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Abstract 

Background and Objective: Safety training as the most important step in 

the obtainment of safety qualifications for construction contractors can help 

reduce the accidents rate. The present study aimed to assess  the effectiveness 

of safety training for construction contractors in the reduction of  work-

related accidents during a 5-year time period (2014-2018).  
Materials and Methods: This historical cohort study was conducted on 44 

contractor companies in 2019. Half of the 44 contractors were qualified by 

safety training, and the other half were unqualified. The data of the current 

study included the characteristics of the contractors, the provided safety 

training documentation, contractors' safety qualification certificates, as well 

work-related accident reports. Data analysis was performed using IBM SPSS 

(version 22.0). 

Results: The highest and lowest levels of desirability in the training provided 

to contractors were reported as training time (77.8%) and training technique 

(40.7%), respectively. The results of Cochran's test demonstrated that the 

incidence ratio of work-related accidents and deaths in the exposure group 

significantly decreased after providing safety training and obtaining a 

certificate of safety qualification (P<0.05). Furthermore, the incidence ratio 

in the two groups of exposure and non-exposure was significantly different 

in 2017 and 2018 (P<0.05). 

Conclusion: As evidenced by the obtained results, apart from a reduction in 

the incidence ratio of work-related accidents and deaths after providing 

safety training, the improvement of the quality and desirability of safety 

training to obtain a certificate of safety qualification of contractors can 

greatly increase the effectiveness of training and help reduce the incidence 

of construction accidents. 
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 پيمانكاران در كاهش حوادث ناشی از كار یمنیاثربخشی آموزش ا یابیارز

1یآبادیعل یزهرا آقاجان
،*2زاده، احمد سلطان 

 3یاسيق رايسم ، 

 تهران واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه یمهندس و یفن دانشکده ست،یز طیمح یمهندس گروه(، HSE) ستیز طیمحو  یمنیا بهداشت، ارشد یکارشناس 1

 رانیا تهران، ،یمرکز
  رانیا قم، قم، یپزشک علوم دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یطیمح یهاندهیآال قاتیتحق مرکز کار، یمنیا و یاحرفه بهداشت یمهندس گروه ار،یاستاد 2
 رانیتهران، ا ،یواحد تهران مرکز ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمهندس و یدانشکده فن ست،یز طیمح یگروه مهندس ار،یاستاد 3

 دانشگاه بهداشت، دانشکده ،یطیمح یهاندهیآال قاتیتحق مرکز کار، یمنیا و یاحرفه بهداشت یمهندس گروه، زادهسلطاناحمد  * نویسنده مسئول:

 soltanzadeh.ahmad@gmai.comایمیل: . رانیا قم، قم، یپزشک علوم

 
 

 30/04/1399 تاریخ دریافت مقاله:

 05/06/1399 تاریخ پذیرش مقاله:

  چكيده

تواند یو ساز م ساخت مانکارانیپ یمنیا تیاخذ صالح در گام نیتربه عنوان مهم یمنیآموزش ا سابقه و هدف:

 یمنیا آموزش اثربخشی یابیراستا، مطالعه حاضر با هدف ارز نیا در. دیبه کاهش نرخ وقوع حوادث کمک نما

 و انجام شد. یطراح( 1393-97ساله ) پنجدوره  کی یطر کاهش حوادث ناشی از کار بو ساز  ساخت پیمانکاران

فعال در  مانکاریشرکت پ 44در ارتباط با  1398حاضر در سال  یخیمطالعه کوهورت تار ها:مواد و روش

و ساز، ساخت  مانکارانیمطالعه شامل: مشخصات پ نیدر ا نظرمورد  یهادادهو ساز انجام شد. عرصه ساخت 

حوادث  اتگزارش یهاداده نیصالحیت ایمنی پیمانکاران و همچن یگواهارائه شده و  یمنیمستندات آموزش ا

 .گرفت صورت  IBM SPSS 22افزاراز نرماستفاده ها با داده نیل ایو تحل هیتجزاز کار بود.  یناش

 زمان به مربوط بیبه ترت مانکارانیارائه شده به پ یهادر آموزش تیمطلوب زانیم نیو کمتر نیشتریب ها:یافته

نسبت بروز حوادث و  که دادند نشان جی. نتابوددرصد(  7/40) آموزش کیتکن ودرصد(  8/77) آموزش یاجرا

 ،صالحیت ایمنی نامهیاخذ گواه و یمنیا یهاآموزشاز کار در گروه مواجهه پس از ارائه  یناش ریم ومرگ 

 گروه دو در کار از یناش ریمبروز حوادث و مرگ و  نسبت ن،یبراعالوه(. P<05/0است ) داشته یدارمعناکاهش 

 (.P<05/0) داشت یدارمعنا اختالف 1396-97 یهادر سال مواجهه ریغ و مواجهه

 از پس کار از یناش ریم و مرگ و حوادث بروز نسبتوجود کاهش  با که بودند آن انگریب جینتا گيری:نتيجه

اخذ  یبرا یمنیا یهاآموزش تیمطلوب زانیو م یفیسطح ک یارتقادر گروه مواجهه،  یمنیا یهاآموزش ارائه

 کاهش به و داده شیافزا اریبس را هاآموزش نیا یاثربخش تواندیم مانکارانیپ یمنیا تیصالح نامهیگواه

 .دینما کمک ساز و ساخت بخش در حوادث بروز ریچشمگ

 

 و سازساخت  ؛مانکارانیپ ،یاثربخش ی؛منیآموزش ا واژگان کليدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
که  باشدیم یصنعت یهااز حوزه یکیو ساز  بخش ساخت

 یمنیاز نقص ا یناش یامدهایو پ یمنیلحاظ عملکرد ا بههمواره 

بوده است. مطالعات  مواجهآن با چالش  یهاتیو فعال ندهایدر فرا

 ینمیکه ا هستند آن از یحاکمختلف  یهاانجام شده در کشور

 فیضع یصنعت یهاحوزه گریو ساز نسبت به ددر بخش ساخت 

تا حوادث  ی)از حوادث جزئ یاریبس مختلف یدادهایرو و بوده

 .[1-6] ونددیپیوقوع م هبخش ب نیابار( در مرگ

 یرویدرصد از ن 5تنها  کهد ندهیاز گزارشات نشان م یبرخ

 20که  کنندیم تیفعال ساز و ساخت بخش در متحده االتیا کار

 یتمام از درصد 9 و یشغل یرهایم و مرگ یتمام از درصد

 دو در تنها. اندداده اختصاص خود به را کنندهناتوان یهابیآس

 به ساز و ساخت عرصه در فعال کارگر پنج مرگ گذشته، دهه

 شات. براساس گزار[7]گزارش شده است  یهر روز کار یازا

مربوط به بخش  رانیدر ا یاز حوادث شغل یمین باًیتقر ،یرسم

که اگرچه  دهندیآمارها نشان م از ی. برخباشدیو ساز م ساخت

و ساز در بخش ساخت  رانیکار در ا یروین ازهشتم کیکمتر از 

آن  یامدهایو پ یحوادث شغل زانیاما م ؛مشغول به کار هستند

 .[3، 8، 9] است شدهگزارش  دیباال و شد اریبس

 چون ییکه پارامترها است شدهاز مطالعات اذعان  یبرخ در

 ایو  یناآگاه نیو همچن هاآن یتخصص کارگران، آموزش ناکاف

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 34تا  27 صفحات ،1399 زمستان ،4شماره  ،7دوره  

 مقاله پژوهشی 
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 و همكاران یآبادیعل یآقاجان 

نقش مهم  ،و سازساخت  یهاپروژه رانیمد یمنیا فیضع یآگاه

. کنندیم فایاصنعت  نیدر بروز حوادث در ا را یاکنندهنییو تع

 خاص تیفعال کی یو ساز براساخت  یهااغلب کارگران در پروژه

 تیسا در که یگرید زاتیتجه و مواد با نیبنابرا نند؛یبیم آموزش

 عامل نیهم و بوده ناآشنا دارد، وجود یساز و ساخت پروژه ای

 یو تخصص یزش عمومآمو. باشد لیتواند در بروز حوادث دخیم

و شناخت خطرات بوده  یساز عدم آگاهنهیزم ،مدآو ناکار یناکاف

 همراه بهو ساز ساخت  یهاطیرا در مح ینیسنگ یامدهایو پ

، فقدان نظارت و جلسات منظم به گرید یسو از. است داشته

 یآگاه ایو  یواسطه ناآگاه هب تیریتعهد مد وجود عدم لیدل

 مختلف یهایناهماهنگ به منجر تواندیم رانیمد یمنیا فیضع

و ساز  بر بروز حوادث در بخش ساخت ییسزابه ریثأشده و ت

 .[2، 10، 11]بگذارد 

اند که توجه به آموزش مطالعات مختلف نشان داده جینتا

 و ساخت بخش در آموزش ندیفرا یهاشاخص یارتقا و یمنیا

موجود  یهاکسیدرک و شناخت خطرات و ر شیافزاساز باعث 

 یو کاهش بروز و شدت حوادث شغل یمنیبهبود ا ها،پروژه نیدر ا

 یکمبودها ای صیاز نقا زیناز مطالعات  ی. در برخ[10]گردد یم

در  یاشهیآموزش و نگرش کارگران به عنوان سه علت ر ت،یریمد

. [12، 13]ساز نام برده شده است  وبروز حوادث در بخش ساخت 

اند که فاکتور داده نشانمطالعات خود  درو همکاران  محمدفام

بر بروز حوادث در بخش  میمستق ریو غ میآموزش به طور مستق

 .[1، 3، 8]گذار بوده است ریثأت ساز و ساخت

بر کاهش حوادث  یمنیاثر آموزش ا یلاگرچه به طور ک

اما در  ؛شده است یابیمثبت ارز ،از مطالعات یاریدر بس یشغل

مثبت صرفًا  ریثأت نیاست که ا دهیگرد گزارشاز مطالعات  یبرخ

 همچون یمختلف ینبوده و پارامترها یمنیارائه آموزش ا لیبه دل

 تیفیو ک تیمکان و زمان آموزش، مدت زمان آموزش، کم

 یرگذاریثأت زانیارائه شده در م یهاآموزش و نوع آموزش

 .[2، 4] اهمیت دارند اریبر کاهش وقوع حوادث بس یمنیآموزش ا

و همکاران نقش فاکتور آموزش و  زادهسلطانراستا،  نیا در

 حوادث در یاشهیر عوامل از یکی عنوان به را آن یپارامترها

 .[8] انددانسته ساز و ساخت

از الزامات  یکیکاران مانیپ یمنیا تیاخذ گواهینامه صالح

اخذ  و بودهها های پیمانکاری برای کلیه شرکتشرکت در مناقصه

های آموزشی برای گروه گواهینامه مستلزم گذراندن دوره نیا

. هدف از دباش، کارگران و مسئول ایمنی( میمانکاریپ) یمانکاریپ

این است که با آموزش  مانکارانیپ یمنیا تیاخذ گواهینامه صالح

 گریدو  حوادث و دادهایروابعاد و عواقب  ،ایمنی و ایجاد آگاهی

و کارگران  مانکارانیپمربوط به محل کار برای  یشغل یامدهایپ

 وو سالمت کارگران  یمنیا یارتقاو باعث  شدهتشریح  هاآن

گردد.  نامانکاریپ یبرا مختلف یهانهیهز انواع کاهش نیهمچن

کاری در بسیاری از  یهافعالیت درکه رفتار کارگران  ییاز آنجا

، آموزش کارگران در باشدیم کنندهنییتع نقش یداراحوادث 

ها به طور مورد خطرات محیط کار و چگونگی کنترل آن

 ن،یبراعالوهتواند ایمنی و سالمتی را ارتقا بخشد. ای میفزاینده

و  یمنیدرک اهمیت ا موجبتواند کارفرمایان می یمنیاآموزش 

 و نیتأماهمیت  ،یمنیگرفتن ا دهیناد یهانهیهزآن،  یامدهایپ

حفاظت فردی و ارزیابی خطرات و  زاتیتجهمناسب  یریکارگبه

و باعث  شده ساز و ساخت یهاپروژههای موجود در ریسک

که هزینه  ابندی دستمهم  جهینت نیبه ا مانکارانیپ شودیم

و پرداخت  یو قانون یانسان یهانهیهزآموزش به مراتب کمتر از 

 به توجه با. بود خواهد میمستق ریو غ میمستق یمال یهاخسارت

 یابیارز حاضر، مطالعه یو اجرا یطراحهدف از  شده، انیب مطالب

 نامهیشده در قالب اخذ گواه ارائه یمنیا یهاآموزش یاثربخش

 حوادث کاهش در سازو  ساخت بخش مانکارانیپ یمنیا تیصالح

 .بود کار از ناشی
 

 هامواد و روش
 مانکارانیدو گروه پ حاضر، نگرگذشته کوهورتمطالعه  در

( 1393-97ساله ) پنجدوره  کی یو ساز طفعال در عرصه ساخت 

 .گرفتند قرار یابیارز و مطالعه مورد

  

 مطالعه مورد نمونه
 واجد ساز و ساخت مانکارانیمطالعه شامل پ یآمار جامعه

 یمانکارانیپ یتمام ابتداو فاقد آن بود.  یمنیا تیصالح نامهیگواه

 را یمنیا تیصالح نامهیگواه 1395دوم سال  ماهه شش در که

 دروارد مطالعه شدند.  مواجههنموده بودند به عنوان گروه  افتیدر

ادامه، اطالعات  در. دیگرد ییشناسا مانکاریپ 25مرحله  نیا

مورد  مانکارانیپ نیمورد ا درمطالعه  یبرا ازیمختلف مورد ن

 نامهیواجد گواه مانکاریپ 22 تیقرار گرفت و در نها یابیارز

و ساخت  مانکاریپ 22وارد مطالعه شدند. سپس،  یمنیا تیصالح

 یبرا یتصادف صورت به یمنیا تیصالح نامهیگواه فاقدساز 

 مواجهه ریبه عنوان گروه غ یمنیا یهاآموزش یاثربخش یابیارز

 وارد مطالعه شدند. 

 

  هاداده یآورجمعابزار و روش 
 مشخصاتمطالعه شامل:  نیا یهاداده یآورجمع یهاابزار

 شده، ارائه یمنیا آموزش مستندات ساز، و ساخت مانکارانیپ

 حوادث گزارش یهاداده و پیمانکاران ایمنی صالحیت یگواه

طالعه م ازیمورد ن یهااز داده یبرخ لیتکم یبود. برا کار از یناش

 تیفیک و تیکم) یمنیمربوط به آموزش ا یپارامترها جمله از

 و آموزش زمان مدت آموزش، ارائه زمان شده، ارائه یهاآموزش

 همچون ییاز ابزارها ،کار گرفته شده( هب یآموزش یهایاستراتژ

 .دیگرد استفادهمراجعه به سوابق و مصاحبه 

 گام اجرا شد.  پنج درمطالعه  نیاباید خاطرنشان ساخت که 

 یهامورد مطالعه، داده مانکاریپ 44از انتخاب  پسدر گام اول 

  گذشته سال پنج در یشغل یدادهایمربوط به حوادث و رو
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 پيمانكاران یمنیا آموزش یثربخشا                                                                  

 مطالعه مورد ساز و ساخت مانکارانیپ گروه دو( در 97-1393)

ها با استفاده از داده یآورجمع مرحله نی. در ادیگرد یآورجمع

سوابق ثبت  نیاداره کار استان تهران و همچن درحوادث  گزارشات

مورد مطالعه  یمانکاریپ یهاحوادث در شرکت نیاشده 

 شد.  یآورجمع

 تیصالح نامهیگواهمربوط به اخذ  یهاداده ،در گام دوم

 . دیگرد یآورجمع مواجهه گروه در ساز و ساخت مانکارانیپ یمنیا

 یمترهاو پارا یمنیمربوط به آموزش ا یهاداده زیگام سوم ن در

 تمد آموزش، یاجرا زمان شده، ارائه یهاآموزش نوعآن شامل: 

 روش ،یمنیا آموزش یمحتوا و تیفیک ،یمنیا آموزش زمان

 طیشرا و( پاسخ و پرسش و بحث ،یسخنران لم،یف کتابچه،) آموزش

 زانیم .دیگرد یآور( جمعدما و ییروشنا) آموزش یطیمح

 کرتیل یارتبه پنج اسیبا استفاده از مق پارامترها نیا تیمطلوب

 ازیامت باال با دو تی. مطلوبشد یابیارزخوب(  اریبستا  فیضع اریبس)

 .دیمحاسبه گرد "خوب اریبس"و  "خوب"

در  ازیمورد ن یهادادهاساس اهداف مطالعه، برگام چهارم  در

وه )گر یمنیا تیصالح نامهیگواه فاقد ساز و ساخت مانکارانیپ

 .شد یآورجمع( مواجهه ریغ

ه مطالع یهاداده لیو تحل هیمطالعه شامل تجز نیا پنجمگام 

 انپیمانکار یمنیا آموزش اثربخشی یابیارز ،ییبود. در گام نها

 .گرفت صورت کار از ناشی حوادث کاهش در ساز و ساخت

 

 آمده دست به یهاداده ليتحل و هیتجز
 افزارنرم از آمده دست به یهاداده لیتحل و هیتجز یبرا

IBM SPSS 22  کار گرفته  هب یآمار یهاآزمون. دیگرداستفاده

ز کمتر ا یدارمعنا سطح و بودند طرفه دو مطالعه، نیشده در ا

 از مطالعه نیذکر است که در ا انیشا در نظر گرفته شد. 05/0

 .دیاسکوئر و کوکران استفاده گرد یکا همچون ییهاآزمون
 

 هایافته
 واجد ساز و ساخت مانکاریپ شرکت 22مطالعه  نیا در

 رمانکایپ شرکت 22 و( مواجهه)گروه  یمنیا تیصالح نامهیگواه

( همواجه ری)گروه غ یمنیا تیصالح نامهیگواه فاقد ساز و ساخت

 .گرفتند قرار یابیارز مورد

صالحیت  نامهیسوم از پیمانکاران واجد گواهکی از کمتر

 گروه ازصالحیت ایمنی  نامهیگواه فاقد هاآنپنجم کی وایمنی 

 و مواجهه گروهدرصد از افراد در  9/40. بودند یاصل مانکارانیپ

 کارگر 20 از کمتر مواجهه، ریغ گروهدرصد از افراد در  4/45

 آزمون از استفاده ادو گروه ب سهی(. مقا1)جدول  داشتند

Chi-Square ساز و ساخت مانکاریپ شرکت 44 که داد نشان 

 یرهایلحاظ متغ به آن فاقد و یمنیا تیصالح نامهیگواه واجد

 نداشتند یدارمعنا اختالف شرکت، اندازه و یمانکاریپنوع 

(05/0<P.) 

 نوع: شامل یمنیآموزش ا گانهشش یپارامترها یابیارز جینتا

 زاتیتجه ساختمان، یعموم یمنی)ا شده ارائه یهاآموزش

 ،(Personal Protective Equipment :PPE) یفرد حفاظت

 ارتفاع، در کار ،(Housekeeping) یکارگاه انظباط و نظم

 مسئوالن و رانیمد یبرا سکیر یابیارز و آالتنیماش ،یجوشکار

از ظهر(، مدت زمان  بعد آموزش )صبح و یزمان اجرا ،(یمنیا

 20 و ساعت 16ساعت،  8 یآموزش یها)کارگاه یمنیآموزش ا

آموزش  کیتکن ،یمنیآموزش ا یو محتوا تیفیساعت(، ک

 طیبحث و پرسش و پاسخ( و شرا ،یسخنران لم،ی)کتابچه، ف

نفر از افراد  1080و دما( که توسط  ییروشناآموزش ) یطیمح

و سنجش  یابیمورد ارز مانکاریشرکت پ 22در قالب  دهیدآموزش

پارامترها  نیا تیمطلوب زانیم نیشتریب کهنشان داد  ،قرار گرفت

 مدتدرصد(،  8/77) آموزش یاجرا زمانمتعلق به  بیبه ترت

 آموزش یطیمح طیشرادرصد(،  2/64) یمنیا آموزش زمان

درصد(،  8/50) یمنیا آموزش یمحتوا و تیفیکدرصد(،  0/59)

 7/40) آموزش کیتکن ودرصد(  9/46) شده ارائه یهاآموزش نوع

 توسط آموزش تیمطلوب زانیم(. 2)جدول  است هدرصد( بود

 رانیفراگ توسط یآموزش دوره هر یانتها در که یاپرسشنامه

 .دیگرد استخراج شد،یم لیتکم

 کهنشان داد  مطالعه مورد گروه دو در حوادث یفراوان یبررس

صالحیت  نامهیپیمانکاران واجد گواه یحادثه برا 776 ،در مجموع

صالحیت  نامهیپیمانکاران فاقد گواه یحادثه برا 854 وایمنی 

 یبررس .(1)شکل  مطالعه رخ داده است موردسال  پنج یطایمنی 

گروه مورد  دو از کیهراز کار در  یروند نسبت بروز حوادث ناش

با استفاده از آزمون کوکران نشان  یپنج سال متوال یمطالعه ط

از کار در گروه پیمانکاران  ینسبت بروز حوادث ناش روندداد که 

  نیا ؛(P<05/0) باشدیم داراصالحیت ایمنی معن نامهیگواه واجد

  مطالعه مورد یهاگروه مشخصات: 1جدول 

 یمعنادار سطح )درصد( مواجهه ريغ گروه )درصد( مواجهه گروه ريمتغ

 یمانکارینوع پ
 4( 2/18) 6( 3/27) یاصل مانکاریپ

322/0 
 18( 8/81) 16( 7/72) یفرع مانکاریپ

 شرکت اندازه

 10( 4/45) 9( 9/40) نفر 20کمتر از 

095/0 
50-20 (8/31 )7 (4/36 )8 

100-51 (2/18 )4 (1/9 )2 

 2( 1/9) 2( 1/9) نفر 100 از شیب
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 و همكاران یآبادیعل یآقاجان 

 مواجهه گروه یمنیآموزش ا یهاافتهی: 2جدول 

 )درصد( یفراوان ريمتغ

 ارائه یهاآموزش نوع

  شده

 322( 8/29) فیضع

 252( 3/23) متوسط

 436( 4/40) خوب

 70( 5/6) خوب اریبس

 آموزش یاجرا زمان

 80( 4/7) فیضع

 160( 8/14) متوسط

 680( 0/63) خوب

 160( 8/14) خوب اریبس

 آموزش زمان مدت

 یمنیا

 143( 3/13) فیضع

 243( 5/22) متوسط

 509( 1/47) خوب

 185( 1/17) خوب اریبس

 یمحتوا و تیفیک

 یمنیا آموزش

 188( 4/17) فیضع

 343( 8/31) متوسط

 320( 6/29) خوب

 229( 2/21) خوب اریبس

  آموزش روش

 235( 8/21) فیضع

 405( 5/37) متوسط

 361( 4/33) خوب

 79( 3/7) خوب بسیار

 یطیمح طیشرا

  آموزش

 165( 3/15) فیضع

 278( 7/25) متوسط

 478( 3/44) خوب

 159( 7/14) خوب بسیار

 
صالحیت ایمنی  نامهیفاقد گواه ساز و ساختروند در پیمانکاران 

دو گروه  یانقطه سهیمقا ن،یبراعالوه (.P>05/0نبود ) دارامعن

آزمون  ازسال مختلف با استفاده  پنجدر  مواجهه ریمواجهه و غ

Chi-Square یهادو گروه در سال نیکه ا بود آن از یحاک 

 ؛(P>05/0) اندنداشته یدارااختالف معن 1395و  1394، 1393

 1396 یهاسال در گروه دو نیا در حوادث بروز نسبت اختالف اما

 داشتند آن ازنشان  هاافتهی نیا(. P<05/0) بود دارمعنا 1397 و

 یواجد گواه ساز و ساختپیمانکاران  یحوادث برا بروز زانیکه م

دوم  مهین درصالحیت ایمنی  یاز اخذ گواه پسصالحیت ایمنی 

 (.P<05/0است ) داشته یداراکاهش معن 1395سال 

 مورد گروه دو در ریم و مرگ یفراوان یبررس گر،ید یسو از

 یبرا ریم و مرگ مورد 34 ،در مجموع کهنشان داد  مطالعه

 و مرگ مورد 42 وصالحیت ایمنی  نامهیپیمانکاران واجد گواه

سال  پنجصالحیت ایمنی در  نامهیپیمانکاران فاقد گواه یبرا ریم

روند نسبت بروز  ی. بررس(2)شکل  مورد مطالعه رخ داده است

  مورد گروه دو از کیهر در یشغل حوادث از یناش ریو م مرگ
 

 
 مطالعه مورد گروه دو در حوادث بروز یفراوان: 1 شكل

 
 نشان کوکران آزمون از استفاده با یمتوالسال  پنج یط مطالعه

گروه پیمانکاران  در رهایم و مرگ نیا بروز نسبت روند که داد

 نی(. اP<05/0) باشدیم داراصالحیت ایمنی معن نامهیگواه واجد

صالحیت ایمنی  نامهیفاقد گواه ساز و ساختروند در پیمانکاران 

نسبت بروز  یانقطه سهی، مقانیبراعالوه (.P>05/0نبود ) دارامعن

سال مختلف  پنجدر  مواجهه ریگروه مواجهه و غ دو ریو ممرگ 

 یطدو گروه  نینشان داد که ا Chi-Squareبا استفاده از آزمون 

 اما ؛(P>05/0) اندداشتهن یدارااختالف معن 1393-95 یهاسال

 یهاسال یط گروه دو نیا در ریم و مرگ بروز نسبت اختالف

 آن از نشان هاافتهی نی(. اP<05/0) بود دارمعنا 97-1396

 یبرا یاز حوادث شغل یناش ریم و مرگ بروز زانیم که داشتند

از اخذ  پسصالحیت ایمنی  یواجد گواه ساز و ساختپیمانکاران 

است  داشته یادارکاهش معن 1395دوم سال  مهین در یگواه نیا

(05/0>P.) 

 

 
 مطالعه مورد گروه دو در ریم ومرگ  بروز یفراوان :2 شكل

 

 بحث

 که یمنیاز گزارشات و مقاالت مربوط به ا یاریبا بس مطابق

 مطالعه یهاافتهی است، شدهساز ارائه و منتشر  و ساخت بخشدر 

مرتبط  یهاتیساز و فعال وبود که بخش ساخت  آن انگریبحاضر 

در  یحوادث شغل و بوده ینعتخطرناک ص یهاحوزه از یکیبا آن 

حوادث مشابه و  یسر کیها شامل و پروژه هاطینوع مح نیا

. [3، 4، 7، 13]باشند یکه همواره در حال تکرار م است کسانی

مسائل و  یرگذاریثأت زانیعرصه، م نیاز موضوعات مهم در ا یکی

از آن بر  یناش یامدهایو پ یمانند حوادث شغل یمنیمشکالت ا
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 پيمانكاران یمنیا آموزش یثربخشا                                                                  

مختلف  یهاکه از جنبه ریثأت نیباشد. ایساز م وساخت  انیجر

مانند  یاقتصاد یهاپارامترها و شاخص ،ی، انسانیمانند اجتماع

 رد،یگیو سنجش قرار م یابیمورد ارز یورو بهره یاثربخش ،ییکارا

گزارش شده  ریچشمگ اریدر سطح باال و بس مختلف مطالعات در

و ساز و ساخت  یندهایفرا کینامید گر،ید یسو از. [14]است 

 اریشده است که نسبتاً تعداد بس باعثها پروژه یموقت تیماه

در  باشند؛ یمنیا یهاآموزش افتیاز کارگران قادر به در یکم

 یو سازمان یفرد یمانند فاکتورها گریمختلف د لیبه دال جهینت

 تیبه وضع ینییپا اریبس یاثربخش من،یناا طیشرا نیو همچن

 ن،یبراعالوهشود. یو ساز نسبت داده مکارگران ساخت  یمنیا

باعث شده  حوزه نیا در یمانکاریپ یهاشرکت نیرقابت باال ب

 سازنهیهز مانکارانیزعم پ بهاز اقدامات مهم اما  یاست که برخ

 نیح یمنیا نیهمچن و کارگران یمنیا مناسب نیتأممانند 

 . [15، 16] رندینگ قرار تیاولو در یمنیا ساز و ساخت یهاتیفعال

 یهاآموزشمطالعه که با هدف تحلیل اثربخشی  نیدر ا

 ساز وصالحیت ایمنی پیمانکاران ساخت  نامهیگواهو اخذ  یمنیا

 بهمربوط  یها، دادهر کاهش حوادث ناشی از کار انجام شدب

فعال در  یمانکاریشرکت پ 44 کار از یناش ریم و مرگ و حوادث

 نامهیگواهتهران )دو گروه واجد  استانو ساز در عرصه ساخت 

ساله  پنجدوره  کی یآن( ط فاقد وپیمانکاران  یمنیا تیصالح

گروه  دوکه  بودند آن انگریب هاافتهی. دیگرد یبررس( 97-1393)

 ،یمانکاریپ نوع و صنعت یبزرگ و اندازه همچون ییپارامترها در

. نداشتند نهیزم نیا در یدارمعنا اختالفنسبتاً همسان بوده و 

 نیدر ا آمده دست به جیدر متقن بودن نتا تواندیپارامتر م نیا

 آن از یحاک هاافتهی ن،یبراعالوهباشد.  تیحائز اهم اریمطالعه بس

از کار در گروه  یناش ریو مرگ و م حوادث بروز نسبتکه  بودند

( قبل و بعد ایمنی صالحیت نامهیگواه واجد پیمانکارانمواجهه )

 افتهی نیباشد. ایدار مااختالف معن یدارا نامهیگواه نیاز اخذ ا

از آن  یناش ریحوادث و مرگ و م نینشانگر کاهش نسبت بروز ا

 گر،ید یسو ازبود.  یمنیا نهیالزم در زم یهااز ارائه آموزش پس

 یناش رینسبت بروز حوادث و مرگ و م یانقطه یابیارز یهاافتهی

نسبت در دو گروه مواجهه و  نیکه اختالف ا ندداد نشاناز کار 

است؛  نبوده دارمعنا یمنیا یهااز ارائه آموزش قبل مواجهه ریغ

و مرگ  حوادث نیا بروز نسبت ،یمنیا یهاآموزش ارائه ازپس  اما

 است.  افتهیکاهش  یدارااز آن به شکل معن یناش ریو م

نشان  مطالعات از یبرخ مطالعه، نیا یهاافتهی یراستا در

کم افراد نسبت به مسائل  یآگاه ای یاند که عدم آگاهداده

و حوادث  منیاعمال ناا بروز در مهم یرهایاز متغ یکی ،یمنیا

باشد. سطح مورد نظر تخصص در ارتباط با یاز کار م یناش

 نظر در مختلف یپارامترها از یبیترک صورت به یمنیمسائل ا

 مخاطرات انواع با میمستق مواجهه در که یافراد. شودیم گرفته

 ستیبایم دارند قرار یساز و ساخت یهاتیسا در یشغل

 و استفاده یبرا یکاف ییتوانا از و نندیبب را الزم یهاآموزش

 نموده کسبرا  آمده دست به یهایآگاه نیا از یریگبهره

 و کارگران یآگاه شیافزا و هاآموزش نمودن روز به. باشند

 خطرات، نیا از یناش یهابیآس و خطرات مورد در مانکارانیپ

آموزش  ای. کمبود آموزش باشدیم تیاهم حائز و مهم اریبس

 یهاآموزش نوع مانند پارامترهااز  یفینامناسب که شامل ط

 برنامه یمحتوا ،یمنیا آموزش زمان مدت و اجرا زمان شده، ارائه

 یطیمح طیشرا و آموزش ارائه یهاکیتکن ،یمنیا آموزش

 یناشبروز حوادث  درمشخص  لیاز دال یکیباشد، یم آموزش

 قیکه از طر ی. کارگرباشدیم آن از یناش یهابیآس و کار از

 یهاالعملردستو ای و یو بهداشت شغل یمنیآموزش ا یهاکالس

 منیصورت ا هها بتیانجام فعال یالزم را برا یهاآموزش ،مکتوب

از مخاطرات مربوط به  زیو پره صینگذرانده باشد، قادر به تشخ

 . [17-19]دهد نخواهد بود یکه انجام م یکار

مد و ناکارآ ،یاند که آموزش ناکافمطالعات مختلف نشان داده

 انواع و خطرناک یرفتارها ،یدقتیتواند منجر به بینامناسب م

 و یبزرگ بر و شده یساز و ساخت یهاتیفعال در یانسان یخطا

 از یبرخ. باشد رگذاریتأث ساز و ساخت صنعت در حوادث شدت

 درک و خطر ییشناسا که هستند آن از یحاک زین مطالعات

 اساس، نیا بر. ابدی بهبود یآموزش یهامداخله با تواندیم سکیر

 در آموزش ندیفرا یهاشاخص یارتقا و یمنیا آموزش به توجه

 و خطرات شناخت و درک شیافزا باعث ساز و ساخت عیصنا

 شدت و بروز کاهش و یمنیا بهبود و تیسا در موجود یهاسکیر

 . [10، 20، 21] گرددیم حوادث

 نسبتاً  مطالعه کی یطراح با شد یسع مطالعه نیا در هرچند

 کاهش و یمنیا یارتقا بر آموزش نقش یاثربخش یابیارز به جامع

 اما شود؛ پرداخته ساز و ساخت مانکارانیپ در کار از ناشی حوادث

 تمام نقش یابیارز یبرا ترجامع یپژوهش یاجرا و یطراح

 از کیهر ریتأث نیهمچن و یمنیا آموزش با مرتبط یپارامترها

 یترمتقن جینتا حصول به تواندیم بزرگتر یمطالعات گروه بر هاآن

 .شود منجر نهیزم نیا در

که تمرکز بر آموزش،  ندبود آن انگریب حاضرمطالعه  جینتا

و ساز،  و کارگران ساخت مانکارانیپ یآگاه و یستگیشا

. دیآیم شمار به مهمموضوع  کی یمنیا نیمسئول وسرکارگران 

 بر یکم نسبتاً ریتأث یمنیا یهرچند آموزش عموم ن،یبراعالوه

 یهاآموزش اما دارد؛و ساز ساخت  یمنیا یهاسکیمخاطرات و ر

نظم و انضباط  ژهیو هب وو ساز در حوزه ساخت  یاختصاص یشغل

 توجهکار  طیمح خطراتآموزد تا آگاهانه به یم افرادبه  یکارگاه

 ریتأث یابیارز جینتا، راستا نیا در. [22-24] ندینما یدگیو رس

 یدر تعداد محدود یمنیا یبر رفتارها یمبتن یآموزش یهابرنامه

 نشانو ساز مانند انگلستان و هنگ کنگ  ساخت یهاتیاز سا

 یمنیا سطح شیافزا رب یمثبت و مهم اثراتاقدامات  نیا که دادند

اقدامات به اتمام  نیا نکهیاز ا پساما  اند؛داشته حوادث کاهش و

. کسب [25، 26]شد  دیناپد ای افتیکاهش  زیآن ن راتیتأث د،یرس

 گرید یدیکل یژگیو کی ت،یسا درون یمنیا فرهنگ از نانیاطم

 یهاپروژه در یشغل یهابیاز حوادث و آس یریشگیپ یبرا
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 و همكاران یآبادیعل یآقاجان 

وجود ارتباطات،  ت،یریتعهد مد. فقدان باشدیم ساز و ساخت

و  بانیپشت یهاطیو مح یستگیها، شامشارکت کارگران، نگرش

کارا و اثربخش  یمنیعدم ارائه آموزش ا امدیپ همهکه  ینظارت

به جو و  دنیرس یبرا یانعوبه عنوان م مطالعه نیچند در ،است

  .[27-30] اندشده یمعرف مثبت یمنیفرهنگ ا
 

 گيرینتيجه
  یریگجهینت نیچنحاضر  مطالعه یهاافتهی از نیبنابرا

 تیرضا نکهیا وجود با شده ارائه یمنیا یهاآموزش که شودیم

 لقبو قابل نسبتاً آن تیمطلوب زانیم و نموده برآورده را ینسب

 بروز نسبت کاهش باعث است توانسته اما است؛ شده گزارش

 .گردد یساز و ساخت یهاتیفعال در ریم و مرگ و حوادث
 

 تشكر و قدردانی
ارشد در رشته  ینامه کارشناسانیمقاله برگرفته از پا نیا

:Health and  HSE) ستیز طیو مح یمنیبهداشت، ا تیریمد

Safety Executiveواحد تهران  ی( در دانشگاه آزاد اسالم

خود را  یمراتب قدردان سندگانینو لهیوسنیباشد. بدیم یمرکز

شرکت مورد  44 مانکارانیپ ،دانشگاه نیا یاز معاونت پژوهش

 .دینمایمطالعه و اداره کار استان تهران اعالم م
 

 منافع تضاد
 .اندنداشته یمنافع تضاد گونهچیه مطالعه نیا در سندگانینو
 

 اخالقی مالحظات
 فاقد مطالعه نیا نام،یب یهاداده یآورجمع به توجه با

 .است بوده یاخالق تیمحدود
 

 نویسندگان سهم
 مقاله نگارش و هاداده یآورجمع: یآبادیعل یآقاجان زهرا

 دییتا و مطالعه یطراح مطالعه، سرپرست: زادهسلطان احمد

 مقاله یینها

 هاداده لیتحل و مطالعه یطراح: یاسیق رایسم
   

 مالی حمایت
 .است شده انجام یسازمان چیه یمال تیحما بدون مطالعه نیا
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