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 چکيده

عمرانی است. عدم ایمنی و  هایایمنی و نحوه مدیریت آن از عوامل مهم و تأثیرگذار در عملکرد پروژه

 اب مرتبط صنایع تمامی بین در حوادث کنترل آن در کارگاه های عمرانی باعث ایجاد بیشترین تعداد

و وابستگی فعالیت ها، پدیده ای پویا هستند  شده است. صنعت ساخت به دلیل پیچیدگی ساخت صنعت

که برای تحلیل و ریشه یابی علل حوادث در کنار تحلیل های آماری نیاز به روش های پویا دارد. از این 

 در  ایمنی مدیریت رو در این پژوهش از رویکرد تفکر سیستمی و حلقه های علت و معلولی جهت ارزیابی

 ریتمدی در سیستمی تفکر نقش ارزیابی است. هدف اصلی مقاله حاضر، عمرانی استفاده شده  هایپروژه

 بخش 3 به عمرانی هایپروژه در ایمنی مدیریت عمرانی است. طبق یافته های این مقاله هایپروژه ایمنی

ابتدا با استفاده از پیشینه تحقیق و تهیه  .شده است بندیطبقه خارجی و فردی مدیریتی، عوامل کلی

پرداخته شده است. در  عمرانی هایپروژه ایمنی در ه شناسایی متغیرهای مؤثر بر مدیریتپرسشنامه ب

مرحله بعد پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه ، تحلیل آماری پرسشنامه انجام گردید. در نهایت جهت 

 ینب ارتباط عمرانی از  رویکرد تفکر سیستمی  استفاده شد.جهت  هایپروژه ارزیابی مدیریت ایمنی در

 حلقه معلولی استفاده گردید. و علت های نمودارهای حلقه  از پروژه در ایمنی مدیریتی عوامل از یک هر

معلولی یکی از ابزارهای مهم تفکر سیستمی است که موجب ایجاد دید سیستمی و کلی نگر  و علت های

 به مدیران می شود.

در کارگاه ، تفکر سیستمی، نمودارهای مدیریت ایمنی، صنعت ساخت، حوادث  :يديکل واژگان

 .علت و معلولی
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 3، مهرداد حمصيان اتفاق2حسنعلی مسلمان یزدي ،1مصطفی احمدي
 کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد  1

 ران، استادیار دانشگاه)هوش مصنوعی( در مهندسی عم فوق دکترا سازه 2
 فوق لیسانس مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت، دانشگاه ایوانکی 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 مهرداد حمصيان اتفاق

 ي عمرانی با استفاده هاپروژهمدل سازي مدیریت ایمنی 

 یاز رویکرد تفکر سيستم

 16/4/1399تاریخ دریافت: 
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 مقدمه

یر کارگران نسبت به دیگر وممرگین صنایع در جهان و دارای باالترین میزان ترپرمخاطرهوساز یکی از صنعت ساخت

ثیرگذار بر عملکرد ایمنی یکی از عوامل تأ [1]باشدیمصنایع است و بنابراین مدیریت ایمنی یکی  از مسائل مهم در این صنعت 

های ساخت در ینههزکند و موجب کاهش یمی عمرانی است و نقش مهمی در موفقیت و شکست یک پروژه ایفا هاپروژه

 ساخت هایکارگاه در فوت به منجر یحادثه 60000 حدود . هرساله[2]گردد یم مدتکوتاهو حتی  بلندمدتی زمانی هابازه

. [3]پیونددمی وقوع به وسازساخت صنعت در فوت به منجر حادثه یک دقیقه ده هر در یعنی نای و افتدمی اتفاق جهان کل در

با توجه به اینکه هر ساله بودجه های زیادی از دولت ها صرف پروژه های عمرانی می گردد، بنابراین کاهش زمان و هزینه ها 

 نندتوایم پروژه مدیران شده آمارگرفتهاد می کند. طبق در این پروژه ها موجب صرفه جویی اقتصادی زیادی برای دولت ها ایج

 کاهش ایمنی یهابرنامه دروساز ساخت بودجه از درصد 1.5 از کمتر گذارییهسرما با را ایمنی خطرات کل از درصد 75

 همین به و است بازخوردی فرآیندهای زیادی تعداد دارای و پویا پیچیده، ایپدیده ذاتی طوربه عمرانی های. پروژه[4دهند]

 و یجلوگیر برای ابزارهایی نیازمند هاآن مدیریت که دانست ایپیچیده پویای هایسیستم را هاییپروژه چنین توانمی جهت

 پرداخته عمرانی هایپروژه ایمنی مدیریت در سیستمی تفکر رویکرد نقش به مقاله این در. باشد پویا هایپیچیدگی این رفع

 وانتمی جهت همین به هستند بازخوردی فرآیندهای زیادی تعداد دارای و پویا پیچیده ذاتی طوربه عمرانی هایشود. پروژهمی

 نای بر غلبه برای ابزارهایی داشتن نیازمند هاآن مدیریت که دانست ایپیچیده پویای هایسیستم را هاییپروژه چنین

 یچیدهپ تعامالت و ساخت هایپروژه در ایمنی بر اثرگذار عوامل و هافاکتور کلیه ابتدا تحقیق این در. است پویا هایپیچیدگی

 تأثیر یزانم است قادر که گردید ارائه مدلی سیستم، پویایی روش از گیریبهره با سپس شدند شناسایی عوامل این بین موجود

 واملع تأثیرگذار هایچرخه ترینمهم هشدارائه مدل از استفاده با درنهایت. نماید سازیشبیه را پروژه ایمنی سطح بر عامل هر

 راه کارهایی و هاسیاست ایمنی، مدیریت هایاقدام مؤثرترین و بهترین بررسی با سپس. شوندمی شناسایی پروژه ایمنی سطح بر

 حوادث از ناشی هاپروژه زمانی تأخیر و هزینه افزایش درنتیجه    گردید. ارائه ساخت هایپروژه در ایمنی سطح بهبود برای

در  سریعی پیشرفت گذشته هایسال در طول .[5ایجاد کرده است] وسازساخت صنعت برای توجهیقابل چالش ایمنی

 شده درشناسایی عوامل بر غلبه برای آگاهی و آموزش توسعه و نیروی انسانی های مدیران، قوانین، افزایش انگیزهسیاست

 آن تأثیرات و اخیر در دهه صنعت این در شدهگزارش حوادث نرخ باالی شاهدحال کماکان بااین است؛ اما شدهحوادث انجام

 ایمنی را در به مربوط مشکالت نتوانستند سنتی هایروش رسد کهمی نظر به باشیم، بنابراینها میپروژه زمان و هزینه بر

 مشکالت بتواند که است جدیدی هایروش ایجاد به نیاز نمایند. درنتیجه برطرف اثربخش و کارا صورتوساز، بهساخت

علل مؤثر  یابیکند، بنابراین در این پژوهش از قصد داریم با استفاده از روش تفکر سیستمی به ریشه برطرف را سنتی هایروش

 و سازی پویایی سیستم )روابط علیسازی آن با استفاده از مدلها و سپس به ارائه راهکار و مدلبر ایمنی و عواقب آن در پروژه

گویی درباره افزایش سرعت یادگیری و تفکر رو هستیم، نحوه حرکت از کلیچالشی که همه ما با آن روبه معلولی( بپردازیم.

یجاد های اجرایی بهتر و اها، طراحی سیاستسوی یافتن ابزارها و فرایندهایی که ما را در درک بهتر پیچیدگیسیستمی است به

 کند.های بزرگ، یاری میهای کوچک گرفته تا سازمانها، از شرکتتغییرات در سیستم

 

 روش تحقيق

 15 ساختمانی پروژه نمونه دو آماری در این مقاله جهت شناسایی عوامل مؤثر از تهیه و توزیع پرسشنامه در جامعه

 و شد محاسبه کوکران فرمول طریق از نمونه حجم .شد گرفته نظر در اصفهان واقفی شریف خیابان واحدی 13 و آذر واحدی

سپس روایی و پایایی پرسشنامه  .آمد دست به نفر 59 نمونه حجم و گرفت قرار فرمول داخل نفر 70 جامعه کوکران، فرمول طبق

 قرار موردبررسی پرسشنامه سؤال 54 برای جهت شروع به تحلیل آماری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه

 .شد تائید پرسشنامه پایایی پس است بیشتر 7/0 مقدار از که شد 703/0 برابر ونباخکر آلفای مقدار چون و گرفت
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 هاآزمون پایایی داده -(1جدول )
 

 

 

العه طپس از تأیید پرسشنامه، روابط بین عوامل از طریق پژوهش های پیشین و مصاحبه با کارشناسان و عوامل پروژه در م

موردی انجام گردید. پس مشخص شدن ارتباط بین عوامل، نمودارهای علت و معلولی با استفاده از روش پویایی سیستم رسم 

 معلولی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و علت گردید. در نهایت  نمودارهای

پرمشغله  هایکنیم، باید بیاموزیم که چگونه با گروهل مسائل مهم در دنیای واقعی استفاده میسازی پویا برای حازآنجاکه از مدل

 مور شویم.ها موجب تسهیل اشده به سازمانگذار با اثربخشی بیشتری کارکنیم و چگونه در رویارویی با تغییرات تحمیلسیاست

 

 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت ایمنی در پروژه هاي عمرانی
عمرانی به تهیه و سپس توزیع پرسشنامه بین  هایپروژه ایمنی در این بخش پس از مطالعات انجام شده در مدیریت

عمرانی  های پروژه در ایمنی عوامل مؤثر بر مدیریت 2کارشناسان و عوامل پروژه در مطالعه موردی پرداخته شد . در جدول 

 ست.جهت تهیه پرسشنامه شناسایی و دسته بندی   شده ا
 

 عمرانی هاي پروژه در ایمنی شناسایی و دسته بندي عوامل مؤثر بر مدیریت-2جدول 
 

 فاکتورهای مدیریتی -1

 عوامل ردیف

 تعهد مدیریت به ایمنی 1-1

 میزان تأکید مدیریت برایمنی در مقابل تأکید بر تولید 1-2

 هاهبود آناجرا و بها و استانداردهای ایمنی قابلانتخاب و وضع سیاست 1-3

 های ایمنیبازرسی 1-4

 تشخیص صحیح خطرات 1-5

 های آموزشی جهت ایمنیبرگزاری کالس 1-6

 تبلیغ و ترویج ایمنی 1-7

 تمایل به بررسی وقایع 1-8

 یادگیری از حوادث و انتشار نتایج 1-9

 انجام اعمال اصالحی 1-10

 رانارتباطات مؤثر ایمنی مدیریت با ناظران و کارگ 1-11

 به رسمیت شناختن افرادی که عملکرد ایمنی بهتری دارند 1-12

 های تشویقیاجرای سیاست 1-13

 وسازساخت نامناسب اجرای و ریزی، کنترلبرنامه 1-14

 های سنتی ساختاستفاده از روش 1-15

 ایمنی در کارگاه تجهیزات نشدن فراهم 1-16

 ضعیف مدیران نگرش 1-17

 اجرایی و نامناسب سایت غیر چیدمان 1-18

 هاچندگانه فعالیت تداخالت 1-19

 ایمنی به نسبت ناکافی آگاهی یا آگاهی فقدان 1-20

 ضریب آلفا کرونباخ تعداد سؤاالت

54 703/0 
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1-21 
 نامناسب انتخاب و هاخطر فعالیت تحلیل در اشتباه شامل که پروژه دهیسازمان مشکالت

 پیمانکاران

 فاکتورهای فردی مؤثر بر ایمنی -2

 عوامل ردیف

 صی به ایمنیتعهد شخ 2-1

 دانش ایمنی 2-2

 تجربه 2-3

 میزان استفاده از لوازم و تجهیزات ایمنی 2-4

 تشخیص صحیح خطرات توسط کارکنان 2-5

 میزان مطلوبیت رفتار در نظر کارگران ازلحاظ ایمنی 2-6

 ارتباط مؤثر با مدیریت و ناظران 2-7

 شرایط روحی و روانی 2-8

 شرایط جسمی و فیزیکی 2-9

 تأثیر سن کارکنان در برقراری ایمنی 2-10

 انگیزه برای رعایت ایمنی 2-11

 موقت بودن یا دائمی بودن کارگر 2-12

 نیروی انسانی رفتارغیرایمن 2-13

 ایمنی صفحات و داربست ناصحیح چیدمان 2-14

 های فردیکاریخطاها و دوباره 2-15

 فاکتورهای مؤثر خارجی -3

 عوامل ردیف

 ها در اجرای ایمنیاثر تحریم 3-1

 اثر تورم در اجرای ایمنی و تأمین تجهیزات 3-2

 تغییرات قیمت ارز 3-3

 تصمیمات سیاسی مدیران 3-4

 راحتی بیشتر فردیمیل به 3-5

 جو ایمنی بهتر 3-6

 ترتأثیر همکاران و حمایت آنان از عملکرد ایمنی مطلوب 3-7

 تعداد پیمانکاران فردی 3-8

 تعداد کارگران نسبت به وسعت کارگاه 3-9

 هاقوانین و ضوابط شهرداری و دیگر سازمان 3-10

 های ایمنیگیریمیزان مشارکت ذینفعان در تصمیم 3-11

 عدم دسترسی مواد و مصالح در شرایط بازار 3-12

 ازحد ذینفعانانتظارات بیش 3-13

 مرسوم و قدیمی هایطالعات ساختمان بجای روشسازی اهای نوین مانند مدلاستفاده از روش 3-14

 بزرگ در کارگاه آالتماشین وآمدرفت 3-15

 فاکتور کلی -4
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 عوامل ردیف

 تأثیر مدیریت بر ایمنی 4-1

 عوامل فردی مؤثر بر ایمنی 4-2

 عوامل مؤثر خارجی 4-3

 

 هابررسی توزیع داده
شد. این آزمون یکی اسمیرنوف استفاده  -نبودن از آزمون کولموگروفها یعنی نرمال بودن یا برای بررسی توزیع داده

های نیکویی برازش است و برای بررسی اینکه توزیع متغیری با توزیع نظری خاصی همگون است یا خیر مورداستفاده آزمون

قرارگرفته است. فرضیه  های پژوهش موردبررسیگیرد. در این پژوهش با استفاده از این آزمون، نرمال بودن دادهقرار می

 صورت زیر است:مورداستفاده در این آزمون به

05/0𝐻0ها نرمال است توزیع داده  ∶ 𝑃 > 

05/0𝐻1ها نرمال نیست توزیع داده ∶ 𝑃 ≤ 
 

 ( نتایج مقدار معناداري آماري طبق آزمون کولموگروف اسميرنف3جدول )
 

 مقدار معناداری هامیانگین کل دسته

3.1 254. 

 

بیشتر است )یعنی فرض صفر تأیید  05/0های پژوهش از ( میزان سطح معناداری تمامی دسته3با توجه به نتایج جدول )

های مختلف پژوهش با توزیع نرمال تفاوت معناداری ندارد؛ بنابراین توزیع ها و دستهشود( و درنتیجه توزیع کلیه دادهمی

 های پارامتریک استفاده شود.بایست آزمونها نرمال است میه به اینکه توزیع دادههای پژوهش حاضر نرمال است و با توجداده

 

 (ANOVAطرفه )آزمون تحليل واریانس یک
 4رود. در این پژوهش به بررسی مقایسه نظرات عوامل پروژه در آزمونی است که برای مقایسه بیش از دو گروه به کار می

این است که اختالفی بین میانگین  OHطرفه فرض اولیه . در آنالیز واریانس یکشده استگروه اصلی پرسشنامه پرداخته

 ها وجود ندارد.جامعه
 

 ANOVA( تفاوت نظر عوامل پروژه )کارفرما، پيمانکار و مشاور( با استفاده آزمون 4جدول )
 

 مقدار معناداری هادسته

 000/0 عوامل مدیریتی

 000/0 عوامل فردی

 000/0 عوامل مؤثر خارجی

 047/0 عوامل کلی

 

دارند، بنابراین  0.05های اصلی پژوهش مقدار معناداری کمتر از بر اساس نتایج جدول باال، به دلیل اینکه تمامی دسته

ها ها اختالف معناداری وجود دارد و باید به دنبال اختالفشود؛ یعنی حداقل بین میانگین دو گروه از این گروهفرض صفر رد می

 م.باشی
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 آزمون تعقيبی
دهد؛ اما برای های موردنظر را نشان میداری بین حداقل دو گروه از گروهآزمون تحلیل واریانس فقط وجود تفاوت معنی

های های تعقیبی استفاده شود. آزمونها در متغیر موردنظر با یکدیگر تفاوت دارند، باید آزمونکه مشخص شود کدام گروهاین

گروه اصلی پرسشنامه انجام شد که نتایج آن  4های در هر پردازد. نتایج بررسیدو متغیرها میجفتی و دوبه تعقیبی به مقایسه

 باشند.صورت زیر میبه

 

 آزمون تعقيبی در گروه مدیریت
. ت)کارفرما، پیمانکار و مشاور( مقایسه شده اس شده در گروه مدیریت، نظرات دوبه دو عوامل پروژهطبق برسی های انجام

که سطح معناداری تفاوت نظرات بین فرض صفر به معنی برابری نظرات بین هر یک از عوامل پروژه می باشد. با توجه به این

شود؛ یعنی بین دو گروه است بنابراین فرض صفر رد می 05/0پیمانکار و مشاور کمتر از  پیمانکار و همچنین دو گروه کارفرما و

نظر بین فاکتورهای مدیریتی وجود دارد. از طرفی بین دو گروه کارفرما پیمانکار و مشاور اختالفکارفرما و پیمانکار و همچنین 

تری هستند. علت آن این است که اغلب مشاوران و کارفرماها در مشاور اختالف معناداری وجود ندارد و دارای نظرات یکسان و

یمانکار در اجرا اغلب متفاوت است. به دلیل اینکه اغلب پیمانکاران ها با پرو نظرات آناجرای پروژه کمتر دخیل هستند و ازاین

کی از کنند. یدید اجرایی به مدیریت پروژه دارند و مشاوران و کارفرماها با دید مدیریتی غیر اجرایی به وضعیت پروژه نگاه می

باشد که منجر به عدم هماهنگی بین  نظر بین عوامل پروژه میهای عمرانی ناشی از این اختالفمشکالت مدیریتی در پروژه

شود. برگزاری جلسات آموزشی و هماهنگی بین پرسنل اجرایی و طراحی یکی از مواردی است مشاور می کارفرما، پیمانکار و

ها گردد تا حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی و مشکالت اجرایی برطرف تواند موجب پیوستگی بیشتر عوامل در پروژهکه می

عدم هماهنگی بین مدیران همیشه منجر به عدم هماهنگی بیشتر کارگران در پروژه و درنتیجه ایجاد حادثه بیشتر در گردد. 

تواند منجر به عدم اجرایی های مدیریتی بدون مشورت عوامل اجرایی و طراحی در پروژه میگردد. سیاستهای عمرانی میپروژه

 ه و درنتیجه کاهش ایمنی در پروژه گردد.شده در کارگاهای از قبل تعیینشدن برنامه
 

 تفاوت نظر عوامل پروژه )کارفرما، پيمانکار و مشاور( در گروه مدیریت -(5جدول )
 

 فاکتورهای مدیریتی

 000/0 پیمانکار کارفرما

 1 مشاور کارفرما

 000/0 مشاور پیمانکار

 

 آزمون تعقيبی در گروه عوامل فردي

که سطح معناداری تفاوت نظرات بین دو گروه کارفرما و پیمانکار این آزمون با توجه به این شده درطبق مطالعات گردآوری

شود؛ یعنی بین دو گروه کارفرما و پیمانکار و همچنین است بنابراین فرض صفر رد می 05/0و همچنین کارفرما و مشاور کمتر از 

. از طرفی بین دو گروه کارفرما و مشاور اختالف معناداری وجود نظر بین فاکتورهای فردی وجود داردپیمانکار و مشاور اختالف

 تری هستند.ندارد و دارای نظرات یکسان
 

 ( تفاوت نظر عوامل پروژه )کارفرما، پيمانکار و مشاور( در گروه عوامل فردي6جدول )
 

 فاکتورهای فردی

 000/0 پیمانکار کارفرما

 000/0 مشاور کارفرما
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 186/0 مشاور پیمانکار

 

 آزمون تعقيبی در گروه عوامل مؤثر خارجی

که سطح معناداری تفاوت نظرات بین دو گروه کارفرما و پیمانکار شده در این جدول با توجه به اینهای انجامطبق تحلیل

نین ر و همچشود؛ یعنی بین دو گروه کارفرما و پیمانکااست بنابراین فرض صفر رد می 05/0و همچنین کارفرما و مشاور کمتر از 

نظر بین فاکتورهای فردی وجود دارد. از طرفی بین دو گروه پیمانکار و مشاور اختالف معناداری در کارفرما و مشاور اختالف

 تری هستند.گروه عوامل فردی وجود ندارد و دارای نظرات یکسان
 

 مؤثر خارجی( تفاوت نظر عوامل پروژه )کارفرما، پيمانکار و مشاور( در گروه عوامل 7جدول )
 

 فاکتورهای خارجی

 000/0 پیمانکار کارفرما

 720/0 مشاور کارفرما

 000/0 مشاور پیمانکار

 

 آزمون تعقيبی در گروه عوامل کلی

که سطح معناداری تفاوت نظرات بین دو گروه کارفرما و پیمانکار شده در این جدول با توجه به اینهای انجامطبق تحلیل

 نظر بین عوامل کلی وجودشود؛ یعنی بین دو گروه کارفرما و پیمانکار اختالفست بنابراین فرض صفر رد میا 05/0کمتر از 

دارد. از طرفی بین دو گروه پیمانکار و مشاور و کارفرما و مشاور اختالف معناداری در گروه عوامل کلی وجود ندارد و دارای 

دم دهنده عنظر بین پیمانکار و کارفرما مانند گروه مدیریت، نشانالفتری هستند. در این مورد کلی هم اختنظرات یکسان

اد گردد. نظر ایجتواند این اختالفهماهنگی نظرات بین گروه اجرایی پیمانکار با کارفرما می باشد که در اثر عوامل مختلفی می

می باشد و افراد به دنبال نتایج سریع های عمرانی عدم دید سیستمی به وقایع ایجادشده یکی از مشکالت اجرایی در پروژه

های تر در فعالیتگیرد و در ادامه منجر به مشکالت بزرگوتحلیل قرار نمیای مورد تجزیههستند و بسیاری از مشکالت ریشه

 شود.وری و ایمنی در صنعت ساخت میپروژه و درنتیجه کاهش بهره
 

 ر و مشاور( در گروه عوامل کلی( تفاوت نظر عوامل پروژه )کارفرما، پيمانکا8جدول )
 

 فاکتورهای کلی

 041/0 پیمانکار کارفرما

 726/0 مشاور کارفرما

 608/0 مشاور پیمانکار

 

 عمرانی هايپروژه ایمنی در بررسی و ارزیابی نمودارهاي علت و معلولی مدیریت
تری ها نیز با مشکالت پیچیدهها و شرکتها، سازمانتبع این پیچیدگیتر از قبل است و بهجهان امروز بسیار پیچیده

باشند. درنتیجه، به استفاده از روشی که بتواند با دیدی جامع بر این مشکالت پیچیده غلبه کند کامالً محسوس رو میروبه

ها، تفکر سیستمی است. در تفکر سیستمی با های پیچیده و رفتار آنهای درک ساختار سیستماست. یکی از بهترین روش

ها، ریگیتبع آن در تصمیمهای پیچیده ممکن شده است و بهشده، درک رفتار سیستمستفاده از ابزارها و فرآیندهای معرفیا

سازی . هدف از تفکر سیستمی و مدل[6]شود تا بتوان تغییرات را در مسیر صحیح هدایت نمودهای مناسب اتخاذ میسیاست

م کنند بهتر درک کنیهای اجرایی آن مرتبط میزمان را به ساختار داخلی و سیاستهایی را که عملکرد یک سااین است که راه

های اهرمی بانفوذ باال جهت موفقیت به کار ببندیم. آنچه که استفاده از روش های خود را برای طراحی سیاستو سپس یافته
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، می باشد. 1های بازخوردگیری از حلقهبهره کند،های دیگر متفاوت میهای پیچیده از روشتفکر سیستمی را در بررسی سیستم

ساز مسئله است. مراحل ایجاد یک ساختار سیستمی با استفاده از روش ساز، طراحی مدل شبیههای شبیهقدرت واقعی سیستم

 تفکر سیستمی به شرح زیر است :

تعریف و  -4  یرگذارشناسایی عوامل مهم و تأث -3مشخص کردن مرز سیستم  -2فهم مشکل و شناسایی مسئله  -1

عمرانی با استفاده  هایپروژه در ایمنی مدیریت معلولی و در ادامه نمودارهای علت های بازخوردی و علی و معلولی.ترسیم حلقه

 از روش پویایی سیستم و رویکرد تفکر سیستمی به صورت حلقه های بسته رسم شده است.
 

 
 هاي عمرانیایمنی پروژه زیرسيستم عوامل مدیریتی در-1شکل 

 

 
 هاي عمرانیزیرسيستم عوامل فردي در ایمنی پروژه-2شکل 

 

                                                           
1Feedback loop 
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 هاي عمرانیزیرسيستم عوامل خارجی در ایمنی پروژه-3شکل 

 بحث
های عمرانی است و نقش مهمی در موفقیت یک وری پروژههای عمرانی یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهرهایمنی در پروژه

ع تعداد حوادث در بین تمامی صنای گردد بیشترینتوجه به آمارهایی که از سوی کشورهای مختلف ارائه میکند.باپروژه ایفا می

ترین مسائلی است که باید به ساخت یکی از مهم هایمرتبط با صنعت ساخت است. به همین جهت بهبود سطح ایمنی پروژه

دارای تعداد زیادی فرآیندهای بازخوردی هستند به همین جهت و  طور ذاتی پیچیده پویاهای عمرانی بهآن توجه داشت. پروژه

ها نیازمند داشتن ابزارهایی برای غلبه بر این ای دانست که مدیریت آنپویای پیچیده هایهایی را سیستمتوان چنین پروژهمی

شده فکر سیستمی استفادهاز نقش ت های عمرانیجهت شناسایی و ارزیابی مدیریت ایمنی در پروژه های پویا است.پیچیدگی

 گرفته است که تعدادی از آنان، برخی از عوامل مؤثر بر سطح ایمنیتحقیقات متعددی در زمینه ایمنی انجام است. تاکنون

نرمال، زمانی که شرایط فیزیکی، مکانیکی و انسانی خوب باشند  اند. در یک شرایط کاریهای ساخت را بررسی کردهپروژه

اگر یکی از این سه مورد شرایط خوبی نداشته باشد در آن صورت احتمال وقوع  یابد اماه بسیار کاهش میاحتمال وقوع حادث

ت شده استرین خطای انسانی شناختهعنوان مهمقضاوت نادرست کار گران از شرایط خطرناک به گردد. همچنینحادثه زیاد می

شده  صورت زیر ذکراند عوامل ایجاد حادثه به( انجام داده2013ان )ای که جو و همکاردر مطالعه گردد.حادثه می که منجر به

تنظیم اشتباه موارد  -4های بزرگ عدم اداره صحیح کارگاه - 3وجوه مشترک چندگانه  - 2چیدمان نامناسب سایت  - 1است: 

-8تارهای پرخطر انسانی رف -7ایمنی  آموزش ناکافی یا عدم آموزش - 6مراتب ساخت نادرست مراحل و سلسله - 5حفاظتی 

های ده عامل تأثیرگذار بر ایمنی محیط دیگری که انجام شده است،. در تحقیقی [7]نبودن یا ناکافی بودن هشدارهای ایمنی

محیط  - 4محیط نظارتی  - 3ارتباطات و بازخورد  - 2تعهد مدیریت به ایمنی  – 1اند از: شده است که عبارتساخت شناسایی

 - 9ها قوانین ایمنی و روش - 8آموزش و میزان شایستگی  - 7درک شخصی از خطر  - 6فشار کاری  - 5کننده حمایت

 .[8]ارزیابی خطرات کار - 10کارکنان  دخالت و مشارکت

اند زمانی احتمال وقوع حوادث زیادتر است که عوامل زیر شده است پس از بررسی حوادث دریافتهای که انجامدر مطالعه

 3رفتارهای ناایمن در سایت وجود داشته باشد  - 2های ایمنی شرکت ناکافی باشد سیاست - 1جود داشته باشند : در سایت و

اند که آموزش ناکافی باشد. آنان همچنین با بررسی تحقیقات در زمینه ایمنی به این نکته پی برده -4تعهد مدیران کم باشد  -

های ایمنی را به یابد، چراکه پیمانکاران اصلی مسئولیتقوع حوادث افزایش میبا افزایش تعداد پیمانکاران جزء، احتمال و

که  گریدی که پیمانکاران جزء توانایی ایجاد محیط ایمن را دارا نیستند. در تحقیقیکنند درحالیپیمانکاران جزء منتقل می

فردی و شرایط محیطی که بر تعداد وقوع عامل عمده شرایط مدیریتی، شرایط  3اند ( انجام داده2014ژیانگ و همکاران )

شده های انجامطبق بررسی .[9]انداند و سپس به بررسی ارتباط بین این عوامل پرداختهاند را شناسایی کردهحوادث نقش داشته

های هژهای عمرانی پرداخته شد. مدیریت ایمنی در پرودر این تحقیق به ارزیابی نقش تفکر سیستمی در مدیریت ایمنی پروژه

های کلی به چندین زیر عامل بندی شد. هر یک از این بخشو خارجی طبقه یبخش کلی عوامل مدیریتی، فرد 3عمرانی به 
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رش طور مثال یک سیاست نادرست و یک نگتقسیم شد و همچنین هر یک از این عوامل کلی نیز به یکدیگر وابسته هستند. به

عوامل فردی مانند انگیزه و رفتار غیرایمن کارگران تأثیر مستقیم دارد. از سوی دیگر های عمرانی بر اشتباه مدیران در پروژه

ریزی مدیران مؤثر است که باید در ایمنی پروژه در نظر گرفته ها و برنامهها قطعاً بر سیاستیک عامل خارجی مانند تحریم

 شود.

 

 گيرينتيجه
ای عمرانی هه ارزیابی نقش تفکر سیستمی در مدیریت ایمنی پروژهتر بدر این تحقیق سعی شده است تا با نگاهی جامع

پرداخته شد. ابتدا با استفاده از مقاالت پیشین و تهیه پرسشنامه از خبرگان و عوامل دو پروژه به شناسایی کلیه عوامل مؤثر بر 

نظر گرفتن تعامالت پیچیده بین  سطح ایمنی پروژه پرداخته شد و میزان تأثیر این عوامل بر روی سطح ایمنی پروژه با در

عوامل تعیین گردید. در این مطالعه ابتدا کلیه عوامل مؤثر بر سطح ایمنی پروژه تعیین شد و پس از تهیه پرسشنامه و گردآوری 

 و شده است. در مرحله بعد از تحلیل آماریهای آماری پرداختهاطالعات، به بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، تحلیل و آزمون

صورت تعامالت پیچیده مجود بین گردد و بدینبین عوامل شناسایی و تعیین می 2بندی متغیرها، روابط علی و معلولیطبقه

شود. سپس با استفاده از این مدل کیفی سازی میهای علی و معلولی در قالب یک مدل کیفی مدلصورت چرخهاین عوامل به

سازی و تعیین نمود. درنهایت شود، شبیهواسطه تغییر در عوامل مؤثر دستخوش تغییر میتوان عملکرد ایمنی پروژه را که بهمی

زان ها و راهکارهای مناسب، میکارگیری سیاستشوند و با بهتوان با شناسایی عواملی که باعث کاهش سطح ایمنی پروژه میمی

گونه که در فصل قبل هم مشخص شد یافت. همانسطح ایمنی پروژه را افزایش داد و به بهبود عملکرد ایمنی پروژه دست

عوامل بسیار زیادی بر روی سطح ایمنی پروژه تأثیرگذار هستند که هرکدام از این عوامل داری ارتباط و تعامل با دیگر عوامل 

د یکرباشند و در حقیقت خود علت یا معلول عامل دیگری هستند. به همین دلیل در این مطالعه، ساختاری بر اساس رومی

خوبی تعامالت بین عوامل مختلف را نشان دهد. جهت ساخت ساختار سیستمی تفکر سیستمی ارائه گردیده است تا بتواند به

گونه که در بخش قبل انجام شد تمامی عوامل مؤثر بر سطح ایمنی پروژه ساخت، شناسایی و تعیین گردید و سپس ابتدا همان

اند. در شدههای تأثیرگذار مشخصهای علی و معلولی مشخص گردیده است و چرخهروابط بین عوامل مختلف بر اساس حلقه

شده است. عالوه بر توضیحاتی که در مورد مدل کلی پیشنهادی، مدل کلی پیشنهادی در گروه مدیریت ارائه 6-4شکل شماره 

ی کاربران ایجاد شود. طبق این روابط گردد تا درک بهتری براهایی تقسیم میارائه خواهد شد، در ادامه مدل به زیر سیستم

شود نتوانند خطرهای ایجادشده را در پروژه تشخیص دهند و همچنین نگرش علی و معلولی، نگرش ضعیف مدیران منجر می

ب های اشتباه پیمانکاران منجر به عواقشود. همین انتخابضعیف مدیران منجر به انتخاب نامناسب پیمانکاران اصلی و جزئی می

اپذیر نهای جبرانشود. یکی از اثرات نامناسب انتخاب اشتباه پیمانکاران، ایجاد حادثهمدت و بلندمدت در کل پروژه میاهکوت

تجربه منجر به کاهش ایمنی و ایجاد حادثه شود. عدم تجهیزات مناسب ایمنی پیمانکاران و استفاده از کارگران بیدر پروژه می

تجربه و نامناسب منجر به چیدمان غیر اجرایی و نامناسب در کارگاه ر انتخاب پیمانکاران بیگردد. از سوی دیگدر پروژه می

های بیشتر در پروژه آالت و نیروی انسانی منجر به ایجاد حادثهوآمد ماشینشود و همین چیدمان نامناسب به دلیل رفتمی

حادثه شده است. زمانی که ایمنی پروژه کاهش یابد،  آمده است که عدم چیدمان مناسب منجر به ایجادشود. بارها پیشمی

دت مهای پروژه گاهی کوتاهشود و از سوی دیگر این توقفشود و این حوادث ایجادشده منجر به توقف پروژه میحادثه ایجاد می

 های عمرانیدر پروژه هاگردد. توقفهای اجرایی در پروژه میو گاهی بلندمدت و منجر به فوت کارگران و یا صدمات شدید اکیپ

گردد. راهکار چیست؟ اگر بخواهیم وضعیت ایمنی را در نیز منجر به افزایش مستقیم و غیرمستقیم زمان و هزینه در پروژه می

های عمرانی بهبود ببخشیم باید ابتدا نگرش مدیران را نسبت به ایمنی عوض نمود و همچنین تغییر نگرش مدیران و پروژه

های آموزشی و تبلیغ و ترویج ایمنی بپردازیم. اگر عوامل پروژه موردهای عدم پروژه نیاز به برگزاری کالس نیروی انسانی در

کنند و این های واقعی عواقب آن را در جلسات آموزشی ببینند قطعاً در اجرای پروژه بیشتر دقت میکاهش ایمنی و نمونه

 .شودای کارگاهی میهها در فعالیتموارد نیز منجر به افزایش تمرکز آن

                                                           
2Causal loop 
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