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Abstract 

The construction and civil operations function is at the forefront of adventurous activities in most 

countries of the world due to its expansion. The existence of various hazards and harmful factors in 

construction workshops has made this industry one of the most risky industries in the world. This issue 

has been considered in our country as well as other developing countries. Protecting human lives is first 

and foremost the most important issue in any work environment. This is an urgent need for great 

attention and implementation of the necessary requirements in order to save human lives. Manpower is 

the capital of any organization that in case of endangering their lives, performance and ultimately 

achieving the goals of the organization or community is challenged. Due to the importance of HSE in 

various industries, especially the manufacturing industry, this study was intended to examine the factors 

affecting safety, health and the environment. This was done from a qualitative and quantitative approach. 

In the qualitative approach, unstructured interviews were used to collect data and in the quantitative 

method, a questionnaire was used. The data received from the questionnaires were analyzed with Excel 

software and TOPSIS method to determine the weight and priority of the identified factors. According 

to TOPSIS surveys, the status of safety and firefighting equipment weighing 0.095, HSE checklist 

weighing 0.081, manpower status weighing 0.076, having direct contact with staff and discussing HSE 

issues weighing 0.073 and records and indicators Contractor HSE performance with a weight of 0.065 

are five important and influential factors in safety, health and environment. 
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اولو  ییشناسا تاث  یبند  ت یو  ا   ریعوامل  در  مح  ،یمنیگذار  و  در    ستیز  طیسالمت 

 اره یچند مع یریگ می تصم  کیبا استفاده از تکن  یعمران یهاپروژه

 2علی اصغر امیر کاردوست، *1رضا زندی دوالبی 

 ران یرودهن، ا  ،یساخت، دانشگاه آزاد اسالم  تیریو مد  یمهندس  -عمران    یمهندس  ،یدکتر  یدانشجو .  1

 ران ی رودهن، ا  ،یگروه عمران دانشگاه آزاد اسالم  اریاستاد    .2

 1401خرداد  15 :نیآنال  انتشار  تاریخ ؛1401خرداد  15 :رشیپذ  تاریخ ؛1401خرداد  15 ی:بازنگر تاریخ  ؛ 1401خرداد  10 :افتیدر  تاریخ

 چکیده 

عمرانــ   ی ســاختمان  ــاتیعمل گســتردگ  یو  بــه  توجــه  ب  ی بــا  در  فعال  یکشورها  شــتریآن،  در صــدر    ی هاتیجهــان 

ز  نیآفرحادثه بــه    ــنیا  ،یســاختمان  یهاگوناگــون در کارگاه  آوران یقــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل  را  صنعــت 

  تیریبه مقوله مد  افتهیتوسعه  یهاست در کشورهات مدتکــرده اســ   ــل یتبد  ــایدر دن  ــعیصنا  نیزتریآماز مخاطره  یکــی

توسعه موردتوجه درحال  یکشورها  ریمانند سا   زیمقوله در کشور ما ن  نیدارند. ا  یاژهی( نگاه وHSE)  ستیزطیو مح  یمنیبهداشت، ا

مبرم به    ازیموردن  نی. اباشدیم  یکار  طیدر هر مح  یضرورمسئله    نیترها در وهله اول مهمقرارگرفته است. حفظ جان انسان 

که در    شودیهر سازمان محسوب م  هیسرما   یانسان   یرویها دارد. نملزومات الزم در جهت حفظ جان انسان  یو اجرا  ادیتوجه ز

.  شودیرو مچالش روبه  ااجتماع موردنظر ب  ایبه اهداف سازمان    یابیدست  تیعملکرد و درنها  هاصورت به خطر افتادن جان آن 

پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر    نیالخصوص صنعت ساخت ا  یمختلف عل  عیدر صنا  HSEموضوع    تیتوجه به اهمبا

داده    یجمع آور  یبرا  یفی ک  کردیانجام شد. در رو  ی و کم  یف یک  کردیمهم از رو  ن یکند. ا  یرا بررس  ستیز  طیسالمت و مح  ،یمنیا

از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل   ی افتی در  یاز پرسشنامه استفاده شد. داده ها  ی و در روش کم  افتهی   ختارسا  ریغ   یاز مصاحبه ها

انجام     یها  یهستند. باتوجه به بررس  یتیچه وزن و اولو  یشده دارا  یی شد که مشخص شد عوامل شناسا  یبررس  س یو روش تاپس

تاپس آت   یمنیا  زاتیتجه  تیمشخص شد وضع  سیشده به روش  ،  0.081با وزن    HSE  ستیل، چک0.095وزن    با  ی نشانشو 

و  سوابق و  0.073با وزن    HSE  ل یبا کارکنان و گفتگو درباره مسا  می، داشتن ارتباط مستق0.076با وزن    ی انسان  یروین  تیوضع

 .رودی شمار م  به  ستیز  طی سالمت و مح  ،یمنیدر ا  رگذاریپنج عامل مهم و تاث  0.065با وزن    مانکاریپ   HSE  یعملکرد  یهاشاخص

 :کلیدی  کلمات

 سیتاپس ست،یز طیبهداشت، مح ،یمنیا
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 مقدمه .1

صورت گرفت. بهداشت    1873باگ در    نیشغلی در بین کارگران توسط ا  یهابیو آس  های ماریاولین نشریه بهداشتی در مورد ب

آمده است.   انیبه م زین طیه است سخن از بهداشت و محشدمطرح  یمنیاند و هر جا که اشدهباهم مطرح 1885از سال  یمنیو ا

بعد از انقالب   زین  ستیزطی. مسائل محدیآمار مرگ کارگران مطرح گرد  شیافزا  ل یبه دال  یبعد از انقالب صنعت  یمنیمباحث ا

 (.  1390)اوستاخان،  دی مطرح گرد یبه وجود آمد و به شکل حاد یصنعت

افزاکار در معادن زغال  ینی و سنگ  طیشرا  لیبه دل  نیهمچن کارگران بحث   انیاز کار در م  ی ناش  یهایماریب  شیسنگ و 

 مار یب  یکارگر یبردند که وقت  یپ  یعنی  د؛یو وقوع حادثه کشف گرد  یماریب  نیارتباط ب  یو در گام بعد  دیردمطرح گ  زیبهداشت ن

 گر یکدیبه  یاگونهبه هانیو ا ابدییم شیافزا زیحوادث ن ها،یماریب شی. با افزاشودیدچار حادثه م نکهیا ای ندیآفریشود حادثه م

تحت عنوان   یاست بخش  شدهبیتصو  1970که در سال    کایکه در قانون کار امر  ستموضوع ا  نی ا  تیمتصل هستند. به جهت اهم

  ن یدارد. ا  حیتصرکارشان    طیتونو( گنجانده شد که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکالت مح  تی)را

 نیکار کنند و در ا  یطیدر چه مح  ندآنان برسد تا بدان  یبه آگاه  انیتوسط کارفرما   دیاز حقوق کارکنان است و با  یکیمسئله  

همکار و همراه به انسان کمک کند؛    کیعنوان  به  تواند یو م   شود یم  جاد یاست در او ا  HSEصورت موضوع تعهد که از الزامات  

  مت در آمریکا دفتر بهداشت و سال 1914(. در سال 1390 ،یی)برزو شودیم ادی HSE یعنوان ارگونومقانون به  نیکه معموالً از ا

شد. این    سیاداره خدمات بهداشت همگانی تأس  لهیوسشد. صنایع به  سیاداره خدمات بهداشت همگانی تأس  لهیوسدر صنایع به

 شد.   یگذارام موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی نامبه ن  1970مرکز پس از چندین بار تغییر نام، در سال 

تصویب رسید که موجب ایجاد اداره ایمنی و بهداشت شغلی و    بهدر زمان ریاست جمهوری نیکسون قانونی    1970در سال  

ار هز  28در سال گذشته    ، یقانون  ی طبق آمار سازمان پزشک  .(1390موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی شد )شاکری و همکاران،

کاهش    97تعداد نسبت به سال    نیاز حواث کار بوده که ا  یناش  نیمصدوم  ناتیمربوط به معا  ،ی پزشک  ناتیمورد از معا  208و  

مربوط به   ددرص  95.2  ،یبه مراکز پزشک  یاز حوادث کار ارجاع   یناش  نیمصدوم  ناتی.از کل معادهدیرا نشان م  یدرصد  1.3

نفر   1753سازمان  نیگزارش شده توسط ا  یحوادث شغل انیتعداد متوف نیدرصد مربوط به زنان بوده است. همچن 4.8مردان و 

 بوده است.

های عمرانی و ساختمانی پرداخته نشده است های آموزشی با رویکرد مراکز آموزش مهارتدر کارگاه HSEبه مقوله مدیریت 

آالت ها صنعتی بااینکه کاربران ماشینها و کارخانهکند. اول آنکه در کارگاهتر میز به این پژوهش را پررنگو علت اصلی اساسی نیا

بدو استخدام و حین کار الزم مربوط به نحوه   هایآموزش های ماهری هستند که  ها و ابزارآالت، کارگران فنی یا تکنسینو دستگاه

 .  انددهیدبه آن را آالت و ایمنی مربوط استفاده از ماشین

راهکارهای الزم  هاکنترل  HSEبخش مجزای مدیریت   را جهت کاهش خطرات و همچنین ایجاد  بهبود   در جهتی الزم 

با    های آموزشی عالوه بر اینکه جامعه هدف هنرجوان کم سن و سالاما در کارگاه؛  رند یگیمبکار   HSEمستمر فرآیند مدیریت  

 ی ایمنی مربوطه هستند بخشهادستورالعمل ها و  ی از دستگاهریکارگبهی نحوه  هادستورالعمل ا  سطح دانش و آشنایی ب  نیترکم

های  الزم و به حداقل رساندن حوادث وجود ندارد. علت دوم اینکه باید توجه نمود کارگاه  هایآموزشنیز در جهت    HSEمدیریت  

صنعتی   –ی تخصصی آموزشی  هاتیفعالمشخصی    زمانمدتو برای  آیند زیرا روزانه    حساببهی کاری  هاستگاهیاعنوان  آموزش به 

این  را در خود جای می از  هاستگاهیادهد.  فرآیند آموزشی کسب مهارت    به  هایقسمت  نیبارترانیزو    نیترخطرناکی کاری 

باشد. این موردنیاز مبرم به توجه زیاد  مسئله ضروری در هر محیط کاری می ترین مهمها در وهله اول  حفظ جان انسان باشد. می

شود که در صورت به ها دارد. نیروی انسانی سرمایه هر سازمان محسوب میو اجرای ملزومات الزم در جهت حفظ جان انسان

شود. در راستای رو میبا چالش روبه  ردنظرمودستیابی به اهداف سازمان یا اجتماع    تیدرنهاعملکرد و    هاآن خطر افتادن جان  

 ها آموزش داده شودبه آن هامهارتقوانین ایمنی در دوران یادگیری   ستیبایمها حفظ جان انسان 
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 مرور ادبیات  . 2

بررس  1389در سال    یاکجوری ک  عبداهلل و متوسط ساختمان  ی هاخطرات موجود در کارگاه  یبه  نتا   یکوچک    ج یپرداخت. 

  ت یریحاکی از ضعف عملکرد مد  1388سال    انیتا پا  1385از سال    یوقوع حوادث کار  یشینشان داد روند افزا  شانیا  قیتحق

کارگر    پلمید  ریز  التیسطح تحص  یسال دارا  30تا    21  یگروه سن  ل. مردان متأهباشدیاستان م  ی هاسوانح و حوادث کارگاه

در اثر حادثه فوت شدند.    دگان ی درصد حادثه د  5/11هستند.    یکارگروه ازنظر حوادث    نیرتری پذبیآس  ی ساختمان  ع یبخش صنا

ناح  شتریب در  است.    هی حوادث  افتاده  اتفاق  افتا  ییهادرصد کارگاه  7/75دست  اتفاق  آن  اند.  بوده  تهیفاقد کم  دهکه حادثه در 

برخوردار   ی نییپا یمنیها از اارگاهدرصد از ک 3/80کارگر بوده است.  منیو فعالیت ناا ی تیریعلت وقوع حادثه عوامل مد نیترمهم

 (.1389،یاکجوریاند )کبوده

پرداختند.  یشغل  یمنیا  زیبه روش آنال  یاو حرفه  یآموزشگاه فن  کیخطرات    یی به شناسا  1390و همکاران در سال    یمحمد

در   یخطرات احتمال  ییآن در شناسا  جیاز نتا  توانیو م  باشدیم  کینزد  قیاست که با موضوع تحق  یاپژوهش تنها مطالعه  نیا

موردمطالعه در   یهاکرده است. رشته   ییدر هر رشته شناسا یاز خطرات احتمال کیهرمطالعه   نیبهره برد. ا یآموزش ی هاکارگاه

 یدرب و پنجره، جوشکار  یسبک، جوشکار   نیماش  راتیتعم  زل،ید  راتیتعم  سات،یتأس  ،یتراشکار  ،یپژوهش شامل درودگر  نیا

خطرات و هم ازلحاظ   یازلحاظ فراوان  هم   یو تراشکار  یدرودگر  یهاکارگاه  ج،ی. بر اساس نتا باشدیم  یصافکار  ،یلوله، فرزکار

ها  کارگاه  نیخود را در ا  یکارآموزان قسمت اعظم کارآموز   شتریعالوه بپرخطر قرار دارند به  ی هادر رأس کارگاه  سکیسطح ر

بدون حفاظ، عدم اتصال    ی هاوجود دستگاه  یها خواهد بود از طرفکارگاه  ریاز سا  شیاحتمال بروز حوادث ب  عتاًیو طب  کرده  یسپر

  ل ینامناسب، عدم استفاده از وسا  یکار  یهاستگاهیها قبل از کار، ادستگاه  یفن  یارت، عدم بازرس  ستمیها به سمناسب دستگاه

تر کارآموزان به دستگاه و از همه مهم  یعدم تسلط کاف   ،ییای میو ش  یکیزیف  آورانیعدم کنترل مناسب عوامل ز  ،یحفاظت فرد

 نیکه احتمال و شدت حوادث در ا  شودیباعث م   یمنیا  یها و عدم وجود دستورالعمل   یو بهداشت  یمنیا  نیعدم آموزش مواز

کمتر   ینسبت به کارگاه درودگر  هاتیحفاظ بوده و تنوع فعال  یدارا  باًیها تقردستگاه  یها باال باشد البته در کارگاه تراشکارکارگاه

ها،  تنوع کمتر دستگاه  لیها به دل کارگاه  ری. ساباشدیها م کارگاه  ریسا   نیپرخطر در ب  یهاتیهمچنان دربردارنده فعال   یاست ول

ح  هاتیفعال رو  سطح  ازنظر  کارآموزان  کمتر  اهم  سکی ضور  درجه  همچن  یکمتر  تیدر  دارند.  خطرات   نیقرار  اساس  بر 

و   یمنیا نیآموزش مواز لی از قب یکنترل  یهاکردن راه اده یکردند که با پ  هیهر خطر، محققان توص سکیو درجه ر شده ییشناسا

ها،  مناسب دستگاه  یمثل حفاظ گذار  ی فن  یهافرسوده، کنترل  یهادستگاه  ینیگزیجا  ،یمنیا  یهادستورالعمل   هیته  ،یبهداشت

مناسب    یحفاظ فرد  لیوسا  هیو ته  یکیارگونوم  ،یی ایمیش  ،یکی زیارت، کنترل مناسب عوامل ف  ستمیها به ساتصال مناسب دستگاه

 را کاهش داد.   سکیسطح ر توانیم

مطالعه    نیا  جیپرداختند. طبق نتا  یسازانبوه  یهادر پروژه  یمنیا  یهاسکیر  یابیبه ارز  1392و همکاران در سال    ریاردش

ارتفاع باالتر از   نیاز پرتکرارتر  اءیاش  نیب   رکردنیو گ  اءیسقوط اش  دن،یسقوط و لغز  نیمحسوب شد. همچن  سکیر  ن یسقوط 

 (.1392ر،یحوادث شناخته شدند )اردش

و    یمنیمخاطرات ا  یابیدانشگاه هنر اصفهان، با ارز  یهاشگاهیها و آزما و بهداشت کارگاه  یمنیا  تیریدرباره مد  ،یپژوهش  در

و بهداشت انجام را    یمنیسطح ا  توانیم  یی هاروش   یبا انتخاب و اجرا  نکهیشده و اآن پرداخته  یو فاکتورها  سکیر  نییسپس تع

 سکیسطح ر  یابیمطالعه انتخاب کرده و به ارز  یباال برا  سکیرا با سطح ر  شگاهیآزما  کیو    رگاهچهار کا  نهیزم  نیباال برد. در ا

  سک، یعوامل ر  ن یترها، مهمآن  قاتیپرداخته شد. طبق تحق  ی حفاظت مل  نامهنییو آ  OHSAS 180001ها بر اساس استاندارد  آن 

 (.93و همکاران، ی. )سهرابدباشیم یمنیا ستنداتها و منقص دستورالعمل  ایو فقدان   یمنیو عالئم ا زاتینبود تجه

 ی وساز مبتندر صنعت ساخت  یشغل  یمنیبهداشت و ا  تیریمد   یهاشاخص  یبندت یبه اولو  94و همکاران در سال    یاراحمدی

ایمنی بهداشت   یهااولویت شاخ  نییمبنی بر تع  سیفازی تاپس  زیآمده از آنالدستپرداختند. نتایج به  ارهیچند مع  یریگمیبر تصم

  ی هاسازه  یمنی. اباشد یگانه م   28  ی هاشاخص  ت یاز اولو  یمحدوده مختلف   انگریب  رگ، کوچک و بز  ی هادر هر گروه از ساختمان
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کوچک و    یهادر ساختمان   Personal protective Equipment (PPE)  یحفاظت فرد  لیاستفاده از وسا  نیجوار و همچنهم

داربست    یمنیطبقه صدا، ا 6از    شیو ب  رگبز  یهادر ساختمان  کهیباالیی برخوردار بود. درحال  طبقه از ضریب نزدیکی  6حداکثر  

ها خطرات صدا،  قرار داشتند. بر اساس مطالعه آن  یباالتر  تی ها در اولوسازه  یارتفاع و گستره عمود  ل یو باالبرها به دال  یگودبردار

 (.1394 ،و همکاران یاراحمدیاول، دوم و سوم قرار دارند ) تیدر اولو بیبه ترت یو گودبردار بیداربست و تخر یمنیا

در مرکز  EFQM یسازمان  یبر اساس مدل تعال  HSEآموزش  یاثربخش یابیبه ارز 1396و همکاران در سال  یرمضان حسن

  ی هاه بر اساس شاخصک  دهدیمطالعه نشان م   نیا  یهاداده  لیکار پرداختند. تحلو بهداشت  ی حفاظت فن  ماتیو تعل  قاتیتحق

  ی منینسبت به مباحث بهداشت، ا رانیو درک فراگ یسطح آگاه  شیافزادر  HSEکارگاه آموزش  ی، برگزارEFQMگانه مدل نه

 یکه برگزار  باشد یم  نیا  انگری مطالعه ب  نیحاصله از ا  ج یدارد. نتا  یداریو مثبت و معن  میمستق  ریتأث  یازلحاظ آمار  ستیزطیو مح

سطح    ع یدر صنا  HSE  تی ریمد  انهکردن سام   نهیدر نهاد  یینقش بسزا  تواندیتوسط مرکز مذکور م   HSE  یآموزش  ی هاکارگاه

 (. 1396و همکاران،  ی)رمضان  کند یم فایکشور ا

  ، یی شناسا 1396( در سال یخراسان رضو یاسازمان آب منطقه ی)مطالعه مورد یعمران یها سک یو همکاران ر ی ثان یجمال

و    یاندازراه  شیدر مرحله ساخت، پ   یستیزطیو مح  ی منیا  ،یبهداشت   یهاسکیر  ن یب  ج، یکردند. طبق نتا  یبندتیو اولو  یابیارز

در مرحله   یستیزطیو مح یمنیا  ،یبهداشت  یهاسکیر  نیخراسان تفاوت وجود دارد. ب  یاآب منطقه   سازمان  یهاپروژه  یاندازراه

کارگران با    ییالزم جهت آشنا  یهابه آموزش   نیخراسان تفاوت وجود ندارد. همچن  یاآب منطقه  سازمان  یهاپروژه  یبرداربهره

و سالم ملزم    یمنیا  زاتیو کارکنان به استفاده از تجه  ن. کارگراشودیالزم داده م   تیاهم  هاتیقبل از شروع فعال   یخطرات احتمال

 یاآب منطقه  سازمان  یهادر ساخت پروژه   یستیزطیو مح  ی منیا  ،یبهداشت  یهاسک یر  یبندو رتبه  یابیارز  ،یی هستند. شناسا

 (. 1396و همکاران،  ی ثان ی)جمال شودیخراسان اجرا م

برنج  یامطالعه  طبق راستا  انیتوسط  در  همکاران  ا  یمنیا  تیریمد  ریتأث  یابیارز  یو  عملکرد  بهبود    ی هاکارگاه  یمنیبر 

 ت یاز اهم  یمنیعملکرد ا  یهاشاخصه  یابیدر ارز  ،یاقدامات اصالح  یسازادهیگزارش حوادث و پ   ،یمنیبهبود فرهنگ ا  ،یساختمان

  یهاکارکنان و انجام آموزش رتبه  یآموزش  یازهاین  نییتع  ، یمداوم گزارش ده  ستمیس  کی  ن یبرخوردار است. همچن  یشتریب

 (. 1396و همکاران، انیاند )برنجرا کسب کرده یبعد یهارتبه یمنیراهکارها و اقدامات ا یاول تا سوم و باق

اولو  یدیرش به  همکاران  کارگاه  یهاشاخص  یبند ت یو  انتخاب  در  تاپس  یهامؤثر  روش  با  طبق   سیپرخطر  پرداختند. 

 است: ریکارگاه پرخطر شامل موارد ز صیتشخ یها براشاخص ریمهم و ز  یهاها شاخصآن یهایبررس

 ها تیفعال ریکارگاه: ساختمان، صنعت، معدن، سا تیفعال •

 تعداد کارگران کارگاه  •

 صادره جهت رفع نقض یهاهیتعداد ابالغ  •

 کارفرما  التیتحص •

 ی منیوجود مسئول ا •

 سوابق حادثه  •

 مجدد  یبه بازرس ازین •

ن کارگاه را نشان دهد بلکه در نظر خطر بودکم  ایپرخطر    تواندینم  ییتنهاها بهاز شاخص  کیمطالعه، هر  نیا  جینتا  طبق

و  یدیاست )رش  تیکارگاه حائز اهم یآمده برادستبه ازیامت یها رواز آن کیوزن هر ریو تأث شده ییگرفتن چند شاخص شناسا

 (. 1396 ،یدیجد

مطالعه  روش موردنظر   نیدر صنعت ساخت پرداختند. در ا  یشغل  تیامن  زیمدل آنال  یبه بررس   دیتوسط رزنف  یادر مطالعه

  داد یاحتمال وقوع هر رو  یابیوساز و ارزدر ساخت  جیرا  یهاتیمراحل مفصل فعال  یبرا  یبالقوه کنترل  یدادهایرو  ییشامل شناسا
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  ی هااستفاده شد که شامل کارگاه  یشیگسترده آزما  یسازادهیپ   کیوساز در  ساخت   هیاول  تیفعال  14کشف    یروش برا   نیاست. از ا

از حوادث خطرناک به دست آمد    یکل  یبرا   شتریب  اتییبا جز  یکم  جیبود. نتا   تیسا  رانیو مصاحبه با مهندسان و مد  یکارشناس

 (.2010و همکاران،  دیها حوادث مرتبط با ارتفاع محسوب شد )رزنفآن نیترو مهم

( نشــان داد کــه اســتقرار سیســتم مدیریــت بهداشــت،  1394)  یـزر و درخشان جـ  مانیپورســل  یهاپژوهش  ــجینتا

حاصـل از آن و بهبود    یامدهـایموجــب کاهــش حــوادث و پ   یمیدر کل چرخــه فرآینــد پتروشــ  ستیزطیایمنــى و مح

داشـته اسـت )درخشان آذر   یامالحظهوضعیـت ایمنـى، بهبود قابل  یطورکلـشـده اسـت و به  ی عملکـرد ایمنـ  یهااکثر شاخص

 (. 2015و همکاران، 

 ی از کار موردبررس  یناش   یهای ماریبروز حوادث و ب  زانیرا با در نظر گرفتن م  یشغل  یمنیا  یهاسک یو همکاران ر  چالت

  ی فن   یهاو بخش عیو صدمات کارآموزان در صنا بیدر مورد آس یجامع  یآمار یهانوع داده چیکردند که ه انیها بقراردادند. آن

ارز  یاحرفه  فن  یهامحل  یمنیا  سکیر  ی ابیو  بر گزارش سازمان  بنا  ندارد.  کارآموزان وجود  کبک کانادا،    یاو حرفه  یاشتغال 

 (. 2007)چالت،  شودیکارآموز هرساله دچار قطع انگشت در طول آموزش م 1 باًیتقر  یکارآموزان در بخش ساختمان

  ج ی وساز انجام دادند. نتادر صنعت ساخت یمهم واصل یمورد از حوادث شغل 255 یبر رو یزیآنال( 2009و همکارانش )  یچ

سالمت    دکنندهیعامل تهد   نیترپروژه مهم  یدر اجرا  شرویپ   ی با خطرها  ی انسان  یروین  ییبود که عدم آشنا  تیواقع  نیاز ا  ی حاک

 (.2009 کاران،و هم ی ها بود )چدر پروژه یانسان یروین

شد. بر اساس   یغنا بررس یسازساختمان ی هاتیو سالمت در سا  یمنی( ا2010و همکاران )  ا یتوسط الر گری د یامطالعه در

و    یمنیا  نیقوان  نیو سالمت در صنعت ساخت غنا وجود دارد. همچن  یمنیا  ی ندهایساختار و فرا  یها، فقدان جدمطالعه آن

شده اکثر کارگران در  انجام  ی هاوجود ندارد. طبق مصاحبه  یمن یمرتبط با ا  ماتساخت و اقدا  ط یمت در ارتباط باکار در محسال

دولت، کارفرما،    بیبه توجه مسئوالن به ترت  ازی و سالمت ن  یمن یا  یگام اول در اجرا  نیاند. همچنشده  بیدوره ساخت دچار آس

 (.2010و منسا،   ا ی)الر باشد یکارگران و جامعه عمران م مانکار، یمشاوران، پ 

ها،  آن  قاتیتحق  جیبر عملکرد پروژه پرداختند. طبق نتا  یمنیا  ت یریمد  ریتأث  ی به بررس  2012و همکاران در سال     چنگ

را شامل    ی منیا  جیترو  ،یمنیطرح آموزش ا  ،ی منیجلسات ا  ،منیکار ا  یهاوهیش  ، یمنیا  یبازرس  - 1  تواند یم  ی منیا  تیریمد  ندیفرا

 ی کتابچه راهنما  ،یمنیتصادفات و گزارش، سوابق ا  یبررس  ،ینوشتار  ی منیا  استیسشامل    یمنیا  تیریاطالعات مد   - 2شود و  

در    یمنیا  تهیشامل کم  یمنیا  ت یریمد  تهیکم  - 3  نیاست. همچن  یرسم  تیو ساختار سازمان امن  ی تصادف  یآمار  لیتحل  ،یمنیا

  ها ست یلچک   هیدر جهت ته  تواندیم مطالعه    نیا(  2012)چنگ و همکاران،    باشدیدر سطح شرکت م  یمنیا  تهیسطح پروژه و کم

 مطالعه کمک کند.  نیبه ا یمنیا تیریمد یدر راستا یو ارائه موارد ضرور یمنیحفظ ا یدر راستا

را که کارگران با    یهاسکیها رکردند. مدل آن  یابیدر هلند را ارز  ی حوادث شغل  یهاسکیر(  2015و همکاران )   سیآنزر

شدند؛    یاب یسه نوع از عواقب ارز  یبرا  ها سکیقرارداد. ر  یگوناگون و خطرات مختلف، با آن سروکار دارند را موردبررس  ی هاتیفعال

ماندگا بازگشت، صدمات  قابل  ا  رصدمات  در  فوت.  را شناسا  سکیر  63ها  آن  قیتحق  نیو  ارز  ییبا خطرات گوناگون  و    یابیو 

 یموردبررس  یهاشغل  انیرا در م  سکیدرجه ر  ن یباالتر  یو ساختمان  ییایمیش  ع یها صناآن   قیتحق  ج یکردند. بر اساس نتا  یبندرتبه 

 (.2015و همکاران،  سیداشتند )آنزر

 ی بررس  یمطالعه هدف اصل  ن یوزارت کار انجام دادند. در ا  یهابا استفاده از داده  یمطالعه مورد(  2016و همکاران  )  ایمنج

پرخطر جهت   ی هاکارگاه  ی بندتیو اولو  رها یبه متغ  ی به وزن ده  تاًیها بوده است که نهاسطح خطر آن  ن ییکار و تع  یهامحل

ف  دیتأک  یادوار  یبازرس سه  است.  شامل  اکتورشده  حوادث  وقوع  نرخ  بر  تع  اثرگذار  مقررات  فقدان  آموزش،    کنندهن ییفقدان 

بازرس  یمنیا  یهات یمسئول با  مرتبط  مقررات  فقدان  تأثباشدیم  یو  فاکتور  سه  م  ریرپذی.   زانیاز حوادث معدن شامل: کاهش 

 (. 2016و همکاران،  اینج)م  باشدیاپراتور م یکار نامناسب و خطا طیخطرناک، مح یهاخسارت کار در مکان
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باال   یبا خطرات شغل ییها گروه ییگر جهت شناسامداخله  یهااستیس یدر خصوص بررس یاو سونگ سو  مطالعه انگی وان

عمده مؤثر در حادثه    یهاشاخص  لیوتحلهیها معتقد بودند که تجزدر کره انجام دادند. آن  ی از حوادث صنعت  یر یجلوگ  یبرا

  یریگاز اندازه  ی . هدف اصلکندیبه تمرکز منابع دارند کمک م  ازیر که ندر معرض خط  یهاگروه  یی به شناسا  تواند یکره م  یصنعت

آس  زانیم و  عوارض  صنعت  یریشگیپ   ،ی شغل  یرهایوممرگ  بیکاهش  حوادث  ا  یاز  در  گروه  قیتحق  نیبود.  بر  تمرکز    ی هابا 

عمده مؤثر    یهارا انجام داد. شاخص  یلجهت کاهش حوادث شغ  رانهیشگیاقدامات پ   توانیکه م  دندیرس  جهینت  نیبه ا  دهیدحادثه

  کیسال سن و دوره اشتغال کمتر از    50  ی کارکن، کارگران زن باال  50وساز و در محل کار با کمتر از  در کارگران صنعت ساخت

.  باشندیمعرض خطر م  در  شتریکمتر از سه سال ب  یسال سن و سابقه کار  50  یدر مورد کارگران مرد، باال  نیسال هستند همچن

 (. 2016و سونگ سو،  انگی)وان 

ا  ییمجزا  یهابخش  جادی، ا2016شده توسط ژول آرتز  در سال  پژوهش انجام  در  یمنیباقدرت نفوذ باال جهت نظارت بر 

ابزار مهم در جهت    کی  تواندیم   یشده که دستورات نظارت  دی تأک  نیاست. همچن  ده یمطرح گرد  ازیعنوان نکار و کارکنان به  طیمح

. در همان  بردیکار را باال م   طیمح  یمنیعنوان بخش نظارت در محل کار، ابه  یشباشد و تمرکز بخ  یشغل   یمنیبهبود سالمت ا

  ر یتأث  یدر کره، به بررس  دیکار و حوادث در بخش تولو بهداشت  یحفاظت فن  یهاته یو کم  هاهیبا عنوان اتحاد  یازمان مطالعه

 ر یتأث  انگریب  قیتحق  نیحاصل از ا  جهی. نتدیگرداز کار مطرح    ی بر کاهش حوادث ناش  یحفاظت فن  ی هاته یو کم  هاهیوجود اتحاد

 (. 2016و حاک ،  انگی از کار بود )وو یکار بر کاهش حوادث ناشو بهداشت یحفاظت فن یهاته یمثبت کم

 ی در کشورها یمنیا یها برنامه یسازادهیباوجود استقرار و پ  نیوساز در جهان، همچنتوجه به پرخطر بودن صنعت ساخت  با

شده  راستا در کشور لبنان انجام   نیدر ا یاصنعت مطالعه نیاز کار در ا یناش یو صدمات باال رهایومو باال بودن مرگ افتهیتوسعه 

نداشته و بعضاً بدون در    منیکار ا  طیمح  کینسبت به    یتعهد  چیه  مانکارانیاز پ   یمین  باًیرتق  دهدیپژوهش نشان م  نیاست. ا

وساز دارند.  ساخت  یهااز مکان  یکم یهایبازرس  زین  مهیب  یها اند. شرکتداشته  یی قراردادها یو بهداشت شغل   ی منینظر گرفتن ا

  نیدر ا  یتوجهقابل  ریتأث  یحوادث شغل  یهاو عدم وجود داده  یمنینسبت به ا  یدولت  نیقوان  یو عدم اجرا  یکمبود منابع بازرس

 (. 2016حوادث دارند )عواد و همکاران ، 

شده  انجام  تیآمده از پژوهش در سه فعالدستبه  جیخطرات کارخانه پرداختند. بر اساس نتا  یبه بررس  یو نمرود  یجاه   قلع

  ییخطر شناسا  12به سمت انبار و قرار دادن بار در داخل انبار بود، درمجموع    توسط کارگران که شامل: گرفتن بار، حمل بار

نامطلوب،    سکیدرصد در محدوده ر  36.36  قبول،رقابلیغ   سکیدر محدوده ر  شده ییدرصد از خطرات شناسا  45.54که    دیگرد

کارخانه و    طیقرار گرفتند. مح  یجزئ  سکیدرصد در محدوده ر  9.09و    دنظریتجد   ایقبول  قابل  سکیدرصد در محدوده ر  9.09

به    85ها کمتر از  آن  سکیر   سطحشدند که چون    یابیعوامل شکست و آثار آن ارز  لیوتحلهی تجز  کیبا تکن  زیدستگاه والس ن

 (.2017 ،یو نمرود یقبول بودند )قلع جاه دست آمد، در محدوده قابل

و اجتناب از خطر پرداخته    ی منیحفظ ا  یها در راستاشدن کارگاه  زینحوه تجه  یرسبه بر  2018-2017در سال    یامطالعه

  ی منیروش ا  ن یکردند.  در ا  ی بررس  ساتیتأس  دمانیبهبود چ  لهیوسبه  ت یسا  ی منیا  تیریمد   یاجرا  ی و همکاران چگونگ   نیشد. ن

  ت یرینشان دادند که مد  هاافتهیپرداخته شد.    یبه روش کم  تی سا   دمانیچ  یهاطرح  یابیارز  یمند برامدل نظام  کیبا ارائه    یشغل

جابه  تیسا  یمنیا پ   زاتیتجه  ییجابا  مرحله  در طول  شا  شیمناسب  ا  یانیاز ساخت کمک  و  کرده  کاهش خطرات   یمنیبه 

 (.2018)وو و همکاران،  کندیم نیتضم یوساز را در مراحل بعدساخت

 روش تحقیق  . 3

  کرد یاستفاده خواهد کرد. در رو  یو کم  یفیک  کردیشده خود از دو رو  نییتع  شیبه اهداف از پ   یابیپژوهش به منظور دست  نیا

داده خواهد    یمانند مصاحبه به جمع آور  یدانیم  یو از روش ها  نیشیپ   اتی با ادب  ییبه منظور اشنا  یاز روش کتابخانه ا  یفیک

  ی دانیاستفاده خواهد کرد. در روش م  ارهیچندمع  یریگ  میتصمعوامل از روش    یبند  تیلوبه منظور او  زین  یپرداخت. در روش کم
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. محقق پردازدیم طیخاص در آن مح یدرباره موضوع  قیو به تحق کندیم یخود زندگ قیجامعه موردتحق انیدر م ی محقق مدت

اطالعات    تواندیکه م  ییتا آنجا  دادها یرو  یعیطب  انیدر جر  یدخالت   چیبلکه بدون ه  دهد،یانجام نم  طیدر مح  یکاردست  گونهچیه

  از ین  یابعد از روش کتابخانه(.  1388ارل،    ی )بب  دهد یم  لیرا تشک  ی مشاهده عنصر اصل  ، یدانیم  قیتحق  ن یادر    کندیم  یآورجمع 

به  یعمل قاتیموجود به تحق اتیفرض یو بررس قیبه هدف تحق  یابیموضوع و دست یقاتیپژوهش در مورد شکاف تحق یاست برا

 ق یاز موضوع موردنظر در جامعه مورد مطالعه به تحق  د یجد  ی اهداده  افتن ی روش محقق به    ن یپرداخت. در ا  ی دان ینام روش م

پروژه ها  نیا  پردازد؛یم از مهندسان و کارشناسان  آنها زمان   شودیم  لیتشک  یعمران  یجامعه مورد مطالعه  مشخص    یو تعداد 

 .ستا ازین  ی دانیبه روش م HSEشناخت عوامل  یبرا نیبرسد. بنابرا یتکرار یکه پژوهشگر به داده ها شودیم

  ن ی. در ادیارائه گرد  ونیتوسط هوانگ و    1981روش در سال    نیاست. ا  اره یچندمع  یریگمیاز فنون تصم  ی کی  س یروش تاپس

  mشامل    یهندس   ستمیس  ک یعنوان  به  توانیو هر مسئله را م  رندیگیقرار م  ی ابیشاخص مورد ارز  n  لهیبه وس  نهیگز  mروش  

فاصله را با    نیکمتر  د یبا  یانتخاب   نهیمفهوم بنا شده است که گز  ن یبر ا  کینتک  نیدر نظر گرفت. ا  یبعد  n  یفضا  کینقطه در  

(  - ^A_iحالت ممکن،    نی)بدتر یمنف  آلدهیحل افاصله را با راه  نیشتری+( و ب^A_iحالت ممکن،    نیمثبت )بهتر  آلدهیحل اراه

 داشته باشد. 

 اند از:  روش عبارت نیا ییربنایز مفروضات

  ی کم   ای   یفیشاخص اعم از ک  تیمطلوب  گریدعبارتباشد؛ به  یکاهش  ایو    یشیافزا  کنواختیطور  به  دی هر شاخص با  تیمطلوب

 نیباشند تا بتوان بهتر  یشیافزا  ای   یشکاه  کنواختیطور  به  دی ها بااست. شاخص  یکاهش  ای  ی شیمقدار آن همواره افزا  رییبا تغ

 کرد.  ی تلق یمنف آلدهیارزش آن را ا نیرمثبت و بدت آلدهیارزش موجود آن را ا

 باشند.   گریطرح شوند که مستقل از همد یابه گونه  دی با ارها یمع

صورت  به  ی مثبت و منف  آل دهیحل ااز راه  هانهیاز واحد است، فاصله گز  ریغ  یمعموالً مقدار ارها یمع نیآنجا که نرخ تبادل ب  از

 . شودیمحاسبه م ی دسیفاصله اقل

 است. ریپذمسئله( امکان کیتوأم با هم در   ی)حت یمثبت و منف یارهایدر صورت وجود مع یریگمیتصم

سلسله    لیمانند تحل  ی در روش  که یقرار داد، درحال  یرا مورد بررس  اریمع  یتعداد قابل توجه  توانیم  نهیگز  نیبهتر  نییتع  یبرا

 وجود دارد.  ییها تیمحدود نهیزم نیعمالً و ذاتاً در ا یمراتب

 پاسخگو است.   یبه خوب اریو مع نهی گز یادیتعداد ز یسرعت مناسب است و برا یروش ساده و دارا نیا

 است. سریم  یو کم یفیک ی ارهایبا وجود مع یریگمی کرد و تصم یرا کم ی فیک یارهایمع توانیم یروش به راحت نیا در

مقدار    نی. اشودیم  انیب   یصورت عددبه  هانه یگز  ریبرتر، رتبه سا  نهیگز  نییاست و عالوه بر تع  یصورت کمبه   ستمیس  یخروج

 . کندیم انیروش را ب نیا یقو  هیاست که پا ینسب ی کیهمان نزد  یعدد

 مشاهده کرد.  یصورت عددبه ها نهیگز یبندرتبه  یرا بر رو  ارهایمع تیاهم بیضر ریامکان وجود دارد که بتوان تأث  نیا

 است:   ریشامل مراحل ز  سیمسئله به روش تاپس کی حل

 م یتصم سیماتر لیتشک

 لیتشک   ریصورت زبه  میتصم  سیمختلف، ماتر  یارهایمع  یبرا  هانهیهمه گز  یابیو ارز  هانه یو تعداد گز  ارهای توجه به تعداد مع  با

 : شودیم

X = [■(X_11&…&X_1n@…&…&…@X_m1&…&X_mn )]در آن    کهx_ij  نهیعملکرد گز  i (i=1,2,…,m)  

 است. j (j=1,2,…,n) اریدر رابطه با مع
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 اس یمقیب  سیماتر لیتشک

 . شودیم ل یشده تبد اسیمقیب   سیماتر کیبه   یدسیبا کمک نرم اقل یریگمینرمال تصم  سیماتر

R = [■(r_11&…&r_1n@…&…&…@r_m1&…&r_mn )] 

r_ij=x_ij/√(∑_(i=1)^m▒x_ij^2 )    ,     i = 1,…….,m ; j = 1,…….,n 

 ارها یبردار وزن مع نییتع

 :  شودیم فیتعر ریصورت زبه ارها یبردار وزن مع ،یریگمیمختلف در تصم  یارهایمع تیاهم بیمرحله با توجه به ضرا نیا در

W_j= [w_1.w_2. ….w_n ] 

 مربوطه است. یارهایمع تیاهم بیضر Wبردار  عناصر

 نیوز  اسیمقیب  سیماتر لیتشک

به   ی صورت اعداد قطعبه نیوز  اسیمقیب  س یضرب شده و ماتر ها نهیاز گز ک یها در هر از شاخص کیمرحله وزن هر نیا در

 : د یآیدست م

v_ij=w_j  r_ij       ,     i = 1,…….,m ; j = 1,…….,n 

 . باشدیها م شاخص یبه دست آمده برا  یهااز وزن  یقطر یسیماتر Wو  نیوز اسیمقیب س یماتر Vمعادله فوق،   در

 ( -^A_i) یمنف  آلدهیحل ا+( و راه^A_iمثبت ) آلدهیحل اراه نییتع

 عملکرد:   نیترنییو پا نیباالتر

A^+ = {(max v_ij│j∊ J_1 ) , (min v_ij│j∊ J_2 )| i= 1,2,…..,m} 

A^- = {(min v_ij│j∊ J_1 ) , (max v_ij│j∊ J_2 )| i= 1,2,…..,m} 

A_i^+= (v_1^+, v_2^+,…, v_n^+) 

A_i^- = (v_1^-, v_2^-,…, v_n^-) 

 :کهی طوربه

J_1 { =1,2, …, n ها{ به ازاء عناصر مثبت شاخص |   

J_2 { =1,2, …, n ها{ شاخص یبه ازاء عناصر منف |   

 :یمثبت و منف آلدهیفاصله از ا محاسبه

d_i^+ = √(〖(∑_(j=1)^n▒〖v_ij- v_j^+)〗〗^2 )   , (i=1,2,…,m) 

d_i^- = √(〖(∑_(j=1)^n▒〖v_ij- v_j^-)〗〗^2 )   , (i=1,2,…,m) 

 )شاخص شباهت(:  آلدهیحل ابا راه نهیهر گز ینسب یکینزد زانیم محاسبه

C_(i )= (d_i^-)/(d_i^-+d_i^+  )  , (i=1,2,…,m) 

تر باشد، مقدار  مثبت مشابه  آلدهیموردنظر به ا  نهی. هرچه گزکندیم  رییتغ  کیصفر و    نی( بC_(i )شاخص شباهت )   مقدار

گاه  مثبت منطبق باشد، آن  الدهیا  نهیبر گز  یانه یخواهد بود. کامالً روشن است که اگر گز  ترکینزد  کیشاخص شباهت آن به  

  نهیبر گز  یانهیکه گز  یخواهد بود و در صورت  کی  ی صفر و شاخص شباهت آن مساو  یاومثبت مس  آلدهی حل افاصله آن تا راه

صفر خواهد بود.    یصفر و شاخص شباهت آن مساو  یمساو  یمنف  آلدهیحل اگاه فاصله آن تا راهمنطبق باشد، آن  یمنف  آلدهیا
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شاخص شباهت است در رتبه اول و    نیشتریب  یکه دارا  یانهیبر اساس مقدار شاخص شباهت، گز  هانهیگز  یبندرتبه  یلذا برا

 . ردیگیشاخص شباهت است در رتبه آخر قرار م نیکمتر یکه دارا یانه یگز

 جمع آوری و تحلیل داده  . 4

   ی عمران  ی در پروژه ها  ستیز  طیبهداشت و مح  ، یمنیگذار در ا  ریعوامل تاث  ییشناسا  یبرا  یف یاطالعات ک  یآوربه منظور جمع 

  ی گلوله برف   یریروش نمونه گ  یجامعه آمار  لیسال مصاحبه شد. به جهت تشک  15  یپروژه، با سابقه باال نیبا خبرگان فعال در ا

  ن یاز فعاالن در ا  ی که همگ1است، انتخاب شده است. پس از مصاحبه با خبرگان مطابق با جدول    یتصادف   ریروش غ   کیکه  

 مصاحبه   انجام  از  پس.  شد  متوقف  ها  مصاحبه  ازدهمی پس از مصاحبه با نفر    د،ینظرات جد  افتی عدم در  لیهستند، به دل  نهیزم

گذار در    ریعامل تاث  21از وجود    ی حاک  جیکه نتا   تندقرار گرف  یو بررس  لیمحتوا، مورد تحل  لی تحل  کردروی  از  استفاده   با  آنها   ها، 

 دارد.  یعمران ی در پروژه ها ستیز طیبهداشت و مح ،یمنیا

 جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان  .1جدول 

 نوع سازمان سابقه)سال(  گرایش  مقطع تحصیلی نقش سازمانی  کد ردیف 

1 P1  پیمانکار  16 عمران لیسانس  سرپرست کارگاه 

2 P2 کارفرما  23 سازه  فوق لیسانس عمران   پروژه  ریمد 

3 P3 کارفرما  19 عمران لیسانس یفن دفتر 

4 P4 پیمانکار  21 عمران لیسانس یفن دفتر 

5 P5 پیمانکار  19 زلزله فوق لیسانس  یفن ریمد 

6 P6 پیمانکار  21 برق  فوق لیسانس  کارگاه سرپرست 

7 P7 پیمانکار  16 عمران لیسانس عامل ریمد 

8 P8 مشاور 19 معماری  فوق لیسانس   پروژه  ریمد 

9 P9 مشاور 22 مدیریت فوق لیسانس  کارگاه سرپرست 

10 P10 مشاور 22 راه  فوق لیسانس  طراح 

  ، یمنیبه موضوعات ا  یها چندان رقبت که آن  شودیمشخص م  مانکارانیو پ   رانیصورت گرفته در گفتگو با مد  یهایبا بررس

ندارند؛ چنانچه    یراستا نظارت کامل   نیدر ا  زین  ییاجرا  یهادستگاه  نی. همچندهندیدر کار خود نشان نم  ستیز  طیبهداشت و مح

در صنعت    گرید  یهاها و شاخه صنعت  ریبا سا  سهیمقا  در  اصالً لحاظ نشده است.  HSEموارد    مانکارانیاز پ   یاریبس  یفن  یابیدر ارز

م مهارت  شودیساختمان، مشاهده  کم  لحاظ شاخص  نیترکه  به  تحص  یآموزش  یهاافراد  دوره  التی) سطح     یهاو گذراندن 

 یتخصص  آالتنیکار با ماش  یخاص برا  یتخصص  یهاآموزش   ازمندیسطح ممکن قرار دارند ، که معموالً ن  نیترنییمختلف ( در پا

وساز از ساخت   صنعت  .شودیپرخطر م  اریبس  یرفتارها  جادیباعث ا   یحوزه کار  نیافراد در ا  یبودن سطح آگاه   نیی. پاد باشنیم

در    فرماشیصورت خوکه به   یقیو وجود اشخاص حق  باشندیم  یاصل  مانکاریپ   رمجموعهیکه ز  یجزئ  مانکارانیپ   یریکارگنظر به

شده    سینودست  یاز قراردادها  مانکارانیاز پ   یاریبس  گرید  یاز سو  شوند؛ یم   عیصنا   گریاز د  زی باعث تما  کنند یم  تیکارگاه فعال

مسائل    نیتر، که عموماً کوچک  ندینمایاستفاده م  شودیها واگذار ماز کار مربوطه به آن   یکه بخش  گرید  مانکارانیپ   ایبا افراد  

تا    شودیسبب م  یساختمان  یهاخصوص در کارگاهکارگران به   یبودن سطح فرهنگ  نییپا.   شودیها لحاظ نمدر آن   زین  یمنیا

رواج داشته باشد.    ییکار در سطح نسبتاً باال  طیموارد ممنوعه در مح  ریاستعمال مواد مخدر و سا  رینظ  یفرهنگ   یموارد ناهنجار

  لیبه دل  یاز طرف  عیصنا  ریها و سا کارخانه  . درتاس  یو به دنبال آن بروز حوادث کار  یاریموارد ،کاهش سطح هوش  نیا  جهینت

 یطیشرا  نیقرار دارد، احتمال وقوع چن  تیریمد  اریمناسب که در اخت  یکنترل  یبا توجه به ابزارها  گرید  یالزم و از سو  یهاآموزش 

خود   ، یصنعت  ی ندهایفرا  ر یبا سا  سهیدر مقا  ی عمران  ی هاخاص کارگاه  تیو وضع  نوع  . باشدیم  ی عمران  ی هاکمتر از کارگاه  اریبس

بروز بس ا  یاریعامل  و مسائل  بهاست. در کارخانه  یمنیاز مخاطرات  دائمها، کارها  تکرار   یصورت  تول  یو  انجام   دیدر خطوط 

  ی هاتیفعال  کهیتالش کند؛ درحال  یمنیا  یارتقا  تیتا در بهبود وضع  دهدیفرصت م  تیریبه مد  یتکرار  تیوضع  نی. اشودیم

  ی انسان  یرویو ن  ل یها )وساکارگاه  زیتجه  یموضوع در ساختار کل  نینبوده که ا  یصورت تکراربه  یعمران  یارهاشده در ک انجام
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  با   .شودیگرفته م   ده یاز نکات و موارد ناد  یاریپروژه بس  انیبودن در پا   ی موقت  لیکه به دل  شودیم  دهید  یبه خوب  زیموجود ( ن

حفاظت   یعال  یو بهداشت کار مصوب شورا  یحفاظت فن  یها نامهنیی، آ  یساختمان  یها  در کارگاه  یمنیحوزه ا  تیتوجه به اهم 

 یریشگیو پ   یمنیا  یهاحداقل  یسازادهیجهت پ   ع، یمشاغل صنا  هیدر کل  یسرفصل با موضوعات کاربرد  65از    ش یبه تعداد ب  یفن

و    یساختمان   یهاها که در کارگاهاز آن  ی است که در ادامه به برخ  دهیگرد  ن یتدو  ساراتخ  لیاز بروز حوادث و ممانعت از تحم

 : شودیاشاره م رند یگیمورداستفاده قرار م یعمران

 ی ساختمان یهاکارگاه یحفاظت نامهنییآ –

 ی در کارگاه ساختمان یمنیا نامهنییآ –

 کارگاه  یحفاظت و بهداشت عموم نامهنییآ یعمران آالتنیکار با ماش یمنیا –

 کار در ارتفاع یمنیا نامهنییآ –

 فتراکیل یهانیماش یمنیا نامهنییآ –

 انفجار مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل یحفاظت نامهنییآ –

 در کارگاه  یسوزو مبارزه با آتش یریشگیپ  –

 کارگاه  یمنیعالئم ا نامهنییآ 58ماده  ییضوابط اجرا –

 مانکاریامور پ  یمنی ا نامهن ییآ ییدستورالعمل اجرا –

ها  آن   یبر حسن اجرا  هیساختمان و نظارت عال  ینکات الزم االجراء در مقررات مل  یتمام  حیصح  یریکارگاست با به  ی هیبد

جامعه برداشته خواهد   تیها و در نها به پروژه  یلیتحم  یهانهیاز هز  یریو جلوگ  یکاهش حوادث کارگاه  یدر راستا  یگام بزرگ

پروژه   یتنها موجب کاهش زمان اجراساختمان نه  یاز مجموعه مقررات مل  یو مهندس  یگام و هوشمندانه فنبهگام  یرویشد؛ لذا پ 

 واهد بود. ( در کشور خHSE) ستیز طیو مح یمنیسطح سالمت، ا یبلکه متضمن ارتقاء و تعال گردد،یصنعت م تیفیو بهبود ک

اقتصاد  یدهبهداشت، بهره  ش،ی آسا  ،یمنیا  نیتأم از اصل  یمناسب و صرفه  ساختمان   یاهداف مقررات مل  نیتریفرد و جامعه 

بودن و سازگار بودن آن  یبودن، اختصار یالزام سازد،یم زیمتما نیقوان ریساختمان را از سا ی. آنچه مقررات مل شودی محسوب م

  ن یتا از ا  باشد،یم   طیو مح  میو اقل  یتوان اقتصاد  ،یمصالح ساختمان  تیو کم  تیفیماهر، ک  ی نانسا  یروین  ثیکشور از ح  طیبا شرا

 ممکن گردد.   گفتهشیپ  یهابه هدف لین قیطر

مدون ،    یهانامهنییو آ  یمنیا  یهاداشتن دستورالعمل   رغم یعل  ،ی ساختمان  یکارها  یبرا  یطورکلو به  یعمران  یهاپروژه  در

ا  اتییوجود جز  متأسفانه ناکارآمد در  ا  نیفراوان و بعضاً  حالت فقط در قفسه   نیاسناد در بهتر  ن یمتون سبب شده است که 

از    یقدراسناد هم مهندسان پروژه معموالً به  ن یبه استفاده از ا  ل یدر صورت تما  ی . حترندیقرار بگ  یعمران  یهاکتابخانه شرکت

زمان بندهاتحت  ینظر  تمام  انجام  امکان  که  هستند  درنتدستورالعمل   نیا  یفشار  ندارد.  وجود  آ  جه،یها  به  و    هانامهنییعمل 

  ت یریمد  یبرا  یگرید  سند  شده است.  لیتبد  یاقه یامر سل  ک یبه    یساختمان  یهاها و کارگاهدر شرکت  یمنیا  یهادستورالعمل 

سند    نیشود. ا  یسیبازنو  د یمختلف با  یهاپروژه  یدارند و برا  ریمتغ  یتیکه ماهشده است    شنهادیپ   یساختمان  در کارگاه  یمنیا

کار    یبرا  یمنیا  طیمح  توانیسند، م  نیاست. با استفاده از ا   HSE Planپروژه    ستیز  طیبهداشت و مح  ،یمنیدرواقع برنامه ا

کار پروژه  گرانکردن  چک  جاد یا  یساختمان  یهادر  برا  ی منیا  یهاست یلنمود.  م  یهم  مذکور   یرویپ   زانیکنترل  اسناد  از 

موجود استفاده    ی هانامهنییاز آ  توانیم  ، یمنیا  یهانگارش دستورالعمل   یاست که برا  حی. الزم به توضرند یگیمورداستفاده قرار م

درحال ا  کهینمود.  برنامه  مح  داشتبه  ،یمنی نگارش  کنترل    ،ی کارگاه  تیسا  دیبازد  ازمندین   HSE Planپروژه    ستیز  طیو 

  ی منیا  یهاسکیر  هیروش، کل  نی. به اباشدیپروژه م   ییاجرا  ی هاروش  یابیپروژه و ارز  یبندتوجه به برنامه زمان  ، ییاجرا  یهانقشه 

  ن ی. ازآنجاکه تدوگردد یم  یزیرها برنامهبا آن  مقابله  یو برا  شوندیم   ی ابیو ارز  ییپروژه خاص، محتمل باشند، شناسا  کی  یکه برا

  یباشد، جداساز  دهیبه اتمام رس  ییاجرا  ات یاز شروع عمل  شی پ   د یبا   HSE Planپروژه    ستی ز  طیبهداشت و مح  ، یمنیبرنامه ا

  ی اصل  خواستگاه  .گرددیپروژه م   یمنیبرنامه ا  یسازدر آماده  عیها، سبب تسردر قالب دستورالعمل   یمنیا  ت یرینکات متداول مد

HSE  با در نظر   نیو کنترل پروژه، همچن  ی بندتمام جانبه طبق برنامه زمان  یو در صورت بررس  باشدیم  یو طراح  دهیدر فاز ا
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و مقررات    نیقوان  تیملزم به رعا  زین  مانکاریبارز از طرف کارفرما، پ   ی هاخطرات و جنبه   سکیر  یابیو ارز  ییپروسه اجرا  هیگرفتن کل

 ی مانکاریصورت پ به  یساختمان  ی هاو کارگاه  یمل   یهادر پروژه  ییااجر  یهاتیاز کار و فعال  ی اعظم  بخش   بود.  هدمربوطه خوا

 ن یو همچن  ی ساختمان  یبودن کارها  ی . متأسفانه با توجه به فصلشودیثبت م  مانیپ   یدر قرارداد همکار  اتییو جز  شود یانجام م

جا  راتییتغ دل  ینیگزیو  به  کارکنان  هز  تیاهم  ر،کا  تیماه  لیمداوم  و  مقوله    نه،یزمان  به  افراد   HSEکمتر  و  شده  توجه 

کنترل   یکه برا  ییاز ابزارها  یک ی  .  انددهیند  نهیزم  نیدر ا  یکه آموزش کاف   شوند یبکار گرفته م  یمانکاریامور پ   یبرا  رمتخصصیغ 

  ق یآن از طر  دی و تائ  HSEمفاد    یاجرا   یبرا  یبودجه کاف  صیتخص   رد،یمورداستفاده قرار گ  یستی ها بادر پروژه  مانکارانیعملکرد پ 

 آور لزام را ا  هایکارسربار و دوباره  یهانهیکاهش هز  یبرا  یمنیا  تیو تعهد به آن، رعا  HSEخواهد بود. اعتقاد به    تیوضعصورت 

مهم در    نیپروژه ها خواهد شد که ا  داری در پروژه ها منجر به توسعه پا  HSEالزامات    یریو بکارگ  تیرعا   ی . به طور کلدی نمایم

با شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، بهداشت و محیط زیست پروژه های عمرانی پرسشنامه    است.  ل یتوجه به عوامل ذ  گرو

نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت. با جمع آوری پرسشنامه    7تاپسیس که بصورت جداول ماتریسی است، آماده و در اختیار  

 ه با استفاده از میانگین هندسی داده ها بررسی و عوامل اولویت بندی شدند. های دریافتی و تبدیل آنها به یک پرسشنام

 تاپسیساولویت بندی عوامل به روش  .2جدول  

 وزن  عوامل  اولویت 
 0.095 ینشانو آتش یمنیا زاتیتجه تیوضع  1
 HSE 0.081 ستیلچک 2

 0.076 ی انسان یروی ن تیوضع 3
 HSE 0.073 لیبا کارکنان و گفتگو درباره مسا میداشتن ارتباط مستق 4

 0.065 مانکار یپ HSE یعملکرد یهاسوابق و شاخص  5
 0.063 ی جار یها تیفعال سکیر یابیخطرات و ارز ییشناسا  6
 HSE 0.057 ی هاها و برنامهاهداف مدون، طرح ،یمشوجود خط 7

 0.056 ی منیفرهنگ ا 8
 0.052 مینظارت مستق 9

 0.051 کارکنان  قیتشو 10
 HSE 0.046 آموزش  11

 0.043 هادر پروژه  HSE مسئول کارشناس نییتع 12
 0.042 یمانور اموزش یبرگزار 13

 HSE 0.039 و نظرات کارکنان درباره  شنهادهایپ یآورجمع  ستمیس جادیا 14

 0.034 حوادث لیوتحلهیو تجز یبررس ،یگزارش ده  15

 0.032 در کارگاه   HSE الزامات یریبکارگ 16

 0.031 مشارکت کارکنان  17

 0.025 ارشد تیریتعهد مد 18

 0.021 یتنش روح 19

 0.017 و کارکنان  تیریمد یریپذتیمسوول  20

 HSE 0.001 یادوره  یدها ی بازد 21

 

،  HSE  ستیلچکی،  نشانو آتش  یمنیا  زاتیتجه  تیوضع  باتوجه به محاسبات انجام شده به روش تاپسیس مشخص شد 

  HSE یعملکرد یهاسوابق و شاخص و  HSE لیبا کارکنان و گفتگو درباره مسا میارتباط مستق داشتنی، انسان یروین تیوضع

 پنج عامل مهم و تاثیرگذار در ایمنی، سالمت و محیط زیست به شمار میرود.    مانکاریپ 

 جمع بندی و نتیجه گیری . 6

سالمت   یعنیمنجر شده است که خواسته به حق انسان،  ،یعیانسان از منابع طب هیرویو برداشت ب یتکنولوژ دهیچیپ  ندیفرآ

روند    ،یعیاز منابع طب  یو گسترش استحصال انرژ   یقرار گرفته و با انقالب صنعت  یتوجهیمورد ب  ست،یز  طیانسان، جامعه و مح
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  ا ی وقوع حوادث گسترده و منجر به فوت    گر،رانیو  یو انفجارها  هایسوزتشکه آ  ی . روندردیبه خود بگ یاو هشدار دهنده  یبحران

مح  تیمعلول فعال   یهایماری ب  ،یکار  یهاطیدر  از  مح  تیگوناگون حاصل  ناش  راتیتاث  ، یصنعت  یهاطیدر  فقدان   ی مخرب  از 

 ک،یولوژیبه فقر ب  نیزم  یازن، ابتال  یظتحفا  هیرساندن به ال  بیو آس  ستیز  طیمح  عیوس  بیدر جامعه، تخر  یبهداشت صنعت

غذا و    دیو منابع تول نیزم  ی اتیح یهاستمیدر اکوس ندهیفزآ  ی آلودگ عت، یقابل جذب در طب ری غ  ی و پسماندها  عاتیگسترش ضا

  د جایا  نیاوست. بنابرا  ی بشر و مراد زندگ  ات یح  دیانسان کل  یو روح   یو حفظ سالمت جسم  اتیح  ی از آن است. بقا  یی ها... گوشه

و    یبهداشت  یهاب یاز آس  یریالزم و جلوگ  یهایمنیبه ا  یاب یدست  ، یحفظ و گسترش سالمت  یمناسب برا  یو توسعه ساختارها

 است.  یضرور یستیز طیمح

پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر   نیالخصوص صنعت ساخت ا یمختلف عل عیدر صنا HSEموضوع  تیبه اهم باتوجه

داده    یجمع آور  یبرا  یفی ک  کردیانجام شد. در رو  ی و کم  یف یک  کردیمهم از رو  ن یکند. ا  یرا بررس  ستیز  طیسالمت و مح  ،یمنیا

از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل   ی افتی در  یاز پرسشنامه استفاده شد. داده ها  ی و در روش کم  افتهی ساختار    ریغ   یاز مصاحبه ها

 هستند.  یتیچه وزن و اولو یشده دارا یی شد که مشخص شد عوامل شناسا یبررس سیو روش تاپس

  یی شناسا  ا ی  یمنیحفظ ا  یکارگاه ها در راستا  ت یریبه نحوه مد  شتریاست که ب  نیاز ا  یحاک   نیشیپ   یپژوهش ها  یبررس

و همکاران،   ایسطح خطرات در کارگاهها بوده است) منج  نیی در کارگاه و تع  یمنیخطرات موجود در کارگاهها، استقرار برنامه ا

خطرات کارگاه به    یتر به بررس  یمیمطالعات قد   نی(. همچن2017  ،ی و جاه  2016؛ عواد و همکاران،  2016  انگ،ی؛ وان  2016

بوده است. در حال2010  ا، یو الر  2009و همکاران،    ی بوده است) چ  یو حوادث کارگاه  یصورت مطالعه مورد   کهی( معطوف 

  ن یا  ی به پروژه ها  ی انیشا  ککم   ی عمران  ی پروژه ها  ستیز  طیسالمت و مح  ی منیگذار در ا  ریعوامل تاث  یی پژوهش حاضر با شناسا

 پژوهش ها دارد.  ری ر با ساآشکا یو تفاوت  کندیحوزه م

در صدر    د یبا  ستیز  طی انسان، جامعه و مح  یسالمت  دار،ی به توسعه پا  لین  یکه برا  انددهیرس  جهینت  نیهمه کشورها به ا  امروز،

 ط یبه حفاظت از مح   رانی. خوشبختانه اختصاص فصول پنجم و هفتم برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور اردیقرار گ  هات یاولو

 ان ی. الزم است که در جرباشدیم  HSEکشور به سمت مقوله    کردینشان از رو  زین  ،یزندگ  تیفی سالمت و بهبود ک  یو ارتقا  ستیز

امر در    نیشود و ا  جادیتعادل ا   یاو بهداشت حرفه  یسالمت  انیو سالم، م  داری به توسعه پا  یابیبه منظور دست  ،یتوسعه اقتصاد

و    یمنیهمواره به خاطر داشت که سه مقوله بهداشت، ا  د ی. با ردیمورد توجه قرار گ  ش یاز پ   شیتوسعه کشور، ب  یزیرمهبرنا   ندیفرآ

. در جهان  گردد یتر مو گسترده  شتریکار به مراتب ب  یوردارند و اثر همزمان آنها در بهره  گریکدی بر    ییاثرات هم افزا  ستیز  طیمح

اساس آن عمل شده است،   بر  یسه موضوع مطرح شده است و تاکنون به طور جد نیا قیدوم بحث تلف ی پس از جنگ جهان زین

از   کی. فقدان هرشودیم  یجامعه، نشانه تمدن و سطح فرهنگ مردم جامعه تلق  کیدر    HSE کپارچهی  یسازادهیکه پ   یبه طور 

و    HSEسالمت در مبحث    یداشته باشد. با توجه به نقش محور  کپارچهی  ی تیرینظام مد  نیبر انسجام ا  ی منف  ریتاث  تواندیآنها م

.  شودیم ده یبه حوزه بهداشت طلب تریانسان است، توجه جد ی سه موضوع حفظ سالمت و زندگ نیاز ا کیهر   یال هدف ع  نکهیا

از بروز    یر یبه طور موثر به اهداف خود برسد که سبب جلوگ  تواندیم   یزمان  یصنعت  یهاط یدر مح  HSE  تیریمد  ستمیس  کی

الزم است   لیدل  نیگردد. به هم  یبازده کار  شیو افزا  ستیط زیحفظ منابع و مح  ،یو صدمات جان  یحوادث، کاهش خسارات مال

گردد و اقدامات کاهش دهنده    یابیو ارز  ییشناسا  کیستماتی و اموال به طور س   ستیز  طیکننده افراد، مح  دی تهد  یهاسک یکه ر

  ی هاسکیکار انجام شود. ر  یروین  یاز بهداشت و سالمت جسمان  انتیص  یدر راستا  یآنها اجرا شود؛ الزم است که هرگونه اقدام

گردد   یابیپرسنل به طور مرتب ارزش  تیگرفته شود. صالح  ش یدر پ   یمناسب  ریگردد تا تداب  یابیارز  کیستماتی طور سبه  یبهداشت

به طور مکتوب   د یبا   منیناا   طیشرا  ای و اجرا شود. هر نوع حادثه، شبه حادثه    م یمناسب تنظ  ی آموزش  یهادنبال آن برنامهو به  

. تجارب به دست  ردیاز وقوع مجدد آنها عملکرد مناسب صورت پذ  یریشگیپ   یو برا  رد یقرار گ  لی و تحل  هیگزارش شود و مورد تجز

استفاده    نده یآ  اتیعمل  یبرا   ی رسانده شود و در آمادگ  ی اتیعمل  یواحدها  هیبه اطالع کل  کیستمات یطور سبه  ز یآنال  نیآمده از ا

درون   یهایو بازنگر  هایبازرس  ها،ی زیکنترل شود. در هنگام انجام مم  یابه طور دوره  HSE  یمشخط   یاجرا  یتیشود. در هر فعال
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آن   یبرا  دی سازمان با  کیدر    HSEفرهنگ    یسازادهیبه منظور پ   شود.  یابیارز  زین  HSE  ییکارآ   زانیالزم است که م  یسازمان

 برگزار نمود.  یسطوح سازمان هی کل یرا برا یمناسب یآموزش ی هانمود و دوره تیرا تقو رانینمود، تعهد مد نییرا تع یارزش خاص

 مراجع 

 (. روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا. انتشارات قومس. 1387مشیری, ر. )  وآسایش, ح.,  

 (. آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها، کارگاه ها و گلخانه ها. دانشگاه محقق اردبیلی.1396. )HSEاعضای کمیته علمی  

 ل امور رفاهی و خدمات گروه بهداشت و درمان. (. علل بروز حوادث. اداره ک1382افشارزاده, ع. )

 های ساختمانی. تهران: دانشگاه معماری و هنر پارس. (. مدیریت ایمنی پروژه: با رویکرد پروژه 1394گالبچی, م. )  وامیری, م.,  

ده از روش تحلیل ایمنی (. ارزیابی رسک های موجود در عملیات تخریب ساختمان ها با استفا1393روانشادنیا, م. )  وامیریان فر, ا.,  

 ( و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آن. دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری. JSAشغلی)

واحدی. پایان نامه کارشناسی    600(. بررسی ارتباط جو ایمنی و رفتار ایمن دریک کارگاه ساختمانی انبوه سازی  1390اوستاخان, م. )

 س. ارشد دانشگاه تربیت مدر

 (. روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. 1396حجازی, ا. )  وبازرگان, ع., سرمد, ز.,  

(. الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در ساخت و سازها و پروژه های عمرانی. ، سومین کنگره  1394مختاری آذر, ا. )  وبخشوند, ا.,  

خانه دائمی کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید  بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران، دبیر 

 بهشتی.

(. رزیابی ایمنی در پروژه های ساخت و تدوین شاخص های کلیدی عملکرد ایمنی به منظور ارتقا سطح ایمنی ساخت.  1390برزویی, ا. ) 

 پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس. 

(. ارزیابی تاثیر مدیریت ایمنی در بهبود عملکرد ایمنی کارگاه های ساختمانی و ارائه راه  1396تقی نژاد, ا. )  و, ا.,  برنجیان, ج., لطفی

 کارهای مناسب. چهرمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

 ارات نی.(. طراحی پژوهشهای اجتماعی. )ح. چاوشیان, مترجم( تهران: انتش1384بلیکی , ن. )

(. نقش مهندسی مجدد در ایمنی کارگاه های ساختمانی. اولین کنگره ملی  1393مدیر شانه چی, ف. )  وبهزادی پور, ح., نادری, ن.,  

 مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی. 

 (. 3)3فصلنامه سالمت کاربران,  (. مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست؛ رویکردی خالق در توسعه پایدار.  1385تقدیسی, م. )

( ا. م.  (. علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطالعات در کشور. فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار 1383جعفر, 

 هوشمند. 

 گاهها )سمت(. (. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانش1395حافظ نیا, م. )

 (. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد. 1396دالور, ع. )

(. اولویت بندی شاخص های موثر در انتخاب کارگاه های پر خطر با روش تاپسیس. دومین کنفرانس  1396جدیدی, ف. )  ورشیدی, ع.,  

 بین المللی مدیریت صنعتی.

)مطالعه موردی:  EFQMبراساس مدل تعالی سازمانی    HSE(. ارزیابی اثربخشی آموزش  1396غالم نیا, ر. )  ورمضانی, ح., جوزی, س.,  

 (. 4)1مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار(. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای,  

 دانش.   (. مرجع مدیریت ایمنی در پروژه های عمرانی. تهران: انتشارات سیمای1393روانشادنیا, م. )

(. ارزیابــی ســطح ایمنــی بــه منظــور بهبــود مدیریــت ایمنــی در پــروژه  1393کشاورز راد, ا. )  و., اردشیر, ع.,  1زاهدی راد,  

 هــای عمرانــی شــهر اصفهان. ،همایــش ملــی مهندســی عمران،شهرســازی و توســعه پایــدار. 

(. تاریخچه ایمنی در صنعت ساخت و ساز ایران. فصل نامه علمی تخصصی مهندسی  1395ید, ر. )ضیایی مو  وزندیه, ک., طاهرخانی, ر.,  

 (. 1)1و مدیریت ساخت,  
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مدیریت   .مدیریت ایمنی و بهداشت کارگاه ها و ازمایشگاه های دانشگاه هنر اصفهان .(1393) .ا ,فریدی زاد  و ,.ح ,رضوان ,.م ,سهرابی

 .HSEبحران و  

(. بررسی ر و یشه یابی عواملخطرآفرین کارگاه در های ساختمانی. ماهنامه مهندسی  1390ترابی زیارتگاهی, م. )  وشاکری, ا., دارابی, م.,  

 (. 2)43عمران,  

در بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست   HSE(. نقش سیستم مدیریت  1385علی زاده, س. )  وفرشاد, ع., خسروی, ی.,  

 (. 3)3و توسعه پایدار)مطالعه موردی(. فصلنامه سالمت کار ایران,  سازمانها  

 (. حق بر محیط زیست. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.1384فیروزی, م. )

 (. مباحثی در تصمیم گیری چند معیاره. انتشارات دانشگاه امیر کبیر، چاپ سوم. 1383قدسی پور, س. )

-HSEرار، طرح ریزی، پیاده سازی و توسعه سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست)(. راهنمای کاربردی استق1389کرمی, م. )

MS .نسخه چاپ اول(. تهران: انتشارات امید مهر( ) 

 (. بررسی عوامل مؤثر بر بروز سوانح و حوادث در کارگاه های. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی کار و جامعه. 1389کیاکجوری, ع. )

 (. مبانی روش تحقیق درعلوم اجتماعی. تهران: ثالث. 1388برخورداری, س. )  وگرجی, ا.,  

(. بهینه سازی فرایندهای ایمنی در صنعت ساخت و ساز کشور با کمک یک سامانه پشتیبانی از تصمیم. چشم  1388گیالنی نیا, ش. )

 .178-159انداز مدیریت,  

ت رفتارهای ناایمن در گروه مپنا. اولین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی،  (. ارزیابی و مدیری1388محمودی , ش. )  ومحمد فام, ا.,  

 دانشکده های فنی دانشگاه تهران. 

شناسایی خطرات یک آموزشگاه فنی حرفه ای به روش آنالیز ایمنی  1(.  1390مرادیان, ا. )  ومحمدی, م., هاشمی حبیب آبادی, ر.,  

 ، قزوین، دانشگاه علوم پزشکی قزوین. شغلی. هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای 

ابعــاد محیــط ایمنــی بــه عنــوان معیــار هــای پیــش بینــی کننــده رفتارهــای پرخطــر در پــروژه  1393مرادی, ح. )  .)

 هــای عمرانی. دومیــن کنگــره بیــن المللــی ســازه،معماری و توســعه شــهری. 

(. شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک برای مسئولین کارگاه ها. وزارت  1396اظت فنی و بهداشت کار. )مرکز تحقیقات و تعلیمات حف

 تعاون،کار و رفاه اجتماعی. 

(. مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه,  1394مستخدمین حسینی, ح. )

187. 

( در کارگاه HSE(. بررسی استقرار سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست )1395دانش, م. ) وی , ه., منصورزاده, ش., کرم

 های برق و الکترونیک مراکز آموزشی. نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک. 

 انتشارات کتاب دانشگاهی، چاپ اول.   (. پژوهش عملیاتی پیشرفته.1383مهرگان, م. )

(. آشنایی با نیازمندی های سیستم مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی و راهنمای استقرار یک سیستم  1381صادقی فرد, ن. )  ونمازی, م.,  

OHوS  .در سازمان. تهران: مشاورین کیفیت گرا 

لویتبندی شاخصهای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت (. او1394مریدی, پ. )  ویاراحمدی, ر., شاه کوهی , ف., طاهری, ف.,  

 (. 6)12ساخت و ساز مبتنی بر تصمیمگیری چند معیاره. دو ماه نامه سالمت کار ایران,  

جــــــداول مواد درسی و ساعات هفتگی دروس رشته های فنی وحرفه   .(1397) .ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش

 .ویژه نامة رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش .ای و کاردانش

عملی(. )ر. فاضل, مترجم( تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم    -(. روشهای تحقیق در علوم اجتماعی )نظری  1388ببی, ا. )  

 انسانی دانشگاهها )سمت(. 

م.,   )مومن   وجانفرسا,  م.  مدی1376,  سیستم  استانداردهای  محیطی (.  زیست  فرانسوی 14000ایزو  ISO 14000[  ریت   ]  ]ISO 

 . : اخوان. تهران: تهران 9000ایزو [9000
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در ساخت و ساز پروژه های عمرانی    HSE(. عنوان: شناسایی، ارزیابی و الویت بندی ریسکهای1396بضاعتی, س. )  وجمالی ثانی, م.,  

 )مطالعه موردی سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی (. نخستین کنفرانس پژوهش درمهندسی عمران، معماری و علوم زمین. 

 doi:978-600-93621-0-3(. روش تحقیق )با رویکرد پایان نامه نویسی(. تهران: فوژان.  1396خاکی, غ. )

م. شیرازی , مترجم( تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و    وتحقیق در مدیریت. )م. صائبی,  (. روشهای  1386سکاران, ا. )

 برنامه ریزی. 

(. شناسایی خطرات مرتبط با سالمت در آموزشگاه  1396خمری , ع. )  ومحمدی , م., هاشمی حبیبآبادی , ر., فضلی, ب., مرادیان, ا.,  
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