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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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شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی ،سالمت و محیط زیست در
پروژههای عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره
رضا زندی دوالبی ،*1علی اصغر امیر کاردوست
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 .1دانشجوی دکتری ،مهندسی عمران  -مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
 .2استاد یار گروه عمران دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
تاریخ دریافت 10 :خرداد 1401؛ تاریخ بازنگری 15 :خرداد 1401؛ تاریخ پذیرش 15 :خرداد 1401؛ تاریخ انتشار آنالین 15 :خرداد 1401

چکیده
عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن ،در بیشــتر کشورهای جهــان در صــدر فعالیتهای
حادثهآفرین قــرار دارد .وجــود خطــرات و عوامــل زیانآور گوناگــون در کارگاههای ســاختمانی ،ایــن صنعــت را بــه
یکــی از مخاطرهآمیزترین صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت مدتهاست در کشورهای توسعهیافته به مقوله مدیریت
بهداشت ،ایمنی و محیطزیست ( )HSEنگاه ویژهای دارند .این مقوله در کشور ما نیز مانند سایر کشورهای درحالتوسعه موردتوجه
قرارگرفته است .حفظ جان انسانها در وهله اول مهمترین مسئله ضروری در هر محیط کاری میباشد .این موردنیاز مبرم به
توجه زیاد و اجرای ملزومات الزم در جهت حفظ جان انسانها دارد .نیروی انسانی سرمایه هر سازمان محسوب میشود که در
صورت به خطر افتادن جان آنها عملکرد و درنهایت دستیابی به اهداف سازمان یا اجتماع موردنظر با چالش روبهرو میشود.
باتوجه به اهمیت موضوع  HSEدر صنایع مختلف علی الخصوص صنعت ساخت این پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر
ایمنی ،سالمت و محیط زیست را بررسی کند .این مهم از رویکرد کیفی و کمی انجام شد .در رویکرد کیفی برای جمع آوری داده
از مصاحبه های غیر ساختار یافته و در روش کمی از پرسشنامه استفاده شد .داده های دریافتی از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل
و روش تاپسیس بررسی شد که مشخص شد عوامل شناسایی شده دارای چه وزن و اولویتی هستند .باتوجه به بررسی های انجام
شده به روش تاپسیس مشخص شد وضعیت تجهیزات ایمنی و آتشنشانی با وزن  ،0.095چکلیست  HSEبا وزن ،0.081
وضعیت نیروی انسانی با وزن  ،0.076داشتن ارتباط مستقیم با کارکنان و گفتگو درباره مسایل  HSEبا وزن 0.073و سوابق و
شاخصهای عملکردی  HSEپیمانکار با وزن  0.065پنج عامل مهم و تاثیرگذار در ایمنی ،سالمت و محیط زیست به شمار میرود.
کلمات کلیدی:

ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست ،تاپسیس
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 .1مقدمه
اولین نشریه بهداشتی در مورد بیماریها و آسیبهای شغلی در بین کارگران توسط این باگ در  1873صورت گرفت .بهداشت
و ایمنی از سال  1885باهم مطرحشدهاند و هر جا که ایمنی مطرحشده است سخن از بهداشت و محیط نیز به میان آمده است.
مباحث ایمنی بعد از انقالب صنعتی به دالیل افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردید .مسائل محیطزیست نیز بعد از انقالب
صنعتی به وجود آمد و به شکل حادی مطرح گردید (اوستاخان.)1390 ،
همچنین به دلیل شرایط و سنگینی کار در معادن زغالسنگ و افزایش بیماریهای ناشی از کار در میان کارگران بحث
بهداشت نیز مطرح گردید و در گام بعدی ارتباط بین بیماری و وقوع حادثه کشف گردید؛ یعنی پی بردند که وقتی کارگری بیمار
شود حادثه میآفریند یا اینکه دچار حادثه میشود .با افزایش بیماریها ،حوادث نیز افزایش مییابد و اینها بهگونهای به یکدیگر
متصل هستند .به جهت اهمیت این موضوع است که در قانون کار امریکا که در سال  1970تصویبشده است بخشی تحت عنوان
(رایت تونو) گنجانده شد که بر حق کارکنان و کارگران نسبت به شناخت خطرات و مشکالت محیط کارشان تصریح دارد .این
مسئله یکی از حقوق کارکنان است و باید توسط کارفرمایان به آگاهی آنان برسد تا بدانند در چه محیطی کار کنند و در این
صورت موضوع تعهد که از الزامات  HSEاست در او ایجاد میشود و میتواند بهعنوان یک همکار و همراه به انسان کمک کند؛
که معموالً از این قانون بهعنوان ارگونومی  HSEیاد میشود (برزویی .)1390 ،در سال  1914در آمریکا دفتر بهداشت و سالمت
در صنایع بهوسیله اداره خدمات بهداشت همگانی تأسیس شد .صنایع بهوسیله اداره خدمات بهداشت همگانی تأسیس شد .این
مرکز پس از چندین بار تغییر نام ،در سال  1970به نام موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی نامگذاری شد.
در سال  1970در زمان ریاست جمهوری نیکسون قانونی به تصویب رسید که موجب ایجاد اداره ایمنی و بهداشت شغلی و
موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی شد (شاکری و همکاران .)1390،طبق آمار سازمان پزشکی قانونی ،در سال گذشته  28هزار
و  208مورد از معاینات پزشکی ،مربوط به معاینات مصدومین ناشی از حواث کار بوده که این تعداد نسبت به سال  97کاهش
 1.3درصدی را نشان میدهد.از کل معاینات مصدومین ناشی از حوادث کار ارجاعی به مراکز پزشکی 95.2 ،درصد مربوط به
مردان و  4.8درصد مربوط به زنان بوده است .همچنین تعداد متوفیان حوادث شغلی گزارش شده توسط این سازمان  1753نفر
بوده است.
به مقوله مدیریت HSEدر کارگاههای آموزشی با رویکرد مراکز آموزش مهارتهای عمرانی و ساختمانی پرداخته نشده است
و علت اصلی اساسی نیاز به این پژوهش را پررنگتر میکند .اول آنکه در کارگاهها و کارخانهها صنعتی بااینکه کاربران ماشینآالت
و دستگاهها و ابزارآالت ،کارگران فنی یا تکنسینهای ماهری هستند که آموزشهای بدو استخدام و حین کار الزم مربوط به نحوه
استفاده از ماشینآالت و ایمنی مربوط به آن را دیدهاند.
بخش مجزای مدیریت HSEکنترلها ی الزم را جهت کاهش خطرات و همچنین ایجاد راهکارهای الزم در جهت بهبود
مستمر فرآیند مدیریت HSEبکار میگیرند؛ اما در کارگاههای آموزشی عالوه بر اینکه جامعه هدف هنرجوان کم سن و سال با
کمترین سطح دانش و آشنایی با دستورالعملهای نحوه بهکارگیری از دستگاهها و دستورالعملهای ایمنی مربوطه هستند بخش
مدیریت  HSEنیز در جهت آموزشهای الزم و به حداقل رساندن حوادث وجود ندارد .علت دوم اینکه باید توجه نمود کارگاههای
آموزش بهعنوان ایستگاههای کاری بهحساب آیند زیرا روزانه و برای مدتزمان مشخصی فعالیتهای تخصصی آموزشی – صنعتی
را در خود جای میدهد .این ایستگاههای کاری از خطرناکترین و زیانبارترین قسمتهای به فرآیند آموزشی کسب مهارت
میباشد .حفظ جان انسانها در وهله اول مهمترین مسئله ضروری در هر محیط کاری میباشد .این موردنیاز مبرم به توجه زیاد
و اجرای ملزومات الزم در جهت حفظ جان انسانها دارد .نیروی انسانی سرمایه هر سازمان محسوب میشود که در صورت به
خطر افتادن جان آنها عملکرد و درنهایت دستیابی به اهداف سازمان یا اجتماع موردنظر با چالش روبهرو میشود .در راستای
حفظ جان انسانها میبایست قوانین ایمنی در دوران یادگیری مهارتها به آنها آموزش داده شود
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 .2مرور ادبیات
عبداهلل کیاکجوری در سال  1389به بررسی خطرات موجود در کارگاههای کوچک و متوسط ساختمانی پرداخت .نتایج
تحقیق ایشان نشان داد روند افزایشی وقوع حوادث کاری از سال  1385تا پایان سال  1388حاکی از ضعف عملکرد مدیریت
سوانح و حوادث کارگاههای استان میباشد .مردان متأهل گروه سنی  21تا  30سال دارای سطح تحصیالت زیر دیپلم کارگر
بخش صنایع ساختمانی آسیبپذیرترین گروه ازنظر حوادث کاری هستند 11/5 .درصد حادثه دیدگان در اثر حادثه فوت شدند.
بیشتر حوادث در ناحیه دست اتفاق افتاده است 75/7 .درصد کارگاههایی که حادثه در آن اتفاق افتاده فاقد کمیته بودهاند.
مهمترین علت وقوع حادثه عوامل مدیریتی و فعالیت ناایمن کارگر بوده است 80/3 .درصد از کارگاهها از ایمنی پایینی برخوردار
بودهاند (کیاکجوری.)1389،
محمدی و همکاران در سال  1390به شناسایی خطرات یک آموزشگاه فنی و حرفهای به روش آنالیز ایمنی شغلی پرداختند.
این پژوهش تنها مطالعهای است که با موضوع تحقیق نزدیک میباشد و میتوان از نتایج آن در شناسایی خطرات احتمالی در
کارگاههای آموزشی بهره برد .این مطالعه هریک از خطرات احتمالی در هر رشته شناسایی کرده است .رشتههای موردمطالعه در
این پژوهش شامل درودگری ،تراشکاری ،تأسیسات ،تعمیرات دیزل ،تعمیرات ماشین سبک ،جوشکاری درب و پنجره ،جوشکاری
لوله ،فرزکاری ،صافکاری میباشد .بر اساس نتایج ،کارگاههای درودگری و تراشکاری هم ازلحاظ فراوانی خطرات و هم ازلحاظ
سطح ریسک در رأس کارگاههای پرخطر قرار دارند بهعالوه بیشتر کارآموزان قسمت اعظم کارآموزی خود را در این کارگاهها
سپری کرده و طبیعتاً احتمال بروز حوادث بیش از سایر کارگاهها خواهد بود از طرفی وجود دستگاههای بدون حفاظ ،عدم اتصال
مناسب دستگاهها به سیستم ارت ،عدم بازرسی فنی دستگاهها قبل از کار ،ایستگاههای کاری نامناسب ،عدم استفاده از وسایل
حفاظت فردی ،عدم کنترل مناسب عوامل زیانآور فیزیکی و شیمیایی ،عدم تسلط کافی کارآموزان به دستگاه و از همه مهمتر
عدم آموزش موازین ایمنی و بهداشتی و عدم وجود دستورالعملهای ایمنی باعث میشود که احتمال و شدت حوادث در این
کارگاهها باال باشد البته در کارگاه تراشکاری دستگاهها تقریباً دارای حفاظ بوده و تنوع فعالیتها نسبت به کارگاه درودگری کمتر
است ولی همچنان دربردارنده فعالیتهای پرخطر در بین سایر کارگاهها میباشد .سایر کارگاهها به دلیل تنوع کمتر دستگاهها،
فعالیتها و حضور کمتر کارآموزان ازنظر سطح ریسک در درجه اهمیت کمتری قرار دارند .همچنین بر اساس خطرات
شناساییشده و درجه ریسک هر خطر ،محققان توصیه کردند که با پیاده کردن راههای کنترلی از قبیل آموزش موازین ایمنی و
بهداشتی ،تهیه دستورالعملهای ایمنی ،جایگزینی دستگاههای فرسوده ،کنترلهای فنی مثل حفاظ گذاری مناسب دستگاهها،
اتصال مناسب دستگاهها به سیستم ارت ،کنترل مناسب عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیکی و تهیه وسایل حفاظ فردی مناسب
میتوان سطح ریسک را کاهش داد.
اردشیر و همکاران در سال  1392به ارزیابی ریسکهای ایمنی در پروژههای انبوهسازی پرداختند .طبق نتایج این مطالعه
سقوط از ارتفاع باالترین ریسک محسوب شد .همچنین سقوط و لغزیدن ،سقوط اشیاء و گیرکردن بین اشیاء از پرتکرارترین
حوادث شناخته شدند (اردشیر.)1392،
در پژوهشی ،درباره مدیریت ایمنی و بهداشت کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاه هنر اصفهان ،با ارزیابی مخاطرات ایمنی و
سپس تعیین ریسک و فاکتورهای آن پرداختهشده و اینکه با انتخاب و اجرای روشهایی میتوان سطح ایمنی و بهداشت انجام را
باال برد .در این زمینه چهار کارگاه و یک آزمایشگاه را با سطح ریسک باال برای مطالعه انتخاب کرده و به ارزیابی سطح ریسک
آنها بر اساس استاندارد  OHSAS 180001و آییننامه حفاظت ملی پرداخته شد .طبق تحقیقات آنها ،مهمترین عوامل ریسک،
نبود تجهیزات و عالئم ایمنی و فقدان یا نقص دستورالعملها و مستندات ایمنی میباشد( .سهرابی و همکاران.)93،
یاراحمدی و همکاران در سال  94به اولویتبندی شاخصهای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساختوساز مبتنی
بر تصمیمگیری چند معیاره پرداختند .نتایج بهدستآمده از آنالیز فازی تاپسیس مبنی بر تعیین اولویت شاخهای ایمنی بهداشت
در هر گروه از ساختمانهای کوچک و بزرگ ،بیانگر محدوده مختلفی از اولویت شاخصهای  28گانه میباشد .ایمنی سازههای
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همجوار و همچنین استفاده از وسایل حفاظت فردی  (PPE) Personal protective Equipmentدر ساختمانهای کوچک و
حداکثر  6طبقه از ضریب نزدیکی باالیی برخوردار بود .درحالیکه در ساختمانهای بزرگ و بیش از  6طبقه صدا ،ایمنی داربست
گودبرداری و باالبرها به دالیل ارتفاع و گستره عمودی سازهها در اولویت باالتری قرار داشتند .بر اساس مطالعه آنها خطرات صدا،
ایمنی داربست و تخریب و گودبرداری به ترتیب در اولویت اول ،دوم و سوم قرار دارند (یاراحمدی و همکاران.)1394 ،
حسن رمضانی و همکاران در سال  1396به ارزیابی اثربخشی آموزش  HSEبر اساس مدل تعالی سازمانی  EFQMدر مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشتکار پرداختند .تحلیل دادههای این مطالعه نشان میدهد که بر اساس شاخصهای
نهگانه مدل  ،EFQMبرگزاری کارگاه آموزش  HSEدر افزایش سطح آگاهی و درک فراگیران نسبت به مباحث بهداشت ،ایمنی
و محیطزیست ازلحاظ آماری تأثیر مستقیم و مثبت و معنیداری دارد .نتایج حاصله از این مطالعه بیانگر این میباشد که برگزاری
کارگاههای آموزشی  HSEتوسط مرکز مذکور میتواند نقش بسزایی در نهادینه کردن سامانه مدیریت  HSEدر صنایع سطح
کشور ایفا میکند (رمضانی و همکاران.)1396 ،
جمالی ثانی و همکاران ریسکهای عمرانی (مطالعه موردی سازمان آب منطقهای خراسان رضوی) در سال  1396شناسایی،
ارزیابی و اولویتبندی کردند .طبق نتایج ،بین ریسکهای بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی در مرحله ساخت ،پیش راهاندازی و
راهاندازی پروژههای سازمان آب منطقهای خراسان تفاوت وجود دارد .بین ریسکهای بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی در مرحله
بهرهبرداری پروژههای سازمان آب منطقهای خراسان تفاوت وجود ندارد .همچنین به آموزشهای الزم جهت آشنایی کارگران با
خطرات احتمالی قبل از شروع فعالیتها اهمیت الزم داده میشود .کارگران و کارکنان به استفاده از تجهیزات ایمنی و سالم ملزم
هستند .شناسایی ،ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای بهداشتی ،ایمنی و محیطزیستی در ساخت پروژههای سازمان آب منطقهای
خراسان اجرا میشود (جمالی ثانی و همکاران.)1396 ،
طبق مطالعهای توسط برنجیان و همکاران در راستای ارزیابی تأثیر مدیریت ایمنی بر بهبود عملکرد ایمنی کارگاههای
ساختمانی ،بهبود فرهنگ ایمنی ،گزارش حوادث و پیادهسازی اقدامات اصالحی ،در ارزیابی شاخصههای عملکرد ایمنی از اهمیت
بیشتری برخوردار است .همچنین یک سیستم مداوم گزارش دهی ،تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و انجام آموزش رتبههای
اول تا سوم و باقی راهکارها و اقدامات ایمنی رتبههای بعدی را کسب کردهاند (برنجیان و همکاران.)1396،
رشیدی و همکاران به اولویتبندی شاخصهای مؤثر در انتخاب کارگاههای پرخطر با روش تاپسیس پرداختند .طبق
بررسیهای آنها شاخصهای مهم و زیر شاخصها برای تشخیص کارگاه پرخطر شامل موارد زیر است:
•
•
•
•
•
•
•

فعالیت کارگاه :ساختمان ،صنعت ،معدن ،سایر فعالیتها
تعداد کارگران کارگاه
تعداد ابالغیههای صادره جهت رفع نقض
تحصیالت کارفرما
وجود مسئول ایمنی
سوابق حادثه
نیاز به بازرسی مجدد

طبق نتایج این مطالعه ،هریک از شاخصها بهتنهایی نمیتواند پرخطر یا کمخطر بودن کارگاه را نشان دهد بلکه در نظر
گرفتن چند شاخص شناساییشده و تأثیر وزن هریک از آنها روی امتیاز بهدستآمده برای کارگاه حائز اهمیت است (رشیدی و
جدیدی.)1396 ،
در مطالعهای توسط رزنفید به بررسی مدل آنالیز امنیت شغلی در صنعت ساخت پرداختند .در این مطالعه روش موردنظر
شامل شناسایی رویدادهای بالقوه کنترلی برای مراحل مفصل فعالیتهای رایج در ساختوساز و ارزیابی احتمال وقوع هر رویداد
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است .از این روش برای کشف  14فعالیت اولیه ساختوساز در یک پیادهسازی گسترده آزمایشی استفاده شد که شامل کارگاههای
کارشناسی و مصاحبه با مهندسان و مدیران سایت بود .نتایج کمی با جزییات بیشتر برای کلی از حوادث خطرناک به دست آمد
و مهمترین آنها حوادث مرتبط با ارتفاع محسوب شد (رزنفید و همکاران.)2010 ،
نتایــج پژوهشهای پورســلیمان و درخشان جــزری ( )1394نشــان داد کــه اســتقرار سیســتم مدیریــت بهداشــت،
ایمنــى و محیطزیست در کل چرخــه فرآینــد پتروشــیمی موجــب کاهــش حــوادث و پیامدهـای حاصـل از آن و بهبود
اکثر شاخصهای عملکـرد ایمنـی شـده اسـت و بهطورکلـی وضعیـت ایمنـى ،بهبود قابلمالحظهای داشـته اسـت (درخشان آذر
و همکاران.)2015 ،
چالت و همکاران ریسکهای ایمنی شغلی را با در نظر گرفتن میزان بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار موردبررسی
قراردادند .آنها بیان کردند که هیچ نوع دادههای آماری جامعی در مورد آسیب و صدمات کارآموزان در صنایع و بخشهای فنی
حرفهای و ارزیابی ریسک ایمنی محلهای اشتغال کارآموزان وجود ندارد .بنا بر گزارش سازمان فنی و حرفهای کبک کانادا،
کارآموزان در بخش ساختمانی تقریباً  1کارآموز هرساله دچار قطع انگشت در طول آموزش میشود (چالت.)2007 ،
چی و همکارانش ( )2009آنالیزی بر روی  255مورد از حوادث شغلی مهم واصلی در صنعت ساختوساز انجام دادند .نتایج
حاکی از این واقعیت بود که عدم آشنایی نیروی انسانی با خطرهای پیشرو در اجرای پروژه مهمترین عامل تهدیدکننده سالمت
نیروی انسانی در پروژهها بود (چی و همکاران.)2009 ،
در مطالعهای دیگر توسط الریا و همکاران ( )2010ایمنی و سالمت در سایتهای ساختمانسازی غنا بررسی شد .بر اساس
مطالعه آنها ،فقدان جدی ساختار و فرایندهای ایمنی و سالمت در صنعت ساخت غنا وجود دارد .همچنین قوانین ایمنی و
سالمت در ارتباط باکار در محیط ساخت و اقدامات مرتبط با ایمنی وجود ندارد .طبق مصاحبههای انجامشده اکثر کارگران در
دوره ساخت دچار آسیب شدهاند .همچنین گام اول در اجرای ایمنی و سالمت نیاز به توجه مسئوالن به ترتیب دولت ،کارفرما،
مشاوران ،پیمانکار ،کارگران و جامعه عمران میباشد (الریا و منسا.)2010 ،
چنگ و همکاران در سال  2012به بررسی تأثیر مدیریت ایمنی بر عملکرد پروژه پرداختند .طبق نتایج تحقیقات آنها،
فرایند مدیریت ایمنی میتواند  -1بازرسی ایمنی ،شیوههای کار ایمن ،جلسات ایمنی ،طرح آموزش ایمنی ،ترویج ایمنی را شامل
شود و  -2اطالعات مدیریت ایمنی شامل سیاست ایمنی نوشتاری ،بررسی تصادفات و گزارش ،سوابق ایمنی ،کتابچه راهنمای
ایمنی ،تحلیل آماری تصادفی و ساختار سازمان امنیت رسمی است .همچنین  -3کمیته مدیریت ایمنی شامل کمیته ایمنی در
سطح پروژه و کمیته ایمنی در سطح شرکت میباشد (چنگ و همکاران )2012 ،این مطالعه میتواند در جهت تهیه چکلیستها
در راستای حفظ ایمنی و ارائه موارد ضروری در راستای مدیریت ایمنی به این مطالعه کمک کند.
آنزریس و همکاران ( )2015ریسکهای حوادث شغلی در هلند را ارزیابی کردند .مدل آنها ریسکهای را که کارگران با
فعالیتهای گوناگون و خطرات مختلف ،با آن سروکار دارند را موردبررسی قرارداد .ریسکها برای سه نوع از عواقب ارزیابی شدند؛
صدمات قابل بازگشت ،صدمات ماندگار و فوت .در این تحقیق آنها  63ریسک با خطرات گوناگون را شناسایی و ارزیابی و
رتبهبندی کردند .بر اساس نتایج تحقیق آنها صنایع شیمیایی و ساختمانی باالترین درجه ریسک را در میان شغلهای موردبررسی
داشتند (آنزریس و همکاران.)2015 ،
منجیا و همکاران ( )2016مطالعه موردی با استفاده از دادههای وزارت کار انجام دادند .در این مطالعه هدف اصلی بررسی
محلهای کار و تعیین سطح خطر آنها بوده است که نهایتاً به وزن دهی به متغیرها و اولویتبندی کارگاههای پرخطر جهت
بازرسی ادواری تأکید شده است .سه فاکتور اثرگذار بر نرخ وقوع حوادث شامل فقدان آموزش ،فقدان مقررات تعیینکننده
مسئولیتهای ایمنی و فقدان مقررات مرتبط با بازرسی میباشد .سه فاکتور تأثیرپذیر از حوادث معدن شامل :کاهش میزان
خسارت کار در مکانهای خطرناک ،محیط کار نامناسب و خطای اپراتور میباشد (منجیا و همکاران.)2016 ،
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وان یانگ و سونگ سو مطالعهای در خصوص بررسی سیاستهای مداخلهگر جهت شناسایی گروههایی با خطرات شغلی باال
برای جلوگیری از حوادث صنعتی در کره انجام دادند .آنها معتقد بودند که تجزیهوتحلیل شاخصهای عمده مؤثر در حادثه
صنعتی کره میتواند به شناسایی گروههای در معرض خطر که نیاز به تمرکز منابع دارند کمک میکند .هدف اصلی از اندازهگیری
میزان کاهش عوارض و آسیب مرگومیرهای شغلی ،پیشگیری از حوادث صنعتی بود .در این تحقیق با تمرکز بر گروههای
حادثهدیده به این نتیجه رسیدند که میتوان اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش حوادث شغلی را انجام داد .شاخصهای عمده مؤثر
در کارگران صنعت ساختوساز و در محل کار با کمتر از  50کارکن ،کارگران زن باالی  50سال سن و دوره اشتغال کمتر از یک
سال هستند همچنین در مورد کارگران مرد ،باالی  50سال سن و سابقه کاری کمتر از سه سال بیشتر در معرض خطر میباشند.
(وان یانگ و سونگ سو.)2016 ،
در پژوهش انجامشده توسط ژول آرتز در سال  ،2016ایجاد بخشهای مجزایی باقدرت نفوذ باال جهت نظارت بر ایمنی
محیط کار و کارکنان بهعنوان نیاز مطرح گردیده است .همچنین تأکید شده که دستورات نظارتی میتواند یک ابزار مهم در جهت
بهبود سالمت ایمنی شغلی باشد و تمرکز بخشی بهعنوان بخش نظارت در محل کار ،ایمنی محیط کار را باال میبرد .در همان
زمان مطالعهای با عنوان اتحادیهها و کمیتههای حفاظت فنی و بهداشتکار و حوادث در بخش تولید در کره ،به بررسی تأثیر
وجود اتحادیهها و کمیتههای حفاظت فنی بر کاهش حوادث ناشی از کار مطرح گردید .نتیجه حاصل از این تحقیق بیانگر تأثیر
مثبت کمیتههای حفاظت فنی و بهداشتکار بر کاهش حوادث ناشی از کار بود (وویانگ و حاک .)2016 ،
با توجه به پرخطر بودن صنعت ساختوساز در جهان ،همچنین باوجود استقرار و پیادهسازی برنامههای ایمنی در کشورهای
توسعهیافته و باال بودن مرگومیرها و صدمات باالی ناشی از کار در این صنعت مطالعهای در این راستا در کشور لبنان انجامشده
است .این پژوهش نشان میدهد تقریباً نیمی از پیمانکاران هیچ تعهدی نسبت به یک محیط کار ایمن نداشته و بعضاً بدون در
نظر گرفتن ایمنی و بهداشت شغلی قراردادهایی داشتهاند .شرکتهای بیمه نیز بازرسیهای کمی از مکانهای ساختوساز دارند.
کمبود منابع بازرسی و عدم اجرای قوانین دولتی نسبت به ایمنی و عدم وجود دادههای حوادث شغلی تأثیر قابلتوجهی در این
حوادث دارند (عواد و همکاران .)2016 ،
قلع جاهی و نمرودی به بررسی خطرات کارخانه پرداختند .بر اساس نتایج بهدستآمده از پژوهش در سه فعالیت انجامشده
توسط کارگران که شامل :گرفتن بار ،حمل بار به سمت انبار و قرار دادن بار در داخل انبار بود ،درمجموع  12خطر شناسایی
گردید که  45.54درصد از خطرات شناساییشده در محدوده ریسک غیرقابلقبول 36.36 ،درصد در محدوده ریسک نامطلوب،
 9.09درصد در محدوده ریسک قابلقبول یا تجدیدنظر و  9.09درصد در محدوده ریسک جزئی قرار گرفتند .محیط کارخانه و
دستگاه والس نیز با تکنیک تجزیهوتحلیل عوامل شکست و آثار آن ارزیابی شدند که چون سطح ریسک آنها کمتر از  85به
دست آمد ،در محدوده قابلقبول بودند (قلع جاهی و نمرودی.)2017 ،
مطالعهای در سال  2018-2017به بررسی نحوه تجهیز شدن کارگاهها در راستای حفظ ایمنی و اجتناب از خطر پرداخته
شد .نین و همکاران چگونگی اجرای مدیریت ایمنی سایت بهوسیله بهبود چیدمان تأسیسات بررسی کردند .در این روش ایمنی
شغلی با ارائه یک مدل نظاممند برای ارزیابی طرحهای چیدمان سایت به روش کمی پرداخته شد .یافتهها نشان دادند که مدیریت
ایمنی سایت با جابهجایی تجهیزات مناسب در طول مرحله پیش از ساخت کمک شایانی به کاهش خطرات کرده و ایمنی
ساختوساز را در مراحل بعدی تضمین میکند (وو و همکاران.)2018 ،

 .3روش تحقیق
این پژوهش به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از دو رویکرد کیفی و کمی استفاده خواهد کرد .در رویکرد
کیفی از روش کتابخانه ای به منظور اشنایی با ادبیات پیشین و از روش های میدانی مانند مصاحبه به جمع آوری داده خواهد
پرداخت .در روش کمی نیز به منظور اولویت بندی عوامل از روش تصمیم گیری چندمعیاره استفاده خواهد کرد .در روش میدانی
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محقق مدتی در میان جامعه موردتحقیق خود زندگی میکند و به تحقیق درباره موضوعی خاص در آن محیط میپردازد .محقق
هیچگونه دستکاری در محیط انجام نمیدهد ،بلکه بدون هیچ دخالتی در جریان طبیعی رویدادها تا آنجایی که میتواند اطالعات
جمعآوری میکند در این تحقیق میدانی ،مشاهده عنصر اصلی را تشکیل میدهد (ببی ارل .)1388 ،بعد از روش کتابخانهای نیاز
است برای پژوهش در مورد شکاف تحقیقاتی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق و بررسی فرضیات موجود به تحقیقات عملی به
نام روش میدانی پرداخت .در این روش محقق به یافتن دادههای جدید از موضوع موردنظر در جامعه مورد مطالعه به تحقیق
میپردازد؛ این جامعه مورد مطالعه از مهندسان و کارشناسان پروژه های عمرانی تشکیل میشود و تعداد آنها زمانی مشخص
میشود که پژوهشگر به داده های تکراری برسد .بنابراین برای شناخت عوامل  HSEبه روش میدانی نیاز است.
روش تاپسیس یکی از فنون تصمیمگیری چندمعیاره است .این روش در سال  1981توسط هوانگ و یون ارائه گردید .در این
روش  mگزینه به وسیله  nشاخص مورد ارزیابی قرار میگیرند و هر مسئله را میتوان بهعنوان یک سیستم هندسی شامل m

نقطه در یک فضای  nبعدی در نظر گرفت .این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله را با
راهحل ایدهآل مثبت (بهترین حالت ممکن )+^A_i ،و بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی (بدترین حالت ممکن)-^A_i ،
داشته باشد.
مفروضات زیربنایی این روش عبارتاند از:
مطلوبیت هر شاخص باید بهطور یکنواخت افزایشی و یا کاهشی باشد؛ بهعبارتدیگر مطلوبیت شاخص اعم از کیفی یا کمی
با تغییر مقدار آن همواره افزایشی یا کاهشی است .شاخصها باید بهطور یکنواخت کاهشی یا افزایشی باشند تا بتوان بهترین
ارزش موجود آن را ایدهآل مثبت و بدترین ارزش آن را ایدهآل منفی تلقی کرد.
معیارها باید به گونهای طرح شوند که مستقل از همدیگر باشند.
از آنجا که نرخ تبادل بین معیارها معموالً مقداری غیر از واحد است ،فاصله گزینهها از راهحل ایدهآل مثبت و منفی بهصورت
فاصله اقلیدسی محاسبه میشود.
تصمیمگیری در صورت وجود معیارهای مثبت و منفی (حتی توأم با هم در یک مسئله) امکانپذیر است.
برای تعیین بهترین گزینه میتوان تعداد قابل توجهی معیار را مورد بررسی قرار داد ،درحالیکه در روشی مانند تحلیل سلسله
مراتبی عمالً و ذاتاً در این زمینه محدودیتهایی وجود دارد.
این روش ساده و دارای سرعت مناسب است و برای تعداد زیادی گزینه و معیار به خوبی پاسخگو است.
در این روش به راحتی میتوان معیارهای کیفی را کمی کرد و تصمیمگیری با وجود معیارهای کیفی و کمی میسر است.
خروجی سیستم بهصورت کمی است و عالوه بر تعیین گزینه برتر ،رتبه سایر گزینهها بهصورت عددی بیان میشود .این مقدار
عددی همان نزدیکی نسبی است که پایه قوی این روش را بیان میکند.
این امکان وجود دارد که بتوان تأثیر ضریب اهمیت معیارها را بر روی رتبهبندی گزینهها بهصورت عددی مشاهده کرد.
حل یک مسئله به روش تاپسیس شامل مراحل زیر است:
تشکیل ماتریس تصمیم
با توجه به تعداد معیارها و تعداد گزینهها و ارزیابی همه گزینهها برای معیارهای مختلف ،ماتریس تصمیم بهصورت زیر تشکیل
میشود:
]) X = [■(X_11&…&X_1n@…&…&…@X_m1&…&X_mnکه در آن  x_ijعملکرد گزینه
در رابطه با معیار ) j (j=1,2,…,nاست.
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تشکیل ماتریس بیمقیاس
ماتریس نرمال تصمیمگیری با کمک نرم اقلیدسی به یک ماتریس بیمقیاس شده تبدیل میشود.
]) R = [■(r_11&…&r_1n@…&…&…@r_m1&…&r_mn
i = 1,…….,m ; j = 1,…….,n

,

) r_ij=x_ij/√(∑_(i=1)^m▒x_ij^2

تعیین بردار وزن معیارها
در این مرحله با توجه به ضرایب اهمیت معیارهای مختلف در تصمیمگیری ،بردار وزن معیارها بهصورت زیر تعریف میشود:
] W_j= [w_1.w_2. ….w_n

عناصر بردار  Wضریب اهمیت معیارهای مربوطه است.
تشکیل ماتریس بیمقیاس وزین
در این مرحله وزن هریک از شاخصها در هر یک از گزینهها ضرب شده و ماتریس بیمقیاس وزین بهصورت اعداد قطعی به
دست میآید:
i = 1,…….,m ; j = 1,…….,n

,

v_ij=w_j r_ij

در معادله فوق V ،ماتریس بیمقیاس وزین و  Wماتریسی قطری از وزنهای به دست آمده برای شاخصها میباشد.
تعیین راهحل ایدهآل مثبت ( )+^A_iو راهحل ایدهآل منفی ()-^A_i
باالترین و پایینترین عملکرد:
}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^-

بهطوریکه:
| به ازاء عناصر مثبت شاخصها}J_1,…,1,2{ =n
| به ازاء عناصر منفی شاخصها}J_2,…,1,2{ =n

محاسبه فاصله از ایدهآل مثبت و منفی:
)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

محاسبه میزان نزدیکی نسبی هر گزینه با راهحل ایدهآل (شاخص شباهت):
)C_(i )= (d_i^-)/(d_i^-+d_i^+ ) , (i=1,2,…,m

مقدار شاخص شباهت ()  )C_(iبین صفر و یک تغییر میکند .هرچه گزینه موردنظر به ایدهآل مثبت مشابهتر باشد ،مقدار
شاخص شباهت آن به یک نزدیکتر خواهد بود .کامالً روشن است که اگر گزینهای بر گزینه ایدهال مثبت منطبق باشد ،آنگاه
فاصله آن تا راهحل ایدهآل مثبت مساوی صفر و شاخص شباهت آن مساوی یک خواهد بود و در صورتی که گزینهای بر گزینه
ایدهآل منفی منطبق باشد ،آنگاه فاصله آن تا راهحل ایدهآل منفی مساوی صفر و شاخص شباهت آن مساوی صفر خواهد بود.
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لذا برای رتبهبندی گزینهها بر اساس مقدار شاخص شباهت ،گزینهای که دارای بیشترین شاخص شباهت است در رتبه اول و
گزینهای که دارای کمترین شاخص شباهت است در رتبه آخر قرار میگیرد.

 .4جمع آوری و تحلیل داده
به منظور جمعآوری اطالعات کیفی برای شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی
با خبرگان فعال در این پروژه ،با سابقه باالی  15سال مصاحبه شد .به جهت تشکیل جامعه آماری روش نمونه گیری گلوله برفی
که یک روش غیر تصادفی است ،انتخاب شده است .پس از مصاحبه با خبرگان مطابق با جدول 1که همگی از فعاالن در این
زمینه هستند ،به دلیل عدم دریافت نظرات جدید ،پس از مصاحبه با نفر یازدهم مصاحبه ها متوقف شد .پس از انجام مصاحبه
ها ،آنها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند که نتایج حاکی از وجود  21عامل تاثیر گذار در
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست در پروژه های عمرانی دارد.
جدول  .1جمعیت شناسی مصاحبه شوندگان
ردیف

کد

نقش سازمانی

مقطع تحصیلی

گرایش

سابقه(سال)

نوع سازمان

1

P1

سرپرست کارگاه

لیسانس

عمران

16

پیمانکار

2

P2

مدیر پروژه

3

فوق لیسانس عمران

سازه

23

کارفرما

P3

دفتر فنی

لیسانس

عمران

19

کارفرما

4

P4

دفتر فنی

لیسانس

عمران

21

پیمانکار

5

P5

مدیر فنی

فوق لیسانس

زلزله

19

پیمانکار

6

P6

سرپرست کارگاه

فوق لیسانس

برق

21

پیمانکار

7

P7

مدیر عامل

لیسانس

عمران

16

پیمانکار

8

P8

مدیر پروژه

فوق لیسانس

معماری

19

مشاور

9

P9

سرپرست کارگاه

فوق لیسانس

مدیریت

22

مشاور

10

P10

طراح

راه

فوق لیسانس

22

مشاور

با بررسیهای صورت گرفته در گفتگو با مدیران و پیمانکاران مشخص میشود که آنها چندان رقبتی به موضوعات ایمنی،
بهداشت و محیط زیست در کار خود نشان نمیدهند .همچنین دستگاههای اجرایی نیز در این راستا نظارت کاملی ندارند؛ چنانچه
در ارزیابی فنی بسیاری از پیمانکاران موارد  HSEاصالً لحاظ نشده است .در مقایسه با سایر صنعتها و شاخههای دیگر در صنعت
ساختمان ،مشاهده میشود که کم مهارتترین افراد به لحاظ شاخصهای آموزشی ( سطح تحصیالت و گذراندن دورههای
مختلف ) در پایینترین سطح ممکن قرار دارند  ،که معموالً نیازمند آموزشهای تخصصی خاص برای کار با ماشینآالت تخصصی
میباشند .پایین بودن سطح آگاهی افراد در این حوزه کاری باعث ایجاد رفتارهای بسیار پرخطر میشود .صنعت ساختوساز از
نظر بهکارگیری پیمانکاران جزئی که زیرمجموعه پیمانکار اصلی میباشند و وجود اشخاص حقیقی که بهصورت خویشفرما در
کارگاه فعالیت میکنند باعث تمایز از دیگر صنایع میشوند؛ از سوی دیگر بسیاری از پیمانکاران از قراردادهای دستنویس شده
با افراد یا پیمانکاران دیگر که بخشی از کار مربوطه به آنها واگذار میشود استفاده مینمایند  ،که عموماً کوچکترین مسائل
ایمنی نیز در آنها لحاظ نمیشود .پایین بودن سطح فرهنگی کارگران بهخصوص در کارگاههای ساختمانی سبب میشود تا
موارد ناهنجاری فرهنگی نظیر استعمال مواد مخدر و سایر موارد ممنوعه در محیط کار در سطح نسبتاً باالیی رواج داشته باشد.
نتیجه این موارد ،کاهش سطح هوشیاری و به دنبال آن بروز حوادث کاری است .در کارخانهها و سایر صنایع از طرفی به دلیل
آموزشهای الزم و از سوی دیگر با توجه به ابزارهای کنترلی مناسب که در اختیار مدیریت قرار دارد ،احتمال وقوع چنین شرایطی
بسیار کمتر از کارگاههای عمرانی میباشد .نوع و وضعیت خاص کارگاههای عمرانی در مقایسه با سایر فرایندهای صنعتی ،خود
عامل بروز بسیاری از مخاطرات و مسائل ایمنی است .در کارخانهها ،کارها بهصورت دائمی و تکراری در خطوط تولید انجام
میشود .این وضعیت تکراری به مدیریت فرصت میدهد تا در بهبود وضعیت ارتقای ایمنی تالش کند؛ درحالیکه فعالیتهای
انجامشده در کارهای عمرانی بهصورت تکراری نبوده که این موضوع در ساختار کلی تجهیز کارگاهها (وسایل و نیروی انسانی
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موجود ) نیز به خوبی دیده میشود که به دلیل موقتی بودن در پایان پروژه بسیاری از نکات و موارد نادیده گرفته میشود .با
توجه به اهمیت حوزه ایمنی در کارگاه های ساختمانی  ،آییننامههای حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت
فنی به تعداد بیش از  65سرفصل با موضوعات کاربردی در کلیه مشاغل صنایع ،جهت پیادهسازی حداقلهای ایمنی و پیشگیری
از بروز حوادث و ممانعت از تحمیل خسارات تدوین گردیده است که در ادامه به برخی از آنها که در کارگاههای ساختمانی و
عمرانی مورداستفاده قرار میگیرند اشاره میشود:
– آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
– آییننامه ایمنی در کارگاه ساختمانی
– ایمنی کار با ماشینآالت عمرانی آییننامه حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه
– آییننامه ایمنی کار در ارتفاع
– آییننامه ایمنی ماشینهای لیفتراک
– آییننامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابلانفجار
– پیشگیری و مبارزه با آتشسوزی در کارگاه
– ضوابط اجرایی ماده  58آییننامه عالئم ایمنی کارگاه
– دستورالعمل اجرایی آییننامه ایمنی امور پیمانکار
بدیهی است با بهکارگیری صحیح تمامی نکات الزم االجراء در مقررات ملی ساختمان و نظارت عالیه بر حسن اجرای آنها
گام بزرگی در راستای کاهش حوادث کارگاهی و جلوگیری از هزینههای تحمیلی به پروژهها و در نهایت جامعه برداشته خواهد
شد؛ لذا پیروی گامبهگام و هوشمندانه فنی و مهندسی از مجموعه مقررات ملی ساختمان نهتنها موجب کاهش زمان اجرای پروژه
و بهبود کیفیت صنعت میگردد ،بلکه متضمن ارتقاء و تعالی سطح سالمت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEدر کشور خواهد بود.
تأمین ایمنی ،آسایش ،بهداشت ،بهرهدهی مناسب و صرفه اقتصادی فرد و جامعه از اصلیترین اهداف مقررات ملی ساختمان
محسوب میشود .آنچه مقررات ملی ساختمان را از سایر قوانین متمایز میسازد ،الزامی بودن ،اختصاری بودن و سازگار بودن آن
با شرایط کشور از حیث نیروی انسانی ماهر ،کیفیت و کمیت مصالح ساختمانی ،توان اقتصادی و اقلیم و محیط میباشد ،تا از این
طریق نیل به هدفهای پیشگفته ممکن گردد.
در پروژههای عمرانی و بهطورکلی برای کارهای ساختمانی ،علیرغم داشتن دستورالعملهای ایمنی و آییننامههای مدون ،
متأسفانه وجود جزییات فراوان و بعضاً ناکارآمد در این متون سبب شده است که این اسناد در بهترین حالت فقط در قفسه
کتابخانه شرکتهای عمرانی قرار بگیرند .حتی در صورت تمایل به استفاده از این اسناد هم مهندسان پروژه معموالً بهقدری از
نظر زمانی تحتفشار هستند که امکان انجام تمام بندهای این دستورالعملها وجود ندارد .درنتیجه ،عمل به آییننامهها و
دستورالعملهای ایمنی در شرکتها و کارگاههای ساختمانی به یک امر سلیقهای تبدیل شده است .سند دیگری برای مدیریت
ایمنی در کارگاه ساختمانی پیشنهاد شده است که ماهیتی متغیر دارند و برای پروژههای مختلف باید بازنویسی شود .این سند
درواقع برنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست پروژه  HSE Planاست .با استفاده از این سند ،میتوان محیط ایمنی برای کار
کردن کارگران در پروژههای ساختمانی ایجاد نمود .چکلیستهای ایمنی هم برای کنترل میزان پیروی از اسناد مذکور
مورداستفاده قرار میگیرند .الزم به توضیح است که برای نگارش دستورالعملهای ایمنی ،میتوان از آییننامههای موجود استفاده
نمود .درحالیکه نگارش برنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست پروژه  HSE Planنیازمند بازدید سایت کارگاهی ،کنترل
نقشههای اجرایی ،توجه به برنامه زمانبندی پروژه و ارزیابی روشهای اجرایی پروژه میباشد .به این روش ،کلیه ریسکهای ایمنی
که برای یک پروژه خاص ،محتمل باشند ،شناسایی و ارزیابی میشوند و برای مقابله با آنها برنامهریزی میگردد .ازآنجاکه تدوین
برنامه ایمنی ،بهداشت و محیط زیست پروژه  HSE Planباید پیش از شروع عملیات اجرایی به اتمام رسیده باشد ،جداسازی
نکات متداول مدیریت ایمنی در قالب دستورالعملها ،سبب تسریع در آمادهسازی برنامه ایمنی پروژه میگردد .خواستگاه اصلی
 HSEدر فاز ایده و طراحی میباشد و در صورت بررسی تمام جانبه طبق برنامه زمانبندی و کنترل پروژه ،همچنین با در نظر
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گرفتن کلیه پروسه اجرایی و ارزیابی ریسک خطرات و جنبههای بارز از طرف کارفرما ،پیمانکار نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات
مربوطه خواهد بود .بخش اعظمی از کار و فعالیتهای اجرایی در پروژههای ملی و کارگاههای ساختمانی بهصورت پیمانکاری
انجام میشود و جزییات در قرارداد همکاری پیمان ثبت میشود .متأسفانه با توجه به فصلی بودن کارهای ساختمانی و همچنین
تغییرات و جایگزینی مداوم کارکنان به دلیل ماهیت کار ،اهمیت زمان و هزینه ،کمتر به مقوله  HSEتوجه شده و افراد
غیرمتخصص برای امور پیمانکاری بکار گرفته میشوند که آموزش کافی در این زمینه ندیدهاند  .یکی از ابزارهایی که برای کنترل
عملکرد پیمانکاران در پروژهها بایستی مورداستفاده قرار گیرد ،تخصیص بودجه کافی برای اجرای مفاد  HSEو تائید آن از طریق
صورتوضعیت خواهد بود .اعتقاد به  HSEو تعهد به آن ،رعایت ایمنی برای کاهش هزینههای سربار و دوبارهکاریها را الزامآور
مینماید .به طور کلی رعایت و بکارگیری الزامات  HSEدر پروژه ها منجر به توسعه پایدار پروژه ها خواهد شد که این مهم در
گرو توجه به عوامل ذیل است .با شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایمنی ،بهداشت و محیط زیست پروژه های عمرانی پرسشنامه
تاپسیس که بصورت جداول ماتریسی است ،آماده و در اختیار  7نفر از خبرگان این حوزه قرار گرفت .با جمع آوری پرسشنامه
های دریافتی و تبدیل آنها به یک پرسشنامه با استفاده از میانگین هندسی داده ها بررسی و عوامل اولویت بندی شدند.
جدول  .2اولویت بندی عوامل به روش تاپسیس
وزن

عوامل

اولویت

0.095

وضعیت تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

1

0.081

چکلیستHSE

2

0.076

وضعیت نیروی انسانی

0.073

داشتن ارتباط مستقیم با کارکنان و گفتگو

3
درباره مسایلHSE

4
5

0.065

سوابق و شاخصهای عملکردی  HSEپیمانکار

0.063

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک فعالیتهای جاری

6

0.057

برنامههایHSE

7

وجود خطمشی ،اهداف مدون ،طرحها و

0.056

فرهنگ ایمنی

8

0.052

نظارت مستقیم

9

0.051

تشویق کارکنان

10

0.046

آموزشHSE

11

0.043

تعیین مسئول کارشناس  HSEدر پروژهها

12

0.042

برگزاری مانور اموزشی

13

0.039

ایجاد سیستم جمعآوری پیشنهادها و نظرات کارکنان

دربارهHSE

14

0.034

گزارش دهی ،بررسی و تجزیهوتحلیل حوادث

15

0.032

بکارگیری الزامات  HSEدر کارگاه

16

0.031

مشارکت کارکنان

17

0.025

تعهد مدیریت ارشد

18

0.021

تنش روحی

19

0.017

مسوولیتپذیری مدیریت و کارکنان

20

0.001

بازدیدهای

دورهایHSE

21

باتوجه به محاسبات انجام شده به روش تاپسیس مشخص شد وضعیت تجهیزات ایمنی و آتشنشانی ،چکلیست ،HSE
وضعیت نیروی انسانی ،داشتن ارتباط مستقیم با کارکنان و گفتگو درباره مسایل  HSEو سوابق و شاخصهای عملکردی HSE

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

 .6جمع بندی و نتیجه گیری
فرآیند پیچیده تکنولوژی و برداشت بیرویه انسان از منابع طبیعی ،منجر شده است که خواسته به حق انسان ،یعنی سالمت
انسان ،جامعه و محیط زیست ،مورد بیتوجهی قرار گرفته و با انقالب صنعتی و گسترش استحصال انرژی از منابع طبیعی ،روند

37

نشریه عمران و پروژه / 42-26 ،)3(4 ،1401 ،رضا زندی دوالبی ،علی اصغر امیر کاردوست

بحرانی و هشدار دهندهای به خود بگیرد .روندی که آتشسوزیها و انفجارهای ویرانگر ،وقوع حوادث گسترده و منجر به فوت یا
معلولیت در محیطهای کاری ،بیماریهای گوناگون حاصل از فعالیت در محیطهای صنعتی ،تاثیرات مخرب ناشی از فقدان
بهداشت صنعتی در جامعه ،تخریب وسیع محیط زیست و آسیب رساندن به الیه حفاظتی ازن ،ابتالی زمین به فقر بیولوژیک،
گسترش ضایعات و پسماندهای غیر قابل جذب در طبیعت ،آلودگی فزآینده در اکوسیستمهای حیاتی زمین و منابع تولید غذا و
 ...گوشههایی از آن است .بقای حیات و حفظ سالمت جسمی و روحی انسان کلید حیات بشر و مراد زندگی اوست .بنابراین ایجاد
و توسعه ساختارهای مناسب برای حفظ و گسترش سالمتی ،دستیابی به ایمنیهای الزم و جلوگیری از آسیبهای بهداشتی و
محیط زیستی ضروری است.
باتوجه به اهمیت موضوع  HSEدر صنایع مختلف علی الخصوص صنعت ساخت این پژوهش در نظر داشت تا عوامل موثر بر
ایمنی ،سالمت و محیط زیست را بررسی کند .این مهم از رویکرد کیفی و کمی انجام شد .در رویکرد کیفی برای جمع آوری داده
از مصاحبه های غیر ساختار یافته و در روش کمی از پرسشنامه استفاده شد .داده های دریافتی از پرسشنامه ها با نرم افزار اکسل
و روش تاپسیس بررسی شد که مشخص شد عوامل شناسایی شده دارای چه وزن و اولویتی هستند.
بررسی پژوهش های پیشین حاکی از این است که بیشتر به نحوه مدیریت کارگاه ها در راستای حفظ ایمنی یا شناسایی
خطرات موجود در کارگاهها ،استقرار برنامه ایمنی در کارگاه و تعیین سطح خطرات در کارگاهها بوده است( منجیا و همکاران،
2016؛ وان یانگ2016 ،؛ عواد و همکاران 2016 ،و جاهی .)2017 ،همچنین مطالعات قدیمی تر به بررسی خطرات کارگاه به
صورت مطالعه موردی و حوادث کارگاهی بوده است( چی و همکاران 2009 ،و الریا )2010 ،معطوف بوده است .در حالیکه
پژوهش حاضر با شناسایی عوامل تاثیر گذار در ایمنی سالمت و محیط زیست پروژه های عمرانی کمک شایانی به پروژه های این
حوزه میکند و تفاوتی آشکار با سایر پژوهش ها دارد.
امروز ،همه کشورها به این نتیجه رسیدهاند که برای نیل به توسعه پایدار ،سالمتی انسان ،جامعه و محیط زیست باید در صدر
اولویتها قرار گیرد  .خوشبختانه اختصاص فصول پنجم و هفتم برنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور ایران به حفاظت از محیط
زیست و ارتقای سالمت و بهبود کیفیت زندگی ،نیز نشان از رویکرد کشور به سمت مقوله  HSEمیباشد .الزم است که در جریان
توسعه اقتصادی ،به منظور دستیابی به توسعه پایدار و سالم ،میان سالمتی و بهداشت حرفهای تعادل ایجاد شود و این امر در
فرآیند برنامهریزی توسعه کشور ،بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .باید همواره به خاطر داشت که سه مقوله بهداشت ،ایمنی و
محیط زیست اثرات هم افزایی بر یکدیگر دارند و اثر همزمان آنها در بهرهوری کار به مراتب بیشتر و گستردهتر میگردد .در جهان
نیز پس از جنگ جهانی دوم بحث تلفیق این سه موضوع مطرح شده است و تاکنون به طور جدی بر اساس آن عمل شده است،
به طوری که پیادهسازی یکپارچه  HSEدر یک جامعه ،نشانه تمدن و سطح فرهنگ مردم جامعه تلقی میشود .فقدان هریک از
آنها میتواند تاثیر منفی بر انسجام این نظام مدیریتی یکپارچه داشته باشد .با توجه به نقش محوری سالمت در مبحث  HSEو
اینکه هدف عالی هر یک از این سه موضوع حفظ سالمت و زندگی انسان است ،توجه جدیتر به حوزه بهداشت طلبیده میشود.
یک سیستم مدیریت  HSEدر محیطهای صنعتی زمانی میتواند به طور موثر به اهداف خود برسد که سبب جلوگیری از بروز
حوادث ،کاهش خسارات مالی و صدمات جانی ،حفظ منابع و محیط زیست و افزایش بازده کاری گردد .به همین دلیل الزم است
که ریسکهای تهدید کننده افراد ،محیط زیست و اموال به طور سیستماتیک شناسایی و ارزیابی گردد و اقدامات کاهش دهنده
آنها اجرا شود؛ الزم است که هرگونه اقدامی در راستای صیانت از بهداشت و سالمت جسمانی نیروی کار انجام شود .ریسکهای
بهداشتی بهطور سیستماتیک ارزیابی گردد تا تدابیر مناسبی در پیش گرفته شود .صالحیت پرسنل به طور مرتب ارزشیابی گردد
و به دنبال آن برنامههای آموزشی مناسب تنظیم و اجرا شود .هر نوع حادثه ،شبه حادثه یا شرایط ناایمن باید به طور مکتوب
گزارش شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و برای پیشگیری از وقوع مجدد آنها عملکرد مناسب صورت پذیرد .تجارب به دست
آمده از این آنالیز بهطور سیستماتیک به اطالع کلیه واحدهای عملیاتی رسانده شود و در آمادگی برای عملیات آینده استفاده
شود .در هر فعالیتی اجرای خطمشی  HSEبه طور دورهای کنترل شود .در هنگام انجام ممیزیها ،بازرسیها و بازنگریهای درون
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سازمانی الزم است که میزان کارآیی  HSEنیز ارزیابی شود .به منظور پیادهسازی فرهنگ  HSEدر یک سازمان باید برای آن
ارزش خاصی را تعیین نمود ،تعهد مدیران را تقویت نمود و دورههای آموزشی مناسبی را برای کلیه سطوح سازمانی برگزار نمود.
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