزان هزینه های حادثه با 

شدت S می باشد. 
برخی از محققین در مطالعات خود چنین عنوان نمودند که برای محاسبه هزینه های حادثه الزم است 
تمامی هرینه های مرتبط با طرح های ایمنی و طرح های کنترل حوادث مورد توجه قرار گیرد و در تعیین میزان 
1- The polluter-pays principle 
2- net present value 
3- benefit-to-cost ratio 
4- percentage reduction 
5- Crash Modification Factor 
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سود- هزینه از آن بهره جست. هزینه های ایمنی شامل هزینه های مرتبط با ماشین آالت، خدمات ایمنی ارائه 
شده و تمامی هزینه هایی که برای کنترل حوادث از آن ها استفاده می شود.

برای ارزیابی سود هزینه در طرح های ایمنی پیشنهاد می شود که برای تعیین سود هزینه الزم است شرایط 
فعلی سیستم و شرایط ایجاد شده بعد از اجرای طرح ایمنی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان توجیهی برای 

هزینه های ایمنی باشد. فرآیند ارائه شده در شکل 2-4 در این خصوص پیشنهاد می شود. 

شکل 2-4.فرآیند کلی ارزیابی سود – هزینه بر اساس نظر ویانلو 

ارزیابی دقیق از هزینه حوادث صنعتی می تواند به مدیران و کارگران کمک کند تا اهمیت اقدامات ایمنی 
را درك نمایند و سرمایه گذاری ها را برای ارتقاء ایمنی توجیه پذیر و قابل دسترسی نماید. مدل زیر یکی از 
مدل هایی است که می تواند برای برآورد کل هزینه یک حادثه صنعتی ارائه شده است. ساختار کلی این مدل 

عبارت است از: 
CTotal= Cdirect+ Cindirect+ Cpayment+ Cimmeasurable

 Cdirect:  کل هزینه مستقیم  
Cindirect: کل هزینه های غیرمستقیم

Cpayment: سایر پرداخت ها

Cimmeasurable: هزینه های غیر قابل اندازه گیری

برای محاسبه سود هزینه طرح های HSE الزم است در درجه اول میزان هزینه های برنامه های روتین   
HSE و هزینه های مرتبط با طرح های کنترلی HSE محاسبه شود. مهم ترین سرفصل هایی که در محاسبه 

هزینه – سود طرح های HSE می توان به ان اشاره داشت عبارتند از: 
1. هزینه های ایمنی مرتبط با حوادث شغلی

2. هزینه های مرتبط با پیش گیری از خطرات
3. هزینه های فرهنگ سازی ایمن

قابل ذکر است که ایمنی و فرهنگ آن در مسایل اجتماعی قرار داد و باید با استفاده از روش های علوم 
اجتماعی میزان جاری شدن ایمنی در یك صنعت را مورد بررسی قرار داد. لذا پیشنهاد شده است که در فرآیند 
ایمنی مسایل اجتماعی با اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و برای تعیین هزینه- سود طرح های ایمنی نباید فقط 
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به سودهای فنی و عملیاتی توجه نمود و سودهای مرتبط با فرآیندهای اجتماعی را نیز مد نظر قرار داد. برای 
تعیین سودهای اجتماعی باید از روش های علوم اجتماعی استفاده نمود. استفاده از شیوه های مردم نگاری و 

پایش های علوم اجتماعی در توجیه اقتصادی طرح های ایمنی مفید است.  
یکی از  الگوهای کاربردی در براورد هزینه – سود طرح های کنترلی HSE که با رویکرد صنعت نفت و گاز 
تهیه شده است در شکل 3-4 ارائه شده است از این الگو در صنعت نفت وگاز جهت بررسی قابلیت اجرایی 

طرح های  HSE استفاده می شود. 

 HSE  شکل 3-4. الگوریتم ارائه شده برای محاسبه تعیین روش بهینه برنامه های کنترلی

این مدل بر اساس ریسك و مدل سود- هزینه نسبت به تصمیم برای، اجرای یك طرح کنترلی HSE انجام 
می شود. با توجه به الگوی ارائه شده در بخش ریسك در قدم اول بر اساس سناریو های تعریف شده و احتمال 

و شدت سناریو ها بر اساس رابطه ذیل عمل می کند.

Pi: احتمال یك سناریوi در حادثه نشتی مواد
θ در جهت w احتمال توزیع گاز نشتی در یك موقعیت خاص با توجه به سرعت باد :P (wθu)
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P (l∂δ):  احتمال نشتی 

x,y شدت در موقعیت :R)x,y(

x,y احتمال مرگ در موقعیت :vi)x,y(

:Di,h  دز مواد در موقعیت h در سناریوی i مورد نظر

 t0 وTend: مدت زمان از شروع نشت مواد تا پایان زمان تماس با مواد 

 Ca: غلظت مواد 

 Ui,h: احتمال نشتی مواد در موقعیت  h در سناریوی  iمورد نظر

K2 و K1: ضرایب تجربی 

:Vi,h احتمال مرگ در موقعیت تعریف شده

ihẞ : ضریب تصحیح احتمال مرگ

  HSE)X( به طور خاص، در هنگام محاسبه هزینه و سود مورد انتظار، اگر هزینه های اجرای برنامه ها
نامناسب و یا متناسب با مزایایی که با اقدامات  HSE بازگردانده می شود باشد، آن گاه اقدامات کنترلی 
توجیه پذیر تلقی نخواهد شد. زمانی که هزینه بیش یا برابر سود باشد شرایط کاماًل نامتناسب می شود. 
مقدارهزینه های طرح های کنترل HSE به عنوان عامل عدم تناسب )DF( تعریف شده است. بدیهی است 
که وجود عدم اطمینان قابل توجهی در کمیت هزینه ها و مزایای سرمایه گذاری های ایمنی سبب می شود که 
عامل تناسب  )DF(به صورت عدم قطعی در نظر گرفته شود. برای توجیه نسبت سود – هزینه طرح های ایمنی 

نسبت سود/هزینه  )CBR( را تعریف می شود که از قاعده زیر استفاده می کند: 
CBR=cos t/benefit>DF

در این مدل برای سود از ریسك استفاده کرده و حالت عدم قطعیت را برای آن منظور نموده است. در 
خصوص هزینه ها از رابطه زیر استفاده می کند.

c os t=)C1+C2+n×r(+n×b

که در آن:
 C1: هزینه تهیه

C2 : هزینه نصب
 n : طول عمر سرویس

r : هزینه تعمیرات و نگهداری و خدمات
b : هزینه آموزش

برای تعیین یك مدل تصمیم گیری در خصوص طرح های  HSE بر اساس میزان ریسك و سود- هزینه 
یك مدل چند هدفه  MODM را مطرح می نماید که به صورت زیر می باشد: 
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 Fmax: فرض اینکه میزان CDF حداکثر باشد 
 CDF: میزان احتمال مرگ در یك منطقه مشخص

C3: میزان هزینه های وارد شده به سازمان به ازاء مرگ هر نفر
 γi: صفر یا یک با توجه به قرارگیری درست سیستم کنترلی که به عنوان یك محدودیت تعریف شده است

همان طورکه در مدل فوق مشخص است این مدل یك مدل 2 هدفه است که یکی از اهداف آن حداقل 
کردن میزان ریسك می باشد و هدف دوم آن حداقل کردن نسبت هزینه های به میزان هزینه های وارد شده 
به سازمان در اثر خسارت های انسانی می باشد. برای حل این مدل می توان از الگوریتم های فرا ابتکاری با 

استفاده از نرم افزار متلب بهره جست.

2- 5- 4 نحوه ارزیابی اقتصادی برنامه های  HSE با رویكرد خطای انسانی  
جریان فرآیند مالی سرمایه گذاری در سیستم  HSE-ms با استفاده از نرخ بازگشت سرمایه داخلی 
)IRR1( مورد ارزیابی قرار می گیرد تا بتوان اقتصادی بودن سرمایه گذاری در برنامه های  HSE-ms را مورد 
ارزیابی قرار داد.  در قدم اول الزم است هزینه های حوادث مورد بررسی قرار گیرد. یکی از استانداردهایی که 
جهت ارزیابی هزینه های ناشی از حوادث کاربرد دارد استاندارد  ASCC-2009 است که هزینه های حوادث را 
در دو بخش مورد ارزیابی قرار خواهد داد. هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم. از طرفی کلیه های 
هزینه ها را در سه بخش طبقه می نماییم این سه بخش عبارتند از هزینه های وارد شده به کارفرما ، هزینه های 
وارد شده به فرد حادثه دیده و هزینه های وارد شده به جامعه. در قدم بعدی شدت حوادث را در 5 گروه 

تقسیم خواهیم کرد که عبارتند از :
1. غیبت کوتاه مدت
2. غیبت بلند مدت 

3. ناتوانی بخشی
4. نا توانی کلی

5. مرگ  
به منظور محاسبه هزینه های حوادث الزم است که هزینه های مرتبط را در گروه بندی های تعریف شده 
1- Internal Rate of Return 
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قرار دهیم. این گروه ها عبارتند از:
 PDC1 1. هزینه های اختالل در تولید
  HCC2 2. هزینه های سرمایه انسانی

 MEDC33. هزینه های پزشکی
 ADMINC44. هزینه های اداری
 TRANC5 5. هزینه های انتقال

 OTC66. هزینه های دیگر
برای تعیین میزان سرمایه گذاری در سیستم  HSE-ms هشت سر فصل را می توان تعریف نمود که عبارتند از:

هزینه های اداری. 1
هزینه های آموزش ها. 2
هزینه امکانات و تجهیزات. 3
هزینه کمیته ها. 4
هزینه ارتقاء و مشوق ها. 5
هزینه تکنولوژی جدید روش ها یا طراحی ابزارها. 6
هزینه شناسایی، اندازه گیری و کنترل مخاطرات بهداشتی و محیط زیستی. 7
هزینه بازرسی، مستندات و صدور گواهی . 8

قابل ذکراست که این سرفصل ها در سازمان های مختلف قابل تعریف و متفاوت می باشد.
در روش  نرخ بازگشت سرمایه داخلی IRR معموال از روش ارزش فعلی خالص استفاده می شود. به این 
صورت که میزان هزینه های حوادث را با توجه به سرفصل های تعریف شده در قبل )A( و بعد )B( از اجرای 
برنامه های  HSE-ms تعیین می نماییم. سپس میزان هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری) C( در خصوص 
سیستم  HSE-ms را محاسبه نموده و سپس بر اساس رابطه زیر فرآیند نهایی حاصل از پیاده سازی سیستم  

HSE-ms را تعریف می نماییم. 
T=∑)i=1

nCi+)Bi-Ai(

تورم است که توسط  بازار همان نرخ  نماییم )r( نرخ  بازار را مشخص  اینجا الزم است که نرخ  در 
سازمان های مرتبط بانك مرکزی ساالنه اعالم می شود. با ضرب نرخ بازار  در میزان سرمایه گذاری انجام شده 

نسبت به تعداد سال های گذشته از سرمایه گذاری خالص را تعریف می نماییم. 
1- Production Distrubance Costs 
2- Human Capital Costs 
3- Medical Costs 
4- Administrative Costs 
5- Trasfer Costs 
6- Other Costs 
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 CT=r*∑)i=1(
nCi 

برای تعیین توجیه بودن طرح  HSE-ms نسبت زیر را تعریف می نماییم. در صورتی که نسبت تعریف شده 
از عدد 1 بیش تر باشد طرح دارای توجیه اقتصادی است و اگر از عدد 1 بزرگتر نباشد اقتصادی نمی باشد. 

T/CT >1
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شاخص های تحلیل حوادث

1-5 مقدمه   
فلسفه شاخص ها بر این اساس است که پارامترها نمی تواند به تنهایی بیانگر یك وضعیت و یا تعریف کننده 
یك شرایط باشد. مقایسه و ارزیابی حوادث در یك سیستم با استفاده از پارامترهای حوادث مثل تعداد حادثه و 
یا روزهای از دست رفته و یا تعداد مرگ و امثال آن نمی تواند دقیق و بعضا صحیح باشد. جمع شدن پارامترها 
در کنار یکدیگر می تواند این امکان را ایجاد نماید که سازمان ها را در سال های مختلف با یکدیگر مقایسه نماییم 

و یا سازمان های مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایید.

2-5 میزان فراوانی )ضریب تكرار( حادثه یا آسیب1  
میزان فراوانی )ضریب تکرار( حوادث، در واقع بیانگر رابطه بین حوادث فردی منجر به اتالف زمان کاری 
که آسیب های ناتوان کننده به همراه داشته اند با میزان ساعات کاری پرسنل در یک مدت زمان معین یک ساله 
)یک سال کاری یا تقویمی( است که در مبنای یک میلیون ساعت کاری )روش قدیم( محاسبه می شود. 
مبنای یک میلیون ساعت کاری منطبق بر کارکرد 500 نفر کارگر با 40 ساعت کار هفتگی و 50 هفته کاری در 

سال است. که از آن با عنوان ضریب 106 یاد می شود.
 اما در روش دیگر محاسبه این شاخص با توجه به تغییر معیارهای سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای 
آمریکا2 ، برای محاسبه میزان فراوانی حوادث از ضریب 200/000 ساعت کاری استفاده می شود. با توجه به 
1- AFR-  Accident Frequency Rate ( IFR: Injury Frequency Rate ( 
2- OSHA-  Occupational Safety and Health Adminis tration 
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این که تعداد پرسنل اکثر سازمان ها و موسسات کم تر از 500 نفر است، ضرایب جدید بر اساس 100 نفر پرسنل 
در نظر گرفته می شود که با توجه به این تغییر در جامعه آماری معیار، با در نظر گرفتن 100 نفر پرسنل، 50 هفته 
کاری در سال و 40 ساعت کار هفتگی، به عدد 200/000 ساعت کاری دست خواهیم یافت که از این معیار 

به عنوان ضریب در محاسبات خود استفاده می کنیم. 
ILO به روش AFR

 OSHA به روش جدید AFR

 
T

NAFROSHA
200000×

=

N: تعداد حوادث منجر به زمان کاری از دست رفته در طی یک دوره زمانی معین 
106: استاندارد یک میلیون ساعت کاری = )40 ساعت کار هفتگی( × )50 هفته کاری در سال( × )500 

نفر پرسنل(
200/000 ساعت کاری = )40 ساعت کار هفتگی( × )50 هفته کاری در سال( × )100 نفر پرسنل(

T: مجموع کل ساعات کاری مفید و خالص کارکنان در همان دوره زمانی 
 همان طور که قباًل ذکر شده، N بیانگر تعداد حوادث ثبت شده منجر به زمان کاری از دست رفته در طی 
یک دوره زمانی معین و T معرف مجموع کل ساعات کاری مفید و خالص کارکنان در همان دوره زمانی 
معین است. ساعات کار مفید با توجه به تعطیالت رسمی، مرخصی )روزانه، ساعتی یا استعالجی(، غیبت 
و اضافه کاری در نظر گرفته می شود. که به منظور تصحیح این عدد 80% کل ساعات کاری منظور می شود. 
به منظور محاسبه مجموع کل ساعات کاری کارکنان در مدت یک سال که به طور معمول 300 روز در نظر گرفته 

می شود آن را در ساعات کاری روزانه مثال 8 ساعت و تعداد پرسنل ضرب می کنند.
“مجموع کل ساعات کاری کارکنان = )تعداد پرسنل( × )میزان ساعات کار روزانه( × )تعداد روزهای 

کاری در طی یک سال(”
یکی از دیگر شرایط بسیار مهم برای محاسبه میزان های مربوط به رویدادها و حوادث فردی، معادل سازی 
یا یکسان سازی ساعات کارکرد پرسنل در محاسبه مجموع ساعات کاری کارکنان است. برای بیان بهتر 
موضوع یک مثال از یك شرکت  می آوریم، یك شرکت به دلیل ماهیت عملیاتی خاص و ویژه ای که دارد، از فرم ها 
و شکل های مختلف کاری برای پرسنل خود بهره می برند که این شرایط کاری و عملیاتی ویژه سبب ایجاد 
فرم های مختلف کاری در این شرکت شده است. شیفت های کاری پرسنل این شرکت از 8 تا 12 ساعت کاری 
متغیر بوده و فرم کاری آن ها به دلیل تفاوت های ماهیتی در کار عملیاتی این شرکت بسیار متغیر و متنوع است. 
که از آن جمله می توان به انواع کار اقماری 2 - 1 و 2 - 2 اشاره نمود. این شرکت ها به منظور یکسان سازی 
و معادل سازی ساعات کارکرد کارکنان )نفر ساعت( از روش های محاسباتی که در ادامه آورده شده است، 

پیروی می کند.
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از  انجام شده توسط همه کارکنان )اعم  از ساعات کاری در محاسبات، کل ساعات کاری  "منظور 
واحدهای عملیات تولید،  تعمیر و نگهداری، حمل و نقل، دفتری، اداری و سایر واحدها( است. برای 
کارکنانی که به هر دلیل در تاسیسات و اماکن مربوط به شرکت زندگی می کنند، فقط ساعاتی که رسمًا در 
محیط کار خود مشغول انجام وظیفه هستند،  محاسبه می شود. برای کارکنان آماده به کار، که محدود به حدود 
کارفرما هستند، نظیر کارکنان روی کشتی ها و سکوها و غیره تمام ساعاتی که آماده به کار هستند منظور شده 
و نیز آسیب هایی که در طول این مدت اتفاق می افتد، به عنوان آسیب های ناشی از کار محاسبه می شود. برای 
کارکنان سیار مانند مدیران اجرایی و سایر کسانی که ساعت کار آن ها دقیقًا تعریف نشده است،  به طور میانگین 

8 ساعت در روز مبنای محاسبه قرار می گیرد.”
بتوانند  تا  الگو های خاص استفاده می کنند  از  برای محاسبه ساعت کاری خود  از سازمان ها  برخی 
الگوهای کاری مختلفی که در سازمان آن ها وجود دارد را همگن نمایند. برای مثال به منظور یکسان سازی و 
معادل سازی محاسبه ساعات کارکرد پرسنل شرکت های ملی نفت و گاز ایران از روش ارائه شده در جدول 

1-5  بهره برده می شود:
جدول 1-5. اهداف مدیریت ریسک

یكسان سازی روش محاسبه ساعات کارکرد کارکنان
1. کارگران قراردادی

12=1×12ساعات کار روزانه کارگران قراردادی

336=28×12ساعات کار ماهانه کارگران قراردادی

4032=12×336ساعات کار ساالنه کارگران قراردادی

2. کارکنان روزکار

8=1×8ساعات کار روزانه کارکنان روزکار

192=24×8ساعات کار ماهانه کارکنان روزکار

2112=11×192ساعات کار ساالنه کارکنان روزکار

3. کارکنان طرح اقماری )2 به 1( »14 روز کار 7 روز استراحت«
12=1×12ساعات کار روزانه کارکنان طرح اقماری )2 به 1(

240=12-)21×12(ساعات کار ماهانه کارکنان طرح اقماری )2 به 1(
2640=11×240ساعات کار ساالنه کارکنان طرح اقماری )2 به 1(

4. کارکنان طرح اقماری )2 به 2( »14 روز کار 14 روز استراحت«

12=1×12ساعات کار روزانه کارکنان طرح اقماری )2 به 2(
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یكسان سازی روش محاسبه ساعات کارکرد کارکنان
192=24+)14×12(ساعات کار ماهانه کارکنان طرح اقماری )2 به 2(

2112=11×192ساعات کار ساالنه کارکنان طرح اقماری )2 به 2(

5. کارکنان نوبت کار

8=1×8ساعات کار روزانه کارکنان نوبت کار

192=24×8ساعات کار ماهانه کارکنان نوبت کار

2112=11×192ساعات کار ساالنه کارکنان نوبت کار

6. کارکنان حق الزحمه ای

8=1×8ساعات کار روزانه کارکنان حق الزحمه ای

192=24×8ساعات کار ماهانه کارکنان حق الزحمه ای

2304=12×192ساعات کار ساالنه کارکنان حق الزحمه ای

یا  معادل سازی  خصوص  در  مربوطه  محاسبات  تسهیل  به دلیل  کوچک تر،  ابعاد  شرکت هایی با  در 
یکسان سازی ساعات کارکرد پرسنل پیشنهاد می شود با جداسازی پرسنل به انواع مختلف فرم های کاری، 

مجموع ساعات کارکرد مانند نمونه زیر محاسبه شود:
کل زمان کاری کارگران = )تعداد کارگران تمام وقت × 40 ساعت کار در هفته ×50 هفته کار در سال( + 

)تعداد کارگران نیمه وقت ×40 ساعت کار در هفته × 25 هفته در سال(
گفتنی است برای محاسبه میزان فراوانی حوادث فردی یا آسیب های شغلی، تنها آسیب های منجر به 
مرگ، جراحات ناتوان کننده و آسیب هایی که فرد مصدوم حداقل 24 ساعت پس از وقوع آن قادر به انجام 
کار نباشد،  منظور می شود. برای محاسبه میزان فراوانی آسیب های شغلی،) منظور از تعداد افراد آسیب دیده( 

تحقق شرایطی است که فرد مصدوم به مدت 24 ساعت پس از وقوع حادثه تحت معالجه و استراحت باشد.
 به اعتقاد متخصصین ایمنی صنعتی در صورتی که ضریب فراوانی حوادث در یک محیط کاری یا صنعتی 
بین صفر تا ده باشد، سازمان از منظر حوادث فردی در شرایط خوبی قرار دارد. با برآورد میزان فراوانی یا 
ضریب تکرار حوادث در محیط های کاری و صنعتی این امکان به وجود می آید تا بتوان واحدها یا بخش های 
عملیاتی که مستعد بروز حوادث هستند و پتانسیل حادثه خیزی دارند را تعیین نمود و در برنامه ریزی های 
ایمنی و حفاظتی، تمهیدات و اقدامات کنترلی را متناسب با عوامل موجود ترتیب داد، تا از طریق افزایش سطح 

ایمنی، سازمان را به سمت بهبود عملکردها سوق داد. 
قابل ذکر است که سازمان در زمانی به شرایط ایده آل خود می رسد که ضریب تکرار حوادث صفر باشد. 

لذا نمی توان به طور قطع میزان استانداردی را برای ضریب تکرار حادثه ذکر نمود.
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3-5 میزان )ضریب( شدت حادثه1    
 تا اینجا فقط تعداد حوادث مدنظر قرار می گرفت و با این ترتیب نمی توان دقیقًا حوادث فردی را مورد 
ارزیابی قرار داد، برای این منظور بهتر است ضریب شدت حادثه نیز مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میزان 
)ضریب( شدت حادثه، رابطه بین تعداد روز های تلف شده یا از دست رفته2 و میزان ساعات کاری پرسنل در 
یک مدت معین یک ساله )یک سال کاری یا یک سال تقویمی( است، که در روش ILO در مبنای یک میلیون 
ساعت کاری و در روش   OSHA در مبنای دویست هزار ساعت کاری محاسبه می شود. )توضیحات بیش تر 

در این مورد، پیش تر در قسمت میزان )ضریب( تکرار حوادث آورده شده است.( 
 هم چنین گفتنی است که به دلیل توصیه ششمین کنفرانس بین المللی کار و مرکز آمارگران کار، در یک 
مقطع زمانی مبنای 1000 نفر ساعت کاری برای محاسبه میزان )ضریب( شدت حوادث پیشنهاد گردید که 

استقبال چندانی از آن نشد. 
 میزان )ضریب( شدت حادثه، عددی است که رابطه زمان کار از دست رفته یا تلف شده را با تعداد ساعات 
کاری مفید در یک زمان معین نمایش می دهد و بدین معناست که در ازای ساعات کاری انجام گرفته در 

سازمان مورد نظر، چند روز به دلیل حوادث کاری از دست رفته و تلف شده است.
ASR به روش ILO؛

ASR به روش جدید؛

T
NASROSHA

200000×
=  

N: تعداد روزهای از دست رفته در طی یک دوره زمانی معین
106 =  استاندارد یک میلیون ساعت کاری = )40 ساعت کار هفتگی( × )50 هفته کاری در سال( × )500 

نفر پرسنل(
200/000 = )40 ساعت کار هفتگی( × )50 هفته کاری در سال( × )100 نفر پرسنل(

T: مجموع کل ساعات کاری مفید و خالص کارکنان در همان دوره زمانی
 براساس استانداردها روز وقوع حادثه را نمی توان در محاسبات مربوط به میزان شدت حادثه، به عنوان روز 
از دست رفته محسوب نمود. به عنوان مثال اگر کارگری دوشنبه صبح دچار حادثه شود و پنج شنبه بعدازظهر به 
محل کار خود باز گردد  تنها روزهای سه شنبه و چهار شنبه به عنوان روزهای از دست رفته در محاسبه مربوط 
به ASR منظور خواهد شد و هم چنین، چنان چه حادثه جمعه بعد از ظهر رخ دهد )روز جمعه در کشورهای 
اروپایی و آمریکا روز کاری است( و شخص مصدوم جهت معالجه به پزشك و سپس به منزل مراجعه نماید 
1- ASR-  Accident Severity Rate 
2- Los t Days 
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و روز دوشنبه صبح به سرکارش باز گردد  در ایران و اروپا روزهای شنبه و یکشنبه به عنوان روزهای از دست 
رفته در محاسبات مربوط به ASR منظور خواهد شد.

 محاسبه شدت حادثه، هنگامی که حادثه باعث از کار افتادگی دائم و یا مرگ کارگر شود، بسیار مشکل 
است. از لحاظ آماری در این موارد ضرایبی کلی وجود دارد که تعداد روزهایی را که باید در مورد مشکل از 
کار افتادگی در نظر گرفت، معین می سازد. در محاسبه شدت حادثه، حداکثر ضریب در مورد فوت یا از کار 
افتادگی دائمی براساس استاندارد ANSI1 ، 6000 روز کاری از دست رفته است، دلیل این امر آن است که 
فرض بر این است که فرد حادثه دیده 20 سال دیگر و هر سال به طور متوسط 300 روز توان انجام کار داشته و 
در نتیجه حادثه 6000 روز کاری از دست رفته است. اما بر طبق نظر ششمین کنفرانس بین المللی آمارگران و 
به توصیه سازمان جهانی کار، در مورد موارد منجر به فوت بهتر است حداکثر ضریب 7500 روز منظور شود. 
 در محاسبه تعداد روزهای از دست رفته به ازای حوادث، روزهای جمعه و روزهای تعطیل در سال، در 
محاسبه تعداد روزهای از دست رفته منظور خواهند شد. در آمریکا و کشورهای اروپایی روزهای شنبه و 
یکشنبه و سایر روزهای تعطیلی که به روزهای تقویمی معروفند در محاسبه تعداد روزهای از دست رفته به 
حساب می آیند. هم چنین تعداد روزهای از دست رفته برای حوادث گوناگون،  پس از اتمام معالجات )درمان( 

و برگشت فرد آسیب دیده به محیط کار تعیین می شود.
 در صورتی که حادثه منجر به آسیب های ناتوان کننده شود،  روزهای از دست رفته مطابق ضرایب "جداول 
روزهای معادل استانداردهای OSHA یا ANSI" منظور می شود. در خصوص آسیب های ناتوان کننده ای که 
در جداول مذکور به آن ها اشاره  نگردیده، روزهای تلف شده پس از اتمام معالجات و طبق نظریه پزشك تعیین 
می شود. برای آسیب هایی که در روزهای انتهایی سال رخ دهند و روزهای از دست رفته آن ها فراتر از زمان 
تهیه گزارش حوادث است، روزهای از دست رفته برای این موارد بر اساس نظریه پزشك و مقادیر حداکثر 
اعالم شده در "جداول روزهای معادل" منظور می شود. روزهای از دست رفته واقعی یا "روزهای معادل" برای 
آسیب های ناتوان کننده از تاریخ وقوع حادثه محاسبه می شود. در ایران برای محاسبه روز های تلف شده از 
سوی سازمان های دولتی دستورالعمل خاصی ارائه شده است که در این دستورالعمل روزهای تلف شده کاری 
بر اساس میزان معلولیت و نوع معلولیت و عضو صدمه دیده تعیین می شود، که در جدول 5-2 ارائه گردیده 

شده است.
قابل ذکر است که در محاسبه شاخص های IFR  و  ISR مبنای 1000000 و یا 200000 تفاوتی در تفسیر 
نتایج ندارد این دو عدد بیش تر در نحوه گزارش شاخص با یکدیگر متفاوت می باشند، که یکی بر اساس 
200000 هزار ساعت کاری کارگران گزارش کرده و دیگری بر اساس 1 میلیون ساعت کار. نکته ای قابل بیان 
است این است که در یك شرکت مبنای محاسبات را یکی از دو عدد قرار داده تا بتوان سال ها و واحدهای 

مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود.

1- ANSI-  American National Standards Ins titute 



93
فصل پنجم

93
شاخص های تحلیل حوادث

مثال 1:
سازمانی دارای 500 نفر کارگر است که هر یك از آن ها 50 هفته در سال و 48 ساعت در هفته کار می کنند، 
تعداد حوادث به وقوع پیوسته در آن کارگاه طی یک سال گذشته عبارت از 60 فقره بوده است و کارگران مدتی 
معادل 5 درصد کل ساعات کار یعنی 60.000 ساعت غیبت داشته اند. اگر تعداد روزهای تلف شده بر اثر 60 

.ILO حادثه ذکر شده 1200 باشد. مطلوب است برآورد میزان تکرار و شدت حوادث این سازمان به روش
1.200.000 = 500 × 50 ×  48 = جمع کل ساعت کارگران

1.140.000 = 60.000 – 1.200.000 = جمع کل ساعت کار واقعی کارگران
 بنابراین میزان فراوانی حادثه برابر است با:

 از محاسبه میزان فراوانی حادثه برای مثال فوق در می یابیم که در مدت یك سال تعیین شده، در مقابل هر 
یك میلیون ساعت کاری، تقریبًا 53 حادثه در این محیط کاری به وقوع پیوسته است.

  

جدول 2-5. میزان روز های تلف شده در یک حادثه بر اساس نوع و میزان جراحت

روز های تلف شدهنوع آسیب
6000مرگ و از کار افتادگی

4500قطع بازو از باالی آرنج

3600قطع بازو از زیر آرنج

3000قطع دست از مچ

600قطع یا نقص دائم شست

300قطع یا از کارافتادگی یک انگشت

750قطع یا از کارافتادگی دو انگشت

1200قطع یا از کارافتادگی سه انگشت

1800قطع یا از کارافتادگی چهار انگشت
1200قطع یا از کارافتادگی شست و یک انگشت

1500قطع یا از کارافتادگی شست و دو انگشت
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روز های تلف شدهنوع آسیب
2000قطع یا از کارافتادگی شست و سه انگشت

2375قطع یا از کارافتادگی شست و چهار انگشت
4500قطع ران از باالی زانو
3000قطع ساق از زیر زانو

2400قطع مچ پا

1800نا بینایی کامل یک چشم
6000نا بینایی کامل دو چشم

600ناشنوایی کامل یک گوش
1750ناشنوایی کامل دو گوش

80فتق غی قابل درمان

روز های تلف شده در اثر نقص عضو در انگشتان دست و پا
پادست

4 انگشت دیگرانگشت بزرگکوچکچهارموسطیسبابهشست
15035بند اول300100756050بند اول

10075بند دوم200150120100بند دوم

300150بند سوم600400300240200بند آخر

600250کف پا800600500450400کف دست
و از محاسبه میزان شدت حادثه برای این مثال در می یابیم که در مدت یکسال گذشته در ازاء هر یك میلیون 

ساعت کاری، در این محیط کاری 1053 روز تلف شده داشته ایم.
در صورتی که در مثال یاد شده عالوه بر 60 حادثه که منجر به اتالف وقت شده یك حادثه منجر به مرگ نیز 

اتفاق افتاده باشد در آن صورت ضریب تکرار و ضریب شدت حادثه برابر است با؛

 
 در این صورت تعداد روزهای تلف شده به موجب کنفرانس آمارگران کار عبارت است از:

تعداد روزهای تلف شده 8700 = 1200 + 7500
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 به طوری که مشاهده می کنید یك حادثه منجر به مرگ تأثیر قابل مالحظه ای بر روی شدت حادثه دارد، در 

صورتی که در شاخص تکرار حادثه اثر چندانی ندارد.
مثال 2: 

 یک شرکت حفاری در یکی از سکوهای حفاری خود با نام α، 60 نفر پرسنل دارد که به صورت اقماری 
2-2 )محاسبه ساعات کار ساالنه با استفاده از جدول 2-5( فعال هستند و در کل 900 نفر در این شرکت در 
8 سایت مختلف مشغول به کارند. در سال 2004، در سایت α، 11 آسیب ناتوان کننده با 250 روز کاری از دست 
رفته ثبت شده است و در کل این شرکت هم 126 حادثه داشته  است که منجر به 2560 روز کاری از دست 
رفته شده. متوسط ملی AFR در سال 2004، برای همه شرکت های عملیاتی همتای این شرکت، عدد 10 و 
برای ASR برابر 200 بوده است. مطلوبست محاسبه AFR و ASR برای سکوی حفاری α و کل این شرکت و 

 .OSHA  مقایسه آن ها با یکدیگر و با متوسط ملی به روش
:AFR محاسبه 

)α برای سکوی حفاری( AFR = )11 × 200.000( / )60 × 2112( = 17/36
 126 × 200.000( / )900 × 2112( = 13/26( = AFR )برای کل شرکت(

 مقایسه AFR سکوی حفاری α با کل شرکت:
30/92% = 100× )13/26/ )13/26– 17/36(( = مقایسه AFR سکوی حفاری α با کل شرکت

 شاخص AFR سکوی حفاری α، به وضوح نشان می دهد که این سکو به میزان 30.92% بیش تر حوادث 
منجر به جراحات و آسیب های ناتوان کننده را نسبت به کل شرکت تجربه کرده است.

 مقایسه AFR کل شرکت با متوسط ملی:
32.6% = 100× )10/ )10 – 13.26(( = مقایسه AFR کل شرکت با متوسط ملی

عالوه بر این AFR مربوط به کل شرکت، 32.6% بیش تر از متوسط AFR ملی است.
 بازنگری داده های محاسبه شده برای حوادث فردی به وقوع پیوسته در این شرکت، نشان دهنده اختالفی 
معنادار بین وضعیت مطلوب مورد انتظار و وضعیت موجود این شرکت است. بدون شک، توامًا هم سکوی 
حفاری α و هم این شرکت حفاری از منظر میزان های مربوط به فراوانی حوادث فردی، سال کاری بدی را 
تجربه کرده اند. به منظور یک قضاوت دقیق تر از وضعیت عملکرد ایمنی این شرکت می بایست سنجش ها و 
اندازه گیری های بیش تری را در ابعاد مختلف، به منظور سنجش عملکرد ایمنی سازمان ترتیب داد تا بتوان کسب 
شناخت بهتر از ضعف ها و نیز با اعمال تمهیدات و اقدامات کنترلی و اصالحی متناسب، وضعیت موجود را 

بهبود بخشید. 
:ASR محاسبه 
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)α برای سکوی حفاری( ASR = 250 × 200.000 / 60 × 2112 =394/57
 ASR = 2560 × 200.000 / 900 × 2112 =296/36 )برای کل شرکت(

 مقایسه ASR سکوی حفاری α با کل شرکت:
 46/48% = 100× )269/36/ )269/36– 394/57(( = مقایسه ASR سکوی حفاری α با کل شرکت
 مقایسه ASR سکوی حفاری α با کل شرکت به وضوح نشان می دهد که سکوی حفاری α نسبت به کل 

شرکت، 46.48% بیش تر روزهای از دست رفته کاری را تجربه کرده است.
 مقایسه ASR کل شرکت با متوسط ملی:

34/68% = 100× )200/ )200 – 269/36(( = مقایسه ASR کل شرکت با متوسط ملی
 هم چنین ASR مربوط به کل شرکت، 34/68% بیش تر از متوسط ASR ملی است.

 مقایسه ASR سکوی حفاری α با کل شرکت و تجزیه و تحلیل های کمی فوق، نشان می دهد که سکوی 
حفاری α در زمینه حوادث فردی و میزان شدت آن ها با مشکل جدی روبروست. به طوری که ضریب شدت 
حوادث آن تقریبًا 46/48% بیش تر از ASR کل شرکت است. هم چنین میزان ASR کل شرکت نسبت به 
متوسط ملی آن تفاوتی 34/68% را نشان می دهد. با مقایسه نتایج مربوط به میزان فراوانی و شدت حوادث 
فردی این شرکت در می یابیم که در این شرکت خصوصًا در سکوی حفاری آلفا، موضوع حوادث فردی و به تبع 
آن وضعیت ایمنی پرسنل شرکت از وضعیت خوبی برخوردار نیست و بایستی سبب  نگرانی مدیریت شود. در 
صورت ادامه یک روند این چنینی بروز حوادثی بزرگ تر و شدیدتر محتمل است و اقدامی عاجل را در جهت 

اصالح مراتب فوق طلب می کند.
 نتیجه گیری؛

ضریب تکرار حادثه بیان کننده میزان فراوانی حوادث و ضریب شدت حادثه مشخص کننده ی شدت و 
وخامت آسیب ها و جراحات ناشی از حادثه است، ضریب شدت از منظر مهندسی ایمنی از اهمیت ویژه ای 

برخوردار بوده و تالش در جهت پایین آوردن و یا پایین نگاه داشتن آن امری ضروریست.
 بین ضریب تکرار حادثه و ضریب شدت حادثه رابطه ی مشخص و مستقیمی وجود ندارد، یعنی چنان چه 
سعی شود ضریب تکرار یا میزان فراوانی حادثه را با کاهش مواجه نماییم، ممکن است هیچ تغییری در ضریب 
شدت حادثه مشاهده نشود و بالعکس چنان چه سعی و کوشش خود را در پایین نگاه داشتن ضریب شدت 

حادثه متمرکز کنیم، ممکن است تغییری در ضریب تکرار حادثه به وجود نیاید.

4-5 شاخص شدت - تكرار1     
 دو سازمان با شرایط ایمنی متفاوت که یکی از نظر ضریب تکرار بیش تر و دیگری از نظر ضریب شدت 
بیش تر است می خواهیم با یکدیگر مقایسه نماییم. این سئوال مطرح است که کدام شاخص را مالك قرار 
1- FSI-  Frequency Severity Indicator 
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دهیم، AFR یا  ASR را. شاخص AFR می تواند بیان کننده این مسئله باشد که سازمان باردار یك حادثه بزرگ 
است ولی  شاخص ASR بیان کننده بد شانسی سازمان و ریسك باالی خطرات آن سازمان است. برای اینکه 
بتوان این سئوال را در ذهن حل نمود از شاخص FSI استفاده می کنیم. از آنجایی که ضرایب و میزان های 
فراوانی )تکرار( و شدت حادثه، نمی توانند هر یک به تنهایی و به طور کامل گویای وضعیت حوادث فردی و 
پرسنلی یک سازمان یا سیستم باشند، روشی به منظور تعامل این دو شاخص ارائه شده است که اساس معتبرتر 
 )FSI( و قابلیت اطمینان بیش تری را برای ارزشیابی این میزان ها فراهم نموده است. شاخص شدت - تکرار
 FSI به حساب می آید. برای محاسبه شاخص ASR و AFR یك عدد و مقدار واحد، ناشی از ترکیب مناسب

می توان از رابطه زیر استفاده نمود:

 
1000

ASRAFRFSI ×
= :مثال

 FSI و کل شرکت محاسبه کرده و نتایج آن را با عدد α را برای سکوی حفاری FSI در ادامه مثال های قبلی
برای سکوی حفاری α و کل شرکت در سال های 2002 تا 2004 مقایسه می نماییم.

3-5. داده های مثال قبل

سالمیزان مربوط بهضرایب

200220032004

AFR α 15.8320.0317.36سکوی حفاری
3517.5213.26/ 12کل شرکت

ASR α 328.81378.21394.57سکوی حفاری
231.08275.16269.36کل شرکت

)α 35.2 )سال 2002 سکوی حفاری
1000

81.34983.15() =
×

=FSI
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4-5. نتایجFSI   مثال قبل

میانگین FSI در یک دوره سالمیزان مربوط بهضرایب

3 ساله 200220032004

FSI

 α 2.352.782.612.58سکوی حفاری
1.692.21.891.92کل شرکت

1.411.411.411.41متوسط ملی

مقایسه میانگین FSI سکوی حفاری α با کل شرکت )در یک دوره 3 ساله(؛
))2.58 – 1.92( / 1.92( ×100 = %34.37
مقایسه میانگین FSI کل شرکت با متوسط ملی )در یک دوره 3 ساله(؛

))1.92 – 1.41( / 1.41( ×100 = %36.17
حال با انجام یک مقایسه داخلی و خارجی از وضعیت حوادث فردی شرکت به واسطه میزان های به دست 
آمده از شاخص های ضریب تکرار و شدت حادثه و هم چنین افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان هر چه بیش تر 
نتایج آن ها و با بررسی سه ساله حوادث این شرکت به واسطه شاخص شدت - تکرار، مدیریت شرکت به وضوح 

خواهد دانست که در یک دوره
سه ساله مقادیر FSI سکوی حفاری α همواره از مقادیر کل شرکت باالتر بوده است. 

هم چنین مقادیر میانگین به دست آمده از دوره زمانی سه ساله آن ها در مقایسه با یکدیگر و متوسط ملی 
حاکی از آن است که عملکرد شرکت در زمینه فاکتورهای ایمنی پرسنل تا چه حد با متوسط ملی متفاوت بوده 
و فاصله دارد. با استنتاج از این نتایج در می یابیم که مدیریت شرکت به منظور بهبود شرایط ناخواسته موجود 
می بایست برنامه هایی را در زمینه ایمنی، با به جریان انداختن اقدامات اصالحی مناسب و متناسب برای مقابله 

با خطرات و ریسک فاکتورهای موجود به اجرا بگذارد. 
شاخص  FSI یکی ازشاخص های مناسب برای مقایسه دو شرکت یا دو واحد از یك شرکت باهم می باشد 
. این شاخص قادر است دو شیفت کاری با دو مدیریت مختلف را در یك واحد کاری در یك سازمان با یکدیگر 

مقایسه نماید.

5-5 ضریب امتیاز T ایمن1   
در اکثر ضرایب و شاخص های سنجش و اندازه گیری رویداد و حادثه از مفاهیم پایه و ساده ریاضیات و 
آمار برای انجام محاسبات استفاده شده است. اما در تکنیک ضریب امتیاز T ایمن، از روش های تجزیه و 
تحلیل آماری بنام T استیودنت  استفاده شده است، که از نتایج به دست آمده از محاسبه میزان فراوانی یا تکرار 
حوادث بهره می برد. این روش محاسباتی با اقتباس از تست های کنترلی کیفی به وجود آمده و کارکرد آن بر 
اساس سنجش و قیاس دو گروه داده آماری و معنی دار ساختن اختالفات به دست آمده از آن ها است. این روش 
1- T. Tes t) TStudent( 
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یک تفسیر ساده آماری است که از آن برای تفسیر نتایج به دست آمده از داده های آماری میزان فراوانی )ضریب 
تکرار( حوادث پرسنلی در دو سال متوالی استفاده می شود و از آن به عنوان ضریب T ایمنی یاد می شود. 

این روش برای مقایسه داده های آماری سال به سال به کار گرفته شده و به منظور معنی دار ساختن 
محاسبات آماری توصیه شده است، برای مثال زمانی که شما در نتایج به دست آمده از ضرایب تکرار حادثه 
دو سال متوالی یک سازمان، تغییراتی )خواه همراه با کاهش یا افزایش در میزان ها( را مشاهده می کنید و 
می خواهید بدانید این تغییرات آماری معنی دار هستند یا خیر، می توانید به منظور سنجش این موضوع از روش 
ضریب T ایمن بهره ببرید. در این روش همان طور که در ادامه آورده شده است عالمت مثبت نشان دهنده 

بدتر شدن شرایط و عالمت منفی منعکس کننده بهبود شرایط موجود نسبت به گذشته است.
S.T.S؛1

200000

()
()().

T
lastAFr

lastAFRnewAFRScoreSafeT −
=

شکل 1-5 بیان کننده ارزش ضریب T ایمن است، هم چنان که در جدول5-5 شرایط و ویژگی آن ها 
ارائه شده است.

شکل 1-5. نمودار ارزش ضریب T ایمن در افزایش و کاهش فراوانی حوادث
Safe T Score 5-5. ضرایب و تغییرات 

تغییراتضریب T  ایمن

تغییرات، AFR اختالفات معناداری ندارد. انحراف ناشی از شانس است.انحراف معیار بین 3+ و 3- 
AFR کنونی به طور معناداری بدتر از AFR قبلی است. بررسی تغییرات ضروری است.انحراف معیار بیش از 3+ 

انحراف معیار کم تر از 3-
AFR کنونی به طور معناداری بهتر از قبل است. حوادث به طور قابل مالحظه ای کم تر گزارش شده 

است.

دان پترسن2 در کتاب تکنیک های مدیریت ایمنی3 که ویرایش سوم آن در سال 1998 از سوی انتشارات 
1- S.T.S-  Safe.T.Score 
2- Dan Petersen
3- Techniques of Safety Management 
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جامعه مهندسین ایمنی آمریکا1 ارائه شده است. بازه دیگری را برای این شاخص ارائه کرده است؛ در این 
کتاب وی در معرفی ضریب T ایمن به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ایمنی، به جای بازه 3+ و 3- از 
بازه 2+ و 2- استفاده نموده که معیاری سختگیرانه تر است. البته با جایگزین کردن شاخص های دیگر به 
جای ضریب تکرار حوادث در این روش می توان از معنادار بودن تغییرات حاصل از نتایج به دست آمده از 
دیگر شاخص ها نیز بهره برد. به این معنا که می توان می توان بجا AFR از شاخص  ASR یا  FSI یا هر کدام 

از شاخص های حوادث استفاده نمود.
برای تحلیل  STS الزم است یك سال را به عنوان سال مبنا تعریف نمود و آن سال را با سایر سال ها مقایسه 
نمود. سال مبناء یك سالی است که یك تغییر در سیستم اتفاق افتاده که می خواهیم اثربخشی این تغییر را روی 
حوادث مشخص نماییم. از تغییراتی که می توان آن را به عنوان تغییرات خاص برای تعریف سال مبنا استفاده 

نماییم می توان به مواری از جمله موارد زیر اشاره نمود:
 پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 	
	 ISO-45001  پیاده سازی سیستم مدیریت
	  HSE  تغییر در مدیریت ارشد یا مدیریت
تغییر در تجهیزات یا امکانات ایمنی  	
سایر موارد مشابه 	

مثال:
 در ادامه مثال های قبلی و با استفاده از داده های جدول 6-5 و با به کارگیری از روش ضریب T ایمن، 
فراوانی حوادث فردی به وقوع پیوسته را مورد بررسی قرار می دهیم، تا از این طریق اثربخشی اقدامات و 
تمهیدات کنترلی به کار گرفته شده، به واسطه اجرای برنامه های ایمنی در این سازمان را مورد سنجش قرار 

داده باشیم.
 6-5. داده های مثال )5-4(

ساعات کاری کارکنانAFRتعداد حوادثمیزان مربوط بهسال کاری

2003
 α 1420.03139791سکوی حفاری

13817.521575552کل شرکت

2004
 α 1117.63126720سکوی حفاری

12613.261900800کل شرکت

میزان AFR در طی یک سال گذشته در سکوی حفاری α، 11/98% کاهش در پی داشته است )از20/03 
به17/63( و این در حالی است که میزان AFR کل سازمان نیز 24/31% کاهش داشته است )از 17/52 
1- ASSE ; American Society of Safety Engineers 
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به 13/26(، اما تنها با استناد به این نتایج به طور قطع نمی توان گفت که رویداد آماری معناداری اتفاق افتاده 
است یا خیر. به همین دلیل و برای روشن شدن موضوع می توانیم از ضریب T ایمن، استفاده نماییم. 

 محاسبه S.T.S برای سکوی حفاری α؛

 
 به دلیل این که نتیجه به دست آمده از ضریب T ایمن خیلی نزدیک به صفر است، نتیجه می گیریم که در 

وضعیت فراوانی حوادث فردی، به طور واقعی تغییری به وجود نیامده است.
محاسبه S.T.S برای کل شرکت؛

 
 از آنجایی که در این مثال ضریب T ایمن میزانی بیش تر از 3- را نشان می دهد، نتیجه می گیریم که 
اقدامات و تمهیدات کنترلی که سازمان مورد نظر به واسطه اجرای برنامه های ایمنی و حفاظتی به منظور 
افزایش سطح ایمنی پرسنلی، کمک کرده است که وضعیت به سمت بهبود پیش رفته و وضعیت کنونی 
به طور معناداری بهتر از شرایط قبل است. این موضوع سبب شده است که میزان فراوانی حوادث به طور 

قابل مالحظه ای کم تر شود. 
 اساس و مبنای شاخص ها و روش های محاسباتی که پیش از این ارائه شد، بر اساس شاخص ها و 
معیارهای سنجش و اندازه گیری AFR و ASR و روابط حاصل از نتایج به دست آمده از آن ها بود. حال 
آنکه امروزه به منظور سنجش و اندازه گیری رویدادها و حوادث ناشی از کار، متدها و معیارهای دیگری نیز 
به وجود آمده و به کارگرفته می شوند که در نحوه محاسبات و مفاهیم مبنایی خود تفاوت هایی با مواردی که 

پیش از این ذکر شد دارند. 
 به عنوان مثال امروزه شاخص هایی از قبیل میزان بروز - شیوع حادثه1، ضریب واقعه2 و ضریب تناوب 
واقعه3 در زمینه سنجش و اندازه گیری رویدادها و حوادث ناشی از کار ارائه شده اند که مبنای آن ها بر اساس 
موارد قابل ثبت4 قرار داده شده است. در این روش ها هر سازمان با توجه به شرایط و ویژگی های ماهیت 
کارکردی خود، برای رویدادهای احتمالی، اقدام به تعریف پارامترها و فاکتورهایی می کند که بر اساس آن 
1- Accidents Occurrence Rate 
2- Incident Rate 
3- Alternate Incident Rate 
4- Recordable Cases 
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رویدادهای به وقوع پیوسته با آن شاخص ها و معیارها سنجیده می شوند. این پارامترها و فاکتورها رابطه 
مستقیم با تعریف سطح ایمنی مورد نظر سازمان ها دارد. ممکن است در سازمانی مواردی نظیر؛ کمک های 
اولیه، تحت نظر قرار گرفتن فرد حادثه دیده و یا حتی مدتی کم تر از زمان مشخص شده برای دوری از کار 
)به طور مثال مواردی که کم تر  از 24 ساعت فرد از کار دور بوده است( از جمله موارد قابل ثبت در نظر گرفته 
نشده و در محاسبات مربوط به رویدادها و وقایع لحاظ نشوند، اما در سازمان دیگری تمام موارد فوق با توجه 
به تعاریف مربوط به سطح ایمنی مطلوب سازمان مورد نظر، در زمره موارد قابل ثبت بوده و در محاسبات 

لحاظ شوند. 

6-5 ضریب واقعه1   
ضریب واقعه بیانگر تعداد موارد قابل ثبت با معیار صد نفر پرسنل در یک سال کاری بر مبنای کل ساعات 
کاری در همان مدت است. با توجه به تعاریفی که ما می توانیم برای موارد قابل ثبت داشته باشیم، ضریب 
واقعه می تواند نسبت به شاخصی نظیر ضریب تکرار، در طیفی وسیع تر موارد متعددی را در زمینه رویدادها 

و حوادث شغلی شامل شود.
 ضریب واقعه میزان و برآوردی از فراوانی رویدادها و حوادث فردی است که در گروه رویدادها و موارد 
قابل ثبت قرار گرفته اند و در طی مدت زمان کار واقعی یک سال کاری )یا مدتی معین( به وقوع پیوسته اند. در 
صورتی که زمان واقعی کار انجام شده، بیش تر از معیار 200000 ساعت کاری باشد، می بایست جمع ساعت 

کاری پرسنل را بر این معیار تقسیم نموده تا بتوانیم یك میزان قابل مقایسه و قابل قبول را به دست آوریم.
)I ( ضریب واقعه

H
CI 200000×

=  
I: ضریب واقعه 

C: تعداد موارد قابل ثبت در طی یک دوره زمانی معین
H: کل ساعات کاری واقعی پرسنل در همان دوره زمانی
200000: 100 نفر × 40 ساعت در هفته × 50 هفته در سال

7-5 ضریب تناوب واقعه2    
 ضریب تناوب واقعه عبارتست از تعداد روزهای کاری از دست رفته و یا تلف شده به ازای صد نفر پرسنل 
در یک سال کاری. یکی از تفاوت های عمده این شاخص با شاخص های مرتبط دیگر، محاسبه روزهای 
1- Incident Rate 
2- Alternate Incidence Rate 
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کاری1 از دست رفته است. همان طورکه اشاره شد در ضریب تناوب واقعه،  روزهای از دست رفته، روزهای 
کاری  بوده، در حالی که در ضریب شدت حادثه، در محاسبات مربوط به روزهای از دست رفته، روزهای 

تقویمی2 مد نظر قرار می گیرد.
 به بیانی دیگر در این شاخص، محاسبات مربوط به روزهای کاری از دست رفته تنها شامل روزهای 
کاری بوده و تعطیالت آخر هفته و یا دیگر ایام تعطیل تقویمی که به مناسبت های مختلف در طول سال وجود 

دارند، در محاسبه تعداد روزهای کاری از دست رفته منظور نخواهد شد. 
 به عنوان مثال چنان چه برای یکی از پرسنل حادثه ای چهارشنبه بعد از ظهر رخ دهد و شخص مصدوم 
جهت معالجه به پزشك و سپس به منزل مراجعه نماید و روز شنبه صبح به سرکارش باز شود )با توجه به تعطیل 
بودن پنج شنبه و جمعه در تقویم کاری ایران(، در محاسبات مربوط به ضریب تناوب واقعه، هیچ روزی را 

نمی توان به عنوان روزهای کاری از دست رفته منظور نمود. 
 فرمول )8- 5(: 

H
DI 200000×

=′  
I1 ؛ ضریب تناوب واقعه

D: تعداد تعداد روزهای کاری از دست رفته در طی یک دوره زمانی معین
H: کل ساعات کاری واقعی پرسنل در همان دوره زمانی 

برای شاخص ها و معیارهای متداول محاسبه و سنجش و  با وجود همه مزیت ها و محاسنی که   
اندازه گیری رویدادها و حوادث فردی عنوان می شود، محققین و متخصصین ایمنی صنعتی در پی سال ها 
کار تحقیقاتی و بررسی های موشکافانه بر روی شاخص های یاد شده، با ارائه مقاالت و نظریات خود که بر 
مبنای اصول علمی و تخصصی پرداخته شده است، به این نتیجه رسیده اند که در انجام محاسبات و کار با این 
روش ها، ممکن است با محدودیت ها و معایبی روبرو شویم که به صورتی ناخواسته در نتایج به دست آمده از 
سنجش ها و اندازه گیری های صورت پذیرفته اثر گذاشته و سبب بروز انحراف و مغایرت با اصولی شود که در 

حیطه ایمنی صنعتی، مبنا قرار داده شده است.
 به دلیل تفاوت ها و اختالفاتی که در نحوه محاسبات میزان های مربوطه شاهد هستیم و هم چنین به دلیل 
تفسیرها و طبقه بندی های گوناگون در مورد حوادث ناشی از کار، این عوامل قطعًا تاثیرات مستقیمی در 
محاسبات و نتایج حاصل از آن ها دارد که این امر سبب ایجاد مشکالتی در این زمینه شده است. هم چنین 
در مورد این شاخص ها سال هاست سواالتی مطرح شده است که در ادامه آورده شده اند. این موارد از قرار 

زیر است؛
1- Working Days 
2- Calender Days 
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1. از یک طرف محاسبه دقیق ساعات کاری به ازای نفر - ساعت در مجموعه های کاری بزرگ به دلیل 
تغییرات فراوان آن بدالیل مختلف )مرخصی ها، بازدیدها، اختالف ساعات کار موظفی بین مشاغل مختلف 
و...( امری مشکل است و از سویی دیگر مبنایی که برای محاسبه زمان تلف شده )روزهای کاری از دست رفته( 
در نظر گرفته شده است با مبنای کل )ساعات کاری( به دلیل تفاوت در مقیاس برآورد آن ها، باهم منافات دارد.

2.  در محاسبات با شاخص های موجود مقادیر به دست آمده از سازمان هایی با تعداد نیروی انسانی زیاد 
اساسًا به سمت مقادیر پایین گرایش داشته و میل می نماید.

3.  در تمام این محاسبات جراحات جزیی یا مواردی که منجر به کمک های اولیه شده و باعث اتالف 
ساعات کاری کم تری می شوند، به حساب نمی آیند. 

4. این محاسبات تنها به یک وجه و آن هم رویدادهایی که منجر به جراحت های انسانی شده است 
می پردازند و به رویدادهای خطرناک دیگری که در محیط های کاری و صنعتی پیامدهای آن ها متوجه 

دارایی ها و تاسیسات است، نمی پردازند. از این رو نمی توانند موید وضعیت و شرایط ایمنی موجود باشند. 

8-5 میزان بروز یا شیوع حادثه1    
 نتایج برآوردهای به دست آمده از شاخص فوق بیان کننده میزان بروز یا شیوع حوادث به وقوع پیوسته در 
مقاطع زمانی مورد نظر است. در این زمینه شاخص مشابه دیگری وجود دارد که برای برآورد میزان شیوع 
رویداد2  به کار گرفته می شود، با این تفاوت که گستره آن شامل طیف وسیعی از رویدادها و حوادث فردی 
نظیر؛ جراحات، آسیب ها، مواجهات، بیماری های ناتوان کننده و یا صدمات جزیی می شود و در کل نشان 
 OSHA دهنده نسبت کل رویدادها و پیشامدها به تعداد کل کارکنان است. البته این شاخص از سوی سازمان
به صورت دیگری مورد محاسبه قرار می گیرد که در بخش های بعدی )شاخص های ارائه شده از سوی سازمان 

OSHA( به آن پرداخته ایم. 

 AOR  شاخص

'
1000
N

NAOR ×
=   

AOR: میزان بروز یا شیوع حوادث
N: تعداد کل رویدادهای بروز نموده در طی یک دوره زمانی معین

103: مقیاس هزار ساعت کاری

N’: تعداد کل کارکنان در همان دوره زمانی
1- Accident Occurrence Rate 
2- Incident Occurrence Rate 
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مثال:
 فرض کنید در یک واحد صنعتی که در سال 1389 با 350 کارگر تمام وقت مشغول به فعالیت بوده است، 

150 حادثه به وقوع پیوسته باشد، میزان بروز یا شیوع حادثه برای این واحد صنعتی از قرار زیر است.

این شاخص بیان کننده این مسئله است که به ازای هر 1000 ساعت کاری پرسنل 428/5 مورد رویداد 
)حوادث و شبه حوادث( گزارش شده است.

9-5 میانگین فاصله زمانی بین حوادث1   
 شاخص فوق به منظور برآورد فاصله زمانی وقوع حوادث مورد استفاده قرار می گیرد، با استفاده از نتایج 
به دست آمده از این شاخص می توان در دامنه های زمانی مختلف )سال های کاری(، مقادیر و میزان های 
به دست آمده در خصوص فواصل زمانی وقوع حوادث را مورد قیاس قرار داد. با این روش خواهیم توانست 

میانگین روزهای کاری سپری شده تا وقوع حادثه را در طی فواصل زمانی مختلف به دست آوریم. 

Workday

Accident

T
NMDBA =    

که در آن: 
MDBA: میانگین فاصله زمانی بین حوادث

NAccident: تعداد حوادث

TWorkdays: کل روزهای کاری

این شاخص بیان کننده این است که دوره های زمانی هر حادثه چقدر است . با استفاده از این شاخص 
می توان به جاری بودن فرهنگ ایمنی در سازمان اشاره نمود. هر چقدر شاخص  MDBA باالتر باشد بیان 
کننده وضعیت بهتر یك سازمان است. امروزه فاصل زمانی حوادث عمده در سازمان تا 1 میلیون ساعت کاری 
در برخی از سازمان ها ثبت شده است. برای این شاخص نیاز است که سیستم ثبت آنومالی، شبه حوادث و 

حوادث پویا در سازمان وجود داشته باشد.   
 هم چنین شاخص های دیگری نیز به منظور سنجش و اندازه گیری شدت پیامدها و برآورد دیگر میزان های 
احتمالی مورد نیاز به کار گرفته می شوند، که از آن جمله می توان مواردی نظیر؛ میانگین تعداد روزهای کاری 
از دست رفته به ازای تعداد کارکنان2 در سال  و یا تعداد روزهای کار از دست رفته به ازای هر رویداد، حادثه، 

راحت و بیماری شغلی3  و... را نام برد. 
1- Median Days Between Accidents 
2- Average number of workdays lost per employee per year 
3- Total workdays lost for each type of … 
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جمع آوری داده های مرتبط با حوادث

1- 6 مقدمه  
در تحلیل آمار حوادث داده های حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید مد نظر قرار گیرد. 
تحلیل داده ها می تواند به ما نشان دهد چه ارتباطی بین علل با یکدیگر و با حادثه وجود دارد. با استفاده از 

تحلیل داده ها می توان استراتژی های مناسب را ارائه داد. 

2- 6 نوع داده ها  
به طور کلی داده های مرتبط با حوادث را بر اساس مدل دمینو می توان در دو بخش تقسیم نمود:

1. داده های مربوط به فرد حادثه دیده
2.  داده های مربوط به شرایط محیطی بروز حادثه

1- 2- 6 داده های مربوط به فرد حادثه دیده  
از مهم ترین داده های مرتبط به فرد حادثه دیده می توان به موارد زیر اشاره نمود:

جنسیت: زن، مرد 
برای تفسیر نتایج این بخش می توان به برخی از صفات بازر مربوط به جنس اشاره نمود که در تفسیر نتایج 
می توان آن ها را مد نظر قرار داد از صفات بارز مردانگی می توان به قدرت/ وضعیت جسمی/ تصمیم گیری 
و  بعدی، وضعیت جسمی  چند  تصمیم گیری  به  می توان  زنانگی  بارز  از صفات  نمود.  اشاره  محاسباتی 
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بیوریتمولوژیک بارز، صبوری، تاثیرپذیری از مسایل خانوادگی اشاره نمود. )قابل ذکر است که این صفات 
همگانی نبوده و موارد بسیاری را می توان در نقض آن ارائه داد.( برای مثال اگر در شغلی که دارای تصمیم گیری 
آنی در چند وجه می باشد، هم باید دقت در انجام کار تنظیم دستگاه ابزار دقیق، هم تنظیم کردن برنامه های و 
هم آماده سازی گزارش داشته باشد و فرد دچار حادثه شده است می توان در قدم اول به جنس کارگرانی که در 
این شغل دچار حادثه شده اند توجه نمود. اگر نسبت شاخص  IFR در این شغل در آقایان بیش تر است باید 

توجه نمود به ماهیت کارشاید دقت و چند وجهی بودن کار سبب افزایش خطای کاری در فرد شده است.   
سن: 

پایین تر از 20 ، 20-30، 30-40، 40-50، 50-60، 60 به باال )صفت هایی که می تواند در تفسیر نتایج بر 
اساس سن به آن اشاره نمود؛  قدرت، توان فیزیکی، واکنش  پذیری را نام برد( در زمانی که شاخص IFR در افراد 
مسن در کارگاه باال می باشد باید توجه نمود که ماهیت کار نیاز به عکس العمل سریع دارد یا خیر. در صورتی که 

ماهیت شغل نیاز به عکس العمل سریع دارد باید یکی از علل ریشه ای بروز حادثه می تواند سن افراد باشد
سابقه: 

بازه های زمانی که می توان برای سابقه در نظر گرفت عبارتند از: کم تر از3 ماه، 3ماه تا 1سال، 1- 5 سال، 
5-10سال، 10-15سال، 15-20سال، 20-25سال. در صورتیکه شاخص FSI در بین افراد حادثه دیده در 
گروه های مختلف سابقه متفاوت می باشد الزم است ریشه حوادث را در بخشی از صفات مرتبط با سابقه 

کاری در آن شغل جویا شد. برخی از این صفات عبارتند از:
 کم تر از 3 ماه نشان دهنده ناآشنایی فرد با محیط کار است. 	
 3 ماه- 1 سال نا آشنایی فرد با جزییات محیط است. فرد با محیط آشنا شده ولی بسیاری از جزییات محیط  	

کار را هنوز نمی داند.
یک تا پنج سال رد با محیط آشنا شده ولی روابط بین کاری و نواقص پنهان سیستم را نمی داند.  	
پنج تا بیست به طور نسبی آشنایی با محیط و فرآیند های کاری دارد که اوج این آشنایی که به عنوان دانش  	

سازمانی از آن یاد می کنیم در 20 سال است. 
از 20 سال به بعد باید با متغیر سن با استفاده از ساختار متغیر های میانجی و مدلهای ساختاری تحلیل  	

آماری انجام داد.  
شغل: 

به طور کلی می توان براساس نوع شغل سازمانی فرد مشاغل را براساس شرایط حاکم بر شغل به دو صورت 
گروه بندی نمود: 

1. مشاغل خطرپذیری و خطر ناپذیر.مشاغل خطر پذیر مشاغلی هستند که دارای ریسك باالیی می باشد. 
این مشاغل معموال همراه با حادثه می باشند لذا در تحلیل این حوادث باید توجه به الیه های حفاظتی ایمنی 

داشت و علل حادثه را در از کار افتادن این الیه ها جستجو نمود. 
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2. مشاغل تنش زا که بر اساس آن مشاغل را به دو دسته دارای تنش شغلی و مشاغل بدون تنش شغلی 
طبقه بندی می کنیم. مشاغلی که دارای تنش های شغلی است خود به دو دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند 
از: مشاغلی که ماهیتا دارای تنش/ استرس می باشند مثل مشاغل خطرناك و مشاغل بیمارستانی در این دسته 
از مشاغل علل بروز حوادث بیش تر مربوط به دانش شغل و برنامه های توانمندسازی برای کاهش استرس 
شغلی است که باید مدنظر قرار گیرد. دسته دوم مشاغلی که دارای تنش و استرس نمی باشند ولی شرایط حاکم 
بر آن سبب بروز تنش شده است. در این مشاغل علل حادثه را باید در سیستم های مدیریتی و نحوه مدیریت 

و رهبری سازمان دنبال نمود.  
تحصیالت: 

تحصیالت را می توان به بی سواد/ ابتدایی/ دیپلم- فوق دیپلم/ کارشناسی/ تحصیالت تکمیلی تقسیم بندی 
نمود.  تحصیالت یکی از پارامترهایی است که در  بروز و شدت حوادث در یك صنعت نقش دارد. معموال 
کارهای خطرناك که خود شاغل را تهدید می کند بیش تر در افرادی است که دارای تحصیالت باالیی نمی باشند 
و در دامنه بی سواد تا فوق دیپلم قرار دارد. مشاغلی که شاغل در معرض خطر نبوده ولی عملکرد آن می تواند 
سبب برروز خطر برای سایرین و یا جامعه باشد بیش تر به عهده افراد با درجه تحصیالتی باال می باشد. این افراد 
با تصمیم گیری اشتباه و یا طراحی و نصب اشتباه می توانند حادثه آفرین باشند. در صورتی که شاخص  FSI در 

بین تحصیل کرده ها باال بود باید بررسی کرد که چه نوع سیستم استخدامی در سازمان وجود دارد.  
نوع استخدام: 

این پارامتر را می توان به رسمی/ غیررسمی/ روزمزد/ ساعتی/ پیمانی و موارد مشابه طبقه بندی شود. در 
این خصوص چند نکته را باید مدنظر قرار داد. سئواالتی که می تواند ما را به سمت تاثیر این پارامتر بر حادثه 

راهنمایی کند عبارت است از:
 آیا امنیت شغلی می تواند روی حادثه تاثیر بگذارد؟ 	
آیا تغییر در پرسنل می تواند در حادثه نقش داشته باشد؟ 	
آیا دانش سازمانی روی حادثه نقش آفرین است؟ 	
آیا مهارت و دانش شغلی روی حادثه نقش آفرین است؟  	

ارتباط سازمانی: 
این پارامتر را می توان به کارکنان/ بازدیدکننده/ پیمانکار/ پیمانکار جزء تقسیم نمود. این پارامتر می تواند 

بیان کننده این مسئله باشد که:
 آیا فرد یا شرایط کار آشنا است؟ 	
آیا فرد با قوانین حاکم به سازمان آشنایی کافی را داشته؟ 	
آیا فرد روابط درون سازمانی را می شناسد؟ 	
آیا فرد نسبت به شرایط و نحوه تولید و کار آشنایی کافی را داشته؟ 	
در صورتی که بازدید کننده بوده آیا فردی به عنوان همراه با شرایط مناسب داشته؟ 	

هر کدام از سئواالت فوق در صورتی که منفی  باشد می تواند به عنوان علت حادثه مورد بررسی قرار گیرد.
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واحد سازمانی: 
جایی که فرد در آن مشغول فعالیت می باشد. شرایط خاص حاکم بر واحد سازمانی می تواند یك عامل 
شرایط ناایمن و یا یك عامل زمینه ساز حادثه باشد. در بررسی واحد سازمانی شرایط محیطی و شرایط مدیریتی 
حاکم بر آن واحد باید مدنظر قرار گیرد و در تفسیر نتایج حادثه به آن ها اشاره شود. در این پارامتر بین دو واحد 
سازمانی می توان شاخص های  IFR و  ISR و یا  FSI را مورد بحث قرار گیرد. قابل ذکر است که گاهی اوقات 
محل حادثه با واحد سازمانی یکی نیست که این مسئله در پارامتر محل حادثه مورد بحث قرار خواهد گرفت.

محل حادثه: 
جایی که فرد در آن حادثه دیده است )قابل ذکر است که محل حادثه و محل کار فرد باید یکی باشد و در 
صورت تفاوت بین محل حادثه و محل کار فرد باید اثر گذاری این تفاوت برروی حادثه فرد بررسی شود( هم چنین 
میزان آشنایی فرد با شرایط محیطی محل حادثه باشد بررسی شود. وجود استرس های محیطی و نوع کار از دیگر 

عوامل وابسته به محل حادثه است. در خصوص بررسی محل حادثه می توان سئواالت زیر را مطرح نمود:
 آیا محل حادثه و واحد سازمانی یکی است؟ در صورت بلی علت حادثه نمی تواند نا آشنایی فرد حادثه دیده با محیط. 	
آیا محل حادثه محل ماموریت فرد است؟ در این صورت یکی از علل حادثه می تواند نا آشنایی فرد با محل  	

حادثه باشد.
علت حضور فرد در محل حادثه چیست؟ اگر مامور بوده یا محل کار فرد است، که توجیه فرآیندی دارد. در  	

غیر این صورت )خودسرانه( بی نظمی سازمانی می تواند از علل مهم در حادثه باشد.
تجربه: 

در دو دسته تقسیم می شود:
1. یکی تجربه کاری در واحد سازمانی 

2. تجربه کاری در شغل تعریف شده.
در خصوص تجربه کاری در واحد سازمانی بحث آشنایی با جزییات واحد سازمانی که می تواند در حادثه 

نقش آفرین باشد مطرح است. 
در ارتباط با تجربه کاری در شغل مورد نظر علت حادثه نمی تواند عدم مهارت فرد باشد ولی می تواند نا 

آشنایی با شرایط کار در سازمان حادثه دیده باشد.
نوع حادثه: 

نوع حادثه بر اساس منبع انرژی به موارد زیر تقسیم می شود
 سقوط فرد/ سقوط شیی )ارتفاع(  	
گیر کردن بین اشیاء )محور های در گردش( 	
 تصادم با اشیاء )برخورد( 	
 انجام کار سنگین )انرژی( 	
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 مواجه با گرمای شدید )گرما(  	
برق گرفتگی )برق( 	
به داخل کشیدن )محورهای در گردش( 	
پرتاب اشیاء )انرژی مکانیکی( 	
ظروف تحت فشار )فشار( 	
لبه های تیز و برنده )مکانیکی( 	
نقاط گیر کردن )محورهای در گردش( 	
ترافیکی )تصادف( 	

- در صنایع  منابع مختلفی وجود دارد که می تواند نوع حادثه را تعریف نماید. لذا می توان انواع حادثه را 
در صنایع مختلف تعریف نمود. 

صالحیت ها: 
در این بخش به این سئوال پاسخ می دهد: 

آیا فرد دارای صالحیت های الزم برای انجام آن شغل بوده است؟  	
آیا شرایط احراز فرد از نظر جسمی و دانشی )آموزش(و روانی لحاظ شده است. 	
آیا روش اجرایی مناسب در خصوص سیستم توانمندی نیروهای انسانی در سازمان تعریف شده است.  	

آناتومیک: 
یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی شدت حادثه عضو حادثه دیده است که هرچقدر میزان معلولیت 
ایجاد شده بیش تر باشد ارزیابی از شدت حادثه  باالتر می باشد. یك یاز تقسیم بندی هایی که برای ارزیابی 

شدت حادثه کاربردی می باشد عبارت است از:   
سر، صورت، گردن دارای شدت بسیارباال 	
تنه دارای شدت باال  	
چشم دارای شدت بسیار باال 	
دست/ بازو/ پا دارای شدت متوسط  	
 ارگان های داخلی و احشاء شدت متوسط 	
 کمر و ستون فقرات دارای شدت باال 	
 ارگان های متعدد دارای شدت بسیار باال 	

نوع و نتیجه آسیب: 
یکی دیگر از فاکتورهای موثر بر تعیین میزان شدت حادثه نوع و نتیجه حادثه است. این فاکتور بر اساس 
 45001-ISO   نوع نتیجه ای که بر بدن فرد  می گذارد تعریف می شود. سیستم تعریف شده بر اساس سیستم
می باشد ولی اگر بخواهیم بر اساس سیستم های مدیریتی حادثه را ارزیابی کنیم باید به آن کالن تر نگاه انداخته 
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و تاثیر حادثه بر اموال سازمان و خسارات های آن را نیز مدنظر قرار دهیم. مهم ترین نتایج آسیب عنوان شده 
برای حادثه عبارت است از: 

 بریدگی و جراحت دارای شدت متوسط 	
 شکستگی و دررفتگی دارای شدت متوسط 	
 سوختگی دارای شدت متوسط 	
 برق گرفتگی دارای شدت زیاد 	
 ضرب دیدگی دارای شدت کم 	
کوفتگی دارای شدت خیلی کم 	
 پیچ خوردگی دارای شدت خیلی کم 	
 مسمومیت دارای شدت متوسط 	
 آسیب به چشم- کوری دارای شدت خیلی زیاد 	
 پارگی و صدمه احشاء داخلی دارای شدت زیاد 	
آسیب فتق دارای شدت زیاد 	
 قطع عضو دارای شدت خیلی زیاد 	
 سوختگی دارای شدت زیاد 	
 تحریک پوستی دارای شدت کم 	
تحریک تنفسی  دارای شدت متوسط 	
خفگی دارای شدت متوسط 	
 مرگ دارای شدت خیلی زیاد 	
 آسیب های متعدد دارای شدت خیلی زیاد 	
خسارات مالی با توجه به بضاعت سازمان تعریف خواهد شد. مدل پیشنهادی به شرح زیر است: 	

i. پایین تر از سرمایه در گردش خیلی کم 
ii. در حد سرمایه در گردش کم 

iii. تا 10 % باالتر از سرمایه در گردش متوسط
iv. 10- 50% باالتر از سرمایه در گردش زیاد

v. 50 - 100%  از سرمایه در گردش  و باالتر خیلی زیاد
یکی از شاخص هایی که می تواند در این خصوص کمك کننده باشد روزهای تلف شده در خصوص یك 

حادثه است که با توجه به نوع آسیب می توان آن را تعریف نمود. )رجوع شود به فصل5(
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1- 7 مقدمه  
استانداردها و سندهایی که از جانب دانشگاهها، سازمان های دولتی و سازمان های مردم نهاد بین المللی 
و ملی و خصوصی معتبر منتشر می شود می تواند یك راهنمایی برای پیاده سازی و اجرای مناسب فرآیندها و 
روش ها است. با استفاده از این استانداردها و سندهای منتشر شده ما می توانیم مسیر درست و دقیقی را در 
رسیدن به اهداف تعیین شده ترسیم نماییم. در خصوص حوادث ناشی از کار سازمان های دولتی و خصوصی 
مختلفی اقدام به انتشار دستورالعمل و استاندارد نموده اند که در تمامی آن ها سعی به ایجاد وحدت رویه 
در خصوص بررسی و تحلیل حوادث کرده اند. از جمله  سازمان هایی که در خصوص حوادث مستندات و 
استانداردهایی را ارائه نموده اند اداره ایمنی و بهداشت حرفه ای امریکا )OSHA( است. یکی از این مستندات 
 Detailed " ارائه داده است تحت عنوان  ایمن و بهداشت  برنامه پیشنهادی برای مسایل  به عنوان یك  که 

Guidance for OSHA's Injury and Illness Recordkeeping Rule"  می باشد.

      OSHA-3245  2- 7 ساختار سند
این سند دارای 30  بخش است که بخش های آن عبارتند از:

 1904/0: هدف از این سند بیان شده است 	
1904/1: معافیت جزیی برای کارفرمایان با تعداد کارمند کمتر از 10 نفر. 	
1904/2: معافیت جزیی برای موسسات و صنایع خاص. 	

 OSHA -3245 مروری بر
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1904/3: ثبت سوابق برای بیش از یک سازمان 	
1904/4: ضوابط ثبت 	
1904/5: تعیین وابستگی به کار 	
1904/6:  تعیین موارد جدید 	
1904/7: ضوابط عمومی ثبت 	
1904/8: معیارهای ثبت برای آسیب های ناشی از لبه های تیز و نیدل استیك 	
1904/9: معیارهای ثبت برای مواردی که مطابق استانداد  OSHA از کارافتادگی پزشکی محسوب می شود 	
1904/10: معیارهای ثبت برای موارد کاهش شنوایی ناشی از کار 	
1904/11:  معیارهای ثبت برای موارد بیماری سل ناشی از کار 	
1904/29: فرم ها 	
1904/30: ایجاد چند شغلی 	
1904/31: پرسنل تحت پوشش 	
1904/32: خالصه ساالنه 	
1904/33: نگهداری و بروز رسانی 	
1904/34: تغییر در مالکیت کسب و کار 	
1904/35: مشارکت کارکنان 	
1904/36: منع تبعیض 	
1904/37: قوانین ثبت ایالتی 	
1904/38: اختالف در قوانین ثبت 	
1904/39: گزارش موارد فوتی ، بستری در بیمارستان ، قطع عضو و از دست دادن چشم در نتیجه حوادث  	

.OSHA مربوط به کار به
1904/40: ارائه سوابق به نمایندگان دولت 	
1904/41: بررسی ساالنه  OSHA از ده کارفرما 	
1904/42: درخواست از سازمان آمار برای دریافت داده ها 	
1904/43: خالصه و ارسال اطالعات مطابق با ویرایش سال 2000 	
1904/44: نگهداری و به روزرسانی فرم های قدیمی 	

1-2- 7 هدف   
هدف از این سند الزام کارفرمایان به ثبت و گزارش بیماری ها و حوادث است. ثبت بیماری و حوادث ناشی 

از کار به معنای مشخص نمودن مقصر نیست و یا روشی برای جبران خسارت کارگر نمی باشد.
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2-2- 7 معافیت ها   
مطابق بند 1904/1 و 1904/2 تمام کارفرمایان مشمول این قانون بوده و الزم است حوادث خود را ثبت 
کنند ولی نیاز نیست که آن را به سازمان  OSHA ارائه دهند مگر سازمان  OSHA و با اداره امار از آن ها خواسته 
باشد. کلیه سازمان هایی که کمتر از 10 نفر کارگر دارند از این قانون معاف می باشند. )برای تعیین اندازه سازمان 
به آمار تعداد پرسنل در طی سال گذشته مراجعه کنید اگر در هیچ زمانی در طی یك سال گذشته از 10 نفر باالتر 
نبود سازمان شما از این سند معاف هستید( کلیه سازمان ها اگر دارای حوادث مرگ و یا حوادثی که سبب 
بستری شده حادثه دیده در بیمارستان و یا نقص عضو و از دست دادن یك چشم شده است باید به سازمان  

OSHA گزارش کند.  

3-2- 7 ثبت سوابق   
اگر سازمان شما آمار حوادث و بیماری های خود را به سازمان های دیگر گزارش می کند. الزم است فرمت 

گزارش ارائه شده مطابق با الزامات  OSHA و الزامان سند آن باشد.

4-2- 7 ضوابط ثبت بیماری و حوادث  
هر کارفرمایی باید تمام مرگ ها، بیماری ها و جراحت ها را ثبت نماید. معیارهای ثبت شده در خصوص 

هر مرگ، بیماری و جراحت مطابق عبارت است از:
مرتبط با شغل 	
موارد جدید 	
معیارهای عمومی ثبت 	
معیارهای اضافی ) بیماری های اسکلتی و عضالنی، نیدل استیك شدن و امثال آن( 	

 

شکل 1-7. فرآیند تعیین قابلیت ثبت یك حادثه یا بیماری
فرآیند ارائه شده بیان گر این مسئله است که در زمانی که سه معیار "مرتبط بودن با شغل" و معیار "جدید 

بودن موارد اتفاق افتاده" و معیار "برخی از بیماری و حوادث خاص" پیش می آید الزم است گزارش شود 
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5-2- 7 تعریف بیماری و جراحت ناشی از کار  
مطابق بند 1904/5 اگر یك حادثه یا بیماری در محیط کار اتفاق بیافتد و یا در محیط کار یك بیماری 
تشدید شود جزء بیماری ها و جراحت ناشی از کار تلقی می شود. محیط کار فقط محیط فیزیکی نیست بلکه 

شامل ماشین و مواد مرتبط با کار هم می شود. 
اگر کارگر به صورت دور کار و یا کار در خانه مشغول باشد و دچار آسیب شود ، نوع آسیب آن به عنوان 

بیماری و جراحت ناشی از کار تلقی می شود.

6-2- 7 تعریف موارد جدید  
مطابق با بند 1904/6 مورد جدید عبارت است از این که کارگر آسیب یا جراحت از همان نوع بر همان 
قسمت بدن را قبال تجربه نکرده باشد. هم چنین ذکر شده است که موارد جدید به مواردی گفته می شود که 
جرحت و بیماری در یك کارگر که قبال در یك عضو ایجاد شده بود کامال بهبود یافته و عالئم آن به طور کامل از 
بین رفته باشد و دوباره در اثر کار آن عالیم ایجاد شود به عنوان مورد جدید محسوب می شود.   قابل ذکر است 

که خصوص تشخیص مورد جدید در اکثر موارد نیاز نیست به پزشك متخصص رجوع شود.

7-2- 7 ضوابط عمومی ثبت  
مطابق با بند 1904/7 برای تعیین ضوابط عمومی ثبت باید بر اساس نوع حادثه و جراحت عمل نمود. لذا 
با توجه به نوع بیماری و جراحتی که اتفاق افتاده ضوابط عمومی ثبت تعریف می شود. در شرایطی هم می توان 
از نظر پزشك در این خصوص بهره مند شد. از معیارهایی که در تعیین ضوابط عمومی می توان از آن بهره جست 
می توان به اتفاق افتادن مرگ، روزهای دور از کار، تغییر در شغل فرد و محدود شدن کار فرد، نیاز به درمان های 
پزشکی خاص فراتر از کمك های اولیه ومعاینه ساده و از دست دادن هوشیاری اشاره نمود. در صورت مرگ 

باید حداکثر 8 ساعت بعد از وقوع مرگ، مورد به سازمان های مرتبط )OSHA ( گزارش شود. 

8-2- 7 ثبت موارد تماس با سوزن و سطوح تیز  
مطابق بند 1904/8 تمام شرایط که ممکن است یك فرد با خون و ترشحات فرد دیگری تماس پیدا کند 
باید ثبت و گزارش شود. این مسئله ممکن از طریق سوزن و یا لبه های تیز دیگر اتفاق بیافتد. برای حفظ حریم 
خصوص فرد آسیب دیده ممکن است از ذکر نام او در ثبت واقعه پیش آمده خوداری شود. این مسئله بیش تر 

به دلیل انتقال بیماری  HIV و هپاتیت و بیماری های عفونی دیگر می باشد.
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9-2- 7 ثبت موارد از کار افتادگی  
مطابق بند 1904/9 تمام مواردی که منجر به از کارافتادگی از نظر پزشکی می شود باید ثبت و گزارش شود. 
قابل ذکر است که در ثبت موارد از کار افتادگی الزم است عامل آن نیز ثبت شود. در خصوص از کارافتادگی 

به دلیل تماس با مواد شیمیایی الزم است نوع ماده شیمیایی در گزارش قید شود.

10-2- 7 معیارهای ثبت برای موارد کاهش شنوایی ناشی از کار  
مطابق بند 1904/10 تمام پرسنل سازمان باید اندازه گیری شنوایی شوند و میزان افت شنوایی آن ها ارزیابی 
شود. تمامی افرادی که میزان کاهش شنوایی آن ها ) متوسط افت شنوایی در فرکانس های 2000، 3000، 4000 
( بیش تر از 25 دسی بل باشد باید به سازمان مربوطه یا  OSHA گزارش شود.  حد استاندار یك شنوایی سالم 
که در استاندارد   OSHA به آن اشاره شده است 10 دسی بل متوسط برای هر دو گوش می باشد. الزم است 
منحنی های ادیومتری فرد با منحنی های سال قبل مقایسه شود و در صورتیکه فرد قبال ادیومتری نشده است 

با خط استاندارد یك گوش سالم مقایسه صورت پذیرد.

11-2- 7 معیارهای ثبت برای موارد بیماری سل ناشی از کار  
مطابق 1904/11 تمامی پرسنلی که دارای عالیم بیماری سل بوده و هم چنین تست پوستی آن ها مثبت 
نشان داده شده است و یا توسط پزشك متخصص تشخیص داده شده است، باید مشخص و در نهایت به 

سازمان  OSHA گزارش شود. 

12-2- 7 فرم ها  
برای آسیب ها و بیماری های قابل ثبت باید از فرم های A ، 300 OSHA-300 و 301 یا فرم های معادل 
 , A300  ، 300 به نام فرم ثبت اولیه آسیب ها و بیماری های مربوط به کار OSHA آن استفاده کنید. فرم
https://www. 301خالصه ای از آسیب ها و بیماری های مربوط به کار است. فرم های مربوطه در سایت

osha.gov/recordkeeping/forms  قابل دسترسی می باشد.

13-2- 7 ایجاد چند شغلی  
مطابق با بند 1904/30 در هر شغلی که هر فردی بیش از 1 سال در آن شاغل بوده الزم است که داده های 
مرتبط با بیماری و جراحت های شغلی آن گزارش شود. حتی اگر در چند شغل مشغول باشد برای تمام 

مشاغل آن باید گزارش شود.
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14-2- 7 پرسنل تحت پوشش  
مطابق با بند 1904/31 تمام پرسنل اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی، ساعتی، روزمزد پیمانکاری تحت 
پوشش این سند می باشد و باید بیماری ها و جراحت های مربوطه برای آن ها ثبت شود، حتی اگر در لیست حقوق 
شما نبوده ولی در محیط کار شما به عنوان شاغل می باشند . در صورتیکه فرد خویش فرما باشد نیاز به ثبت ندارد.  

15-2- 7 خالصه ساالنه  
مطابق بند 1904/32 در انتهای هر سال تقویمی باید گزارشات ارسال شود. شرکت ها موظف هستند که 

یك خالصه عملکرد ساالنه تهیه نموه و به سازمان  OSHA ارسال نمایند.

16-2- 7 نگهداری و بروز رسانی  
مطابق بند 1904/33 سازمان ها موظف هستند هر پنج سال تقویمی اطالعات ارسالی به روز شده و تمام 
اطالعات تازه به دست آمده و ثبت شده باید به آن اضافه شود. اطالعات تازه پیدا شده باید به لیست اضافه شده 

و گزارش را بر اساس آن اصالح و به روز شود.

17-2- 7 تغییر در مالكیت کسب و کار  
مطابق با بند 1904/34 اگر مالکیت سازمان شما تغییر نمود شما مسئول ثبت و گزارش آسیب ها و 
بیماریهای مربوط به کار فقط برای آن دوره زمانی  از سازمان  هستید که مالکیت آن را داشته باشید. مالك 

جدید باید کلیه سوابق مرتبط با مالك قبلی را نگهداری نموده و آن را به روزرسانی کرده و ارائه دهد.

18-2- 7 مشارکت کارکنان  
پرسنل سازمان باید بتوانند از طرق مختلف نسبت به ثبت جراحات و بیماریهای خود و دیگران )به عنوان 
شاهد( مشارکت داشته باشند. باید این اطمینان ایجاد شود که پرسنل سازمان تمام حوادث و بیماری های 
مرتبط به خود را اطالع داده و ثبت کرده است. پرسنل باید اظهارات خود را در خصوص توصیف نوع و نحوه 
جراحت ثبت نمایند. به منظور افزایش مشارکت پرسنل بهتر است روش اجرایی مناسبی را برای آن ایجاد 
کنیم. استفاده از سیستم های مشوق می تواند در این خصوص می تواند مثمر ثمر باشد. فرم های مربوطه برای 
ثبت داده ها باید حداکثر ظرف مدت 7 روز بعد از وقوع حادثه در اختیار کارگر و یا نماینده قانونی آو قرار گیرد.

19-2- 7 منع تبعیض   
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سازمان  OSHA در خصوص تبعیض بین پرسنل در خصوص حوادث و بیماری ها بسیار حساس بوده 
و سازمان ها را نسبت به آن منع نموده است. سازمان  OSHA در خصوص حقوق قانونی حادثه دیده و در 

دسترس قرار دادن مستندات بیماری و حوادث ناشی از کار مربوط به خود فرد تاکید نموده است.

20-2- 7 قوانین ثبت ایالتی  
برخی از ایالت ها برنامه های  OSHA را پیاده می کنند ولی برخی از آنها از قوانین ایالتی خود تبعیت            
می کنند که سازمان  OSHA تاکید نموده است که این قوانین باید در راستای سند OSHA باشد و توسط 

سازمان  OSHA مورد تایید قرار گیرد. 

21-2- 7 اختالف یا تفاوت  در نحوه ثبت   
در صورتیکه بدالیل خاصی شما قصد دارید نحوه ثبت اطالعات بیماری و حوادث را تغییر دهید الزم 
است به صورت کتبی از معاونت سازمان OSHA درخواست نموده تا بررسی و اطالع دهند. در خصوص 

درخواست تغییر در اطالعات موارد زیر را باید مدنظر قرار داد:
اسم سازمان 	
لیست بخش هایی که می خواهید در آن تغییر ایجاد کنید 	
آدرس سازمان درخواست کننده 	
توصیف تغییرات درخواستی 	
ارائه یك فرآیند تغییر در نحوه ثبت و ارائه داده هایی جایگزین که بتواند هدف سازمان را پاسخ دهد 	
نوع اطالعاتی که از فرد اسیب دیده و نحوه آسیب او می خواهید ارائه دهید 	

22-2- 7 گزارش موارد فوتی ، بستری در بیمارستان ، قطع عضو و از دست دادن چشم ...  
مطابق با بند  1904/38 در خصوص مواردی مانند فوتی، بستری شدن در بیمارستان یا قطع عضو یا هر 

نوع بیماری یا جراحتی که سبب آسیب های عمده به فرد شود باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:
حداکثر 8 ساعت بعد از مرگ ناشی از کار سازمان باید گزارش آن به سازمان OSHA اعالم و فرم های  	

مربوطه تکمیل و ارسال شود.
حداکثر 24 ساعت بعد بستری شدن یا از دست دادن چشم یا ایجاد معلولیت و قطع عضو ناشی از کار الزم  	

است مورد به سازمان  OSHA گزارش شود.
نحوه گزارش باید به صورت زیر باشد: 	

1. به نزدیك ترین واحد نمایندگی سازمان  OSHA مراجعه و مورد را گزارش کنید )در ایران این مسئله باید 
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به اداره کل کار استان یا شهرستان ارجاع داده شود(.
2. توسط شماره تلفن اعالم شده در سایت مراتب گزارش شود

3. تمام مستندات آن در داخل سایت بارگذاری شود  
اطالعاتی که باید به سازمان ارسال شود عبارت است از: 	

1. اسم سازمان
2. آدرس سازمان )موقعیت مکانی(

3. زمان وقوع حادثه
4. نوع حادثه) مرگ/ بستری شدن/ قطع عضو/ کور شدن(

5. تعداد افراد درگیر در حادثه ) تعداد فوتی یا .....(
6. نام و نام خانودگی فرد یا افراد حادثه دیده

7. نحوه تماس با گزارش دهنده )تلفن یا ایمیل( 
8. شرح مختصری از حادثه

23-2- 7 ارائه سوابق به نمایندگان دولت  
مطابق با بند 1904/39، زمانی که یك نماینده سازمان OSHA درخواست مدارك از یك سازمان می نماید؛ 
سازمان باید ظرف مدت 4 ساعت مدارك خواسته شده را به نماینده سازمان ارائه دهد. لذا باید مدارك مربوط 

به حوادث و بیماری ها در دسترس قرار داشته باشد.

24-2- 7 بررسی ساالنه OSHA از  ده کارفرما  
مطابق با بند 1904/40، برای سازمان هایی که دارای تعداد پرسنل بیش تر از 250 نفر می باشند ارسال 
ساالنه الکترونیکی آمار و اطالعات مربوط به حوادث و بیماری های ناشی از کار به سازمان  OSHA الزامی 

است.  
در صورتیکه سازمان شما جزء سازمان های طبقه بندی شده در گروه  Eمی باشید اگر تعداد پرسنل شما 
در طول سال بین 20 تا 250 نفر بوده است ارسال اطالعات به صورت الکترونیکی الزامی است.  لیست این 

مشاغل و صنایع عبارتند از:
1. کشاورزی ، جنگلداری ، ماهیگیری و شکار

2. تاسیسات جانبی 
3. ساخت و ساز

4. ساخت و تولید
5. تجار عمده فروش
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6. خرید و فروش لوازم جانبی خودرو و الستیك
7. فروشگاه مبلمان 

8. فروشگاه لوازم خانگی
9. فروشنده مواد و لوازم ساختمانی

10. فروشنده لوازم باغبانی
11. فروشنده مواد غذایی و سوپر مارکت

12. فروشنده مواد غذایی خاص
13. فروشگاههای بزرگ هایپر مارکت 

14. فروشگاههای لوازم عمومی
15. فروشگاههای لوازم دست دوم

16. اپراتور ماشین های فروش
17. موسسات فروش مستقیم

18. حمل و نقل هوایی
19. حمل بار عمومی

20. حمل بار تخصصی
21. سیستم حمل و نقل شهری

22. حمل و نقل اتوبوس بین شهر و روستا
23. خدمات تاکسی و ماشین های تشریفات

24. خدمات سرویس مدرسه و کارمندان
25. صنعت اتوبوس چارتر

26. موسسات حمل و نقل زمینی 
27. موسسات برگزار کننده تورهای زمینی

28. موسسات سرویس حمل و نقل هوایی
29. موسسات سرویس حمل و نقل دریایی

30. موسسات سرویس حمل و نقل ریلی
31. موسسات سرویس حمل و نقل زمینی

32. سایر خدمات پشتیبانی برای حمل و نقل
33. خدمات پست

34. پیك و خدمات تحویل سریع
35. پیام رسان های محلی
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36. انبارداری و ذخیره سازی
37. برنامه ریز کابل کشی 

38. اجاره کنندگان امالك و مستغالت
39. اجاره دهندگان  و لیزینگ خودرو

40. اجاره دهندگان کاالی مصرفی
41. مراکز اجاره دهندگان عمومی

42. سازمان های خدماتی به منازل 
43. جمع آوری کنندگان فاضالب

44. تصفیه و دفع کنندگان فاضالب
45. سازمان های خدماتی مدیریت پسماند

46. سازمان های خدماتی بهداشتی
47. مراکز جراحی های سرپایی

48. مراکز ترك اعتیاد
49. بیمارستان های تخصصی

50. شرکت های مراقبت های پرستاری
51. شرکت های مراقبت از  افراد عقب افتاده ذهنی

52. شرکت های مراقبت از سالمندان
53. شرکت های مراقبت از منازل

54. خدمات اضطراری و امدادی غذا و مسکن
55. خدمات توانبخشی شغلی

56. شرکت هنرهای نمایشی
57. شرکت های تماشگر های ورزشی

58. موزه و اماکن تاریخی
59. پارك های بازی و تفریح

60. صنعت قمار و شرط بندی
61. اقامتگاه های مسافرتی

62.  کمپ و پارك های تفریحی
63. اقامتگاههای شبانه

64. خدمات مخصوص غذا
65. ماشین های تجاری و صنعتی



127
فصل هفتم 

127
 OSHA -3245 مروری بر

25-2- 7 درخواست از سازمان آمار برای دریافت داده ها  
مطابق بند1904/42 یک فرم بررسی صدمات و بیماری های شغلی را از اداره آمار کار )BLS( یا نماینده 
آن دریافت می کنید ، باید سریعًا فرم را تکمیل کرده و طبق دستورالعمل های الحاقی آن را به سازمان برگردانید.
نیاز نیست که به صورت ساالنه تمامی کارفرماها اطالعات حوادث و بیماری های را به اداره آمار ارسال 
نمایند.  اداره آمار  به صورت رندم انتخاب نموده و از کارفرماها می خواهد که اطالعات خود را ارسال نمایند. 
 OSHA  گاهی یافته و سازمان تمامی کارفرماها از نتایج اماری تحقیق روی بیماریها و حوادث ناشی از کار آ

براساس نتایج این تحقیق برنامه های خود را به اطالع کارفرماها می رساند

26-2- 7 خالصه و ارسال اطالعات در سال  2000  
هر سازمانی باید خالصه اطالعات مربوط به حوادث و بیماری های مرتبط با شغل، سازمان خود را تا 1 ماه 
دوم سال بعد به سازمان OSHA ارسال نماید. برای مثال هر سازمانی باید گزارش خالصه بیماری و حوادث 

مرتبط با کار سازمان خود را در سال 2000 تا اول ماه فوریه سال 2001 ارسال نمایند.

27-2- 7 نگهداری و به روزرسانی فرم های قدیمی  
تمام آمار و اطالعات و مستندات مربوط به فرم های ارسالی به سازمان  OSHA باید برای 5 سال نگهداری 

و به روز رسانی شود.
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1- 8 مقدمه  
اهمیت مباحث حقوقی موضوعات مختلف زمانی آشکار می شود که  بدانیم آخرین مرحله در فرآیند 
بررسی هرموضوعی قرار دارد پس از اتمام مرحله حقوقی هر موضوع ، دیگر آن موضوع از نظر حقوقی از 
اعتبار امرمختوم )موضوع قضاوت شده دوباره قضاوت نمی شود ) برخوار بوده ودیگر فاقد جنبه هایی برای 
قضاوت خواهد بود لذا این مرحله از آنجاییکه با نتیجه و خروجی سایر قسمتهای هر موضوعی مرتبط است 
دارای اهمیت می باشد از اینرو بهتر است به شناسایی ابعاد مختلف یک حادثه و مقدم برآن شناسایی برخی 

تعابیر الزم پرداخته شود و سپس نکات مختلف هر موضوع و آثار و پیامدهای آن مورد عنایت قرار گیرد.   
واژه "حقوق"مجموعه بایدها ونبایدهایی را به ذهن متبادر می کند که برای ایجاد نظم وعدالت1 به کاربرده 
می شوند هم چنین به مجموعه از قواعدی که براشخاص ،از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت  
می کند شاید مناسب ترین تعریف برای حقوق کار ، تعریف پل دوران2 استاد فقید حقوق کار فرانسه باشد؛ 
حقوق کار برهمه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط برآنکه اجرای کار با  تبعیت 

یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.
به طور کلی انسان با دو گونه امر یا موضوعاتی در مواجهه می باشد که برایش حائز اهمیت هست موضوع 
اول اموری است که خود در به وجود آمدن یا نیامدن آن ها هیچ نقشی ندارد مانند تولد و مرگ. موضوع دوم 
اموری است که خود با اراده و قصد انجام می دهد مورد اول را در اصطالح حقوقی " وقایع حقوقی"  و مورد دوم 
1- justice 
2- paul Durand 

جنبه های حقوقی حادثه
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را " اعمال حقوقی" می نامند پس واقعه حقوقی که حوادث به طور عام و حادثه ناشی از کاربه طور خاص از این 
امورند به موضوعاتی گفته می شود که اراده فرد در به وجود آمدن یا نیامدن آن  تاثیر ندارد مانند مثال های باال ، 
اما اعمال حقوقی با اراده طرفین و برای نیل به مقصد و هدف خاصی طراحی و تفاهم می شود مانند قرارداد کار 
که براساس آن فردی نیروی خود را اعم از توانایی های یدی یا ذهنی در اختیار دیگری قرار می دهد که طرف 
دوم موظف به پرداخت مابه ازاء برای طرف اول می باشد پس  " وقایع حقوقی"  که حوادث نیز در آن دسته قرار 
می گیرند عبارت از رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی 

آن آثار نیست ، در برابر " اعمال حقوقی" که زاده اراده و تراضی است.
حقوق کار، به مجموعه  الزاماتی گفته می شود که طرفین کار باید مورد توجه قرار دهند و این الزامات به 
وسیله قانون تضمین شده باشد. توجه به طرفین کار نشان دهنده این مهم است که تعادل و توازن در عناصر 
تشکیل دهنده نظام حقوقی برای طرفین یکسان نیست و کارفرما از نظر مالکیت بر کارگاه یعنی محل کار یا 
ابزار و تجهیزات الزم برای انجام کار وبه طور کلی تبعیت حقوقی و اقتصادی کارگر از کارفرما موقعیت های 
حقوقی این دو طرف را غیر متعادل و نامتوازن کرده است که البته این ساختار غیرمتوازن دلیل عقل پسند 
ومنطقی به نظر می رسد که شخص ثالث غیرذینفعی رعایت حقوق طرفین کار را برعهده بگیرد از این جهت 
دولت در جایگاه شخص ثالث در روابط کار بین کارگر وکارفرما ورود پیدا کرده و از آنجاییکه بخش قابل توجه 
این روابط به نظم عمومی که دولت در راس تنظیم مقررات آن برای اداره جامعه است قرار دارد لذا مقرراتی 
برای رعایت و ضمانت حقوق طرفین تدوین و اجرای آن مقررات را تضمین می نماید. با توجه به این که حادثه 
با تمامیت جسمانی افراد ارتباط دارد و در مواردی به از دست دادن قسمتی از تواناییهای کار یا سلب حیات 

طرفین  منجرمی شود لذا از اهمیت باالیی برخوردار است
وقوع "حادثه" یک جریان فیزیکی است و پیش گیری آن هم باید برمبنای اقدامات فیزیکی باشد، نگه داری 
دستگاه ها وتجهیزات وساختمان، تهیه حفاظ با بهترین استانداردها، خانه داری خوب، نظافت، کنترل شرایط 
و کاربرد اصول ارگونومیک ازاین اقدامات می باشد. یکی دیگر از راه های اساسی پیش گیری ازحوادث و 
بیماری های حرفه ای ، تهیه آمار از حوادث و بیماری های شغلی است ؛ زیرا بهترین راه برای شناسایی خطرها 

گاهی از ثمرات تدابیر ایمنی و بهداشت است. ، ارزیابی شدت آن ها وآ
برای برنامه ریزی ، بازرسی ، پیش گیری از حوادث و بررسی وتجزیه وتحلیل آماری حوادث ناشی از کار 
براساس قانون کار مصوب 1369 اداره کل بازرسی کار با وظایف و ماموریت های محوله در ماده  قانون مرقوم 
تشکیل گردیده است هم چنین براساس  بند آخر ماده 97 آیین نامه نحوه بازرسی از کارگاه ها در سال 1396 
تدوین و تصویب کرده است ونیز بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار براساس همان قانون شرایط شکلی 
و تشریفات خاصی برای استخدام دارند. با توجه به ماده 29 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مصوب 1378/6/28 و بند ج ماده 3 قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقالب 
مصوب 1381/7/28 و نیز ماده  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، مقامات و اشخاص رسمی در 
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صورت اطالع از وقوع جرم غیرقابل گذشت ظرف مدت 72 ساعت  درحوزه کاری خود مکلف به اعالم آن به 
دادستان می باشند؛ اما در جرایم موضوع قانون کار به موجب تبصره 2 این ماده ، اداره کل بازرسی کار وزارت 
تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، در صورت تشخیص و لزوم می تواند تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را 

بنماید و الزامی در این خصوص ندارد.
نظر به مراتب باال و مقررات مذکور در فصل چهارم قانون کار مدیریت حوادث ناشی از کار بدوًا.  برعهده 
کارفرما و پیش گیری از آن برعهده کارفرما و وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به طور عام و اداره کل بازرسی 
کار به طور خاص می باشد. این نکته مهم است که اداره کل بازرسی کار فقط وظیفه اعالم جرم دارد براساس 
نظریه مشورتی شماره 5855/7 مورخ 1385/8/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه  رسیدگی به جرم موضوع 
ماده 180قانون کار ممکن است براثر شکایت شاکی و یا اعالم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محل باشد. 
مراجع دولتی و سازمانها براساس تصریح قوانین ومقررات به عنوان اعالم کننده جرم هستند اگر چه در مواردی 
به دلیل تخصص موضوعی کارشناسی و تحلیل جرم صورت گرفته همان مراجع صالحیت انحصاری نیز دارند 
بلکه منطق حقوقی و عقل نیزحکم می کند که چنین باشد. براساس نظریه مشورتی شماره 1324/7 مورخ 
1391/6/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قوانین ، ادارات وسازمان های دولتی در برخی موارد فقط اعالم 
کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعالم موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند، در این صورت هیچ یک از 
وظایف شاکی را نداشته و اختیار، گذشت ندارند در نتیجه ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری در این مورد قابل اعمال نیست .در مواردی نیز که ادارات و سازمان های دولتی از وقوع 
جرم محتمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده 9 قانون فوق الذکر شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند 
که باید نسبت به اعالم جرم وتعقیب شکایت اقدام نمایند. تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی اعالم کننده 
است یا شاکی با توجه به قانون بعهده مرجع رسیدگی کننده است. با توجه به گستردگی فعالیتهای تولیدی- 
توزیعی و صنعتی و رشد فزاینده این مراکز نیروی انسانی الزم و متناسب با شرایط پیش گفته توسط دولت ها 

فراهم نشده است. فرآیند بررسی حادثه در ادارات دولتی در شکل 8-1 نشان داده شده است.

 

شکل 1-8. فرآیند بررسی حادثه در ادارات دولتی
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2- 8جنبه های حقوقی مرتبط با حوادث ناشی از کار  
در قدم اول به متن قانون اشاره می کنیم تا با قوانین مرتبط با حوادث آشنایی کلی را داشته باشیم. به طور 

کلی 3 مرحله برای حادثه ناشی از کار در قانون کار و تامین اجتماعی  قابل تصور است :
1. اقدامات الزام آور برای جلوگیری از به وجود آمدن حوادث ناشی از کار 

2.  اقدامات حین و پس از حوادث ناشی از کار 
3. اقدامات حمایتی قانون گذار از فرد حادثه دیده از کار  

اقدامات الزام آور برای جلوگیری از به وجود آمدن حوادث ناشی از کار 
ماده 85 قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق 
شورای عالی حفاظت فنی )جهت تامین حفاظت فنی( و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی )جهت 
جلوگیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار( تدوین می شود ، برای کلیه 

کارگاه ها ، کارفرمایان ، کارگران و کارآموزان الزامی است .
تبصره- کارگاه های خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت 
کار می باشند ماده 87- اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های 
موجود را توسعه دهند ، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ 
پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار ، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال 
دارند . وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعالم نماید . بهره برداری 

از کارگاه های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود .
ماده 88- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت یا ورود و عرضه ماشین می پردازند مکلف به رعایت 

موارد ایمنی و حفاظتی مناسب می باشند .
ماده 89- کارفرمایان مکلفند پیش از بهره برداری از ماشین ها ، دستگاه ها ، ابزار و لوازمی که آزمایش 
آن ها مطابق آیین نامه های مصوب شورای عالی کار حفاظت فنی ضروری شناخته شده است آزمایش های 
الزم را توسط آزمایشگاه ها و مراکز مورد تایید شورای عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ 

و یک نسخه از آن ها را برای اطالع به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نمایند .
ماده 90- کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند ، 
باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، 

درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تایید ، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام نمایند .
ماده 91 قانون کار : کارفرمایان و مسئوالن کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلف هستند بر 
اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سالمت و بهداشت کارگران در محیط کار، 
وسایل و امکانات الزم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند 
و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگه داری 
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از وسایل حفاظتی و  بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه کارگاه می باشند.
ماده 92 قانون کار: کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین درآن ها به اقتضای نوع کار 
در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و 
حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایشهای الزم را به عمل آورند و نتیجه را 

در پرونده مربوطه ضبط نمایند.
 تبصره 1 - چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار 
مبتال یا در معرض ابتال باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلف هستند کار او را بر اساس نظریه شورای 

پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند.
 تبصره 2 - در صورت مشاهده چنین بیمارانی، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تایید مجدد 

شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود. 
ماده 94 قانون کار: در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده 85 این 
قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش بینی نمایند می توانند مراتب را 
به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطالع دهند و این امر نیز بایستی 

توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگه داری می شود ثبت شود.
 تبصره - چنانچه کارفرما یا مسئول واحد، وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را محقق نداند موظف است 
در اسرع وقت موضوع را همراه با دالیل و  نظرات خود به نزدیکترین اداره کار و امور اجتماعی محل اعالم 
نماید. اداره کار و امور اجتماعی مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسین کار به موضوع رسیدگی و 

اقدام الزم را معمول نماید 
اقدامات حین و پس از حوادث ناشی از کار

ماده 105 قانون کار : هرگاه در حین بازرسی ، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای 
احتمال وقوع حادثه ویا بروز خطر درکارگاه داده شود ، بازرس کاریا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف 

هستند مراتب فورا و کتبا به کارفرما یانماینده او و نیز به رییس مستقیم خوداطالع دهند.
تبصره 1 – وزارت کارو اموراجتماعی ووزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ، حسب مورد گزارش 
بازرسان کار وکارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از 
دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل والک و مهرتمام یا قسمتی ازکارگاه را صادر نماید. 
دادستان بالفاصله نسبت به صدورقراراقدام وقرارمذکورپس از ابالغ قابل اجراست .دستور رفع تعطیل توسط 
مرجع مزبور درصورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای ویا کارشناسان ذی 

ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
تبصره 2 – کارفرما مکلف است در ایامی که به علت فوق کار تعطیل می شود مزد کارگران کارگاه را بپردازد.
تبصره 3 – متضرران از قرارهای موضوع این ماده درصورت اعتراض به گزارش بازرس کار ویا کارشناس 
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بهداشت حرفه ای وتعطیلی کارگاه می توانند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کنند ودادگاه مکلف است 
به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید.تصمیم دادگاه قطعی وقابل اجرااست .

شرح وبسط ماده 105 قانون کار و نیز الفاظ به کار رفته در این ماده را از نگاه حقوقی به فرصتی دیگر موکول 
می کنیم در اینجا بازرسان کار و اداره کل بازرسی کار در جلوگیری از وقوع حوادث نقش مستقیم  و بالفصلی 
دارند که ابزار اجرایی گزارشات انها دادسراهاست برای همین شناخت نهاد دادسرا بخشی از بررسی فرآیند 

حادثه می باشد .
ماده 185 قانون کار : رسیدگی به جرایم مذکور در مواد 171 تا 184 درصالحیت دادگاه های کیفری 

دادگستری است ، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 
حکم مندرج در ماده اخیر بیانگر شناخت دادسرا و ارکان آن و نیز صالحیت دادگاه های کیفری است امروزه 
اهمیت بررسی حقوقی حوادث ناشی از کار باعث شده است تا ارتباط بین دادسراها با ضابطان دادگستری 
عیان تر از همیشه تجلی پیدا کند البته مقنن به همین منظور اجرای مقررات قانون کار را مشترکا" برعهده وزارت 

کار و دادگستریهای سراسر کشور گذارده است.
 ماده 203 قانون کار : وزارت کار وامور اجتماعی و دادگستری مامور اجرای این قانون می باشند. فرآیند 
گزارش، بررسی و اعالم نظر حقوقی در حوادث ناشی از کار فرآیند پیچیده ای نیست و درحال حاضر از خالء 
های قانونی قابل اعتنایی نیز برخوردار نمی باشد اما با توجه به تاثیر کاهش یا افزایش حوادث ناشی از کار در 
اقدامات دستگاه های متولی در موارد زیادی شاهد برخوردهای سلیقه ای دستگاه ها با این پدیده بوده ایم که 
بارزترین این موارد موازی کاری دستگاه های متولی است ، عدم تمرکز در شناسایی عوامل حادثه خیز و نبود 
استانداردهای مشخص در بسیاری از مراکز فعالیتی و گستردگی جامعه هدف هم چنین فرسودگی تجهیزات 
تولیدی – توزیعی و صنعتی – ساختمانی موارد گریز از مسئوولیت در نهادهای دولتی را دامن زده است از طرفی 
وجود دستورات قضایی متفاوت و رویه های مختلف قضایی نیز براین امر تاثیر گذاشته که در گزارش و بررسی 

و آراء قضایی نقش تعیین کننده ایفا کرده اند
نحوه درخواست بررسی حوادث ناشی از کار چگونه می باشد؟

1.مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکواییه یا دادخواست
2.بررسی شکواییه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی.

3.مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کالنتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور 
اجتماعی و پزشکی قانونی

4.مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه 
نامه کالنتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه 

توسط بازرس کار
5. تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کالنتری، 
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به منظور ارجاع به مرجع قضایی برای ابالغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده وصدور رای.
دستورالعمل شماره 31 روابط کار )حوادث ناشی از کار(

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها
سالم علیکم

 با توجه به این که یکی از استراتژی وزارت متبوع  توسعه فرهنگ ایمنی  و ایجاد شرایط کار مناسب بوده 
و اساس بند”ه” ماده 96 قانون کار جمهوری اسالمی ایران رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های 
مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل آماری آن به منظور پیش گیری از وقوع  حوادث به عهده بازرسان محترم 
کار سراسر کشور گذاشته شده است.  لذا در جهت عمل به تعهد و اجتناب از اقدامات و برقراری وحدت 
رویه یکسان و هماهنگ، مبادرت به تدوین دستورالعمل شماره 31 گردیده که به شرح ذیل جهت اجرا ابالغ 
می شود. امید است این اقدام گام موثر دیگری در راه صیانت نیروی کار و تحقق اهداف استراتژیک در افزایش 

بهره وری نیروی کار را در پی داشته باشد.
 1.  در زمان بررسی حوادث ناشی از کار جهت تهیه و تنظیم گزارش حادثه رعایت مفاد آیین نامه چگونگی  
بازرسی کار موضوع تبصره ماده 99 قانون کار علی الخصوص مواد مرتبط با حوادث ناشی از کار مواد 11 و 12 

و 13 و 14 و 15 و 16 الزامی است.
2. در هنگام بررسی حوادث ناشی از کار و تهیه و تنظیم گزارش دستورالعمل اداری شماره  869 121 
مورخ  15/ 11/  1391 مقام محترم وزارت مربوط به مبحث حوادث مواد 60 و 66 قانون تامین اجتماعی و 

ماده 96 قانون کار رعایت شود.
3.  نظر به این که مطابق تبصره 1 ماده 95 قانون کار و آیین نامه  مربوطه، کارفرمایان موظفند وقوع  هرگونه 
حادثه ناشی از کار را در دفاتر آماری خود ثبت نمایند. لذا بازرسان کار در بازرسی ها نسبت به اقدامات صورت 

گرفته از  سوی کارفرما نظارت نمایند.
4.  بازرسان کار در هنگام تهیه و تنظیم گزارشات حوادث ناشی از کار در بیان علل حادثه به مواد 

آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار استناد نموده و تنها به شرح مواد 91 و 95 قانون کار اکتفاء ننمایند.
5. از آنجایی که مطابق قانون کار و قانون تامین اجتماعی  رسیدگی به بیماری های ناشی از  کار  از طریق 
کمیسیون های پزشکی یا شورای پزشکی تامین اجتماعی صورت می پذیرد لیکن در صورت درخواست مراجع 
قضایی بازرسان کارمی توانند نسبت به بررسی عوامل بروز بیماری های شغلی و شرایط محیط کار اقدام نمایند.
6. بازرسان کار مکلف هستند در بررسی حوادث ناشی از کار به آخرین آیین نامه و دستورالعمل های 

مصوب استناد نمایند.
7. در بررسی حوادث ناشی از کار در صورتی که هیچگونه  مواد آیین نامه ای جهت استناد به آن موجود 
نباشد  بازرسان کار می توانند با توجه به تجربیات و مشورت نسبت به علل وقوع حادثه اعالم نظر نمایند. 

بدیهی است اعالم نظر مذکور باید واضح و روشن بوده و علل حادثه را پوشش دهد.
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8. آمار حوادث ناشی از کار اتفاق افتاده در سطح استان می بایست مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار 
گرفته و اقدامات الزم در جهت پیش گیری از آن به عمل آید.

9. در بررسی و تنظیم گزارشات حوادث با توجه به موضوع حادثه استفاده از نظرات:
الف- پزشکی قانونی        ب-  آتش نشانی      ج- مرکز فوریت های پزشکی    د-  اظهارات شهود) گفتگو 

با شاهدان و مصدومان( حسب شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد.
10. فرم اطالعات آماری بررسی حوادث  ناشی از کار شامل:

 الف-  مشخصات بازرس کار     ب-  مشخصات کارگاه     ج-  مشخصات حادثه دیده    د-  مشخصات 
حادثه   ه-  نتایج حادثه        می بایست دقیقًا در قسمت نرم افزار بازرسی کار تکمیل شود.

11. بازرس کار می بایست کلیه مراحل انجام بررسی یک حادثه ناشی از کار که شامل موارد زیر می باشد 
را شخصًا انجام دهد:  الف-  مطالعه اوراق و مندرجات پرونده    ب-  بازدید و بازرسی از صحنه حادثه     ج-  

گفتگو با طرفین دعوی و شاهدیم و مطلعین) در صورت لزوم در حضور یکدیگر(
12. محتوای گزارش تنظیمی می بایست طبقه بندی شده باشد به نحوی که شامل:

 الف-  مقدمه             ب-  اطالعات کلی     ج-  شرح و چگونگی وقوع حادثه    د-   علت یا علل وقوع 
حادثه   ه- مستندات آیین نامه        و-  تعیین حدود و مسئولیت ها) میزان تأثیر هر یک از  دعوی در صورت 

درخواست مرجع محترم قضایی( باشد.
ابالغیه   ایمنی کار طی   از وقوع حادثه مشابه، رفع نقص موارد حفاظتی و  به منظور جلوگیری   .13
جداگانه ای به عنوان اجرای اصول حفاظتی برای کارفرما ارسال می شود و پی گیری های الزم تا رفع نقص به 

عمل آید.
14. بازرسان کار در صورت تشخیص و لزوم نسبت به اجرای ماده 105 قانون کار با جدیت عمل نمایند.

15. فاصله زمانی نامه ارسالی از نیروی انتظامی یا مراجع  قضایی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و بررسی حادثه توسط بازرس کار حداکثر بین یک هفته تا 10 روز کاری تعیین می شود. بدیهی است در موارد 

خاص که این فاصله طوالنی باشد، تاخیر باید بر اساس مستندات ارائه شده منطقی به نظر بیاید.
16.  در بررسی صحنه حادثه می بایست کلیه جزییات صحنه حادثه از جمله شرایط آب و هوایی، محیطی،  
فیزیکی، شیمیایی و عوامل انسانی مد نظر قرار گیرد و در گزارش ملحوظ شود. زیرا علل بروز حادثه از شرح 

حادثه منتج می شود.
17. بازرسان کار در بررسی حوادث ناشی از کار در بیان علت وقوع حوادث از کلی گویی پرهیز نمایند و 
گزارشات حوادث به نحوی تنظیم شود که عالوه بر ساده نویسی برای مخاطبین قابل استنباط و بهره برداری باشد 
به طور مثال خیلی خالصه شده باشد که مخاطب آن را به سلیقه خود تفسیر نماید و نه خیلی طوالنی باشد که 

مخاطب را دچار خستگی و مالل نماید و رعایت جمله بندی و آیین نگارش در آن لحاظ شود.
تجهیزات  و  وسایل  از  کار  از  ناشی  بررسی حوادث  در  است  نیاز الزم  در صورت  کار  بازرسان   .18
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ویژه اندازه گیری در ارتباط با موضوع حادثه استفاده نمایند. 
19. نظر به این که دعاوی حقوقی و کیفری کلیه اتباع خارجی شاغل در ایران همانند اتباع ایرانی، مطابق 
با قانون و مقررات جمهوری اسالمی بررسی و مورد قضاوت قرار می گیرد، لذا به طریق مشابه بررسی 
حوادث ناشی از کار آنان اعم  از مجاز و غیرمجاز خارج از شمول نبوده و می بایست همانند کارگران ایرانی 

مورد بررسی قرار گیرد.
20. با توجه به شرح ماده 50 قانون کار که مقرر می دارد: کلیه کارگران و کارفرمایان و نمایندگان آنان 
و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات قانون کار می باشند. در همین راستا بررسی حوادث ناشی از 
کار کلیه افرادی که در کارگاه ها شاغل می باشند به طریق مشابه حسب ماده 85 قانون کار، حوادث آنان 

می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
21.  بازرسان کار تنها در صورت خواسته مراجع محترم قضایی نسبت به تعیین میزان درصد تاثیر هر یک 

از اصحاب دعوی در وقوع حادثه اظهار نظر نمایند.
22.  در بررسی حوادث ناشی از کار بایستی عالوه بر در نظر گرفتن آیین نامه های مرتبط با ایمنی و 
حفاظت فنی دستگاه ها به مواد 91 و 95 قانون کار استناد و در تعیین مسئولیت حسب دستور مقام قضایی 

توجه ویژه به مواد ذیل داشته باشند.
 تكالیف کارفرما: 	

 1. تهیه و در اختیار قراردادن وسایل و امکانات الزم از جمله وسایل حفاظت فردی به کارگران.
 2.  آموزش و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر به کارگران.

 3.  نظارت بر استفاده از وسایل و رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی از سوی کارگران.
 ب تكلیف کارگر:  	

1. الزام به استفاده و نگه داری از وسایل حفاظتی و بهداشت فردی و اجرای دستورالعمل های مربوطه.
2. نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها 

می باشد.
 دادسراها :  	

ماده 2 قانون مجازات اسالمی )مصوب 1392 ( هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن 
مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

دادسرا نهادی است مرکب از دادستان و دادیار و بازپرس که به ریاست دادستان اداره شده و وظیفه 
اصلیش تعقیب جنبه عمومی جرم است دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل نماید . جهات قانونی 

برای شروع به تحقیقات عبارتند از : 
1. شکایت شاکی 

2. اعالم و اخبار ضابطان دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود 
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3.  جرایم مشهود در صورتی که قاضی، ناظر وقوع جرم باشد 
4. اظهار و اقرار متهم 

ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری ) مصوب 1394 ( ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت 
نظارت وتعلیمات دادستان در کشف جرم ،حفظ آثار وعالئم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی ، یافتن 
و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ،ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، 

به موجب قانون اقدام می نمایند . 
ضابطین : 

ضابطان انواعی دارد از قبیل ضابطان عام و ضابطان خاص 
ماده 101 قانون کار: گزارش بازرسان کار وکارشناسان بهداشت کار درموارد مربوط به حدود وظایف 

واختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. 
ماده 102 قانون تامین اجتماعی .... گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین 

دادگستری است . 
در مورد ضابطان قضایی و مامورانی مانند بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار و نیز ماموران سازمان 

تامین اجتماعی ذکر چند نکته ضروری بنظر می رسد ؛
مامورانی مانند افراد باال ضابطان قضایی نیستند بلکه گزارش آن ها از نظر وثاقت و اعتبار ) ارزش و 

اعتماد ( مانند گزارش ضابطان قضایی است .
تفاوت ضابطان قضایی با ماموران مذکور در باال این نکته است که ضابطان قضایی گزارش ماوقع حوادث 
را آنچنان که اتفاق افتاده نکته به نکته باید ذکر نمایند و حق تحلیل و دخل وتصرف کارشناسی در موضوع 
وقوع ندارند در واقع تخطی ناپذیرند اما کارشناسان و ماموران این گونه نیستند و قدرت تحلیل و تجزیه 
اقدامات را دارند و می توانند با ادله جمع اوری شده و یا اظهارات یا اقاریر متهمان یا مطلعان پیشنهادات الزم 

را به دادسرا بنمایند .
پس نتیجه می گیریم که ماده 105 قانون کار برای همین موضوع است که گفته ...... به تشخیص بازرس 

کار یا کارشناس بهداشت کار احتمال وقوع حوادث ......
ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس، کارشناس را به قید قرعه از بین کارشناسان رسمی دادگستری دارای صالحیت در رشته مربوط 
انتخاب می کند. درصورت تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا به هنگام اختالف  نظر، نظر 

اکثریت مالک عمل قرار گیرد.
تبصره 1- اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص باهم مساوی باشند.

تبصره 2- اگر حوزه  ای فاقد کارشناس رسمی دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی 
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دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست، بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضایی 
مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.

پس از گزارش حادثه دادیار ، بازپرس یا دادستان شخصا" دستور یا قرار رسیدگی صادر می نماید براساس 
رویه موجود دادسرا گرچه می تواند تحقیقات اولیه را مستقیما" به کارشناسان مربوط ارجاع نماید اما به 
کالنتریهای محل وقوع حادثه دستورات الزم را می دهد و کالنتری محل وقوع حادثه کارشناس مربوط را در 

جریان قرار می دهد یا ممکن است چنانکه گفته شد مستقیما" به کارشناس ارجاع داده می شود 
کارشناسان بخش حوادث در حال حاضر به طرق مختلف انتخاب می شوند کارشناسان رسمی که از 
طریق تشریفات مقرر در کانون کارشناسان رسمی و پس از طی تشریفات مربوط پروانه کارشناسی اخذ  
و انجام وظیفه می نمایند و یا دولت راسا" به تربیت کارشناسان خاص اقدام می نماید که از جمله این 
کارشناسان بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار می باشند  بررسی فرآیند کارشناسی حوادث دارای مراتب 
طویلی است که از حوصله این فصل خارج است در اینجا فقط برای آشنایی به برخی از مهم ترین اقدامات 

الزم در بررسی حوادث از منظر حقوقی اشاره می شود .
از نظر حقوقی موضوع کارشناسی اوال از حقوق قضات دادگاه ها و دادسراهاست و مقدم برآن از حقوق 
طرفین دعواست برای همین در ماده 155 آیین دادرسی کیفری ، هرگاه بازپرس رأسًا یا به تقاضای یکی 
از طرفین انجام کارشناسی را ضروری بداند، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر می کند. بازپرس باید 

موضوعی را که جلب نظر کارشناس نسبت به آن الزم است به طور دقیق تعیین کند
شرایط کارشناس و گزارش ایشان نیز دارای تشریفات است ماده 166ـ  درصورتی که نظر کارشناس با 
اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو 

مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.
حتی طرفین دعوا چنانچه از نظر کارشناس متضرر شوند می توانند تقاضای جبران ضرر و زیان نمایند .
ماده 167 ـ هرگاه یکی از طرفین دعوی از تخلف کارشناس متضرر شود، می تواند مطابق قوانین و 

مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.
 ذکر این موارد برای اهمیت نظر وگزارش کارشناسان حوادث چه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت کار 
و یا کارشناسان رسمی دادگستری می باشد . بعد از این که تحقیقات کامل شد دادسرا پرونده را برای صدور 

رای به دادگاه می فرستد دادگاه کیفری 1 و دادگاه کیفری 2 دادگاه اطفال و غیره 
ماده 294 ـ دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یك، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و 

نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم می شود.
نامگذاری این دادگاه ها براساس نوع جرایمی که در آن ها رسیدگی می شود صورت گرفته است 

ماده 301 ـ دادگاه کیفری دو صالحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آن چه به موجب قانون در 
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صالحیت مرجع دیگری باشد.
ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یك رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب 
حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ )اصالحی 1394/3/24( ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا 
جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت )اصالحی 1394/3/24(ـ  

جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و باالترثـ  جرایم سیاسی و مطبوعاتی 
تشریفات رسیدگی به جرائمی مانند حوادث ناشی از کار بسیار است و در اینجا فقط به مختصری از ذکر 

آن تشریفات بسنده گردید 
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دادرسی در نظام حقوقی ایران چند مرحله ای است و رای بدوی 

20 روز زمان دارد تا در صورت اعتراض در دادگاه تجدید نظر مجددا" رسیدگی شود .
از نظر حقوق کارگر یا فرد مصدوم براثر حادثه چنانکه قبال" ذکر شد تقصیر ندارد قانون گذار در ماده 95 
قانون کار برای کارفرما  فرض تقصیر کرده مگر این که مدارک مستدلی از طرف کارفرما  ارائه شود تا اثبات 

نماید که کارفرما قصور ننموده است 
عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار

درتاریخ : 1390/02/31
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات 
می باشد: اسباب طولی، تعدد اسباب، سبب مقدم در تأثیر، میزان تقصیر بر اساس نظر کارشناس تعدد 

اسباب، سبب مقدم در تأثیر، اسباب طولی، میزان تقصیر بر اساس نظر کارشناس
چکیده رای

در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تأثیر را مقصر صرف تلقی کرده، 
لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.

رای بدوی
در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت می نماید. کارشناسان رسمی 
دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال 
در طبقه زیرین محل کار کارگر اعالم نموده اند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار به طور کامل به طور افقی 
پوشانده می شد ارتفاع سقوط کم تر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیش تر از سوی کارگر را نیز به میزان ده 
درصد اعالم داشته اند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخالف مقررات می باشد. به 
استثنای ]برخی موارد[ قانون گذار صراحتًا قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب 
موثر در موضوع یا سبب مقدم در تأثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان می شود بنابراین در این گونه موارد، اسباب 
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در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار می 
گیرند و سبب مقدم در تأثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری می باشند به عبارت دیگر اگر 
اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات می شد بر 
فرض سقوط کارگر حادثه ای به وقوع نمی پیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی 
وقوع حادثه )سبب( و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اواًل در خصوص اتهام آقایان ب. و 
م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده 
است به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت ایشان 
صادر می شود. ثانیًا در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به 
فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر 
تقصیر به لحاظ این که تقصیر متهم مذکور به عنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب 
موثر در حادثه می باشد و دفاعیات بالوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام 
انتسابی محرز است و مستندًا به مواد 616، 495، 497، 301، 302، 304و 316 قانون مجازات اسالمی 
و مواد 95 و 91 قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره 
دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی شود. رأی 
صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان 

تهران است. 
دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 21 مورخ 90/2/31 
صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس 
تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی )ن.( به اتهام عدم رعایت 
نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه ایراد 
و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان 
سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد 
شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه داللت بر 
توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدالل دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم 
و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را 
غیروارد تشخیص و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و 
استوار می نماید النهایه نظر به این که حسب نظریه هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر 
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تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری 
صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصالح می نماید. رأی صادره قطعی 

است. 
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دادگرنیا – اسالمی
توضیح برخی از اصطالحات به کار رفته در رای فوق 

رابطه سببیت : وقتی چند سبب متفاوت در ایجاد نتیجه تاثیر گذار باشند ( تعدد اسباب ) تالش می شود 
از میان اسباب متعددی که موجب بروز نتیجه نهایی گردیده ، آن سببی که سزاوار تحمل مسؤلیت بیش تر 
است را شناسایی کنیم حال این رابطه سببیت در تعدد اسباب ممکن است به سه صورت مطرح باشد: طولی، 

عرضی و یا اجمالی
1. قاعده ترتب اسباب :ترتب، در لغت به معنای توقف وجود چیزی بر دیگری است و در اصطالح ، 
به معنای اجتماع دو حکم فعلی در موضوع واحد و یا اجتماع دو حکم فعلی در دو موضوع در یک زمان 
می باشد، به گونه ای که مکلف قادر به امتثال هر دو باهم نیست و این در جایی است که یکی از دو حکم 
، مطلق و دیگری مشروط به عصیان حکم مطلق یا مشروط به بنای مکلف بر عصیان حکم مطلق باشد. 
اجتماع دو امر فعلی در دو موضوع، مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند، ولی یکی مؤمن و دیگری 
منافق باشد. و اجتماع دو امر فعلی در یک موضوع، مثل آن که ورود در ملک غیر، بی اذن مالک ، به عنوان 
مقدمه نجات دادن غریق ، واجب شود؛ در این مورد، هر گامی که در ملک غیر بر میدارد از جهت مقدمه 
برای نجات دیگری واجب و از جهت غصب ملک دیگران حرام است؛ در این جا ترتب بین دو حکم در یک 

موضوع پیش آمده است 
هرگاه در یک حادثه دو یا چند سبب، یکی بعد از دیگری تأثیر گذار باشد و موجب حادثه گردند،  اثر 
گذاری با تقدم و تاخر(  در این صورت اجتماع اسباب طولی تحقق می یابد . ماده 535 قانون مجازات 
اسالمی 1392 » هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقـوع جنـایتی بـه نحـو سبب و به صورت 
طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایـت قبـل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد 
ضامن است مانند آنکه یکـی از آنـان گـودالی حفـر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به 
سبب برخورد با سـنگ بـه گـودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگـر آنکـه 
همـه قصـد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود . » 1- اجتماع 

اسباب در این ماده به صورت طولی است نه عرضی
2. به طور خالصه می توان گفت که مقنن در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 ، در مورد اجتماع 
طولی اسباب ( که شاید بتوان گفت آن هم در واقع نوعی اجتماع سبب و مباشر است که در آن نقش مباشر 
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بسیار ضعیف می باشد) سه مالک مختلف یعنی زمان حدوث اسباب ، زمان تأثیر اسباب و قصد اسباب را، 
مد نظر قرار داده و با توجه به این سه مالک، چهار حالت را طبق مواد536 و 535 پیش بینی کرده است : ب 
) هر گاه اسباب متعدد عامد نباشند، طبق قسمت اول ماده 535، سبب مقدم در تأثیر مسئول خواهد بود، 

حتی اگر مؤخر در حدوث باشد .
اسباب عرضی : اسباب عرضی هرگاه چند نفر در ارتکاب عمل زیان بار باهم همکاری نمایند و در انجام 
عملیات اجرایی باهم مشارکت داشته باشند، و نتیجه هم مستند به عمل هر دو باشد شریک هستند. برای 
مثال هرگاه چند نفر به کمک یکدیگر سنگی را از دامنه کوهی بغلطانند و سنگ به اتومبیلی که از جاده 
می گذشته آسیب برساند و راننده را مجروح گرداند. آن چه از نظر تحلیلی می توان گفت: آن است که تمامی آن 
ّ اشخاص، در غلطاندن سنگ موثر بوده و علت واحد برای حرکت سنگ بودهاند و هر یک به تناسب مقدار 
فعالیت خود در حرکت دادن سنگ، مسئول جبران زیان وارده میباشند، ولی در عمل تشخیص مقدار فعالیت 
هر یک به طور دقیق، مشکل و در بعضی موارد محال است، برای مثال هرگاه بین اشخاصی که سنگ را 
غلطانیده اند، یک جوان قوی و یک پیر مرد 80 ساله و دو پسر بچه 17 ساله و 13 ساله بودهاند و فرض شود 
که بدون فعالیت هر یک از آن ها، سنگ حرکت داده نمیشد، مقدار دقیق فعالیت هر یک را نمی توان تعیین 

نمود، در این خصوص نظرات فقهاء و حقوقدانان مختلف است.
رای ، قرار و حکم : رای ، تصمیم قضایی است که در آن سرنوشت دعوی طرح شده توسط دادگاه 
مشخص می شود رای اعم از حکم و قرار است .اگر رای صادره در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع 
دعوی جزئًا یا کاًل باشد ، آن را حکم می گویند . قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 299، آراء صادر شده از 
دادگاه ها را به دو نوع حکم و قرار تقسیم می کند. بر اساس این ماده ” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت 
دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود “. در واقع این ماده 
معیارهای تشخیص حکم را بیان کرده است قرار تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کاًل یا بعضًا قاطع خصومت 
نباشد و در خصوص ماهیت دعوی تصمیم گیری نشود را قرار می گویند .قرار در لغت به معنای ثبات و 
استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید است .در اصطالح حقوقی قرار عبارت است از تصمیم قضایی، 
که از سوی مقام قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در 
جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا 

درمورد اشیاء و اموال آنان باشد.
قرارها مانند احکام ، رای شمرده شده و قسمت عمده ی تصمیمات دادگاه ها را تشکیل می دهند .

 قصور و تقصیر: قصور یعنی ترک فعل یا قانون الزامی بدون این که مسامحه ای در کار باشد مانند 
کسی که به تازگی وارد کشوری شده و به علت آشنا نبودن به قوانین آن کشور و جهل به قانون عملی را 
که می بایست انجام می داده انجام ندهد و برعکس عملی را که نباید انجام می داده انجام داده است این فرد 
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مرتکب قصور شده است چون هیچ عمدی در کار نبوده و از روی نادانی و جهل به قانون وبه صورت سهوی 
مرتکب خالف شده است اجزای قصور عبارتند از بی احتیاطی ، بی مباالتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت 
گاهی  نظامات دولتی و اما تقصیر به اجتناب و خودداری از انجام دادن کاری که شخص با وجود اطالع و آ
و توانایی انجام آن از انجام دادن آن کار خودداری کند را گویند در واقع در تقصیر یک عمدی نهفته است 
بدین معنی که رفتار مرتکب آن چنان فاحش بوده است که گویی فرد تا حدودی خواستار انجام آن بوده است 
به همین دلیل مجازات کسی که مرتکب قصور شده است صرفا جنبه مدنی دارد اما مجازات کسی که مرتکب 

تقصیر شده است جنبه کیفری دارد .
مفهوم تقصیر در قانون مجازات اسالمی

تبصره ماده 145 قانون مجازات اسالمی در تعریف تقصیر مقرر می دارد: »تقصیر اعم از بی احتیاطی و 
بی مباالتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها، حسب مورد، 

از مصادیق بی احتیاطی یا بی مباالتی محسوب می شود«.
با توجه به این تعریف، برخی از نویسندگان حقوق جزا  نتیجه گرفته اند که ماهیت تقصیر پیش بینی 
احتمالی نتیجه از رفتار است. چنانچه شخصی با وجود قابل پیش بینی بودن نتیجه، اقدام به رفتاری نماید، 

مرتکب تقصیر شده است.
مسؤولیت ناشی از تقصیر: در اصطالح مدنی، مسؤولیت به معنای تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری 
که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد 
. در فقه نیز برای مسؤولیت از واژه ضمان استفاده شده است. مسؤولیت چهره های مختلفی دارد که نام 
برخی از آن ها عبارت است: مسؤولیت اخالقی، مسؤولیت تقصیری، مسؤولیت تضامنی، مسؤولیت مدنی، 

مسؤولیت جزایی و ... .
از میان انواع مسؤولیت شاید بتوان از مسؤولیت تقصیری و مسؤولیت مدنی در بحث حاضر بهره جست. 
مسؤولیت مدنی را می توان اینگونه تعریف کرد که مسؤولیت مدنی عبارت است از مسؤولیت شخصی که در 
مقام جبران خسارت قرار می گیرد. به عبارتی، »مسؤولیت در مقام خسارتی که شخص)یا کسی که تحت 
مراقبت یا اداره شخص است( یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می کند و هم چنین مسؤولیت 

شخص بر اثر تخلف از انجام قرارداد«.
مسؤولیت مدنی در مقابل مسؤولیت کیفری قرار می گیرد و خود به دو بخش تقسیم می شود:

1. مسؤولیت قراردادی؛
2. مسؤولیت خارج از قرارداد.

مسؤولیت تقصیری مرادف مسؤولیت خارج از قرارداد و از انواع مسؤولیت مدنی است و اصطالح 
مسؤولیت تقصیری عماًل در حقوق ما متروک شده است و از آن با عنوان مسؤولیت خارج از قرارداد یا 
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الزامات خارج از قرارداد نام برده می شود.
مسؤولیت حقوقی به طور عام و مسؤولیت مدنی به طور خاص بدون فعل محقق نمی شود، بر خالف 
مسؤولیت اخالقی که ممکن است تنها با اندیشه و فکری نادرست تحقق یابد.  به عبارت دیگر در مسؤولیت 
مدنی فعل زیان آور، شرط تحقق آن است، منتها در مسؤولیت مبتنی بر تقصیر الزم است این فعل تقصیر 

محسوب شود.
مبنای اصلی مسؤولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، نظریه تقصیر است، بنابراین طبق قاعده، فعل 
زیان بار اصواًل باید تقصیر محسوب شود تا شخص مسؤول به شمار آید. برخی از بزرگان حقوق در این باره 

گفته اند که فعل زیان بار الزم است نامشروع باشد. 
 مسؤولیت کیفری: مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی سابقًا باهم مخلوط بوده است. مجازات کسی 
که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود بود، چنان که دیه در حقوق 

اسالم نیز همین مفهوم را داشت.
با پیشرفت علم حقوق، به هر مبحث، به صورت تخصصی نگریسته شد و ابعاد مختلف هریک از 

اصطالحات، آشکار شد.
در تعریف مسؤولیت کیفری، میان اساتید حقوق اختالف نظر مشاهده می شود و تعریف واحدی از آن 
ارایه نشده است. برخی از حقوقدانان معتقدند که مسؤولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص 

برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.
برای  آن جبران خسارت  تبع  به  و  تعریف، تحمل مجازات  این  در  همان طور که مالحظه می شود، 
اشخاصی در نظر گرفته می شود که دارای اهلیت باشند اما باید دانست که درست است که مسؤولیت کیفری 
برای اشخاصی که دارای قوه تمیز نباشند قابل تصور نیست اما جبران خسارات وارده از سوی آنان پذیرفته 
شده است و شخص فاقد قوه تمیز، در صورت تقصیر، از مسؤولیت جبران خسارت مبری نیست. ماده 
149 قانون مجازات اسالمی در این خصوص مقرر می دارد: »هرگاه مرتکب جرم در زمان ارتکاب جرم دچار 
اختالل روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری 

ندارد«.
هدف از بار کردن مسؤولیت کیفری بر شخص مقصر و به مجازات رساندن ایشان، این است که شخص 
مرتکب متنبه شود و سایر اشخاص نیز متوجه سختگیری قانون گذار نسبت به تعرض به حقوق جامعه گردند 
و از این طریق، هم بتوان خسارات وارده را جبران نمود و هم به نوعی از وقوع جرایم پیش گیری نمود. در 
واقع مسؤولیت کیفری شخص مقصر، در نتیجه واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان 

نشان می دهد.
مسؤولیت کیفری را باید تنها ناظر به موردی بدانیم که قانون عملی را منع کرده است یا به عبارت بهتر، 
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عملی دارای مسؤولیت کیفری می باشد که در قانون جرم انگاری شده باشد. برعکس، در مسؤولیت مدنی 
الزم نیست که قانون گذار تمام مصادیق آن را بیان کند و به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت کسی که بر 

خالف حق و در اثر بی  مباالتی و بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد می آورد، باید آن را جبران کند.
مسؤولیت کیفری همیشه همراه جبران خسارت نیست و گاهی اوقات در برخی جرایم، زیاندیده وجود 

ندارد و در واقع می توان گفت که جامعه به عنوان زیاندیده شناخته می¬شود.
اقدامات حمایتی قانون گذار از فرد حادثه دیده از کار

بیمه : بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمه گذار نامیده 
می شود، به طرف دیگر، که بیمه گر نامیده می شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می شود، 

مطابق اصول بیمه منتقل می شود.
بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار چیست؟

بیمه مسئولیت، بیمه ای است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود که هر گاه بیمه گذار در عقد معین 
به سبب تخلفی از تعهد خود ملزم به پرداخت خسارتی به نفع متعهد )زیان دیده( آن عقد شود بیمه گر آن 
خسارت را بپردازد. در خصوص بیمه مسئولیت مدنی حوادث ناشی از کار عبارت است از مسئولیتی که 
کارفرما در صورت مقصر بودن خودش از یکی از شرکت های بیمه خریداری می نماید یا به عبارت دیگر 

مسئولیت خود را در مقابل کارگران به شرکت بیمه واگذار می نماید.
ماده 60 قانون تامین اجتماعی : حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب 
آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا 
مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه 
کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی 
و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می شود 
مشروط بر این که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی در زمان عادی 
رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد ،حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه 

شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
ماده 65   قانون تامین اجتماعی: در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات 
 الزم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا 
به  اطالع سازمان برساند. درصورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد، 

سازمان تأمین اجتماعی هزینه های مربوط را خواهد پرداخت.
ماده 66 قانون تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت 
مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط  الزم از طرف کارفرما 
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یا نمایندگان او بوده سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق 
ماده 50 این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

تبصره 1  : مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری 
الذمه شود.

تبصره 2  : هرگاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد درصورت وقوع حادثه 
سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصا کمک های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده 
انجام خواهند داد و شرکت های بیمه موظفند خسارت های وارده به سازمان ها را در حدود تعهدات خود 

نسبت به شخص ثالث بپردازند.
 *- با توجه به انحالل سازمان تأمین خدمات درمانی مفاد این ماده صرفا مربوط به سازمان تأمین 

اجتماعی است.
بیماری : طبق بند 7 ماده 2 قانون وضع غیر عادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی 
را ایجاب  می کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می شود یا این که موجب هر دو در آن واحد 

می شود.
ماده 50 قانون تامین اجتماعی : مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه های 
نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه اجتماعی روستاییان 
باشد، هم چنین هزینه های انجام شده طبق مواد 90، 66 و خسارات مذکور در مواد 98 و100 این قانون در 
حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله 

مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد.
 آیین نامه اجرایی این ماده مصوب 1355/10/25 وزارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی می باشد. 	

3- 8 تعریف حادثه در قانون تامین اجتماعی  
بند 8 ماده 2 قانون تامین اجتماعی حادثه را این گونه تعریف کرده است:

حادثه اتفاق پیش بینی نشده ای است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی 
رخ می دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می  شود.  

اما در خصوص حادثه ی ناشی از کاردر ماده 60 قانون تامین اجتماعی حادثه ی ناشی از کار، حادثه ای 
دانسته شده است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد، پس الزم است که حتما 

فرد توسط کارفرما بیمه شده باشد تا بتوان وی را مشمول دو قانون فوق دانست.
هم چنین وزارت تعاون، کار و رفاه و امور اجتماعی حادثه ناشی از کار را این گونه تعریف کرده است: 
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حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی است که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی 
مرگبار یا غیر مرگبار همراه می باشد.

منظور از “حین انجام کار” به تمام زمان هایی گفته میشود که فرد بیمه شده در کارگاه یا موسسات و یا 
سازمان های وابسته به کار خود و تحت مدیریت کارفرما است مشغول می باشد. این اصطالح شامل مواردی 
که کارگر به دستور کارفرما درحال انجام ماموریت ولو خارج از محیط کار است نیز می باشد. توجه به این 
نکات ضروری است که حتی اگر فرد بیمه شده در حال کمک به سایر آسیب دیدگان ناشی از کار باشد )سایر 

بیمه شدگان( بازهم مشمول قانون فوق خواهد بود.
حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. 
مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان ها و 
محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد.
اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و 
برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب می شود مشروط بر این که حادثه در 
زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حادثه ای که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات 

سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.
هنگامی که از جنبه ی وظایف کارفرما بنگریم، وی نیز دارای مجموعه وظایفی در قبال کارگر می باشد 

که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تامین محیط امن و بهداشتی در کارگاه و یا محیط کار  	
کارفرما می بایست امکانات و تجهیزات به روز و غیرفرسوده را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد. 	
ارائه ی آموزش های الزم و ضروری مرتبط با کار حتی در خصوص ابزارآالت مورد استفاده اشاره کرد.  	
الصاق دستورالعمل ها در کارگاه. 	
 برگزاری دوره های آموزشی و…  	

درصورتی که جمیع شرایط فوق وجود داشته باشد و با این حال حادثه ای برای هریک از بیمه شدگان رخ 
بدهد ، “حادثه در حین کار” محقق شده و کارفرما مسئول شناخته خواهد شد. 

در خصوص حوادث ناشی از کار قانون برای کارفرما پس از بروز حادثه وظایفی را پیش بینی نموده است:
الف( اقدامات اولیه ی الزم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه به عمل آورد.

ب( حوادث ناشی از کار باید در دفتر ویژه ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعالم 
می شود ثبت شود و سریعا به صورت کتبی به اطالع اداره ی کار و امور اجتماعی محل برسد.

ج( ظرف سه روز اداری کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را به شعبه ی صندوق تامین 
اجتماعی محل اطالع دهد. و فرم ویژه ی حادثه را تکمیل نماید.
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حوادث ناشی از کار به  نوع  محیط و شرایط انجام کار ، نوع ابزار و ادوات مورد استفاده  دارد و می توان  
آن ها را به  دو دسته  مستقیم  و غیرمستقیم  تقسیم  کرد:

1-3-8 حوادث مستقیم  
منظور از حوادث مستقیم حوادثی است که انسان در به وجود آمدن حادثه سهم اصلی را دارند و انسان 

در آن به طور مستقیم تاثیر می بیند مانند:
جابجا کردن  کاال 	
کار با ماشین آالت  	
سقوط  اشیاء 	
افتادن  کارگر از ارتفاع  	
استفاده  غیرصحیح  از ابزار کار 	
افتادن  به  علت  لیز خوردن  	
برخورد با مانع ، سوختگی  	

2-3-8 حوادث غیرمستقیم  
همان طور که از اسم آن مشخص است به طور غیرمستقیم روی افراد تاثیر می گذارد و معموال انسان در 

آن نقش مستقیمی را ندارد مانند:
نور نامناسب  	
صدای  بیش  از حد 	
عدم  تهویه  خوب  	
نامناسب  بودن  درجه  حرارت  محیط  کار 	
طوالنی  بودن  ساعات  کار 	
سرعت  بیش  از حد تولید و… 	
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4- 8 تعریف مسئولیت کارفرما درقبال حوادث ناشی از کار  
نکته اول: به طور کلی در صورت اهمال کارفرما از انجام هریک از وظایف مذکور در باال، می توان وی را 
مقصر دانست و برای جبران خسارات وارده وی را طرف دعوی حقوقی قرار داد. نکته ی قابل ذکر آنکه حتی 
اگر کارفرما نیروهای غیر متخصص را برای انجام کارهایی که نیازمند تخصص ویژه است استخدام نماید، 

بازهم مسئول شناخته خواهد شد.
نکته دوم: در صورتی که کارفرما کلیه ی اقدامات الزم و قانونی فوق را به عمل آورده باشد ، پس از 
طرح دعوی حقوقی در محاکم دادگستری، و پس از جلب نظر بازرس ویژه ی وزارت کار و یا ارجاع امر 
به کارشناس دادگستری حسب مورد، ممکن است بتوان “کارگر” را مسئول شناخت و نتیجه به این شکل 
خواهد بود که اگر تقصیر کارگر ثابت شود، تنها تا سقف همان میزان که فرد کارگر بیمه است خسارت وارده 
جبران می شود؛ و اگر در نتیجه ی عمل وی خساراتی به کارفرما نیز وارد شده باشد ، وی مسئول جبران آن 

خسارات نیز خواهد بود.
اگر تقصیر کارفرما ثابت شود عالوه بر مبلغ بیمه، دیه و همین طور مجازات های پیش بینی شده نیز در 

انتظار کارفرما خواهد بود.
نکته سوم: ذکر این مطلب ضروری به نظر میرسد که یکی از تخلفات رایج کارفرمایان استخدام کارگران 
زیر 15 سال است و چون به کارگیری افراد زیر 15 سال به طور کلی ممنوع است، کارفرما در هرحال مسئول 

است و مجازات می شود.
نکته چهارم: مطابق تبصره 3 ماده ی 295 قانون مجازات اسالمی: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را 
برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع 
شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، 
شبه عمدی، یا خطای محض است. پس اگر قتل و ضرب و جرحی رخ دهد، که در صورت رعایت مقررات 
مربوطه توسط کارفرما این اتفاق نمی افتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود و باید دیه 

پرداخت شود و البته هر مورد نیز به تشخیص قاضی ممکن است حبس نیز داشته باشد.
نکته پنجم: مطابق ماده 66 قانون بیمه ی تامین اجتماعی اگر ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از 
عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی ازعدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از 
طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هزینه های 
مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.در 
نهایت هرگونه اختالف پیش آمده که در خصوص خسارات وارده به کارگر باشد به “هیئت حل اختالف کار” 

ارجاع داده می شود و آن جا تصمیم گیری می کنند.
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5- 8 اقدامات الزم در صورت وقوع حادثه ناشی از کار  

1-5-8 به موجب ماده ٦٥ قانون تامین اجتماعی  
کارفرمایان مکلفند در زمان وقوع حادثه ناشی از کار  اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع 
حادثه دیده به عمل آورده و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری کتبًا به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد. 
سازمان نسبت به ثبت آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگان تحت پوشش مستند به تعریف ارائه شده ذیل 
ماده 60 قانون تامین اجتماعی  اقدام می نماید . حوادث ناشی از کار اعالمی از سوی سازمان پزشکی قانونی 

حسب ارجاع از سوی مراجع قضایی و متقاضیان و اعالم آن ها به عنوان حادثه ناشی از کار ثبت می شود.

2-5-8 به استناد بند هـ ماده 96 قانون کار  
اداره کل بازرسی کار نسبت به بررسی ، تحلیل و انتشار آمار حوادث ناشی از کار اقدام می نماید . حادثه 
ناشی از کار ، حسب شکایت حادثه دیده یا اولیاء دم و ارجاع از سوی مقام قضایی به ادارات کل تعاون کار و 

رفاه اجتماعی ، توسط بازرسان کار سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفته و ثبت می شود .
جهت بررسی حوادث ناشی از کار الزم است اقدامات زیر صورت پذیرد:

مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکواییه یا دادخواست 	
بررسی شکواییه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی 	
مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کالنتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور  	

اجتماعی و پزشکی قانونی
مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه  	

کالنتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه 
توسط بازرس کار

 تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کالنتری، به منظور  	
ارجاع به مرجع قضایی برای ابالغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده و صدور رای

گاهی الزم را داشته  برای ارائه خدمات به افراد حادثه دیده الزم است افراد حادثه دیده نسبت به قوانین آن آ
باشند که در این خصوص قابل ذکر است که خدمات درمانی کارگری که حین انجام وظیفه دچار حادثه شده 

است عبارت است از:

3-5-8 به استناد بند هـ ماده 96 قانون کار  
بیمه شدگان و افراد خانواده آن ها از زمانی که مشمول مقررات می گردند در صورت مصدوم شدن بر اثر 
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حوادث یا ابتال به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند خدمات پزشکی که به عهده صندوق 
تامین اجتماعی است شامل کلیه اقدامات درمانی:

 سرپایی  	
بیمارستانی 	
تحویل داروهای الزم  	
انجام آزمایشات تشخیص طبی 	

6- 8 هزینه های کارفرما در صورت تقصیر در حوادث ناشی از کار  
پرداخت خسارت به صندوق تأمین اجتماعی جهت برقراری مستمری و یا غرامت نقص عضو مستند به  	

ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
مجازات های مقرر در فصل یازدهم قانون کار از جمله مواد 171 و 176  قانون کار 	
جرائم موضوع جنبه عمومی جرم 	

در خصوص شناسایی مقصر حادثه در حوادث ناشی از کار قابل ذکر است که، تعیین مقصر حادثه به 
عهده مقام محترم قضایی است. ولی در صورت صدور دستور مقام محترم قضایی مبنی بر تعیین مقصر، 
بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری می توانند نظر مشورتی در این رابطه به مقام قضایی ارائه نمایند 

.در خصوص تعیین مقصر الزم است به نکات زیر توجه نمود:
1. در صورت ورود غیرمجاز افراد متفرقه به کارگاه مقصر چه کسی است ؟

مطابق ماده 10 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:
کارگاه ساختمان باید به طور مطمئن و ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن 
جلوگیری شود. هم چنین نصب تابلوها و عالئم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف 
کارگاه ساختمانی ضروری است. باز با وجود این موارد در صورت وقوع چنین اتفاقی کارفرما نیز مقصر 

خواهد بود و به صورت کلی کارفرما در محدوده کارگاه دارای مسولیت قانونی می باشد.
2. در صورتیکه عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی علت حادثه شناخته شود آیا مقصر حادثه کارفرما 

می باشد؟
به موجب تبصره 2 ماده 95 قانون کار:

چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار 
وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های الزم و تذکرات قبلی 
بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و همین عامل از علل بروز حادثه باشد 

کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.
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7- 8 مبانی حقوقی مسئولیت در حوادث ناشی از کار  

1-7-8 مبانی مسئولیت مدنی  
درخصوص مبنای مسئولیت مدنی سه نظریه معروف وجود دارد:

1. نظریه تقصیر: طبق این نظریه هرگاه شخصی جانب احتیاط را رعایت نکرده و یا از مقررات عدول 
کرده و دچار حادثه شود مقصر شناخته می شود.

2. نظریه خطر: مطابق نظریه خطر به ازای فایده ای است که شخص از فعالیت خود می برد. در اثر 
این فعل اگر شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیا تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد کند مسئول آن 

حادثه به شمار می رود و باید از عهده خسارت مربوطه برآید.
3. نظریه تضمین حق: مطابق با این نظریه به محض اینکه حقی از بین رفت و زیانی وارد شد حامل 
زیان باید آن را جبران نماید. در این نظریه اثبات رابطه علیت بین عمل عامل و زیان وارده یا وجود نفعی در 

فعالیت عامل زیان برای اثبات مسئولیت الزم دیده نمی شود

2-7-8 قوانین مرتبط با حوادث ناشی از کار و ارتباط آن با مبانی مسئولین مدنی  
ماده 1 مسئولیت مدنی: هر کس بدون مجوز قانونی عمدًا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سالمتی 
یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر  که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده 
لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود  

می باشد.
ماده 12 مسئولیت مدنی: کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند 
که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به  مناسبت آن وارد شده است مگر این که 
محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا این که اگر  احتیاط 
های مزبور را به عمل می اوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی  بود کارفرما می تواند به واردکننده 

خسارت در صورتی که مطابق قانون  مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده 13 مسئولیت مدنی: کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را 
در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه  نمایند. بدین ترتیب هر کارگر خود به خود و به 
حکم قانون نسبت به حوادث ناشی از کار بیمه می شود و کارفرما نیز موظف است حق بیمه را بپردازد و این 
امر مفهومی جز مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار هر چند مبتنی بر اهمال و بی احتیاط کارگر 

باشد ندارد.
ماده 333 مسئولیت مدنی: صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب 
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شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی  حاصل شود که مالک مطلع بر آن بوده و یا از 
عدم مواظبت او تولید شده است.

ماده 1384 بند 1 مسئولیت مدنی: شخص نه تنها مسئول خسارتی است که در اثر عمل خود به 
دیگری می زند، مسئول خسارتی هم که به اشخاص تحت مسئولیت او سبب می شوند هست.

ماده 36 سازمان تامین اجتماعی: مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول  پرداخت  
حق  بیمه  سهم  خود و بیمه  شده  به  سازمان  می باشد و مکلف  است  در موقع  پرداخت  مزد یا حقوق  و مزایا سهم  
بیمه  شده  را کسر نموده  و سهم  خود را بر آن  افزوده  به  سازمان  تأدیه  نماید. در صورتی  که  کارفرما از کسرحق  
بیمه  سهم  بیمه  شده  خودداری کند شخصًا مسئول  پرداخت  آن  خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت  حق  بیمه  

یا عدم  پرداخت  آن  رافع  مسئولیت  و تعهدات  سازمان  در مقابل  بیمه  شده  نخواهد بود. 
تبصره ـ بیمه  شدگانی  که  تمام  یا قسمتی  از درآمد آن ها به  ترتیب  مذکور در ماده  31 این  قانون  تأمین  می شود 
مکلفند حق  بیمه  سهم  خود را برای  پرداخت  به  سازمان  به  کارفرما تأدیه  نمایند ولی  در هر حال  کارفرما مسئول  

پرداخت  حق  بیمه  خواهد بود.

8- 8 مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کارفرمایان و اشخاص ثالث زیان دیده:  
1. چون اداره کارگاه با کارفرما است، او باید کار را به کاردان بسپارد و نظمی برقرار کند که از اضرار به 
دیگران جلوگیری شود و طبیعی است که در حوادث از این دست باید کارفرما را سبب قویتر شمرد و دست 
کم سهم او را برابر در این راه به حساب آورد و نیز شخص به طور معمول مسئول کار کسانی قرار می گیرد 
که با نظارت و هدایت او فعالیت می کنند. پس اگر خسارتی ناروا به دیگری زنند فرض بر این است که به 
درستی هدایت نشده اند و مسئول مربوطه در این ماده زمینه بی مباالتی کرده است. )ماده 12 قانون مسئولیت 
مدنی( به این ترتیب اگر از فعل کارگر خسارتی به بار آید چنین فرض می شودکه او در انتخاب کارگر شایسته 
و پیش گیری از اضرار به غیر احتیاط الزم را نکرده و به همین علت در صورتی که محرز شود تمام احتیاطی را 

که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کند را به عمل آورده باشد از مسئولیت مبرا می شود.
2. کارفرما از نیروی کارگران برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده می کند و در این مسیر در 
صورتیکه خطرهایی را به وجود آورد که سبب حادثه شود،  مطابق با عدالت اجتماعی؛ کسی که از کار و 
کارگاه ها سود می برد نسبت به زیان های ناشی از آن نیز مسئول است.از طرفی کارفرما نیز با بیمه کردن 
مسئولیت خویش را انتقال می دهد. در این رابطه حق بیمه را در زمره هزینه های کارگاه می آورد و در قیمت 
تمام شده کاال تحمیل می کند.)لذا به نوعی با افزایش قیمت تمام شده هزینه این مسئولیت به آحاد اجتماع 

منتقل می شود که از نظر شرعی نیاز به فتوای علما دینی دارد(.
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3. کارفرما ایمنی ناشی از فعالیت کارگران را تضمین می کند و مسئولیت او در برابر زیان دیده به عنوان 
ضامن کارگر است و به همین دلیل پس از جبران خسارت می تواند به کارگر رجوع کند. امکان رجوع کارفرما 

به کارگر نشان می دهد که:
 اوال، مسئولیت کارفرما ناشی از فعل دیگران است 

ثانیا، کارفرما ضامن اعمال کارگر در خسارات ناشی از کار است.
4. اجرای طرح های فنی به وسیله دو صنف متمایز از هم انجام می شود،کارگران یا کارکنان و پیمان کاران. 
تمام کسانی که در برابر دستمزد، اموری را بر عهده می گیرند در زمره کارکنان محسوب می شوند. کارفرما از 
ابتدا تمام وسایل و مواد اولیه و تقسیم و تنظیم فعالیت کارگاهی را به عهده دارد در حالی که پیمانکار ابتکار 
به کاربردن وسایل و تنظیم کار را به عهده دارد . به این ترتیب کارفرما در رابطه با حوادثی که ناشی از وظایف 

پیمانکار است مسئولیتی ندارد .
5. در فرضی که حادثه نتیجه ایمن نبودن وسایل ابزارهای کار یا تعلیمات نادرست کارفرما یا بی نظمی 
سیستمی و مانند این ها باشد، مسئول نهایی در خصوص حادثه کارفرما است. یعنی اگر حادثه دیده از 
مسئولیت نوعی او درباره کارگران استفاده کند و از او خسارت  بگیرد کارفرما حق رجوع به کارگر را ندارد .  
6. اجرای طرح های فنی می تواند به وسیله دو گروه متمایز از هم انجام شود،کارگران یا کارکنان و یا 
پیمان کاران. کارفرما تمام وسایل و مواد که در انجام کار نیاز است را تهیه می کند و در برابر دستمزد از این 
گروه از افراد کار می گیرند. این افراد در زمره کارکنان محسوب می شوند. کارفرما تقسیم اولیه کار و تنظیم 
فعالیت های کارگاهی را به عهده دارد در حالی که پیمانکار ابتکار به کار بردن وسایل و تنظیم کار را به 
عهده دارد. لذا کارفرما در رابطه با حوادثی که ناشی از انجام وظایف گمارده شده توسط پیمانکار است هیچ 

مسئولیتی ندارد .
برای درك بهتر مسایل حقوقی حوادث به ذکر یك مثال در خصوص حوادث ناشی از برق گرفتگی 

می پردازیم. حوادث برق گرفتگی به چهار دسته تقسیم میشود:
1. اتصال عمدی به شبکه برق جهت سوء استفاده یا سرقت تجهیزات ، تابلوها و سیم های انتقال : 

در صورت اثبات احراز محکومیت، شخص خاطی برابر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بایستی نسبت به 
جبران خسارت اقدام نماید. هم چنین در صورت فوت شخص خاطی پس از تأیید و گواهی پزشکی قانونی 
مبنی بر فوت بر اثر عبور جریان برق از بدن، شخص مزبور و یا همدستان او 100% خطا کار بوده و مسئول 

جبران خسارات وارده می باشند.
2. عدم تطابق با استانداردها و نیز عدم نظارت مستقیم بر عملکرد پرسنل زیرمجموعه :

• پایین بودن ارتفاع سیم ها: پایین بودن ارتفاع سیم ها از حد مجاز تعیین شده شرکت توزیع برق می تواند 
باعث بروز حادثه شود. در این خصوص می توان به مصوب شماره 29052 وزارت نیرو در ارتباط با حریم 
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خطوط برق اشاره نمود. در صورت سهل انگاری وزارت نیرو و عدم نگه داری درست شبکه برق و بی تفاوتی 
اشخاص به پآیین بودن سیم هاو بروز حادثه می توان سهم تقصیر هر عامل را به صورت زیر تعریف نمود:

اداره توزیع برق %90 	
شخص خاطی %10 	

3. عدم نظارت مستقیم بر کار کارگران، پیمان کاران و مباشران: با توجه به جمیع جهات، درصورت بروز 
حادثه، پس از جمع آوری شواهد و بررسی آن می توان بسته به رعایت موارد اشاره شده از سوی کارفرما و 
کارگر سهم تقصیر هر یك را در بروز حادثه تعیین نمود. برای نمونه اگر اداره توزیع برق منطقه ای برای نگه داری 
شبکه انتقال تحت پوشش خود طبق قرارداد از پیمانکار واجد شرایط استفاده نماید و آن پیمانکار بخشی 
از عملیات کابل کشی وتعمیر شبکه را به پیمانکار درجه دوم ارجاع نماید و فرضا هر دو پیمانکار مسئولیتی 
در خصوص پایین بودن سیم های شبکه نداشته و در طول مدت قرارداد به دلیل پایین بودن غیرمجاز ارتفاع 
سیم های برق فشار قوی و عدم توجه اداره برق و نیز بی توجهی پیمان کاران مربوطه بر اثر بی احتیاطی، یکی 
از کارگران پیمانکار دوم دچار برق گرفتگی شود. می توان سهم تقصیر هر یك را در بروز حادثه به شرح ذیل 

بیان نمود:
اداره توزیع برق %50 	
پیمانکار فرعی %40 	
شخص خاطی %10 	

4. ایمن نبودن تجهیزات یا کارگاهها ، اشکال در نصب و عدم مراقبت و نگه داری از تجهیزات : در 
صورتی که حادثه به یکی از دالیل فوق ایجاد شده باشد با در نظر گرفتن شرایط، میزان مسئولیت ایجاد حادثه 

را می توان به به صورت زیر تعریف نمود:
• صاحبان کارگاهها یا تولیدکنندگان تجهیزات به شرط وقوف بر وجود عیب در دستگاه یا عدم مراقبت 
از کارکرد صحیح آن مسئول خسارت هایی هستند که از خراب بودن دستگاه ها یا ایمن نبودن کارگاه ها حاصل 
می شود. بنابراین در صورت وقوع حادثه مثال به دلیل وجود برق در بدنه دستگاه یا نداشتن سیم ارت مطمئن 

مسئولیت ناشی از ایجاد حادثه را با توجه به شرایط وقوع حادثه می توان به صورت زیر تقسیم نمود
مسئول کارگاه به دلیل عدم توجه به خراب بودن دستگاه %80-90 	
فرد حادثه دیده به دلیل بی احتیاطی %20-10 	

الزم به ذکر است که ارائه مستندات مربوط به آموزش و استفاده از تجهیزات ایمنی و حضور مستقیم و 
نظارت سرپرست نسبت درصد های فوق را به شدت تغییر خواهد داد.

• در صورتی که تجهیزات مورد استفاده فی نفسه سالم بوده و حادثه در اثر عدم رعایت اصول فنی اتفاق 
افتاده و عدم نگه داری صحیح دستگاه اتفاق افتاده. 

مسئول پیمانکاری %50 	
بهره بردار %50 	
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9- 8 نحوه اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی  

1-9-8 مدارک و مستندات  الزم جهت اجرای ماده 66 قانون  
مدارک  بدوًا  می بایست  مقصر،  ازکارفرمای  و وصول خسارت  مذکور  قانونی  ماده  اعمال  به منظور 
مشروحه ذیل )حسب مورد در صورت وجود( توسط واحد امور فنی بیمه شدگان جمع آوری تا زمینه اقدام 

فراهم شود.
گزارش حادثه اعالم شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه  	

مربوطه.
گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تایید ناشی از کار بودن حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون. 	
گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در مواردی که حادثه به علت عدم رعایت  	

مقررات حفاظت فنی در کارگاه های مشمول مقررات قانون رخ داده باشد، با درج علل، میزان مسئولیت و 
تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه بابت فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو باشد.

گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصالح در خصوص بروز بیماری ناشی از عدم  	
رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط  الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی.

نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی از کار که توسط مقام محترم  	
قضایی ارجاع شده است.

آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از کار که در آن کارفرما به جهت عدم  	
رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از کار مقصر شناخته شده باشد.

 در پرونده هایی که مفاد گزارش های تقدیمی و آرای صادره از سوی محاکم با یکدیگر تعارض دارد 
واحدهای اجرایی مکلفند برای حل آن به طرق زیر اقدام نمایند :

در صورتی که تعارض بین گزارش بازرس اداره کار و نظریه کارشناس رسمی دادگستری باشد در این  	
صورت نظریه کارشناس رسمی دادگستری مالک عمل خواهد بود.

چنانچه مفاد رأی صادره از سوی مرجع قضایی به گونه ای است که اساسا تقصیری را متوجه کارفرما  	
نمی داند و بر این اساس قرار منع تعقیب صادر شده باشد، قرار مذکور مالک عمل خواهد بود. لیکن در 
حالتی که مرجع قضایی به دالیلی نظیر اعالم گذشت، مرور زمان و ... مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب 
نموده باشد در این فرض سازمان مکلف است بر مبنای نظریه کارشناس رسمی دادگستری به کارفرمای 

مقصر مراجعه نماید.
در مواردی که گزارش بازرس اداره کار وجود ندارد یا در صورت وجود، قصور کارفرما در گزارشات ارائه 
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شده مشخص نگردیده و اقدامات سازمان در راستای مراجعه به کارفرمای مقصر بالتکلیف مانده باشد، 
واحدهای اجرایی مکلفند در ابتدا با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل به منظور اخذ گزارش مذکور یا 
تکمیل آن مکاتبه نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به واحد حقوقی اداره کل تأمین اجتماعی 
استان منعکس تا واحد مذکور از طریق درخواست »تأمین دلیل« نسبت به ارجاع موضوع به کارشناس 

رسمی دادگستری جهت احراز تقصیر کارفرما و میزان آن اقدام نمایند.
توجه 1  : در مواردی که به دلیل عدم ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری از آرای مراجع قضایی 

نتوان تقصیر کارفرما را استنباط نمود باید طبق روش مذکور اقدام شود.

2-9-8 نحوه شناسایی و تعیین هزینه های وارده به سازمان  
پس از محرز شدن وقوع حادثه ناشی از کار یا بروز بیماری  حرفه ای به موجب عدم رعایت مقررات 
حفاظت فنی و بهداشتی  الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی، جهت شناسایی و تعیین خسارات و 
هزینه های وارده به سازمان در خصوص درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، غرامت مقطوع نقص 
عضو، مستمری از کار افتادگی جزیی وکلی ناشی از کار و مستمری بازماندگان واحدهای اجرایی باید به 

ترتیب ذیل اقدام نمایند :
1. هزینه های درمان

به منظور تشخیص و شناسایی هزینه های معالجه درمانی واحد اجرایی ذیربط )واحدهای اشاره شده  	
در بندهای 18 و 19 حسب مورد( مکلفند از طریق تکمیل و ارسال فرم "نمونه شماره 1" به مدیریت درمان 
استان/ منطقه اقدام نماید و متعاقبًا مدیریت درمان استان/ منطقه مربوطه باید پاسخ  الزم را با تکمیل فرم 

"نمونه شماره 2 " به واحد اجرایی منعکس نماید.
چنانچه تمام یا بخشی از مراحل معالجه بیمه شده جهت همان حادثه در سایر استان ها انجام شده باشد،  	

ضرورت دارد واحدهای اجرایی با تکمیل فرم "نمونه شماره 1" مراتب را از مدیریت درمان استان مورد نظر 
نیز استعالم نمایند.

2. هزینه های تعهدات کوتاه مدت
در مواردی که قصور کارفرما طبق مستندات بخش دوم این دستورالعمل با مشخص شدن میزان تقصیر  	

آن در وقوع حادثه ناشی از کار و یا بروز بیماری  حرفه ای محرز می باشد  الزم است تمامی غرامات دستمزد 
پرداخت شده توسط سازمان در رابطه با حادثه ناشی ازکار و یا بروز بیماری  حرفه ای در اجرای ماده 66 قانون 

لحاظ شود.
در مواردی که حادثه ناشی از کار یا بیماری  حرفه ای منجر به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیش از  	

شش ماه می شود با توجه به این که طبق توافقات به عمل آمده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال 
حاضر امکان بهره مندی از گزارشات بازرسین وزارت خانه مذکور جهت تعیین قصور کارفرما برای پرداخت 
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هزینه های ناشی از غرامت دستمزد ایام بیماری کم تر از یک سال وجود ندارد، لذا به منظور حفظ حقوق 
سازمان باید اقدامات  الزم جهت اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری به منظور احراز تقصیر احتمالی 

کارفرما و میزان آن مطابق بند "11" این دستورالعمل صورت پذیرد.
3.  هزینه های تعهدات بلند مدت

چنانچه بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری  حرفه ای، مشمول دریافت غرامت مقطوع نقص  	
عضو، مستمری از کارافتادگی جزیی یا کلی شود و هم چنین در مواردی که بیمه شده فوت و برای بازماندگان 
وی مستمری فوت ناشی از کار برقرار شود، مستمری ماهانه و کلیه مزایای جانبی مترتب بر آن مالک 

محاسبه و تعیین خسارات بلند مدت وارده به سازمان خواهد بود.
با توجه به این که وفق ماده 89 قانون، مستمری بگیران از کار افتاده کلی ناشی از کار و دریافت کنندگان  	

مستمری بازماندگان با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بند )الف( ماده 3 
قانون برخوردار خواهند شد بنابراین عین مبلغ مستمری مبناء محاسبه و تعیین خسارات خواهد بود.

10- 8 گردش کار و نحوه محاسبه، مطالبه و وصول هزینه ها   
چنانچه حادثه ناشی از کار و یا بیماری  حرفه ای صرفا منجر به ارائه  حمایت های درمانی و غرامت دستمزد  	

ایام بیماری شود با رعایت قسمت "الف" و"ب" بخش سوم این دستورالعمل واحد امور فنی بیمه شدگان 
می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره 3 "نسبت به تعیین هزینه های درمان و کوتاه مدت و اعالم آن به واحد 

درآمد جهت وصول به طور یکجا اقدام نمایند.
در صورتی که حادثه منجر به ارائه حمایت غرامت مقطوع نقص عضو 13 شود، واحد امور فنی مستمری ها  	

ضمن رعایت قسمت "الف" بخش سوم )استعالم از درمان مطابق فرم"نمونه شماره 1"( و دریافت  اطالعات 
مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد امور فنی بیمه شدگان، می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره 4 
"مجموع هزینه های درمان،کوتاه مدت و هم چنین غرامت مقطوع نقص عضو تعیین شده طبق ماده 74 قانون 

را تعیین و جهت وصول به واحد درآمد به طور یکجا اعالم نماید.
هزینه های درمان، تعهدات کوتاه مدت و غرامت مقطوع نقص عضو مشمول تبصره "1" ماده 66 قانون  	

نمی باشند لذا خسارات مذکور به طور یکجا از کارفرما وصول خواهد شد.
پس از ارسال فرم های"نمونه شماره 3 و 4" از سوی واحدهای امور فنی بیمه شدگان و مستمری ها، واحد  	

درآمد می بایست تا فراهم شدن امکان سیستمی  الزم، بدهی دستی با شرح سند"هزینه های موضوع ماده 66 
قانون" ایجاد و طبق اخطاریه صادره مراتب به کارفرما ابالغ و نسبت به پی گیری وصول مطالبات مذکور وفق 
مقررات اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ ابالغ  الزم 
است نسبت به درخواست صدور اجراییه اقدام و موضوع برابر ماده 50 قانون تا حصول نتیجه نهایی پی گیری 

شود.
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در مواردی که حادثه ناشی از کار و یا بیماری  حرفه ای منجر به ارائه حمایت های بلند مدت )ازکار افتادگی  	
جزیی و کلی ناشی از کار یا برقراری مستمری بازماندگان) شود واحد امور فنی مستمری ها می بایست پس 
از برقراری و پرداخت مستمری و احصاء هزینه های مربوط به درمان با توجه به قسمت "الف" بخش سوم 
)استعالم از درمان مطابق فرم "نمونه شماره1"( و دریافت  اطالعات مربوط به هزینه های کوتاه مدت از واحد 
امور فنی بیمه شدگان، نسبت به تکمیل فرم "نمونه شماره 5" در پنج نسخه )پرونده مستمری، رونوشت واحد 
درآمد جهت  اطالع و سه نسخه جهت ابالغ( به منظور محاسبه و تعیین مجموع هزینه های درمان،کوتاه 

مدت و تعهدات بلند مدت تا پایان آخرین ماه فصل گذشته اقدام نماید.
واحد درآمد پس از دریافت فرم "نمونه شماره 5" از واحد امور فنی مستمری ها می بایست تا زمان دریافت  	

فرم ابالغ شده نسبت به ضبط و نگه داری فرم مذکور در پرونده مطالباتی اقدام و در زمان ارائه هر گونه مفاصا 
حساب مراتب مورد توجه قرار گرفته و به محض دریافت فرم ابالغ شده  الزم است همانند بند"21" این 
دستورالعمل نسبت به ایجاد بدهی دستی با شرح سند "هزینه های موضوع ماده 66 قانون" و پی گیری وصول 

مطالبات اقدام نماید.
از آنجاییکه خسارات موضوع ماده 66 قانون مشمول جرائم تأخیر تأدیه نمی شود، واحدهای اجرایی  	

می بایست در حداقل زمان ممکن و با قید اولویت نسبت به پی گیری و وصول مطالبات مذکور اقدام نماید.
پس از ابالغ فرم"نمونه شماره 5"در صورت مراجعه کارفرما در مهلت مقرر )یک ماه از تاریخ ابالغ(، نحوه  	

پرداخت خسارات وارده به سازمان با تکمیل فرم "نمونه شماره 6" و ثبت آن در دبیرخانه شعبه تعیین می شود. 
بدیهی است در صورت عدم مراجعه کارفرما در مهلت مقرر، واحد امور فنی مستمری ها می بایست با تکمیل 
فرم"نمونه شماره 7" نسخه ابالغ شده اعالم خسارت را جهت پی گیری وصول مطالبات )مطابق بند 23( به 

واحد درآمد ارسال نماید.
در صورتی که کارفرما با تکمیل فرم "نمونه شماره 6 "متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای  	

ماده 66 قانون در بازه های زمانی سه ماهه باشد، ضمن پی گیری وصول خسارات وارده به سازمان که طی 
فرم "نمونه شماره5 " به کارفرما ابالغ گردیده،  الزم است واحد امور فنی مستمری ها با تکمیل فرم "نمونه 
شماره5/1" در اولین ماه هر فصل نسبت به اعالم مستمری و مزایای جانبی پرداختی فصل یا فصول گذشته 
جهت وصول به واحد درآمد اقدام نماید. توجه2  : در تکمیل فرم "نمونه شماره 5/1" ضروریست مبلغ عیدی 

پرداختی هر سال در فروردین ماه سال آتی مورد توجه قرار گیرد.
چنانچه کارفرما با تکمیل فرم "نمونه شماره 6 "متقاضی پرداخت خسارت وارده به سازمان در اجرای  	

تبصره"1" ماده 66 قانون باشد، واحد امور فنی مستمری ها می بایست با تکمیل فرم "نمونه شماره 8 "میزان 
مستمری و مزایای جنبی زمان تقاضا را محاسبه و به واحد درآمد اعالم نماید.

به منظور تعیین میزان خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره"1" ماده 66 قانون  الزم است مبلغ  	
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مستمری ماهانه قابل پرداخت به عالوه مزایای جانبی )به غیر از عیدی( بر اساس سال ارائه تقاضا از سوی 
کارفرما در عدد 120 ضرب شود.

با توجه به این که پرداخت عیدی به صورت ساالنه صورت می پذیرد، جهت محاسبه میزان عیدی موضوع  	
تبصره"1"ماده 66 قانون باید مبلغ عیدی تعیین شده در سال تقاضا در عدد 10 ضرب و با حاصل بند 28 جمع 

شود. 
* در مواردی که در زمان محاسبه، مبلغ عیدی سال تقاضا تعیین نگردیده باشد میزان عیدی سال قبل از 

تقاضا مبناء محاسبه قرار خواهد گرفت.
با توجه به این که دریافت کنندگان حمایت ازکارافتادگی جزیی صرفا از مستمری ماهانه بهره مند می گردند،  	

به منظور محاسبه خسارات وارده به سازمان در اجرای تبصره"1 "ماده 66 قانون، مستمری ازکارافتادگی 
جزیی زمان تقاضای کارفرما در عدد120 ضرب می شود.

در مواردی که به سبب حادثه ناشی از کار مستمری از کار افتادگی جزیی ناشی از کار برقرار و در اجرای  	
بند "3 "ماده 93 قانون این مستمری به واسطه تشدید آسیب وارده صرفا همان حادثه منجر به افزایش درصد 
ازکارافتادگی جزیی یا تبدیل به مستمری از کارافتادگی کلی ناشی ازکارشود، کارفرمای مربوطه باید خسارات 

وارده به سازمان را جبران نماید.
در مواردی که حسب بند "3" ماده 93 قانون، مستمری ازکار افتادگی جزیی به واسطه تشدید آسیب وارده  	

صرفا همان حادثه افزایش یافته یا به مستمری ازکارافتادگی کلی تبدیل شود وکارفرمای مقصر در اجرای 
تبصره"1 "ماده 66 قانون در زمان ارائه حمایت از کار افتادگی جزیی بری الذمه شده باشد، نیازی به مراجعه 
و وصول مابه التفاوت مستمری بابت افزایش ازکارافتادگی جزیی یا تبدیل آن به ازکارافتادگی کلی ناشی ازکار 

به کارفرمای مقصر نمی باشد. 
چنانچه کارفرمای مقصر اقدام به پرداخت خسارات وارده به سازمان طبق ماده 66 قانون نماید و سپس با  	

تکمیل فرم "نمونه شماره 6" متقاضی اجرای تبصره"1 "ماده 66 قانون شود، در این حالت مبنای محاسبه ده سال 
مستمری سال تقاضا خواهد بود، که با کسر وجوه پرداختی قبلی توسط کارفرما مابقی از وی مطالبه خواهد شد.

در خصوص آن دسته از مستمری هایی که پس از برقراری جهت پرداخت به سایر شعب منتقل می گردند  	
اولین محاسبه توسط شعب برقرار کننده حسب بند 22 این دستورالعمل )در قالب فرم نمونه شماره 5( انجام 
و شعب پرداخت کننده مستمری مکلفند با تکمیل فرم "نمونه شماره 9" در دوره های زمانی مندرج در بند 
26 نسبت به محاسبه خسارات وارده به سازمان و اعالم آن به شعبه برقرار کننده جهت وصول اقدام نمایند.

توقف اجرای ماده 66 قانون، منوط به تکمیل صورتجلسه تعیین تکلیف ماده قانونی مذکور در قالب فرم  	
"نمونه شماره 10" در دو نسخه )جهت درج درپرونده فنی یا مستمری و هم چنین پرونده مطالباتی کارگاه( 

به همراه مدارک و مستندات مربوطه خواهد بود. 
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در مواردی که پرونده مستمری جهت پرداخت به سایر شعب ارجاع و تبصره"1" ماده 66 قانون طبق فرآیند  	
تعیین شده در این دستورالعمل اجرا یا پرداخت مستمری متوقف گردیده باشد، ضروریست مکاتبات  الزم 
در خصوص صورتجلسه تعیین تکلیف ماده 66 قانون پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات مربوطه 

طی فرم "نمونه شماره 11" بین شعب برقرار کننده و پرداخت کننده مستمری )حسب مورد( صورت پذیرد.

1-10-8 فرمها  
فرم پیوست شماره 1 دستورالعمل ماده 66قانون تأمین اجتماعی

ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی...................................
موضوع  : پاسخ استعالم هزینه های مربوط به معالجه حوادث ناشی از كار

با  سالم و احترام
ــده  ــه ش ــده بیم ــه ش ــدارک ارائ ــه و م ــه واصل ــزارش حادث ــق گ ــه طب ــه این ك ــت ب ــا عنای     ب
آقــا / خانــم................. بــه شــماره ملــی شــماره بیمــه  : فرزنــد..................... در تاریــخ ......................... 
ــده و  ــه ناشــی از كار گردی ــار حادث ــه .................................. دچ دركارگاه/شــركت ................. از ناحی
در تاریــخ و مشــخصات ذیــل جهــت درمــان بــه مراكــز درمانــی یــا بیمارســتان مراجعــه نمــوده، 
ــه و  ــت معالج ــده باب ــاد ش ــه ی ــت حادث ــه عل ــه ب ــد چنانچ ــتور فرمایی ــت دس ــمند اس خواهش
درمــان نامبــرده در مراكــز ملکــی- طــرف قــرارداد و یــا غیــر طــرف قــرارداد )خســارات متفرقــه( 
هزینه هایــی از تاریــخ فوق الذكــر تاكنــون متوجــه ســازمان گردیــده اســت، مراتــب را طــی فــرم 

ــه ایــن شــعبه اعــالم نماینــد. ــه شــماره ۲ »دســتورالعمل مــاده ۶۶ ب »نمون
شعبه تأمین اجتماعی ...........

رییس شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان / مستمری ها

فرم پیوست شماره 2 دستورالعمل ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی............................

موضوع  : پاسخ استعالم هزینه های مربوط به معالجه حوادث ناشی از كار
با  سالم

ــود  ــات موج ــق  اطالع ــورخ ................طب ــماره .................... م ــه ش ــه نام ــت ب ــاً، بازگش     احترام
ــد  ــی ...............فرزن ــه شــماره مل ــای/ خانم................ب ــورخ ............. بیمــه شــده آق ــه م ــت حادث باب
.....................شــماره شناســنامه ........................ تاریــخ تولــد ...................... محــل صــدور .....................

ــت. ــه اس ــام پذیرفت ــل انج ــای ذی هزینه ه
مدیر درمان استان/ منطقه 

فرم پیوست شماره 3 اعالم خسارات وارده به سازمان )درمان وهزینه های کوتاه مدت(
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به   : واحد درآمد
موضوع : وصول خسارت از كارفرما

با  سالم
ــود و بررســی  ــدارک و مســتندات موج ــق م ــه طب ــه این ك ــر ب ــی دارد؛ نظ ــالم م ــاً، اع     احترام
هــای بــه عمــل آمــده حادثــه مــورخ............. آقــای/ خانم............بــه شــماره بیمــه ............... شــاغل 
ــای  ــاً از  حمایت ه ــی و متعاقب ــی از كار تلق ــی........... ناش ــد كارگاه ــا ك در كارگاه......................... ب
ــه  ــارات وارده ب ــوع خس ــده و مجم ــد گردی ــره من ــاری به ــام بیم ــتمزد ای ــت دس ــان و غرام درم
ســازمان مبلــغ............... ریــال بــه شــرح منــدرج در جــدول ذیــل می باشــد، لــذا بــا امعــان نظــر 
بــه گــزارش بــازرس كار نظریــه كارشناســان رســمی دادگســتری آرای صــادره از ســوی مراجــع 
قضایــی از آنجاییکــه كارفرمــای مربوطــه بــه دلیــل عــدم رعایــت مقــررات حفاظــت فنــی بیمــاری 
 حرفــه ای بــه میــزان ......... درصــد مقصــر حادثــه شــناخته شــده، مقتضــی اســت در اجــرای مــاده 

۶۶ قانــون نســبت بــه وصــول مبلــغ .......ریــال اقــدام نماینــد.
شعبه تأمین اجتماعی ...........

رییس شعبه مسئول امور فنی بیمه شدگان

 فرم پیوست شماره 4 اعالم خسارات وارده به سازمان )درمان ، هزینه های کوتاه مدت و غرامت مقطوع 
نقص عضو(

به  : واحد درآمد موضوع : وصول خسارت از كارفرما
با  سالم

   احترامــاً، اعــالم مــی دارد؛ نظــر بــه این كــه طبــق مــدارک و مســتندات موجــود و بررســی هــای 
بــه عمــل آمــده حادثــه مــورخ ......... آقــای/ خانــم .................بــه شــماره بیمــه ............. شــاغل در 
ــان،  ــای درم ــاً از  حمایت ه ــی و متعاقب ــی از كار تلق ــد كارگاهی.................ناش ــا ك كارگاه .......... ب
غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری و هم چنیــن از غرامــت مقطــوع نقــص عضــو )موضــوع مــاده ۷۴ 
قانون)بهــره منــد گردیــده و مجمــوع خســارات وارده بــه ســازمان مبلــغ ....................... ریــال بــه 
ــازرس كار نظریــه  ــه گــزارش ب ــا امعــان نظــر ب ــذا ب شــرح منــدرج در جــدول ذیــل می باشــد، ل
كارشناســان رســمی دادگســتری آرای صــادره از ســوی مراجــع قضایــی از آنجاییکــه كارفرمــای 
مربوطــه بــه دلیــل عــدم رعایــت مقــررات حفاظــت فنــی بیمــاری  حرفــه ای بــه میــزان .................. 
ــه  ــون نســبت ب ــاده ۶۶ قان ــه شــناخته شــده، مقتضــی اســت در اجــرای م درصــد مقصــر حادث

وصــول مبلــغ .............ریــال اقــدام نماینــد.
شعبه تأمین اجتماعی ........... رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها 
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فرم پیوست شماره 5
جناب آقای / سركار خانم ..................كارفرمای محترم .......... با كد كارگاهی .........

موضوع : اعالم خسارات موضوع ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی
با  سالم

    احترامــاً، در ارتبــاط بــا حادثــه ناشــی از كار / بیمــاری  حرفــه ای مــورخ ............. و بــا توجــه بــه 
ــم .............  ــای/ خان ــه عمــل آمــده آق مــدارک و مســتندات موجــود و هم چنیــن بررســی هــای ب
بــه شــماره بیمــه ................. مشــمول دریافــت  حمایت هــای بلنــد مــدت ) ازكارافتادگــی جزیــی/ 
ــه كارشناســان رســمی  ــازرس كار نظری ــده و طبــق گــزارش ب ــوت) گردی ــی/ ف از كارافتادگــی كل
ــزان .............. درصــد مقصــر شــناخته  ــه می ــی ب دادگســتری آرای صــادره از ســوی مراجــع قضای
شــده ایــد، لــذا ایــن ســازمان در اجــرای مــاده ۶۶ قانــون مادامیکــه مســتمری پرداخــت نمایــد 
ــزان  ــه می ــه این ك ــه ب ــا توج ــود. ب ــد نم ــول خواه ــركت وص ــما/ آن ش ــارات وارده را از ش خس
خســارات وارده بــه ســازمان تــا پایــان .......................... مــاه ســال 1۳ مبلــغ ............................ ریــال 
ــن شــده  ــزان قصــور تعیی ــه می ــل می باشــد. مقتضــی اســت ب ــدرج در جــدول ذی ــه شــرح من ب
در بــروز حادثــه ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ وصــول ایــن نامــه، نســبت بــه پرداخــت مبلــغ 
.............. ریــال اقــدام نماییــد. بدیهــی اســت پــس از ســپری شــدن مــدت مذكــور مطالبــات فــوق 
از طریــق اعمــال مــاده ۵۰ قانــون تأمیــن اجتماعــی و صــدور اجراییــه قابــل پی گیــری و وصــول 

خواهــد بــود.
توجــه  : حســب تبصــره«1 »مــاده ۶۶ قانــون در صــورت اعــالم آمادگــی می توانیــد بــا پرداخــت معــادل 

ده ســال مســتمری )زمــان درخواســت منتهــی بــه پرداخــت) از ایــن بابــت بــری الذمــه گردیــد.
شعبه تأمین اجتماعی ........... رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها

فرم پیوست شماره 5/1 اعالم خسارات تعهدات بلند مدت
شماره  : ......... تاریخ : .............

به  : واحد درآمد
با  سالم

    احترامــاً، پیــرو رونوشــت فــرم نمونــه شــماره ۵ در ارتبــاط بــا حادثــه ناشــی از كار / بیمــاری 
ــه در  ــه ................... ك ــماره بیم ــه ش ــم ................... ... ب ــای/ خان ــورخ ..................... آق ــه ای م  حرف
ــم  ــای / خان ــی آق ــه كارفرمای ــی ............................... ب ــد كارگاه ــا ك كارگاه .................................... ب
............................. اتفــاق افتــاده و بیمــه شــده / بازمانــدگان وی مشــمول دریافــت حمایــت بلنــد 
مــدت )ازكارافتادگــی جزیــی/ از كارافتادگــی كلــی/ فــوت) گردیــده و طبــق گــزارش بــازرس كار 
نظریــه كارشناســان رســمی دادگســتری آرای صــادره از ســوی مراجــع قضایــی كارفرمــای مذكــور 
بــه میــزان .............. درصــد مقصــر شــناخته شــده میــزان تعهــدات بلنــد مــدت پرداخــت شــده 
در ســه ماهــه اول /دوم / ســوم / چهــارم ســال......مجموعاً .................ریــال بــه شــرح جــدول ذیــل 
می باشــد  : مقتضــی اســت بــا عنایــت بــه میــزان قصــور كارفرمــا نســبت بــه پی گیــری و وصــول 
خســارات وارده بــه ســازمان بــه مبلــغ ..... ............................................. ریــال بــا اعمــال طــرق قانونــی 

اقــدام نماینــد.
شعبه تأمین اجتماعی .............. رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها  
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درخواست چگونگی اجرای ماده ۶۶ قانون
ریاست محترم شعبه تأمین اجتماعی ..........

با  سالم
    احترامــاً، بــا عنایــت بــه اعــالم خســارت شــماره ...................... مــورخ ........................ آن شــعبه 
كــه در تاریــخ ................... بــه اینجانــب ....................كارفرمــا / نماینــده قانونی آن شــركت/ موسســه 
....................... بــا كــد كارگاهــی .......................................... ابــالغ گردیــده، متقاضــی پرداخــت 
ــون  ــاده ۶۶ قان ــرای م ــم. 1 )اج ــل می باش ــد ......... ذی ــق بن ــازمان وف ــه آن س ــارات وارده ب خس
ــی ســه ماهــه ۲  ــازه هــای زمان ــه ســازمان در ب تأمیــن اجتماعــی و پرداخــت خســارات وارده ب
)پرداخــت خســارات وارده بــه ســازمان بــه صــورت یکجــا و بــری الذمــه شــدن، بدیــن منظــور 
ــرف  ــر ظ ــی« حداكث ــن اجتماع ــون تأمی ــاده ۶۶ قان ــرای «تبصــره 1 م ــردم در اج ــد می گ متعه
مــدت یــک مــاه از تاریــخ ثبــت، نســبت بــه پرداخــت یــک جــای خســارات وارده بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی اقــدام نمایــم در غیــر ایــن صــورت ایــن درخواســت از درجــه اعتبــار ســاقط و 
مبنــای محاســبات درخواســت جدیــد خواهــد بــود و ســازمان مجــاز اســت تعهــدات و تکالیــف 

ــد. اینجانــب را تجدیــد محاســبه نمای
نــام و نــام خانوادگــی مهــر و امضــاء كارفرمــا / نماینــده شــركت ........ تاریــخ شــماره  : .................. 

ــخ : .................. تاری

فرم پیوست شماره 7
درخواست چگونگی اجرای ماده ۶۶ قانون مسئول محترم درآمد موضوع : درخواست صدوراخطاریه

با  سالم
    احترامــاً، بــه پیوســت تصویــر فــرم اعــالم خســارات شــماره ....................... مــورخ .................. كــه 
ــه دلیــل  ــه كارفرمــا ابــالغ گردیــده ب ــون ب در تاریــخ .................... به منظــور اجــرای مــاده ۶۶ قان
ــتور  ــال و خواهشــمند اســت دس ــه ارس ــت صــدور اخطاری ــرر جه ــت مق ــه در مهل ــدم مراجع ع
ــن  ــه ای ــه را ب ــدام و نتیج ــات اق ــری وصــول مطالب ــه پی گی ــت نســبت ب ــرع وق ــد در اس فرمایی

واحــد اعــالم نماینــد.
رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها  



تجزيه و تحليل حوادث ناشی از كار168
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 168
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اعالم خسارات وارده در اجرای تبرصه 1 ماده ۶۶ واحد درآمد

با  سالم
    احترامــاً، پیــرو رونوشــت نامــه شــماره ................... مــورخ ........................ ضمــن ارســال تقاضــای 
آقــای / خانــم ................ ......كارفرمــای شــركت / موسســه .......................... بــا كد مطالباتــی ............... 
میــزان خســارات وارده بــه ســازمان در اجــرای «تبصــره«1 »مــاده ۶۶ قانــون تأمیــن اجتماعــی» 
بــا لحــاظ ســال ................ به عنــوان ســال مبنــای محاســبه خســارات، مبلــغ ...........................ریــال 
بــه شــرح جــدول ذیــل می باشــد. مقتضــی اســت بــا توجــه بــه ..................... درصــد میــزان قصــور 
ــوان  ــال به عن ــول ......................................ری ــری و وص ــه پی گی ــبت ب ــت نس ــرع وق ــا در اس كارفرم
خســارات وارده بــه ســازمان اقــدام و نتیجــه را بــه واحــد امــور فنــی مســتمری ها اعــالم نماییــد.

رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها
فرم پیوست شماره 9

اعــالم خســارات مــاده ۶۶ بــه شــعبه برقــرار كننــده مســتمری ریاســت محتــرم شــعبه تأمیــن 
ــی ............ اجتماع

با  سالم
ــده  ــورخ ............... در خصــوص ارجــاع پرون ــه شــماره ................. م ــه نام ــاً، بازگشــت ب     احترام
ــزان  ــیله می ــتمری......................... بدینوس ــماره مس ــه ش ــم .................... ب ــای/ خان ــتمری آق مس
ــغ ..........  ــت .................. مبل ــی ........... لغای ــی در دوره زمان ــی پرداخت ــای جانب ــتمری و مزای مس
ریــال بــه شــرح جــدول ذیــل جهــت اقــدام مقتضــی وفــق مفــاد دســتورالعمل مــاده ۶۶ قانــون 

ــود. ــالم می ش ــی اع ــن اجتماع تأمی
رییس شعبه مسئول امور فنی مستمری ها 
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صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶
شماره  : .................. تاریخ : ..................

   اجــرای مــاده ۶۶ قانــون تأمیــن اجتماعــی در ارتبــاط بــا حادثــه ناشــی از كار/ بیمــاری  حرفــه ای 
آقای/خانــم ............بیمــه شــده /مســتمری بگیــر شــماره .............كــه در كارگاه / شــركت بــا كــد 
ــدارک و  ــده و م ــل آم ــه عم ــای ب ــری ه ــه پی گی ــت ب ــا عنای ــه ب ــورت پذیرفت كارگاهی...........ص
مســتندات پیوســت بــه دلیــل ذیــل مختومــه/ متوقــف می شــود. بــه اســتناد نظــر بــازرس كار/ 
نظریــه كارشــناس رســمی دادگســتری/ آرای مراجــع قضایــی كارفرمــا در وقــوع حادثــه مقصــر 
ــه شــماره ۶ »دســتورالعمل  ــه درخواســت كارفرمــا كــه طــی فــرم »نمون ــا توجــه ب نمی باشــد. ب
ــه  ــه شــماره ........................... مورخ.....................ثبــت دبیرخان ــون تأمیــن اجتماعــی ب ــاده ۶۶ قان م
ــت  ــا پرداخ ــر ب ــوق الذك ــی ف ــاده قانون ــره »1« م ــرای تبص ــا در اج ــده كارفرم ــعبه گردی ش
ــه شــده  ــوابق بیم ــال س ــده اســت. در صــورت انتق ــه گردی ــری الذم ــال ب مبلغ...........................ری
بــه صنــدوق بازنشســتگی...........................و توقــف پرداخــت مســتمری از كار افتادگــی جزیــی. در 
صــورت احتســاب مســتمری ازكارافتادگــی جزیــی به عنــوان قســمتی از مستمری بازنشســتگی و 
بازمانــدگان )مشــروط بــر این كــه مســتمری اســتحقاقی كم تــر از حداقــل ســال برقــراری تعییــن 
ــده واجــد  ــه فــوت مســتمری بگیــر و فقــدان بازمان ــا توجــه ب شــود) توقــف اجــرای مــاده ۶۶ ب
رشــایط در حــال حــارض. مختومــه شــدناجرای مــاده ۶۶ بــا توجــه بــه فــوت مســتمری بگیــر و 
فقــدان بازمانــده واجــد رشــایط. توقــف اجــرای مــاده ۶۶ بــه علــت انصــراف از دریافــت مســتمری 
طبــق تعهــد نامــه محضــری شــماره ............................... مــورخ ..................... ســایر مــوارد )بــا ذكــر 
علــت) ................................................ مســئول امــور فنــی بیمــه شــدگان مســئول مســتمری ها نــام 
ــام خانوادگــی امضــاء- تاریــخ امضــاء- تاریــخ مســئول درآمــد رییــس  ــام و ن ــام خانوادگــی ن و ن

شــعبه نــام و نــام خانوادگــی نــام و نــام خانوادگــی امضــاء- تاریــخ امضــاء- تاریــخ
فرم پیوست شماره 11

ارسال صورتجلسه تعیین تکلیف ماده ۶۶
شماره  : .................. تاریخ : ..................

ریاست محترم تأمین اجتماعی شعبه............
موضوع:اجرای ماده ۶۶ قانون در خصوص آقای / خانم .................... به شماره مستمری.............

با  سالم
    احترامــاً، پیــرو/ بازگشــت بــه ارجــاع پرونــده مســتمری مشــارالیه بــه شــماره ..............................

مــورخ .............................. بــه پیوســت تصویــر صورتجلســه تعییــن تکلیــف مــاده ۶۶ قانــون ایــن 
شــعبه )فــرم - نمونــه شــماره 1۰دســتورالعمل مــاده ۶۶قانــون) بــه شــماره....................مورخ..........

.................. ارســال می شــود. خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد؛ بــا توجــه بــه مفــاد صورتجلســه 
ــرای  ــودن اج ــه نم ــف / مختوم ــه توق ــه آن نســبت ب ــدارک و مســتندات ضمیم ــر و م صدرالذك
مــاده ۶۶ قانــون اقــدام نماینــد. شــعبه تأمیــن اجتماعــی.................. رییــس شــعبه مســئول امــور 

ــتمری ها   ــی مس فن
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تعهد نامه محضری انصراف از دریافت مستمری برقرار شده ناشی از كار
    در تاریخ .....................آقای/ خانم ............................فرزند..............دارای شــماره شناســنامه:..............

بــا علــم بــه این كــه  اراده و  متولد:...................................مقیــم:............... در كمــال اختیــار و 
مســتمری برقــرار شــده توســط ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه ســبب بــروز حادثــه ناشــی از كار 
ــور  ــوده و ســازمان مذك ــی..................... ب ــه كارفرمای ــورخ .......................... در كارگاه .....................ب م
در صــورت پرداخــت مســتمری می توانــد خســارات وارده را از مقصریــن مطابــق مــاده ۶۶ قانــون 
تأمیــن اجتماعــی مطالبــه نماینــد انصــراف خــود را از دریافــت مســتمری اعــالم نمــوده و هیــچ 
گونــه ادعایــی علیــه ســازمان مذكــور مبنــی بــر مطالبــه مســتمری را نداشــته و هرگونــه ادعایــی 
در زمــان حــال و آینــده از ســازمان تأمیــن اجتماعــی و مراجــع قضایــی و انتظامــی را از خــود 
ســلب و ســاقط می نمایــم . هم چنیــن متعهــد می گــردم در صــورت بــروز هــر گونــه هزینــه بــه 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــه قائــم مقامــی از كارفرمــا خســارات وارده را جبــران نمایــم. 
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173
نحوه تهیه گزارش حادثه و فرآیندهای آماری آن 

1-9 مقدمه  
ارائه یك گزارش خوب عمال محصول یك بررسی دقیق و مناسب یك بررسی است که می تواند بیان کننده 
علل و راهکارها مدیریت یك حادثه باشد. مفاد یك گزارش می تواند به قدری اهمیت داشته باشد که مدیریت را 
مجاب به تامین منابع الزم برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار کند. در این بخش سعی می شود که با استفاده 

از اطالعات به دست امده از بخش های مختلف نسبت به تدوین یك گزارش مناسب اقدام شود.

2-9 نحوه گزارش حادثه  
به طورکلی رویکرد های موجود برای تدوین یك گزارش به دو دسته تقیم می شود:

1. گزارش بازرس اداره کار برای ارائه به مراجع قانونی و مراکز قصاوت کننده
2. گزارش بررسی کننده حادثه برای مدیریت یك سازمان حادثه دهنده

1- 2- 9 نحوه گزارش بازرسی کار  
فرآیند بررسی بازرسی کار در حوادث در شکل 1-9 ارائه شده است

یك گزارش حادثه توسط بازرسی کار دارای مفاد زیر است:
 نام ونام خانوادگی فرد حادثه دیده 	
آدرس محل کار 	
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تجزيه و تحليل حوادث ناشی از كار174
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 174

قید زمان و مکان حادثه 	
نتیجه حادثه جراحت و خسارات وارده در اثر حادثه 	
شرح حادثه 	
علت وقوع حادثه 	
ماده قانونی که مرتبط به حادثه می شود 	

2- 2- 9 نحوه گزارش بررسی کننده یك حادثه  
تدوین یك گزارش به وقع پیوسته در یك صنعت باید به گونه ای باشد که بتوان از آن برای ارائه راهکارهایی 
جهت جلوگیری از تکرار حادثه استفاده نمود. در این گزارش با بهره گیری از مستندات و منطق های مناسب 
به دست آمده از نحوه وقوع حادثه پرداخته می شود. یك گزارش مناسب حادثه با رویکرد کنترلی برای سازمان 

حادثه دهنده دارای بخش های زیر است:
1. شرح فعالیت: در این بخش به شرح فعالیتی که آن سازمان دارد یا شرح فعالیتی که حادثه در آن اتفاق 
افتاده پرداخته می شود. می توان در این بخش فعالیت عمومی سازمان ذکر شده و سپس به فعالیتی که در آن 
حادثه رخ داده است توجه نمود. برای مثال: تولید محصوالت الستیکی واحد بنبوری/ معدن کاری واحد 

دمپ تخلیه باطله/ تولید کلوچه و شیرینی جات واحد مخلوط مواد 
این بخش الزم است قید های زمانی و مکانی حادثه و نحوه کار و وظایف و  2. شرح حادثه: در 

مسئولیت هایی که فرد حادثه دیده داشته باید اشاره شود. 
3. مشخصات فرد یا افراد حادثه دیده :که مشخصات دموگرافی )سن/ جنس/ سابقه/ تجربه/ تاهل 

و نوع استخدام/ ...(/ شغلی/ صالحیت ها/ آموزش های گذرانده شده/ معاینات پزشکی/ 
4. بررسی شرایط بروز حادثه: در این بخش عوامل زیر باید به تفکیك آورده شود:

شرایط زمانی شامل: ساعت/ روز/ ماه/ شیفت و ... 	
شرایط مکانی شامل: شرایط فیزیکی محل حادثه )سرما، گرما، مه آلود، تاریك، پر صدا، تابش شدید  	

آفتاب/ وجود پرتوهای خطرناك و ...( / محل حادثه – محل کار / نظم و ترتیب محیط کار و ...
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شرایط فردی شامل: شرایط روحی و روانی فرد حادثه دیده/ شرایط جسمی فرد حادثه دیده/ شرایط  	
مهارتی فرد حادثه دیده/ معلولیت / و ...

شرایط ماشین االت شامل: سیستم تعمیرات و نگهداری/ ظاهر ماشین آالت/ برنامه سرویس کاری/  	
حفاظ های ایمنی ماشین/  

شرایط مواد مصرفی: وجود مواد خطرناك/ وجود مواد بیهوش کننده- گیج کننده/ ریخت پاش مواد و ... 	
شرایط مدیریتی: مجوز های کاری/ استرس های مدیریتی/ برنامه های کاری/ استفاده از لوازم حفاظت  	

فردی/ تعهد مدیریتی و ...
5. گزارش های بازرسی و ممیزی : در این بخش مهم ترین نکاتی که در گزارش بازرسی و ممیزی انجام 

گرفته در زمان های قبل از حادثه که می تواند به نوعی مرتبط با حادثه مورد بررسی، باشد باید اشاره شود. 
6. مدیریت ریسك: در این بخش الزم است جدول ارزیابی ریسك مرتبط با حادثه که در زمان قبل از 

حادثه انجام گرفته مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شود. 
7. تحلیل علی حادثه براساس مدل های تجزیه و تحلیل حوادث و تعیین علل بروز حادثه. سپس نسبت 
به رسم  ACTL برای حادثه اقدام شود. دراین مرحله باید علل مستقیم و علل واسطه ای حادثه را تعیین نموده 

و در نهایت علل مرکزی حادثه را تعریف می نماییم.  
8. با استفاده از مدل  Tripod-β اقدام به دسته بندی علل بروز حادثه و تعیین علل ریشه ای حادثه 

می شود. 
9. در انتها باید استراتژی های کنترلی برای جلوگیری از تکرار حادثه ارائه شود. قابل ذکر است که 

استراتژی های کنترلی در خصوص حادثه می تواند در دو دسته طبقه بندی شود:
استراتژی های کنترلی برای کاهش شدت حادثه 	
استراتزی های کنترلی برای کاهش تکرار حادثه  	

3-9 کاربرد آمار در حوادث  
به طور کلی داده های دو نوع می باشند:

داده های کمی 	
داده های کیفی 	

1- 3- 9 کاربرد نمودارها در آمار حوادث  
انواع  یکی از کاربردی ترین روش های ارائه آمار حوادث استفاده از نمودارهای مختلف می باشد که 

نمودارها عبارتند از:
1. نموار میله ای: اگر نوع داده ها را روی محور xها مشخص کنیم و روی هر نقطه پاره خطی به ارتفاع 
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فراوانی)مطلق یا نسبی( نظیر آن رسم کنیم، شکل حاصل نمودار میله ای می باشد. از این نمودار بیش تر برای 
مقایسه فراوانی ها استفاده می شود.

این نمودار برای متغیرهای کیفی و کمی، گسسته مناسب است.مانند تعداد حوادث رانندگی در طول یک 
روز در هر مسیر. تعداد حوادث یك واحد درماه های مختلف سال ، تعداد حوادث در هر واحد کارگاهی نمونه 

ای از این نمودارها در شکل 2-9 نشان داده شده است.

 

شکل 2-9. نمونه ای از نمودارهای میله ای

2. نمودار هسیتوگرام: هیستوگرام نموداری است مرکب از چند مستطیل که از روی جدول فراوانی داده 
های پیوسته ساخته میشود. در این نمودار تعداد مستطیل ها برابر است با تعداد دسته ها و ارتفاع هر مستطیل 
برابر است با فراوانی نسبی دسته مربوطه. اگر طول دسته ها باهم برابر برابر باشند، فراوانی دسته ای که 
مسـاحت آن بـزرگتـر است، بیش تر خواهد بود. در واقع فراوانی متناسب با مساحت مستطیل هاست. نمودار 
هیستوگرام برای داده های کمی، پیوسته مناسب است. نمونه ای از نمودارهای هیستوگرام در شکل 3-9 نشان 

داده شده است.

 

شکل 3-9. نمونه ای از نمودارهای هیستوگرام درصد تجمعی در فصول مختلف زمان ترك کارگاه در اثر حادثه

3. نمودار دایره ای: برای رسم نمودار دایره ای، مساحت دایره را به وسیله قطاع هایی به نسبت فراوانی 
ها تقسیم می کنیم. نمودار دایره ای امکان مقایسه بین فراوانی ها را با سرعت بیش تر فراهم می کند. معموال 
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از این نمودار برای نمایش داده هایی که بر حسب صفت کیفی بیان شده اند استفاده می شود. معموال از این 
نموداره برای بیان درصد یا میزان فراوانی استفاده می شود. نمونه ای از این نمودارها در شکل 4-9 نشان داده 

شده است.

 

شکل 4-9.نمونه ای از یك نمودار دایره ی

4. منحنی نرمال: منحنی ای ست که در اکثر پدیده ها ی طبیعی ظاهر می شود و شکلی شبیه زنگوله دارد 
و سطح زیر منحنی آن برابر فراوانـی ها مطلق داده ست. )اگر منحنی را با فراوانی نسبی رسم کنیم سطح زیر 
منحنی برابر1 است( این منحنی دارای ماکسیمم است و فراوانی در دو طرف این ماکسیمم به طور یکنواخت به 

سمت صفر میل می کند. این منحنی متقارن است.
5. نمودارهای خطی: از این نمودارها برای ارائه روند تغییرات استفاده می شود. برای مثال روند تعداد حواد 

در ماهای مختلف یا ساعات مختلف شبانه روز

2- 3- 9 روش های آماری کاربردی  
به طور کلی در علم آمار دو نوع روش ارزیابی وجود دارد:

1. آمار توصیفی
2. آمار تحلیلی

1-2-3-9 آمار توصیفی  
به مجموعه روش هایی که برای سازماندهی و خالصه کردن و توصیف اطالعات به کار می رود ، آمار 
توصیفی  گفته می شود.  قبل از آنالیز داده ها باید قدم های مقدماتی مشخصی برداشته شود. یک محقق 
وقتی با حجمی از اطالعات کمی گردآوری شده برای تحقیق روبه رو میشود ضروری است به سازماندهی و 
خالصه کردن آن ها به صورت معنی دار و قابل درک اقدام کند تا نکات پنهان داده ها آشکار شود و قبل از آنکه 
مستقیما به سراغ آزمون های آماری برود، ابتدا به بررسی اکتشافی داده ها می پردازد. موضوع آمار توصیفی 
تنظیم و طبقه بندی داده ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و … می باشد 
که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. پس روشهای آمار توصیفی به همین منظور 
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استفاده می شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خالصه سازی داده ها استفاده می شود: استفاده 
از جداول، استفاده از نمودار و محاسبه مقادیری خاص که نشان دهنده خصوصیات مهمی از داده ها باشند. 

نمودارها را در بخش قبل توضیح داده شد در این بخش به محاسبه مقادیر خاص می پردازیم.
شاخص های مرکزی: در محاسبات آماری الزم است که ویژگیها و موقعیت کلی داده ها تعیین شود. 
برای این منظور شاخصهای مرکزی محاسبه می شوند. شاخصهای مرکزی در سه نوع نما )Mode(، میانه 
)Median( و میانگین )Mean( هستند که هر یک کاربرد خاص خود را دارا می باشند. در تحقیقاتی که 
مقیاس اندازه گیری داده ها حداقل فاصله  است میانگین بهترین شاخص است. ولی در تحقیقاتی که مقیاس 

اندازه گیری داده ها رتبه ای یا اسمی  است، میانه یا نما مورد استفاده قرار می گیرند.
شاخص های پراکندگی: شاخصهای پراکندگی برخالف شاخصهای مرکزی هستند. آن ها میزان پراکندگی 
یا تغییراتی را که در بین داده های یک توزیع )نتایج تحقیق( وجود دارد، نشان می دهند. دامنه تغییرات ، 
 )Standard Deviation(و انحراف استاندارد )Variance(واریانس ،)Quartile Deviation(انحراف چارکی

شاخص هایی هستند که به همین منظور در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرند.
همبستگی: تحقیقاتی وجود دارد که پژوهشگر می خواهد رابطه بین دو متغیر را تعیین کند و به همین منظور 
از روش های همبستگی )Correlation(  استفاده می کند. در محاسبه همبستگی ، نوع مقیاس اندازه گیری 

دخالت دارد و به طور کلی به دو دسته پارامتری و ناپارامتری تقسیم می شوند.
2-2-3-9 آمار استنباطی:

آزمون ¬های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده از یک گروه کوچک 
یا نمونه و تعمیم آن به جامعه مورد نظر با توجه به مقیاس اندازه گیری متغیرها، به دو گروه پارامتریک و 
ناپارامتریک تقسیم می شوند. آزمون های پارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح مقیاس فاصله 
ای و نسبتی می پردازند و حداقل شاخص آماری آ نها، میانگین و واریانس است.  در حالیکه آزمون های 
ناپارامتریک، به تجزیه و تحلیل اطالعات در سطح مقیاس اسمی و رتبه ای می پردازند که شاخص آماری 

آن ها میانه و نما است. 
آمار پارامتریک نیاز به پیش فرض هایی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته است 
دارد. به عنوان مهم ترین پیش فرض در آمار پارامتریک، فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار 
ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین دلیل، در بسیاری از تحقیقات علوم 
انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع )Free of distribution( هستند از شاخص های 

آماری ناپارامتریک استفاده می کنند. 
از آزمون های پارامتریک آمار استنباطی می توان به آزمون t، تحلیل واریانس )ANOVA(، تحلیل واریانس 

چند عاملی)MANOVA(، تحلیل کوواریانس چند عاملی و ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون نام برد. 
هم چنین از آزمون های ناپارامتریک نیز می توان به آزمون عالمت تک نمونه، آزمون عالمت زوجی، 
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ویلکاکسون، مان ویتنی، کروسکال والیس، فریمن، آزمون تقارن توزیع و کولموگروف اسمیرنف اشاره کرد. 

3- 3- 9 کاربرد آمار در حوادث  
در اینجا به دو روش آماری استنباطی که در حوادث کاربرد زیادی را دارد می پردازیم. قابل ذکر است که 
امروزه در خصوص نحوه محاسبات این شاخص ها از نرم افزارهای آماری استفاده می کنند که در بازار در انواع 

مختلف وجود دارد. از معروفترین آن ها  SPSS و  LISREL را می توان نام برد. 
1-3-3-9 آزمون تی مستقل: 

یکی از کاربردی ترین روش های آماری در تحلیل نتایج حوادث آزمون تی مستقل است. این آزمون، 
میانگین دو گروه از پاسخ گویان را با یکدیگر مقایسه می کند. به عبارتی دیگر در این آزمون، میانگین های 
به دست آمده از نمونه های تصادفی مورد قضاوت قرار می گیرد. بدین معنی که از دو جامعه مختلف، نمونه هایی 
اعم از اینکه تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، به طور تصادفی انتخاب کرده و میانگین های آن دو 
جامعه را باهم مقایسه می کنیم. این روش بر پایه ی توزیع نرمال t بوده و برای نمونه های کوچک نیز، زمانی 
بهترین کاربرد را دارد که داده های متغیر مقایسه شونده در گروه های مستقل از توزیع نرمال برخوردار باشد.  

پیش فرض های آزمون t با دو نمونه مستقل 
1. متغیری که میانگین آن در دو گروه مستقل مقایسه می شود باید کمی باشد)یعنی مقیاس آن فاصله ای 

یا نسبی باشد( 
2. مقیاس متغیری که در آن مقایسه انجام می شود باید کیفی و در سطح اسمی)دو وجهی(  باشد. 

3. متغیری که در آن مقایسه میانگین انجام می شود باید مستقل و از دو جمعیت متفاوت باشند. 
4. توزیع داده های متغیری که میانگین آن در دو گروه مستقل مقایسه می شود باید نرمال باشد. 

خوب اکنون فرض می کنیم در بررسی حوادث یك شرکت میخواهیم بررسی کنیم که آیا میانگین فراوانی 
حوادث بین خانم ها و اقایان در این صنعت تفاوت معناداری دارد. بنابراین فرضیه ای با این گزاره مشاهده 

می کنیم 
H.: شاخص فراوانی حوادث در بین زن ها و مردها با یکدیگر اختالف معناداری ندارد

در صورتیکه این فرضیه رد شود بیان کننده این مسئله است که IFR در خانم ها و آقایان متفاوت است که 
باید به مشخصات خانم ها و آقایان و هم چنین مشخصات شغلی و میزان تناسب شغل با جنسیت توجه نمود.
در خصوص انجام  آزمون  T مستقل به کتاب های آماری مراجعه شود. مسیر انجام این تست در نرم افزار  

SPSS عبارت است از:
Analysis>Compare means>indipended sample T tes t

با اجرای دستور باال کادر زیر مطابق با شکل 5-9 باز می شود. با توجه به این که تحلیل را  برای شاخص  
IFR فقط برای متغیر After  انجام می دهیم، این متغیر را به سمت راست به قسمت )Tes t Variable)s و متغیر 
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Sex را به قسمت  Grouping Variableانتقال دهید، سپس روی دکمه ی…Define Groups   کلیک کنید. 

کد 1 را در قسمت اول و کد 2 را در قسمت دوم که بیانگر حادثه دیده های دختر و پسر هستند، وارد و روی 
Continue  کلیک نمایید

 

شکل 5-9. منوی نرم افزار  SPSS در انجام تست  T مستقل

روی دکمه ی OK کلیک کنید تا خروجی زیر در شکل 6-9 نمایش داده شود.

 

شکل 6-9. خروجی گرفته شده از مثال آزمون  Tمستقل

همانطور که مالحظه می کنید، دو مقدار برای معناداری گزارش شده است. در صورتی که فرض برابری 
واریانس ها پذیرفته شود، از اولین مقدار و در غیر این صورت از دومین مقدار استفاده می کنیم. با توجه به مقدار 
Sig. در ستون دوم که 0/536 است، آزمون لون نشان می دهد که فرض برابری واریانس ها پذیرفته شده است. 
بنابراین، از اولین مقدار معناداری گزارش شده در ستون پنجم استفاده می کنیم یعنی 0/406، و چون این مقدار 

از 0/05 بیش تر است فرض برابری میانگین ها را می پذیریم. 
بیان کننده این است که جنسیت در این شغل تاثیر روی فراوانی حادثه نداشته. این مسئله بیان کننده این 
حقیقت است که در این شغل جنسیت نقس بازی نمی کند و می توان از نظر ایمنی زن و مرد را در این شغل 

بکار گرفت. برای بررسی بیش تر بهتر است شاخص  ISR را هم مورد توجه و آنالیز قرار داد.
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2-3-3-9 آزمون  T-tes t pair یا آزمون T جفت نمونه:
یکی از کاربردی ترین تست ها برای مقایسه قبل و بعد از یك فرآیند ایجاد شده در یك جامعه مشخص  
آزمون T جفت نمونه است. این آزمون برای بررسی دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود که به آن t جفت 
نمونه ای یا t زوجی می گویند. آزمون t جفت نمونه ای را زمانی به کار می بریم که داده های ما تنها از روی یک 
گروه برداشته شده باشند. به عبارت دیگر، داده ها از یک گروه مشابه در دو شرایط مختلف )پیشین و پسین( 
 ،A  جفت نمونه ای را توضیح می دهیم. فرض کنید برای کارگاه t برداشته می شوند. با یک مثال ساده آزمون

کالس های آموزش ایمنی برگزار می کنیم.
حال می خواهیم تاثیر این کالس ها را در شاخص  IFR مشاهده کنیم. پس در آزمون t جفت نمونه ای 
مقایسه میانگین  شاخص IFR قبل و بعد از برگزاری کالس های ایمنی انجام می شود. که در این جا اول باید 
قبل از برگزاری دوره آموزشی، شاخص IFR حوادث اندازه گیری شود )در یك بازه یك ساله( و پس از برگزاری 
دوره های ایمنی نیز شاخص IFR حوادث را آندازه می گیریم و در آزمون t جفت نمونه ای میانگین این دو 
شاخص باهم مقایسه می شود. می خواهیم ببینیم دوره آموزشی تاثیرگذار بوده است یا خیر؟ و چقدر باعث 

افزایش و یا کاهش شاخص IFR شده است.
برای انجام آن از طریق  SPSS مسیر زیر را انچام می دهیم :

Analysis>Compare means>paired samples T tes t

 با اجرای مسیر فوق کادر نمایش داده شده در شکل 7-9 مربوطه باز شود. متغیرهای Before و After را 
به سمت راست انتقال دهید، سپس روی OK کلیک کنید تا خروجی نمایش یابد )شکل 9-7(.

 

SPSS  مقایسه ای در T شکل 7-9. منوی آزمون

با توجه به به شکل 8-9 ، چون مقدار معناداری یعنی Sig. کوچکتر از سطح آزمون، یعنی 0/05 شده 
 IFR  است، فرضیه صفر را رد می کنیم. به عبارت دیگر خروجی نشان می دهد که تفاوت معناداری در میانگین
قبل و بعد از اجرای دوره ی آموزشی وجود دارد. با توجه به مقدار میانگین ها بعد از اجرای دوره ی آموزشی ، 

میانگین شاخص  IFR به اندازه ی 1/563 کاهش می یابد.
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شکل 8-9. خروجی  SPSSدر آزمون  T مقایسه ای

3-3-3-9 آزمون  T تك نمونه
این آزمون برای بررسی میانگین یک جامعه استفاده می شود. با یک مثال ساده آزمون t یک نمونه ای را 
توضیح می دهیم. فرض کنید میانگین شاخص IFR حوادث کارگاه  A در 6 ماهه اول 15 بوده است. حاال 
می خواهیم شاخص IFR همین کارگاه را در شش ماهه دوم سال با عدد 17.56 مقایسه کنیم تا ببینیم میانگین 
شاخص IFR در دو نیم سال مختلف باهم تفاوت معناداری دارد؟ یا خیر؟ آیا کارگاه در نیمه دوم سال کاهش 
قابل مالحظه ای داشته یا تغییر چندانی نداشته است؟در واقع در آزمون تی یک نمونه ای می خواهیم میانگین 

اعداد را با یک عدد ثابت مقایسه کنیم. 
قابل ذکر است که این آزمون در مقایسه مقادیر به دست آمده از یك عامل خطر با حدود استاندارد داخلی 

یا ملی همان خطر کاربرد دارد
برای انجام آزمون تی یک نمونه ای در  از مسیر زیر اقدام می کنیم:

Analysis>Compare means>One sample T tes t

با اجرای مسیر فوق منوی زیر )شکل 9-9( باز می شود

 

SPSS  تك نمونه ای درT  شکل 9-9. کادر آزموت
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متغیر IFR را در موی سمت راست وارد کرده و سپس در قسمت Test value عدد 15 را ثبت می کنیم. اگر 
روی دکمه ی …Options کلیک کنید، کادر زیر باز می شود )شکل 10-9( که در آن می توانید سطح آزمون را 
 OK کلیک نمایید، سپس روی Continue تعیین کنید. همان سطح پیش فرض یعنی 95% را پذیرفته و روی

کلیک کنید تا خروجی نمایش داده شود. نمایش یابد

 

Option  شکل 10-9. منوی

با توجه به خروجی، چون مقدار معناداری یعنی Sig. کوچکتر از سطح آزمون، یعنی 0/05 شده است، 
فرضیه صفر را رد می کنیم. به عبارت دیگر، خروجی نشان می دهد که تفاوت معناداری در شاخص IFR و عدد 
15 وجود دارد. با توجه به میانگین   شاخص IFR به طور معناداری از عدد 15 بیش تر است.این آزمون برای 

بررسی میانگین دو جامعه مستقل استفاده می شود.
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سؤاالت تستی
1- کدامیك از موارد زیر مهم ترین صفت های حادثه بر اساس تعریف  ISO-45001 تلقی نمی شود؟

ب. جراحات       ج. بیماری         د. هر سه مورد الف. خسارت      
2- فرق رویداد و حادثه چیست؟

ب. حادثه همان رویداد است. الف. رویداد بخشی از حادثه است    
د. حادثه بخشی از رویداد است. ج. حادثه رویدادی است که خسارت ندارد.   

3- مهم ترین وجه تفاوت شبه حادثه و حادثه چیست؟
د- هرسه ج- مدیریتی  ب- جانی   الف- مالی  

4- با چه صفتی می توان یك حادثه را از شبه حادثه جدا کرد؟
الف. بضاعت سازمان        ب. میزان خسارت وارده        ج. روزهای تلف شده        د. تعداد مرگ

5- رفتار و شرایط ناایمن در محیط کار را چه می نامند
الف. حادثه                ب. رویداد                   ج. انومالی              د. شبه حادثه

6- برای محاسبه روزهای از دست رفته از چه روزی باید آن را محاسبه نمود
ب.از فردای روز حادثه  الف. از روز بروز حادثه    
د. از روز گزارش حادثه ج. از روز بستری شدن     

7- مهم ترین تفاوت بین حوادث فردی و فرآیندی چیست؟
ب. سلسه علل  الف. علل مستقیم      

د. الف و ج ج. وسعت حادثه      
8- کدام تعریف ایمنی به ایجاد استانداردهای کاری تاکید دارد؟

ب. ایمنی یعنی درجه دوری از خطر الف. ایمنی  یعنی نظم     
د. الف و ج ج. ایمنی یعنی درست کار کردن    

9- کدامیك از پارامترهای زیر جزء پارامترهای مستقل ریسك محسوب می شود؟
د. هر سه مورد ج. الیه های کنترلی   ب. زمان   الف. نوبت تماس  

10- کدامیك از موارد زیر جزء عناصر اصلی یك سستم نیست.
د. تبدیل ج. خروجی   ب.  ارتباطات   الف. ورودی  

11-  بر اساس مفهوم آنتروپی برای جلوگیری از حوادث باید:
الف. سیستم نگهداری ایجاد نمود              ب. صالحیت ها و ضروریات انجام کار را تعریف نمود

ج. سیستم را منعطف طراحی نماییم            ج. بین اجزاء اهداف مشترك تعریف نماییم
12-  بر اساس مفهوم تناسب برای جلوگیری از حوادث باید:

الف. سیستم نگهداری ایجاد نمود             ب. صالحیت ها و ضروریات انجام کار را تعریف نمود
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د. بین اجزاء اهداف مشترك تعریف نماییم ج. سیستم را منعطف طراحی نماییم    
13-  بر اساس مفهوم همپایایی برای جلوگیری از حوادث باید:

ب. صالحیت ها و ضروریات انجام کار را تعریف نمود الف. سیستم نگهداری ایجاد نمود   
د. بین اجزاء اهداف مشترك تعریف نماییم ج. سیستم را منعطف طراحی نماییم   

14-  بر اساس مفهوم هم افزایی برای جلوگیری از حوادث باید:
ب. صالحیت ها و ضروریات انجام کار را تعریف نمود الف. سیستم نگهداری ایجاد نمود    

د. بین اجزاء اهداف مشترك تعریف نماییم ج. سیستم را منعطف طراحی نماییم   
15-  در مدل حادثه مهم ترین عامل در شكل گیری یك حادثه که برخی از تحلیل گران این علل را 

در بخش علل ریشه ای طبقه بندی می کنند چه نامیده می شود
الف. اولیه              ب.مقدماتی                 ج. واسطه ای            د. هیچکدام 

16- در مدل حادثه کدام علت است که در شرایط اولیه بررسی حوادث، یك محقق آن را به عنوان 
علت اصلی حادثه بیان می کند.

الف. اولیه               ب. مقدماتی                  ج. واسطه ای             د. هیچکدام 
17- کدام علت حادثه است که می تواند سبب تشدید و یا تضعیف اثرات یك حادثه شود. این علل 
روی وقع حادثه نقش نداشته و فقط می تواند حادثه را در حد یك شبه حادثه تقلیل داده و یا تبدیل به 

یك فاجعه نماید.
الف. اولیه              ب. مقدماتی                ج. واسطه ای             د. هیچکدام

18-  مهم ترین استراتژی در کنترل حوادث عبارت است از:
ب. کنترل علل ریشه ای الف. کنترل علل مرکزی    
د. کنترل علل واسطه ای ج. کنترل علل مستقیم   

19- این علت اشاره به کدام علت حادثه می کند:
"برخی از عوامل واسطه ای بر روی سایر عوامل واسطه ای موثر بوده و با کنترل آن ها اثر سایر عوامل تحت 

کنترل در می آید. کنترل این عوامل می تواند نقش کلیدی در کنترل حوادث را داشته باشد"
ب. کنترل علل ریشه ای الف. کنترل علل مرکزی   
د. کنترل علل واسطه ای ج. کنترل علل مستقیم   

20- این تعریف اشاره به کدام یك از علل حادثه دارد
" عللی هستند که در بررسی اولیه و بررسی شواهد حادثه به آن ها اشاره می شود. این علل معموال جزء 

مهم ترین عللی هستند که در بررسی حوادث در بررسی اولیه به سرعت به آن اشاره می شود"
ب. علل ریشه ای الف. علل مرکزی   
د. علل واسطه ای ج. علل مستقیم    
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21- بر اساس مدل هنریچ بهترین استراتژی کنترل حوادث عبارت است از:
ب. کنترل علل ریشه ای  الف. کنترل علل مرکزی   
د. کنترل علل واسطه ای ج. کنترل علل مستقیم   

22- کدام یك از موارد زیر جزء عوامل مدل هنریچ ذکر نشده است.
ب. پیشینه خانوادگی الف. شخصیت افراد   

د. ساختار و نظارت مدیریت ج. آسیب و جراحت ها   
23-کدام یك از موارد زیر جزء عوامل اختصاصی مدل برد و آدامز ذکر شده است.

ب. پیشینه خانوادگی الف. شخصیت افراد   
د. ساختار و نظارت مدیریت ج. آسیب و جراحت ها   

24-  اساس مدل امبری در کدام یك از مفاهیم زیر است
ب. خطای انسانی الف. خطای سیستمی   
د. ساختار مدیریتی ج. خطاب عملیاتی   

25-  کدامیك از موارد زیر جزء عوامل ایجاد خطای انسانی بر اساس مدل امبری نمی باشد.
الف. مسئولیت های گمارده شده  نا مناسب با ظرفیت افراد         ب. نظارت ضعیف بر دستگاه ها

ج. عدم  اجرای آموزش یا اجرای آموزش های کم اثربخش          د. رویه های نا مناسب ایجاد شده
26- در کدام مدل اعتقاد بر این است که تعداد حوادث کم دلیل بر ایمن بودن محیط کار نیست

د. زابیتاکیس    SEM- Tomas .ج ب. هانریش  الف. امبری 
27- در کدام مدل اعتقاد بر این است که اعمال و شرایط ناایمن ناشی از قصور مدیریت است.

د. امبری   SEM- Tomas .ج الف. زابیتاکیس    ب. هانریش 
28- کدامیك از مدل های زیر نگاهی سیستمی و فرآیندی به حادثه دارد

د. استمپ   SEM- Tomas .ج الف. زابیتاکیس    ب. هانریش 
29- اساس مدل استمپ در بررسی حوادث چیست؟

الف. ضعف مدیریتی           ب. خطای انسانی           ج. کنترل ناقص         د. هر سه مورد
30- این جمله اساس کدام مدل بررسی حادثه است

"حوادث به عنوان نتایجی از پردازش های معیوب هستند که در فعل و انفعاالت میان اجزاء سیستم مشاهده 
می شوند"

الف. زابیتاکیس              ب. هانریش          ج. SEM- Tomas            د. استمپ
31- در کدام مدل حادثه مفهوم حادثه یك محدودیت و قید می باشد.

الف. زابیتاکیس             ب. هانریش           ج. SEM- Tomas          د. استمپ
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32- کدامیك از مدل های زیر جزء مدل های ترسیمی تحلیل حادثه می باشد.
الف. تری پاد بتا           ب. هانریش          ج. SEM- Tomas           د. استمپ

33- کدامیك از مدل های زیر یك نگرش آینده نگری به حوادث دارد و بروز حادثه را پیش بینی می 
کند

الف. تری پاد بتا          ب. هانریش                ج. استمپ                                 د. زابیتاکیس
34- کدامیك از واحد ها می تواند برای مقایسه هزینه حوادث واحدها بكار برده می شود؟

OSHA .د                              THC .ج                ACOL .ب                 ACI .الف
35- کدام شاخص برای هزینه های پنهان حادثه کاربرد دارد؟

OSHA  -د                         ACOL .ج                    THC .ب                 ACI .الف
36- در روش گریمالدی سیموند هزینه کدام حوادث منظور نمی شود

الف. مرگ                   ب. معلولیت                ج. درمان های سرپایی         د. هیچ کدام
37- برای تعیین تاثیر هزینه های حوادث بر هزینه های تولید کدام روش را توصیه می کنید 

الف. واالك                ب. گریمالدی سیموند        ج. PSCLC                د. هانریش
38- هزینه های ایمنی محصول با کدام شاخص قابل ارزیابی است

الف. واالك               ب. گریمالدی سیموند         ج. PSCLC               د. هانریش
39- هزینه های پیش گیری از حوادث با کدام شاخص مورد ارزیابی قرار می گیرد

Cost- benefit.د                       TSC .ج                           Capp .ب       PSCLC .الف
40- برای تصمیم گیری در خصوص اجرای یك تغییر در سیستم برای بهبود ایمنی از کدام شاخص 

استفاده می شود.
Cost- benefit.د                         TSC .ج                       Capp .ب        PSCLC .الف

41- در تحلیل هزینه سود کدام هزینه ها مدنظر قرار نمی گیرد؟
الف. محیط زیست      ب. حمل و نقل            ج. کاهش زمان               د. هر سه

42- مهم ترین موانعی که در تعیین شاخص هزینه - سود طرح های کنترل   HSEکدام یك از 
موارد زیر است.

ب. محاسبه ارزش جان انسان  الف. تخمین دقیق الیه های کنترلی   
د. هیچکدام ج. هر دو مورد     

43-  مهم ترین شاخص در تعیین بزرگی حادثه بر اساس نظریه کمسیون اروپا کدامیك از موارد 
زیر است

ب. روزهای تلف شده الف. زمان باقیماندن اثرات حادثه    
د. هر سه مورد ج. تعداد مرگ در حادثه     
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اروپا  بر اساس نظریه کمسیون  44-  مهم ترین شاخص در تعیین هزینه های حوادث بزرگ 
کدامیك از موارد زیر است

ب. روزهای تلف شده الف. زمان باقیماندن اثرات حادثه    
د. هر سه مورد ج. تعداد مرگ در حادثه     

45- حد قابل قبول کاهش ریسك در کنترل حوادث از سوی کمسیون اروپا چقدر تعیین شده است.
د.  %60 ج.  %40   ب.  %50   الف.  %20  

46-  هزینه های سایه در کدام یكی از هزینه های حوادث طبقه بندی می شود.
الف. مستقیم                ب. غیرمستقیم            ج. کل                د. ب و ج

47- در کدام مدل بر اساس مدل های ریسك اقدام به ارزیابی  CBAمی شود.
د. هر سه مورد    ILO  .ج ب. ویانلو      OSHA  .الف
48- شاخص بازگشت سرمایه گذاری در حوزه HSEکدامیك از موارد زیر است.

CUA .د  CBA .ج  ROHSEI .ب   CECMA  .الف
49-  شاخص  CFM فاکتور اصالح ایمنی کدامیك از موارد زیر است.

الف. تعداد حوادث کاهش یافته نسبت به  اقدامات کنترل ایمنی
ب. تعداد کاهش مرگ  دراثر برنامه ایمنی

ج. میزان هزینه حوادث
د. میزان کاهش ریسك بر اساس  میزان هزینه انجام شده 

50- برای تعیین میزان فراوانی یك حادثه از چه شاخصی استفاده می کنند
Incident Rate .د    FSI .ج    ISR .ب    IFR .الف

51- برای تعیین میزان شدت یك حادثه از چه شاخصی استفاده می کنند
 Incident Rate .د    FSI .ج    ISR .ب    IFR .الف

52-  برای مقایسه عملکرد دو واحد با یکدیگر  از چه شاخصی استفاده می کنند
Incident Rate  .د    FSI .ج   Safe T Score .ب   IFR .الف

53-  برای ارزیابی اثربخشی یك تغییر روش شاخص های حادثه از چه شاخصی استفاده می شود
Incident Rate .د    FSI .ج   Safe T Score .ب    IFR .الف
54- در کدام شاخص ساعت واقعی کار به عنوان محاسبه شاخص محسوب می شود

AOR .د    AIR .ج    ISR .ب    IFR .الف
55- در کدام شاخص تمام کل رویدادها را برای محاسبه شاخص  محسوب می کنند

AOR .د    AIR .ج    ISR .ب    MDBA .الف
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56- کدام شاخص بیان کننده جاری بودن فرهنگ ایمنی در سازمان می باشد
AOR .د    AIR .ج    ISR .ب    MDBA .الف 

57- در محاسبه روزهای تلف شده کدام یك از موارد زیر را نباید مد نظر قرار داد.
الف. معلولیت های ایجاد شده 

ب. مرگ اتفاق افتاده
ج. روزهای تلف شده در اعیام تعطیالت تقویمی

د. روز بعد از حادثه
58- در شاخص  FSIاز چه شاخص هایی استفاده می شود

AIR و AOR .د        AOR وIFR .ج         AIR وISR .ب          ISR وIFR .الف 
59- در محاسبات  Safe T Scoreاز چه پارامترهایی می توان استفاده نمود
د. هر سه    FSI .ج    ISR .ب    IFR .الف

60- کدامیك از شاخص های زیر مبنای 1000 نفر را در محاسبات منظور می کند
AOR .د    AIR .ج    ISR .ب    IFR .الف

61- کدامیك از شاخص های زیر موارد قابل ثبت را  در محاسبات منظور می کند
AOR .د    AIR .ج    ISR .ب    IFR .الف

62-  حدود قابل قبول اثربخشی یك طرح بر اساس  شاخص  Safe T Score چقدر است
د.طبق نظر مدیریت ج.  0   ب.  3+    الف.  3-   

63- در صورتیكه آمار افراد حادثه دیده بین خانم ها در سازمان نسبت به آقایان باالتر باشد چه 
تفسیری روی آن می توان داشت.

ب. کار قدرتی است و برای خانم ها مناسب نمی باشد  الف. باید شاخص  IFR محاسبه شود  
د. کار دارای وجه محاسباتی بوده  ج. کار دارای تصمیم گیری چندگانه است 

64- در صورتیكه شاخص  IFR بین افراد با سابقه کمتر از 3 ماه در سازمان باال باشد چه تفسیری 
روی آن می توان داشت.

ب. افراد با جزییات محیط کار آشنا نیستند الف. نیاز به بررسی بیش تری دارد  
د. آموزش ایمنی ندیده اند ج. افراد با محیط کار کامال نا آشنا هستند 

65- کدامیك از موارد بیش ترین علت در وضعیت استخدامی بر حوادث است.
ب. تغییرات در پرسنل      ج. کمبود دانش سازمانی    د. هر سه مورد الف. کمبود امنیت شغلی 

66- در صورتیكه فردی در محل کار خود حادثه ندیده و ماموریت هم نبوده باشد مهم ترین علتی 
را که می توان برای آن حادثه متصور شده چیست؟

د- تخطی فرد الف. نا اشنایی با محیط   ب. بی نظمی سازمانی       ج. ماموریت و توجیه 
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67- در صورتیكه فرد حادثه دیده دارای صالحیت مستند الزم آن شغل نبوده مهم ترین علت 
حادثه چیست.

ب. نبود روش اجرایی آموزش الف. نبود روش اجرایی جذب   
د. هر سه مورد ج. بی نظمی سازمانی    
68- بیش ترین شدت یك حادثه مربوط به کدامیك از موارد زیر است

د. دست ب. ستون فقرات                ج. تنه  الف. چشم  
69- کدامیك از موارد زیر دارای باالترین شدت می باشد.

ب- شکستگی الف- خفگی      
د- آسیب متعدد ج- سوختگی      

70- کدامیك از موارد زیر بر اساس استاندارد ISO-45001 جزء شدت حادثه محسوب نمی شود؟
د. مشکالت روانی ب. نقص عضو                ج. خسارت  الف. مرگ  

71- عدم تجربه کاری سبب بروز حادثه شده است مهم ترین علت آن چیست
د. هر سه ب. عدم مهارت            ج. نا آشنایی با مدیریت  الف. نا آشنایی با محیط 

72- شدت حوادث بین تحصیل کرده ها باالتر است این مسئله چه تفسیر دارد.
الف. سازمان دارای تکنولوژی باال است 

ب. سازمان دارای بی نظمی است
ج. سازمان صالحیت های شغلی مناسبی ندارد

د. هر سه مورد
73- در بررسی حوادث بر اساس واحد سازمانی چه مواردی را باید مدنظر قرار داد.

ب. شرایط مدیریتی الف. شرایط محیطی    
د. الف و ب ج. شرایط دستگاهها    

74- عوامل موثر بر محل حادثه در بررسی حادثه چیست؟
ب. آشنایی فرد با شرایط کاری الف. آشنایی فرد با محیط    

د. هر سه مورد ج.  تطابق محل کار با محل حادثه   
75- مهم ترین بحث در استاندارد OSHA-3245چیست

ب. جلوگیری از تکرار حادثه الف. جلوگیری از حوادث    
د. بررسی شدت حوادث ج. ثبت تمامی حوادث    

76- چه سازمانهایی از دادن اطالعات حوادث به سازمان  OSHA معاف هستند
ب. صنایع کم خطر الف. صنایع کوچك     
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د. صنایع با تعداد پرسنل کمتر از 20 نفر چ. صنایع با تعداد پرسنل کمتر از 10 نفر  
77- در چه شرایطی سازمان های معاف از استاندارد  OSHA-3245 باید به سازمان حوادث خود 

را گزارش کنند
ب. حادثه آتش سوزی داشته باشند الف. تعداد حوادث باال باشد   

د. حادثه تصادف داشته باشد ج. حادثه کوری داشته باشد   
78- کدامیك از موارد زیر جزء حوادث که باید ثبت شود نمی باشد

ب. بیماری های غیر شغلی  الف. بیماری های خاص شغلی   
د. بیماری های شغلی جدید ب.  حوادث شغلی    

79- مطابق با سند  OSHA-3245 ادیومتری برای چه افرادی  الزامی است
ب. افراد در معرض الف. همه افراد     

د.  سابقه حادثه دارند ج. فقط بیماران      
80- در صورت بروز مرگ چه مدت زمانی فرصت برای اطالع دادن آن وجود دارد

ب.  16 ساعت              ج.  24 ساعت     د.  3 روز الف.  8 ساعت  
81- - در صورت حادثه منجر به کوری چه مدت زمانی فرصت برای اطالع دادن آن وجود دارد

ب.  16 ساعت              ج.  24 ساعت     د.  3 روز الف.  8 ساعت  
82- فرصت زمانی برای بروز رسانی اطالعات حداکثر چند سال است

د.  10 سال ب.  5 سال                   ج.  8 سال  الف.  1 سال  
83- حداکثر زمان برای اعالم حادثه به سازمان تامین اجتماعی چند روز است

د.  فوری ب.  3 روز                     ج.  7 روز  الف.  24 ساعت  
84- ماده قانونی سازمان تامین اجتماعی که کارفرما مكلف می کند تا اقدامات  الزم اولیه را 

برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده کدام است.
د.  60  ب.  50                          ج.  66   الف.   65  

85- کدام مده قانونی کارفرما را موظف به پرداخت هزینه های حوادث ناشی از کار کرده است
د.  60 ب.  50                          ج.  66   الف.   65  

86- کدام ماده قانونی اشاره به مطالبات قانونی سازمان تامین اجتماعی می کند
د.  95 ب.  66                         ج.  50   الف.   65  

87- کدام ماده قانونی اشاره به موطف بودن کارفرما به رعایت اصول و ضوابط ایمنی محیط کار دارد.
د.  95 ب.  66                         ج.  50   الف.   65  

88- اگر تقصیر کارفرما ثابت شود چه خساراتی را باید بپردازد.
ب. مخارج درمان        ج. حقوق قانونی مدعی العموم      د. هر سه مورد الف. دیه کارگر  
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89- در صورت ورود غیر مجاز افراد متفرقه به کارگاه ساختمان در حالی که به طور مطمئن و 
ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری شود. هم چنین نصب تابلوها 

و عالئم هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد مقصر چه کسی است ؟
د. هر سه ب. حادثه دیده           ج. مسئول کارگاه   الف.  کارفرما  

90- در صورتیكه عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی علت حادثه شناخته شود و کارفرما تمام 
موارد تبصره 2 ماده 95 را رعایت نموده و مستند سازی کرده باشد مقصر حادثه کیست.

د. هر سه ب. حادثه دیده           ج. مسئول کارگاه   الف. کارفرما  
91- در صورتیكه عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی علت حادثه شناخته شود و کارفرما تمام 

موارد تبصره 2 ماده 95 را رعایت نموده ولی  مستند سازی نكرده باشد مقصر حادثه کیست.
د. هر سه ب. حادثه دیده          ج. مسئول کارگاه   الف. کارفرما  

92- برای مقایسه فراوانی حوادث متغیر های گسسته از چه نمودارهایی استفاده می شود
د. هیستوگرام ب. دایره ای               ج. خطی    الف. میله ای  
93-  برای مقایسه فراوانی حوادث متغیر های پیوسته از چه نمودارهایی استفاده می شود
د. هیستوگرام  ب. دایره ای               ج.خطی    الف. میله ای  

94- برای بیان درصد حوادث از چه نمودارهایی استفاده می شود
د. نرمال ب. دایره ای               ج.خطی    الف.میله ای  

95- برای نشان دادن فرآیند طبیعی داده ها از چه نمودارهایی استفاده می شود
د. هیستوگرام  ب. نرمال                    ج. خطی    الف. میله ای  

96-  در صورتیكه آمار حوادث از منحنی های نرمال تبعیت نكند کدام روش آماری برای تحلیل 
داده ها مناسب است

د. همبستگی  ب. آزمون تی ذوجی            ج. نا پارامتریك  الف. آزمون تی مستقل 
97- برای تحلیل اثربخشی یك تغییر در سازمان روی حوادث چه تستی کاربرد دارد

د. همبستگی  ب.  نا پارامتریك                   ج. آزمون تی ذوجی  الف. آزمون تی مستقل 
98- برای مقایسه آمار حوادث با یك حد استاندارد داخلی چه تست آماری کاربرد دارد

ب. نا پارامتریك               ج. آزمون تی ذوجی        د. آزمون تی تك نمونه الف. آزمون تی مستقل 
99- برای مقایسه آمار میانگین حوادث در دو بازه زمانی چه تست آماری کاربرد دارد

ب. نا پارامتریك              ج. آزمون تی ذوجی         د. آزمون تی تك نمونه الف. آزمون تی مستقل 
100- کدام یك از شاخص های زیر جزء شاخص های مرکزی محسوب می شود.

د. هر سه ب. انحراف معیار             ج. واریانس   الف. میانگین  
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سؤاالت تشریحی

1. حادثه و شبه حادثه را تعریف نموده؟ 

2. مهم ترین تفاوت بین حادثه و شبه حادثه را بیان نمایید؟

3. روز از دست رفته را تعریف نمایید؟

4. حوادث فردی و فرآیندی را تعریف نمایید؟

5. تفاوت حوادث فردی و فرآیندی در چیست؟

RCF  .6چیست و چه کاربردی در ارزیابی ریسك دارد؟

7. مهم ترین ویژگی های اختصاصی یك سیستم را بیان نمایید.

8. با توجه به مثال زیر علل مقدماتی/ واسطه ای/ اولیه را ذکر نمایید:
یك خودرو در جاده ای دچار یك سانحه شده و در آن یك فرد سالخورده پیاده در اثر برخورد با آن 
خودرو دچار حادثه و مرگ شده است. در محل حادثه در فاصله 10 متری پل هوایی وجود داشته و پل 
دارای پله برقی بوده ولی به دلیل عدم رسیدگی سازمان مربوطه از کار افتاده است. محل فاقد خط 
کشی عابر پیاده می باشد. راننده خودرو از سالمت جسمی باالیی برخوردار نبوده و در زمان حادثه 

به دلیل مصرف دارو از هوشیاری باالیی برخوردار نبوده است.

9. در مثال زیر نوع )مقدماتی / اولیه / واسطه ای( هرکدام از علل ذکر شده را بیان نمایید:
فردی در داخل یك صنعت فلز کاری در اثر گیر کردن دست وی بین تسمه و فولی دچار آسیب 
شدید از ناحیه دست می شود. فرد در زمان حادثه از سالمت جسمی و روحی برخوردار بوده است. 

ساعت وقوع حادثه 10 صبح 2 ماه بوده است.
با ذکر سئوال در پی تعیین وقایع اولیه، واسطه ای، مقدماتی می باشیم:

10. در بررسی حوادث کدام علت حوادث در اختیار سازمان است. 

11. مدل  PEME-ms را توضیح داده برای هر عنصر آن یك علت حادثه مثال بزنید؟
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12. طبقه بندی پیامدهای حوادث بر اساس  ILOرا نام ببرید
13. در ساختار علی حادثه ارائه شده در ذیل هر کدام از علل را تعریف نمایید

14. مهم ترین سئواالتی که مدل های حادثه باید بتواند به آن ها پاسخ دهند را بیان کنید.

15. پنج گروه از علل حادثه را بر اساس مدل هنریچ بیان کنید.

16.  بر اساس مدل هنریچ بهترین استراتزی برای کنترل حوادث چیست؟

17. اساس مدل امبری را بیان نمایید.

18. علل حادثه را بر اساس مدل امبری بیان نمایید

19. مهم ترین علل خطاهای انسانی را بر اساس مدل امبری بیان کنید.

20. علل حوادث بر اساس مدل امبری را نام ببرید. برا ی هر کدام یك مثال بزنید

21. عوامل زمینه ساز خطای انسانی بر اساس مدل امبری را نام ببرید.

22. چهار عامل رفتارهای غیر ایمن را بر اساس مدل  SEM-TOMASبیان نمایید.

23. عوامل ایجاد کننده حادثه بر اساس مدل  SEM-Tomas را نام ببرید.

24. سه مفهوم اساسی برای مدل استمپ را بیان نمایید

25.  سه سئوال اصلی در تری پاد بتا را بیان نمایید
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26. انواع موانع در مدل تری پاد را بیان نمایید
27. یكی از مهم ترین خصوصیات مدل  استمپ را بیان نمایید

28. در مدل تری پاد بتا مفهوم پیش شرط را تعریف نمایید

29. طبقه بندی علل ریشه ای در تری پاد را نام ببرید

30. مفهوم  ACTLچیست؟

31. مفاهیم زیر را تعریف نمایید

32. مفهوم و کاربرد شاخص ACI را بیان نمایید.

33.  مهم ترین موانع در برآورد توجیه اقتصادی هزینه  های طرح های کنترلی  HSEرا نام ببرید

34. سه شاخص مهم در ارزیابی توجیه اقتصادی طرح های  HSE را بیان نمایید

35. شاخص ایمنی مقرون به صرفه در حوادث عمده )CESMA (   را تعریف نمایید.

36. چند شاخص در خصوص  CBA و  CEA برای حوادث ایمنی و محیط زیست بیان نمایید.

37. فرآیند کلی ارزیابی سود – هزینه بر اساس نظر ویانلو را رسم نمایید.

38. مهم ترین سرفصل هایی که در محاسبه هزینه – سود طرح های  HSEمی توان به آن اشاره 
نمود را نام ببرید.

39. نكاتی که در محاسبه روزهای تلف شده باید مد نظر قرار داد را بیان کنید.

40. کاربرد  FSIرا بیان نمایید

41. سازمانی دارای 500 نفر کارگر است که هر یك از آن ها 50 هفته در سال و 48 ساعت در هفته 
کار می کنند، تعداد حوادث به وقوع پیوسته در آن کارگاه طی یكسال گذشته عبارت از 60 فقره بوده 
است و کارگران مدتی معادل 5 درصد کل ساعات کار یعنی 60.000 ساعت غیبت داشته اند. اگر 
تعداد روزهای تلف شده بر اثر 60 حادثه ذکر شده 1200 باشد. مطلوب است برآورد میزان تكرار و شدت 

.ILO حوادث این سازمان به روش
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42. تفاوت کاربردی در شاخص  FSI و  Safe- T- Scoreرا بیان نمایید.

43. ضریب واقعه را تعریف نمایید

44. ضریب تناوب واقعه چیست؟
45. شاخص بروز و شیوع حادثه چه تفاوتی با شاخص های دیگر حادثه دارد.

46. بر اساس جنسیت آمار حوادث را تفسیر نمایید.

47. بر اساس سن داده های حوادث را تفسیر نمایید

48.  سابقه  به عنوان یك متغیر مستقل در حوادث را تفسیر نمایید

49.  آمار حوادث را بر اساس تحصیالت تفسیر نمایید

50.سئواالتی که می تواند در تفسیر آمار حوادث بر اساس سابقه فرد ارائه شود را بیان نمایید

51. در خصوص تفسیر ارتباطات سازمانی حداقل 4  سئوال مطرح نمایید.

52. 4 مورد از مواردی که مطابق با  OSHA-3245باید گزارش شود را نام ببرید

53. در صورتی که مقصر بودن کارفرما محرز شود چه خساراتی را باید بپردازد

54. ماده 66 قانون تامین اجتماعی چه موردی را تاکید می کند 

55. ماده 65 قانون تامین اجتماعی چه موردی را تاکید می کند

56.  طبق ماده 96 بند ه مراحل ثبت گزارش بازرسی کار از یك حادثه را بیان نمایید

57. در صورت ورود غیر مجاز افراد متفرقه به کارگاه مقصر چه کسی است ؟ 

58. در صورتی که عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی علت حادثه شناخته شود آیا مقصر 
حادثه کارفرما می باشد؟
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59. مدارك و مراحل اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی را بیان نمایید

60. کاربرد نمودارهای میله ای را در گزارش حوادث بیان نمایید

61.  برای مقایسه آمار حوادث بعد از اجرای یك پروژه ایمنی چگونه می توان عمل نمود؟

62. فرآیند بررسی حوادث توسط بازرسی کار را بیان نمایید.
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پاسخ سؤاالت تشریحی

1.  تعریف حادثه: یک واقعه نا خواسته برنامه ریزی نشده است که می تواند سبب خسارت ، جراحت 
شده و یا سازمان را از ادامه طبیعی جریان فرآیند خود خارج نماید. 

شبه حادثه: رویدادی که سبب بروز خسارت و جراحت های ارزشمندی برای سازمان نباشد. این 
ارزشمند بودن بسیار وابسته به بضاعت سازمان است که یک سازمان را توانمند نموده  تا بتواند حوادث با 

شدت بیش تری را تحمل نماید.

2. مهم ترین تفاوت بین حادثه و شبه حادثه بضاعت سازمان است که در توانمندی و آسیب پذیری 
سازمان می توان آن را تعریف نمود. 

3. به حالتی گفته می شود که  فردای روز حادثه فرد به محل کار خود مراجعه ننموده و برای درمان خارج 
از محل کار خود است و یا دارای استراحت می باشد. یک روز از دست رفته یعنی فردای روز حادثه فرد 

استراحت دارد. 

4. حوادث فردی حوادثی با وسعت و نتیجه کوچک بوده که یک یا چند فرد با تعداد محدود را تحت تاثیر 
قرار می دهد. این حوادث معموال دارای یک علت مستقیم مشخص بوده و می توان براحتی علل مستقیم آن را 

تعریف و شناسایی نمود.
حوادث فرآیندی حوادثی می باشند که معموال دارای نتایج گسترده بوده و چندین نفر و یا بخشی بزرگی از 

یک صنعت را درگیر خود می کند. این حوادث دارای علل مستقیم مشخصی نبوده و برای تعیین علل آن نیاز به 
تکنیک های خاصی می باشد. حوادث فرآیندی معموال از یک سلسله علل وابسته به هم تبعیت می کند

5. حوادث فرآیندی دارای علل مستقیم مشخصی نبوده و از گستردگی نتایج باالیی برخوردار است.
6. فاکتورهای موثره ریسک که عبارتند از فاکتورهایی که می تواند روی شدت، احتمال موثر باشد. این 
فاکتورها قابل استفاده در برنامه های مدل سازی ریسک و تعیین میزان شاخص های اصلی ریسک شود. 
در جاهایی که داده برای تعیین میزان احتمال پارامترهای ریسك وجود ندارد و تعیین تابع توزیع پارامتر برای 
محاسبه احتمال آن جود ندارد و یا به میزان کافی نیست می توان از فاکتور موثره ریسك برای تعیین احتمال 

پارامتر استفاده نمود
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7. به هم پیوستگی اجزاء یک سیستم/ تمامیت سیستم/ هدف دار بودن سیستم/ تغذیه و تولید در سیستم/ 
تبدیل در سیستم/ حالت رکود در سیستم/ وجود قانون در سیستم/ سلسله مراتب در سیستم/ وجود تفاوت 

در اجزاء یک سیستم

8.  وقایع اولیه: 
عدم هوشیاری راننده

عمل ناایمن پیاده )عدم استفاده از پل عابر(
وقایع واسطه ای:

وجود پل عابر پیاده
عدم وجود روشنایی مناسب

وقایع مقدماتی:
عدم رسیدگی به وضعیت فنی پله برقی

عدم مدیریت مناسب پل
عدم وجود خط کشی عابر پیاده

اولیه  9. دستگاه دارای حفاظ مناسب نبوده    
اولیه  فرد مطابق استاندارد فعالیت نداشته    

واسطه ای سیستم تعمیرات و نگهداری در ماشین االت وجود ندارد  
واسطه ای نظارت سرپرستی بر نحوه انجام کار وجود ندارد   
واسطه ای نظارت سرپرستی در شرایط ایمنی محیط کار وجود ندارد  
مقدماتی سبك مدیریت نا مناسب با شرایط کارگاه    
مقدماتی فشار کاری بر کارگران و سرویسکاران وجود ندارد  
مقدماتی نحوه چیدمان ماشین آالت در سالن استاندارد نیست   

10. بخشی از علل واسطه ای و علل مرکزی

11. برای تعیین علل بروز حوادث می توان از مدل های مدیریتی بهرمند شد. یکی از این مدل ها که کاربرد 
زیادی در تعیین ساختارمند حوادث دارد مدل کسب و کار PEME-ms است. در این مدل برای ایجاد یك 

فرآیند کسب کار 5 عنصر را مورد توجه قرار می دهد.
انسان / تجهیزات/ مواد / محیط / سیستم مدیریتی  

انسان: عدم صالحیت الزم شغلی
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تجهیزات: ماشین نا مناسب
مواد:  وجود مواد خطرناك

محیط: شرایط نا مناسب محیطی
سیستم مدیریت: سبك رهبری نا مناسب

12. کاهش توانایی در امر رقابت /   بازنشستگی پیش از موعد /   غیبت از محیط کار  /  بی کاری   / 
کاهش در آمد خانواده

13. علت مستقیم: عللی هستند که در بررسی اولیه و بررسی شواهد حادثه به آن ها اشاره می شود. این 
علل معموال جزء مهم ترین عللی هستند که در بررسی حوادث در بررسی اولیه به سرعت به آن اشاره می شود

علت ریشه ای: عللی هستند که با رسم علل یك حادثه برای آن نمی توان علت دیگری را نام برد )این مسئله 
به دلیل دانش کم و یا نبود اطالعات در ارتباط با شرایط بروز حادثه است(. معموال علت های ریشه ای در 

اختیار سازمان نبوده و کنترلی روی آن ها ندارد.
علت واسطه ای: عللی هستند که سبب تبدیل علل ریشه ای به علل مستقیم می شود. علل واسطه ای 
عللی هستند که کنترل بخشی از آن در اختیار سازمان است. علل واسطه ای نقش علل میانجی را بازی می 
کند که برای تبدیل علل ریشه ای به علل مستقیم وجود آن ها الزامی است و از طریق این علل علل مستقیم 

شکل می گیرد.
علل مرکزی: برخی از عوامل واسطه ای بر روی سایر عوامل واسطه ای موثر بوده و با کنترل آن ها اثر سایر 

عوامل تحت کنترل در می آید. کنترل این عوامل می تواند نقش کلیدی در کنترل حوادث را داشته باشد.

14. مهم ترین علل حادثه چیست ) اولویت علل چیست( ؟
کنترل پذیر ترین علل حادثه چیست؟

چگونه می توان سایر علل را مورد توجه و مدیریت قرار داد؟
15.  خانواده و پیشینه خانوادگی، شخصی، جو سازمان، رویدادها و پیش آمد ها

آسیب ها و جراحت هایی که در بررسی حوادث به عنوان علل مستقیم می توان به حوادث منصوب نمود.

16. کنترل علل مرکزی از سلسله علل بروز حادثه

17. امبری علل حادثه را در سه سطح بیان کرد و آن را به عنوان مدل رهبری ماشین عنوان کرد . در این 
مدل علل مرتبط با خطای انسانی را مورد تاکید قرار داده است و مهم ترین علل حادثه را خطاهای انسانی 

بیان نموده است 
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18. امبری علل حوادث را در سه بخش؛ خطاهای انسان، شکست های سخت افزاری، و رویدادهای 
خارجی تعریف نمود.

19. خطاهای انسانی در سطح اول سلسله مراتب مدل امبری دارای سه حوزه است یکی بازیابی اطالعات 
و دیگری نواقص پنهان در سیستم و دیگری نواقص آشکار.

20. علل مستقیم؛ به عنوان مثال شکست در اجرای بررسی های خاص در تجهیزات یا نقص ایجاد شده 
در فرآیند نگهداری تعریف شده 

تأثیرات تصادفی سطح یك؛ به عنوان مثال تعریف ناقص از مسئولیت ها، آموزش ناکافی یا ناکارآمد، یا 
رویه های مبهم 

تاثیرات تصادفی سطح دو؛ به عنوان مثال خطاهای طراحی، مدیریت ضعیف منابع انسانی، یا خطاها در 
مدیریت خطر

21. مسئولیت های گمارده شده  نا مناسب با ظرفیت افراد، نظارت ضعیف بر انجام فرآیندهای کاری
رویه های نا مناسب ایجاد شده، عدم  اجرای آموزش یا اجرای آموزش های کم اثربخش

22.  جو سازمان، نگرش کارکنان، واکنش همکاران و واکنش سرپرستان

23. زنجیره حوادث توصیف مهمی از شرایط ایمنی ایجاد شده بوسیله سرپرستان، همکاران و نگرش ها و 
رفتارهای کارگر نسبت به وقوع حادثه حاصل می کند. 

جو ایمنی تأثیر مستقیم مهمی به طور غیر منتظره بر عملکرد ایمنی یا بر واکنش همکاران ندارد. 
واکنش سرپرستان به طور قابل توجهی بر واکنش،  نگرش و عملکرد ایمنی همکاران دارد. 

نگرش ها بر عملکردها اثر گذارند، در حالیکه عملکردها بر احتمال بروز حوادث تأثیر می گذارد. 
خطرات تاثیر مستقیمی بر حوادث نداشتند

24.  محدودیت ها، کنترل سلسله مراتبی و مدل های پردازشی

25. چطور حادثه اتفاق افتاده؟
چه موانعی از کار افتاده و دچار شکست شده است؟

چرا موانع دچار شکست شده است؟
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26. موانع موثر، موانع شکست خورده و موانع غایب

27. مدل استامپ اطالعات ضروری را برای ساختن نظریه ای جهت جلوگیری از حوادثی که در آینده 
ممکن است در اثر بعضی از کنترل های ناکافی به وجود آیند، تهیه می کند.

28. یک سری علل واسطه ای وجود دارد که سبب بروز علل فوری می شود که به این علل واسطه ای 
پیش شرط گفته می شود 

29- سخت افزار )HW(، طراحی )DE(، روش های اجرایی )PR(، فشارهای خارجی )EC(، نظم و 
ترتیب )خانه داری صنعتی( )HK(، آموزش  )TR(، اهداف ناسازگار )IG(، ارتباطات )CO(،  سازمان دهی 

)DF ( و سیستم های کنترل کننده )MM( مدیریت تعمیرات ،)OR(

30. یکی از مهم ترین نتایجی که می توان از بررسی علل حوادث توسط مدل های مختلف به صورت تلفیقی 
به دست آورد خط زمانی علل یا سلسله مراتب زمانی علل حادثه است. خط زمانی علل حوادث یك طرح 
شماتیك از نحوه شکل گیری علل مختلف حادثه است که با پی گیری آن می توان به علل ریشه ای و علل میانی 
حادثه پی برد. هم چنین ACTL این فرصت را ایجاد می کند که بتوان با استفاده از نجوه قرارگیری علل نسبت 
به هم بتوان سیر شکل گیری یك حادثه را مشخص نمود. یکی از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از حوادث 
تکراری رسم  ACTL است که به محقق و بررسی کننده حادثه این فرصت را می دهد تا عللی که می تواند سبب 

بروز حوادث تکراری شود را مشخص نماید.
31. الف - تحلیل هزینه
ب-  تحلیل هزینه – سود

ج- تحلیل هزینه – مطلوبیت
تحلیل هزینه: روشی نظام مند برای ارزشیابی اقتصادی است که در آن تمامی هزینه های یك برنامه به 

تفکیك و با جزییات کامل بر حسب واحد پول جمع آوری سازماندهی و تحلیل می شود
 شاخص هزینه-سود: در این روش تمامی هزینه ها و نتایج یك طرح یا برنامه اعم از منافع و خسارات بر 

حسب واحد پول مورد مقایسه قرار می گیرد.
شاخص هزینه مطلوبیت: شیوه ای برای سنجش میزان موفقیت یك نظام در رسیدن به اهدف در نظر گرفته 

شده و مطلوب ترین خدمات تعریف شده در سازمان. 
32. متوسط هزینه هر آسیب )ACI(، از ترکیب تعدادی از فاکتورهای مرتبط به هم و تبدیل آن به یك 
عدد واحد به وجود آمده. این شاخص، این امکان را ایجاد می کند که با ACI های سایر سازمان ها مقایسه 
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شود. مقایسه ACI ها، بین بخش ها و سایت های مختلف کاری در سال های مختلف کاری، می تواند به عنوان 
 HSE شاخصی در جهت سنجش و پایش شاخص های عملکردی در مقایسه سازمان ها از نقطه نظر ایمنی و

محسوب شود.

33.  تعریف میزان بزرگی یك حادثه، تعریف هزینه های حوادث بزرگ، تخمین کاهش ریسك قابل انتظار، 
نظرات خبره ها بر پایه اطالعات موجود  و تخمین هزینه های سایه

 CBA( عبارتند از تجزیه و تحلیل هزینه – سودHSE  34. شاخص مهم اقتصادی حوادث و طرح های
( و تجزیه و تحلیل هزینه – اثربخشی ) CEA ( که باید مورد توجه محققین این حوزه قرار گیرد. از دیگر 

ابزارهای محاسبه اقتصادی تجزیه و تحلیل هزینه – ابزار  )CUA ( می باشد

35. در سال 2014 شاخصی به عنوان شاخص ایمنی مقرون به صرفه در حوادث عمده )CESMA (  ارائه 
شد. این شاخص بهترین روش ایمن کردن محیط را بر اساس تکرار حوادث و پیامدهای آن پیشنهاد می دهد.

36. از شاخص هایی که در ارزیابی اثربخشی الیه های کنترلی ایمنی و حفاظت از محیط زیست می توان 
به آن اشاره نمود تعداد حوادث و میزان آلودگی های محیط زیستی ناشی از حوادث ، شدت حوادث به طور 

خاص و تعداد کل پرنده های حوادث را اشاره نمود
 .37

  

38. هزینه ای ایمنی مرتبط با حوادث شغلی
هزینه های مرتبط با پیش گیری از خطرات

هزینه های فرهنگ سازی ایمن
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39. روز وقوع حادثه را نمی توان در محاسبات مربوط به میزان شدت حادثه، به عنوان روز از دست رفته 
محسوب نمود

در صورت بروز حادثه در روز پنج شنبه و برگشت فرد در روز شنبه روز تلف شده محاسبه نمی شود.

40. دو سازمان با شرایط ایمنی متفاوت که یکی از نظر ضریب تکرار بیش تر و دیگری از نظر ضریب 
شدت بیش تر است می خواهیم با یکدیگر مقایسه نماییم. این سئوال مطرح است که کدام شاخص را مالك 
قرار دهیم، AFR یا  ASR را. شاخص  AFR می تواند بیان کننده این مسئله باشد که سازمان باردار یك 
حادثه بزرگ است ولی  شاخص  ASRبیان کننده بد شانسی سازمان و ریسك باالی خطرات آن سازمان 
است. برای اینکه بتوان این سئوال را در ذهن حل نمود از شاخص  FSIاستفاده می کنیم. از آنجاییکه ضرایب و 
میزان های فراوانی )تکرار( و شدت حادثه، نمی توانند هر یک به تنهایی و به طور کامل گویای وضعیت حوادث 
فردی و پرسنلی یک سازمان یا سیستم باشند، روشی به منظور تعامل این دو شاخص ارائه شده است که اساس 

معتبرتر و قابلیت اطمینان بیش تری را برای ارزشیابی این میزان ها فراهم نموده است.
 

41.                   000 = 500  50   48 = جمع کل ساعت کارگران
1.140.000 = 60.000 – 1.200.000 = جمع کل ساعت کار واقعی کارگران

 بنابراین میزان فراوانی حادثه برابر است با:
 از محاسبه میزان فراوانی حادثه برای مثال فوق در می یابیم که در مدت یکسال تعیین شده، در مقابل هر 

یك میلیون ساعت کاری، تقریبًا 53 حادثه در این محیط کاری به وقوع پیوسته است.
  

42. شاخص  FSI برای مقایسه دو واحد با یکدیگر بکار می رود در حالی که  Safe T scoreبرای 
ارزیابی اثربخشی یك تغییر روی حوادث کاربرد دارد. 

43. ضریب واقعه بیانگر تعداد موارد قابل ثبت با معیار صد نفر پرسنل در یک سال کاری بر مبنای کل 
ساعات کاری در همان مدت است. با توجه به تعاریفی که ما می توانیم برای موارد قابل ثبت داشته باشیم، 
ضریب واقعه می تواند نسبت به شاخصی نظیر ضریب تکرار، در طیفی وسیع تر موارد متعددی را در زمینه 
رویدادها و حوادث شغلی شامل شود.  ضریب واقعه میزان و برآوردی از فراوانی رویدادها و حوادث فردی 
است که در گروه رویدادها و موارد قابل ثبت قرار گرفته اند و در طی مدت زمان کار واقعی یک سال کاری )یا 

مدتی معین( به وقوع پیوسته اند.
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44. ضریب تناوب واقعه عبارتست از تعداد روزهای کاری از دست رفته و یا تلف شده به ازای صد 
نفر پرسنل در یک سال کاری. یکی از تفاوت های عمده این شاخص با شاخص های مرتبط دیگر، محاسبه 
روزهای کاری از دست رفته است. همانطور که اشاره شد در ضریب تناوب واقعه،  روزهای از دست رفته، 
روزهای کاری بوده، در حالیکه در ضریب شدت حادثه، در محاسبات مربوط به روزهای از دست رفته، 

روزهای تقویمی مد نظر قرار می گیرد.

45. نتایج برآوردهای به دست آمده از شاخص فوق بیان کننده میزان بروز یا شیوع حوادث به وقوع پیوسته 
در مقاطع زمانی مورد نظر است. در این زمینه شاخص مشابه دیگری وجود دارد که برای برآورد میزان شیوع 
رویداد به کار گرفته می شود، با این تفاوت که گستره آن شامل طیف وسیعی از رویدادها و حوادث فردی نظیر؛ 
جراحات، آسیب ها، مواجهات، بیماری های ناتوان کننده و یا صدمات جزیی می شود و در کل نشان دهنده 

نسبت کل رویدادها و پیشامدها به تعداد کل کارکنان است.

بازر مربوط به جنس اشاره نمود که در  به برخی از صفات  این بخش می توان  نتایج  46. برای تفسیر 
تفسیر نتایج می توان آن ها را مد نظر قرار داد از صفات بارز مردانگی می توان به قدرت/ وضعیت جسمی/ 
تصمیم گیری محاسباتی اشاره نمود. از صفات بارز زنانگی می توان به تصمیم گیری چند بعدی، وضعیت جسمی 
و بیوریتمولوژیک بارز، صبوری، تاثیر پذیری از مسایل خانوادگی اشاره نمود. )قابل ذکر است که این صفات 
همگانی نبوده و موارد بسیاری را می توان در نقض آن ارائه داد.( برای مثال اگر در شغلی که دارای تصمیم گیری 
آنی در چند وجه می باشد، هم باید دقت در انجام کار تنظیم دستگاه ابزار دقیق، هم تنظیم کردن برنامه های و هم 
آماده سازی گزارش داشته باشد و فرد دچار حادثه شده است می توان در قدم اول به جنس کارگرانی که در این 
شغل دچار حادثه شده اند توجه نمود. اگر نسبت شاخص  IFR در این شغل در آقایان بیش تر است باید توجه 

نمود به ماهیت کارشاید دقت و چند وجهی بودن کار سبب افزایش خطای کاری در فرد شده است

47. در زمانی که شاخص  IFRدر افراد مسن در کارگاه باال می باشد باید توجه نمود که ماهیت کار نیاز 
به عکس العمل سریع دارد یا خیر. در صورتیکه ماهیت شغل نیاز به عکس العمل سریع دارد باید یکی از علل 

ریشه ای بروز حادثه می تواند سن افراد باشد

48. آمار حوادث در هر گروه زیر باال باشد می تواند مطابق تفسیر آن عمل نمود:
کم تر از 3 ماه نشان دهنده ناآشنایی فرد با محیط کار است 

 3 ماه- 1 سال نا آشنایی فرد با جزییات محیط است. فرد با محیط آشنا شده ولی بسیاری از جزییات 
محیط کار را هنوز نمی داند.
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1 تا 5 سال رد با محیط آشنا شده ولی روابط بین کاری و نواقص پنهان سیستم را نمی داند. 
5- 20 به طور نسبی آشنایی با محیط و فرآیند های کاری دارد که اوج این آشنایی که به عنوان دانش 

سازمانی از آن یاد می کنیم در 20 سال است 
از 20 سال به بعد باید با متغیر سن با استفاده از ساختار متغیر های میانجی و مدل های ساختاری تحلیل 

آماری انجام داد.  

49. تحصیالت را می توان به بیسواد/ ابتدایی/ دیپلم- فوق دیپلم/ کارشناسی/ تحصیالت تکمیلی 
تقسیم بندی نمود.  تحصیالت یکی از پارامترهایی است که در  بروز و شدت حوادث در یك صنعت نقش 
دارد. معموال کارهای خطر ناك که خود شاغل را تهدید میکند در افرادی است که دارای تحصیالت باالیی 
نمی باشند و در رنج بی سواد تا فوق دیپلم قرار دارد. مشاغلی که شاغل در معرض خطر نبوده ولی عملکرد آن 
می تواند سبب برروز خطر برای سایرین و یا جامعه باشد بیش تر بعهده افراد با درجه تحصیالتی باال می باشد. 
این افراد با تصمیم گیری اشتباه و یا طراحی و نصب اشتباه می توانند حادثه آفرین باشند. در صورتیکه شاخص  
FSI در بین تحصیل کرده ها باال بود باید بررسی کرد که چه نوع سیستم استخدامی در سازمان وجود دارد.  

50. آیا امنیت شغلی می تواند روی حادثه تاثیر بگذارد؟
آیا تغییر در پرسنل می تواند در حادثه نقش داشته باشد؟

آیا دانش سازمانی روی حادثه نقش آفرین است؟
آیا مهارت و دانش شغلی روی حادثه نقش آفرین است؟  

51. آیا فرد یا شرایط کار آشنا است؟
آیا فرد با قوانین حاکم به سازمان آشنایی کافی را داشته؟

آیا فرد روابط درون سازمانی را می شناسد؟
آیا فرد نسبت به شرایط و نحوه تولید و کار آشنایی کافی را داشته؟

در صورتیکه بازدید کننده بوده آیا فردی به عنوان همراه با شرایط مناسب داشته؟

52.  بیماری سل ناشی از کار ، کاهش شنوایی ناشی از کار، بیماری ناشی از کار ، حوادث ناشی از کار 
جراحت با سوزن یا سطوح تیز، موارد از کار افتادگی و مرگ ناشی از کار

53. اگر تقصیر کارفرما ثابت شود عالوه بر مبلغ بیمه، دیه و همین طور مجازات¬ های پیش بینی شده نیز 
در انتظار کارفرما خواهد بود.
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54. در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز 
بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط  الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان 
هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده 50 این قانون از کارفرما 

مطالبه و وصول خواهد نمود.

55. در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات  الزم اولیه را برای جلوگیری از 
تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتبا به  اطالع سازمان برساند. درصورتی 
که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه ای شده باشد، سازمان تأمین اجتماعی هزینه های مربوط 

را خواهد پرداخت.

56. مراجعه حادثه دیده و یا اولیای دم به مراجع قضایی انتظامی برای طرح شکواییه یا دادخواست
بررسی شکواییه حادثه دیده یا اولیای دم توسط مقام محترم قضایی و انتظامی

مراجعه حادثه دیده یا اولیای دم به کالنتری جهت تشکیل پرونده و اخذ نظریه از ادارات کار و امور 
اجتماعی و پزشکی قانونی

مراجعه حادثه دیده به واحد بازرسی کار اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان و ارائه نامه 
کالنتری جهت مطالعه پرونده و بررسی صحنه حادثه و ثبت اظهارات شهود به منظور تهیه گزارش حادثه 

توسط بازرس کار
 تحویل گزارش حادثه از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان یا اداره شهرستان به کالنتری، به منظور 

ارجاع به مرجع قضایی برای ابالغ نظریه بازرس کار به اصحاب پرونده و صدور رای

57. مطابق ماده 10 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کارگاه ساختمان باید به طور مطمئن و 
ایمن محصور و از ورود افراد متفرقه و غیر مسئول به داخل آن جلوگیری شود. هم چنین نصب تابلوها و عالئم 
هشدار دهنده که در شب و روز قابل رویت باشد در اطراف کارگاه ساختمانی ضروری است. باز با وجود این 
موارد در صورت وقوع چنین اتفاقی کارفرما نیز مقصر خواهد بود و به صورت کلی کارفرما در محدوده کارگاه 

دارای مسئولیت قانونی می باشد.

58. به موجب تبصره 2 ماده 95 قانون کار: چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 این 
قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات الزم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با 
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وجود آموزش های الزم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن ها استفاده ننماید و 
همین عامل از علل بروز حادثه باشد کارفرما در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.

59. گزارش حادثه اعالم شده از سوی کارفرما یا فرد حادثه دیده یا بازماندگان واجد شرایط وی به شعبه 
مربوطه.

گزارش بازرسی فنی شعبه مبنی بر تایید ناشی از کار بودن حادثه و انطباق آن با ماده 60 قانون.
گزارش بازرسی کار پیرامون بررسی و تشخیص علل وقوع حادثه در مواردی که حادثه به علت عدم رعایت 
مقررات حفاظت فنی در کارگاه های مشمول مقررات قانون رخ داده باشد، با درج علل، میزان مسئولیت و 

تقصیر حسب مقررات قانونی مربوطه بابت فوت، ازکارافتادگی و نقص عضو باشد.
گزارش کارشناسی بهداشت کار و آرای صادره از مراجع ذیصالح در خصوص بروز بیماری ناشی از عدم 

رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط  الزم از طرف کارفرما یا نمایندگان وی.
نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص چگونگی وقوع حادثه ناشی از کار که توسط مقام محترم 

قضایی ارجاع شده است.
آرای قطعی مراجع قضایی در رابطه با حادثه یا بروز بیماری ناشی از کار که در آن کارفرما به جهت عدم 

رعایت مقررات حفاظت فنی و یا بروز بیماری ناشی از کار مقصر شناخته شده باشد.

60. اگر نوع داده ها را روی محور xها مشخص کنیم و روی هر نقطه پاره خطی به ارتفاع فراوانی)مطلق 
یا نسبی( نظیر آن رسم کنیم، شکل حاصل نمودار میله ای می باشد. از این نمودار بیش تر برای مقایسه فراوانی 

ها استفاده می شود.

61. یکی از کاربردی ترین تست ها برای مقایسه قبل و بعد از یك فرآیند ایجاد شده در یك جامعه مشخص  
 t جفت نمونه است. این آزمون برای بررسی دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود که به آن   T  آزمون
جفت نمونه ای یا t زوجی می گویند. آزمون t جفت نمونه ای را زمانی به کار می بریم که داده های ما تنها از 
روی یک گروه برداشته شده باشند. به عبارت دیگر، داده ها از یک گروه مشابه در دو شرایط مختلف )پیشین 
و پسین( برداشته می شوند. با یک مثال ساده آزمون t جفت نمونه ای را توضیح می دهیم. فرض کنید برای 

کارگاه  A، کالس های آموزش ایمنی برگزار می کنیم.
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