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  مقدمه

 افراد باالي %58 جمعيت دنيا و %45 حدوددر حال حاضر 
 آنها كه تالش. ]1[گيرند   سال در شمار نيروي كار دنيا قرار مي10
هاي   موجب استحكام پايه،ترديد به توان ايشان بستگي دارد بي

به اين ترتيب سالمت نيروي كار از . گردد اقتصادي جامعه مي
وري بوده و بيشترين اهميت را در رابطه با  شروط اوليه بهره

بسياري از . تماعي دارا خواهد بود ـ اجاقتصادي  پايداريتوسعه
هاي  زندگي پس از بلوغ خود را در محيطسوم افراد بيش از يك

گذرانند كه در اين زمان با انواع مخاطرات  آميز كاري مي مخاطره
 مرگ ،ناگوارترين پيامد اين مخاطرات. شغلي روبرو هستند

حوادث به طور اعم و حوادث شغلي به . زودرس نيروي كار است
 ضايعات انساني ،هاي اقتصادي طور اخص ضمن تاثير بر شاخص

هر چند هنوز سنجش تمامي . يز با خود به همراه خواهند داشتن
 قربانيان و اطرافيان ي رنج و غصه وهاي انساني مثل درد ابعاد هزينه
هاي به عمل آمده غيرممكن است اما  رغم تمام تالش آنها علي

هاي ناشي از عدم  هزينه. برخي ديگر از ابعاد آن قابل سنجش است
باشد ولي  ر به راحتي قابل لمس نميسالمتي محيط و نيروي كا

 بر .]3، 2[ميزان آن در درآمد ناخالص ملي قابل احتساب است 
هر بيماري يا هر مرگ زودرس به ايمني، اساس اصول اقتصاد 

 لذا سنجش بار بيماري به علت مرگ ،شود نوعي هزينه محسوب مي
هر چند . ضروري استبسيار  مقياس پولي يهزودرس به وسيل

ها است   آن از وظايف دولتي جامعه و ارتقاافرادمت حفظ سال
 سالمتي نيروي كار هر جامعه تاثيرات مثبت يولي حفظ و ارتقا

از همين رو رعايت . اقتصادي بيشتري براي جامعه خواهد داشت
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هاي كار يكي از وجوه دخالت  محيطبهداشت مسايل ايمني و 
ها بتوانند  كه دولت براي آن .شود ها در بازار كار قلمداد مي دولت

گذاري كنند الزم است از  با توجه به منابع محدود خود سرمايه
بر اساس آمار . ]4[ زمينه آگاهي يابند هاي تحميلي در اين هزينه

 ميليون نفر يعني در هر 2ر دنيا ساليانه دالمللي كار  سازمان بين
ه هاي مرتبط با كار كشت ثانيه يك نفر در اثر حوادث و بيماري  15
اين در حالي است كه اين آمار در دو سال قبل از بررسي . شوند مي

در حال حاضر ميزان تلفات . ميليون نفر بوده است 2/1معادل 
ها انساني ناشي از كار سه برابر افرادي است كه هر سال در جنگ

المللي كار حوادث بنا بر اعالم سازمان بين. ]5[رسند  به قتل مي
هاي اقتصادي را به هاي انساني و غرامتترين مشقتشغلي عظيم
ي اين سازمان همچنين اعالم كرده است كه هزينه .آوردوجود مي

توليد ناخالص % 4هاي ناشي از كار متوسط حوادث و بيماري
- از اين رو مباحث اقتصادي جايگاه ويژه. ]5[داخلي كشورهاست 

ايي هيكي از كمك. اي در بررسي حوادث شغلي پيدا نموده است
كند اين است كه به مسايل حوادث شغلي ميايمني كه علم اقتصاد 

اي را كه امكان خسارات به وقوع پيوسته را معين و خسارات بالقوه
يابي حوادث در بحث هزينه. ]3 [وقوع آنها وجود دارد تخمين بزند

در ديدگاه . دو ديدگاه حسابداري و اقتصادي وجود دارد
هاي آشكار توجه هاي دفتري يا هزينهحسابداري صرفا به هزينه

هاي آشكار به شود ولي در ديدگاه اقتصادي عالوه بر هزينهمي
. ]6[شود ي فرصت منابع  توجه خاصي ميهاي پنهان يا هزينههزينه

ها از نوع غير بايد توجه داشت در سطح فردي بيشتر هزينه
ني و  غم قربا وهايي از آن همچون درداقتصادي هستند كه بخش

ي ي هزينهبا اين وجود محاسبه. اطرافيانش اساسا مادي نيستند
حوادث در سطح فردي از لحاظ انساني و اخالقي اولويت خاصي 

در . ]8، 7[ و اجتماع دارد سازماننسبت به دو سطح ديگر يعني 
هاي حوادث به دو دسته مهم يعني از دست دادن سطح فردي هزينه
ي براي محاسبه. ]8[شوند قسيم ميي معالجات تدرآمد و هزينه

رويكرد ) الف: شودي انساني عمدتا از دو روش استفاده ميهزينه
در اين  .]9-12[ي انساني روش سرمايه)  بتمايل به پرداخت و

هاي  رفته كه يكي از روش پژوهش از روش ناخالص از دست
 انساني استفاده ي هزينهي انساني است براي محاسبهيهسرماي
چنانچه درآمد قابل تصرف فرد مبناي محاسبه قرار . ديدگر
 رفته تلقي گرفت اين روش به نام توليد خالص از دست مي
آثار و تبعات اقتصادي حوادث را معموال در سه . ]12[ گرديد مي

اين پژوهش . ]7، 3[كنند بندي ميو اجتماع طبقهسازمان سطح فرد، 
ي ي حوادث يعني هزينهتوجه به يكي از بزرگترين اجزاي هزينه

ي فرصت ي پنهان يا هزينهانساني معطوف بوده كه بخش هزينه

انساني هاي ه هزينيههدف كلي اين پژوهش محاسب .منابع است
شدگان تامين اجتماعي استان  بيمه حوادث شغلي منجر به فوت 
 تا 1378هاي   انساني در ساليهتهران با استفاده از روش سرماي

ي هزينهابل ذكر است كه در اين پژوهش منظور از ق.  بود1380
اتالف منابع مالي به علت خارج شدن ، انساني حوادث شغلي

اين  .باشد مينيروي انساني از زنجيره توليد به علت حوادث شغلي
رفته بر اساس دستمزد پرداختي  هزينه شامل ارزش توليد از دست

غصه را در بر  غم و رنج، موارد غيرمادي مانند درد،  وبوده
  .گيرد نمي

  
  هاروشمواد و 

.  انجام گرفت1382اين مطالعه به صورت مقطعي در سال 
شدگان فوت شده در استان تهران بر اثر  بيمه  پژوهش تمام يهجامع
 حاضر از روش سرشماري استفاده يه در مطالع. شغلي بوديهحادث
با ان  جغرافيايي استان تهريه محدود،انجام مطالعهحل م. شد

 بخش، 31 شهرستان، 12امل ش كيلومتر مربع 19196مساحت 
بندي   استان تهران از لحاظ تقسيم.بود دهستان 73هر و ش  42

 كل تهران بزرگ شامل  يهمين اجتماعي شامل دو اداراسازمان ت
  شعبه18هاي استان تهران شامل   كل شهرستانيه شعبه و ادار30
 تهيه شده از ليستچك اساس هاي مورد نياز برداده. باشدمي

آوري واحدهاي مختلف و ذيربط در سازمان تامين اجتماعي جمع
گرديد و تكميل آن در صورت نياز همراه با مصاحبه و مراجعات 

 شامل مواردي از قبيل مشخصات ليستچكاين . حضوري بود
 يشماره بيمه شده، يشمارهنام خانوادگي، ( عمومي بيمه شده

 ،)ي شعبه، تاريخ تولد، تاريخ استخدام شمارهبگير،مستمري
هاي دستمزد، تاريخ وقوع حادثه، تاريخ فوت، علت حادثه و هزينه

ها از طريق  آوري داده  در اين پژوهش براي جمع.درماني بود
 پس از تكميل و اطمينان از صحت .ديگرداقدام مجاري قانوني 

 سازمان تامين  آن با ساير مبادي ذيربط درياطالعات و مقابله
اي كه به افزاري ويژه نرميها با استفاده از بسته داده،اجتماعي

 Excelافزاري  نرميهمين منظور طراحي و تهيه شده بود و بسته
انتخاب نرخ تنزيل در . زمان مورد تحليل قرار گرفتبه طور هم
گر با   كه ممكن است تحليلاست مهمي يهلا مسهاتحليل هزينه
 اين در.  متفاوت در اين زمينه به نتايج گوناگون برسدمفروضاتي
 مهم به شمار يه انتخاب نرخ تنزيل يك چالش و مسال،پژوهش

 متخصصين امور اقتصادي يه نظريابتدالذا براي اين كار  ،رفت مي
گرفته شد كه قريب به اكثريت آنها با توجه به اوضاع اقتصادي 

نيا روند افزايش حداقل ثا.  را پيشنهاد نمودند%20كشور رقم 
 شمسي مورد بررسي قرار 70 و 60، 50هاي  دهه دستمزدها در
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اساس   دستمزدها بريدر نتيجه نرخ افزايش متوسط ساليانه. گرفت
  .]12، 9،11[ محاسبه گرديد% 82/20فرمول زير معادل 
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AAR :  نرخ متوسط ساليانه  ،Qt :       ميـزان در سـال آخـر دوره، Q0 :
بـه  . هـاي مـورد بررسـي        تعداد سال  :t،  ميزان در سال شروع دوره    

 سوم  يه فصل اول قانون برنام    3 يه ماد "ز"عالوه دولت طبق بند     
 كاركنان را متناسب با تورم      يهتوسعه مكلف شده است حقوق كلي     
عالي كار نيز طبق    شوراي. ]13 [و حداقل مساوي با آن افزايش دهد      

 قانون كار حداقل دسـتمزد را بـا توجـه بـه             41 يه ماد 1ي  هتبصر
درصــد تــورمي كــه از طــرف بانــك مركــزي جمهــوري       

 سوم  يهبرنام. شود مكلف است تعيين نمايد      اسالمي ايران اعالم مي   
 هاي مورد بررسي اين پژوهش در حال اجرا بوده تـورم            كه در سال  

 لذا با در نظـر گـرفتن        ،گذاري نموده است     درصدي را هدف   3/19
 افزايش حداقل دسـتمزد و تـورم        ـ نظر متخصصين (ه مورد   اين س 

در ايـن مطالعـه     .  شـد   انتخـاب  %20نرخ تنزيل   ) موجود در كشور  
 .آوري شده از طرق زير صورت پذيرفته است         هاي جمع   تحليل داده 
 زندگي بر اثـر حـوادث شـغلي در          يهرفت  هاي از دست    تعيين سال 

ن منظـور بـرآورد     براي اي . اساس جدول طول عمر    استان تهران بر  
اميد به زندگي در هر گروه سني براي هر فوت شده از جدول طول              

ـ   هـاي از دسـت      عمر استخراج و مجموع آن به عنوان سـال          يهرفت
 .]14[ محاسبه شد زندگي

  
  1378 -1380 هاي جدول طول عمر يا اميد به زندگي مردان ايراني در سال -1جدول 

  سن  )1378 (اميد به زندگي  )1379(ي اميد به زندگ  )1380(اميد به زندگي 

610/67 140/67 660/66 0 

063/69 710/68 351/68 4-1 

576/65 265/65 950/64 9-5 

829/60 533/60 233/60 14-10 

019/56 733/55 444/55 19-15 

337/51 065/51 791/50 24-20 

744/46 491/46 236/46 29-25 

118/42 883/41 647/41 34-30 

497/37 281/37 064/37 39 - 35 

926/32 730/32 533/32 44 - 40 

471/28 296/28 122/28 49 - 45 

210/24 057/24 905/23 54 - 50 

197/20 067/20 939/19 59 - 55 

507/16 399/16 291/16 64 - 60 

170/13 084/13 998/12 69 - 65 

236/10 169/10 102/10 74-70 

773/7 722/7 672/7 79-75 

 باالتر و  سال80 775/5 811/5 847/5
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 :رفته هاي مشاركت اقتصادي از دست تعيين سال -
هايي در مشاركت  هر فرد در طول دوران زندگي خود سال

هايي حق  نمايد به عبارت ديگر سال اقتصادي جامعه فعاليت مي
نمايد تا در دوران بازنشستگي مستمري دريافت  بيمه پرداخت مي

هاي مشاركت  ، ساللي ناشي از حوادث شغمرگ زودرس. نمايد
ها   اين ساليهبراي محاسب. دهد اقتصادي را به شدت كاهش مي

-سابقهسال  30عدد سن بازنشستگي از سن فرد كاسته شده و عدد 

. شود  كار فرد كم ميي قابل قبول براي بازنشستگي از سابقهي
تر باشد به عنوان  ل دو عدد است كه هر كدام كوچكضحاصل تفا

 متوفي پذيرفته و حاصل جمع آن يهرفت ت از دستهاي مشارك سال
  .شدگان محاسبه شده است براي كل فوت

 براي :رفته  انساني يا توليد از دستيهتعيين هزين -
فرد به طور مجزا محاسبه شده و با   هريهاين منظور درآمد ساليان

هاي  مجموع آن براي تعداد سال% 20 در نظر گرفتن نرخ تنزيل
مجموع اين رقم براي . رفته محاسبه شد  از دستمشاركت اقتصادي

رفته   انساني يا توليد از دستيهشدگان به عنوان هزين  فوتيهكلي
به . به علت فوت ناشي از حوادث شغلي در نظر گرفته گرديد

رفته   سال مشاركت اقتصادي از دست15عبارت ديگر اگر فردي 
اساس نرخ تنزيل   او بريهرفت  از دستيآيندهداشته باشد درآمد 

ي مورد  در جامعه. محاسبه گرديدآينده سال 15و براي % 20
 سازمان يي معالجات كال به وسيلهبررسي اين پژوهش هزينه

اي از اش هزينهتامين اجتماعي پرداخت شده و قرباني يا خانواده
 .انداين بابت متحمل نشده

  
  نتايج

شدگان اصـلي و    سوم بيمه هاي پژوهش يك  بر اساس يافته  
هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي در استان        سوم كارگاه يك

در استان تهران در سه سال مورد بررسي جمعا         . اندتهران واقع شده  
 حادثه بـه    231ي شغلي رخ داده بود كه از اين تعداد           حادثه 7364

مربوط بـه   حوادث شغلي   % 20حدود  . فوت بيمه شده انجاميده بود    
.  در استان تهران به وقوع پيوسته اسـت         تامين اجتماعي  شدگانبيمه

حوادث منجر به فوت در استان تهـران        % 67حالي است كه     اين در 
. باشدگر شدت حوادث در اين منطقه       نشانتواند  ميرخ داده و اين     

در % 5/19شدگان مرد بوده و بيشترين فـوت بـه ميـزان            كليه فوت 
 در گـروه سـني زيـر        . سـال رخ داده اسـت      40 تـا    36گروه سني   

ميـانگين . هاي مورد بررسي ديده نشـد     سال هيچ فوتي در سال     20

 . اسـت  58/12 سـال بـا انحـراف معيـار            6/42شـدگان     سن فوت 
ي صفر  ي كار در محدوده   شدگان از نظر سابقه   بيشترين تعداد فوت  

 كار تعداد فـوت كـاهش   ي سال قرار داشته و با افزايش سابقه 5تا  
 26ي كـار    ي سابقه  كه كمترين فوت در محدوده     ايگونهيابد به   مي
 كـار افـراد فـوت شـده          ي ميانگين سابقه  .شود سال ديده مي   30تا  
 . )1ي شكل شماره(است  19/7سال با انحراف معيار  16/7
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 شدگان حوادث شغلي تامين اجتماعي توزيع فراواني فوت -1نمودار 

   استان تهران بر حسب سابقه كار
 

 
هـاي مـورد     جدول طول عمر مردان براي سـال       بر اساس 

مانده زندگي براي هر فوت     هاي باقي بررسي در هر گروه سني سال     
در نتيجه روشـن شـد كـه حـوادث شـغلي در             . شده محاسبه شد  

صورت ثابت بودن ساير شرايط به تنهايي مسوول از بين رفتن بيش 
  سال زندگي در سه سال مورد بررسـي در اسـتان تهـران             7552از  

هـاي  هـاي كـاري يـا سـال        سـال  2با توجه به جدول     . بوده است 
به . باشد سال مي  3656مشاركت اقتصادي از دست رفته اين گروه        

توان گفت حوادث شغلي در صورت ثابت بـودن         عبارت ديگر مي  
ساير شـرايط در جمعيـت مـورد مطالعـه مسـوول از بـين رفـتن                 

اركت هـاي مشـ   سـال . سال مشاركت اقتصادي بـوده اسـت       3656
اقتصادي از دست رفته بر اين اساس به دست آمد كه هر بيمه شده              

ي  يا كامل شدن سـابقه 60حداقل چند سال ديگر تا رسيدن به سن       
تـوان  بر اساس نتايج حاصل مـي     .  سال فرصت داشته است    30كار  

 سـال   6/32ي شغلي به طور متوسط      گفت هر فوت ناشي از حادثه     
ت اقتصـادي فـرد را از بـين بـرده            سال ادامه فعالي   8/15زندگي و   

  .است
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  1380 تا 1378هاي  سالدر شدگان حوادث شغلي   فوتيهاي مشاركت اقتصادي از دست رفتههاي زندگي از دست رفته و سالسال يهمقايس -2جدول 
ها متوسط سال

مشاركت اقتصادي از 
دست رفته به ازاي 

  يك فوت

مشاركت اقتصادي از 
  دست رفته

هاي متوسط سال
زندگي از دست رفته 
  به ازاي يك فوت

هاي زندگي از سال
  دست رفته

  سال  شدگانتعداد فوت

9/14  1268  2/32  2739  85  1378  
5/17  1206  2/34  2358  69  1379  
4/15  1182  9/31  2455  77  1380  
  جمع  231  7552  7/32  3656  8/15

  
ر دهد بيشترين فراواني از نظـ نتايج به دست آمده نشان مي    

 ريـال قـرار     200000-400000متوفيـان در گـروه      ماهيانه  دستمزد  
افراد  ي  ه در طي سه سال مورد بررسي ميانگين دستمزد ماهيان         .دارد

 . ريال بـود   567-900 /يه دستمزد ماهيان  يه ريال و ميان   200-677/
عـالوه  . شدگان قرار دارنـد  از فوت )  نفر 103% (5/44در اين گروه    

-حداقل دستمزد مصـوب شـوراي     )  نفر 98(ان  متوفي% 4/42بر اين   

 يبـراي محاسـبه   . انـد نمودهعالي كار را در سال فوت دريافت مي       
درآمد ساليانه عالوه بر حقوق و دستمزد ماهيانه، عيـدي و پـاداش             

ي بن كارگري، حق سنوات و هر پرداخت ديگري         آخر سال، هزينه  
. گرفـت ي آنان وجود داشت مبنـاي محاسـبه قـرار           كه در پرونده  

ي انساني يا توليد از دست رفته در سه سـال مـورد بررسـي               هزينه
 نشان داده شـده اسـت رونـد افزايشـي       2گونه كه در جدول     همان

. اسـت % 3/9 كه متوسط رشـد سـاليانه آن         ايگونهبه  است  داشته  
ي انساني افراد فوت شـده  كه در اين پژوهش بتوان هزينه    براي اين 

هاي مـورد بررسـي را محاسـبه و         الي شغلي در س   به علت حادثه  
% 20هـا بـه يكـديگر از نـرخ          تخمين زد و براي تبديل ارقام سال      

ي انساني يـا توليـد از       در نتيجه مشخص شد هزينه    . استفاده گرديد 
دهـد  نتايج نشان مي   .باشد ميليارد ريال مي   777دست رفته بيش از     

ن شـامل   كه خسارات پرداختي سازمان تامين اجتماعي به بازماندگا       
هاي كفن و دفن در سه سال مورد بررسي         هاي درمان و هزينه   هزينه
  . ميليارد ريال بوده است245جمعا 

  
  بحث

نتايج نشان داد كه كمتر از يك درصد از حوادث شـغلي            
در كشور منجر به فوت شده است در حـالي كـه ايـن نسـبت در                 

دث به عبارت ديگر شيوع حـوا     .  بوده است  %3استان تهران بيش از     
 برابر ساير مناطق كشور بوده 3شغلي منجر به فوت در استان تهران 

 15ي اروپـا شـامل       اين نسبت در كشورهاي عضو اتحاديـه       .است
كشور اسپانيا، يونان، پرتغال، لوكزامبورگ، آلمـان، سـوند، ايتاليـا،     
فرانسه، فنالند، انگلستان، ايرلند، دانمارك، هلند، اتريش و بلژيـك          

ـ  2000در سال    از ميـان   ]. 15[بـوده اسـت     % 07/0يالدي معـادل     م

به كشور ايرلند   % 17/0كشورهاي ياد شده باالترين نسبت با مقدار        
بـه كشـور هلنـد اختصـاص        % 034/0ترين نسبت با مقدار     و پايين 
هـاي فـوق بـين ايـران و كشـورهاي           ي نسبت مقايسه]. 15[داشت  
. كشور داردي اروپا نشان از شدت باالي حوادث شغلي در اتحاديه

توان به عدم وجود يك دستگاه جـامع ثبـت و           از داليل اين امر مي    
گزارش حوادث و در نتيجه عدم گزارش اغلب حـوادث بـا نـرخ              

هـاي  تر و ضعف دسـتگاه هاي شغلي ناايمنهاي پايين، محيط شدت
 يهايـن پـژوهش محاسـب     از  هدف  ]. 16[امداد و نجات اشاره كرد      

شـدگان تـامين    بيمـه   منجر به فـوت    انساني حوادث شغلي   يههزين
 انسـاني در    يهاجتماعي استان تهران بـا اسـتفاده از روش سـرماي          

 ميليـارد   632/777 حـدود اين هزينه   .  بود 1380 تا   1378هاي    سال
براي هر فـوت شـده       اين هزينه    يهدر نتيجه سران  . ريال برآورد شد  

ـ به عبـارت ديگـر هـر حا       . شود   ميليارد ريال مي   366/3 برابر  يهدث
 ميليارد ريـال توليـد از    366/3شغلي منجر به فوت به طور متوسط        

بـا احتسـاب هـر      .  انساني ايجاد نموده است    يدست رفته يا هزينه   
مـورد   انسـاني سـه سـال        يه هزين ، ريال 9260  معادل دالر آمريكا 

ـ   يه هزين يه دالر و سران   83977537مطالعه معادل     يه انساني حادث
-ههزينبه عبارت ديگر    . شود  ر برآورد مي  دال 363539شغلي حدود   

مـورد مطالعـه    شدگان    بيمه   انساني حوادث شغلي منجر به فوت        ي
 انساني يه هزينيهمقايس.  دالر بوده است27992512ساليانه معادل 

ـ         با توليد ناخالص داخلي نشان مي       ايـن   ادهد كه در هر سـال تقريب
 .خلي كشـور اسـت     توليد ناخالص دا   %03/0هزينه در استان تهران     

ي حـوادث   دهـد هزينـه   نتايج مطالعات مشابه انجام شده نشان مي      
 2000 اروپـا در سـال       يمنجر به مرگ در كشورهاي عضو اتحاديه      

 هزينه  يهسرانبه عبارت ديگر    .  دالر بوده است   3835173000برابر  
 يمقايسه. ]15[باشد   دالر مي  979382 براي هر فرد فوت شده برابر     

دهـد هـر چنـد نسـبت        انساني حوادث شغلي نشان مـي     هاي  هزينه
 برابـر ايـران     7/2ي اروپا   هاي ياد شده در كشورهاي اتحاديه     هزينه
هاي حوادث شغلي منجر به مرگ      باشد ولي با اين وجود، هزينه     مي

در ايران فشار قابل توجهي بر اقتصاد رو به رشد كشور محسـوب             
افراد فـوت    ي هزينه يه سران ي باال بودن نسبي   دليل عمده . شودمي
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ي اروپا، باال بودن    شده در اثر حوادث شغلي در كشورهاي اتحاديه       
با توجه به اين . ]17[باشد نسبي سطوح دستمزد در اين كشورها مي    

 سال و در گروه جنسي زنان هـيچ فـوتي           20كه در گروه سني زير    
هاي قانوني از اشتغال زنان و نوجوانـان          توان حمايت   ديده نشد مي  

پـذيري    خطرعالوه بر آن كه زنان      . ط دانست بورا با اين موضوع مر    
در  ،باشـد   مين بارسخت و زيان   و مشاغل آنان ماهيتا      شتهكمتري دا 

تـامين  سـازمان   مجموع خسـارات پرداختـي      ي مورد مطالعه    دوره
 245شدگان حـوادث شـغلي در اسـتان تهـران               اجتماعي به فوت  

 ميليـارد ريـال     632/777 قابـل اين رقـم در م    بود كه    ريال   اردميلي
 كه خسارات پرداختي    ايگونه انساني بسيار ناچيز است به       يههزين
در حالي كه سازمان تامين اجتمـاعي       . استي انساني   هزينه 03/0%

 سال مشاركت اقتصـادي، بـه تعـداد ايـن           3656با از دست رفتن       
ها،   اين سال  ي پرداختي را از دست داده و به ازا        يهها حق بيم    سال
اسـاس   بر .تر مستمري به بازماندگان پرداخته است       تر و اضافه    بيش

هـاي از     سـال  1380 تا   1378هاي      جدول طول عمر مردان در سال     
شدگان در اثر حوادث شغلي  بيمه دست رفته به علت مرگ زودرس 

هاي به عبارت ديگر متوسط سال    .  سال است  7552در استان تهران    
 سـال بـه ازاي هـر        25/24ي معادل   تلف شده در اثر حوادث شغل     

اين تعداد سال از دست رفته تاثير منفي بر شـاخص       . باشدفوت مي 
ي اروپا تعداد    در كشورهاي اتحاديه   .اميد به زندگي در كشور دارد     

 سـال   121520روزهاي تلف شده به ازاي حوادث منجر به مـرگ           
ت به  توان گفت كه در اين كشورها به ازاي هر فو         بنابراين مي . بود

رقـم يـاد    .  سال تلف شده اسـت     2/23ي ناشي از كار     علت حادثه 
 ]. 15[شده مشابه وضعيت كشور ايران است 

  
  :نتيجه گيري

هـاي ايمنـي مبتنـي بـر مـديريت          ي برنامه طراحي و ارايه  
راهبردي به منظور مديريت بلندمدت حوادث در كشور بـه همـراه            

ي مدلي مناسـب    هسنجي جامع حوادث و اراي    انجام مطالعات هزينه  
هاي اين نوع حوادث در سطح ملي از پيشنهادات         براي تعيين هزينه  

ارايه شده براي مدت مناسب حـوادث شـغلي و در نتيجـه كنتـرل            
 .باشدهاي هنگفت ناشي از آن در ايران ميهزينه
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