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چکيده

زمينه و هدف: اهميت منابع انساني به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادي برکسي پوشيده نيست. اما اين سرمايه ارزشمند همواره توسط عوامل 
متعددي از جمله حوادث ناش��ي از کار تهديد مي ش��ود. اين پژوهش با هدف بررسي فراواني يک ساله حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به 

مصدومان مراجعه کننده به واحد معاينات شهرستان ساري انجام شده است .  
روش بررس��ي: اين مطالعه به صورت يک مطالعه توصيفي – مقطعي و با حجم نمونه 125 نفر، با اس��تفاده از روش سرشماري بر روي مراجعيني 
که با ش��كايت حادثه ش��غلي براي اولين بار به واحد معاينات پزش��كي قانوني شهرستان ساري مراجعه کردند، انجام شده است. در اين مطالعه با 
اس��تفاده از پرسش��نامه براي هر يک از مراجعين متغيرهايي مانند س��ن، جنس وضعيت تاهل، ميزان تحصيالت، درآمد ماهيانه، نوع صدمات، .... 

بررسي، و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 تجزيه وتحليل صورت گرفته است. 
يافته ها: اين مطالعه نشان داد 97% از افراد حادثه ديده مرد و داراي ميانگين سني 35 سال که 84/8% آن ها متاهل بوده و 67/2% از آن ها داراي 
تحصيالت تا مقطع ديپلم وزير ديپلم، 86/4% از آن ها بدون آموزش فني و حرفه اي و 56/8% آن ها داراي سابقه کاري کمتر از يک سال بودند. 
همچنين در ميان ماه هاي س��ال، خرداد ماه با 17/7% بيش��ترين موارد حوادث و شيفت صبح با 56/5% بيشترين زمان وقوع حوادث بود. 40/8% از 
حوادث در کارگاه هاي صنعتي اتفاق افتاد که 52% آن در اثر برخورد با نيروي مكانيكي بي جان بوده است. در اثر اين برخورد 44% از مصدومان 
دچار شكس��تگي ش��ده اند. اندام هاي فوقاني و تحتاني با 39/2% و27/2% به ترتيب بيش��ترين اعضاي آسيب ديده مي باشند. يافته ديگر اين تحقيق 
نش��ان داد 82/4% از حوادث کار در کارگاه هايي اتفاق افتاده اس��ت که داراي جمعيت کمتر از 10 نفر بودند. همچنين 14/4% از نمونه ها داراي 

سابقه قبلي حادثه شغلي مي باشند.
بحث و نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که افراد جوان که آموزش حرفه اي نداشته اند، در معرض بيشترين حوادث شغلي قرار دارند. همچنين 
کارگاه هاي کوچک از مكان هاي پر حادثه به ش��مار مي روند. نتايج اين مطالعه در بس��ياري از موارد با يافته هاي تحقيقات مشابه در ايران و ساير 

کشورها مطابقت دارد.
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مقدمه

اهمی��ت و نقش منابع انس��اني در س��ازمان ها و بنگاه ه��اي اقتصادي و 
صنعتي به عنوان موتور محرک چرخه اقتصادي جامعه بر کسي پوشیده 
نیس��ت )1(. اما این س��رمایه ارزشمند همواره توس��ط عوامل متعددي 
تهدید مي ش��ود که مهم ترین آن ها بیكاري، بیماري و حوادث ناشي از 
کار مي باشند. در این بین حوادث ناشي از کار عالوه بر آثار منفي فردي 

داراي آثار منفي جمعي و اجتماعي نیز مي باشد )2(.
براب��ر با آخری��ن آمار رس��مي س��ازمان جهان��ي کار )ILO( در ژانویه 
س��ال2010، روزانه به طور متوسط یك میلیون نفر دچار حوادث کاري 
در سراسر جهان مي شوند که از بین آن ها 5 هزار و500 نفر جان خود 
را از دست مي دهند )2(. بنابر گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادي 
و اجتماعي س��ازمان تامین اجتماعي در طول سال 88، رقمي 21 هزار 

و 740 حادثه ناشي از کار در کشور رخ داده است )3(.
حادث��ه، عبارت اس��ت از ی��ك روی��داد برنامه ریزي نش��ده و در نتیجه 
ناخواس��ته، که موجب بروز زیان مي شود. بیش��تر حوادث بر اثر یك یا 
چند نارس��ایي در سامانه یا فرایند و یا در اثر تماس با یك منبع انرژي 
ب��روز مي کند )4(. هر اتفاقی را نمی ت��وان حادثه تلقی نمود مگر اینكه 
آن اتف��اق غیرقابل پیش بینی، وقوع آن ناگهانی، متأثر از عامل یا عوامل 
خارج��ی و باع��ث وارد آمدن صدمه به جس��م و روان ف��رد گردد، بیان 
مي کنند. حوادث ناش��ي از کار از سویي س��بب ناراحتي فرد کارگر و یا 
خانواده اش ش��ده و از سوي دیگر س��بب از بین رفتن سرمایه و تزلزل 
بنیان اقتصادي جامعه مي گردد. لذا اینگونه حوادث از دیدگاه انس��اني، 

اجتماعي و اقتصادي حایز اهمیت مي باشد )5(.
هاینری��ش ب��ا بررس��ي 75 هزار حادثه ش��غلي در س��ال 1935 موفق 
ش��د الگوي دومینو را ارای��ه دهد در این الگو، ح��وادث از یك زنجیره 
رویدادهاي پیاپي ش��كل مي گیرند. زنجیره حوادث در این الگو، همانند 
دومینوي پنج قطعه اي اس��ت، که قطع��ات آن، در نزدیكي یكدیگر جا 
گرفته ان��د و با افتادن قطعه اي، قطعه دیگ��ر هم مي افتد. هاینریش این 
قطعات را پیشینه و محیط اجتماعي، ضعف هاي فردي، خطرها )اعمال 
و شرایط ناایمن( حادثه و آسیب نام مي برد )6(. با شناخت این قطعات 
مي توان بس��یاري از حوادث ش��غلي را پیشگیري نمود. به طوري که در 

کشورهاي توسعه یافته این امر به اثبات رسیده است )7(.
براي بررس��ي میزان حوادث شغلي و مشاغل در معرض خطر مطالعاتي 
اپیدمیولوژی��ك مورد نیاز اس��ت اما با توجه به این ک��ه آمار دقیقي از 
میزان بروز این گونه حوادث در دسترس نمي باشد، لزوم بررسي فراواني 
حوادث ش��غلي و می��زان صدمات وارده امري بدیهي به نظر مي رس��د. 
مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل دموگرافیك و فراواني سایر عوامل 
تاثیرگذار در بروز حوادث ش��غلي نظیر آموزش فني و حرفه اي، س��ابقه 
حرفه اي، زمان، فصل، علت حادثه و ... صورت گرفته اس��ت تا بتوان با 

شناخت این عوامل به  نحو بهتري حوادث را مدیریت کرد.

روش بررسي

این پژوهش یك مطالعه توصیفي مي باشد که به منظور بررسي فراواني 
علل حوادث ش��غلي در مصدومین مراجعه کننده در طي مدت یك سال 
)از اول بهمن ماه سال 90 لغایت دي ماه سال 1391( به واحد معاینات 
شهرستان س��اري مراجعه کردند انجام شده است. حجم نمونه ها 125 
نفر مي باش��ند که با روش سرش��ماري از میان کلیه کساني که در طي 
ای��ن مطالعه براي اولین بار جهت بررس��ي میزان صدمات و خس��ارات 
بدني ناش��ي از حادثه شغلي از سوي مراجع ذیصالح )تامین اجتماعي، 
دادگس��تري و نیروي انتظامي( به پزش��كي قانوني معرفي ش��ده  بودند 
انتخاب ش��دند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه مي باشد. پرسشنامه 
این تحقیق ش��امل 23 سوال بوده که بخش اول آن مربوط به اطالعات 
دموگرافیك ش��امل س��ن، جنس، وضعیت تاهل، میزان تحصیالت و ... 
بخ��ش دوم در مورد حادثه بوده که ش��امل زم��ان حادثه، علت حادثه، 
محل حادثه، نتیجه حادثه، عضو حادثه دیده و ... بوده اس��ت. داده هاي 
جمع آوري ش��ده با اس��تفاده از نرم افزار SPSS م��ورد تجزیه و تحلیل 

قرارگرفته است.

يافته ها
 

از 125 مورد مراجعین حوادث ش��غلي ب��ه بخش معاینات، 96% آن ها 
م��رد بودن��د ، 84/8% متاهل و 52/8% بین 30 الي 45 س��اله، %16/8 
آن ها در س��نین 30-25، 16/8% کمتر از 25 س��ال، 5/6% آن ها بین 
50-45 س��ال و 8% آن ها باالتر از 50 س��ال سن داشتند. از نظر میزان 
تحصیالت 12/8% بي سواد، 15/2% تحصیالت در حد ابتدایي، %67/2 
داراي تحصیالت مقطع راهنمایي و دبیرس��تان، 1/6 داراي فوق دیپلم 
و3/2% داراي تحصیالت لیس��انس یا باالتر بودند. همچنین متوسط در 
آم��د ماهیانه مردان وزن��ان حادثه دیده  به ترتی��ب 425 و 325 هزار 

تومان در ماه بوده است.
86/4% از اف��راد حادثه دیده فاقد آموزش فن��ي و حرفه اي بوده و تنها 
13/6% آنان سابقه آموزش فني و حرفه اي داشتند )نمودار 1(. %33/6 
از نمونه ها داراي سابقه کار کمتر از یك سال، 23/2 % داراي سابقه کار 
1 تا 3 س��ال، 24% داراي س��ابقه کار 3 تا 10سال، 11/2 از افراد داراي 
س��ابقه کار 10الي 20 س��ال و 8% از نمونه ها داراي سابقه کار بیش از 

نم��ودار 1- توزي��ع فراواني نمونه ها برحس��ب آموزش فني 
وحرفه اي

بررسي فراواني حوادث شغلي و الگوي صدمات وارده به مصدومين ارجاع شده به بخش معاینات باليني پزشکي قانوني ...
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20 س��ال بودند. میزان حوادث با افزایش س��ابقه کار، کاهش را نش��ان 
مي دهد )جدول 1(.

یافته هاي این تحقیق نش��ان مي دهد که در میان ماه هاي سال، خرداد 
ماه با بیشترین حوادث شغلي )17/7%(، روز سه شنبه ، با 22% و ساعت 
11 الي 16 با 56/5% بیشترین زمان وقوع حوادث بوده است. همچنین 
افراد حادثه دیده به طور میانگین در طي روز به مدت 8/5 ساعت و در 

طي هفته به مدت 49/5 ساعت کار مي کردند. 
در این بررس��ي 40/8% حوادث شغلي در کارگاه هاي صنعتي و در رتبه 
بع��دي کارگاه هاي س��اختماني با 28% بیش��ترین مكان هایي بودند که 
در آن ها حادثه ش��غلي اتفاق افتاده اس��ت. عل��ت 52% از این حوادث 
برخ��ورد با نیروي مكانیكي بي جان، 27/2% س��قوط از ارتفاع غیر هم 
س��طح، 9/6% بر اثر س��قوط از ارتف��اع هم س��طح، 6/4% براثر حوادث 
الكتریكي، 3/2% براثر بي احتیاطي همكاران و 1/6% براثر س��ایر موارد 
ب��ود. همچنی��ن از نظر آس��یب هاي وارده 39/2% آس��یب ها مربوط به 
اندام هاي فوقاني، 27/2% آس��یب ها مربوط ب��ه اندام هاي تحتاني ،%16 
مرب��وط به تن��ه، 9/6% مربوط به س��ر و گردن و 8% دیگ��ر مربوط به 
آسیب هاي هم زمان سایر قسمت هاي بدن مي باشد. بررسي آسیب هاي 
ناش��ي از حوادث نش��ان مي دهد که 44% موارد به صورت شكس��تگي، 
24% به شكل جراحت، 15/2% به صورت ضرب دیدگي، 6/4 %موارد به 
صورت سوختگي الكتریكي بوده، همچنین 9/6% آسیب ها به نقص عضو 
منجر شده است. یافته دیگر این تحقیق نشان داد که 82/4% از حوادث 
کار در کارگاه هایي اتفاق افتاده اس��ت که جمعی��ت کمتر از 10 نفر را 
دارا بودند )جدول 3(. در 14/4% موارد افراد س��ابقه حادثه قبلي را نیز 
ذکر مي کردند. در این مطالعه همچنین مواردي مانند اختالالت خواب، 
مش��كالت خانوادگي، وج��ود بیماري هاي مزمن، وابس��تگي به مصرف 
دخانی��ات و مواد مخدر نیز به عنوان عوام��ل جانبي تاثیر گذار در بروز 
حوادث مورد سوال واقع شد که به غیر از مصرف دخانیات که 34/4% از 
افراد وابستگي به آن را ذکر کرده اند در سایر موارد به طور میانگین تنها 
7% از مراجعین مش��كالت اختالالت خواب وج��ود بیماري هاي مزمن، 

مصرف مواد مخدر را در سوابق خود ذکر مي کردند.

بحث

این بررس��ي نش��ان داد که 96/8% افراد حادثه دیده مذکر با میانگین 
سني 10/9±35/17 س��ال که 84/8% آنان نیز متاهل مي باشند. نتایج 
ای��ن بخش از مطالعه با بررس��ي هاي که در کش��ور ترکیه انجام ش��ده 
اس��ت مش��ابهت دارد )8(. در بررس��ي به عمل آمده در ونزوئال حوادث 
کار در می��ان گروه ه��اي س��ني 29-20 و39-30 از اکثریت برخوردار 
اس��ت )9(. در بررسي مهرابي و همكارانش س��ن اغلب حادثه دیدگان 
بین 20-18و متاهلین بیش��ترین فراواني را دارا مي باش��د )10(. توزیع 
 Bylnnd گروه هاي س��ني افراد حادثه دیده در ای��ن مطالعه و مطالعات
)11( و Wadsworth )12( نشان مي دهد که میزان حوادث کار در میان 
جوانان بیش��تر است. باال بودن حوادث کار در میان مردان جوان دالیل 
مختلفي مي تواند داش��ته باش��د. یكي از این علل وجود رابطه مستقیم 
بین س��ن و س��ابقه کار اس��ت. افراد جوان معموال از سابقه کار کمتري 
برخوردارن��د، آموزش کمتري دیده اند، ع��الوه بر این حس کنجكاوي و 
ریس��ك پذیري باالیي دارند. همچنین در بیشتر محیط هاي کاري افراد 
جوان که س��ابقه کار کمتري دارند معموال به کارهاي سخت که در آن 
ها خطرات باالتري نیز وجود دارد گمارده مي ش��وند. در مطالعه حاضر 
67/2% نمونه ها داراي تحصیالت راهنمایي و متوس��طه بوده این نتیجه 
مشابه یافته هاي مهرابي و همكاران مي باشد )12(. نتایج این پژوهش و 
سایرین نشان مي دهد افراد با سطح سواد کمتر به جهت عدم فراگیري 
آموزش ه��اي الزم، اوال ممكن اس��ت به کارهاي ب��ا خطرپذیري باالتر 
گمارده ش��وند ثانیا ب��ه جهت عدم آموزش هاي الزم ش��ناخت کمتري 
نسبت به خطرات احتمالي محیط کار دارند بنابراین در مقایسه با افراد 
با تحصیالت باالتر بیش��تر در معرض حوادث ش��غلي مي باشند. در این 
مطالع��ه نمونه ها از نظر آموزش فني و حرفه اي ، 86/4% بدون آموزش 
بوده اند. این یافته مش��ابه یافته رضواني و همكارانش مي باش��د )13(. 
بنابرای��ن آموزش فني و حرفه اي به عن��وان یكي از عوامل تعیین کننده 
در میزان بروز حوادث شغلي مي تواند تاثیرگذار باشد. یافته هاي مطالعه 

جدول 1- توزيع فراواني افراد حادثه ديده بر حس��ب س��ابقه 
کار

سابقه ای حرفه ای

درصدفراواني

4233/6كمتر از یكسال یا بدون

12933/2 سال تا 3 سال

33024تا 10سال

101411/2تا 20 سال

108بیشتر از 20 سال

125100/0جمع

جدول 2- توزيع فراواني حوادث ش��غلي بر اس��اس جمعيت 
کارگاه

درصد فراوانيفراوانيجمعیت كارگاه به نفر

10382.8كمتر از 10

20-1075.6

30-2075.6

876.4بیشتر از 40

125100.0جمع

دكتر سيد خسرو قاسمپوري و همکاران
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حاضر نش��ان داد که 33/6% از نمونه ها داراي س��ابقه کار کمتر از یك 
س��ال بودند؛ همچنین میزان حوادث با افزایش سابقه کار کاهش یافته 

است. این نتیجه مشابه یافته هاي Salaminen مي باشد )14(.
در پژوه��ش حاضر دیده ش��د که 17/7% مورد حادث��ه در خرداد ماه و 
22% از حوادث در روز سه شنبه و 56/5% در فاصله ساعت 11 الي 15 
اتفاق افتاده است. در مطالعه رضواني و همكاران روز دوشنبه )%17/3( 
بیش��ترین تعداد حوادث کار بود )13( بررسي مهرابي و همكاران نشان 
مي دهد س��اعت 10-6 شیفت صبح و اردیبهش��ت ماه بیشترین فراواني 
حوادث ناش��ي از کار را دارا مي باش��د )10(. این یافته ها نش��ان داد که 
معموال در نیمه دوم ش��یفت کاري که خس��تگي کار بر کارگر مستولي 
مي گردد بروز حوادث ش��غلي بیش��تر مي گردد. بر اساس نتایج بررسي 
حاضر 40/8% حوادث در کارگاه هاي صنعتي و تولیدي و در رده بعدي 
28% حوادث درکارگاه هاي س��اختماني اتفاق افتاده اس��ت. در مطالعه 
کشور ترکیه باالترین آمار حوادث مربوط به بخش تولیدي بود )8(. در 
بررس��ي حلواني و همكاران، صنایع نس��اجي با بیشترین تعداد حوادث 
و صنای��ع خدماتي کمترین میزان حوادث را ش��امل مي ش��د )15(. در 
مطالع��ه رضوان��ي و همكاران اف��راد فعال در بخش صنعت بیش��ترین 
حوادث کار را تش��كیل مي دادند. به نظر مي رس��د تفاوت در مكان هاي 
حادثه خیز مي تواند ناش��ي از تفاوت فعالیت ه��اي اقلیمي و منطقه اي، 
یا ناش��ي از کم توجهي ب��ه رعایت نكات ایمن��ي در کارگا ه ها و یا عدم 
نظ��ارت بر نحوه فعالیت این کارگاه ها باش��د. علت 52% از این حوادث 
برخورد با نیروي مكانیكي بي جان، بوده است. این یافته مشابه مطالعه 
رضوان��ي و مهرابي اس��ت )13، 10(. این مطالعه نش��ان داد 82/4% از 
ح��وادث در کارگاه هاي با جمعیت کمت��ر از 10 نفر و با میانگین 4 نفر 
اتفاق افتاده است . در مطالعه کشور ترکیه 50% حوادث در کارگاه هاي 
زی��ر 50 نف��ر بوده که نیم��ي از آن در کارگاه هاي ب��ا جمعیت کمتر از 
9 نف��ر مي باش��د )8(. در این مطالعه نتیج��ه 44% از حوادث منجر به 
شكس��تگي شده اس��ت در مطالعه حلواني و همكاران جراحت و سپس 
شكستگي بیش��ترین موارد را تشكیل دادند )15(. براساس این مطالعه 
الگوي صدمات وارده بدین صورت بوده اس��ت که 39/2% دچار آس��یب 
اندام فوقاني، 27/2% آسیب اندام تحتاني، 16% دچار آسیب تنه و %9/6 
دچار آس��یب سر و گردن و در 24% موارد دچار صدمات مشترک اعضا 
شده اند. همان گونه که از نتایج این تحقیق استنباط مي شود اندام هاي 
فوقاني و تحتاني در معرض بیش��ترین آسیب هاي شغلي قرار دارند که 
این نتایج مشابه یافته هاي Webb و همكارانش )16( مي باشد. همچنین 
یافته هاي رضواني وحلواني و همكارانش )15،13( نتایج به دس��ت آمده 
را تاکید مي کند. از آنجا که بیشتر فعالیت به وسیله دست ها و پاها انجام 
مي شود، احتمال آسیب دیدگي این اعضا بیشتر است. لذا در پیشگیري 
از آس��یب دیدگي هاي شغلي استفاده از وسایل ایمني از اهمیت ویژه اي 
برخوردار است. همچنین در طي این مطالعه )از تاریخ 90/11/1 لغایت 

91/10/30 ( عالوه بر موارد ذکر ش��ده مواردي مانند اختالالت خواب، 
مش��كالت خانوادگي، وج��ود بیماري هاي مزمن، وابس��تگي به مصرف 
دخانیات و م��واد مخدر نیز به عنوان عوامل جانب��ي تاثیرگذار در بروز 
حوادث مورد سوال واقع شدند که به غیر از مصرف دخانیات که %34/4 
از افراد وابس��تگي به آن را ذکر کرده اند در سایر موارد به طور میانگین 
تنها 7% از مراجعین مش��كالت اختالل خواب وجود بیماري هاي مزمن، 
مص��رف مواد مخدر را در س��وابق خود ذکر مي کنند. به نظر مي رس��د 
علیرغم اطمین��ان دادن از محرمانه ماندن اطالعات، افراد مورد مطالعه 
از پاس��خ صادقانه به سواالت این بخش از پرسشنامه به نوعي خودداري 
کرده و آن را در تضاد با منافع خود تش��خیص مي دادند. قابل ذکراست  
نتایج به دست آمده از این مطالعه مربوط به حوادث شغلي است که در 
طي تاریخ ذکر شده در پزش��كي قانوني شهرستان ساري مورد بررسي 
قرارگرفته اس��ت. لذا نتایج به دس��ت آمده قابل تعمیم به کلیه حوادث 

ناشي از کار در استان نمي باشد.  
  

نتيجه گيري

مطالعه حاضر نش��ان داد مردان جوان متاهل از گروه هاي آس��یب پذیر 
در بس��یاري از حوادث شغلي مي باش��ند که خود معلول عواملي مانند 
عدم آموزش، نداش��تن س��ابقه کار و مهارت الزم مي باشد. همچنین در 
بیشتر محیط هاي کار افراد جوان که سابقه کاري کمتري دارند معموال 
به کارهاي س��ختي که داراي خطرات باالتري اس��ت گمارده مي شوند. 
به عالوه بیش��ترین حوادث در کارگاه هاي کوچك اتفاق افتاده اس��ت. 
پیش��نهاد مي گ��ردد ضمن اجراي دوره ه��اي مهارت آم��وزي و ایمني 
ب��راي افراد جویاي کار، خصوصا جوانان، اهتمام ویژه اي در بازرس��ي از 
کارگاه هاي کوچك صنعتي و س��اختماني از لحاظ رعایت موارد مربوط 

به ایمني کار از سوي مسووالن ذیربط به عمل آید.

تقدير و تشكر
این مقاله حاصل طرح پژوهشي شماره 9973/پ مورخ 91/2/3 مصوب 
معاونت پژوهشي سازمان پزشكي قانوني کشور مي باشد که با مشارکت 
مرک��ز تحقیقات پزش��كي قانوني کش��ور و اعتبارات اس��تاني اداره کل 
پزش��كي قانوني مازندران در مرکز پزشكي قانوني شهرستان ساري اجرا 
ش��ده اس��ت. لذا از همكاري مدیر کل محترم پزشكي قانوني مازندران 
هم��كاران واحد معاینات این شهرس��تان خصوصا جناب دکتر قبادي و 
سایر پزشكان همچنین مسوول واحد معاینات جناب آقاي بیژن نژادي 
و همكاران محترم ایش��ان و جناب آق��اي علي کنعاني و آقاي علي دیو 
س��االر و س��ایر عزیزاني که ما را  اجراي طرح یاري نموده اند صمیمانه 

تقدیر تشكر به عمل مي آید.  
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Abstract 

Background: Importance of  Human resources as economic cycle motive is clear for everyone ،but this valuable 
parameter always threatened by many factors  in workplace .This study is done for evaluation of annual frequency and 
pattern of  injuries of cases who came to the examination unit of Sari legal medicine center

Method: This a descriptive and cross – sectional study.125 cases that referred to clinical examination unit of Sari 
legal medicine center were studied through a questionnaire.

Findings: %97of cases were male with mean age of  35yares old, %84.8 in married state,  %67.2 were educated up 
to diploma,%86.4 without technical vocational training. The most events had occurred in industrial studio (%40.8), 
concern to June (%17.7) and morning shift(%56.5). %56/8 of them had less than one year training, injured in collision 
with animate mechanical forces (%52). The most common injuries were in upper limbs with %39.2 and lower limbs 
%27.2; %44 of them had bone fractures. Also, this study showed % 82.4 of accidents happened in work place with less 
10 worker and %14.4 had a previous history of occupational accidents.

Conclusion: On the basis of this study, young men devoid of vocational training in small work shop had the most 
common exposure to occupation accidents. The results of this study have conformity with the findings of similar 
studies in Iran and other countries.  
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