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1. The decrease in complaints caused by work 
accidents during the economic recession is often 
due to changes in workers’ behavior due to fear of 
dismissal and unemployment, rather than changes in 
safety conditions or reduced working hours.
2. Workers probably do not report all occupational 
accidents. They decide to sue their employer based 
on labor market conditions.
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introduction: Empirical evidence in many countries implies that fewer occupational ac-
cidents are reported during recessions that could be due to a change in workers' reporting 
behavior which is due to fears of being fired and unemployed, or a change in working safety 
conditions or a reduction in working hours. Therefore, the study aimed to investigate the 
effect of economic fluctuations (economic boom & recession) on the rate of workers' com-
plaints (workers' reporting behavior) of occupational accidents and identify the reasons for it.

Methods: In the present study, the hypothesis on Boone & van Ours (2006) model, for 31 
provinces of Iran in the period 2014 to 2018 using the Panel data method and Random Effects 
model and analytical- descriptive form was tested. All required statistics and information 
have been collected from library resources and statistical yearbooks of the Statistics Center 
of Iran, the Ministry of Cooperatives Labor and Social Welfare, and the Legal Medicine Or-
ganization. 

Results: The findings of this study indicate that there is a significant negative relationship 
(-0.256 coefficient) between the unemployment rate (proxy to economic fluctuations) and 
non-fatal occupational accident rates that the amount of which depends on workers' behav-
ior and decisions. But there is no significant relationship between the unemployment rate and 
fatal occupational accidents which are not affected by workers' reporting behavior. Estimates 
also show that factors such as changes in the level of unemployment, changes in the level of 
employment, increasing employment rates of young people, and increasing working hours of 
workers do not have a significant effect on occupational accident rates and only increase the 
share of employees in the industry have a significant effect on occupational accident rates.

Conclusion: In this study, the hypothesis that occupational accident rates have a significant 
relationship with economic fluctuations and in recession, workers decide to complain fewer 
to the judiciary, is not rejected.
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 مقدمه
حادثه ش��غلي )Occupational Accident( حادثه ای است 
که حین انجام وظیفه شغلی یا مرتبط با آن در داخل یا خارج از مکان 

یا محل فعالیت به وقوع پیوس��ته و پیامد آن آسیب یک یا چند شاغل 
)اع��م از جراحت، بیماري یا فوت( اس��ت]1[. طبق گزارش س��ازمان 
بین المللی كار )ILO( س���االنه ح���دود 3.5 ميليون نفر دچار مرگ 

 www.sjfm.ir

تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان شكايت كارگران از حوادث شغلي
مقاله پژوهشی
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مقدمه: ش��واهد تجربي در بس��ياري از كش��ورها داللت بر آن دارد كه در دوره ركود اقتصادي 
حوادث شغلي كمتري گزارش می شود كه می تواند به دليل تغییر رفتار گزارش دهي کارگران به 
دلیل ترس از اخراج شدن و بیکار ماندن و يا تغییر در شرایط ایمنی کار یا کاهش میزان ساعات 
کارکرد باش��د. این پژوهش با هدف بررسي تأثیر نوسانات اقتصادي )ركود و رونق اقتصادي( بر 
ميزان طرح ش��كايت كارگران )رفتار گزارش دهي( از حوادث ش��غلي و كشف داليل مربوط به 

آن انجام گرفت.
روش بررسی: در پژوهش حاضر فرضیه مورد نظر بر مبنای مدل بونه و ون آرز )2006(، جهت 
31 استان ایران در دوره زمانی سال های 1393 تا 1397 با روش پنل دیتا و مدل اثرات تصادفی 
ب��ه صورت تحلیل��ی توصیفی مورد آزمون قرار گرفت. کلیه آم��ار و اطالعات مورد نیاز از منابع 
کتابخانه ای و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران، وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي و سازمان 

پزشکی قانونی کشور جمع آوری شده است.
یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که بين نرخ بيكاري )متغير جايگزين نوسانات اقتصادي( و 
نرخ حوادث شغلي منجر به مصدومیت )غير فوتی( كه ميزان آن به رفتار و تصمیمات كارگران 
بس��تگي دارد، يك رابطه معن��ادار منفي با ضریب 0/256- وج��ود دارد. اما بين نرخ بيكاري و 
نرخ حوادث ش��غلي منجر ب��ه فوت كه تحت تأثیر رفتار گزارش ده��ي كارگران قرار نمي گيرد، 
رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين برآوردها نش��ان مي-دهد عواملی نظیر تغییر در س��طح 
بیکاری، تغییر در س��طح اش��تغال، افزایش نرخ اشتغال جوانان و افزايش ساعت كاري کارگران 
اثر معناداری بر نرخ حوادث ش��غلی ندارد و صرفاً با افزایش سهم شاغالن در بخش صنعت این 

نرخ افزایش می یابد.
نتیجه گیری: در این پژوهش این فرضیه که نرخ حوادث ش��غلی با نوس��انات اقتصادي رابطه 
معنادار داش��ته و در وضعيت ركود اقتصادي، کارگران تصمیم می گیرند از این حوادث کمتر به 

مراجع قضایی شکایت کنند، رد نمی شود.

ویژه نکات 
1. کمتر ش��دن ش��کایات ناش��ی از ح��وادث کار در زمان رکود 
اقتصادی غالباً ناش��ی از تغییر رفتار کارگ��ران به دلیل ترس از 
اخراج و بیکاری است تا تغییر در شرایط ایمنی یا کاهش میزان 

ساعات کار. 
2. احتماالً کارگران همه حوادث شغلی را گزارش نمی کنند. آنها 
درمورد طرح ش��كايت از كارفرماي خود در اين خصوص باتوجه 

به شرايط بازار كار تصمیم گیری می کنند.

تاریخچه مقاله:
دریافت:           1399/09/24
پذیرش:           1400/01/25
انتشار برخط:          1400/03/10

واژگان کلیدی:
پزشکی قانونی
حوادث شغلي
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ناشي از حادثه كار شده و صدها هزار كارگر آسيب جدي می بینند. 
به عنوان نمونه در ايران در فاصله سال های 1393 تا 1397 تعداد 
150083 معاينه مرتبط با حوادث كار در س��ازمان پزشكي قانوني 
كشور صورت گرفته است. البته وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي 
در اين فاصله زماني تعداد 92716 حادثه ش��غلي گزارش کرده كه 
با آمار س��ازمان پزشكي قانوني كشور متفاوت است ]2.1[. يكي از 
داليل اين مس��ئله اين اس��ت كه آمار اين وزارتخانه صرفاً مربوط 
به افرادي اس��ت كه داراي پوش��ش تأمين اجتماع��ي بوده و افراد 
فاقد پوش��ش بيمه اي يا داراي پوشش هاي بيمه اي ديگر را شامل 
نمی شود. همچنين در بعضي مواقع بين كارگر و كارفرما سازش و 
توافق صورت گرفته و كارگر پس از مراجعه به پزش��كي قانوني از 

دريافت خسارت از بيمه منصرف می شود.
تاكن��ون دالي��ل متعددي براي حوادث ش��غلي بیان ش��ده، 
ام��ا درمجموع می ت��وان گفت دو دلي��ل عمده علت اين مس��ئله 
اس��ت: يا كارگران ايمني و بهداش��ت كار را رعايت نمی کنند و يا 
كارفرمايان وس��ايل ايمني را تحت اختيار كارگران خود قرار نداده 
و محي��ط ايمني براي آنان فراه��م نمی کنند. اما نکته ای كه توجه 
صاحب نظران را جلب كرده اين اس��ت كه نرخ حوادث ش��غلي در 
اكثر مواقع و در بيشتر كشورها با نوسانات اقتصادي تغيير می کند. 
به  بیان  دیگر معموالً اين شاخص در دوران ركود اقتصادي كاهش 
یافته و در دوران رونق اقتصادي افزايش می یابد. البته ممكن است 
گفته شود در دوران ركود اقتصادي كارگران ساعات كمتري را كار 
می کنن��د و به همین دلیل كمتر در معرض حوادث ناش��ي از كار 
ق��رار می گیرند اما بونه و ون آرز )2006( اين ايده را مطرح كردند 
كه كاهش س��اعت كاري و يا ميزان اش��تغال، دلي��ل كاهش نرخ 
حوادث ناش��ي از كار نیس��ت، بلكه واقعيت آن است كه در دوران 
ركود اقتصادي به دليل بيكاري باال، بسياري از كارگراني كه دچار 
حادثه ای در محل كار می شوند، حادثه مذكور را گزارش نمي كنند 
زيرا اين تصور وجود دارد كه درصورت تعديل نيروي انساني، اولين 
كساني كه ممكن است اخراج شوند، آنان خواهند بود. علت چنین 
تصوری این اس��ت که اکثر کارفرمایان اعم��ال ناایمن کارگران را 

دلیل بروز اين حوادث می دانند]3[.

اي��ن ايده كه گزارش ك��ردن يك حادثه ش��غلي پیش  آمده 
براي كارگر، احتمال اخراج شدن او را افزايش می دهد، شبيه ايده 
بارمبي و همكاران )1994( اس��ت كه مدل دستمزد كاراي غيبت 
را معرفي کردند. در مدل آنها كارگران در بيان سطح بيماري  خود 
اغراق می كنند تا بيش��تر در خانه بمانن��د. به همین دلیل كارفرما 
مجبور ب��ود هزينه زی��ادی را ب��راي ارزيابي س��المت كارگرانش 
پرداخت كند و اگر فهميده می ش��د كه كارگري از كار طفره رفته، 

اخراج می شد]4[.
البت��ه بين مدل غيب��ت و مدل حادثه ش��غلي بونه و ون آرز 
)2006( تفاوت های��ی ني��ز وج��ود دارد. به عن��وان نمونه در مدل 
غيبت، ميزان غيبت يك كارگر قابل  مش��اهده اس��ت، در حالی كه 
انگيزه غيبت )بيماري يا تنبلي( براي كارفرما قابل  مشاهده نيست. 
اما در مدل حادثه شغلي فرض بر اين است كه حادثه تا زماني كه 
توس��ط كارگر گزارش نشود، براي كارفرما غیر قابل مشاهده است. 
درواق��ع كارفرما زماني از حادثه مطلع می ش��ود كه كارگر موضوع 
را به مرجع قضايي براي دريافت خس��ارت گزارش کرده باشد. اگر 
 γ)0( كارگري حادثه ش��غلي را گزارش كند، ميزان جبران خسارت
را به دس��ت می آورد كه به ميزان صدماتي كه براي كارگر رخ داده 
بس��تگي دارد (γ ́(0)≥0( اما ارائه این گزارش بر روي اعتبار و آبروي 
كاري كارگر اثر منفي دارد و كارفرما ممكن است نتيجه گيري كند 
كارگراني كه دچار چنين حوادثي می شوند، افرادي ناشي هستند و 
از این  رو اگر زمانی مجبور شود تعدادي از كارگران را اخراج كند، 

اين افراد را در اولويت قرار دهد.]3[.
 البته در م��واردي كارفرما باتوجه به محيط كار زیرمجموعه 
خود می دان��د كه احتمال رخ دادن يك حادثه ش��غلي براي تمام 
كارگرانش يكس��ان است اما برايش س��ودمند است که نشان دهد 
این گونه نيس��ت و به طور ضمني به كارگرانش بقبوالند كه با ارائه 
گزارش حادثه شغلي احتمال اخراجشان در آينده افزايش می یابد. 
البته در بس��ياري از مواقع هم كارفرما، ارائه گزارش حوادث شغلي 
يك كارگر را معياري براي اخراج او در ش��رايط نامطلوب اقتصادي 
ق��رار نمی دهد، اما خود كارگران چنين می پندارند و از روي ترس، 

حوادث شغلي رخ  داده شده را گزارش نمی کنند]3[.

تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان شكايت كارگران از حوادث شغلي
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بونه و ون آرز )2006( براي توصيف اين مسئله از مدل پوياي 
ب��ازار كار زير كه از مطالعه مورتنس��ن و پيش��كارد )1999( ]5[ 

گرفته شده است، بهره بردند.

٤ 
 

 كارگر يك غيبت ميزان غيبت، مدل در نمونه عنوان به .دارد وجود نيزيي هاتفاوت )2006( آرزون و بونه شغلي حادثه مدل و غيبت مدل بين البته
 كه است اين بر فرض شغلي حادثه مدل در اما .نيست مشاهده قابل كارفرما براي تنبلي) يا (بيماري غيبت انگيزه كهي حال در است، مشاهده قابل
 كارگر كه شوديم مطلع حادثه از زماني كارفرما واقعدر .است مشاهده قابل ريغ كارفرما براي نشود، گزارش كارگر توسط كه زماني تا حادثه

 به را γ(0) خسارت جبران ميزان كند، گزارش را شغلي حادثه كارگري اگر .باشد كرده گزارش خسارت دريافت براي قضايي مرجع به را موضوع

(0)́�( دارد بستگي داده رخ كارگر براي كه صدماتي ميزان به كه آورديم دست ≥  كارگر كاري آبروي و اعتبار روي بر گزارش نيا ارائه اما )0

 مجبوري زمان اگر رو نيا از و هستند ناشي افرادي ،شونديم حوادثي چنين دچار كه كارگراني كند گيرينتيجه است ممكن كارفرما و دارد منفي اثر

  .]3[.دهد قرار اولويت در را افراد اين كند، اخراج را كارگران از تعدادي شود

 است يكسان كارگرانش تمام براي شغلي حادثه يك دادن رخ احتمال كه دانديم خود رمجموعهيز كار محيط به توجهبا كارفرما مواردي در البته 

 اخراجشان احتمال شغلي حادثه گزارش ارائه با كه بقبوالند كارگرانش به ضمني طوربه و نيست گونهنيا دهد نشان كه است سودمند برايش اما
 نامطلوب شرايط در او اخراج براي معياري را كارگر يك شغلي حوادث گزارش ارائه كارفرما، هم مواقع از بسياري در البته .ابدييم افزايش آينده در

  .]3[كنندينم گزارش را شده داده رخ شغلي حوادث ،ترس روي از و پندارنديم چنين كارگران خود اما ،دهدينم قرار اقتصادي

 بهره است، شده گرفته ]5[ )1999( پيشكارد و مورتنسن مطالعه از كه زير كار بازار پوياي مدل از مسئله اين توصيف براي )6200( آرزون و بونه

  .بردند

)1(  ���(�) � � � �� ��� ������(�) � ��(�) � ��(�), 0��
��

�
�(�)��

� �����(�) � ��(�)� � ��� (�) 
 اقتصادي رونق و ركود دوران در Ө احتمال در تفاوتي و است Ө برابر شود شغلي حادثه دچار كارگر يك نكهيا احتمال شده فرض مدل اين در

 f(0)چگالي تابع با تصادفي متغير يك كه شوديم داده نشان a ≥ 0 با كارگر براي آمدهشيپ شغلي حادثه از ناشي صدمه اينجا در .ندارد وجود

 (�)�� و كندينم گزارش را شغلي حادثه كارگر وقتي ،است t زمان در كارگر كي شغل ارزش (�)�� همچنين .است F(0)توزيع تابع و
 بيكار ارزش (�)�� ،تنزيل نرخ ρ طرفي از .است قضايي مراجع به شغلي حادثه گزارش يك ارائه به مجبور كه است زماني در او شغل ارزش

 )1 (معادله باال عبارت 4 جمع باي اقتصاد واحد يك در شغل يك داشتن ارزش بنابراين .دهدمي نشان را فرد شدن اخراج احتمال��� و شدن
 شوديم تعيين زنيچانهي تعادل نديفرآ كي در دستمزد كنند، رها را خود كار زمان هر تواننديم كارگران شوديم فرض مدل اين در .شوديم محقق

(�)�� و � ��(�) > � w-Ө كه شوديم محققي زمان عبارت اين البته .0 ���
�  تجاوز b بيكاري از ناشي منافع سطح از ��(�)�

  .كند
 كي بگيرد تصميم خواهديم كارگر واقعدر .كرد بررسي شغلي حادثه رخداد از پس را كارگران العملعكس توانيم فوق مدل از استفاده با حال

 وقوع خصوصدر ادعايي اگر .نه يا كند گزارش ،شوديم a ميزان به روحي و جسمي صدمه از ناشي مطلوبيت فقدان به منجر كه را شغلي حادثه
 وقوع مدعي اگر اما ،گرفت نخواهد قرار ريتأث تحت هم او كاري آبروي طرفي از و آوردينم دست به هم خسارتي هيچ باشد، نداشته شغلي حادثه

 به بعد به اين از و قرارگرفته ريتأث تحت اشكاري آبروي حال نيا با ،آورديم دست به را (�)� خسارت جبران ميزان شود شغلي حادثه يك

  داشت: خواهيم واقع در .شوديم پرداخت (�)��� او به(�)��� جاي

)1(

در اين مدل فرض شده احتمال اینکه يك كارگر دچار حادثه 
شغلي شود برابر Ө است و تفاوتي در احتمال Ө در دوران ركود و 
رونق اقتصادي وجود ندارد. در اينجا صدمه ناش��ي از حادثه شغلي 
پیش آمده براي كارگر با a ≥ 0 نش��ان داده می ش��ود كه يك متغير 
 VE( اس��ت. همچنين F)0(و تابع توزيع f)0(تصادفي با تابع چگالي
t( ارزش ش��غل یک کارگر در زمان t اس��ت، وقت��ي کارگر حادثه 
ش��غلي را گزارش نمی کند و )VA (t ارزش ش��غل او در زماني است 
ك��ه مجبور به ارائه يك گزارش حادثه ش��غلي ب��ه مراجع قضايي 
است. از طرفي ρ نرخ تنزيل، VU (t) ارزش بيكار شدن و δE احتمال 
اخراج شدن فرد را نشان مي دهد. بنابراين ارزش داشتن يك شغل 
در ي��ك واحد اقتصادی با جمع 4 عبارت ب��اال )معادله 1( محقق 
می ش��ود. در اين مدل فرض می ش��ود كارگران می توانند هر زمان 
كار خ��ود را رها كنند، دس��تمزد در یک فرآین��د تعادلی چانه زني 
تعيي��ن می ش��ود و VE (t)-VU (t)>0. البته اين عبارت زمانی محقق 
 b از سطح منافع ناش��ي از بيكاري w-Ө ∫0

   a f(a)da می ش��ود که
تجاوز كند.

حال با استفاده از مدل فوق می توان عكس العمل كارگران را 
پس از رخداد حادثه ش��غلي بررسي کرد. درواقع كارگر می خواهد 
تصميم بگيرد یک حادثه ش��غلي را ك��ه منجر به فقدان مطلوبيت 
ناش��ي از صدمه جسمي و روحي به ميزان a می شود، گزارش كند 
يا نه. اگر ادعايي درخصوص وقوع حادثه شغلي نداشته باشد، هيچ 
خسارتي هم به دست نمی آورد و از طرفي آبروي كاري او هم تحت 
تأثیر ق��رار نخواهد گرفت، اما اگر مدعي وقوع يك حادثه ش��غلي 
شود ميزان جبران خس��ارت )γ(a را به دست می آورد، با این حال 
 VA) آبروي كاري اش تحت تأثیر قرارگرفته و از اين به بعد به جاي

t( به او (VE )t پرداخت می شود. در واقع خواهيم داشت:

٥ 
 

)2( ���(�) � � + Ө� �−� + �(�)�
��

�
�(�)�� + �����(�) − ��(�)� + ��� (�) 

�δ شوديم (فرض است كرده گزارش را شغلي حادثه يك كه است كارگري اخراج احتمال بيانگر	��		،)2( معادله در > 	δ� تعداد افزايش و 
  .)دهدينم افزايش را شدن اخراج احتمال ،هاگزارش

 به منجر )2( معادله در �δ	 مقدار افزايش اما ندارد؛ ريتأث كارگر دستمزد بر شغلي حادثه يك گزارش كه ميابييدرم )2( و )1( معادله دو مقايسه از

(�)�	(�)��− 0 ≤ (اگر تنها و اگر شوديم گزارش	حادثه يك گفت توانيم بنابراين .شوديم بيكاري احتمال دليل به منفي عبارت يك −
(0)́�فرض با ليدل نيهم به .باشد (�)��) ≥ (�)��براي 0 − �	�� خسارت جبران سطح با شغلي حوادث فقط (�)��  گزارش	≤

(�)�� هب مشروط بنابراين .شونديم −   .است Ө(1-F(��)) با برابر شود گزارش شغلي حادثه يك اينكه احتمال (�)��
(�)��كهيهنگام طرفي از −  بيشتري تصادف رو نيا از و شوديم تركوچك تصادف يك دهيگزارش از ناشي زيان شوديم تركوچك	(�)��

  .شد خواهد گزارش

�� مقدار��	 از باالتر ارزش يك واقع در −  گزارش يك ارائه زيرا ،شود ارائه بيشتريي هاگزارش كه شوديم سبب و دهديم كاهش را��
 شغلي حوادث خصوصدر گزارش گفت توانمي پس .بود نخواهد كارگر ضرر به چندان هم است مرتبط شدن اخراج احتمال با كه شغلي حادثه

 و مصدوميت به منجر شغلي حوادث خصوصدر گزارش اما شودمي ارائه بيكاري) (نرخ اقتصادي نوسانات از نظرصرف باال) a( فوت به منجر

 .دارد بستگي كارگر تصميم و رفتار به گزارش اين زيرا دارد، �V	 شدن بيكار ارزش طريق از اقتصادي نوسانات به بستگي پايين) a( غيرمرگبار

  :ديآيم دست به زير ديفرانسيل معادله از (0)��كه شوديم فرض نمونه عنوان به
)3(  ���(�) � � + ���(�)�� ���(�) − ��(�)�+��� (�) 

 .است كند، پيدا شغل بيكار، كارگر يك نكهيا احتمال (0)� و بيكاري منافع سطح � باال معادله در

	b فرض نيهمچن  < w + Ө� �−a + γ(a)���
� f(a)da در .بماند بيكار تا باشد داشته شغل است بهتر كارگر يك دهديم نشان 

 ديجد كار ارزش نيبنابرا .نه اي است كرده گزارش خودي قبل كار محل در راي گريدي شغل حادثه ،كارگر ايآ كه داندينم ديجدي كارفرما نجايا
ي طور به استي كاهش	(�)�سطح در شغل كي آوردن دست به احتمال ليدل نيهم به .است كارگري كار خچهيتار گرفتن نظر در دونب	��	

((�)�)	�� > 0 كه
 سطح زيرا ،ابدييم كاهشي كاريب سطح با بودن كاريب ارزش كه كرد استنتاج توانيم نيبنابرا .هاستt همهي برا (�)��

  .]6[كند گزارش را كمتري شغلي حوادث كارگر كه است بهتر شرايطي چنين در و دهديم شيافزا راي كاريبي انتظار دوره ،باالتري كاريب
 نيبنابرا است، بيشتر شدن بيكار ارزش يابد، افزايش بيكاري بيمه مانند بيكاري از ناشي سود وقتي كه داد قرار مدنظر هم را نكته اين بايد البته
 در همربوط قوانين و است متفاوت كشورها بين در شغلي امنيت كه آنجا از ليدل نيهم به .شود گزارش حادثه بيشتري تعداد كه داشت انتظار بايد

 امنيت، اين .شود گزارش بيشتري شغلي حوادث كه داريم انتظار كشور يك در باال شغلي امنيت وجود صورت دردارد، اثر شغلي حوادث گزارش
  .سازديم تركوچك را آن دامنه بلكه ،بردينم بين از را شغلي حوادثي هاگزارش ادواري الگوي

 بيكاري، افزايش با و افزايش اشتغال افزايش با Ө (يعني گيرد قرار اقتصادي نوسانات ريتأث تحت Ө شغلي حادثه يك احتمال كه فرض اين اما
 شوديم سبب كه شوند استخدام است ممكن جديدي تجربهيب كارگران يابد،مي افزايش اشتغال كهيهنگام زيرا .است صحيح نيز )ابدييم كاهش

)2(

در معادل��ه )δA ،)2  بيانگر احتمال اخراج كارگري اس��ت كه 
يك حادثه ش��غلي را گزارش كرده اس��ت )فرض می شود δA>δE و 
افزايش تعداد گزارش ها، احتمال اخراج شدن را افزايش نمی دهد(.

از مقايسه دو معادله )1( و )2( درمی یابیم كه گزارش يك حادثه 
شغلي بر دستمزد كارگر تأثیر ندارد؛ اما افزايش مقدار δA در معادله 
)2( منجر به يك عبارت منفي به دليل احتمال بيكاري می ش��ود. 
 بنابراين می توان گفت يك حادثه گزارش می ش��ود اگر و تنها اگر

 باشد. به همین دلیل با فرضγ ́(0)≥0 براي 
)VE (t)-VA (t فقط حوادث ش��غلي با س��طح جبران خسارت    

گزارش می ش��وند. بنابراين مش��روط به )VE(t)-VA)t احتمال اينكه 
()Ө(1-F است. يك حادثه شغلي گزارش شود برابر با )

از طرفي هنگامی ک��ه )VE(t)-VA)t  کوچک تر می ش��ود زيان 
ناش��ي از گزارش دهي يك تصادف کوچک تر می ش��ود و از این  رو 

تصادف بيشتري گزارش خواهد شد.
در واق��ع ي��ك ارزش باالت��ر از VUمق��دار VE-VAرا كاه��ش 
می دهد و سبب می ش��ود كه گزارش های بيشتري ارائه شود، زيرا 
ارائه يك گزارش حادثه ش��غلي كه با احتمال اخراج شدن مرتبط 
اس��ت هم چندان به ضرر كارگر نخواهد ب��ود. پس مي توان گفت 
گزارش درخصوص حوادث ش��غلي منجر به فوت )a باال( صرف نظر 
از نوس��انات اقتص��ادي )نرخ بي��كاري( ارائه مي ش��ود اما گزارش 
 a( درخص��وص حوادث ش��غلي منجر به مصدومي��ت و غيرمرگبار
پايين( بس��تگي به نوس��انات اقتصادي از طريق ارزش بيكار شدن 

VU دارد، زيرا اين گزارش به رفتار و تصميم كارگر بستگي دارد.

به عنوان نمونه فرض می شود كهVu )0( از معادله ديفرانسيل 
زير به دست می آید:

ρVu)t(=b+q)u)t((.[VE(t)-Vu)t(]+Vu(t)                                         )3(
در معادله باال b س��طح منافع بي��كاري و (q)0 احتمال اینکه 

يك كارگر بيكار، شغل پيدا كند، است.
 همچنین فرض b <w+Ө∫0  [-a+γ(a)] f(a) da نشان می دهد 

تابش  و همکاران

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

https://sjfm.ir/article-1-1215-en.html


| دوره 27، شماره 1، بهار 1400 |

39
مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

يك كارگر بهتر اس��ت شغل داشته باش��د تا بيكار بماند. در اینجا 
کارفرم��ای جدید نمی داند که آیا کارگر، حادثه ش��غلی دیگری را 
در مح��ل کار قبلی خود گزارش کرده اس��ت یا نه. بنابراین ارزش 
کار جدی��د VE  بدون در نظر گرفتن تاریخچه کاری کارگر اس��ت. 
 u)t( به همین دلیل احتمال به دس��ت آوردن یک ش��غل در سطح
dq (u(t)) برای همه t هاس��ت. 

du(t)
کاهش��ی اس��ت به طوری ک��ه 

بنابرای��ن می توان اس��تنتاج کرد ک��ه ارزش بیکار بودن با س��طح 
بیکاری کاهش می یابد، زيرا س��طح بی��کاری باالتر، دوره انتظاری 
بی��کاری را افزایش می دهد و در چنين ش��رايطي بهتر اس��ت که 

كارگر حوادث شغلي كمتري را گزارش كند]6[.
البت��ه بايد اين نكت��ه را هم مدنظر قرار داد كه وقتي س��ود 
ناشي از بيكاري مانند بيمه بيكاري افزايش يابد، ارزش بيكار شدن 
بيشتر اس��ت، بنابراین بايد انتظار داشت كه تعداد بيشتري حادثه 
گزارش ش��ود. به همین دلی��ل از آنجا که امنيت ش��غلي در بين 
كش��ورها متفاوت است و قوانين مربوطه در گزارش حوادث شغلي 
اثر دارد،در صورت وجود امنيت ش��غلي باال در يك كش��ور انتظار 
داريم كه حوادث ش��غلي بيشتري گزارش شود. اين امنيت، الگوي 
ادواري گزارش ه��ای حوادث ش��غلي را از بين نمی برد، بلكه دامنه 

آن را کوچک تر می سازد.
اما اين ف��رض كه احتمال يك حادثه ش��غلي Ө تحت تأثیر 
نوس��انات اقتصادي قرار گيرد )يعني Ө با افزايش اشتغال افزايش 
و ب��ا افزاي��ش بي��كاري، كاهش می یاب��د( نيز صحيح اس��ت. زيرا 
هنگامی که اش��تغال افزايش مي يابد، كارگ��ران بی تجربه جديدي 
ممكن اس��ت استخدام شوند كه سبب می شود هم خودشان و هم 
ديگران را درگير حوادث شغلي کنند. برعكس هنگامی که اشتغال 
كاهش می یابد چون كارگران کم تجربه كمتر اس��تخدام می شوند 
احتمال يك حادثه ش��غلي ه��م كاهش می یابد. ع��الوه بر آن در 
رونق اقتصادي، بيكاري كم اس��ت و كارگران س��خت تر و ساعات 
بيش��تري كار می کنند. اين امر ممكن اس��ت منجر به آن شود كه 
دقت كمتري كنند و كمتر مواظب خود باشند كه درنتیجه حوادث 
شغلي افزايش يابد. اين شرايط كاري براي همه aها صحيح است. 
بنابراين در اينجا هم يك چرخه مشابه در حوادث شغلي منجر به 

فوت و منجر به مصدوميت )غيرفوتي( داريم. ]6[.
ب��ه غير از پژوهش بونه و ون آرز )2006( مطالعات زيادي نيز 
درخصوص تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان حوادث شغلي گزارش  
شده توس��ط كارگران توسط ماير و ديگران)1995( ]7[، گالزنر و 
هم��كاران )1998( ]8[، بيدل و همكاران )1998( ]9[، دیویس و 
نون��ز )2009(]10[، بونه و هم��کاران )2011( ]6[، فرناندز مونیز 
)2018( ]11[، فرینا و همکاران )2018( ]12[ و لیزارز و همکاران 
)2018( ]13[ صورت گرفت��ه، در حالی كه در ايران تاكنون هيچ 
پژوهش��ي در اين زمينه انجام نشده است. بنابراين پژوهش حاضر 
با هدف بررسي نوس��انات اقتصادي بر رفتار گزارش دهي كارگران 

درخصوص حوادث شغلي انجام شد.

روش  بررسی
پژوه��ش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیلی 
توصیفی اس��ت ک��ه در آن از روش های اقتصادس��نجی و تحلیل 
رگرس��یون پنل دیتا برای بررسی و تحلیل مطالب بهره گرفته شده 
است. روش پنل دیتا )داده های تابلویی( به ادغام مشاهدات صورت 
گرفت��ه از داده های مقطعی که در ط��ول دوره های زمانی مختلف 
جم��ع آوری می ش��وند گفته می ش��ود كه به 3 م��دل اصلي اثرات 
ثاب��ت )Fixed Effect)، اثرات تصادف��ي )Random Effect( و تلفيقي 

)Pooled( دسته بندی می شود.

 در م��دل تلفيق��ي اثرات مقطع��ي )مثل تف��اوت فرهنگي، 
مذهب��ي، عادات و...( وجود ندارد و هم��ه مقاطع )در اين پژوهش 
استان ها هستند( يكسان هستند. بنابراین معادله رگرسيون مربوط 
به اين مدل به صورت زير است كه می توان آن را به روش حداقل 

مربعات معمولي )OLS( برآورد کرد.
Yit=ɑ+βXit+εit                                                                            )4( 

ام��ا در مدل اثرات ثابت فرض مي ش��ود كه تفاوت هایی بين 
مقاط��ع وج��ود دارد ك��ه آن را می توان در جمل��ه ثابت )عرض از 
مبدأ( منعكس کرد. اين اثرات كه با ai نشان داده می شود در طول 
زمان ثابت هستند اما بر متغيرهاي توضيحي تأثیرگذار هستند. به 

همین دلیل معادله رگرسيون به صورت زير است. 

تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان شكايت كارگران از حوادث شغلي
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Yit=ai+βXit+εit                                                                            )5(
در م��دل اثرات تصادف��ي برعكس مدل اث��رات ثابت، اثرات 
مختلف بي��ن مقاطع ب��ا متغيرهاي توضيحي ارتباطي نداش��ته و 
تصادفي هس��تند. در اي��ن حالت واریانس های مرب��وط به مقاطع 
مختلف با هم يكس��ان نیستند و مدل ما دچار واريانس ناهمساني 
اس��ت. بنابراین به منظور ب��رآورد به ج��اي روش حداقل مربعات 
 )GLS( بايد از روش حداقل مربع��ات تعمیم یافته )OLS) معمول��ي
استفاده كرد. به همین دلیل معادله رگرسيون به صورت زير است. 
Yit=  βk Xkit+)a+ui) +εit                                                            )6(

در اين مدلK متغير مستقل به عالوه يك جمله ثابت وجود 
دارد كه بيانگر »ميانگين ناهمگني ها يا تفاوت هاي مشاهده نشده« 

است]14[.
برای تعیین نوع مدل مورد استفاده در پنل دیتا از آزمون های 
مختلفی اس��تفاده می ش��ود. رایج ترین این آزمون ه��ا عبارتند از 
آزمون اف لیمر برای بررس��ی ارجحیت استفاده از مدل اثرات ثابت 
در مقاب��ل مدل تلفیقی، آزمون هاس��من جهت بررس��ی ارجحيت 
اس��تفاده از مدل اثرات ثاب��ت در مقابل اث��رات تصادفی و آزمون 
بروش پاگان برای بررسی ارجحیت استفاده از مدل اثرات تصادفي 

در مقابل مدل تلفیقی.
الزم به ذكر اس��ت در مدل پنل ديتا با اثرات تصادفي كه به 
روش GLS تخمين زده شود، ديگر نگراني بابت واريانس ناهمساني 
و خودهمبستگي وجود ندارد، اما درصورتي كه مدل با اثرات ثابت 
باش��د، باي��د آزمون هاي مربوط به خودهمبس��تگي و ناهمس��اني 

واريانس نيز انجام شود]15[.
در اي��ن پژوه��ش از نرم افزار آماري اس��تاتا 15 برای تحلیل 
داده ها استفاده  شده است. داده های مربوط به تعداد شاغالن، نرخ 
اشتغال، نرخ بيكاري، سهم شاغالن با ساعت كار معمول ٤٩ ساعت 
و بيش��تر، سهم اش��تغال ناقص و سهم اش��تغال در بخش صنعت 
مربوط به س��ال های 1393 تا 1398 براي 31 اس��تان كش��ور از 
نش��ريات مركز آمار ايران استخراج  شده است. همچنين با تقسيم 
داده ه��ای مرب��وط به فراواني ح��وادث كار مرگب��ار و حوادث كار 
غيرمرگبار ارجاعي به ادارات كل پزشكي قانوني استان ها بر تعداد 

ش��اغالن ضرب در صدهزار، نرخ حوادث كار در هر صدهزار شاغل 
به دست آمده است.

یافته ها
همان گونه كه قباًل اش��اره ش��د در ايران در فاصله سال های 
1393 ت��ا 1397 تعداد 150083 معاينه مرتبط با حوادث كار در 
سازمان پزشكي قانوني كشور صورت گرفته كه از اين ميان حدود 
141754 معاين��ه مربوط به حوادث ش��غلي منجر به مصدوميت 
)غيرفوتي( و 8329 معاينه مربوط به حوادث شغلي منجر به فوت 
بوده است. از تعداد ذكر شده تعداد 3550 مرگ ناشي از سقوط از 
بلندي )42.6 درصد(، 1906 مرگ ناش��ي از برخورد جسم سخت 
)22.9 درصد(، 1227 مرگ ناش��ي از برق گرفتگی )14.7 درصد(، 
463 مرگ ناش��ي از س��وختگي )5.6 درصد(، 473 مرگ ناشي از 
كمبود اكس��يژن )5.7 درصد( و 710 مرگ به دليل س��اير موارد 

)8.5 درصد( ثبت شده است.
آمار توصيفي متغيرهاي اين پژوهش چون ميانگين، انحراف 
معي��ار و ميانه متغيرهاي وابس��ته و مس��تقل در دوره زماني مورد 

مطالعه به طور خالصه در جدول 1 نشان داده شده است. 
در اینجا متغیر نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر جایگزین 
برای نوس��انات اقتصادی )رکود و رونق اقتصادی( انتخاب شده 

▼جدول1. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق در دوره زماني موردمطالعه
انحراف معيارميانه ميانگينمتغير

6/806/713/45نرخ حوادث شغلي منجر به فوت

140/7122/7161/45نرخ حوادث شغلي منجر به مصدوميت

11/4411/402/81نرخ بيكاري

31/1230/306/62سهم شاغالن در بخش صنعت

8/468/804/68سهم جمعيت دارای اشتغال ناقص

35/936/714/52سهم شاغالن با ساعت کار 49 ساعت و بيشتر

71/6572/406/18نرخ اشتغال جوانان )15-24( سال

88/2088/602/81نرخ اشتغال

تابش  و همکاران
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است. معموالً از متغيرهاي نرخ، لگاريتم گرفته نمی شود، اما در 
اين مدل مطابق كار بونه و ون آرز )2006( از لگاريتم متغيرهاي 

نرخ استفاده شده است.
همچني��ن از آنجا كه از اهداف اصل��ی این مطالعه آزمون 
فرضيه وجود رابطه منفي تاثير نوسانات اقتصادی )نرخ بیکاری( 
بر رفتار گزارش دهی کارگران )طرح ش��کایت کارگران از وقوع 
حادثه ش��غلی( اس��ت، ابتدا دو معادله رگرسيون جهت بررسي 
رابط��ه بين نرخ حوادث ش��غلي منجر به ف��وت و نرخ حوادث 
شغلي منجر به مصدوميت ارجاع شده به پزشكي قانوني و نرخ 
بیکاری با روش پنل ديتا برآورد ش��د. پس از آن براي بررس��ي 
س��اير عوامل مؤثر بر نرخ حوادث شغلي به دو معادله مذكور به 
صورت جداگانه متغيرهاي توضيحي به ش��رح جدول شماره 2 

و 3 اضافه شد. 
كليه معادالت رگرس��يون به صورت جداگانه ابتدا با مدل 
تلفيقي و سپس با مدل اثرات ثابت برآورد شد. سپس از آزمون 
اف ليم��ر براي بررس��ي ناهمگن��ي واحدها و در واق��ع انتخاب 
ميان دو مدل تلفيقي و اثرات ثابت اس��تفاده ش��د. اف ليمر اين 
برآوردها نشان می دهد كه مقاطع باهم تفاوت معناداري دارند و 

به همین دلیل مدل اثرات ثابت رد نمي شوند. در مرحله بعدي 
مدل اثرات تصادفي برآورد ش��د و س��پس با استفاده از آزمون 
هاس��من مشخص شد كه فرضيه مدل اثرات ثابت رد می شود و 
مدل داراي اثرات تصادفي اس��ت. در اینجا الزم است با آزمون 
بروش  پاگان درخصوص انتخاب م��دل اثرات تصادفي در برابر 
مدل تلفيقي نيز اطمينان حاصل ش��ود كه اين آزمون هم مدل 

فوق را تأیید کرد. 
نتايج برآورد عوامل تأثیرگذار بر نرخ حوادث شغلي منجر 
به مصدوميت )غيرفوتي( و نرخ حوادث شغلي منجر به فوت به 

ترتيب در جداول 2 و 3 بیان شده است.
همان ط��ور كه نتاي��ج تخمین معادالت رگرس��یون اولیه 
نش��ان می دهد بي��ن متغير نرخ بيكاري و نرخ حوادث ش��غلي 
منج��ر به مصدوميت )غيرفوتي( رابطه منفي و معناداري وجود 
دارد. ام��ا بين اي��ن متغير و نرخ حوادث ش��غلي منجر به فوت 

رابطه معناداری وجود ندارد.
در معادل��ه بعدي متغير تغيير در س��طح بيكاري )تفاضل 
مرتبه اول نرخ بيكاري( ب��ه عنوان يك متغير توضيحي اضافي 
به مدل اضافه شد كه برآوردها حاكي از آن است كه اين متغیر 

معادله 
انحراف ضريبمتغير توضيحيرگرسيون

احتمالآماره zمعيار

1)Lnu( 3/340/001-0/2560/076-نرخ بيكاري

2
)Lnu( 1/880/06-0/1910/1019-نرخ بيكاري

)lnu∆)0/0680/0880/780/435تغيير در سطح بيكاري

3
)Lnu( 3/080/002-0/2320/0754-نرخ بيكاري

)si( سهم شاغالن در بخش صنعت
0/01760/0053/130/002

4

)Lnu( 3/090/002-0/2360/076-نرخ بيكاري
سهم شاغالن با ساعت کار 

)et( 0/0010/00081/900/057معمول 49 ساعت و بيشتر

 سهم جمعيت دارای اشتغال
(eh) 0/00040/0030/150/879-ناقص

5
)Lnu( 2/440/015-0/3160/129-نرخ بيكاري
نرخ اشتغال جوانان

)Lnpx( )24-15( 0/570/568-0/1660/291ساله

6
)Lnu( 1/590/112-0/1620/102-نرخ بيكاري

(∆lne) 0/150/877-0/0980/633-تغيير در سطح اشتغال

▼ج�دول2. نتايج ب�رآورد الگوهاي عوامل تأثیرگذار بر نرخ حوادث ش�غلي 
 )Lnn( )منجر به مصدوميت)غيرفوتي

▼جدول3. نتايج برآورد الگوهاي عوامل تأثیرگذار بر نرخ حوادث شغلي منجر 
 )Lnf( به فوت

معادله 
انحراف ضريبمتغير توضيحيرگرسيون

احتمالآماره zمعيار

1(Lnu) 1/630/103-0/2640/162-نرخ بيكاري

2
)Lnu( 0/350/697-0/0790/204-نرخ بيكاري

)lnu∆)10/098/ 0/3620/21965تغيير در سطح بيكاري

3
)Lnu( 1/500/134-0/2340/156-نرخ بيكاري

)si( 0/02420/0073/320/001سهم شاغالن در بخش صنعت

4

)Lnu( 1/450/148-0/2350/163-نرخ بيكاري
سهم شاغالن با ساعت کار معمول 

)et(490/00120/00190/650/514 ساعت و بيشتر

 سهم جمعيت دارای اشتغال
(eh) 1/910/56-0/01330/0069ناقص

5
(Lnu) 2/210/027-0/5880/266-نرخ بيكاري
نرخ اشتغال جوانان

)Lnpx( )24-15( 1/540/123-0/9690/628-ساله

6
)Lnu( 0/420/67-0/08520/205-نرخ بيكاري

)lne∆)1/650/098-2/6121/58-تغيير در سطح اشتغال

تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان شكايت كارگران از حوادث شغلي
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بر روي دو نرخ حوادث ش��غلي منجر به مصدوميت و منجر به 
فوت تأثیر معناداري ندارد، اما اضافه کردن متغیر سهم شاغالن 
در بخ��ش صنعت به عنوان يك متغير توضيحي اضافي ديگر به 
مدل نتایج نشان می دهد اين متغیر داراي رابطه معنادار مثبت 
با دو نرخ حوادث ش��غلي منجر ب��ه مصدوميت و منجر به فوت 
اس��ت. اضافه کردن دو متغیر توضيحي سهم شاغالن با ساعت 
کار 49 س��اعت و بیشتر و س��هم جمعیت دارای اشتغال ناقص 
براي بررس��ي اثر ميزان س��اعات كاري در دوران ركود و رونق 
اقتصادي بر نرخ حوادث ش��غلي حاكي از آن است که بین این 
دو متغیر نیز با نرخ حوادث شغلي منجر به مصدوميت و منجر 

به فوت رابطه معناداري ندارد. 
باتوجه به اینکه در وضعیت بهبود اقتصادی نرخ اش��تغال 
جوانان )24-15( س��اله که تازه کار و بی تجربه هستند افزایش 
می یابد که خود می تواند عاملی برای افزایش نرخ حوادث شغلی 
باش��د، این متغیر نیز به عنوان متغیر توضيحي اضافي ديگر به 
مدل اضافه ش��د كه نتایج نش��ان از فقدان رابط��ه معنادار این 
متغیر بر دو متغیر نرخ حوادث شغلي منجر به فوت و منجر به 

مصدوميت است.
در معادله آخر نیز متغير تغيير در س��طح اشتغال )تفاضل 
مرتبه اول نرخ اشتغال( به مدل اضافه شد كه برآوردها حاكي از 
آن است كه اين متغیر نیز بر روي دو نرخ حوادث شغلي منجر 

به مصدوميت و منجر به فوت تأثیر معناداري ندارد.

بحث
شواهد نشان داده است تعداد پرونده هایی که در خصوص 
حوادث ش��غلی به مراجع قضایی ارجاع می ش��ود ممکن است 
به دو عامل بس��تگی داش��ته باش��د: اول رعایت نشدن مسائل 
ایمنی در محیط کار و دوم تغییر در رفتار گزارش دهی کارگران 
)طرح ش��کایت( که ممكن اس��ت به وضعیت اقتصادی کش��ور 
بستگی داش��ته باش��د. بنابراین در اين پژوهش از مدل بونه و 
ون آرز )2006( به منظور نش��ان دادن تأثیر نوسانات اقتصادی 
ب��ر رفتار گزارش دهی کارگران در خصوص حوادث ش��غلی در 

ايران استفاده شد.
اين ايده كه همه حوادث شغلي گزارش نمی شوند و اينكه 
درخص��وص گزارش آن كارگر بايد تصمیم گیری كند، توس��ط 
نويس��ندگان ديگري نيز مس��تند ش��ده اس��ت. به عنوان  مثال 
گالزنر و همكاران )1998( به بررس��ي تجربي حوادث ش��غلي 
گزارش نشده در صنعت ساخت پرداختند]16[. همچنين بيدل 
و هم��كاران )1998( نيز بيان كردند ش��واهدي وجود دارد كه 
تعداد قابل توجهی از كارگران حتی با وجود بیماری های شغلي 
در محي��ط كار باقی مانده و ش��رايط را تحمل می کنند. درواقع 
اين كارگران درمورد آنکه مشكل را گزارش دهند يا بدون بيان 
آن در محل كار خود باقي بمانند تصمیم گیری می کنند]17[.

بونه و همكاران )2011( نيز در تأييد ادعاي مطرح ش��ده 
در مقاله 2006 ، با استفاده از داده های مربوط به كليه كارگران 
مرد شاغل در اس��تراليا )به غير از كارگران شاغل در راه آهن و 
بخش خدمات مهندسي( در س��ال هاي 2000 تا 2006 نشان 
دادند كارگراني كه حوادث ش��غلي را گزارش کرده اند، بيش��تر 

اخراج شده اند ]18[.
در تحلیل های تجربي که تاکنون در این خصوص صورت 
گرفته، نرخ بيكاري را به عنوان ش��اخص اين نوس��انات به  کار 
برده اند. نظریه های مربوطه بي��ان می کند كه گزارش هاي ارائه 
 شده درخصوص حوادث شغلي روي شهرت و آبروی يك كارگر 
اثر دارد و احتمال اخراج ش��دن او را در آينده افزايش می دهد. 
ب��ه طور خاص، زماني ارائه اين گزارش ها براي كارگر زیان بارتر 
خواهد بود كه ارزش بيكاري )میزان بیمه بیکاری و سود ناشی 

از بیکار بودن( كم باشد.
ما ب��رای اثبات اين فرضیه ، نرخ حوادث ش��غلی منجر به 
مصدومي��ت و نرخ حوادث ش��غلی منجر به ف��وت را به صورت 
جداگانه مورد بررس��ی قرار دادیم زیرا نرخ حوادث شغلی منجر 
به فوت به رفتار گزارش دهی کارگران بس��تگی نداشته و صرفاً 
ش��اخصی است که نشان دهنده رعایت نشدن مسائل ایمنی در 
محیط کار اس��ت. اما نرخ حوادث ش��غلی منجر به مصدوميت 
می توان��د بیانگر رفتار و تصمیمات کارگران باش��د، زیرا کارگر 

تابش  و همکاران
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می تواند درخصوص طرح ش��کایت از وقوع یک حادثه ش��غلی 
تصمیم گیری کند.

نتاي��ج برآوردها در ای��ن مطالعه نش��ان می دهد كه بین 
نرخ حوادث ش��غلی منجر به مصدوميت و ن��رخ بیکاری رابطه 
منف��ی معناداری وجود دارد. به عب��ارت دیگر به ازای هر واحد 
افزایش در نرخ بیکاری، نرخ حوادث ش��غلی غیرفوتی ارجاعی 
به سازمان پزشکی قانونی 0.256 واحد کاهش می یابد، اما بین 
نرخ حوادث شغلی منجر به فوت و نرخ بیکاری رابطه معناداری 
وجود ندارد. این نتیجه دقیقاً مش��ابه نتیجه ای است که بونه و 
ون-آرز )2006( از بررسی رابطه بین نرخ حوادث شغلی و نرخ 
بیکاری 16 کش��ور اروپایی عضو س��ازمان همكاري اقتصادي و 
توس��عه )OECD( گرفته اند. از مقایس��ه این دو رابطه می توان 
استنباط کرد که کاهش شکایات ناشی از حوادث کار در دوران 
رکود اقتصادی بیش��تر ناش��ی از تغییر رفتار کارگران به دلیل 
ترس از اخراج ش��دن و بیکار ماندن اس��ت تا تغییر در شرایط 

ایمنی کار یا کاهش میزان ساعات کار کردن. 
البته برای تأیید بیش��تر این نظریه می توان به دو معادله 
رگرسیون اولیه، عوامل دیگری را که عمدتاً با نوسانات اقتصادی 
تغیی��ر می کنند به عنوان متغیرهای توضيحي اضافه کرد. نتایج 
مندرج در جدول ش��ماره 2 و 3 نش��ان می دهد در دورانی که 
وضعی��ت اقتص��ادی بهتر اس��ت افزایش نرخ اش��تغال جوانان 
)افزايش به کارگیری نیروی کار جدید غیرماهر(، افزایش میزان 
س��اعات کاری )معموالً به عنوان متغی��ر توضیح دهنده ایمنی 
مح��ل کار در نظر گرفته می ش��ود، زیرا پیش بینی می ش��ود با 
افزایش س��اعات کاری و افزایش خستگی کارگر احتمال وقوع 
حادثه افزایش یابد( و افزایش دوره زمانی ش��اغل بودن تأثیری 
بر نرخ حوادث ش��غلی ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی ندارد. 
ب��ه عبارت ديگ��ر بين متغيرهاي مذكور و نرخ حوادث ش��غلی 
ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی رابطه معناداري وجود ندارد.
همچنین در دورانی که وضعیت اقتصادی مناس��ب نیست 
افزایش دوره زمانی بيكار ماندن و یا کاهش س��اعت کار کردن 
تأثیر معناداری بر نرخ حوادث ش��غلی ندارد. البته نتایج نش��ان 

می دهد با افزایش س��هم شاغالن در بخش صنعت نرخ حوادث 
ش��غلی منجر ب��ه مصدومیت و منجر به ف��وت افزایش می یابد 
که بیانگر آن اس��ت که تغییر در ساختار اقتصادی و حرکت به 
سمت صنعتی شدن بایستی با بهبود شرایط ایمنی محیط کار 

همراه باشد.

نتیجه گیری
همه س��اله میلیون ه��ا حوادث ناش��ي از كار در دنيا اتفاق 
می افت��د و ده ه��ا ميليون كارگ��ر قرباني صدمات ناش��ي از آن 
می ش��وند ک��ه كارفرما هم در مقابل صدمات��ي كه ضمن كار و 
يا به مناس��بت آن به كارگرانش وارد می شود مسئوليت دارد و 
بايس��تي خس��ارت مربوط به آن را بپردازد. اما در سنوات اخير 
اين فرضيه مطرح ش��ده ك��ه در دوران ركود اقتصادي به دليل 
بيكاري باال، بس��ياري از كارگران��ي كه دچار حادثه ای در محل 
كار خود می ش��وند، حادث��ه مذكور را گ��زارش نمی کنند، زيرا 
تصور می کنند درصورت تعديل نيروي انساني اولين كساني كه 
ممكن اس��ت از طرف كارفرما اخراج شوند، آنان خواهند بود. بر 
همين اساس در اين پژوهش اين فرضیه که نوسانات اقتصادی 
)نرخ بیکاری( بر طرح ش��کایت کارگران از وقوع حادثه شغلی(

بر رفتار گزارش دهی کارگران) تأثیر معنادار دارد با اس��تفاده از 
روش پنل دیتا و با مدل اثرات تصادفی مورد آزمون قرار گرفت. 
نتاي��ج بيانگ��ر آن بود كه اي��ن فرضيه در اي��ران در بازه زماني 
سال های 1393 تا 1397 رد نمی شود. به عبارت ديگر می توان 
چني��ن اذعان کرد كه احتماالً کارگران همه حوادث ش��غلی را 
گزارش نکرده و درخصوص طرح ش��كايت از كارفرماي خود در 
اين خصوص باتوجه به شرايط بازار كار تصمیم گیری می کنند.

 
تش�کر و قدردانی: نویس��ندگان مقاله بر خود الزم می دانند از س��ازمان 
پزشکی قانونی کش��ور به دلیل همکاری و مساعدتهای الزم تقدیر و تشکر 

نمایند.
تأییدیه اخالقی: كد اخالقي اين مطالعه به شماره

ثبت شده است.
تعارض منافع: موردی وجود ندارد.

تأثیر نوسانات اقتصادي بر ميزان شكايت كارگران از حوادث شغلي
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مـجـلـــهپــزشکی قانـونـی ایـران

س�هم نویس�ندگان: آذر تابش )نویس��نده اول(، روش شناس/پژوهشگر 
اصلی/تحلیلگر آماری/ نگارنده بحث )40%(؛ بش��ير نازپرور )نویسنده دوم(، 
نگارنده مقدمه/پژوهش��گر اصلي/نگارنده بحث )30%(؛ رضا حاج منوچهري 

)نویسنده سوم(، نگارنده مقدمه/پژوهشگر اصلي/نگارنده بحث )%30(
منابع مالی: هزینه های اجرای این مطالعه توسط مركز تحقیقات پزشكی 

قانونی ایران تأمین شده است.
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