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خالصه

در طول بازدید از سایت اطالعات مربوط به اهداف تحقیق در سه مرحله جداگانه و تامیلی انجنام شنده

بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار ،حداقل  06666تلفات مربوط به صنعت ساخت و سـاز

است .در اولین مرحله ،اطالعات مربوط به سطح خستگی که در سطح پروژه اتخاذ شده بنود بنوسنینلنه

در سراسر جهان وجود دارد که منجر به آسیبهای جسمی و روانی و یـا خسـارات مـالـی

مصاحبه با کارگر مشارکت کننده و با استفاده از روش پرسشنامه جمعآوری خواهد شند .در منرحنلنه

میگردد .کارگران ساختمانی در طول فرایند ساخت و ساز اغلب در معرض آسیبهای شغلـی

بعدی ،توانایی تشخیص خطر کارگرای مشارکت کننده با استفاده از مجموعه تصاویر ساختمناننی ،منورد

خطرناک قرار میگیرند .در این محیط ها اگر کارگران به درستی خطرات را تشخیص ندهند و

ارزیابی قرار خواهد گرفت .در مرحله آخر ،درک ریسک ایمنی کارگرای با استفاده از نمونه تصاویر انتخاب

یا ریسک ایمنی مرتبط درک نشود ،شروعی برای خطاهای انسانی میگردد و منجر به حوادث
و صدمات غیر قابل جبرانی خواهد شد .بنابراین ،برای دستیابی به عملکرد ایمنی بـهـتـر،
فاکتورهای که بر روی تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی اثر دارند ،ضروری به نظر میرسـد.
یکی از علتهای این حوادث ،خستگی است به همین دلیل ،مطالعه حاضر به منظور ارزیـابـی

شده از پروژههای ساختمای و مقیاسهای اندازه گیری شده برای درک ریسک ایمنی مورد بررسی قنرار
خواهد گرفت.

نتایج
این پژوهش به دنبال پی بردی به تاریر خستگی بر روی دو متغیر تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی
در بین کارگرای ساخت و ساز میباشد و به همین دلیل قصد دارد با جمعآوری دادههنا از پنروژههنای

اثر خستگی بر روی تشخیص خطر و ارزیابی ریسک در محیط ساخت و ساز میباشد .و از یک

فعال ساخت و ساز و آنالیز این دادهها به اهداف مطالعه دستیابد و برای تجزیه و تحلیل این دادهها از

روش تجربی برای ارزیابی اثر خستگی بر روی درک ریسک ایمنی و تشخیص خطر کـارگـران

نرمافزارهای آماری استفاده خواهد کرد.

ساختمانی استفاده میکند .برای دستیابی به اهداف تحقیق ،پژوهش حاضر از جـمـ آوری
دادههای تجربی در برخی پروژههای فعال در کشور ایران انجام شده است .مـخـصـوصـا ،
اطالعات مربوط به سطوح خستگی که در سطح پروژه جم آوری و سطح توانایی تشخـیـص

بحث و نتیجهگیری
تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی عناصر ضروری برای مدیریت ایمنی و پیشگیری از حوادث هستند و
هنگامی که خطرات به طور دقیق تشخیص داده نشود و یا ریسک مرتب با آی دست کم گرفنتنه شنود،

خطر و درک ریسک ایمنی از کارگران مشارکت کننده اندازه گیری خواهد شد .نتایج از ایـن

احتمال آسیبها به طور گستردهای افزایش مییابد و احتماال کارگرای رفتارهایی با ریسنک بناال اننجنام

مطالعه نشان خواهد داد که ( )1کارگران با سطح خستگی بیشتر ،تمایل کمتری به تبعیـت از

میدهند .بنابراین ،برای کاهش حوادث ساختمانی ،درک درستی از عواملی که بر روی تشخیص خطنر و

مقررات ایمنی در محیطهای کاری دارند و ( )2اثر خستگی بر روی درک ریسک ایمـنـی بـا

درک ریسک ایمنی مورر هستند ،اساسی است .در راستای این هدف ،پژوهش حاضنر بنه بنررسنی ارنر

عملکرد تشخیص خطر شناخته میشود .یافتههای این مطالعه برای مدیریت کردن ایـمـنـی

خستگی بر روی توانایی تشخیص خطرات ایمنی و درک ریسک ایمنی مرتب میپردازد.

مناسب خواهد بود و منجر به ایمنتر شدن مجموعه ساختمان میشود.

نتایج این تحقیق با توجه به اهداف نشای میدهد که کارگرای با سطح خستگی کمتر ،توانایی تشنخنینص

کلمات کلیدی :ایمنی ساختمان ،مدیریت ایمنی ،خستگی ،تشخیص خطر ،درک ریسک

خطر و درک ریسک ایمنی بیشتری در مقایسه با کارگرای دیگر دارند .عالوه بر این ،ارر خستگی بنر روی
درک ریسک ایمنی با عملارد تشخیص خطر شناخته میشود .به عبارت دیگر ،کارگرای با سطح خستگنی

مقدمـــه
صنعت ساخت و ساز نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد .این صنعت به عنننوای ینانی از
بزرگترین صنایع در جهای ،با تعداد زیادی حوادث همراه است .براساس گزارش سازمای بین المللی کنار
در سال  ،5002هر سال حداقل  00000تلفات مربوط به صنعت ساخت و ساز در سراسر جهنای وجنود
دارد ] 1و  [5که با وجود کوچک بودی این صنعت از نظر نیروی کار ،در کشورهای صنعتی  52تنا 00
درصد تلفات مربوط به این بخش میباشد] .[1به عنوای مثال در ایالت متحده آمریاا با وجنود کنوچنک
بودی این صنعت از نظر نیروی کار ( ، [5] )%0/4بیشترین تلفات مرگ و میر 50/5( ،درصند) در سنال
 5012بوده است ]. [0
مطالعات نشای میدهد که عمده حوادث بواسطه سهلانگاری نیروی انسانی در رعایت مسائل مرتبن بنا
ایمنی و یا یک طراحی ناایمن انجام شده رخ میدهد ] .[2عالوه بر این ،عوامل سازمانی و انسناننی ،بنه
جای خرابیهای فنی ،علت اصلی حوادث هستند ] .[0طبق نظر ] ،[7یای از عوامنل تنارنینر گنرار در
حوادث ،خستگی است که به عنوای یک عامل کمک کننده برای حوادث ،آسیبها و منرگ در طنین
وسیعی از محی های مختل شناسایی شده است ،به این معنی افرادی که احساس خستگی میکنند ،به
احتمال کمتری اقدامات ایمن دارند .بنابراین هنگامی که کارگرای احساس خستگی میکنند ،بر توانناینی
تفار و عاس العمل مناسب در هنگام خطر تاریر گراشته و به همین علت فرد را در شرای خطنرنناکنی
قرار میدهد ] .[4بنابراین ،تعجب آور نیست که بسیاری از محققین در اکثر مدل ها و نظریههای خنود،
خستگی را به عنوای یک عامل برجسته در وقوع حوادث ساختمانی قلمداد مینمایند ] 9و  [10علی رغم
اهمیت خستگی به علت حوادری که اتفاق افتاده است ،اما کماکای توس محققین به عنوای یک متغنینر
پنهای باقی مانده است ،که به ندرت در گزارشهای مرتب با آسیب به آی اشاره شده و به طور کلنی تنا
زمانی که یک حادره بزرگ صنعتی رخ نداده ،به آی اشاره نشده است ].[11
در حال حاضر ،هیچ مطالعهای به طور خاص به بررسی رابطه بین خستگی ،شناسایی خطنر و ارزینابنی
ریسک در میای کارگرای ساختمانی نپرداخته است .به همین علت وجود چنین پژوهشی ضروری به نظنر
میرسد.

مواد و روشها
در این تحقیق ،اطالعات مربوط به ارر خستگی بر روی عملارد تشخیص خطر و درک ریسک ایمنی در
بین کارگرای ساختمانی بر روی  100کارگر به مدت  10ماه از  52پروژه ،شامل تجناری ،صنننعنتنی و
مساونی که حداقل  52درصد کامل شده بود در سال  5014در کشور ایرای جمع آوری خواهد شد.

کمتر ،نسبت باالیی از خطرات را تشخیص میدهند ؛ که به نوبه خود همچنین سطح ریسک را در منوارد
قابل مقایسه بیشتر درک میکنند.
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