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چکیده:
   مســئله ایمنــی همــواره بدلیــل ســابقه حــوادث در صنعــت ســاخت و ســاز از دیــر بــاز بــه طــور چشــم گیــری مــورد توجــه محققیــن بــوده اســت و مطالعــات بســیاری در زمینــه هــای 
مختلــف مرتبــط بــا ایمنــی صــورت  گرفتــه اســت. مســائلی از قبیــل: معرفــی اســتانداردهای ایمنــی، بررســی اســتانداردها و قوانیــن ایمنــی و تطبیــق آنهــا بــا شــرایط موجــود در 
کشــور، ارزیابــی ایمنــی بــه روش هــای مختلــف بــا ارائــه مدلهــا و چارچــوب هایــی بــرای اســتفاده در پــروژه هــای آینــده و عوامــل محیطــی ایمنــی، بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
انــد. تنــوع و گســتردگی مطالعــات در زمینــه ایمنــی بــا موضوعــات مختلــف باعــث شــده تــا ارائــه یــک مــرور ادبیــات در ایــن زمینــه بــه ضرورتــی تبدیــل شــود کــه دسترســی بــه 
اطالعــات شــاخه هــای مختلــف ایمنــی در صنعــت ســاخت و ســاز بــرای محققیــن در آینــده تســهیل گــردد. بنابریــن در ایــن مقالــه مــرور ادبیاتــی بــر مقــاالت موجــود در زمینــه 
ایمنــی در صنعــت ســاخت و ســاز در مقــاالت فارســی صــورت گرفتــه اســت. تقســیم بنــدی موضوعــات در تحقیقــات ایمنــی موجــود را میتــوان بــه 3 دســته تقســیم کــرد: گــروه 
اول از منظــر مدیریــت ایمنــی بــه موضــوع ایمنــی وارد شــده اســت؛ بــرای مثــال ارزیابــی ایمنــی و برنامــه ریــزی ایمنــی در ایــن دســته قــرار میگیرند.گــروه دوم ویژگــی هــای فــردی 
و گروهــی عوامــل درگیــر را هــدف قــرار داده اســت؛ بــرای مثــال نگــرش و رویکــرد کارگــران، رفتــار کارگــر و عوامــل محیطــی ایمنــی را میتــوان در ایــن دســته از مطالعــات قــرار 
داد؛ گــروه ســوم نیــز بــه مســائل پیرامــون مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت میپــردازد. در نهایــت ایــن مقــاالت در دوره هــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 2 
یافتــه مهــم تحقیــق شــامل: رویکردهــای تحقیقــات ایمنــی در ســاخت، و شــاخه هــا و مســائل روز تحقیقــات ایمنــی در ســاخت کــه تمایــل بــه کار روی آن هــا در اوج خــود اســت، 

میباشــد. در گام پایانــی نیــز 3 خــالء موجــود کــه بایــد تحقیقــات بیشــتری روی آنهــا صــورت گیــرد معرفــی گشــتند.

کلمات کلیدی: مدیریت ایمنی، صنعت ساخت و ساز، مرور نظام مند، تحلیل تاریخچه ، تحلیل عناوین
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1- مقدمه 
ــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشــور  ــا توجــه ب ــی ب ــات ســاختمانی و عمران عملی
هــای جهــان در صــدر فعالیــت هــای حادثــه آفریــن قــرار دارد. وجــود خطــرات و 
عوامــل زیــان آور گوناگــون در کارگاه هــای ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی 
از مخاطــره آمیزتریــن صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت]1[. صنعــت ســاخت 
ــواری،  ــر دش ــی، بخاط ــاد جهان ــه در اقتص ــل توج ــهم قاب ــود س ــا وج ــاز ب و س
خطرناکــی و تمیــز نبودن)گــرد و خــاک(، کــم اعتبــار اســت. ایــن صنعــت حــدود 
7 درصــد مشــاغل جهــان را دارد، امــا مســئول 30 تــا 40 درصــد صدمــات 
جانــی در جهــان اســت]2[. تخمیــن زده میشــود کــه ســاالنه 100000 کارگــر 
در ســایت هــای ســاختمان ســازی کشــته میشــوند و ایــن برابــر اســت بــا یــک 
کشــته در هــر 5 دقیقــه، و ایــن بخاطــر شــرایط کاری بــد و غیــر قانونــی اســت. 
ایــن حقیقــت اهمیــت انجــام تحقیقــات در مــورد ایمنــی صنعــت ســاخت و ســاز 
را خاطــر نشــان میکنــد]3[. کارگاه هــای ســاختمانی بعــد از معــادن دارای 
بیشــترین تعــداد و شــّدت حــوادث ناشــی از کار نســبت بــه ســایر مشــاغل 
ــه  ــر اســاس آمارهــای موجــود 30 درصــد حــوادث شــغلی کشــور ب میباشــند. ب
صنعــت ســاختمانی اختصــاص داشــته و میــزان فــوت ناشــی از حــوادث در ایــن 
صنعــت  15 درصــد بــرآورد شــده اســت، کــه میــزان قابــل توجهــی اســت]4[.
ســاالنه در جهــان 270 میلیــون حادثــه ناشــي از کار اتفــاق میافتــد کــه نزدیــك 
بــه 2 میلیــون و 200 هــزار کارگــر جــان خــود را از دســت میدهنــد]5[. در 
ــط  ــود را در محی ــان خ ــر ج ــکا  4383 نف ــده آمری ــاالت متح ــال 2012 در ای س
ــی  ــر ناش ــرگ و می ــن م ــن بی ــه در ای ــد ک ــت داده ان ــوادث از دس ــر ح ــر اث کار ب
از حــوادث ســاختمانی هجــده درصــد فــوت شــدگان را شــامل میشــود]6[. بــر 
ــر در  ــش از 5702 نف ــکا بی ــال 2005 در آمری ــود، در س ــاي موج ــاس آماره اس
ــار  ــر دچ ــون نف ــش از 6 میلی ــد و بی ــده ان ــته ش ــي از کار کش ــوادث ناش ــر ح اث
معلولیــت شــده اند]5[. بــا در نظــر گرفتــن اینکــه کمتــر از هشــت درصــد 

ــزان  ــه می ــد و اینک ــکیل میدهن ــاختمانی تش ــان س ــکا را کارکن ــروي کار آمری نی
ــع دیگــر  ــی از تمــام صنای ــه طــور کل ــد ب ــه مــرگ شــده ان ــی کــه منجــر ب حوادث
ــع  ــن صنای ــی از پرخطرتری ــاز را یک ــاخت وس ــت س ــتی صنع ــت، بایس ــتر اس بیش
ــد کــه حجــم فعالیــت هــای  ــه غافــل مان ــن نکت ــد از ای ــه نبای دانســت]6[. البت
صنعــت ســاخت و ســاز بیــش از دیگــر صنایــع بــوده و ماهیــت کار آن مبنــی بــر 
اســتفاده از ماشــین آالت و لــوازم ســنگین و مــواد اولیــه ســاخته شــده ی بــزرگ 
باعــث افزایــش پتانســیل هــای ذاتــی ایــن صنعــت در بــاال بــردن نــرخ ســوانح 

و حــوادث می گــردد]4[.
در ایــران نیــز بررســی هــای گــزارش هــای آمــاری ســاالنه منتشــر شــده 
ــدود 35  ــه ح ــد ک ــان میده ــی نش ــور اجتماع ــی کار و ام ــط اداره کل بازرس توس
درصــد حــوادث ناشــی از کار، مربــوط بــه فعالیــت هــای ســاختمانی و عمرانــی 
ــه  ــر ب ــز منج ــه نی ــوت و بقی ــه ف ــر ب ــا منج ــترین آن ه ــفانه بیش ــه متاس ــوده ک ب
ــوادث  ــر ح ــال حاض ــد]1[. در ح ــده ان ــو ش ــص عض ــا نق ــدید ی ــت ش مصدومی
ناشــی از کار بــه عنــوان ســومین عامــل مــرگ و میــر در جهــان، دومیــن عامــل 
مــرگ و میــر در ایــران بعــد از تصادفــات رانندگــی و یکــی از فاکتورهــاي مهــم 
بهداشــتی، اجتماعــی و اقتصــادي در جوامــع صنعتــی و در حــال توســعه مطــرح 
میباشــد]7[. همچنیــن طبــق گــزارش منتشــر شــده توســط اداره بازرســی کار 
ــه دوره  و امــور اجتماعــی در ســال 1391، آمــار حــوادث ناشــی از کار نســبت ب

ــل 0/65 درصــد رشــد داشــته اســت]1[. مشــابه در ســال قب
ــش  ــه نمای ــورها ب ــی کش ــاز در برخ ــاخت س ــی را در س ــت ایمن ــدول 1 وضعی ج
گذاشــته اســت و میتــوان بــه ایــن مســئله پــی بــرد کــه ایمنــی در ســاخت و ســاز 
ــی مــی باشــد. کامــال آشــکار اســت کــه صنعــت  یــک مشــکل در ســطح جهان
ــر برســد،  ــه صف ــات و حــوادث آن ب ــه ســطحی کــه صدم ســاخت از رســیدن ب
بــا توجــه بــه نظــر بســیاری از کمپانــی هــای مربــوط بــه ســاخت و ســاز، بســیار 

دور اســت.

کشورتوصیف وضعیت ایمنی ساخت
اطالعات سرشماری از سازمان آمار کار ایاالت متحده آمریکا )BLS( نشان میدهند که مجموعا 774 کارگر از صدمات ناشی در سایت 
های ساخت در سال 2010 جان باختند که این آمار 16/5 درصد کل تلفات در همه صنایع می باشد. نرخ مرگ و میر)9/8 در 100000 

کارگر تمام وقت( در رده چهارم همه صنایع قرار گرفت]8[.

ایاالت متحده آمریکا

کویتصنعت ساخت 42 درصد کلیه تلفات شغلی را به خود اختصاص داده است]9[.
چیندر سال 2007 تعداد تلفات در صنعت ساخت 2538 نفر بوده است]10[.

آمارهای سازمان سالمت و ایمنی محل کار)WSH ( که توسط وزارت نیروی انسانی  نشان داده است که نرخ فراوانی حوادث)AFR ( و 
نرخ شدت حوادث) ASR( بسیاز باالتر از حد متوسط آن در میان تمامی صنایع در سنگاپور میباشد]11[.

سنگاپور

ایرلندصنعت ساخت 50  درصد حوادث منجر به مرگ صنعتی را به خود اختصاص میدهد]12[.

جدول 1: وضعیت مدیریت ایمنی در ساخت و ساز در برخی از کشورها

مقــاالت بســیاری بــا گســتره وســیعی از موضوعــات در زمینــه ایمنــی در ســاخت 
و ســاز منتشــر شــده انــد. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیقــات میتواننــد نقــش یــک 
شــالوده را بــرای پیشــرفت مدیریــت ایمنــی در ســاخت و ســاز ایفــا کننــد. بنابریــن 
ــی  ــرای تمام ــاخت ب ــی در س ــه ایمن ــات در زمین ــر مطالع ــع ب ــرور جام ــک م ی
ــت  ــی دس ــای جامع ــه ه ــه یافت ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــروری اس ــری ض ــان ام ذینفع
یابنــد و بــرای مطالعــات آتــی در ایمنــی در ســاخت مــورد اســتفاده قــرار دهنــد. 
ــاخت  ــی در س ــا ایمن ــه ب ــق در رابط ــات تحقی ــر ادبی ــرور ب ــن م ــته چندی درگذش
ــی  ــی از ایمن ــه ی خاص ــر روی جنب ــا ب ــر آن ه ــا اکث ــت، ام ــه اس ــام گرفت انج
ــی کــه  ــد. هــو و همــکاران در ســال 2011 فاکتورهای ســاخت تمرکــز داشــته ان
ــد را  ــر بگذارن ــر ریســک ســقوط در ســایت هــای ســاخت و ســاز تاثی ــد ب میتوانن
ــو و همــکاران در ســال 2011 متودهــای ســنتی  ــد]13[. پینت بررســی کــرده ان
مدیریــت مرتبــط بــا زمینــه ایمنــی و ســالمت شــغلی  را مــورد بررســی قــرار داده 
ــا مســائل  اســت و بــه محدودیــت هــای بــزرگ ایــن روش هــا بــرای مواجهــه ب

ــه ای  ــکاران در مقال ــت و هم ــت]14[. سووس ــرده اس ــاره ک ــی ساخت،اش ایمن
ــر  ــر ب ــه تاثی ــوال ک ــن س ــر ای ــز ب ــی متمرک ــروری حیات ــال 2012 م ــر در س دیگ
ــد]15[.  ــام داده ان ــر را انج ــا خی ــت ی ــن اس ــاختمان ممک ــش س ــی در بخ ایمن
ــران  ــی کــه در ای ــه پوشــش گســترده تمامــی موضوعات ــن مقال ــی ای محــور اصل

ــی در صنعــت ســاخت و ســاز، میباشــد. حــول محــور ایمن
بقیــه مطالعــات بــه ایــن شــکل ادامــه مــی یابــد. در بخــش دوم یــک چارچــوب 
5 مرحلــه ای بــرای رســیدن بــه مــروری حــول ایمنــی در ســاخت و ســاز طراحــی 
شــده اســت. در بخــش ســوم متــود ســه مرحلــه ای جمــع آوری مطالعــات مرتبط 
و مربــوط بــه موضــوع، ارائــه شــده اســت. در بخــش چهــارم موضوعــات تحقیــق 
ــد. در بخــش پنجــم از نظــر دوره ای مطالعــات را  ــه ان مــورد بررســی قــرار گرفت
در یــک دوره چنــد ســاله بررســی کــرده و مــورد بحــث قــرار گرفــت. در نهایــت 2 
یافتــه اصلــی تحقیــق ارائــه شــده اســت و 3 خــالء در تحقیقــات شناســایی شــده 

و معرفــی شــده و پیشــنهاداتی بــرای برطــرف کــردن آن هــا ارائــه شــده اســت.

1  Workplace Safety and Health
2  Ministry of  Manpower(MOM)
3  Accident Frequency Rate
4  Accident Severity Rate
5  Systematic Review
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6  Database

شکل 1: روند اصلی مرور نظام مند مطالعات ایمنی در صنعت ساخت و ساز

3- جمع آوری اطالعات

3-1- جستجوی ادبیات تحقیق
ــه  ــی ک ــت. پایگاه های ــه اس ــورت گرفت ــگاه داده  ص ــه در دو پای ــتجوی اولی جس
ــرای  ــی ب ــگاه اطالعات ــه پای ــران داک« ک ــامل »ای ــده ش ــتفاده ش ــا اس از آن ه
ــاالت  ــه مق ــی ب ــرای دسترس ــیویلیکا« ب ــود و«س ــای موج ــه ه ــان نام ــت پای ثب
ــک  ــد. ی ــور میباش ــوع در کش ــن موض ــول ای ــود ح ــی موج ــی و کنفرانس ژورنال
جســتجوی جامــع و فراگیــر در پایگاه هــای موجــود در بخــش )عنــوان( صــورت 
گرفــت. کلیــت محتــوای جســتجوی عنــوان )ســاخت و ســاز( و )ایمنــی( بــود. 
ــه ذکــر اســت  ــر اســت. الزم ب ــاب ناپذی ــاالت تکــراری، امــری اجتن داشــتن مق
ــن  ــان ای ــا کارشناس ــه ب ــق مصاحب ــه از طری ــران ک ــود در ای ــگاه موج در دو پای
ــات  ــترده تر موضوع ــش گس ــل پوش ــه دلی ــدند، ب ــناخته ش ــن ش ــوزه معتبرتری ح
در کشــور، در بخــش )عنــوان( محــور جســتجو چنــد عبــارت دیگــر نیــز مــورد 
جســتجو قــرار گرفتنــد: )ایمنــی( و )ســاخت(، )ایمنــی( و )پــروژه(، )ایمنــی( و 
) پروژه هــای عمرانــی(، )ایمنــی( و) صنعــت ســاخت(، )ارزیابــی( و )ایمنــی( و 
)ســاخت(. در واقــع اگــر بخواهیــم مقــاالت و تحقیقــات را دســته بندی کنیــم، 
تعــداد مقــاالت یافــت شــده در«ســیویلیکا«، 57 عــدد وتعــداد پایــان نامــه هــا و 
مقــاالت موجــود در »ایــران داک« بــه 33 عــدد رســید. در گام بعــدی بایــد بــرای 
یافتــن مقــاالت مرتبــط عبــارات جســتجو در بخــش )عنــوان و چکیــده و کلمــات 
کلیــدی( مــورد بررســی قــرار میگرفــت، امــا در ایــن مرحلــه بــه دلیــل تعــداد کــم 
ــا جســتجوی ثانویــه را انجــام نــداده  ــر ایــن شــد ت منابــع یافــت شــده تصمیــم ب
و منابــع محدودتــر نشــوند، بنابریــن تمامــی مقــاالت و پایــان نامــه هــای یافــت 
ــه شــکل عمیــق مــورد بررســی قــرار  ــه ادبیــات ب شــده پــس از جســتجوی اولی
ــاالت،  ــده مق ــدواژه هــا و چکی ــوان و کلی ــر در عن ــق ت ــا بررســی عمی ــد. ب گرفتن
ــه 6  ــران داک« ب ــه 41 عــدد و در »ای تعــداد مقــاالت مرتبــط در«ســیویلیکا«، ب
پایــان نامــه و 2 مقالــه کاهــش یافــت کــه در مجمــوع 49 مطلــب منتشــر شــده 

قابــل اســتناد را بــرای بررســی بیشــتر بــه جــا میگــذارد.

     جدول 2: نتایج حاصل پس از جستجوی اولیه در دو پایگاه اطالعاتی منتخب
ایران داکسیویلیکاپایگاه اطالعاتی

5733تعداد مقاالت یافت شده

3-2- نحوه انتخاب ادبیات تحقیق
ــات  ــتجوی ادبی ــق در جس ــه و دقی ــخت گیران ــات س ــت جزیی ــم رعای ــی رغ عل
ــا موضــوع ایمنــی ســاخت انطبــاق داشــتند،  تحقیــق، برخــی از مقــاالت کــه ب
ــت  ــه دس ــه ب ــن مقال ــند.هدف ای ــده باش ــه نش ــر گرفت ــه در نظ ــت ک ــن اس ممک
آوردن لیســت کاملــی از مقــاالت نبــوده، بلکــه یافتــن شــاخه هــای مــورد بحــث 

ــالء هــا و نقطــه  ــل اســتفاده، خ ــد و قاب ــج مفی ــن نتای در حــال حاضــر، یافت
ــوده اســت. از  ضعــف هــای تحقیقــات در زمینــه مدیریــت ایمنــی در ســاخت ب
ســوی دیگــر برخــی از مقــاالت انتخــاب شــده کــه بــا موضــوع مــد نظــر تطابــق 
ندارنــد، ولــی بــا محتــوی جســتجو تطابــق داشــته انــد، ممکــن اســت در نظــر 
ــق  ــرور عمی ــرای م ــاالت ب ــه مق ــرورت دارد ک ــن ض ــند. بنابری ــده باش ــه ش گرفت
تــر، جداســازی شــوند. ســپس بــا خوانــدن چکیــده و کلمــات کلیــدی  مقــاالت  
مــروری اولیــه صــورت گرفــت و یــک معیــار جداســازی بــرای رســیدن بــه 
انتخــاب مقــاالت مرتبــط بــرای تحلیــل و مــرور عمیــق تــر، بــه کار گرفتــه شــد.
ــا  ــا ب ــد ی ــه ان ــکار رفت ــی ب ــب متفاوت ــا ترتی کلمــات اســتفاده شــده در جســتجو ب
معانــی دیگــری کــه بــه ایمنــی ســاخت مرتبــط نیســت بــه کار رفتــه انــد. بــرای 
مثــال وحیــد نصیــری در ســال 93،بــه موضــوع ســاخت و ارزیابــی نوعــی 
واکســن درتحریــک سیســتم ایمنــی پرداختــه اســت کــه بــه دلیــل بــه کار رفتــن 
ــه  ــه ایمنــی ســاخت ارتباطــی نــدارد، ب کلمــات جســتجو در معانــی دیگــر کــه ب

ــل از لیســت بررســی خــارج گشــت. ــن دلی همی

3-3- کد گذاری و دسته بندی ادبیات تحقیق
عنوان،چکیــده و کلمــات کلیــدی مقــاالت انتخــاب شــده در کدگــذاری ادبیــات 
تحقیــق مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد. وقتــی کــه اطالعــات مــورد نیــاز از عنوان، 
ــرای کدگــذاری  ــه ب ــود، کل مقال ــل اســتخراج نب ــده و کلمــات کلیــدی قاب چکی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. کــد گــذاری بــر بخــش هــای روش تحقیــق و نتایــج 
ــته  ــه در دس ــن مقال ــق در ای ــات تحقی ــت. موضوع ــوده اس ــز ب ــق متمرک تحقی
بنــدی مطالعــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد. الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل در 
دســترس نبــودن برخــی از مطالعــات تنهــا بــه بررســی عنــوان، چکیــده و کلمــات 

کلیــدی ایــن مطالعــات پرداختــه شــده اســت.

معانــی دیگــری کــه بــه ایمنــی ســاخت مرتبــط نیســت بــه کار رفتــه انــد. بــرای 
مثــال وحیــد نصیــری در ســال 93،بــه موضــوع ســاخت و ارزیابــی نوعــی 
واکســن درتحریــک سیســتم ایمنــی پرداختــه اســت کــه بــه دلیــل بــه کار رفتــن 
ــه  ــه ایمنــی ســاخت ارتباطــی نــدارد، ب کلمــات جســتجو در معانــی دیگــر کــه ب

همیــن دلیــل از لیســت بررســی خــارج گشــت.

4- توزیع مقاالت بر اساس موضوع تحقیق

تحلیــل هــای قبلــی حاکــی از آن اســت کــه موضــوع ایمنــی ســاخت در زمینــه 
هــای مختلفــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. دامنــه موضوعــات گســترده 
و متنــوع میباشــد. بــر اســاس نتیجــه کدگــذاری و جداســازی 49 مقالــه و پایــان 
نامــه، مطالعــات ایمنــی ســاخت بــه ســه گــروه اصلــی تقســیم بنــدی میشــوند. 

گــروه اول تحقیقــات از منظــر فرآینــد مدیریــت ایمنــی شــامل برنامــه ریــزی 
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جدول 3: توزیع موضوعات تحقیق
موضوع تحقیقسهم مشارکت)%(

1.فرآیند مدیریت ایمنی63/33
16/90)SAS(ارزیابی ایمنی
8/45)SME(اندازه گیری وسنجش ایمنی
4/22)SKN(علم ایمنی
4/22)SMO(نظارت و مدیریت بر ایمنی

        2/81    )SPE(عملکرد ایمنی
1/40)SPL(طرح و برنامه ریزی ایمنی
2/81)SPR(برنامه ایمنی

14/08)SRE(قوانین ایمنی
7/04)SST(استاندارد ایمنی
غیره1/40

2.تاثیر فرد یا گروه و سازمان15/46
4/22)DRS(نقش های مختلف افراد در ایمنی ساخت
5/63)SCL(اقلیم و شرایط ایمنی
2/81)WPS(مسائل روانی کارگران
1/40)WAT(نگرش و رویکرد کارگران
1/40)WBE(رفتار کارگران

3.مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست21/12
21/12)HSE(ایمنی و بهداشت و محیط زیست

5-نتایج و بحث

5-1-  بررسی تاریخچه

5-1-1- موضوعات تحقیق قبل از سال 1388 شمسی
ــی  ــه زمان ــات، فاصل ــر موضــوع تحقیق ــر و شــفاف ت ــق ت ــع دقی ــه منظــور توزی ب
ــی  ــال، م ــامل 1 س ــر دوره  ش ــد. ه ــدی ش ــیم بن ــه 12 دوره تقس ــا 93، ب 81 ت
ــر موضــوع ایمنــی و  باشــد. موضوعــات تحقیــق در ایــن دوره بیشــتر متمرکــز ب
بهداشــت و محیــط زیســت بــوده اســت، بــه طــوری کــه از مجمــوع 15 مقالــه 
ــد، 10  ــه ان ــت پرداخت ــط زیس ــت و محی ــی و بهداش ــوع ایمن ــه موض ــه ب ای ک
ــوان  ــه عن ــد. ب ــده ان ــر ش ــل از 88  منتش ــالهای قب ــد( در س ــه)66/6 درص مقال
مثــال، محمــود بشــیریت نســب، در ســال 84 در مقالــه خــود بــه الزامــات 
ــروژه هــای انتقــال  ــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت در پ سیســتم مدیری
تکنولــوژی پرداختــه اســت]16[. احمــد ســپهریان در ســال 88، در مقالــه خــود 
مدلــی بــرای مدیریــت ایمنــی، بهداشــت کار و محیــط زیســت در ســازمان هــای 
ــروژه محــور کارفرمایــی  ــه کــرده اســت کــه چندیــن شــرکت پ ــروژه محــور ارائ پ
ــروژه کالن ســد ســازی در کشــور را مــورد  ــن پ ــده چندی ــکاری اداره کنن و پیمان

ــده  ــر ش ــال منتظ ــن س ــه در همی ــری ک ــه دیگ ــت. مقال ــرار داده اس ــه ق مطالع
اســت، بــه بررســی وضعیــت پــروژه هــای عمرانــی از نظــر ایمنــی، بهداشــت و 
محیــط زیســت پرداختــه اســت]17[. محمدرضــا خانــی و همکارانــش در ایــن 
مقالــه وضعیــت پــروژه هــا را از نظــر میــزان رعایــت نــکات HSE در شــهر تهران 
مــورد بررســی قــرار داده اســت]18[. امیــن پــاداش و همکارانــش،در ســال 87، 
 HSE قصــد دارنــد الزامــات سیســتم ،HSE بــا بیــان مفاهیــم بنیــادی سیســتم
ــه منظــور پیــش بینــی و شناســایی جنبــه هــای ایمنــی و محیــط زیســت را  را ب
بــه گونــه ای بیــان کننــد کــه بتــوان بــه هــدف اصلــی ایــن مقالــه یعنــی اســتقرار 
ــی  ــی رســید]19[. اســتاندارد هــای ایمن ــروژه هــای عمران سیســتم HSE در پ
ــه از مجمــوع  ــا 5 مقال ــه ب ــن دوره میباشــد ک ــل توجــه در ای موضــوع دیگــر قاب
5 مقالــه موجــود در ایــن زمینــه در رتبــه دوم قــرار میگیــرد. رضــا شــاه کرمــی و 
 PMBOK ــر اســتاندارد ــی را مبتنــی ب حامــد مســینه اصــل در ســال 88، مدل
جهــت توســعه سیســتم مدیریــت HSE، بــرای پــروژه هــای صنایــع پتروشــیمی 
ارائــه کــرده انــد]5[. الزم بــه ذکــر اســت کــه حامــد مســینه اصــل و همکارانــش 
ــام  ــگاه پی ــال در دانش ــن س ــه ای در همی ــان نام ــر در پای ــل ت ــی کام در تحقیق
نــور اســتان تهــران، تحــت همیــن عنــوان بــه ایــن موضــوع پرداختــه انــد]20[.

ایمنــی، نظــارت بــر ایمنــی، ارزیابــی ایمنــی، ایمنــی و بهداشــت و محیــط 
زیســت، انــدازه گیــری میــزان ایمنــی، عملکــرد ایمنــی و غیــره میشــود. گــروه 
ــران، درک و  ــار کارگ ــم از رفت ــردی کارگران)اع ــای ف ــی ه ــر ویژگ ــه تاثی دوم ب
ــدگاه آن هــا، صالحیــت و شایســتگی آن هــا و نگــرش آن هــا( و  گاهــی و دی آ
ویژگــی هــای گروهــی و ســازمانی آن ها)اعــم از اقلیــم ایمنــی، فرهنــگ ایمنــی 
ــر  ــوم از منظ ــروه س ــردازد. گ ــاخت، میپ ــی س ــران( در ایمن ــن کارگ ــط بی و رواب
ــام  ــتقرار نظ ــات آن و اس ــت و الزام ــط زیس ــت و محی ــی و بهداش ــت ایمن مدیری
مدیریــت HSE در پــروژه هــا و بررســی اســتانداردهای موجــود میپــردازد. بــرای 
بوجــود آمــدن امــکان تحلیــل موضوعــات تحقیــق، فقــط موضوعــات تحقیــق 

ــی  ــع موضوعــات اصل ــی هــر مطالعــه طبقــه بنــدی شــدند. جــدول 3 توزی اصل
ــات،  ــه موضوع ــان هم ــذارد. در می ــی گ ــش م ــه نمای ــات ب ــا جزئی ــق را ب تحقی
ــا 21/12  ــتری را ب ــیار بیش ــه بس ــت، مطالع ــط زیس ــت و محی ــی و بهداش ایمن
ــات،  ــر موضوع ــد. دیگ ــی ده ــاص م ــود اختص ــه خ ــات، ب ــد کل مطالع درص
ارزیابــی ایمنــی، قوانیــن ایمنــی، ســنجش و انــدازه گیــری ایمنــی، آییــن نامــه 
ــه ترتیــب بیشــترین مطالعــات را  هــا و اســتانداردهای ایمنــی، اقلیــم ایمنــی، ب
بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن 5 موضــوع اصلــی ذکــر شــده بیــش از 50 

ــوند. ــامل میش ــات را ش ــد کل مطالع اندرص
یر
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ــه  ــعه یافت ــدل توس ــا م ــت ت ــوده اس ــن ب ــر ای ــه ب ــن مقال ــا در ای ــالش آن ه ت
 OSHA، ISO14001، ــتانداردهای ــر اس ــی ب ــود را مبتن ــت HSE  خ مدیری
OHSAS18001، PMBOK، ILO-OSH و... ارائــه دهنــد]20[. مقالــه 
 ،PMBOK ای دیگــر توســط ایــرج اعالیــی در ســال 87، بــر مبنــای راهنمــای
)الحاقیــه منتشــر شــده توســط انســتیتوی مدیریــت پــروژه آمریکا در ســال 2000  
 Construction Extention to A Guide to The Project تحــت عنــوان
Management Body of Knowledge( بــه بررســی مــدل مدیریــت ایمنــی 
پــروژه هــای ســاختمانی پرداختــه اســت]3[. الزم بــه ذکــر اســت اولیــن مقالــه 

5-1-2- موضوعات تحقیق پس از سال 1388 شمسی
بــه ســادگی دیــده مــی شــود کــه در ایــن دوره موضوعــات بــه طــور قابــل توجهــی 
پیچیــده تــر و متنــوع تــر شــدند. موضوعــی کــه بیــش از موضوعــات دیگــر بــه 
ــه 10  ــوری ک ــه ط ــت ب ــی اس ــی ایمن ــوع ارزیاب ــت موض ــده اس ــه ش آن پرداخت
ــس از ســال 88 منتشــر  ــه پ ــن زمین ــه موجــود در ای ــه از مجمــوع 12 مقال مقال
شــده انــد. ایــن موضــوع نشــانگر نیــاز روزافــزون بــه اطالعاتــی کمــی و اســتناد 
بــر مــدل هایــی بــرای کاهــش آمــار حــوادث، و تغییــر رویکــرد کیفــی محققیــن 
ــالمی زاده  ــد رکاب اس ــال محم ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی، میباش ــردی کم ــه رویک ب
ــی ریســک  ــه ارزیاب ــازی ب ــوری ف ــا اســتفاده از تئ ــش در ســال 92، ب و همکاران
هــای ایمنــی موثــر بــر ســالمت انســان در ســاخت و ســازهای شــهری متعــارف 
پرداختــه انــد]22[. امیــر واال امیریــان فــر و همکارانــش در ســال 93، بــه 
ارزیابــی ریســک در عملیــات تخریــب ســاختمان هــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل 
ایمنــی شــغلی )JSA( پرداختــه و در نهایــت راهکارهــای بــرای کاهــش اثــرات 
ــل از ســال 88، در  ــی کــه همچــون دوره قب ــد]1[. موضوعات ــه کــرده ان آن ارائ
ایــن عرصــه حضــور داشــته انــد بــه ترتیــب عبارتنــد از: قوانیــن ایمنــی، ایمنــی 
ــت و  ــی، مدیری ــری ایمن ــدازه گی ــنجش و ان ــت، س ــط زیس ــت و محی و بهداش

ــه ایمنــی . ــر ایمنــی، نگــرش و درک کارگــران نســبت ب نظــارت ب
ــی  ــد از: بررس ــز عبارتن ــتند نی ــه گذاش ــه عرض ــا ب ــه پ ــری ک ــات جدیدت موضوع
نقــش افــراد مختلــف در ایمنــی ســاخت، اقلیــم و شــرایط محیــط ایمنــی، 

ــه اســت  ــی در صنعــت ســاخت پرداخت ــه موضــوع ایمن ــه ب ــه ای ک ــان نام و پای
توســط نیمــا شــایق و همکارانــش در ســال 62، موضــوع اســتقرار یــک سیســتم 
OSH- ــتاندارد ــوب اس ــاختمانی در چارچ ــای س ــروژه ه ــی در پ ــت ایمن  مدیری
ــن  ــه در ای ــری ک ــات دیگ ــت]21[. موضوع ــرده اس ــان ک SAS-18001 را بی
دوره بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت عبارتنــد از: قوانیــن ایمنــی، ارزیابــی ایمنــی، 
ــرش و درک  ــی، نگ ــری ایمن ــدازه گی ــنجش و ان ــی، س ــت ایمن ــارت و مدیری نظ
کارگــران نســبت بــه ایمنــی. شــکل 2 توزیــع موضوعــات را در محــدوده ایمنــی 

ســاخت قبــل از ســال 88 بــه نمایــش میگــذارد.

دانــش ایمنــی، برنامــه ایمنــی، بررســی عملکــرد ایمنــی، بررســی شــرایط روانــی 
ــران. ــار کارگ ــرد و رفت و رویک

بدیهــی اســت کــه بــه دلیل پیشــرفت بیشــتر تکنولــوژی و علــم ایمنی در ســالیان 
ــن و معرفــی آن  ــوژی هــای نوی اخیــر، مقاالتــی در زمینــه علــم ایمنــی و تکنول
هــا پــا بــه عرصــه نهادنــد. بــه مــرور بــا بررســی بیشــتر عوامــل دخیــل در حــوادث 
ایــن موضــوع آشــکار گشــت کــه موضوعاتــی از قبیــل شــرایط محیطــی و اقلیــم 
ــا بررســی هــای  ــد. ب ــه بیشــتری دارن ــه مطالع ــاز ب ــی نی ــی و فرهنــگ ایمن ایمن
بیشــتر ایــن امــر مشــخص شــد کــه شــرایط فــردی کارگــران بــه خــودی خــود از 
مهمتریــن عوامــل حــوادث میباشــد. بنابریــن نیــاز بــه مطالعــه در ایــن زمینــه نیــز 
ــال  ــوان مث ــن موضــوع منتشــر شــود.به عن باعــث شــد تعــدادی مقــاالت در ای
حســین مــرادی در ســال 93،بــه منظــور پیــش بینــی و پیشــگیری از حــوادث در 
صنعــت ســاخت، بــا اســتفاده از تحلیــل رگرســیونی خطــی و چندگانــه، بــه انــدازه 
ــم  ــط و اقلی ــارهای کاری از محی ــی، فش ــه ایمن ــت ب ــد مدیری ــاد تعه ــری ابع گی
ــت]6[.  ــه اس ــط کاری پرداخت ــر در محی ــای پرخط ــن رفتاره ــی و همچنی ایمن
محمدرضــا جاللــی طباطبایــی در ســال 89، بــه بررســی دالیــل عــدم برقــراری 
ایمنــی در پــروژه هــا و کارگاه هــای ســاختمانی پرداختــه اســت کــه در نهایــت بــه 
لــزوم توجــه بیشــتر بــه مســائل فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی اشــاره داشــته 
اســت کــه ایــن امــر خــود نشــانی از اهمیــت محیــط و اقلیــم و فرهنــگ ایمنــی 
مــی باشــد]23[. ســجاد کرامــی و همکارانــش در ســال 92، در منطقــه پــارس

شکل 2: توزیع موضوعات تحقیق در کشور قبل از سال 1388
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شکل 3: توزیع موضوعات تحقیق در کشور پس از سال 1388

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــی ارزش ب ــتفاده از مهندس ــی اس ــی چگونگ ــه بررس ــی ب جنوب
کمتریــن هزینــه زمــان و باالتریــن ســطح ایمنــی در پــروژه پرداختــه انــد، نتایــج 
آن هــا شــامل: تخصیــص بیشــترین ارزش اصالحــی بــه ایــده اســتفاده از یــک 
برنامــه دقیــق در عملیــات خاکــی و کمتریــن ارزش بــه ایــده اســتفاده از ماشــین 
ــال 93،  ــش در س ــمیان و همکاران ــا هاش ــد]24[. علیرض ــد، میباش آالت جدی

5-2- بررسی موضوعی

5-2-1- تاثیر ویژگی های فردی بر ایمنی ساخت
از آنجایــی کــه کاگــران ســاخت به طــور مســتقیم در معرض حــوادث قــرار دارند، 
ــات  ــرات خصوصی ــا اث ــت ت ــده اس ــتر ش ــاخت  بیش ــران س ــر روی کارگ ــز ب تمرک
فــردی بــر ایمنــی ســاخت بررســی شــود. ایــن زمینــه تحقیــق شــامل مطالعــات 
ــه  ــال حرف ــوان مث ــه عن ــا، ب ــروه ه ــران و گ ــنتی کارگ ــدی س ــه بن ــر روی طبق ب
ــش در ســال 93 در  ــدی راد و همکاران ــود. ایمــان زاه ــون، میش هــای گوناگ
ــت.  ــه اس ــف پرداخت ــاغل مختل ــی مش ــطح ایمن ــی س ــه ارزیاب ــان ب ــهر اصفه ش
ــداوم  ــات مــکان کاری و ت ــن نتیجــه رســیده اســت کــه ثب ــه ای ــز ب ــت نی در نهای
ــی حــوادث نقــش  ــب شــدت و فراوان ــزان ضری ســنوات خدمــت در کاهــش می
ــال  ــرادی در س ــین م ــر حس ــه ای دیگ ــت]4[. در مقال ــته اس ــمگیری داش چش
93، رفتارهــای پرخطــر را در پــروژه هــای عمرانــی مــورد بررســی قــرار داده اســت 
ــخص  ــر مش ــر یکدیگ ــی  ب ــط ایمن ــل محی ــرات متقاب ــی اث ــا بررس ــا ب و در انته
شــد کــه تحــت شــرایط فشــارهای کاری بــاال و ســطح پاییــن آمــوزش و دانــش 
ایمنــی کارکنــان، میتــوان رفتــار هــای پرخطــر را بــا تعهــد مدیریــت بــه ایمنــی و 
اولویــت بــاالی ایمنــی کنتــرل نمــود]6[. محمــد خاقانــی در ســال 83 در مقالــه 
اش بــا رویکــرد روان شناســی کارگــران، ایــن چنیــن بیــان میکنــد کــه مهمتریــن 
شــرایط اجتماعی-روانــی خطرنــاک و علــل اصلــی کیفیــت نــازل شــغلی، فشــار 
ــی،  ــف بینای ــی، ضع ــی، فرافکن ــی و انزواطلب ــی عاطفگ ــی، ب ــی، نارضایت عصب
فراموشــکاری، ابهــام درونــی در بــاره نقــش و وظایــف، بــی اعتمــادی بــه 
دیگــران، ضعــف در تصمیــم گیــری، بــی دقتــی، زودرنجــی، دل شــوره داشــتن 

ــه مســائل بــی اهمیــت، میباشــند]26[. و پرداختــن ب

ــان  ــت و در پای ــرده اس ــه ک ــاوری RFID ارای ــا فن ــه ب ــی در رابط ــینه تحقیق پیش
روش هــا و راهکارهایــی جهــت اســتفاده از ایــن فنــاوری در ایمنــی کارگاه هــای 
عمرانــی پیشــنهاد کــرده اســت]25[. شــکل 3 توزیــع موضوعــات را در محــدوده 

ایمنــی ســاخت پــس از ســال 88 بــه نمایــش میگــذارد.

5-2-2- تاثیر ویژگی های گروهی/سازمانی بر ایمنی ساخت
ــگ  ــل فرهن ــائلی از قبی ــاخت، مس ــران س ــی کارگ ــای گروه ــی ه ــوال ویژگ معم
ــی  ــراد در ایمن ــاوت اف ــش متف ــی، نق ــی ایمن ــرایط محیط ــم و ش ــی، اقلی ایمن
ســاخت را در برمیگیــرد. وحیــد غریبــی و همکارانــش در ســال 93، بــه بررســی 
تفــاوت نگــرش کارگــران حادثــه دیــده و ندیــده و شــاغل در چنــد پــروژه حفــاری 
ــده در  ــه دی ــراد حادث ــر از اف ــه 150 نف ــان نام ــن پای ــد. در ای ــه ان ــل پرداخت تون
مقایســه بــا 150 نفــری کــه تــا بــه حــال دچــار حادثــه نشــده انــد، قــرار گرفتــه 
انــد. آنالیــز رگرســیون نشــان داد کــه رابطــه مســتقیم و معنــا داری بیــن نگــرش 
ایمنــی مثبــت کارکنــان بــا ســطح تحصیــالت، عــدم انجــام ورزش بــه صــورت 
منظــم و وقــوع حــوادث وجــود دارد]27[. مقاالتــی کــه در زمینــه اقلیــم و 
ــال  ــرادی در س ــین م ــه حس ــامل مقال ــد ش ــه کردن ــی ارائ ــی مطالب ــط ایمن محی
ــی و همکارانــش  ــر برزوی ــه امی ــط ایمنــی]6[و مقال ــاد محی ــا ابع 93 در رابطــه ب
در ســال 90 در رابطــه باعوامــل موثــر بــر بهبــود عملکــرد برنامــه هــای ایمنــی 
مــی باشــد. امیــر برزویــی و همکارانــش در مقالــه شــان تاکیــد داشــته انــد کــه 
شــرایط متغیــر و دشــوار محــل کار از عوامــل اصلــی بــروز حــوادث مــی باشــد]28 
و 29[. مقاالتــی نیــز نقشــهای اعضــای متفــاوت را در مدیریــت ایمنــی ســاخت 
مــورد بررســی قــرار داده انــد. ســبا نیکخــواه منــش و همکارانــش در ســال 92 
ــاخت  ــای س ــروژه ه ــی پ ــا در ایمن ــش کارفرم ــی نق ــه بررس ــش ب ــه خوی در مقال
ــن  ــی بی ــه عمیق ــه رابط ــد ک ــرده ان ــی ب ــر پ ــن ام ــه ای ــت ب ــد و در نهای پرداختن
ــری  ــا وجــود دارد]30[. محمــد کثی ــروژه و مشــارکت کارفرم ــی پ عملکــرد ایمن
دزفولــی و همکارانــش در ســال 92 بــه تاثیــر مهــارت هــای مدیــر پــروژه در ایجاد 
محیطــی ایمــن پرداختــه انــد. آن هــا در ایــن مقالــه اشــاره ای بــر ایــن مســئله 
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ــرای ادراک و برداشــتی  ــروژه ب ــران پ ــرای مدی ــه شــان ب ــرد مقال ــد کــه کارب دارن
ــت  ــای تح ــروژه ه ــی در پ ــر ایمن ــر ب ــارکت و تاثی ــوه مش ــورد نح ــب در م مناس

ــد]31[. ــود، میباش ــت خ مدیری

5-3- یافته های تحقیق
5-3-1- رویکردهای تحقیقات ایمنی ساخت

بــا وجــود تنــوع موضوعــات تحقیــق در زمینــه ایمنــی ســاخت، عمدتــا تحقیقــات 
بــر پایــه رویکــرد مدیریتــی شــکل گرفتــه انــد. در ایــن رویکــرد محققیــن اعتقــاد 
دارنــد کــه بهبــود عملکــرد مدیریــت بــه طــور موثــری میتوانــد ایمنــی ســاخت را 
تضمیــن نمایــد و تلفــات و صدمــات جانــی در ســایت هــای ســاخت را کاهــش 
دهــد. مطالعاتــی کــه از رویکــرد مدیریتــی بهــره میگیرنــد عمومــا شــامل 
موضوعاتــی از قبیــل اقلیــم و محیــط ایمنــی، فرهنــگ ایمنــی، رفتــار و نگــرش 

و رویکــرد کارگــران و غیــره میباشــند.

5-3-2- شاخه ها و بحث های روز ایمنی ساخت
همانطــور کــه در بخــش هــای گذشــته بیــان شــد موضوعــات ایمنــی ســاخت 
ــه   ــا موضوعــات ب ــد. در ابتــدا عمدت ــوده ان در زمــان هــای گوناگــون متفــاوت ب
 )HSE(قواعــد و قوانیــن و اســتاندارد هــای ایمنــی و بهداشــت و محیــط زیســت
ــد. پــس از آن، از  و دغدغــه هــای اســتقرار نظــام HSE در کشــور، پرداختــه ان
آنجایــی کــه کارگــران بــه طــور مســتقیم در معــرض حــوادث منجــر بــه تلفــات 
ــات  ــر روی خصوصی ــات خــود را ب ــن مطالع ــی هســتند، محققی و صدمــات جان
ــی شــامل بررســی نگــرش  ــل موضوعات ــردی کارگــران از قبی و ویژگــی هــای ف
ــی  گاهــی کارگــران، مســائل روان ــزان آ ــار کارگــران، می و رویکــرد کارگــران، رفت
کارگــران بیشــتر متمرکــز کردنــد. در مقایســه بــا ویژگــی هــای فــردی کارگــران 
ــد و  ــتری برخوردارن ــت بیش ــی از اهمی ــای گروه ــی ه ــه ویژگ ــت ک ــوان گف میت
میتواننــد تاثیــر بزرگــی بــر خصوصیــات فــردی کارگــران داشــته باشــند. در همین 
راســتا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط بــا ویژگــی هــای گروهــی افزایــش یافــت. 
پرداختــن بــه موضــوع اقلیــم و محیــط ایمنــی ایــن مســئله را نشــان میدهــد، در 
ســالیان اخیــر تمایــل بــه تحقیــق در موضوعاتــی متفــاوت تــر نشــانگر ایــن امــر 
اســت کــه محققیــن در ســدد اســتفاده از ابزارهــای چندگانــه جهــت شناســایی 

مشــکالت ایمنــی و  بهبــود در مدیریــت ایمنــی در صنعــت ســاخت هســتند.

5-4- خالء های تحقیقات
تــا بــه حــال تعــداد بســیار قابــل توجهــی از مطالعــات در زمینــه ایمنــی ســاخت 
صــورت گرفتــه اســت و ایــن مطالعــات مزیــت هــای بســیاری را بــرای صنعــت 
ــد. 3 گــروه اصلــی موضوعــات تحقیقــات ایمنــی  ــه همــراه داشــته ان ســاخت ب
ــات  ــات تحقیق ــوع در موضوع ــد. تن ــده ان ــایی ش ــه شناس ــن مقال ــاخت در ای س
امــر میباشــد کــه محققیــن و مجریــان در  ایــن  ایمنــی ســاخت نشــانگر 
ــی در  ــت ایمن ــطح مدیری ــرفت س ــرای پیش ــی را ب ــای گوناگون ــتجوی راه ه جس
ســاخت و ســاز مــی باشــند. بــا ایــن وجــود ایــن مقالــه 3 خــالء در تحقیقــات را 
شناســایی کــرده اســت کــه بــه آن پرداختــه میشــود. راه هــای مقابلــه و راه حــل 

ــه گشــته اســت. ــز ارائ هــای پیشــنهادی نی

5-4-1- عدم وجود نظارت بر رفتار غیر ایمن
بســیاری از مطالعــات دلیــل بســیاری از تلفــات و مجروحیــن را رفتــار غیرایمــن 
ــران  ــن کارگ ــر ایم ــار غی ــه رفت ــت ک ــن اس ــال مبره ــد. کام ــته ان ــران دانس کارگ
آشــکارا بــا حــوادث شــغلی در ارتباطند.مقاالتــی بــه بررســی رفتــار هــای پرخطــر 
کارگــران پرداختند.گرچــه ایــن مطالعــات و یافتــه هــای حاصــل از آنــان بســیار، 
بــرای ایجــاد رفتــاری ایمــن در کارگــران هنــگام کار، حائــز اهمیــت اســت، امــا 
بــاز هــم نمیتواننــد حــدف کامــل ایــن گونــه رفتــار هــا را از ســایت هــای ســاخت 
و ســاز تضمیــن کننــد. یافتــن روش هایــی بــرای نظــارت بــر رفتــار غیــر ایمــن در 
هنــگام وقــوع آن امــری حائــز اهمیــت اســت. بــا در نظــر گرفتــن پیچیدگــی هــا 
و مشــکالت نظــارت بــر رفتــار غیــر ایمــن، روش هــای دســتی بــرای انجــام کار 
 )ICT(کافــی نیســتند، بنابریــن گســترش تکنولــوژی هــای ارتباطــات و فنــاوری
ــر رفتــار غیــر  ــرای ایجــاد یــک سیســتم نظــارت ب فرصــت و امــکان مناســبی ب

ایمــن مبتنــی بــر ICT را بــه وجــود مــی آورد.
5-4-2- عدم وجود تحقیقاتی حول داده های آماری حوادث

ــای   ــه داده ه ــی در زمین ــچ تحقیق ــه هی ــت ک ــاهده اس ــل مش ــوح قاب ــه وض ب

ــت  ــوادث و کیفی ــار ح ــوادث و آم ــه ح ــوادث، هزین ــل ح ــن دالی ــوادث و یافت ح
ــدس  ــوان ح ــت. میت ــه اس ــورت نگرفت ــران ص ــور ای ــوادث در کش ــای ح داده ه
زد کــه ریشــه ایــن کــم کاری در ایــن زمینــه از کجــا نشــات میگیــرد. بــه دلیــل 
ــور  ــه ط ــرد ب ــورت میگی ــران ص ــه در ای ــی ک ــائل در حوادث ــردن مس ــی ک امنیت
معمــول مســئولین آمــار حــوادث را بــه صــورت محرمانــه حفــظ میکننــد و از بــروز 
ــد. پیشــنهاد میشــود  کادمیــک خــودداری میکنن اطالعــات حتــی در اهــداف آ
ــا  ــد ت ــم کنن ــن فراه ــرای محققی ــه را ب ــن عرض ــت در ای ــه فعالی ــئولین زمین مس
ــری نمــود. ــروز بیشــتر آن هــا جلوگی ــا تحلیــل داده هــای حــوادث از ب ــوان ب بت

ــوع  ــای موض ــوری ه ــول و تئ ــر اص ــد ب ــش از ح ــز بی 5-4-3- تمرک
H.S.E مدیریــت

ــد  ــه قص ــت HSE ب ــول مدیری ــم و اص ــان مفاهی ــا بی ــات ب ــیاری از مطالع بس
معرفــی و آشــنایی بــا سیســتم مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت، از 
دیــر بــاز بــر ایــن موضــوع تاکیــد داشــته انــد. امــا متاســفانه، بیــان بیشــتر ایــن 
ــروژه هــا،  ــده اســت و در عمــل در پ موضوعــات تنهــا در حــد تئــوری باقــی مان
اجــرا و اســتقرار صحیــح سیســتم مدیریــت HSE، صــورت نمیگیــرد. بنابریــن 
پیشــنهاد میشــود کــه تنهــا از بیــان برخــی مفاهیــم بــه صــورت تئوری خــودداری 
ــا اجــرای پــروژه  ــا تلفیــق مفاهیــم ب ــا ب شــود و ســعی محققیــن بــر ایــن باشــد ت

ــه شــود. هــا، مدلهایــی قابــل اجــرا و کاربــردی ارای

6- جمع بندی

علیرغــم پیشــرفت هــای بســیار در طــول ســالیان اخیر،همــواره حــوادث و 
صدمــات صنعــت ســاخت را تهدیــد میکننــد. لــذا، تعــداد مقــاالت منتشــر شــده 
و گســتردگی موضوعــات تحقیــق در حــال افزایــش بــوده اســت تــا جهــت 
ــت  ــن صنع ــه ای ــتری ب ــک بیش ــاخت، کم ــت س ــی صنع ــرد ایمن ــود عملک بهب
ــب را در  ــتر،مرور مطال ــاالت بیش ــداد مق ــات و تع ــوع موضوع ــه، تن ــد. گرچ بکن
ــن  ــن، ای ــان، دشــوارتر کــرده اســت. بنابری ــرای محققیــن و مجری ایــن زمینــه ب
ــا  ــس ه ــود در کنفران ــه موج ــان نام ــه و پای ــق، 49 مقال ــات تحقی ــر ادبی ــرور ب م
و کنگــره هــا و همایــش هــای کشــور و پایــگاه ثبــت اطالعــات پایــان نامــه هــا 
را کــه در زمینــه مدیریــت ســاخت و تحقیقــات ایمنــی منتشــر شــده انــد، مــورد 
ــرور  ــه ای م ــک چارچــوب 5 مرحل ــق ی ــن تحقی ــرار داده اســت. در ای ــی ق ارزیاب
ــر  ــات از منظ ــن مطالع ــل ای ــرور و تحلی ــت. م ــده اس ــام ش ــتماتیک انج سیس
موضوعــات تحقیــق صــورت گرفتــه اســت. ایــن تحقیــق، 16 موضــوع تحقیــق 
را شناســایی کــرده اســت کــه بــه ســه دســته موضوعــی اصلــی تقســیم شــده اند. 
ــل:  ــی از قبی ــی، موضوعات ــت ایمن ــد مدیری ــروه اول موضوعــات از منظــر رون گ
ــن  ــی و قوانی ــری ایمن ــدازه گی ــنجش و ان ــی، س ــی ایمن ــی، ارزیاب ــش ایمن دان
ــز دارد،  ــران تمرک ــر کارگ ــروه دوم ب ــرار داده اســت. گ ــورد بررســی ق ــی را م ایمن
موضوعــات در ایــن گــروه ویژگــی هــای فــردی کارگــران را مــورد بررســی قــرار 
ــران  ــرش و درک کارگ ــار، نگ ــل: رفت ــی از قبی ــامل موضوعات ــه ش ــد ک ــی ده م
نســبت بــه ایمنــی و مســائل روانــی آن هــا میشــوند. موضوعــات دیگــر در ایــن 
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــرار داده ان ــات گروهــی را مــورد بررســی ق گــروه خصوصی
اقلیــم و شــرایط محیطــی ایمنــی در ایــن گــروه از دســته بنــدی قــرار میگیــرد. 
ــتم  ــتقرار سیس ــرایط اس ــا و ش ــتاندارد ه ــن و اس ــات، قوانی ــوم موضوع ــروه س گ
مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
ــی،  ــه ای و موضوع ــاد تاریخچ ــق در ابع ــات تحقی ــه در موضوع ــس از مباحث پ
دو یافتــه اصلــی تحقیــق ارائــه شــدند: رویکردهــای تحقیقــات ایمنــی ســاخت، 
ــن مــرور جامــع  ــز، ای ــان نی شــاخه هــا و بحــث هــای روز ایمنــی ســاخت.در پای
سیســتماتیک 3 خــالء تحقیقاتــی موجــود را معرفــی نمــوده اســت. ایــن خــالء 
ــر رفتــار غیــر ایمــن، عــدم وجــود تحقیقاتــی  هــا شــامل عــدم وجــود نظــارت ب
ــوری  ــر اصــول و تئ حــول داده هــای آمــاری حــوادث، و تمرکــز بیــش از حــد ب
هــای موضــوع مدیریــت H.S.E میباشــد. راهکارهایــی جهــت رفــع ایــن خــالء 

هــا ارائــه شــده اســت.
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]17[  ســپهریان، ا. ارائــه مدلــی بــرای مدیریــت ایمنی،بهداشــت کار و محیــط 
زیســت در ســازمان هــای پــروژه محور،ســومین همایــش ملــی مهندســی ایمنــی 

.1388 ،HSE و مدیریــت
]18[  خانــی، م.، مختــاری آذر، ا.، خلیــل زاده، م. بررســی وضعیــت پــروژه های 
عمرانی،ســازمان مهندســی و عمــران شــهر تهــران از نظــر ایمنی،بهداشــت و 
محیــط زیست،ســومین همایــش تخصصــی مهندســی محیــط زیســت، 1388.

]19[  پــاداش، ا.، خداپرســت، م.، جــان قربــان، ش. تطبیــق الزامــات ســامانه 
مدیریــت بهداشــت،ایمنی و محیــط زیســت اجــرای پروژه،چهارمیــن کنفرانــس 

بیــن المللــی مدیریــت پــروژه، 1387.
]20[  مســینه اصــل، ح.، سیدحســینی، س.م.، نــوری، س. تدویــن مــدل 
بلــوغ مدیریــت ایمنی،بهداشــت و محیــط زیســت)HSE( در پــروژه هــای صنایع 
ــران،  ــتان ته ــام نور،اس ــگاه پی ــی ارشد،دانش ــه کارشناس ــیمی،پایان نام پتروش

.1388
]21[  شــایق، ن.، ســبط، م.ح. طراحــی و اســتقرار یــک سیســتم مدیریــت 
ایمنــی در پــروژه هــای ســاختمانی ایران،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، 1362.
]22[  رکاب اســالمی زاده، م.، اردشــیر، ع.، مکتــوب، ر.، جهانتــاب، ز. ارزیابــی 
ریســک هــای ایمنــی موثــر بــر ســالمت افــراد در ســاخت و ســاز هــای شــهری 
گامــی در جهــت توســعه پایدار،کنفرانــس بیــن المللــی عمران،معمــاری و 

ــدار شــهری، 1392. توســعه پای
ــکات ایمنــی در  ــل عــدم برقــراری ن ــی، م. بررســی دالی ــی طباطبای ]23[  جالل
ــروژه هــای عمرانــی و کارگاه هــای ســاختمانی،دومین همایــش ملــی ایمنــی  پ

ــاختمان، 1389. س
ــی  ــتفاده از مهندس ــی، ع. اس ــی دزفول ــواز، ع.، عباس ــی، س.، دلن ]24[  کرام
ــای  ــروژه ه ــی پ ــطح ایمن ــردن س ــاال ب ــان و ب ــه زم ــش هزین ــت کاه ارزش جه
ــاری و  ــی عمران،معم ــن الملل ــس بی ــارس جنوبی،کنفران ــه پ ــی در منطق عمران

ــهری، 1392. ــدار ش ــعه پای توس
ــتفاده از  ــای اس ــی، م.ع. راهکاره ــی، ر.، نکوئ ــمیان، ع.، طاهرخان ]25[  هاش
ــی  ــش مل ــای عمرانی،همای ــروژه ه ــی پ ــردن ایمن ــت باالب ــاوری RFID جه فن

ــدار، 1393 ــعه پای ــازی و توس ــی عمران،شهرس مهندس
]26[  خاقانــی، م. نقــش ایمنــی و بهداشــت کار در بهســازی ســاختار ســازمانی 
ــروی  ــع نی ــرق کشــور،نهمین کنفرانــس سراســری شــبکه هــای توزی صنعــت ب

بــرق، 1383.
]27[  غریبــی، و.، مرتضــوی، س.ب. بررســی تفــاوت نگــرش ایمنــی در بیــن 
کارگــران حادثــه دیــده و ندیــده شــاغل در چنــد پــروژه حفــاری تونل،پایــان نامــه 

کارشناســی ارشد،دانشــگاه تربیــت مدرس،تهــران، 1393.
ــر  ــر ب ــی، م. عوامــل موث ــی، ا.، طاهــری، ب.، بمانیــان، م.ر.، مالی ]28[  برزوی
بهبــود عملکــرد برنامــه هــای ایمنــی در پــروژه هــا ســاخت،هفتمین کنفرانــس 

ــروژه، 1390. ــت پ ــی مدیری بیــن الملل
]29[  برزویــی، ا.، طاهــری، ب.، صبحیــه، م.ح. ارزیابــی مدیریــت ایمنــی 
ــه  ــن شــاخص هــای کلیــدی عملکــرد ایمنــی ب ــروژه هــای ســاخت و تدوی در پ
ــگاه  ــی ارشد،دانش ــه کارشناس ــاخت،پایان نام ــی س ــطح ایمن ــاء س ــور ارتق منظ

تربیــت مدرس،تهــران، 1390.
]30[  اردشــیر، ع.، نیکخــواه منــش، س.، علیپــوری، ی. بررســی نقــش کارفرما 
در ایمنــی پــروژه هــای ســاخت و ســاز در ایران،همایــش ملــی مهندســی عمــران 

کاربــردی و دســتاورد های نویــن، 1392.
]31[  کثیــری دزفولــی، م.، کثیــری دزفولــی، م.، کاظمــی، س.ا. تاثیــر مهــارت 
ــش  ــی ایمن،همای ــاد محیط ــی و ایج ــازی ایمن ــاده س ــروژه در پی ــر پ ــای مدی ه

ملــی مهندســی عمــران کاربــردی و دســتاورد هــای نویــن، 1392.
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