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1  مقدمه
اولویت در هر سازمان، صیانت  در صنعت ساخت مهم ترین 
از نیروی کار است. بر اساس تعریف کمیته ی مشترک سازمان 
بهداشت  و  ایمنی  بین المللی،  سازمان  و  بهداشت  جهانی 
سالمت  سطح  ارتقای  و  حفظ  از:  عبارت اند  حرفه ای 
که  حرفه ای  هر  در  کارگران  اجتماعی  و  روانی  جسمانی، 
اتفاق  یا  پدیده  هرگونه  به  کار،  از  ناشی  حادثه ی  هستند. 
پیش بینی نشده ای گفته می شود که در اثر شرایط نا امن یا 
می آید پدید  کار  روند  یا  تولید  فرایند  در  نامناسب   شرایط 

در  ایمنی   .)International labor organization, 2003(

این  مرگ و میر  حوادث  کثرت  به دلیل  ساختمان سازی 
از جمله مباحث بسیار مهم است. صنعت ساختمان  صنعت، 
مانند  پرخطر  فعالیت های  و  و سخت  ماهیت خشن  به دلیل 
گود برداری و حفاری، پی کنی، تخریب و کار در ارتفاع، جزء 
صنایع حادثه خیز است. عدم رعایت قواعد ایمنی در مراحل 
گرفته شدن  باعث  تاکنون  ساختمانی  عملیات  یک  مختلف 

ارزیابی  عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری مدیریت ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان،پیمانکاران 
و نیروهای کار در پروژه   های ساختمانی: مطالعه ی موردی

چکیده
هدف این تحقیق شناسایی  عوامل مؤثر بر بهره وری مدیریت ایمنی کارگران ساختمانی از دیدگاه سه عامل کارفرما، پیمانکار و نیرو های کار 
است. پس از بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ی ایمنی کارگران ساختمانی،  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران 
شناسایی شده، سپس این عوامل به خبرگان و متخصصان امر سپرده شد. آن  عواملی را که از دیدگاه متخصصان اهمیت بیشتری داشته، 
انتخاب کرده و سپس در قالب یک پرسش نامه مشتمل بر سی پرسش گردآوری کرده ایم. این پرسش نامه ها به منظور جمع آوری داده ها در 
بین جامعه ی آماری مورد نظر )کارفرمایان، پیمانکاران و نیرو های کار(  پخش شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل 
آماری SPSS نسخه ی بیستم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران هم به صورت جداگانه از دیدگاه تک تک 
گروه های مورد مطالعه و هم به صورت تجمیعی از دیدگاه کل جامعه ی آماری مورد مطالعه، اولویت بندی شوند. طبق نتایج حاصله، عامل 
استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی با مقدار میانگین 22/28 و عامل آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های 
ساختمانی با مقدار میانگین 21/91 در صدر  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی است. همچنین از مقایسه ی دیدگاه کلی هر سه 
عامل مورد مطالعه در این پژوهش با دیدگاه هر کدام از گروه های مورد مطالعه مشخص شد که دیدگاه کارگران قرابت و همخوانی بیشتری 

با دیدگاه کلی را داراست.

واژگان کلیدی:
بهره وری مدیریت ایمنی، کارگران ساختمانی، کارگاه های ساختمانی، پروژه های ساخت، دیدگاه سه عاملی.

تاریخ دریافت مقاله: 98/06/12
تاریخ پذیرش مقاله: 99/02/16

1. نویسنده ی مسئول - گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایران
2.  گروه مهندسی عمران، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس، ایران

جان بسیاری از افراد و همچنین وارد آمدن صدمات غیرقابل 
که  است  در حالی  این  است.  شده  دیگر  عده ای  به  جبرانی 
و  ضرر  حجم  از  می توان  به راحتی  ایمنی  اصول  رعایت  با 
زیان ناشی از عملیات ساخت و ساز کاست )صادقی و قادری، 
1398(. متأسفانه گاهی مشاهده شده است که مسئوالن امر 
پرداختن به مسائل مرتبط به ایمنی را صرفا باال رفتن هزینه 
تلقی کرده و سعی در چشم پوشی از این عامل حیاتی دارند. 
در زمینه ی  اندک  هزینه ای  صرف  با  می توانند  در صورتی که 
ایمنی و شناخت خطرات موجود در حین کار از میزان بروز 
حوادث غم انگیز برای نیرو های کار بکاهند )روحی، 1389(. 
طبق آمار منتشر شده در سال 1394 مشخص شد که ساالنه 
1400 نفر در کشور بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان 
خود را از دست می دهند که 43/8 درصد مرگ و میر ناشی از 
کار در بخش ساختمان است )خبرگزاری مهر، 1391(. طبق 
نیز منتشر شده است 50 درصد  آماری که در سال 1396 
حوادث ناشی از کار مربوط به بخش ساختمان است. تا قبل از 

نیما امانی1*| فریور عباس یوسفی2| 
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سال 1392 نرخ حوادث منجر به فوت در محیط کار روزانه 5/5 
نفر بود که در حال حاضر با توجه به تمهیداتی که جهت رشد 
سطح ایمنی در کارگاه ها اندیشیده شده است این نرخ به مقدار 
روزانه 4/5 نفر کاهش یافته است )خبرگزاری ایسنا، 1396(. 
نیروهای  و  پیمانکاران  کارفرمایان،  دیدگاه  از  تحقیق  این  در 
اینکه شرایط کارگاه های ساختمانی، ریسک ها و  به دلیل  کار 
از نزدیک لمس کرد اند، استفاده  خطرات موجود در آن ها را 
کارگران  ایمنی  بر  مؤثر  عوامل  نخستین بار  برای  است.  شده 
کارفرمایان،  عاملی  سه  دیدگاه  از  ساختمانی  پروژه های  در 
پیمانکاران و کارگران شناسایی و سپس با اولویت بندی عوامل 
به منظور کاهش خطرات و صدمات ناشی از عواملی که ایمنی 
در  تا  ارائه شده  خط مشی  یک  می کند،  تهدید  را  کارگران 
پروژه های ساخت در دستور کار دست اندرکاران امر قرار گیرد. 
در این تحقیق هر یک از سه عامل مورد مطالعه با استناد به 
تجربیات و مشاهدات خودشان در محیط کارگاه ساختمانی 
پرداخته اند.  شده  شناسایی  پیش  از  اولویت بندی  عوامل  به 
از تحقیق  نتیجه ی حاصل  وارد شدن عامل تجربه ی شخصی 
می تواند اطالعات کاربردی و قانونی در خصوص افزایش سطح 

ایمنی کارگران در کارگاه های ساختمانی ارائه دهد. 

2 ادبیات تحقیق
در تحقیقاتي که در گذشته انجام شده است عوامل تأثیرگذار 
بـراي  ساختماني  کارگاههاي  در  ایمني  مناسب  عملکرد  بر 
کشـورهاي مختلـف مـورد بررسـي  قرار گرفته است و میزان 
تأثیرگذاري ایـن عوامل بـر عملکرد ایمني  مشخص شده و 
در  که  است  شده  مطرح  نیز  مشخصي  دستهبنديهاي 
جدول )1( به آن ها اشاره می شود. پس از بررسی تحقیقات 
همکاران،  و  تئو  1999؛  همکاران،  و  )ساوچ  صورت گرفته 
همکاران،  و  علیپوری  2011؛  همکاران،  و  هدیر  2005؛ 
همکاران،  و  مهدی نیا  2016؛  همکاران،  و  چوی  2011؛ 
همکاران،  و  حضرتی  2014؛  همکاران،  و  جعفری  2016؛ 
2016؛ هالو ول، 2013( می توان گفت تقریباً همه ی آن ها به 
بررسی  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی از دیدگاه 
از  نتایج حاصله  دلیل  به همین  و  پرداخته  مفرد  عامل  یک 
از  دور  بخش هایی  در  حتی  یا  بوده  محدود  آن ها  تحقیق 
واقعیت است. پس می توان این چنین اذعان داشت که یکی از 
نقاط ضعف در تحقیقات مربوط به ایمنی کارگران ساختمانی 

به  چند عاملی  به صورت  تا کنون  که  است  موضوع  همین 
بررسی  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران ساختمانی پرداخته 
نشده است. هنگامی که  روی دیدگا های چند عامل گوناگون 
نتایج  پژوهش مورد نظر  انجام شود مسلماً  و مطالعه  بررسی 
دقیق تر و کاربردی تری خواهد داشت و گستره ی وسیع تری 
از عقاید، نظرات و دیدگاه ها را شامل  خواهد شد. به همین 
علت در این پژوهش به منظور دستیابی به نتایج دقیق تر و 
اثرگذار  تک عاملی،  عوامل  مطالعات  ضعف های  پوشش دادن 
بر ایمنی کارگران ساختمانی را از دیدگاه سه عامل کارفرما، 
ارکان اصلی کارگاه های  از  پیمانکار و نیروی کار که همگی 
به  توجه  با  داده ایم.  قرار  بررسی  مورد  هستند،  ساختمانی 
فرهنگي،  شرایط  بـا  گسترده  کشوري  ایران  کشور  اینکه 
اقتصادي، جغرافیایي و اجتماعي متنوعي است، بدیهي است 
که عوامل مؤثر بر ایمني کارگران در کارگاههاي ساختماني 
در بخش هاي مختلف جامعه متفاوت و یا کمینه داراي شدت 
بر  تأثیر شرایط آب و هوایي  بهعنوان مثال،  باشد.  متفاوتي  اثر 
رعایت ایمني از لحاظ رفتاري، فرهنگي و نوع وسـایل ایمنـي 
بوده؛  متفاوت  کاماًل  مـي تواند  کشـور  جنوب  و  شمال  در 
در  کارگران  ایمني  بر  مـؤثر  که  عوامل  است  الزم  بنابراین، 
بخشهاي مختلف کشور نیز مورد بررسي قرار گیرد. از این رو 
در این نوشتار، به بررسي  عوامل مـؤثر بر ایمني کارگران در 
غرب استان مازندران که به عنوان یکي از مناطق حادثه خیز 

در صنعت ساخت وساز مطرح است، می پردازیم.
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3 روش تحقیق
بررسی سیستم مدیریت ایمنی و عوامل مؤثر بر موفقیت آن 
سیستم  این  در  زیادی  زیرا  عوامل  است،  پیچیده  کار  یک 
مطالعات  بررسي  از  پس  تحقیق،  این  در  دارند.  دخالت 
انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه ی ایمني، عوامل 
مؤثر بر ایمني کارگران شناسایي شدند. سپس براي تطبیق 
عوامل مؤثر بر ایمني با شرایط ساخت وساز در منطقه مورد 

جدول 1: تحقیقات انجام شده در رابطه با عملکرد ایمنی در پروژه های ساخت

سال انتشار هدف و نتایج تحقیق نویسندگان

1999 می دهد  نشان  تحلیل  نتایج  که  ساختمانی  کارگاه های  در  ایمنی  عملکرد  بر  اثرگذار  شناسایی  عوامل 
صحبت کردن ناظران و مدیران با کارگران بیشترین تأثیر  را در رعایت ایمني دارد. 

ساواچ و 
همکاران 

2005  ارائه ی چارچوبی برای مدیران پروژه برای مدیریت ایمنی ساخت که مهمترین عامل را روش کار و مهمترین
زیـر عامـل را، آشنایي با نوع و روش ساخت توسط مسئولین ایمني معرفيکرده اند. تئو و همکاران

2011 بررسی  عوامل مؤثر در عدم موفقیت اجراي برنامههاي ایمنی درکارگاه هاي ساختماني عربستان که طبق 
نتیجه حمایت مدیریتي را مهمترین عامل در اجراي برنامه ی ایمني درکارگاههاي ساختماني دانسته اند. 

هدیر و 
همکاران

2011
 عوامل تأثیرگذار بر بهبود رفتار ایمني کارگران در کارگاه هاي ساختماني و همچنین میزان تأثیر این  عوامل 
 بر عملکرد ایمني، که نتایج تحقیقات نشان ميدهد  عوامل محیط ایمني تأثیر بیشتري نسبت به  عوامل

تجربه شخصي بر روي ایمني دارند.

علیپوری و 
همکاران

2016  بررسی اثر هنجار های اجتماعی بر رفتار ایمن کارگران، که کارگران رفتار ایمن مدیریت و مسئوالن پروژه را
موجب تأثیرگذاری بر کارگر و بروز رفتار ایمن کارگران دانسته اند. چوی و همکاران

2016
 ارزیابی رفتار ایمنی کارگران ساختمانی، که  عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران را: 1( عمل به دستورالعمل های
 ایمنی، 2( تأثیر همکاران و محیط کار، 3( تأثیر مدیریت پروژه، 4( نیاوردن فشار بیش از حد به کارگران

برای انجام هر چه سریع تر وظایف محول شده دانسته اند.

مهدی نیا و 
همکاران

2014  ارزیابی تأثیر آموزش ایمنی در کارگاه های یک شرکت ساختمان سازی، که آموزش نکات ایمنی سبب بهبود
 عامل جو ایمنی در کارگاه های ساختمانی مورد مطالعه شده است.

جعفری و 
همکاران

2016

از که  اردبیل،  استان  کوچک  کارگاه های  در  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  بهداشت حرفه ای  و  ایمنی  جو   ارزیابی 
شده اند، حادثه  دچار  گذشته  در  که  کارگرانی  تجربیات  انتقال  کارگران،  به  ایمنی  نکات  آموزش   طریق 
 افزایش رضایت شغلی کارگران و تعهد کارفرما نسبت به رعایت اصول ایمنی می توان جو ایمنی کارگاه های

ساختمانی را بهبود بخشید.

حضرتی و 
همکاران

مطالعه )غرب مازندران(، به کمک مصاحبه با افراد کارشناس 
اضافه  نیز  برخي  و  عوامل حذف  از  برخي  امر   متخصص  و 
از  کارشناسان  نظر  از  که  عامل   30 تعداد  در نهایت  شدند. 
ساختمانی  کارگران  ایمنی  در زمینه ی  بیشتری  اهمیت 
انتخاب شده  پرسش نامه ی  تهیه ی  به منظور  بودند  برخوردار 

که در جدول )2( قابل مشاهده است.

جدول 2:  عوامل نهایی شناسایی شده

 عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگرانشماره

آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی1

به روز بودن فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی2

صحبت کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی3

تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی4

رضایت شغلی کارگران5

وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه6

سطح سواد کارگران7

جریمه و تشویق کارگران)جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی(8
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در مرحله ی بعد پرسش نامه بر اساس طیف رتبه بندی لیکرت 
ندارم،  نظری  کم اهمیت،  )بی اهمیت،  پاسخ های  با  به ترتیب 
مهم، خیلی مهم( با امتیازهای )1، 2، 3، 4، 5( امتیاز گذاری 
پژوهش  این  در  ما  مورد  مطالعه ی  آماری  جامعه ی   شد. 
است  کار  نیروهای  و  پیمانکاران  کارفرمایان،  در برگیرنده ی 
)همگی افراد نام  برده در پروژه های ساختمانی غرب مازندران 

به  پاسخ دهندگان  مشخصات   )3( جدول  هستند(.  شاغل 
پرسش نامه را نشان می دهد. در این تحقیق برای محاسبه ی 
آلفای  روش  از  طراحی شده  پرسش نامه ی  اعتماد  قابلیت 
کرونباخ استفاده شده است. نتایج پایایی هر سه عامل مورد 
 ،0/807 کارگران  برای  به ترتیب  پژوهش  این  در  مطالعه 

پیمانکاران 0/857 و کارفرمایان 0/814 بوده است. 

 عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگرانشماره

عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری،کم خوابی، عصبانیت و ... (9

عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار10

مدیران پروژه  تفکر موقت نداشته باشند.11

تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده12

بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن13

شناسایی و پیش بینی شرایط نا ایمن توسط مدیران و مهندسین پروژه14

برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه15

اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی16

تجربه ی کاری کارگران17

آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی18

شناسایی رفتار نا ایمن کارگران توسط مسئوالن ذی  ربط و تذکر دادن به آن ها19

آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت20

استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی)کاله ایمنی، عینک، دستکش،کفش و لباس کار و ...(21

تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر)نرده محافظ،کمربند نگهدارنده، سرپوش میل گرد(22

پیشینه ی فرهنگی کارگران23

کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار، تجهیزات و وسایل درون کارگاهی24

سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط25

بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه26

شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء27

هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزء توسط مسئوالن ذی ربط28

به کارگیری روش های ساخت ایمن و کم خطر29

توجه ناظران به انجام فعالیت ها به صورت ایمن در کارگاه ساختمانی30

کارگر پیمانکار کارفرما
تعداد

تحصیالت
تعداد

تحصیالت
تعداد

تحصیالت
مجموع زن مرد مجموع زن مرد مجموع زن مرد

33 - 33 کمتر از دیپلم 3 - 3 کمتر از دیپلم 2 - 2 کمتر از دیپلم
16 - 16 دیپلم 5 - 5 دیپلم 5 - 5 دیپلم
7 - 7 کارداني 2 - 2 کارداني 1 - 1 کارداني
4 - 4 کارشناسي 8 1 7 کارشناسي 7 1 6 کارشناسي
- - - دکارشناسي ارش 2 - 2 دکارشناسي ارش 2 - 2 دکارشناسي ارش
- - - دکترا - - - دکترا 3 1 2 دکترا

60 تعداد کل 20 تعداد کل 20 تعداد کل 

جدول 3: مشخصات پاسخ دهندگان به پرسش نامه
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کارگران: دیدگاه پیمانکاران پروژه 

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری است که برای مقایسه ی 
سه یا بیش از سه گروه وابسته که کمینه در سطح رتبه ای 
اندازه گیری می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. این آزمون 
می تواند در مورد داده های پیوسته )فاصله ای یا نسبی( نیز به 
کاربرده شود، اما در هنگام محاسبه ی این داده ها نیز رتبه بندی 
آن ها مدنظر قرار می گیرد. آزمون فریدمن معادل ناپارامتری 
آزمون F وابسته در تحلیل واریانس اندازه های تکراری است. 
در این حالت برای اجرای تحلیل واریانس داده های تکرارشده 
برابری  توزیع،  نرمال بودن  مانند  فرضیاتی  به وجود  ضرورتی 

جدول 4: میانگین و انحراف استاندارد عوامل از دیدگاه پیمانکاران

در  بنابراین،  ندارد.  وجود  مقیاس  پیوسته بودن  و  واریانس ها 
همه ی  یا  یک  چنانچه  تکراری،  اندازه های  واریانس  تحلیل 
فرضیات ابتدایی مذکور رد شوند، از آزمون فریدمن استفاده 
انحراف استاندارد عوامل  می شود. در جدول )4( میانگین و 
از دیدگاه پیمانکاران ارائه شده است. دامنه میانگین از صفر 
نشان  عوامل  ویژگی های  میانگین  مقایسه ی  است.  پنج  تا 
می دهد که باالترین میانگین )4/75( متعلق به عامل آگاهی 
ساختمانی  کارگاه های  در  ایمنی  مقوله ی  به  نسبت  مدیران 
به ویژگی سطح سواد  پایین ترین میانگین )2/60( متعلق  و 

کارگران است.

بیشینه 
امتیاز

کمینه
امتیاز انحراف میانگین تعداد عوامل ردیف

5 3 0/550 4/75 20 آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی 1
5 2 0/696 4/20 20 به روز بودن  فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی 2
5 2 0/940 4/40 20 صحبت کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی 3
5 2 0/940 4/40 20 تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی 4
5 1 1/040 4/15 20 رضایت شغلی کارگران 5
5 1 1/076 4/00 20 وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه 6
4 1 1/231 2/60 20 سطح سواد کارگران 7
5 3 0/639 3/75 20 جریمه و تشویق کارگران )جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی( 8
5 1 1/146 4/05 20 عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری، کم خوابی، عصبانیت و ... ( 9
5 2 1/071 3/90 20 عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار 10
5 1 1/231 3/60 20 مدیران پروژه تفکر موقت نداشته باشند. 11
5 1 1/070 3/75 20 تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده 12
5 2 0/887 3/95 20 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن 13
5 2 1/050 4/05 20 شناسایی و پیش بینی شرایط نا ایمن توسط مدیران و مهندسان پروژه 14
5 2 0/883 3/60 20 برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه 15
5 2 1/099 3/95 20 اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی 16
5 1 1/005 3/80 20 تجربه ی کاری کارگران 17
5 2 0/999 4/05 20 آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی 18
5 1 1/146 4/05 20 شناسایی رفتار نا ایمن کارگران توسط مسئوالن ذی ربط و تذکر دادن به آن ها 19
5 3 0/745 4/15 20 آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت 20
5 2 0/759 4/55 20 استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، عینک، دستکش، کفش و لباس کار 

و ...( 21

5 1 1/252 4/10 20 تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر )نرده ی محافظ، کمربند نگهدارنده، سرپوش 
میل گرد( 22

5 1 1/317 2/95 20 پیشینه ی فرهنگی کارگران 23
5 3 0/550 4/25 20 کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار و تجهیزات و وسایل درون کارگاهی 24
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جدول )5( وضعیت رتبه بندی عوامل را نشان می دهد.
میانگین رتبه ی )Mean Rank( هرکدام از ویژگی ها در جدول 
گزارش شده است. مقایسه ی میانگین رتبه ها نشان می دهد 
که باالترین میانگین رتبه )22/80( به عامل آگاهی مدیران 
نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی اختصاص 

بیشینه 
امتیاز

کمینه
امتیاز انحراف میانگین تعداد عوامل ردیف

5 1 0/951 3/80 20 سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط 25
5 1 1/046 3/60 20 بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه 26
5 2 0/759 4/05 20 شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء 27
5 1 1/273 3/40 20 هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزء توسط مسئوالن ذی ربط 28
5 1 1/281 3/80 20 به کارگیری روش های ساخت ایمن و کم خطر 29
5 3 0/657 4/30 20 توجه ناظرین به انجام فعالیت ها به صورت ایمن در کارگاه ساختمانی 30

دارد و همچنین کمترین میانگین رتبه )6/95( به عامل سطح 
سواد کارگران اختصاص دارد. بعد از ویژگی فوق، مهم ترین 
عوامل در جدول )5( آمده است. الزم به ذکر است که میانگین 
رتبه با میانگین حسابی تفاوت دارد و نحوه ی محاسبه این دو 

میانگین متفاوت است.

جدول  5: رتبه بندی عوامل از دیدگاه پیمانکاران 

رتبه Mean rank عوامل

1 22/80 آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی

8 17/40 به روز بودن فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی

4 20/40 صحبت کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی

3 20/53 تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی

7 17/58 رضایت شغلی کارگران

13 16/30 وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه

27 6/95 سطح سواد کارگران

23 12/15 جریمه و تشویق کارگران )جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی(

11 16/93 عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری، کم خوابی، عصبانیت و ...(

17 15/25 عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار

22 12/78 مدیران پروژه تفکر موقت نداشته باشند.

21 13/48 تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده

18 14/88 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن

10 17/10 شناسایی و پیش بینی شرایط ناایمن توسط مدیران و مهندسین پروژه

24 11/85 برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه

15 16/00 اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی

20 13/53 تجربه ی کاری کارگران

14 16/25 آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی

12 16/75 شناسایی رفتار ناایمن کارگران توسط مسئوالن ذی ربط و تذکر دادن به آن ها

13 16/40 آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت

2 21/03 استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، عینک، دستکش، کفش و لباس کار و ...(

6 17/90 تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر )نرده محافظ، کمربند نگهدارنده، سرپوش میل گرد(

26 8/10 پیشینه ی فرهنگی کارگران

9 17/20 کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار و تجهیزات و وسایل درون کارگاهی

19 13/73 سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط
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کارگران: دیدگاه کارفرمایان پروژه 

دیدگاه  از  عوامل  استاندارد  انحراف  و  میانگین   )6( در جدول 
کارفرمایان ارائه شده است. دامنه میانگین از صفر تا پنج است. 

جدول 6: میانگین و انحراف استاندارد عوامل از دیدگاه کارفرمایان

رتبه Mean rank عوامل

24 11/85 بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه

16 15/30 شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء

25 11/10 هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزء توسط مسئوالن ذی ربط

17 15/25 به کار گیری روش های ساخت ایمن و کم خطر

5 18/27 توجه ناظران به انجام فعالیت ها به صورت ایمن در کارگاه ساختمانی

مقایسه ی میانگین ویژگی های عوامل نشان می دهد که از نظر 
کارفرمایان باالترین میانگین )4/81( متعلق به عامل استفاده ی 
کارگران از وسایل حفاظت شخصی و پایین ترین میانگین )2/75( 

متعلق به ویژگی پیشنیه ی فرهنگی کارگران است.

حداکثر 
 امتیاز

حداقل 
 امتیاز

 ردیف عوامل تعداد میانگین انحراف

     1 ساختمانی های کارگاه در ایمنی مقوله به نسبت پروژه مدیران آگاهی 02
     0 ساختمانی کارگاه در استفاده مورد های فناوری بودن روز به 02
     3 ایمنی مورد در کارگران با ناظران و مدیران کردن صحبت 02
     4 ایمنی اصول رعایت به نسبت پروژه مدیریت تعهد 02
     5 رضایت شغلی کارگران 02
     6 کارگاه پرخطر مناطق در هشداردهنده مئعال وجود 02
     7 کارگران سواد سطح 02
  /2   8 ایمنی( اصول اجرای برای تشویق و ایمنی اصول نقض برای جریمه) کارگران تشویق و جریمه 02
  578/2   9 (... و عصبانیت، خوابی کم، بیماری) نامناسب روحی و جسمی شرایط در کارگر فعالیت عدم 02
     12 کار حین در یکدیگر با کارگران نکردن شوخی و ناشایست حرکات انجام عدم 02
     11 باشند نداشته موقت تفکر پروژه مدیران 02
     10 شده محول وظایف سریعتر هرچه اتمام برای کارگران نگذاشتن فشار تحت 02
     13 ایمن توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا بی 02
     14 پروژه مهندسین و مدیران توسط ناایمن شرایط بینی پیش و شناسایی 02
     15 کارگاه در منظم طور به ایمنی آموزش های کالس و جلسات برگزاری 02
     16 ایمنی اصول رعایت به کارگران ورزیدن اهتمام 02
     17 کارگران کاری تجربه 02
     18 ساختمانی کارگاه در ایمنی اصول رعایت عدم عواقب به نسبت کارگران سازی آگاه 02
     19 آنها به دادن تذکر و ربط ذی مسئوالن توسط کاگران ناایمن رفتار شناسایی 02
     02 ساخت های روش انواع با ایمنی مهندسین و نناظرا آشنایی 02

    02 
 و کار لباس و کفش,دستکش,عینک,ایمنی کاله) شخصی حفاظت وسایل از کارگران استفاده

)... 
01 

    02 
 سرپوش، نگهدارنده کمربند، محافظ نرده) پرخطر های فعالیت برای ایمنی تجهیزات تهیه
 گرد( میل

00 

     03 کارگران فرهنگی پیشینه 02
     04 کارگاهی درون وسایل و تجهیزات و ابزار مداوم تعمیر و بودن سالم کنترل 02
     05 ربط ذی مسئوالن توسط ساختمانی کارگاه ایمنی سطح مستمر سنجش 02
     06 کارگاه محیط پاکیزگی و بهداشت 02
     07 جزء پیمانکاران مهارت و شایستگی 02
     08 ربط ذی مسئوالن توسط جز پیمانکاران کنترل و مدیریت، سازی هماهنگ 02
     09 خطر های ساخت ایمن و کم گیری روش کار به 02
     32 ساختمانی کارگاه در ایمن صورت هب ها فعالیت انجام به نناظرا توجه 02
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جدول )7(وضعیت رتبه بندی عوامل از دیدگاه کارفرمایان را 
نشان می دهد که  رتبه ها  میانگین  مقایسه ی  نشان می دهد. 
باالترین میانگین رتبه )24/00( به عامل استفاده ی کارگران 
پایین ترین  و  داشته  اختصاص  شخصی  حفاظت  وسایل  از 

فرهنگی  پیشینه ی  عامل  به  مربوط   )8/38( رتبه  میانگین 
کارگران است و از دیدگاه کارفرمایان کم اهمیت ترین عامل 
ساخت  پروژه های  در  ساختمانی  کارگران  ایمنی  بر  اثرگذار 

است.

ایمنی  بهره وری  بر  مؤثر   بررسی  عوامل   3-3
کارگران: دیدگاه نیروی کار پروژه 

در جدول )8( میانگین و انحراف استاندارد عوامل را از دیدگاه 

جدول 7: رتبه بندی عوامل از دیدگاه کارفرمایان

رتبه Mean rank عوامل

3 20/66 آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی

12 15/88 به روز بودن فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی

15 15/47 صحبت کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی

5 19/38 تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی

15 15/47 رضایت شغلی کارگران

20 13/97 وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه

27 10/75 سطح سواد کارگران

26 11/31 جریمه و تشویق کارگران )جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی(

6 17/75 عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری، کم خوابی، عصبانیت و ...(

13 15/84 عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار

14 15/66 مدیران پروژه تفکر موقت نداشته باشند.

17 14/91 تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده

11 16/09 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن

8 16/53 شناسایی و پیش بینی شرایط ناایمن توسط مدیران و مهندسین پروژه

23 12/59 برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه

19 14/00 اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی

9 16/38 تجربه ی کاری کارگران

22 12/91 آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی

12 15/88 شناسایی رفتار ناایمن کارگران توسط مسئوالن ذی ربط و تذکر دادن به آن ها

7 16/59 آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت

1 24/00  استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، عینک، دستکش، کفش و لباس کار و
)...

2 20/88  تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر )نرده ی محافظ، کمربند نگهدارنده، سرپوش
میل گرد(

28 8/34 پیشینه ی فرهنگی کارگران

18 14/47 کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار و تجهیزات و وسایل درون کارگاهی

24 12/53 سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط

25 12/25 بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه

16 15/06 شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء

21 13/41 هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزء توسط مسئوالن ذی ربط

4 19/81 به کار گیری روش های ساخت ایمن و کم خطر

10 16/25 توجه ناظران به انجام فعالیت ها بصورت ایمن در کارگاه ساختمانی

کارگران نشان می دهد. باالترین میانگین )4/86( متعلق به عامل 
آگاهی مدیران نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه و پایین ترین 

میانگین )3/24( متعلق به ویژگی سطح سواد کارگران است.
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جدول 8: میانگین و انحراف استاندارد عوامل از دیدگاه کارگران

جدول  9: رتبه بندی عوامل از دیدگاه کارگران

از دیدگاه کارگران  را  رتبه بندی عوامل  )9( وضعیت  جدول 
باالترین میانگین  نشان می دهد. مقایسه نشان می دهد که 
مقوله ی  به  نسبت  مدیران  آگاهی  عامل  به   )22/28( رتبه 
ایمنی  عامل  مهم ترین  که  دارد  اختصاص  کارگاه  در  ایمنی 

رتبه  میانگین  پایین ترین  همچنین  است.  کارگران  نظر  از 
 )5/32( به عامل پیشینه ی فرهنگی کارگران اختصاص دارد و

کم اهمیت ترین عامل اثرگذار بر ایمنی کارگران در کارگاه های 
ساختمانی از دیدگاه کارگران است. 

رتبه Mean rank عامل

1 22/28 آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی

5 19/64 به روز بودن فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی

10 17/46 صحبت کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی

6 19/22 تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی

22 13/06 رضایت شغلی کارگران

حداکثر 
 امتیاز

حداقل 
 امتیاز

 ردیف عوامل تعداد میانگین انحراف

  215/0 /68 80  1 ساختمانی های کارگاه در ایمنی مقوله به نسبت پروژه مدیران آگاهی
    80  2 ساختمانی کارگاه در استفاده مورد های فناوری بودن روز به
  /0  80  3 ایمنی مورد در کارگران با ناظران و مدیران کردن صحبت
  816/0  80  4 ایمنی اصول رعایت به نسبت پروژه مدیریت تعهد
    80  5 رضایت شغلی کارگران
    80  6 کارگاه پرخطر مناطق در هشداردهنده مئعال وجود
    80  7 کارگران سواد سطح
  856/0  80  8 ایمنی( اصول اجرای برای تشویق و ایمنی اصول نقض برای جریمه) کارگران تشویق و جریمه
  629/0  80  9 (...و عصبانیت، خوابی کم، بیماری) نامناسب روحی و جسمی شرایط در کارگر فعالیت عدم
    80  11 کار حین در یکدیگر با کارگران نکردن شوخی و ناشایست حرکات انجام عدم
  666/0  80  11 باشند نداشته موقت تفکر پروژه مدیران
    80  12 شده محول وظایف تر سریع هرچه اتمام برای کارگران نگذاشتن فشار تحت
  835/0  80  13 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط ناایمن
  995/0  80  14 پروژه مهندسین و مدیران توسط ناایمن شرایط بینی پیش و شناسایی
    80  15 کارگاه در منظم طور به ایمنی آموزش های کالس و جلسات برگزاری
    80  16 ایمنی اصول رعایت به کارگران ورزیدن اهتمام
    80  17 کارگران کاری تجربه
    80  18 ساختمانی کارگاه در ایمنی اصول رعایت عدم عواقب به نسبت کارگران سازی آگاه
  688/0  80  19 ها آن به دادن تذکر و ربط ذی مسئوالن توسط کاگران ناایمن رفتار شناسایی
  608/0  80  21 ساخت های روش انواع با ایمنی مهندسین و ناناظر آشنایی
  303/0  80  21 ...(و کار لباس و کفش، دستکش، عینک، ایمنی کاله) شخصی حفاظت وسایل از کارگران استفاده
  665/0  80  22 گرد( میل سرپوش، نگهدارنده کمربند، محافظ نرده) پرخطر های فعالیت برای ایمنی تجهیزات تهیه
    80  23 کارگران فرهنگی پیشینه
  631/0  80  24 کارگاهی درون وسایل و تجهیزات و ابزار مداوم تعمیر و بودن سالم کنترل
  608/0  80  25 ربط ذی مسئوالن توسط ساختمانی کارگاه ایمنی سطح مستمر سنجش
    80  26 کارگاه محیط پاکیزگی و بهداشت
  293/0  80  27 جزء پیمانکاران مهارت و شایستگی
  863/0  80  28 ربط ذی مسئوالن توسط ءجز پیمانکاران کنترل و مدیریت، سازی هماهنگ
  638/0  80  29 های ساخت ایمن و کم خطر کارگیری روش به
  239/0  80  31 ساختمانی کارگاه در ایمن صورت هب ها فعالیت انجام به نناظرا توجه
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رتبه Mean rank عامل

8 18/68 وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه

28 10/30 سطح سواد کارگران

26 11/48 جریمه و تشویق کارگران )جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی(

13 16/28 عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری، کم خوابی، عصبانیت و...(

14 16/12 عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار

25 12/36 مدیران پروژه تفکر موقت نداشته باشند.

29 9/02 تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده

11 16/94 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن

16 15/08 شناسایی و پیش بینی شرایط ناایمن توسط مدیران و مهندسان پروژه

27 11/04 برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه

7 18/70 اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی

19 16/44 تجربه ی کاری کارگران

18 14/66 آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی

20 13/68 شناسایی رفتار ناایمن کاگران توسط مسئوالن ذی ربط و تذکر دادن به آن ها

9 18/48 آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت

2 21/80 استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، عینک، دستکش، کفش و لباس کار و...(

3 20/82 تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر)نرده ی محافظ، کمربند نگهدارنده، سرپوش میل گرد(

30 5/32 پیشینه ی فرهنگی کارگران

15 15/32 کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار و تجهیزات و وسایل درون کارگاهی

21 13/64 سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط

23 12/82 بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه

24 12/46 شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء

17 14/76 هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزؤ توسط مسئوالن ذی ربط

4 20/52 به کار گیری روش های ساخت ایمن و کم خطر

12 16/62 توجه ناظرین به انجام فعالیت ها به صورت ایمن در کارگاه ساختمانی

3-4 اولویت بندی نهایی  عوامل اثرگذار بر بهره وری 
ایمنی از دیدگاه سه عامل درگیر در پروژه

در این بخش از مجموع نمرات میانگین هر عامل، از دیدگاه 
و  پیمانکار  )کارفرما،  پژوهش  این  در  مورد بحث  عامل  سه 
نیروی کار( میانگین گرفته شده و در نهایت عوامل با توجه به 
امتیاز هایی که به دست آوردند به ترتیب از امتیاز باال به امتیاز 
پایین اولویت و رتبه بندی شده ند که در جدول )10( به صورت 
تجمیعی میانگین و رتبه ی هر عامل اثرگذار  بر ایمنی کارگران 
بررسی  مورد  عامل  سه  هر  دیدگاه  از  ساخت  پروژه های  در 
)کارفرما، پیمانکار و نیروی کار( در یک جدول گردآوری شده 

است.
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4 یافته های پژوهش
سه  از  هر یک  به  مربوط  داده های  ابتدا  حاضر  پژوهش  در 
عامل مورد مطالعه در این پژوهش )کارفرمایان، پیمانکاران و 
  SPSS نیروهای کار( با استفاده از آزمون فریدمن در نرم افزار
اولویت بندی و رتبه بندی شد؛ سپس داده های تمامی جوامع 
آماری به صورت تجمیعی اولویت بندی و رتبه بندی شد تا به 
بر  اثرگذار  اولویت بندی  عوامل  که  تحقیق  این  اصلی  هدف 

جدول10: اولویت بندی نهایی  عوامل اثرگذار از دیدگاه کارفرمایان، پیمانکاران و نیروهای کار 

میانگین کل کارگر پیمانکار کارفرما عوامل شناسایی شده رتبه

22.28 21.80 21.03 24.00 استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، عینک. دستکش. کفش و لباس کار و ...( 1

21.91 22.28 22.80 20.66 آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه  های ساختمانی 2

19.87 20.82 17.90 20.88 تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های پرخطر )نرده ی محافظ، کمربند نگهدارنده، سرپوش 
میل گرد( 3

19.71 19.22 20.53 19.38 تعهد مدیریت پروژه نسبت به رعایت اصول ایمنی 4

18.53 20.52 15.25 19.81 به کار گیری روش های ساخت ایمن و کم خطر 5

17.78 17.46 20.40 15.47 صحبت  کردن مدیران و ناظران با کارگران در مورد ایمنی 6

17.64 19.64 17.40 15.88 به روز بودن فناوری های مورد استفاده در کارگاه ساختمانی 7

17.16 18.48 16.40 16.59 آشنایی ناظران و مهندسان ایمنی با انواع روش های ساخت 8

17.05 16.62 18.27 16.25 توجه ناظران به انجام فعالیت ها به صورت ایمن در کارگاه ساختمانی 9

16.99 16.28 16.93 17.75 عدم فعالیت کارگر در شرایط جسمی و روحی نامناسب )بیماری، کم خوابی، عصبانیت و ...( 10

16.32 18.68 16.30 13.97 وجود عالئم هشداردهنده در مناطق پرخطر کارگاه 11

16.24 15.08 17.10 16.53 شناسایی و پیش بینی شرایط ناایمن توسط مدیران و مهندسان پروژه 12

16.23 18.70 16.00 14.00 اهتمام ورزیدن کارگران به رعایت اصول ایمنی 13

7 4 8 .9 بی توجهی کارگران نسبت به قرار گرفتن در شرایط نا ایمن 14
 .1 .  عدم انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن کارگران با یکدیگر در حین کار 15
 .3 .2  کنترل سالم بودن و تعمیر مداوم ابزار و تجهیزات و وسایل درون کارگاهی 16
  15 . تجربه ی کاری کارگران 17
 1   شناسایی رفتار ناایمن کارگران توسط مسئوالن ذی ربط و تذکر دادن به آن ها 18

. 1.6 8 7 رضایت شغلی کارگران 19

61 6 .5 191 آگاه سازی کارگران نسبت به عواقب عدم رعایت اصول ایمنی در کارگاه ساختمانی 20

. 1 .3 . شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء 21

16 1. 1  مدیران پروژه تفکر موقت نداشته باشند. 22

1.3 1 17 15 سنجش مستمر سطح ایمنی کارگاه ساختمانی توسط مسئوالن ذی ربط 23

1.  1.1 14 هماهنگ سازی، مدیریت و کنترل پیمانکاران جزء توسط مسئوالن ذی ربط 24

1 .0 1 9 تحت فشار نگذاشتن کارگران برای اتمام هرچه سریع تر وظایف محول شده 25

1.31 182 15 1.5 بهداشت و پاکیزگی محیط کارگاه 26

183 1.4 15 19 برگزاری جلسات و کالس های آموزش ایمنی به طور منظم در کارگاه 27

15 18 1.5 1.31 جریمه و تشویق کارگران )جریمه برای نقض اصول ایمنی و تشویق برای اجرای اصول ایمنی( 28

.33 1.30 5 15 سطح سواد کارگران 29

.5 .32 .10 .4 پیشینه ی فرهنگی کارگران 30

ایمنی کارگران از دیدگاه کارفرمایان، پیمانکاران و نیروهای کار 
در پروژه های ساخت است، برسیم. اولویت و رتبه بندی  عوامل 
کارفرمایان  دیدگاه  از  ساختمانی  کارگران  ایمنی  بر  اثر گذار 
بدین صورت بوده است که عامل استفاده ی کارگران از وسایل 
با مقدار میانگین 24/00 بیشترین   )PPE( حفاظت شخصی
تأثیر را در ایمنی کارگران داشته و عامل پیشینه ی فرهنگی 
با مقدار میانگین 8/34 کمترین تأثیر را در ایمنی  کارگران 
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کارگران ساختمانی دارند. از دیدگاه پیمانکاران نیز نتیجه ی 
به دست آمده بدین صورت است که عامل آگاهی مدیران پروژه 
با مقدار  نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های ساختمانی 
میانگین 22/80 در صدر فهرست  عوامل اثرگذار است و عامل 
سطح سواد کارگران با مقدار میانگین 6/95 کم اهمیت ترین 
عامل است. همچنین از دیدگاه کارگران در این پژوهش عامل 
آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی ایمنی در کارگاه های 
عامل  تأثیرگذار ترین   22/28 میانگین  مقدار  با  ساختمانی 
میانگین  مقدار  با  کارگران  فرهنگی  پیشینه ی  عامل  و  بوده 
دارد.  ساختمانی  کارگران  ایمنی  در  را  تأثیر  کم ترین   5/32
سه  هر  نظرات  برآیند  و  به دست آمده  کلی  نتایج  بر اساس 
عامل  کار(  نیروی  و  پیمانکار  )کارفرما،  مطالعه  مورد  عامل 
استفاده ی کارگران از وسایل حفاظت شخصی )کاله ایمنی، 
عینک، دستکش،کفش و لباس کار و ...( با میانگین 22/28 
شده  شناخته  کارگران  ایمنی  بر  اثرگذار  عامل  مهم ترین 
است و عواملی چون آگاهی مدیران پروژه نسبت به مقوله ی 
ایمنی در کارگاه های ساختمانی با میانگین 21/91 و تهیه ی 
محافظ،  )نرده ی  پرخطر  فعالیت های  برای  ایمنی  تجهیزات 
میانگین  مقدار  با  میل گرد(  سرپوش  نگهدارنده،  کمربند 
آخر  رتبه ی  در  دارند.  قرار  سوم  و  دوم  رده های  در   19/87
نیز عامل پیشینه ی فرهنگی کارگران با مقدار میانگین 7/25 
مورد  عامل  سه  دیدگاه های  مقایسه ی  از  است.  گرفته  قرار 
مطالعه در این پژوهش )کارفرمایان، پیمانکاران و کارگران( 
وسایل  از  کارگران  استفاده ی  که  عوامل  دریافت  می توان 
حفاظت شخصی و تهیه ی تجهیزات ایمنی برای فعالیت های 
پر خطر از دیدگاه هر سه عامل مورد مطالعه در این پژوهش 
از اهم عوامل اثرگذار بر ایمنی کارگران ارزیابی شده است و 
نقش  نشان دهنده ی  این  دارند که  قرار  رتبه های نخست  در 
اساسی به کار بردن وسایل و تجهیزات محافظ در حفظ ایمنی 
نسبت  پروژه  تعهد مدیریت  عامل  دارد.  کارگران ساختمانی 
به رعایت اصول ایمنی و عامل آگاهی مدیران پروژه نسبت 
هر  دیدگاه  از  ساختمانی  کارگاه های  در  ایمنی  مقوله ی  به 
ابتدایی  اولویت های  در  پژوهش  در  مطالعه  مورد  عامل  سه 
قرار دارند که نشان دهنده ی نقش مهم و غیر قابل انکار مدیران 
است.  عوامل  ساختمانی  کارگران  ایمنی  حفظ  در  پروژه 
و  کارگران  سواد  سطح  کارگاه،  محیط  پاکیزگی  و  بهداشت 
مورد  عامل  سه  هر  دیدگاه  از  کارگران  فرهنگی  پیشینه ی 

مطالعه در این پژوهش در اولویت های انتهایی قرار گرفت و 
رتبه های نزدیک به هم کسب کرده اند. این امر نشان  دهنده ی 
بررسی  مورد  عامل  سه  دیدگاه  از  عوامل  این  که  است  این 
بی اثر  در این پژوهش، در ایمنی کارگران ساختمانی تقریباً 
سه  هر  دیدگاه  از  کارگران  تشویق  و  جریمه  عامل  هستند. 
عامل مورد مطالعه در این پژوهش در رتبه های واپسین جای 

گرفته است که این می تواند نشأت گرفته از دو حالت باشد:
ایمنی  بر  اثری  هیچ  تقریباً  کارگران  تشویق  و  جریمه   )1

کارگران ساختمانی ندارد.
مورد  محدوده ی  در  تشویق  و  جریمه  سیستم  تا کنون   )2
تحقیق اجرایی نشده و به همین دلیل، سه عامل مورد مطالعه 
ایمنی  بر  عامل  این  تأثیر  از  درستی  درک  پژوهش  این  در 
ندارند. عامل وجود عالئم هشدار دهنده  کارگران ساختمانی 
در مناطق پر خطر کارگاه از دیدگاه کارگران و پیمانکاران که 
خودشان نیاز به وجود این عالئم را از نزدیک لمس می کنند،  
در رتبه های اولیه قرار دارد اما نظر کارفرمایان در تضاد کامل 
با نظر دو دسته ی قبلی است و از نظر کارفرمایان این عامل 
از  نشأت گرفته  می تواند  امر  این  دارد.  قرار  آخر  رده های  در 
فعالیت های  متن  در  اینکه  به علت  کارفرمایان  که  باشد  این 
عالئم  نبود  خطرات  هیچگاه  ندارند،  قرار  ساختمانی 
هشدار دهنده را از نزدیک لمس نکرده اند. عامل عدم فعالیت 
دیدگاه  از  نامناسب  جسمی  و  روحی  شرایط  در  کارگران 
کارفرمایان در رتبه های اولیه قرار دارد در صورتی که از دیدگاه 
می تواند  اختالف  این  دارد.  قرار  میانی  رده های  در  کارگران 
آسیب پذیر  قشر  از  کارگران  چون  که  باشد  دلیل  این  به 
انجام  به  شرایطی  هر  در  می دهند  ترجیح  هستند،  جامعه 
دهند  پوشش  را  خود  مالی  نیاز  بتوانند  تا  بپردازند  فعالیت 
که  حالتی  در  کار کردن  که  است  واضح  کاماًل  در صورتی که 
انسان شرایط نامساعدی دارد آن هم در پروژه های ساختمانی 
می تواند خسارات جبران ناپذیری هم برای شخص و هم برای 
کل پروژه در بر داشته باشد و دلیل اولویت یافتن این عامل از 
دیدگاه  از  باشد.  امر  همین  می تواند  نیز  کارفرمایان  دیدگاه 
کارفرمایان عامل تجربه ی کاری کارگران در اولویت های اولیه 
نظر  با  کامل  تضاد  در  کارگران  نظر  در صورتی که  دارد  قرار 
کارفرمایان است که می تواند به این دلیل باشد که کارگران 
و  بپردازند  فعالیت  انجام  به  شرایطی  هر  تحت  می خواهند 
باشند  نداشته  کافی  تجربه ی  و  مهارت  کاری  در  اگر  حتی 
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بر طرف  را  خود  مالی  نیازهای  تا  می دهند  آن  انجام  به  تن 
سازند، در حالی که کارفرمایان برای کم شدن سوانح و خطرات 
حین کار و همچنین کاهش هزینه های غیر مستقیم ترجیح 
عامل  کنند.  استفاده  با تجربه  و  ماهر  کارگران  از  دهند  می 
شایستگی و مهارت پیمانکاران جزء از دیدگاه کارفرمایان و 
حاکی  می تواند  که  است  داشته  مشابهی  اولویت  پیمانکارن 
این موضوع هستند که  این باشد که هر دو عامل موافق  از 
کلیدی  نقش  می تواند  جزء  پیمانکاران  شایستگی  و  مهارت 
از  باشد.  داشته  ساختمانی  کارگران  ایمنی  در  حساسی  و 
مداوم  تعمیر  و  سالم بودن  کنترل  عامل  کارفرمایان  دیدگاه 
آخر  رتبه های  در  کارگاهی  درون  وسایل  و  تجهیزات  ابزار، 
که  باشد  علت  این  به  می تواند  و  قرار داشته  کم اهمیت تر  و 
کارفرمایان به دلیل هزینه هایی که تعمیرات دوره ای، بازرسی 
عامل  این  تأثیر  به  اعتقادی  دارد  تجهیزات  و  ابزار  و کنترل 
بودن  به روز  عامل  ندارند.  ساختمانی  کارگران  ایمنی  بر 
از  ساختمانی  کارگاه های  در  استفاده  مورد  فناوری های 
دیدگاه کارفرمایان در رتبه های میانی قرار دارد ولی از دیدگاه 
قرار  اولیه  اولویت های  در  عامل  این  پیمانکاران  و  کارگران 
داشته و این مسئله به این دلیل است که کارفرمایان به علت 
فناوری های  به کار گیری  که  بیشتری  مستقیم  هزینه های 
مدرن دارند و یا عدم آشنایی درست و کامل با فناوری های 
در  روش های سنتی  از  استفاده  مدرن ساخت وساز خواستار 
باید  آنچنان که  این عامل  از نظر کارفرمایان  و  پروژه ها ست 
دیگر  از سوی  نیست.  کارگران ساختمانی دخیل  ایمنی  در 
پیمانکاران و کارگران در مورد اولویت و اهمیت این عامل در 
ریسک  کاهش  و  کارگران ساختمانی  ایمنی  باال رفتن سطح 
هم عقیده  یکدیگر  با  می کند،  تهدید  را  آن ها  که  خطراتی 
انجام حرکات ناشایست و شوخی نکردن  هستند. عامل عدم 
کارگران با یکدیگر در حین کار از دیدگاه هر سه عامل مورد 
گرفته  قرار  میانی  اولویت های  در  پژوهش  این  در  مطالعه 
است، این امر نشانگر اهمیت و تأثیر نسبی این عامل بر ایمنی 
کارگران ساختمانی است. عامل استفاده از روش های ساخت 
میان  در  کارگران  و  کارفرمایان  دیدگاه  از  کم خطر  و  ایمن 
می دهد  نشان  که  است  گرفته  قرار  خیلی مهم  اولویت های 
که  هزینه هایی  و  قانونی  مسئولیت های  به علت  کارفرمایان 
رخ دادن حوادث در کارگاه ساختمانی برایشان به همراه دارد، 
خواهان استفاده از روش های ساخت ایمن و کم خطر هستند 

و این عامل را بر ایمنی کارگران ساختمانی مؤثر می دانند و 
از طرف دیگر کارگران برای اینکه در طول عملیات ساخت 
خطرات کمتری ایمنی شان را مورد تهدید قرار دهد این عامل 
را برای ایمنی خود بسیار حائز اهمیت دانسته اند. در خصوص 
روش های  انواع  با  ایمنی  مهندسان  و  ناظران  آشنایی  عامل 
نتایج به دست  آمده می توان اذعان داشت  به  با توجه  ساخت 
که کارفرمایان و کارگران تأثیر این عامل بر ایمنی کارگران 
ساختمانی را مثبت و رو به باال ارزیابی می کنند و پیمانکاران 
تأثیر آن را نسبی ارزیابی کرده اند، زیرا این عامل از دیدگاه 
کارفرمایان و کارگران در رتبه های ابتدایی اولویت بندی قرار 
گرفته  قرار  میانی  رده های  در  پیمانکاران  دیدگاه  از  و  دارد 
مطالعه  مورد  جامعه ی  بر می آید،  نتایج  از  آن طور که  است. 
ایمنی  بر  را  پروژه  مهندسان  آگاهی  نقش  پژوهش  این  در 

کارگران ساختمانی تا حدود زیادی مهم دانسته اند.

5 نتیجه گیری
اولویت بندی های  با  عوامل  کلی  اولویت بندی  مقایسه ی  از 
از سه عامل مورد مطالعه به صورت جداگانه می توان  هر یک 
دریافت  که: اولویت بندی عوامل از دیدگاه کارگران بیشترین 
قرابت را با اولویت بندی کلی عوامل از دیدگاه هر سه عامل 
مورد مطالعه داراست و دلیلش این است که کارگران به دلیل 
آشنایی با نوع فعالیت های خودشان در کارگاه های ساختمانی 
را  آن ها  ایمنی  که  خطراتی  و  ریسک ها  درک  همچنین  و 
خودشان  ایمنی  بر  می تواند  که  را  عواملی  می کند،  تهدید 
اثرگذار باشد، بهتر از کارفرمایان و پیمانکاران می شناسند و 
نیز می توان اینگونه دریافت که رشد فرهنگی و افزایش سطح 
سواد و آگاهی کارگران از دالیلی است که باعث شده است 
نگرش کارگران ساختمانی تا این حد به نگرش کلی و واقعیت 
نزدیک باشد. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق و 
شده  انجام  گذشته  در  که  مطالعاتی  نتایج  با  آن  مقایسه ی 
بود می توان گفت که اولویت  عوامل مؤثر بر ایمنی کارگران 
نظر  به  بنابراین  است.  متفاوت  و شرایط مختلف  مناطق  در 
می رسد پرداختن به بحث ایمنی و اولویت بند  عوامل اثرگذار 
قسمت های  در  باید  همواره  ساختمانی  کارگران  ایمنی  بر 
روش های  و  کارشناسان  نظر  از  استفاده  با  و  کشور  مختلف 
اولویت های  به  توجه  با  قسمت  هر  در  و  صورت گرفته  تازه 
برای  مناسب  تصمیمات  شرایط،  به  با توجه  و  مؤثر   عوامل 



ران
ارگ

ی ک
من

ت ای
یری

مد
ی 

ه ور
هر

ش ب
زای

ر اف
ر ب

موث
ی 

رها
کتو

 فا
بی

زیا
ار

21

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

علم
مه 

ل نا
فص

13
98

ن 
ستا

 زم
- 3

4 
پی

پیا
 - 

4 
اره

شم
م- 

 نه
ال

س

بهبود عملکرد ایمنی اتخاذ شود تا بتوانیم هر چه بهتر حافظ 
جان و مال کارگران ساختمانی در پروژه های ساخت باشیم.
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