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Abstract
Background and Objectives: Many injuries were reported from unsafe behaviors, their roots are from workers’
risk perception and behavior. The construction industry is one of the riskiest activities in most countries, is involved
with many occupational hazards. Due to the lack of a comprehensive study on this subject, the objective of this
study was to assess the effective factors on risk perception of employees in construction sites in the city of Tehran.
Materials and methods: A cross-sectional study was used to assess the risk perception of construction 100
laborers, foreman and technicians in the construction industries in Tehran. Two types of sites including residential
and commercial projects were studied. The method of information gathering was interviews with completion of a
validated questionnaire. It included demographic, work-site information and some questions about risk perception
containing: work motivation, the impact of family and friends, the impact of work environment and safety knowledge
and also injury history of subjects. Data collected within 2 consequential months in 2016. Chi-Square test, Linear
Logistics, ANOVA and t-test using SPSS software were employed.
Results: The mean and standard deviation (SD) of the age of the subjects was 30.3 years with 7.3 respectively.
The level of their knowledge in regard to safety, one month prior to data collection was only 38%. Overall %72
of subjects believed that they need safety education training. The incident rate of occupational injuries within the
past year and prior month were %27 and %10 respectively. The mean score for risk perception for all subjects was
123.8 (95% CI: 121.4-126.2) of maximum score of 150. There was a significant correlation between 4 components
of perception, including work motivation, the impact of family and friends, the impact of work environment and
safety knowledge (p<0.001).
Conclusion: Work safety and risk perception of the construction workers were not rated very favorably. Therefore,
promotion of their risk perception through setting appropriate policies and educational training must be considered
for prevention of occupational injuries and general risk management.
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مقاله پژوهشی

ارزیابی عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی
سبا سوری  ،1دکتر محمدحسن سبط  ،*1دکتر عبداهلل اردشیر
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 .1دانشکده مهندسی عمران و محیطزیست ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران.
 .2پژوهشكده محیطزیست ،دانشكده مهندسي عمران و محیطزیست ،دانشگاه صنعتي اميركبير ،تهران ،ايران.

چکیده
سابقه و هدف :رفتارهای کارگران در کارگاههای ساختمانی از عوامل بسیار بااهمیت در ایمنی محیط کار است .بسیاری از حوادث به علت
رفتارهای خطرزاست که نتیجه درک آنان از خطر است .عملیات ساختمانی از مخاطرهآمیزترین صنایع است که ساالنه شاهد شمار زیادی از
مصدومیتها میباشد .این مطالعه باهدف ارزیابی عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی انجامشد.
روش بررسی :مطالعه بهصورت مقطعی و با استفاده از ابزار سنجش درک خطر اعتبارسنجی شده بر روی  100نفر از تکنسینها ،سرکارگران و

کارگران ساختمانی شاغل در صنعت ساختوساز شهر تهران انجامشد .در این پژوهش دو نوع پروژههای مسکونی و تجاری -اداری موردبررسی
قرار گرفتند .اطالعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمعآوری شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد .نتایج با استفاده
از روشهای آماری آنووا ،تی تست ،کای اسکوئر و لجستیک خطی تجزیهوتحلیل شد.
یافتهها :تنها  38درصد افراد موردمطالعه سابقه آموزش ایمنی داشتند 72 .درصد آزمودنیها نیاز به آموزش نکات ایمنی در محیط کار را الزم
میدانستند .بروز حادثه در یک سال و یک ماه گذشته قبل از جمعآوری اطالعات به ترتیب  27و  10درصد بود .میانگین امتیاز درک خطر
بهدستآمده برای همه افراد موردمطالعه ( 123/8 ):CI٪121:95/4-126/2از حداکثر امتیاز ممکن  150بود .بین چهار عامل تشکیلدهنده
درک خطر یعنی انگیزش کاری ،تأثیر متقابل خانواده و دوستان ،تأثیر محیط کار و آگاهی ایمنی همبستگی معنیداری وجود داشت (.)P>0/001
نتیجهگیری :درک خطر و آگاهی ایمنی افراد موردمطالعه در حد متوسط قرار داشت و ارتقای درک آنها با استفاده از روشهای مناسب
آموزشی همینطور سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مدیریت ساخت و پروژه بهعنوان یک اولویت در پیشگیری از سوانح و مصدومیتهای
ناشی از حوادث محیط کار میبایست موردتوجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :کارگاه ساختمانی ،درک خطر ،مصدومیت ،ایمنی

مقدمه

عملیات ساختمانی از مخاطرهآمیزترین صنایع در سطح دنیا بوده
و در اغلب کشورها در صدر فعالیتهای حادثهآفرین قرار دارد .از
طرفی برخالف سایر صنایع ،این صنعت بهطور فیزیکی در نقاط
مختلف پراکنده بوده و لذا نظارت بر ایمنی و بهداشت در آنها بسیار
چالشبرانگیز است .به علت هزینههای باالی ناشی از حوادث شغلی،
در دهههای اخیر کشورهای مختلف توجه روزافزونی به این حوادث
نشان دادهاند (.)1
مهمترین منبع هر سازمان را کارکنان آن تشکیل میدهند .همچنین
نیروی انسانی هر سازمان در معرض باالترین خطرات هستند.
* آدرس نویسنده مسئول مکاتباتsebt@aut.ac.ir :

رویکردهای متمرکز بر وضعیت جسمانی و فرآیندهای شغلی از طریق
ارزیابی مدیریت خطر که اغلب بر عناصر انسانی تکیه دارد یک عامل
مهم محسوب میشود (.)2
تحقیقات مرتبط با وضعیت سالمت و ایمنی بر مدیریت ایمنی کارگران
تمرکز داشته و کمتر به تفسیر خطرات ایمنی و اثرات آن توجه شده
است .درک از خطر همچنین یک نقش برجسته در تصمیم افراد دارد
که این میتواند اختالفاتی در درک خطر که ناشی از عدم سازگاری
بین انجام بهترین اقدام در بین افراد و نیاتشان باشد را رقم بزند (.)3
ویژگیهای سازمانی و درک کارکنان در بین عواملی که فضای ایمنی
در کارگاههای ساختوساز را تشکیل میدهند جزو مهمترین عوامل
بهحساب میآیند ( .)4درک افراد از خطر و میزان خطرپذیری آنها
دلیل اصلی رفتارهای حادثهآفرین است و در بین افراد متفاوت است

 /262مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها
این تفاوت ریشه در عواملی مانند مشخصههای فردی ،عوامل شغلی
و محیطی و مدیریت ایمنی دارد ( .)5رفتار کارگران از عوامل بسیار
بااهمیت در ایمنی محیط کار است چراکه بسیاری از حوادث به علت
رفتارهای خطرزاست که خود نتیجه چنین ادراکاتی هستند .در این
میان ،طبق مطالعات صورت گرفته مشخصشده که بیش از  80درصد
حوادث شغلی مربوط به رفتار ناایمن و تا  20درصد آن مربوط به
شرایط ناایمن است ( .)6عوامل فردی مؤثر بر عملکرد ایمنی ممکن
است جسمی یا ذهنی یا ماهیت روانشناختی داشته باشند .برخی
بهطورمعمول مربوط به شخصیت فرد هستند که غیرقابل تغییرند اما
بعضی دیگر به مهارت ،نگرش ،درک خطر و انگیزش مربوط هستند
که میتواند از طریق اقداماتی نظیر آموزش بهبود یابند .در ایمنی و
بهداشت ،درک خطرات از اهمیت باالیی برخوردار است و بسیاري
از حوادث بهاینعلت که مردم خطرات موجود را درک نمیکنند رخ
میدهند ( .)7منظور از درک خطر ،1قضاوت درونی افراد در مورد
ویژگیها و شدت خطرات است .در ایمنی و بهداشت ،درک خطرات
از اهمیت باالیی برخوردار است و بسیاري از حوادث بهاینعلت که
مردم خطر موجود را درک نمیکنند رخ میدهند .درک ریسک و
نگرش کارکنان نسبت به ایمنی یکی از الزمههای استقرار فرهنگ
ایمنی که همان میزان پذیرش و احساس مسئولیت افراد درزمینهٔ
ایمنی است ،بوده و براي دستیابی به یک فرهنگ ایمنی مناسب الزم
است درک افراد از ایمنی مورداندازهگیری قرار گیرد ( .)8اندازهگیری
درک کارگران از خطر نیازمند استفاده از ابزاری معتبر است که
ابعاد مختلف آن ازجمله آموزش و یادگیری ،انگیزه شغلی ،یکپارچگی
خانوادگی و اجتماعی ،یکپارچگی محیط کار ،آگاهی از ایمنی و تجربه
رخداد حوادث و مصدومیتهای غیر عمد 2را موردتوجه قرار دهد.
هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر درک از خطر در افراد شاغل
در کارگاههای ساختمانی شهر تهران بود این مطالعه درک کارکنان
را از ایمنی در کارگاههای ساختمانی محیطهای شهری تهران تعیین
و ادراکات کارکنان در اقدامات ایمنی در فضای همیشگی محیط
کارشان در کارگاههای ساختوساز را بررسی میکند.

مواد و روشها

این مطالعه بهصورت مقطعی انجامشد .ابزار سنجش درک خطر
با استفاده از متون علمی و در این مطالعه اعتبارسنجی شد .افراد
موردمطالعه از بین تکنسینها ،سرکارگران و کارگران ساختمانی
شاغل در صنعت ساختوساز شهر تهران انتخاب شدند .در این
پژوهش دو نوع پروژههای مسکونی و تجاری-اداری موردبررسی قرار
گرفتند.
اطالعات مربوط به کارگاه و اطالعات دموگرافیک و سؤاالتی مرتبط
1.Risk Perception
2. Unintentional injuries

ارزیابی عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل ....
باسابقه و آموزش ایمنی ،انگیزش کاری ،تأثیر متقابل خانواده
و دوستان ،تأثیر آگاهی ایمنی و محیط کار و سابقه حادثه بود.
مدتزمان جمعآوری اطالعات  2ماه و از تیرماه تا شهریور  1395بود.
معیارهای ورود به مطالعه ،داشتن سن  18تا  65سال ،جنسیت
مذکر و حداقل  1ماه سابقه کار در ساختوساز بود .بهمنظور ارزیابی
روایی محتوای پرسشنامه ،از  10نفر از کارشناسان مرتبط با صنعت
ساختوساز با تحصیالت فوقلیسانس و باالتر خواسته شد تا میزان
تناسب هر یک از پرسشها را بافرهنگ و شرایط فعلی بر اساس
مقیاس ضروری ،مفید اما غیرضروری و غیرضروری تعیین کنند.
همچنین برای هر سؤال ،نظر خود را با انتخاب یکی از گزینههای
«بدون ارتباط ،کمی مرتبط ،خیلی مرتبط و کام ً
ال مرتبط» میزان
ارتباط آن سؤال را با درک خطر افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی
را تعیین نمایند .برای ارزیابی روایی صوری با  10نفر از کارگران
مصاحبه و از آنها خواسته شد نظرات خود را در خصوص برداشت از
سؤاالت ،زمان پر کردن پرسشنامه ،سختی و دشواری مفهومی سؤاالت
ارائه دهند؛ که پس از اعمال نظرات ایشان و کارشناسان ،نسخه نهایی
پرسشنامه به دست آمد .مقدار آلفای کرونباخ محاسبه و برای چهار
عامل مؤثر یعنی انگیزش کاری ،تأثیر خانواده و دوستان ،تأثیر محیط
کار و آگاهی ایمنی به ترتیب  0/87 ،0/94 ،0/92و  0/83به دست
آمد .برای اندازهگیری درک خطر از جمع امتیازات بهدستآمده از
چهار عامل فوق به دست آمد و برای اندازهگیری همبستگی درونی
مؤلفههای درک خطر از آزمون )Intra Class Correlation (ICC
استفاده شد ..حداقل و حداکثر امتیاز ممکن برای درک از خطر به
ترتیب  30و  150بود .تعداد نمونه برابر با  90محاسبه و با احتساب
ده درصد ریزش 100 ،نفر در نظر گرفته شد که بهطور تصادفی 35
نمونه از پروژههای کوچک 20 ،نمونه از پروژه متوسط و  45نمونه از
پروژه بزرگ بودند .نمونهها در  35پروژه مسکونی و  65عدد در پروژه
اداری -تجاری بودند که بهطور تصادفی از مناطق شمالی ،مرکزی
و جنوبی شهر انتخاب شدند .بهطورکلی دوازده کارگاه در  4منطقه
تهران موردبررسی قرار گرفت .برای رعایت مالحظات اخالقی ،پس
از کسب مجوز و انجام هماهنگیهای الزم جهت حضور محقق در
کارگاههای ساختمانی و قبل از شروع مصاحبه ،توضیحات شفاهی
در موردمطالعه و اختیاری بودن مشارکت در مطالعه ،محرمانه ماندن
اطالعات کسبشده و رضایت جهت شرکت در مطالعه به افراد داده
شد .روش جمعآوری اطالعات از طریق مصاحبه با افراد بوده که
توسط محقق انجامشده بوده است .این اطالعات شامل اطالعات
مربوط به کارگاه و اطالعات دموگرافیک و سؤاالتی مرتبط باسابقه و
آموزش ایمنی ،انگیزش کاری ،تأثیر متقابل خانواده و دوستان ،تأثیر
آگاهی ایمنی و محیط کار و سابقه حادثه بود .مدتزمان جمعآوری
اطالعات  2ماه و از تیرماه تا شهریور  1395بود .برای تحلیل دادهها از

سبا سوری و همکاران263/

دوره . 4شماره  .4زمستان 1395
نرمافزار  SPSSنسخه  21استفاده شد .نتایج با استفاده از روشهای
آماری آنووا ،تی تست ،کای اسکوئر و لجستیک خطی تجزیهوتحلیل
شد.

یافتهها

درمجموع  100نفر موردمطالعه ،میانگین سنی  30/3با انحراف معیار
 7/3و دامنه  18و  55سال بود .اختالف معنیداری بین میانگین

سنی آزمودنیها با موقعیت شغلی آنها وجود داشت ).(P<0.001
 85درصد آزمودنیها دارای ملیت ایرانی و بقیه افغانستانی بودند.
اغلب افراد بیسواد ( )71/4را افراد افغانستانی تشکیل میدادند.
جدول  1جزییات بیشتری در مورد توزیع فراوانی و درصد ویژگیهای
عمومی افراد موردمطالعه را نشان میدهد.

جدول  ) 1توزیع فراوانی و درصد مشخصات فردی افراد موردمطالعه )(n=100
متغیر
گروه سنی:

تأهل:

تعداد فرزند:

تحصیالت:

ملیت:

کارگر ()%

سرکارگر ()%

تکنسین ()%

جمع

≥24
25-29
30-34
35-39
≤40

(21)33/0
(22 )34/9
(9 )14/3
(7 )11/1
(4 )6/3

(0)0/0
(3 )12/5
(7 )29/2
(6 )25/0
(8 )33/3

(0)0/0
(6 )46/2
(5 )38/5
(1)7/7
(1)7/7

(21)21/0
(31)31/0
(21)21/0
(14 )14/0
(13 )13/0

متأهل
مجرد

(27 )42/9
(36 )57/1

(4 )16/7
(20 )88/3

(8 )61/5
(5)38/5

(39)39/0
(61)61/0

بدون فرزند
یک
دو یا بیشتر

(40 )63/5
(9 )14/3
(14 )0/0

(6 )25/0
(6 )25/0
(12 )50/0

(12 )92/3
(1 )7/7
(0)0/0

(58 )58/0
(16 )16/0
(26 )26/0

بیسواد
ابتدایی
سیکل یا راهنمایی
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس و باالتر

(6 )9/5
(17 )27/0
(14 )22/2
(22 )34/9
(3 )4/80
(1 )1/6

(1 )4/2
(6 )25/0
(7 )29/2
(7 )29/2
(3 )12/5
(0 )0/0

(0 )0/0
(0 )0/0
(0 )0/0
(1 )7/7
(1 )7/7
(11 )84/6

(7 )7/0
(23 )23/0
(21 )21/0
(30 )30/0
(7 )7/0
(12 )12/0

ایرانی
افغانی

(51 )81/0
(12 )19/0

(21 )87/5
(3 )12/5

(13 )100/0
(0 )0/0

(85 )85/0
(15 )15/0

وضعیت محل سکونت:
دور از خانواده در کارگاه
استیجاری
شخصی
سازمانی

(22 )34/9
(17 )27/0
(23 )36/5
(1 )1/6

سابقه آموزش نکات ایمنی در  80درصد آزمودنیها گزارش شد
که اختالف آماری معنیداری در بین موقعیتهای شغلی مختلف
نداشت؛ اما در سابقه آموزش ایمنی در یک ماه گذشته تنها  38درصد
افراد موردمطالعه پاسخ مثبت دادند .در کل  72درصد آزمودنیها نیاز
به آموزش نکات ایمنی در محیط کار را الزم میدانستند که این نیاز
به شکل معنیداری در بین مهندسان و تکنسینها بیشتر بود (92/3
درصد) .بروز حادثه در یک سال و یک ماه گذشته قبل از جمعآوری
اطالعات به ترتیب  27و  10درصد بود که بیشترین فراوانی بروز

(3 )12/5
(10 )41/7
(11 )45/8
(0 )0/0

(0 )0/0
(1 )7/7
(12 )92/3
(0 )0/0

(25 )25/0
(28 )28/0
(46 )46/0
(1 )1/0

حادثه در کارگران گزارش شد و علت آن به ترتیب برخورد با اجسام
( 39/1درصد) و سقوط از ارتفاع و لیز خوردن ( 17/4درصد) و پیامد
حادثه عمدتاً بریدگی ( 36/6درصد) و شکستگی ( 31/7درصد) بود.
حداقل و حداکثر امتیاز ممکن برای درک از خطر به ترتیب 30
و  150بود .حداقل و حداکثر امتیاز بهدستآمده در این مطالعه
به ترتیب؟ بود .دامنه امتیاز بهدستآمده  83تا  135و متوسط
امتیاز برای آزمودنیها  123/8و با  95%حدود اطمینان  121/4و
 126/2بود .بین چهار عامل تشکیلدهنده درک خطر یعنی انگیزش
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کاری ،تأثیر متقابل خانواده و دوستان ،تأثیر محیط کار و آگاهی
ایمنی همبستگی معنیداری وجود داشت ( .)P>0/001میانگین
امتیاز درک از خطر با متغیرهای تحصیالت ( ،)P =0/042واحد
شغلی افراد ( )P=0/01بهطوریکه نتایج نشان میدهد رانندگان
ماشینآالت و کارکنان تأسیسات به ترتیب با میانگین امتیاز 131/7
و  131/4باالترین امتیاز را دارا هستند و کمترین میانگین امتیاز
متعلق به کارکنان بخش اسکلت ( )120/7و سفتکاری ()120/4
است .همچنین میزان عالقهمندی به شرکت در کالس آموزش ایمنی
( )P=0/002و نوع آموزش ایمنی ( )P=0/032ارتباط معناداری

داشت؛ اما در این مرحله هیچگونه اختالف معنیدار آماری بین این
متغیر و سایر مؤلفهها وجود نداشت .جدول  2نتایج بهدستآمده از
ارتباط میانگین امتیاز درک از خطر با متغیرهای مهم موردبررسی با
استفاده از مدل رگرسیون تطبیق شده با متغیرهای سابقه آموزش
ایمنی و گروه سنی آزمودنیها را ارائه میدهد .ارتباط میانگین امتیاز
درک از خطر با متغیرهای میزان سابقه حادثه ،سن افراد ،سابقه
آموزش ایمنی ،نوع آموزش ایمنی ،موقعیت شغلی و واحد کاری آنها
ازنظر آماری معنیدار بود.

جدول  ) 2ارتباط میانگین امتیاز درک از خطر با متغیرهای مهم موردبررسی با استفاده از مدل رگرسیون تطبیق شده* ()n=100
متغیر مستقل

گروه سنی:
≥24
25-29
30-34
35-39
≤40
موقعیت شغلی:
کارگر
سرکارگر
تکنسین یا مهندس
واحد شغلی:

اسکلت
سفتکاری
تأسیسات
نازککاری
جوشکاری
راننده ماشینآالت

وجود مسئول :HSE
بلی
خیر
نوع آموزش ایمنی:
چهره به چهره
کالس آموزشی
خودآموزی
دانشگاهی
عالقه به شرکت در کالس آموزشی:
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
خیر
سابقه آموزش ایمنی:
دارد
ندارد
سابقه حادثه:
داشته
نداشته
*تطبیق شده با متغیرهای گروه سنی و سابقه آموزش ایمنی

میانگین امتیاز ( 95%حدود اطمینان)

P value

(120 )115/2-124/8
(126/0 )121/3-130/8
(127/9 )123/9-131/9
(120/36 )112/48-130/23
(120/6 )114/6-126/6

0/036

(122/1 )118/8-125/7
(124/8 )120/9-128/4
(130/2 )123/1-137/2

0/022

(120/7 )116/9-124/3
(120/2 )116-124/4
(131/4 )122/8-139/9
(121/3 )115/8-126/4
(125/4 )120/4-130/2
(131/7 )123/5-141/1
(125/5 )122/2-128/8
(121/6 )118/2-125
(123 )120-126
(129 )121/1-136/9
(130/3 )104/5-155/6
(136 )132/5-139/5
(131/58 )126/6-136/5
(119/4 )114/1-124/4
(124/2 )119/8-128/7
(120/1 )116/8-123/8

0/049

0/395

0/032
0/036

(125/37 )122/66-128/09
(117/11 )112/86-121/35

0/009

(121/76 )118/08-125/44
(125/28 )122/08-128/48

0/033
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بحث

در این مطالعه ،چهار عامل تشکیلدهنده درک خطر یعنی انگیزش
کاری ،تأثیر متقابل خانواده و دوستان ،تأثیر محیط کار و آگاهی
ایمنی موردبررسی قرار گرفت .برخی عوامل تأثیرگذار بر درک خطر
افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی نیز بررسی شد .درک خطر
افراد موردمطالعه در حد متوسط قرار داشت.
بیشتر افراد موردمطالعه ( )63%در این پژوهش مهمترین عامل
بروز حادثه را بیاحتیاطی خود فرد دانستهاند .در مطالعه مشابهی
که درزمینهٔ درک از خطر در مکزیک انجام شد نیز همین نتیجه
را شاهد هستیم .بیشتر کارگران ( )67٪گزارش کردند که احساس
میکنند حوادث یک پیامد هستند و به همین دلیل آنها مسئولیت
عدم توجه خود را تقبل میکنند .کارگاههای ساختمانی عموماً اینکه
شرکت مسئول اجرای اقدامات پیشگیرانه مانند برپایی دورههای
آموزشی ،نظارت کارگران ،انجام اقدامات ایمنی در کارگاه و غیره
میباشد را در نظر نمیگیرند .همچنین در پژوهش انجامشده توسط
جهانگیری و همکاران درزمینهٔ بررسی درک ریسک سرپرستان
کارگاه شهر شیراز افراد مهمترین علت بروز حادثه را بیاحتیاطی
خود فرد دانستهاند که این نشاندهنده تطابق نظر کارگران و
سرکارگران با سرپرستان کارگاه است (.)9
نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که درک افراد از خطر با
متغیرهای تحصیالت و موقعیت واحد شغلی ارتباط معنیداری
دارد .بهطوریکه افراد با تحصیالت باالتر درک باالتری دارند و
افراد شاغل در واحد تأسیسات بیشترین امتیاز واحدهای اسکلت
و سفتکاری کمترین امتیاز را کسب کردند که میتوان دلیل این
اختالف را تفاوت در سطح تحصیالت این واحدها و کم بودن میزان
انگیزش کاری و پرخطر بودن کار آنها دانست .در مطالعه امیری و
همکاران نیز شاهد هستیم که بیشترین نرخ حادثه مربوط کارگران
واحد اسکلت هست (.)10
همچنین این اختالف را بین موقعیتهای کارگران ،سرکارگران
و تکنسینها شاهد بود و همانطور که قابلانتظار است بیشترین
میانگین امتیاز مربوط به گروه تکنسینها و مهندسین بود و
کمترین امتیاز به کارگران تعلق میگیرند .یافته مشاهدهشده با
نتایج بهدستآمده از مطالعات دیگر همخوانی دارد .پژوهش حلوانی
و همکاران که باهدف بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ ایمنی کارگران
صنایع فوالد یزد انجام شد نیز بیانگر ارتباط معنیدار فرهنگ ایمنی
با سطح تحصیالت واحد کاری است ( .)11همچنین مطالعات
هاشمی نژاد و همکاران ( ،)12جعفری و همکاران ( )13و پژوهش
انجامشده توسط کارکانو و فرانکوپوت در مکزیک ( )14نیز این
ارتباط را تصدیق میکند .سوتیج و همکارانش نیز در مطالعهی خود
عنوان کرد که سطح سواد با درک ریسک ارتباط دارد و افراد با سطح

سبا سوری و همکاران265/
سواد پایینتر ریسکها را باالتر برآورد میکنند (.)15
آنالیزهای انجامشده نشان میدهد که ارتباط متغیر سن نیز با
میانگین امتیاز درک از خطر معنیدار است اما این ارتباط خطی
نبوده بهطوریکه کمترین امتیاز مربوط به گروه سنی کمتر از 25
سال و بیشترین امتیاز متعلق به گروه سنی  30تا  35است و بعدازآن
کاهش درک خطر را شاهد هستیم این نتیجه با یافتههای مطالعه
ساواج که اظهار داشت افراد جوانتر به علت ترس ریسکها را باالتر
برآورد میکنند ،همخوانی دارد و اثر سن روي درک ریسک خطی
نبوده و درک ریسک با کاهش سن کاهش نمییابد ،همخوانی دارد
( .)16برعکس این یافته ،در مطالعه ثنایی نسب و همکارانش با
افزایش سن نگرش و درک افراد باال میرفت (.)17
قابلتوجه است که بامطالعه پژوهش انجامشده توسط امیری و
همکاران که به بررسی  21864حادثه از سال  2007تا  2011در
ایران پرداخته میبینیم که نرخ حوادث رخداده در گروه سنی زیر 25
سال بیشترین مقدار و گروه سنی  30تا  35کمترین نرخ رادارند که
با نتایج تحقیق انجامشده تطابق دارد (.)10
ارتباط سابقه کار افراد با درک آنها از خطر بیمعنی بود .این موضوع
با یافته پژوهش جهانگیری و همکاران که به بررسی درک و نگرش
ریسک در سرپرستان کارگاههای شیراز و مطالعه دیگر آنها در رابطه
با بررسی درک و نگرش ایمنی در کارگران شهر شیراز پرداخته تطابق
دارد .در این مطالعه بیانشده که ارتباط سابقه کار با درک ریسک،
نگرش و عملکرد ایمنی در سرپرستان معنیدار نبوده که احتماالً به
علت عدم توجه کافی به وضعیت ایمنی کارگاههاي ساختمانی ،نبود
سختگیری کافی و همچنین ثابت شدن براي افراد باتجربه که همان
وضعیت ایمنی اولیه کاري براي مدیریت ایمنی جوابگو هست و توجه
به ایمنی احتماالً هزینهبر هست ( 9و .)18
در حوزه آموزش و یادگیری ایمنی مشاهده میکنیم که ارتباط سابقه
آموزش ایمنی و نوع آموزش آنها با میزان درک افراد از خطر ارتباط
معنیداری دارد همانطور که قابلانتظار است افرادی که تابهحال
آموزش درزمینهٔ ایمنی داشتهاند از درک بیشتری نسبت به خطر
آگاهاند .همچنین افرادی که نوع آموزش ایمنی برای آنها دانشگاهی
بوده بیشترین درک از خطر و افرادی که آموزش آنها تنها محدود به
آموزش چهره به چهره بوده کمترین درک را نسبت به خطر داشتند.
معنیدار بودن این ارتباط را میتوان به دلیل میزان تحصیالت و
همچنین فرار بودن آموزشهای چهره به چهره و جامع و کاملتر
بودن اطالعات آموزشی در کالسهای آموزشی دانست .نتیجه حاضر
با سایر مطالعات مانند پژوهش اردشیر و همکاران که به بررسي
عوامل مؤثر بر عملكرد ايمني كارگران در کارگاههای ساختماني
پرداخته و عنوان کرده مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی
را آموزش ایمنی دانسته مطابقت دارد (.)19
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در این تحقیق برخالف انتظار مشاهده شد که ارتباط معنیداری بین
گوشزد و تکرار نکات ایمنی و میانگین امتیاز درک خطر وجود ندارد
اما رابطه این متغیرها با فاکتورهای تأثیر محیط کار و انگیزش کاری
معنیدار هست و به دلیل ورود دیگر فاکتورهای مهم مانند آگاهی
ایمنی در محاسبه میزان درک افراد این معنیدار نبودن را شاهد
هستیم .ابن دو مورد در پژوهشهای مشابه موردبررسی قرار نگرفته
بوده است.
با استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک خطی مشاهده شد که سابقه
داشتن حادثه در کار با میزان درک از خطر ارتباط معنیداری دارد
بهطوریکه میزان درک در افرادی که حادثه نداشتهاند بیشتر از افراد
حادثهدیده است .این نتیجه با فرضیات ما تطابق دارد زیرا افرادی
که درک باالتری از خطردارند کمتر رفتارهای حادثهآفرین انجام
میدهند و درنتیجه حوادث کمتری برایشان رخ میدهد .پژوهش
انجامشده توسط منظم و سلطانزاده با موضوع بررسی رابطه گرایش

کارگران به رفتار ایمن و سابقه حادثه در آنها پرداخته نیز رابطه بین
حادثه و رفتار ایمن را رابطهای معنیدار اعالم کرده است که با نتیجه
بهدستآمده از مطالعه حاضر همخوانی دارد (.)20
از نقاط قوت این مطالعه کار روی سه گروه اصلی کارگر ،سرکارگر
و تکنسین که مهمترین گروههای شاغل در کارگاههای ساختمانی
را تشکیل میدهد و مطالعه مانند مطالعات پیشین محدود به گروه
خاصی از شاغلین در کارگاه نبوده است .تعدد و تنوع کارگاههای
مطالعه و تفاوت مناطقی که کارگاهها در آن قرار داشتند از دیگر
نقاط قوت مطالعه بود .اگرچه درزمینهٔ ایمنی و حوادث کارگاههای
ساختمانی مطالعات زیادی در کشور انجامشده است اما در رابطه با
درک و نگرش افراد شاغل در کارگاههای ساختمانی ایران و شهر

تهران تحقیقات بسیار محدودی صورت گرفته است.
اما محدود بودن پرسشنامه به سؤاالت بسته و عدم وجود عکس
یا فیلم برای تداعی موقعیتهای پرخطر و ارزیابی دقیقتر درک از
خطر در آنها ،عدم ارزیابی درک خطر در مدیران پروژه و نظرسنجی
از آنها در رابطه با درک و نگرش کارکنان از خطر ،احتمال خطا
در پاسخ برخی سوا الت مانند سابقه داشتن حادثه در خود فرد یا
همکارانشان به دلیل فراموش کردن حادثه و نداشتن حضور ذهن
در پاسخدهی و احتمال تورش پاسخ یا یادآوری از نقاط ضعف این
مطالعه بوده است.
در کل میتوان نتیجه گرفت که درک کارگران ساختمانی ،سرکارگران
و تکنسینهای موردمطالعه با در نظر گرفتن فاکتورهای انگیزش
کاری ،تأثیر خانواده و دوستان ،تأثیر محیط کار و آگاهی ایمنی در
حد متوسط قرار دارد و ارتقای درک آنها با استفاده از روشهای
مناسب آموزشی همینطور سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
مدیریت ساخت و پروژه بهعنوان یک اولویت در پیشگیری از سوانح و
مصدومیتهای ناشی از حوادث محیط کار میبایست موردتوجه قرار
گیرد .با توجه به پراکندگی گسترده کارگاههای ساختمانی در سطح
کشور ،نهادینه کردن اهمیت رفتارهای ایمن و ارتقاء فرهنگ ایمنی و
درک از خطر در کارگاههای ساختمانی و توجه به آموزش مستمر این
افراد با استفاده از شیوههای مناسب توصیه میشود.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد سبا سوری
دانشآموخته دانشکده عمران و محیطزیست دانشگاه امیرکبیر
میباشد .الزم است از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را
یاری کردند تشکر و سپاسگزاری کنیم.
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