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Background and Objective: The construction industry is one of the most dangerous
industries. Therefore, in order to improve the conditions and perform preventative
interventions, the senior managers of construction projects need to understand the
factors affecting safety performance. In this regard, the present study aimed to
investigate the relationship between safety investments and safety performance
indicators in the construction industry.
Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out on five
major construction worksites of Tehran, Iran, using multiple case study method in
2018. Data were collected using various techniques, such as performing structured
interviews, evaluating safety documentation, and using questionnaires. Collected
data were analyzed using SPSS software (version 18).
Results: Obtained results of the present study indicated a strong negative correlation
between the various types of safety investments (i.e., total safety investments, basic
safety investments, and voluntary safety investments) and accident frequency rate
(i.e., retrospective index) (r=-0.936, P<0.05). In addition, the findings revealed a
strong direct correlation of the aforementioned variable with safety performance (i.e.,
prospective indicator) (r=0.939, P<0.05). Furthermore, there was a significant
relationship between marital status and age with safety performance (P<0.05).
Conclusion: Results of the present study showed that an increase in the level of
safety investments (i.e., total safety investments, basic safety investments, and
voluntary safety investments) will improve safety performance.
Keywords: Construction industry; Safety; Safety investments; Safety performance;
Safety performance indicators
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط بین سرمایهگذاریهای ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت
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تهرانی1

 ،رستم اسماعیلی ،*،2احمد علی

بابایی6

استادیار ،گروه سالمت ،ایمنی و محیط زیست ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
استادیار ،گروه حفاظت صنعتی ،دانشکده بهداشت و ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1317/13/33 :
تاریخ پذیرش مقاله1312/33/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناکترین صنایع میباشد؛ از این رو بهمنظور بهبود شرایط و
انجام مداخالت پیشگیرانه ،مدیران ارشد پروژه های ساختمانی به درک و شناخت عوامل تأثیرگذار بر عملکرد
ایمنی نیاز دارند .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایهگذاریهای ایمنی و شاخصهای
عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز انجام شد.
مواد و روش ها :پژوهش توصیفی -تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه در ارتباط با
پنج کارگاه ساختمانی بزرگ شهر تهران در سال  1317انجام شد .داده های مورد نظر با استفاده از روش هایی
نظیر مصاحبه ساختاریافته ،بررسی مستندات ایمنی و پرسشنامه جمع آوری شدند و توسط نرمافزار آماری
 SPSS 18تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافتهها :نتایج بهدستآمده نشاندهنده وجود همبستگی قوی و منفی بین انواع سرمایهگذاریهای ایمنی
(کل سرمایهگذاریهای ایمنی ،سرمایهگذاریهای پایه ایمنی و سرمایهگذاریهای داوطلبانه ایمنی) و ضریب
تکرار حادثه (( )r=-3/139 ،P<3/30( )AFR: Accident Frequency Rateشاخص گذشتهنگر) بودند.
همچنین نشان از آن داشتند که همبستگی قوی و مستقیمی بین این متغیر با عملکرد ایمنی (،P<3/30
( )r=3/131شاخص آیندهنگر) وجود دارد .شایان ذکر است که در این مطالعه بین وضعیت تأهل و سن با
عملکرد ایمنی رابطه معناداری مشاهده شد (.)P<3/30
نتیجه گیری :یافتههای پژوهش حاضر نشان دادند که افزایش میزان سرمایهگذاریهای ایمنی (کل
سرمایهگذاریهای ایمنی ،سرمایهگذاریهای پایه ایمنی و سرمایهگذاریهای داوطلبانه ایمنی) باعث بهبود
عملکرد ایمنی میشود.
واژگان کلیدی :ایمنی؛ سرمایهگذاری های ایمنی؛ شاخص های عملکرد ایمنی؛ صنعت ساخت و ساز؛ عملکرد
ایمنی

مقدمه
صنعت ساخت و ساز به دلیل برخورداری از ویژگیهای
منحصر به فرد ،پویایی و ماهیت موقتی آن یکی از خطرناکترین
صنایع میباشد [ .]1-3نرخ حوادث محیط کار در این بخش از
صنعت در مقایسه با سایر بخشها بسیار باالتر بوده [ ]4و درصد
قابلتوجهی از این حوادث منجر به فوت میشوند [ .]0مطابق با
آمار سازمان بینالمللی کار ( ILO: International Labour
 ،)Organizationساالنه حدود  312هزار نفر بر اثر حوادث ناشی
از کار جان خود را از دست میدهند که مقدار قابلتوجهی از این

63

مرگ و میرها سهم صنعت ساخت و ساز میباشد []9؛ بهعنوان
مثال از سال  2312تا  1132 ،2314نفر در کشور چین بر اثر
حوادث مرتبط با عملیات ساختمانی جان خود را از دست دادهاند
[ .]7همچنین در سال  102 ،2310مورد مرگ بر اثر حوادث
ساختمانی در ایاالت متحده به ثبت رسیده است [ .]2در ایران
نیز  0471حادثه ناشی از کار در سال  1311در صنایع ساخت و
ساز به ثبت رسیده است که سهمی معادل  29/91درصد از کل
حوادث ناشی از کار ثبتشده در کشور را دارد [ .]1در این راستا،
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ساخت و ساز

منظمی تهرانی و همکاران

مفهوم سرمایهگذاریهای ایمنی
سرمایهگذاریهای ایمنی مربوط به هزینههایی هستند که در
جهت حفظ سالمت و امنیت زندگی افراد صرف میشوند [ ]10و
هدف از آنها محافظت یکپارچه فیزیکی از سالمت کارگران و
اموال و داراییهای پیمانکاران میباشد [.]11
براساس مطالعات صورتگرفته در این زمینه ،کل
سرمایهگذاریهای ایمنی ()TSI: Total Safety Investments
در صنعت ساخت و ساز را میتوان به دو بخش تقسیم کرد:
الف .سرمایهگذاریهای پایه ایمنی ( BSI: Basic Safety
( )Investmentsآن دسته از مبالغی که در راستای پیشگیری از
حوادث خرج میشوند و بخش الزامی یا اجباری سرمایهگذاریهای
ایمنی که از سوی قوانین دولتی یا استانداردهای ایمنی مشخص
شدهاند ،میباشند) و ب .سرمایهگذاریهای داوطلبانه ایمنی ( VSI:
( )Voluntary Safety Investmentsشامل هزینههایی که توسط
شرکتها و سازمانها در جهت پیشگیری از حوادث خرج
میشوند) .این بخش از سرمایهگذاری در حقیقت شامل
فعالیتهایی است که بهصورت داوطلبانه در جهت پیشگیری از
وقوع حوادث انجام میشوند [( ]22شکل .)1

شکل  :9اجزای سرمایهگذاریهای ایمنی []13،23،21
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محمد فام و همکاران ( )1320در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که سرانه هزینه انسانی برای هر فوت معادل 3/39
میلیارد ریال بوده و مجموع هزینه انسانی آن بیش از  777میلیارد
ریال میباشد [.]13
بسیاری از مدیران امروزی هزینههای مربوط به پیشگیری از
حوادث را بهعنوان یک سرمایهگذاری (سرمایهگذاری همراه با
بازگشت سرمایه) در نظر میگیرند [ .]11اگرچه اعتقاد عموم بر
این است که افزایش در میزان سرمایهگذاریهای ایمنی باعث
بهترشدن عملکرد ایمنی میشود []12-10؛ اما شواهد تجربی
محدودی از این فرضیه حمایت میکنند .بسیاری از مطالعات،
اثرات مثبت سرمایهگذاریهای ایمنی بر بهبود عملکرد ایمنی از
طریق ارزیابی هزینهها و مزایای برخی از برنامهها یا مداخالت
ایمنی را نشان دادهاند [ .]19-12با این وجود ،ارتباط بین سطوح
سرمایهگذاریهای ایمنی و عملکرد ایمنی همچنان قابلبحث
باقی مانده است .در این ارتباط Tang ،و همکاران ( )1117در
پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ضریب همبستگی
ضعیفی ( )3/20بین سرمایهگذاریهای ایمنی و عملکرد ایمنی
پروژههای ساختمانی در کشور هنگ کنگ وجود دارد .همچنین
عنوان نمودند که این ضریب همبستگی ضعیف ( )3/20ممکن
است ناشی از تفاوت در فرهنگ ایمنی شرکتها باشد [ .]11با
این وجود هنوز هم جای بحث وجود دارد که آیا افزایش در میزان
سرمایهگذاریهای ایمنی میتواند باعث بهبود عملکرد ایمنی شود
یا خیر؟ با توجه به موارد ذکرشده و همچنین خال تحقیقاتی در

زمینه سرمایهگذاریهای ایمنی در صنعت ساخت و ساز کشور،
مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مقادیر مختلف
سرمایهگذاریهای ایمنی با شاخصهای عملکرد ایمنی در صنعت
ساخت و ساز انجام شد.

سرمایهگذاریهای ایمنی وشاخصهای عملکرد ایمنی

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش
ابزار تعیین سرمایهگذاریهای ایمنی
بهمنظور برآورد میزان مبالغ خرجشده برای ایمنی از
چارچوب تعیین سرمایهگذاریهای ایمنی در صنعت ساخت و ساز
استفاده شد .تکمیل این چکلیست از طریق مصاحبه با مدیران
و سرپرستان ایمنی و در صورت نیاز با کمک واحد مالی پروژه
تکمیل گردید .ابزار مورد نظر از شش قسمت تشکیل شده است
که شامل موارد زیر میباشد :هزینه کارمندان ایمنی :هزینههای
کارمندان ایمنی از طریق میزان حقوقهای پرداختی به کارکنان
ایمنی از قبیل مدیران ایمنی ،افسران ایمنی ،هماهنگکنندههای
ایمنی ،کارشناسان ایمنی و کارشناسان عملیات باربرداری
اندازهگیری میشود؛ هزینه آموزشهای ایمنی :هزینههای آموزش
ایمنی شامل هزینه دورههای آموزش ایمنی اجباری و هزینههای
68

آموزش ایمنی برای کارکنان یک سازمان و محورهای جلسات
می باشد؛ هزینه تجهیزات و تسهیالت ایمنی :این نوع تجهیزات
بهمنظور حفاظت کارگران در برابر مخاطرات پروژه تهیه
میشوند و شامل :تجهیزات حفاظت فردی ( PPE: Personal
 ،)Protective Equipmentجانپناهها ،حفاظهای ایمنی و
هرگونه تجهیزاتی که به کارگران کمک میکنند تا کار را بهصورت
ایمن انجام دهند ،میباشند .آن دسته از تجهیزاتی که اجزای
ضروری در کارگاهها میباشند (بهعنوان مثال تاور کرین ،جرثقیل،
داربست و روشنایی) در گروه تجهیزات و تسهیالت ایمنی قرار
نمیگیرند؛ هزینههای جلسات ایمنی :بهطور کلی بازرسیها و
جلسات ایمنی بهطور مستقیم هزینههای خرجشده را شامل
نمیشود .با این وجود ،بازرسیها و جلسات همواره زمان کاری
مفید شرکتکنندگان را گرفته و ممکن است باعث ایجاد وقفه در
برخی از عملیات ساختمانی در حال اجرا شوند؛ از این رو میزان
سرمایهگذاریها در بازرسیهای ایمنی و جلسات ایمنی را میتوان
از طریق زمان کاری تلفشده به دلیل شرکت در جلسات و
بازرسیها و وقفههای بهوجودآمده در عملیات ساختمانی درحال
اجرا اندازهگیری نمود؛ هزینههای انگیزش و ارتقای ایمنی که
شامل هزینههای چاپ پمفلتها ،پوسترها ،بنرها و تابلوهای
تبلیغات ایمنی ،حمایتهای مالی از فعالیت انجمنهای ایمنی و
پاداشهای نقدی برای کارگران ،کارکنان بخش مدیریت پروژه و
یا پیمانکاران جزء که به یک استاندارد مناسب ایمنی دست یافته
باشند ،است؛ هزینه تکنولوژیهای جدید و روشها و ابزارهای
طراحیشده برای ایمنی :نوآوری در ایمنی به استفاده از
فناوریهای جدید ،روشها ،رویهها و یا ابزارها بهمنظور بهبود
عملکرد ایمنی پروژه اشاره دارد .شایان ذکر است که هزینههای
مربوط به نوآوری ایمنی را می توان از طریق برآورد
سرمایهگذاریهای مستقیم در راستای دستیابی به نوآوریها
(بهعنوان مثال خرید ابزار یا فناوریهای جدید ،هزینههای تحقیق
و توسعه و هزینههای آموزش) اندازهگیری نمود [.]13،23-22
در پژوهش حاضر سه کمیت بدون بعد یعنی نرخ کل
سرمایهگذاری ایمنی ( TSIR: Total Safety Investments
 ،)Ratioنرخ سرمایهگذاری پایه ایمنی ( BSIR: Basic Safety
 )Investments Ratioو نرخ سرمایهگذاری داوطلبانه ایمنی
(  )VSIR: Voluntary Safety Investments Ratioبهمنظور
مقایسه مقادیر سرمایهگذاریهای ایمنی در کارگاههای ساختمانی
با اندازههای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند (روابط  2 ،1و .)3
 BSIR ،TSIRو  VSIRبهصورت زیر تعریف میشوند.
()1

TSI
 100%
Contract sum

TSIR 

()2

BSI
 100%
Contract sum

BSIR 
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مواد و روشها
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایهگذاریهای
ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز
شهر تهران بهصورت مطالعه موردی چندگانه ( Multiple Case
 )Studyانجام شد .الزم به ذکر است که تعداد استانداردهای
موارد مورد مطالعه در روش مطالعه موردی چندگانه بین  13تا
 14مورد میباشد []23؛ از این رو به منظور انجام پژوهش حاضر،
پنج مورد از کارگاه های ساختمانی شهر تهران که دارای
معیارهای ورود به مطالعه بودند به عنوان حجم نمونه انتخاب
شدند .شایان ذکر است که معیارهای ورود کارگران و کارگاههای
ساختمانی به این مطالعه این بود که می بایست حداقل دارای
یک سال سابقه کاری بوده و در محدوده سنی  12-90سال قرار
داشته باشند .ذکر این نکته ضرورت دارد که تمامی مالحظات
اخالقی در این مطالعه رعایت شدند .مالحظات مورد نظر عبارت
بودند از :مصاحبه بی نام و حفظ اطالعات مربوط به میزان
سرمایهگذاری های ایمنی و آمار حوادث کارگاههای ساختمانی
مورد مطالعه .باید خاطرنشان ساخت که در پژوهش حاضر از
ذکر نام و ویژگیهای کارگاههای ساختمانی مورد بررسی
خودداری گردید.
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ،کلیه کارگران
شاغل در پنج مورد از کارگاههای ساختمانی (سه مورد ابرپروژه و
دو مورد پروژه ساختمانی بزرگ) به تعداد  343نفر بودند که از
این تعداد 121 ،نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای به
نسبت پنج کارگاه ساختمانی با استفاده از فرمول کوکران با
اطمینان  10درصد بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
بدینصورت که پس از برآورد حجم نمونه کل ،نمونه اختصاصی
برای هریک از کارگاههای ساختمانی شهر تهران (پنج مورد) به
تناسب جمعیت آنها محاسبه گردید .باید خاطرنشان ساخت که
در این مطالعه از نرمافزار آماری  SPSS 18برای تجزیه و تحلیل
دادههای جمعآوریشده استفاده گردید.

منظمی تهرانی و همکاران

VSI
 100%
Contract sum

()3

VSIR 

که در این روابط  TSIکل سرمایهگذاریهای ایمنیBSI ،

پرسشنامه عملکرد ایمنی
روش سنتی برای ارزیابی عملکرد ایمنی از طریق اندازهگیری
و تجزیه و تحلیل آماری دادههای مربوط به حادثه است (تعداد
صدمات و بیماری ،نرخ فراوانی و شدت حوادث ،هزینههای حادثه،
تعداد شبهحادثهها و یا خسارت مرتبط با عملکرد ایمنی ضعیف)
که اغلب با عنوان "شاخص گذشتهنگر یا تأخیری" نامیده
میشود .در این مطالعه ضریب تکرار حادثه ( AFR: Accident
 ،)Frequency Rateضریب شدت حادثه ( ASR: Accident
 )Severity Rateو شاخص شدت -تکرار ( FSI: Frequency-
 )Severity Indexبهعنوان شاخصهای گذشتهنگر جهت ارزیابی
عملکرد ایمنی کارگاههای ساختمانی مورد مطالعه انتخاب شدند.
شاخصهای مذکور میزان عملکرد ایمنی پس از حوادث و
رویدادها را نشان میدهند .از آنجایی که هدف از استقرار
سیستمهای مدیریتی از جمله سیستم مدیریت ایمنی بهبود
مستمر میباشد ،صرفاً بهکارگیری شاخصهای گذشتهنگر
نمیتواند سودمند باشد [ .]24،20برای این منظور الزم است از
شاخصهای آیندهنگر و پیشگیرانه که سازمانها را قادر به
پیشگیری نموده و آنها را در تدوین برنامههایی بهمنظور بهبود
و انجام اقدامات اصالحی پیش از بروز رویدادها یاری میرسانند،
استفاده شود [ . ]29،27در این مطالعه برای سنجش و بررسی
عملکرد ایمنی کارگران از پرسشنامه معتبر و پایای عملکرد
ایمنی طراحی شده مبتنی بر نظریه فاکتورهای انسانی ارائهشده
توسط جعفری و همکاران ( )2317استفاده گردید .این
پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت (کامالً مخالفم ،مخالفم ،نظری
ندارم ،موافقم و کامالً موافقم) درجهبندی شده و دربرگیرنده سه
عامل تأثیرگذار بر حوادث شغلی (عوامل سازمانی ،محیطی و
فردی) میباشد [.]22

چارچوب تعیین سطح خطر پروژه
سطح خطرات پروژه را میتوان با استفاده از شاخص خطرات
پروژه ( )PHI: Project Hazard Indexنشان داد .اساس و پایه
این شاخص برای اولین بار توسط  Imriyasو همکاران در سال
 2337طراحی و اعتباربخشی شده است .در پژوهش حاضر برای
تعیین سطح خطرات پروژه ( )PHLکارگاههای ساختمانی مورد
بررسی از چکلیست پیشنهادی  Imriyasو همکاران ()2337
استفاده گردید [ .]21این چکلیست شامل  11مورد از خطرات
رایج در پروژههای ساختمانی بوده و ویژگیهای مربوط به نحوه
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()4

1 11
PHI  i 1 H i
m

در این رابطه  3>m≤11مربوط به تعداد خطرات رایج موجود
در هر کارگاه بوده و  Hiعددی بین  1تا  11میباشد که برای
محاسبه آن از فرمول زیر استفاده میشود.
()0

n AS

1

i

ij

j 1

n



i

H

i

در رابطه فوق  niتعداد خطرات و زیرمجموعههای مربوط به
خطر  iام بوده و  ASijنمره خطر  jام مربوط به خطر  iام میباشد.
یافتهها

نتایج مربوط به اطالعات جمعیتشناختی کارگران
بهمنظور انجام این پژوهش در مجموع  121پرسشنامه بین
افراد توزیع شد و پس از تکمیل ،جمع آوری گردید .الزم به ذکر
است که تمامی شرکت کنندگان در مطالعه از بین کارگران
عملیاتی انتخاب شده و مرد بودند .میانگین سنی
شرکتکنندگان در پژوهش  34/92سال (انحراف معیار 11/42
سال) و میانگین سابقه کاری آنها  11/30سال (انحراف معیار
 7/39سال) بود .باید خاطرنشان ساخت که  112نفر ( 90/2نفر)
از شرکت کنندگان متأهل بودند و  90نفر از آنها دارای
تحصیالت در سطح سیکل بودند .گروهبندی متغیرهای سن و
سابقه کاری در این پژوهش نشان داد که  02نفر ( 32درصد) از
شرکت کنندگان در بازه سنی  20تا  30سال قرار داشتند و 01
نفر ( 22/12درصد) دارای  0تا  13سال سابقه کاری بودند.
پیش از انجام آمار تحلیلی ،پیشفرض نرمالبودن توزیع
داده ها با استفاده از آزمونهای  Kolmogorov–Smirnovو
 Shapiro-Wilkبررسی گردید .نتایج حاصل از این دو آزمون
نشان دادند که توزیع دادهها نرمال میباشد ()P>3/30؛ از این رو
در بخش آمار تحلیلی از آزمونهای پارامتریک استفاده شد .از
سوی دیگر ،نتایج حاصل از آزمون  ANOVAیکطرفه نشان
دادند که بین ویژگیهای جمعیتشناختی (سن و سابقه کاری)
کارگران شرکتکننده در مطالعه و عملکرد ایمنی آنها تفاوت
معناداری وجود دارد ( .)P<3/30شایان ذکر است که بهمنظور
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سرمایهگذاری پایه ایمنی VSI ،سرمایهگذاری داوطلبانه ایمنی و
 Contract sumارزش ریالی پروژه میباشد.

ارزیابی هریک از خطرات در این چارچوب ارائه شده است .با این
وجود ،لزوماً تمام بندها و خطرات بیانشده در این چارچوب برای
یک پروژه قابلاجرا نخواهند بود؛ بنابراین آن دسته از خطراتی که
در پروژه وجود داشته باشند ،در نظر گرفته شده و رتبهبندی
میگردند .در پژوهش حاضر تکمیل این چکلیست از طریق
مصاحبه با کارشناسان و مدیران  HSEکارگاههای ساختمانی
مورد بررسی انجام شد و سپس  PHIهریک از کارگاههای
ساختمانی مورد مطالعه با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید.

سرمایهگذاریهای ایمنی وشاخصهای عملکرد ایمنی

ارائه شده است .شایان ذکر میباشد که در پژوهش حاضر
محاسبات مربوط به نرخ کل سرمایهگذاریهای ایمنی و نرخ
اجزای آن (نرخ سرمایهگذاری پایه ایمنی و نرخ سرمایهگذاری
داوطلبانه ایمنی) به نسبت ارزش ریالی پروژه مطابق با روابط ،1
 2و  3محاسبه گردید.
تجزیه و تحلیل همبستگی Pearson

بهمنظور بررسی ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی از آزمون
ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده شد .نتایج بهدستآمده در
جدول  3ارائه شدهاند.
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،بین عملکرد
ایمنی کلی و نرخ کل سرمایهگذاری ایمنی ( ،)TSIRنرخ
سرمایهگذاری پایه ایمنی ( )BSIRو نرخ سرمایهگذاری داوطلبانه
ایمنی ( )VSIRهمبستگی قوی و مستقیمی وجود دارد
()P<3/30؛ اما ارتباط بین عملکرد ایمنی با ضریب تکرار حادثه
( )AFRو ضریب شدت حادثه ( )ASRقوی و معکوس میباشد
( .)P<3/30این درحالی است که بین عملکرد ایمنی با شاخص
خطر پروژه ( )PHIو شاخص شدت -تکرار ( )FSIهمبستگی

اطالعات توصیفی کارگاههای ساختمانی مورد مطالعه
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار بسته آماری برای
علوم اجتماعی ( )SPPS 18انجام شد .دادههای جمعآوریشده
بهصورت آمار توصیفی (پیش از انجام تجزیه و تحلیل آمار
استنباطی) در جدول  2ارائه شدهاند.
جدول  2ویژگیهای دادههای مربوط به کارگاههای
ساختمانی مورد مطالعه را نشان میدهد .مقادیر حداقل و حداکثر
برای هریک از شاخصهای گذشتهنگر عملکرد ایمنی ،شاخص
خطر پروژه و ارزش ریالی آن بر حسب میلیارد ریال در این جدول

جدول  :9آزمون دانت ( )Dunnettبرای مقایسه زوجی میانگین بین گروهها از نظر تفاوت سنی و سابقه کار
اختالف از

انحراف

سطح

سابقه کار

سن

میانگین

معیار

معناداری

(سال)

20-22
30-20
40-30
93-40

-3/240
-3/702
-3/247
-1/397

3/123
3/132
3/133
3/117

3/414
3/331
3/331
3/331

کمتر از 0
سال

بیشتر از 93

-1/23

3/177

3/331

30-20
40-30

-3/012
-3/931

3/322
3/321

3/331
3/331

93-40
بیشتر از 93

-3/221
-3/111

3/312
3/190

3/331
3/330

30-20

93-40
بیشتر از 93

-3/321
-3/331

3/392
3/324

3/119
3/337

93-40

بیشتر از 93

-3/191

3/193

3/123

(سال)

22-12

20-22

سن

اختالف از

انحراف

سطح

میانگین

معیار

معناداری

13-0
10-13
23-10
بیشتر از 23

-3/204
-3/494
-3/931
-3/231

3/132
3/320
3/133
3/310

3/137
3/331
3/331
3/331

10-13

-3/213

3/320

3/149

23-10
بیشتر از 23

-3/300
-3/024

3/133
3/310

3/331
3/331

23-10
بیشتر از 23

-3/144
-3/374

3/327
3/377

3/940
3/331

سابقه کار

13-0

10-13

23-10

-3/221

بیشتر از 23

3/117

3/317

جدول  :2آمار توصیفی
ردیف
1
2
3
4
0
9
7
2
44

نوع متغیر
ضریب تکرار حادثه ()AFR
ضریب شدت حادثه ()ASR
شاخص شدت -تکرار ()FSI
نرخ کل سرمایهگذاریهای ایمنی (( )TSIRدرصد)
نرخ سرمایهگذاری پایه ایمنی (( )BSIRدرصد)
نرخ سرمایهگذاری داوطلبانه ایمنی (( )VSIRدرصد)
شاخص خطر پروژه ()PHI
ارزش ریالی پروژه (بر حسب میلیارد ریال)

محدوده

شماره کارگاه
9

2

6

4

5

حداقل

حداکثر

13/21
173/40
1/0
3/12
3/13
3/30
3/12
0/333

12
220/2
1/94
3/12
3/31
3/33
3
2/333

13
100/2
1/20
3/19
3/12
3/34
2/02
4/333

17/41
491/2
2/23
3/11
3/31
3/32
3/09
3/333

21
132/3
1/77
3/21
3/10
3/39
4/2
3/333

13
132/3
1/0
3/11
3/31
3/32
2/02
2/333

21
491/2
2/23
3/21
3/10
3/39
4/2
0/333
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مقایسه دو به دوی میانگین گروههای سنی و سابقه کار کارگران
از نظر عملکرد ایمنی از آزمون تعقیبی دانت ( )Dunnettاستفاده
شد (جدول  .)1بر مبنای نتایج ،بین سطح تحصیالت کارگران و
عملکرد ایمنی تفاوت معناداری مشاهده نگردید (.)P>3/30
نتایج حاصل از آزمون  Tمستقل نشان دادند که بین عملکرد
ایمنی کارگران متأهل و مجرد تفاوت معناداری وجود دارد؛
بهگونهای که نمره عملکرد ایمنی کارگران متأهل بیشتر از
کارگران مجرد میباشد (.)P<3/331

منظمی تهرانی و همکاران

جدول  :6همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی
( TSIRدرصد)

( BSIRدرصد)

(درصد) TSIR

1

(درصد) BSIR

--

1

(درصد) VSIR

--

--

PHI
*

1

3/143

AFR

-3/139

*

AFR

3
*

1

-3/132

-3/219

3/391

1

ASR

-3/213

-3/771

3/299

3/344

--

FSI

-3/023

-3/473

-3/027

-3/703

عملکرد ایمنی

*

*

*

3/131

3/130

3/222

3/323

1

-**

-3/114

-*

-3/241

1
-3/337

1

(*P>3/30 )2-Tailed
(**P>3/31 )2-Tailed

مشاهده نگردید ( .)P≥3/30عالوهبراین ،نتایج نشان دادند که بین
 TSIRو  BSIRبا  AFRهمبستگی قوی و معکوسی وجود دارد
()P<3/30؛ اما بین  TSIRو  BSIRبا  ASR ،PHIو FSI
همبستگی مشاهده نشد (.)P≥3/30
از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن بودند که بین ( )VSIRو
ضریب تکرار حادثه ( ) AFRهمبستگی قوی و معکوسی وجود
دارد ( .) r=-3/119 ،P<3/30همبستگی معکوس را میتوان
این گونه تفسیر کرد که با افزایش  BSIR ،TSIRو ،VSIR
مقدار  AFRکاهش پیدا می کند که این امر خود باعث بهبود
عملکرد ایمنی می شود .شایان ذکر است که بر مبنای نتایج
می توان گفت که بین  PHIبا  AFRو  ASRهمبستگی وجود
ندارد (.)P≥3/30
بحث

بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیتشناختی و عملکرد
ایمنی
نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که میزان عملکرد ایمنی در
بین گروههای سنی مختلف ،متفاوت بوده و بیشترین امتیاز
عملکرد ایمنی به باالترین گروه سنی ( 93-90سال) با میانگین
کلی عملکرد ایمنی  3/70تعلق دارد .کمترین امتیاز عملکرد ایمنی
نیز مربوط به جوانترین گروه سنی ( )12-22با میانگین کلی
عملکرد ایمنی  2/01بود .دلیل احتمالی این یافته میتواند ناشی
از آن باشد که کارگران مسن ،تجربه بیشتری دارند و کارهای با
ریسک باال را در محیط کار انجام نمیدهند .این یافته با نتایج
مطالعهای که  )2333( Siuدر ارتباط با  27مورد از کارگاههای
ساختمانی کشور چین (هنگ کنگ) انجام داد ،مشابه میباشد .در
پژوهش مذکور گزارش گردید که آسیبهای شغلی با سن مرتبط
بوده و کارگرانی که سن کمتری دارند ،آسیبهای شغلی بیشتری
میبینند .همچنین کارگرانی که سن بیشتری دارند ،از نگرش
مثبتی نسبت به مسائل ایمنی برخوردار هستند [.]33
عالوهبراین ،نتایج حاکی از آن بودند که بین عملکرد ایمنی و
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سابقه کار ارتباط معناداری وجود دارد ( .)P<3/30این نتایج
می توانند بر این مسأله داللت داشته باشند که با افزایش میزان
سابقه کار ،افراد با احتیاط بیشتری کار میکنند و میزان
ریسکپذیری آنها کاهش می یابد .در این راستا در مطالعهای
که توسط دانا و پهلوانینژاد در سال  1314انجام شد ،مشخص
گردید که با افزای ش سنوات کاری کارکنان ،درصد نسبی حوادث
منجر به زمان ازدسترفته کاری بهطور قابلمالحظهای کاهش
مییابد [ .]31در پژوهش  Beusو همکاران ( )2313نیز
مشخص گردید که با افزایش میانگین سابقه کاری ،جو ایمنی
بهبود مییابد [.]32
از سوی دیگر نتایج نشان دادند که کارگران متأهل ،عملکرد
ایمنی بهتری نسبت به کارگران مجرد دارند .این یافته با نتایج
مطالعات پیشین مغایر میباشد؛ اما با نتایج مطالعهای که
جهانگیری و همکاران ( )1312در ارتباط با کارگاههای ساختمانی
شهر شیراز انجام دادند ،همسو است .این پژوهشگران در مطاله
خود به این نتیجه دست یافتند که افراد متأهل ،نمره عملکرد
ایمنی بیشتری نسبت به افراد مجرد دارند []33؛ اما بین سطح
تحصیالت و عملکرد ایمنی آنها تفاوت معناداری مشاهده نشد
که دلیل احتمالی آن میتواند ناشی از نامرتبطبودن تحصیالت
کارگران با مسائل ایمنی محیط کار باشد .در مطالعات مشابه
نشان داده شده است که افراد با سطح تحصیالت متفاوت نسبت
به جو ایمنی و خطرات محیط کار خود نگرش متفاوتی ندارند که
عل ت آن عدم ارائه آموزش کافی و مؤثر در زمینه ایمنی میباشد
[ .]34از سوی دیگر در مطالعه حاجآقازاده و همکاران مشخص
گردید که بین جو ایمنی و سطح تحصیالت افراد رابطه معناداری
وجود ندارد [.]30

تحلیل ارتباط بین نرخ سرمایهگذاریهای ایمنی و
شاخصهای عملکرد ایمنی
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی Pearson
نشان دادند که بین  AFRو BSIR ،)r=-3/139( TSIR
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایهگذاریهای
ایمنی و شاخص های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز
انجام شد .سرمایهگذاریهای ایمنی ( )TSIشامل دو بخش
میباشند :سرمایه گذاری پایه ایمنی ( )BSIو سرمایهگذاری
داوطلبانه ایمنی ( .)VSIبا توجه به نتایج مطالعه حاضر،
پیمانکاران و شرکت های فعال در حوزه ساخت و ساز در راستای
پیشگیری از حوادث از طریق سرمایه گذاری در اجزای دوگانه
ایمنی (سرمایه گذاری پایه ایمنی و سرمایهگذاری داوطلبانه
ایمنی) می توانند عملکرد ایمنی سازمان را بهبود ببخشند .در
این ارتباط ،سرمایهگذاری در هر دو جزء ایمنی (سرمایهگذاری
پایه ایمنی و سرمایه گذاری داوطلبانه ایمنی) در ایران از قبیل
استخدام کارشناس  ، HSEتهیه وسایل حفاظت فردی متناسب
با نوع کار برای کارگران ،انجام آموزشهای ایمنی درون
سازمانی ،سرمایه گذاری در جهت افزایش انگیزش و نگرش
کارگران نسبت به ایمنی و تهیه فناوریها و تجهیزات نوین برای
واحد ایمنی) میتواند باعث بهبود عملکرد ایمنی در صنعت
ساخت و ساز شود.
در انتها باید یادآور شد که پژوهش حاضر مانند سایر مطالعات
دارای محدودیتهایی میباشد که ذکر آنها الزامی است .یکی از
این محدودیتها این بود که حجم نمونه در پژوهش حاضر بزرگ
نبوده و دادهها از پنج مورد از کارگاههای ساختمانی بزرگ که
دارای  27پیمانکار بودند ،جمعآوری شدهاند؛ از این رو الزم است
این موضوع در تعمیم نتایج به جامعه مورد مطالعه مورد توجه
قرار گیرد .با توجه به اینکه دادههای این پژوهش از کارگاههای
ساختمانی بزرگ جمعآوری شدهاند ،توصیه میشود که در
راستای بررسی اثرات سرمایهگذاریهای ایمنی بر عملکرد ایمنی
در مطالعات آتی ،اندازه شرکت یا پروژه از نظر بزرگ و کوچک
بودن مورد بررسی قرار گیرد .برای این کار الزم است مجموعهای
از دادههای بیشتر جمعآوری شود؛ زیرا ممکن است تجزیه و
تحلیلهای آماری متفاوتی از نظر حجم پروژه یا شرکت
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( )r=-3/132و  )r=-3/119( VSIRهمبستگی قوی و معکوسی
وجود دارد ( .)P<3/30به این معنا که با افزایش میزان نرخ کل
سرمایهگذاری های ایمنی و هریک از اجزای آن ،ضریب تکرار
حادثه کاهش مییابد .دلیل احتمالی این امر میتواند این مهم
باشد که کارگاههای ساختمانی که سرمایهگذاریهای بیشتری را
در مورد مسائل ایمنی انجام میدهند ،کارگران آموزشهای ایمنی
بیشتری میبینند و در نتیجه درک بهتری از خطرات محیط کار
خود به دست میآورند که این امر خود باعث کاهش ضریب تکرار
حادثه در آن کارگاه میشود [ .]39انصاری و وثوقی نیز در مطالعه
خود عنوان نمودند که بین شاخص  AFRو شاخصهای نسبت
هزینه منابع صرفشده برای رعایت ایمنی و بهداشت کار به
مجموع هزینه واقعی پروژه و شاخص نسبت هزینه منابع
صرفشده برای رعایت ایمنی و بهداشت کار به کل درآمد
کسبشده همبستگی منفی وجود دارد [ .]37عالوهبراین ،نتایج
مشخص نمودند که بین عملکرد ایمنی و ،)r=3/131( TSIR
 )r=3/130( BSIRو  )r=3/122( VSIRهمبستگی قوی و
مستقیمی وجود دارد ( .)P<3/30این مهم با نتایج مطالعهای که
 )2313( Fengبا عنوان "بررسی اثرات سرمایهگذاریهای ایمنی
بر عملکرد ایمنی پروژههای ساختمانی" انجام داد ،مشابهت دارد.
در پژوهش مذکور نشان داده شد که با افزایش میزان ،TSIR
ضریب تکرار حادثه کاهش مییابد و این امر خود باعث بهبود
عملکرد ایمنی میشود [ .]22همچنین  Lauferو همکاران
( )2313پژوهشی را با عنوان "ایمنی ساختمان :درگیریهای
اقتصادی ،اطالعاتی و مدیریتی" در اسرائیل انجام دادند و به این
نتیجه دست یافتند که سرمایهگذاری در ایمنی به میزان 2/0
درصد از حقوق کارکنان ،نرخ حوادث را از  143مورد به 133
مورد کاهش میدهد [ .]13از سوی دیگر در مطالعهای که
 López-Alonsoو همکاران ( )2313در ارتباط با  43مورد از
پروژههای ساختمانی درحال ساخت در جنوب اسپانیا انجام دادند،
به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای مرتبط با مدیریت
کاهش ریسک از جمله هزینههای اقدامات ایمنی در راستای
کاهش خطرات ،وقوع حوادث و هزینههای مربوط به آن ،بودجه
مربوط به خرید مصالح پروژه و بودجه طرح ایمنی و بهداشت
ارتباط معناداری وجود دارد [ Hofer .]32و همکاران ()2313
نیز در پژوهشی با عنوان "وضعیت مالی ،سرمایهگذاری ایمنی
و استعداد حادثهپذیری در صنعت هواپیمایی ایاالت متحده:
تجزیه و تحلیل ساختاری" به این نتیجه دست یافتند که
سرمایهگذاریهای ایمنی باعث کاهش استعداد حادثهپذیری
میگردند .این درحالی است که اثرات معکوس آن نیز قابلتوجه
میباشد .عالوهبراین ،این پژوهشگران عنوان نمودند که وضعیت
مالی بر سرمایهگذاری ایمنی یا استعداد حادثهپذیری تأثیرگذار
نمیباشد [.]31
از سوی دیگر ،نتایج حاکی از آن بودند که بین انواع
سرمایهگذاری ایمنی و  ASRهمبستگی وجود ندارد .دلیل

احتمالی این مهم میتواند ناشی از آن باشد که سرمایهگذاریهای
ایمنی در این کارگاهها از طریق فرهنگ ایمنی نمایان میشود.
این یافته با نتایج مطالعه  )2313( Fengهمسو میباشد [.]22
عالوهبراین ،نتایج مشخص ساختند که بین عملکرد ایمنی و
 ASRهمبستگی قوی و معکوسی وجود دارد .این یافته با نتایج
مطالعه سلطانزاده و همکاران همسو میباشد .این پژوهشگران
در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که فاکتورهای سازمانی
و فردی ،فاکتور آموزشهای  HSEو فاکتور مدیریت ریسک با
 ASRمرتبط میباشد .عالوهبراین آموزشهای دورهای ،HSE
شاخصهای شناسایی خطرات و انجام اقدامات کنترلی بهعنوان
شاخصهای تحلیلی و پیشبینیکننده میزان شدت حوادث در
صنایع ساخت و ساز مطرح میباشند [.]43،41
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تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد با
 در رشته مهندسیir.sbmu.reteclt.1319/1107 کد اخالق
ایمنی صنعتی در دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی
 نویسندگان این مقاله بر خود الزم.شهید بهشتی میباشد
میدانند از حمایتهای معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی
 و همکاری کارکنان کارگاههایHSE  مدیران،شهید بهشتی
.ساختمانی مورد مطالعه در شهر تهران تقدیر و تشکر نمایند

 با توجه به اینکه در این مطالعه تأثیر کل.صورت بگیرد
 سرمایهگذاری پایه ایمنی و،سرمایهگذاریهای ایمنی
سرمایهگذاری داوطلبانه ایمنی بر شاخصهای عملکرد ایمنی
 توصیه میشود در مطالعات آینده،مورد بررسی قرار گرفته است
به بررسی تأثیر هریک از اجزای تشکیلدهنده سرمایهگذاریهای
پایه ایمنی و سرمایهگذاریهای داوطلبانه ایمنی (از قبیل
 هزینههای، هزینه آموزشهای ایمنی،هزینههای کارکنان ایمنی
.انگیزش و ارتقای ایمنی و غیره) بر عملکرد ایمنی پرداخته شود
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