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چکیده 
کـه به صـورت  در علـوم ایمنـی، حادثـه رویـدادی ناخواسـته و غیـر برنامه ریـزی شـده اسـت 
یـک یـا چنـد واقعـه متوالی به واسـطه اعمال ناایمن شـرایط ناایمن یا هر دو بـه وجود می آید. 
به عنـوان  همچنـان  حادثـه  مفهـوم  اخیـر،  دهه هـای  در  ایمنـی  علـوم  فزاینـده  رشـد  به رغـم 
کـه به طـور ناخواسـته و غیـر  پدیـده ای غیراجتماعـی، خنثـی و فاقـد معنـا تعریـف می گـردد 
یـا ماشـین آالت بـه وجـود می آینـد. بخـش قابل توجهـی  کارگـران  برنامه ریـزی شـده توسـط 
از تحقیقـات انجـام شـده در ایـن زمینـه، بـه پیـروی از سـنت همه  گیرشناسـی و روان شناسـی 
رفتارگـرا بـا تقلیـل مسـئله  ایمنـی و بهداشـت  کار بـه موضوعـی صرفاً فنـی و تخصصی بر نقش 
کیـد می  کننـد. بی توجهـی ایـن  عوامـل فـردی خطـر و خطـای انسـانی در وقـوع حـوادث تأ
حـوادث  تحلیـل  در  و سـازمانی  فرهنگـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  بسـترهای  بـه  مطالعـات 
گزارش هـای مذکـور صرفـاً  گردیـده تـا  و عـدم بهره گیـری از یافته هـای میان رشـته ای باعـث 
و  کمـی  متغیرهـای  برحسـب  حـوادث  آمـاری  توزیـع  و  خطـر  عوامـل  از  فهرسـتی  ارایـه  بـه 
کتفـا نمـوده و در نتیجـه نسـبت بـه فراینـد سـاخت اجتماعـی حـوادث  جمعیت شـناختی ا
و ماهیـت پرابلماتیـک مفهـوم حادثـه اجتنـاب نماینـد. از ایـن رو، پژوهـش حاضـر درصـدد 
و  انتقـادی  نظیـر جامعه شناسـی  رشـته های علمـی،  از ظرفیـت دیگـر  اسـتفاده  بـا  تـا  اسـت 
اقتصـاد سیاسـی محدویت هـای علـوم ایمنـی و رویکردهـای متعـارف فنـی و تخصصـی آن 
کار نشـان دهـد. به منظـور دسـتیابی  را در تبییـن یک جانبـه و تک بعـدی حـوادث ناشـی از 
کیفـی به عنـوان روش شناسـی غالـب  بـه ایـن هـدف، در پژوهـش حاضـر، از روش شناسـی 
و از روش مردم نـگاری انتقـادی جهـت انجـام عملیـات تحقیـق و متعاقبـاً از روش تحلیـل 
موضوعـی جهـت تجزیـه و تحلیـل اطالعات اسـتفاده شـده اسـت. یافته های به دسـت آمده 
کـه در قالـب چرخـه سـاخت اجتماعـی  در ایـن پژوهـش شـامل هفـت مقولـۀ عمـده اسـت 
که حوادث  حـوادث نشـان داده شـده اسـت. درمجمـوع، نتایـج این تحقیق نشـان می دهـد 
روان شـناختی  و  فـردی  ویژگی هـای  و  دلیـل بی احتیاطـی  بـه  آنکـه  از  بیـش  کار،  از  ناشـی 
کارگـران از  کار، روابـط نابرابـر قـدرت و تجـارب  کـم بـر سـازمان  کارگـران باشـد، از شـرایط حا

کار ناشـی می شـود. محیـط 
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مقدمه
کار یکی از مخاطرات عمده و مسئله ای اساسی  به لحاظ تاریخی، حوادث و بیماری  های ناشی   از 
در طول تاریخ حیات بشــر بوده اســت. با توجه به اهمیت این موضوع جوامع بشــری در هر دوره ای از 
ســازوکارهای مختلفی در تولید و باز  تولید ســالمت اســتفاده نموده اند. در عصر جدید نیز، همزمان با 
گســترش علم و فناوری  های نو و رواج مخاطرات جدید، توجه به مســئله  پیدایش انقالب صنعتی و 
ایمنی و بهداشــت    کار از ســوی متخصصان، مصلحین اجتماعی و ســازمان های بین المللی اهمیت 
فزاینده ای یافته اســت و پیشــگیری از حوادث به موضوعی محوری در ارتقاء ســالمت تبدیل شــده 
گردیده تا در جهان معاصر ســالمت به محور تصمیم  گیری نظام  های سیاســی  اســت. ایــن امــر باعث 
تبدیل و مفهوم زیســت سیاســت1، جایگزین تعاریف سنتی از سیاست شود )کورتیس،2004(. امروزه 
مفهــوم ریســک و ســنجش آن بــه یکــی از دل مشــغولی های اصلــی زندگــی مــدرن و اصــل اساســی و 
ســازمان دهنده جامعه و فرهنگ معاصر تبدیل شــده اســت. در چنین شــرایطی آســیب پذیری نسبی 
که  گردیده اســت، به نحوی  افــراد در مقابــل خطــرات به محور تفکیــک و تمایز یابی جوامــع تبدیل 
می تــوان اجتماعات بشــری را برحســب آســیب پذیری نســبی آنــان در مقابل مخاطــرات، تفکیک و 
گســترش برنامه های ارتقاء  دســته بندی نمــود. بــا این حــال، به رغم اهمیت یافتن موضوع ســالمت و 
ایمنــی و بهداشــت   کار، همچنــان خطرات و آســیب های ناشــی از فرایند صنعتی شــدن و فناوریهای 
گذشــته، برنامه  های  گســترش اســت. با توجه به اهمیت این موضوع، از ســال های  جدید، در حال 
مختلفــی از ســوی ســازمان های متولــی ایمنی و بهداشــت  کار و صنایــع مختلف جهت   ارتقــا ایمنی و 
گردیده   اســت. به رغم موفقیت نســبی ایــن برنامه ها در  کار و پیشــگیری از حــوادث اجــرا  بهداشــت 
گردیــده تا در  کاهــش حــوادث و بیماری  هــای شــغلی، جهت گیــری فردگرایانــه ایــن برنامه هــا باعث 
ایــن برنامه هــا صرفــاً بر عوامل فــردی خطر، انتخاب  های فــردی و همچنین شــرایط   ناایمن محیط  کار 
که اساســاً ریشــه در پاردایــم اثبات  گرایی و علــوم   طبیعی دارنــد، به دلیل  کیــد   شــود. ایــن   برنامه  ها  تأ
ک  کارگران و ذخیره تفســیری آنان در ادرا صبغــه  اثبات  گرایانــه خود، از درک اهمیت زیســت جهان 
کار غفلــت نموده  اند. این رویکردها، با  خطــر و همچنیــن رابطه قدرت و ارتقای ســالمت در محیط   
تقلیــل مســئله  ایمنــی و بهداشــت  کار، به موضوعی صرفــاً فنی، تخصصی و فردی، روابط ســه وجهی 
قــدرت _ ســوبژکتیویته _ معرفــت2 را در برنامه هــای ایمنــی و بهداشــت   کار پنهــان می  ســازند )میتــن و   
کارگــران، در برنامه  های ارتقای  کاهش   قدرت و مشــارکت  والــکات،2006: 108(. ایــن امر در عمل به 

گردیده است.  کار منجر  ایمنی و بهداشــت 

1. Bio-Power
2. Power-Subjectivity-Knowledge
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مطالعه ساخت 

اجتماعی حوادث ...

بیان مسئله 
به لحاظ تاریخی، ریشه برساخت گرایی1 را می توان در آثار مارکس و هگل دنبال نمود. دیدگاه مارکس 
دربــاره پیونــد ایدئولوژی با زیر ســاخت های اقتصــادی جامعه و اینکه هســتی اجتماعی تعیین کننده 
گاهــی اســت، بیانگر نوعی بر  ســاخت گرایی اجتماعی بســیار عمیــق اســت. در دوران معاصر، واژه  آ
کمن  کتاب ســاخت اجتماعی واقعیــت2 برگر و ال برســاخت گرایی اجتماعــی ریشــه در آثــار مانهایم و 

)1967( دارد. )محمدپور، 1389: 385-384(.
کل واقعیت  کل معرفت و بنابراین،  که براساس آن  کلی، برساخت گرایی رویکردی است  به طور 
و جهــان اجتماعــی بــر مبنــای تعامــالت انســانی ســاخته می شــود و در درون یــک بســتر اجتماعــی و 
کشــف نمی شــود، بلکــه ســاخته  گســترش و انتقــال می یابــد. براســاس ایــن رویکــرد معنــا  فرهنگــی 
می شوند و واقعیت های اجتماعی صرفاً برساخته های اجتماعی می باشند. از این رو، یکی از اهداف 
که دانش به طور اجتماعی و تاریخی  کشف شیوه هایی اســت  برســاخت گرایی اجتماعی شــناخت و 
کنشگران است و افراد می توانند  گرچه واقعیت برساخته  در جامعه برســاخته می شــود. با این حال، ا
شــناخت و فهــم غالب و مســلط از یک پدیده و مفهوم را از طریق خلــق ایده های بدیل مورد چالش 
کنش و  قرار دهند. اما، چنین فرایندی به هیچ وجه امری دل بخواهانه نیست، بلکه خود به امکانات 
کنش گران وابسته است.زیرا، ساخت اجتماعی واقعیت غالباً توسط نهادهای قدرت تثبیت می شود 
و نخبــگان و صاحبــان قــدرت نقــش ویژه ای در معنا بخشــی بــه رویدادها و پدیده هــای اجتماعی بر 
ئق خود دارند. این امر، از طریق مشــروعیت بخشــیدن به مواضع غالب و مســلم و  حســب منافع و عال
بدیهی دانســتن آن صورت می پذیرد. لذا، یکی از پرســش های بنیادین در برساخت گرایی انتقادی3 
که آیا شــیوه های دیگری جهت مفهوم ســازی واقعیت و پدیده های اجتماعی وجود دارد.  این اســت 
هینر4)2002( برساخت گرایی انتقادی را به عنوان پارادایم پژوهش در مطالعه مسائل اجتماعی پیشنهاد 

می کند. برساخت گرایی انتقادی متأثر از اصول نظریه تضاد و برساخت گرایی اجتماعی است.
که از طریق  کید دارد  کید صرف بر واقعیت بر فرایندهایی تأ برساخت گرایی انتقادی به جای تأ
که به موجب آن افراد به طور غیرانتقادی شــناخت  آن مســائل اجتماعی تولید می شــوند. فرایندهایی 
و فهــم غالــب از پدیده های اجتماعی را می پذیرند. ازایــن رو، پرابلماتیک نمودن رویکردهای غالب 
گرایان انتقادی در مطالعات اجتماعی می باشــد. این پژوهش، متأثر از  یکی از شــیوه های برســاخت 
کار ارایه نماید.  پارادایم برساخت گرایی انتقادی تالش می نماید تا فهم بدیلی را از حوادث ناشی از 

1. Constructionism
2. Social Construction of Reality
3. Critical Constructionism
4. Heiner
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که به صورت یک یا چند  در علوم ایمنی، حادثه رویدادی ناخواســته و غیربرنامه  ریزی شــده اســت 
کار  واقعه متوالی به وســیله اعمال ناایمن؛ شــرایط ناایمن یا هردو به وجود می آید. ســازمان بین المللی 
که ســبب آســیب و صدمه می گردد  نیــز حادثــه را اتفاقــی پیش بینی نشــده و خــارج از انتظار می داند 

)امیدواری و نوروزی، 1391: 31-2(. 
گریــن1 در مطالعــات خــود )1997-1999( تکامــل مفهــوم  در ادبیــات جامعه شناســی، جودیــت 
حادثــه و فراینــد ســاخت اجتماعــی حوادث را مورد بررســی قــرار داد. بــه اعتقــاد وی، مفاهیمی نظیر 
حادثه و جرم انگاری2 خطای انســانی، اساســًا پدیده های نســبتًا جدیدی می باشــند. به زعم وی، تا 
قبــل از پیدایــش انقالب علمی در قرن هفدهم باورهای مذهبی تنها مدل تبیینی رایج در توضیح بالیا 
کنتــرل و نتیجه  گــوار بودنــد. حتی تــا اوایل قرن بیســتم نیز حــوادث، رویدادهایی غیرقابل  و وقایــع نا
بدشانســی افــراد قلمــداد می گردید. لذا، در این دوره هرگونه تالشــی در جهــت پیش گیری از حوادث 
امری عبث و بی حاصل محسوب می شد. در دهه های اخیر نیز، به رغم رشد فزاینده مطالعات ایمنی، 
که به طور  مفهوم حادثه همچنان به عنوان پدیده ای غیر اجتماعی، خنثی و فاقد معنا تعریف می گردد 
کارگران یا ماشــین آالت به وجود می آیند. نفوذ رویکرد های  ناخواســته و غیربرنامه ریزی شــده توســط 
کمک نمود. در این رویکرد،  کارکردگرایــی در مطالعــات ایمنی به تــداوم چنین تلقی از مفهوم حادثه 
چارلــز پرو3 وقوع بســیاری از حوادث در نظام های پیچیــده را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر می داند. 
او این گونــه از حــوادث را حــوادث طبیعی4 می نامد. از این منظر، حوادث فی نفســه فاقد معنا بوده و 

تنها پس از تجزیه و تحلیل و شناسایی علل وقوع آنها، معنا می یابد. 
حــوادث غالبــاً برحســب علــل و نحــوه وقــوع آنهــا طبقه بنــدی می شــوند. بخــش  قابل توجهــی از 
تحقیقــات موجــود در ایــن زمینــه، بــه پیروی از ســنت همه  گیرشناســی5 بر نقــش عوامل فــردی خطر و 
کیک  بــوش،2007(. بی توجهــی  کیــد می  کننــد )مک  کوییــن و  خطــای انســانی در وقــوع حــوادث تأ
ایــن مطالعــات به بســترهای اجتماعی، اقتصــادی و فرهنگــی در تحلیل حوادث، عــدم بهره گیری از 
گزارش هــای مذکور صرفاً به ارایه فهرســتی از  گردیده تا  یافته هــای میان رشــته ای در ایــن زمینه باعــث 
کتفــا نموده و  کمــی  و جمعیت شــناختی ا عوامــل خطــر و توزیــع آمــاری حــوادث بر حســب متغیرهای 
در نتیجــه نســبت به فرایند ســاخت اجتماعی حوادث و ماهیت پرابلماتیــک مفهوم حادثه اجتناب 
که در آن خطای فردی علت اصلی حوادث است.  گفتمانی است  نمایند. پیامد این امر شکل گیری 
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که متخصصان در  که خطای انســانی در بســیاری از موارد تنها توصیف و برچســبی اســت  در حالی 
کنش های فردی  توضیح و تبیین حوادث مورد استفاده قرار می دهند. بنابراین، نسبت دادن خطا به 
گروهی بیش از آنکه فرایندی عینی و علمی باشــد، تابعی از فرایندهای پیچیده اجتماعی سیاســی  و 
و روان شــناختی اســت )گالی،1999: 298(. ازاین رو، فرایند انتســاب معنا1 یا معنابخشــی به حوادث 
همواره در بســتر روابط قدرت _ دانش صورت می پذیرد و تنها نهادها و افراد معدودی نظیر بازرســان 
کارشناســان بیمه، مســئوالن ایمنی و مدیران ســازمان ها در فرایند ســاخت اجتماعی حوادث2 و  کار، 
معنابخشــی و تولیــد ســازه های معنادار درباره حوادث نقش اساســی دارند. به همیــن دلیل، تجزیه و 
که مشــروعیت و اقتدار خود  تحلیل حوادث نیز همواره فرایندی تفســیری اســت )تیلور، 1981: 298( 
گزارش های فنی حوادث نیز  را از نظام هــای فنــی، و نهادهــای قانونی اخذ می نمایند. بدین ترتیــب، 
گفتمان مسلط و روابط قدرت است. این امر لزوم  همانند هر متن دیگری واجد ابعاد بالغی و متاثر از 

مطالعه حوادث، به عنوان مقوله ای اجتماعی، سیاسی را نشان می دهد. 
بی توجهی به ماهیت پرابلماتیک مفهوم حادثه و تلقی آن به عنوان امری غیرتعمدی و ناخواســته 
گردیده تا مطالعه جامعه شناســی  گفتمــان فنی و تخصصــی در این زمینه باعــث  و در نهایــت ســیطره 
کار درباره مرگ و میر  گزارش های ســازمان بین المللــی  کار، علی رغم  معتبــری دربــاره حوادث ناشــی از 
که پدیده هایی نظیر  کارگر در سراســر جهان، انجام نگردد. این درحالی اســت  ســالیانه دو میلیون نفر 
گذشــته یکی از  کار اســت از  کمتر از حــوادث ناشــی از  کــه نــرخ مرگ و میــر آن، بــه مراتــب  خودکشــی 
موضوعات مورد عالقه جامعه شناســی بوده اســت )گرین،1997و متیومــن، 2012: 195(. عالوه بر این، 
کار و ارایه مدل های  تمایــل بــه تبیین های فردی و روان شــناختی درباره علل وقــوع حوادث ناشــی از 
گردیده است.  خطی _ علی در این زمینه مانع از توسعه بینش های جامعه شناسی در تحلیل حوادث 
کار از ابتدا رابطه تنگاتنگی با روان شناسی صنعتی داشته  پژوهش در زمینه ایمنی و خطرات محیط 
و همراه با آن تکامل یافته است. به همین دلیل، بخشی از ادبیات موجود در مطالعات ایمنی متأثر از 

یافته های روان شناسی حول مفهوم حادثه پذیری سازمان یافته است )نیکوالس،64:1997(. 
گرچه تاریخی طوالنی به قدمت سرمایه داری دارد؛  کار، ا تبیین فردی خطرات و حوادث محیط 
که اولریش بک3 فرایند فردی شدن خطر4 می نامد، مشاهده  اما شکل نوینی از آن را می توان در آنچه 
کــه نقــش بســزایی در ســاخت اجتماعــی حــوادث دارد. فرایند فردی شــدن باعث  نمــود. فراینــدی 
گردیده تا بســیاری از مخاطرات اجتماعی به عنوان ریســک های فردی تعریف شــوند و از این طریق 
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بــار مســئولیت از حــوزه  اختیــارات و صالحیت نهادهــا به قلمرو فــردی و تصمیم  گیری های  شــخصی 
کار نیز فرایند فردی شــدن خطر  انتقــال یابنــد )پوالنــی، 2005: 105-110(. در قلمــرو ایمنی و بهداشــت   
ک  خطر ممکن می گردد،  که در بستر آن ادرا گردیده تا زمینه  های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی  باعث 
گرفته شــود. ایــن رویکردها با مقصر دانســتن قربانیان بر تأثیر  ویژگی های شــخصی افراد نظیر  نادیــده 
کیــد می نماید. در بحــث از علل فردی  ســن، جنســیت، نژاد، هوش و شــخصیت بــر وقوع حوادث تأ
کی، عدم تمرکز،  حوادث نیز، تبیین های موجود به عوامل مختلفی، نظیر اختالل  های شناختی _ ادرا
کارگران، اشــاره می  کند. در مجموع، چنین تبیین هایی نقش  بی احتیاطی و ســهل انگاری  های فردی 

بسزایی در تکوین ساخت اجتماعی حوادث دارند. 
کار  گزارش سازمان تأمین اجتماعی در سال1392 بیشترین علل حوادث ناشی از  در ایران، بر طبق 
مربوط به بی احتیاطی افراد )12474 نفر،61/3 درصد( و پس از آن به ترتیب ســایر علل )3979نفر، 
19/5 درصــد( و عدم رعایــت ایمنی )1336 نفر، 6/6 درصد( قراردارنــد )گزیده آماری،91:1393(. 
گزارش های فنی حادثه از سوی بازرسان و نهادهای ذیربط  که در اغلب  بی احتیاطی، سازه ای است 
کار، به شیوه های متفاوتی از سازه بی احتیاطی  گفتمان مسلط ایمنی و بهداشت  کید می شود.  برآن تأ
کارگران جوان و بزرگســال  کار در بیــن  جهــت تبییــن نــرخ بــاالی مرگ و میــر  و جراحت هــای ناشــی از 
استفاده می کند. بنابراین، ساخت اجتماعی حوادث را می توان در تبیین های ارایه شده از سوی این 
گروه های ســنی،  کار بر حســب  گفتمــان دربــاره نرخ هــای متفاوت مرگ و میر و جراحت های ناشــی از 

مشاهده نمود.

كار به تفكیك علت وقوع حادثه پایان اسفند ماه سال1392  تصویر 1. توزیع حوادث ناشی از 
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که جمعیت شاغل  گروه های ســنی نشــانگر آن است  در این رابطه، توزیع آماری حوادث برحســب 
کار آسیب پذیرتراند و در نتیجه، به میزان بیشتری  گروه های جمعیتی شاغل در بازار  جوان نسبت به دیگر 
کار وزارت خانه  کار قراردارند. برطبق آمارهای اداره کل بازرســی  در معــرض خطــرات و حوادث محیط 
کار  کار و رفــاه اجتماعــی، نرخ مرگ و میر یا حوادث منجر به فوت و نرخ جراحت های ناشــی از  تعــاون، 
گروه های ســنی جوان )29-15( در مقایســه با   کارگران جوان در  اعم از نقص عضو و قطع عضو در بین 
گروه های ســنی بیشتر است. بســیاری از یافته های بدســت آمده از مطالعات همه گیرشناسی نیز  ســایر 
کارگران جوان در مقایسه با بزرگساالن  که نرخ جراحت ها و آســیب های شــغلی در بین  نشــان می دهد 
گروه های درخطر  که آنها را می تــوان به عنــوان  بیشــتر اســت )ســالمینن، 2004: 515-521(، به نحــوی 

طبقه بندی نمود.

گروه های سنی كارگران بر حسب  جدول 1. توزیع فراوانی و درصد نرخ مرگ و میر، قطع عضو و نقص عضو 

نرخ نقص عضو  نرخ مرگ و میر نرخ قطع عضو
گروه های سنی

درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد

%1 7 %1 13 %1 13 10-14

%50 434 %49 647 %43 581 15-29

%36 310 %37 491 %35 479 30-44

%13 115 %13 170 %21 279 45-60

%100 866 %100 1321 %100 1352 کل  جمع 

کار و رفاه اجتماعی کار، وزارت تعاون،  منبع: اداره کل بازرسی 

 با این حال، تبیین های ارایه شده در این زمینه غالباً علت وقوع حادثه در بین جوانان را به عدم 
تجربــه و ویژگی هــای شــخصیتی مرتبــط با دوره بلــوغ و جوانی و در مقابل، علت وقــوع حادثه در بین 
گزارش اداره  کاذب ناشــی از تجربه و مهارت آنان نســبت می دهد. در  بزرگســاالن را به نخوت و غرور 
ایمنــی و بهداشــت شــغلی آمریــکا1 نیز ویژگی های عاطفی، شــناختی و جســمانی مرتبط با دوره رشــد 
کار عنوان  کنار بی تجربگی آنها علت اصلی نرخ باالی حوادث و جراحت های ناشی از  جوانی، در 

گردیده است )اوشا، 2005(. 
کار بر  به رغــم اهمیــت ایــن موضــوع و همچنین اثــرات زیانبــار حــوادث و جراحت های ناشــی از 
کار )مواد 79 تا 84( به شرایط  کار جوان، تنها در برخی از مواد قانون  ظرفیت و توانایی آینده نیروی 

1. OSHA
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کار اشــاره نمــوده اســت. مطالعــات انجام شــده در زمینه حوادث ناشــی از  کار نوجوانــان در محیــط 
کار داشــته اند.  کارگران جــوان و تجارب آنــان از محیط  کار  کنــون توجــه اندکــی به شــرایط  کار نیــز تا
کار، تأثیر بســزایی بر نگرش و رفتار آنان  کارگران جوان در محیط  کســب شــده  که تجارب  در حالی 
کار عموماً درخــالل دوره ای از عمر آنان صــورت می پذیرد  کارگــران جــوان بــه بــازار  دارد. زیــرا، ورود 
که تجربه  کــه تأثیرپذیــری آنها از تجارب محیطی بســیار زیاد اســت. شــواهد موجود بیانگر آن اســت 
کار، ســیال شــدن مرز  کار در دهه هــای اخیــر بدلیــل رواج قراردادهای موقت  جوانــان از محیط هــای 
بین اشــتغال و بیکاری و در نتیجه، عدم امنیت شــغلی به طور قابل توجهی تغییر یافته اســت. سیطره 
کنونی، نظیر انعطاف پذیری  گفتمان نئولیبرالســیم و رواج اشــکال مختلف انعطاف پذیری در دوران 
در تولیــد )رواج فعالیت هــای پیمــان کاری(، اشــتغال )رشــد قراردادهای موقت و مشــاغل خانگی(، 
انعطاف پذیری در پرداخت مزد و مزایا، و انعطاف پذیری در قوانین و مقررات )مقررات زدایی(، تأثیر 
کار داشــته اســت )وود و جین، 2009(.  کارگران در محیط  کار و تجربه  عمده ای در تحوالت ســازمان 
کار، بیش از آنکه ناشی از بی احتیاطی و ویژگی های فردی  بنابراین، حوادث و جراحت های ناشی از 
کار  کارگران در محیط  کم بر آن و تجارب  کار و شــرایط حا کارگران باشــد، از سازمان  و روان شــناختی 
کار ضروری  ناشــی می شــود. این امر لزوم  انجام تحقیقات میان رشــته ای را درحوزه ایمنی و بهداشت 
می ســازد. علــوم میان رشــته ای را می تــوان پاســخی بــه رشــته گرایی و تخصص گرایی در علــوم اثباتی و 

کم بر آن دانست.  طبیعی و علم گرایی و عقالنیت ابزاری حا
کــه در مطالعــات میان رشــته ای تحــت عنــوان هم گرایــی بیــن رشــته های مختلــف دنبــال  آنچــه 
که عوامل ایجاد حصار رشــته ای از میان برداشــته شود. در این  می شــود تنها در صورتی تحقق می یابد 
خصوص، رویکرد انتقادی راهکار مناســبی جهت برداشــتن موانع هم گرایی بین علوم مختلف است 
کیفــی و انتقادی در  کمی مورد توجه اثبات گرایی از روش شناســی  کــه بــه علت تفکیك روش شناســی 
علوم انسانی، ایجاد شده است )حاتمی و روشن چشم، 1391: 109( ازاین رو، پژوهش حاضر درصدد 
اســت تا با اســتفاده از ظرفیت دیگر رشــته های علمی، نظیر جامعه شناسی انتقادی و اقتصاد سیاسی 
محدویت های علوم ایمنی و رویکردهای متعارف فنی و تخصصی آن را در تبیین یک جانبه و تک 
کار نشــان دهد. رویکردهای انتقادی ابزار مناســبی جهــت نقد علم گرایی،  بعــدی حوادث ناشــی از 
کم بر علوم ایمنی و فرایند تك گویانه این علوم در تبیین پدیده های  عقالنیت ابزاری و اثبات گرایی حا
اجتماعــی اســت. لــذا، در این   پژوهــش تالش می گردد تــا با نشــان دادن نقش زیســت جهان   کارگران 
و روابــط قــدرت در فراینــد ســاخت اجتماعــی حــوادث، مفهــوم بدیلــی از حادثــه و چرخه ســاخت 
کار، نشان داده شود. برخی از مهم ترین سواالت این پژوهش عبارت اند  اجتماعی حوادث در محیط 
کارگران جوان از  از: ســاخت اجتماعــی حوادث از طریق چه فرایندهایی به وقوع می پیونــدد؟ تجربه 
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کار چگونه  کارگــران برفرایند  کنترل  کــم بر آن و همچنین عــدم  کار، ســاختار اقتدارگرایانــه حا محیــط 
کار شــکل می دهد؟ ایدئولوژی ســرزنش قربانی  بــه فهــم و ادراك آنــان از خطرات و حوادث ناشــی از 
کار مشروعیت می بخشد؟ چه تفاوتی بین فرایند معنا بخشی  چگونه به ســاختار اقتدارگرایانه محیط 
کارگران و مسئوالن ایمنی وجود دارد؟ چه تشابه و هم گرایی بین فرایند معنا بخشی  به حوادث از سوی 

کار وجود دارد؟ کارفرمایان و مسئوالن ایمنی در محیط  به حوادث از سوی 

رویکردهای نظری تحقیق 
کیفی  کیفی هدایت فرایند تولید دانش اســت. ازاین رو، انجــام مطالعات  کارکــرد نظریــه، درپژوهــش 
که به ماهیت تولید دانش در  کاربرد نظریه در دو ســطح است. نخست، سطح پارادایمیک1  مســتلزم 
که با مفهوم ســازی های محقق در مطالعه  پژوهش های انســانی اشــاره دارد و دیگری، ســطح ماهوی2 
پدیــده مــورد نظر مرتبط اســت. در این پژوهش، از برســاخت گرایی انتقادی در ســطح پارادایمیک و 
در بیــان مســئله پژوهــش و از نظریه های انتقادی و اقتصاد سیاســی حادثه در ســطح ماهــوی و فرایند 

مفهوم سازی استفاده می شود )ساندلفسکی،1993: 213-218(. 
از آغــاز صنعتی شــدن تــا عصــر حاضــر نظریه هــا و مدل هــای مختلفــی جهــت مطالعه علــل وقوع 
گردیده اســت. از اوایل قــرن هجدهم،  کارگــران مطــرح  حــوادث و رفتارهــای ناایمــن و غیربهداشــتی 
کارگران« برای نخســتین بار به  کتاب »بیماری های  برناندو رامازینی پدر ایمنی و ســالمت شــغلی در 
کارگران پرداخت. ریزن3 در بازخوانی تاریخ مطالعات ایمنی به  کار بر ســالمت  بررســی تأثیر شــرایط 

سه دوره اشاره می کند:
کید  کاهش خطرات و حوادث تأ که در آن بر  راهکارهای فنی و مهندسی جهت  عصر فنی4: دوره ای 

می گردید؛
کید می گردید. که در آن بر سهم باالی عامل انسانی در وقوع حوادث تأ عصر خطای انسانی5: دوره ای 

کــه در آن حوادث به عنوان محصــول تعامالت پیچیده ابعاد  عصــر فنــی و اجتماعــی6 یا دوره متأخر: 
و جنبه هــای فنــی و انســانی در نظام های اجتماعــی _ فنی تعریف می گردند. این دوره با رشــد نظریۀ 
گردید  کید بر لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی به حوادث آغاز  نظام ها در علم مدیریت در دهه 1990 و تأ
)دکــر، 2015(. رویکــرد سیســتمی ضمن نشــان  دادن تعامــل سیســتم با محیــط پیرامون، تمــام عواملی 

1. Paradigmatic Level
2. Substantive Level
3. Reason
4. Technical Age
5. Human Error Age
6. Socio-Technical Age
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کــه به طــور بالقــوه بر وقــوع حوادث مؤثرانــد، مورد مطالعــه قرار می دهــد. در تقســیم بندی دیگری،  را 
رویکردهای متعارف در زمینه علل وقوع حوادث را می توان به رویکردهای تک علیتی و چند علیتی 

تفکیک نمود )امیدواری و نوروزی، 1391: 59-57(.

رویکردهای تک علیتی )فردی(
این نظریه ها با ارایه تبیین های خطی _ علی، رفتارهای ناایمن و خطای انســانی را علت اصلی وقوع 
کارگران  حــوادث می داننــد. ایــن نظریه ها علت وقوع حوادث را بــه ویژگی های شــخصیتی و رفتاری 
نســبت می دهند و با مقصر دانســتن قربانیان بر تأثیر ویژگی های شــخصی افراد نظیر ســن، جنســیت، 
کیــد می نمایند. حادثه پذیری و آمادگی نســبت  نــژاد، هــوش و شــخصیت و غیره در وقــوع حوادث تأ
کســانی  بــه ســانحه1 دو مفهــوم محوری در این نظریه ها می باشــد. طبق این نظریه ها افراد حادثه پذیر 
کارگران  کرات دچار حادثه می شــوند و احتمال بروز حادثه در میان آنان بیش از دیگر  که به  هســتند 
کید می شود. در  اســت. در این رویکرد بر مســئولیت پذیری و پاســخ گویی فرد مقصر در قبال حادثه تأ
نظریــه دومینــو   هاینریش نیز 88درصد حوادث به علت اعمال ناایمن، 10درصد از آنها بدلیل شــرایط 
کــه می توان آنها را بــه تقدیر یا  ناایمــن و تنهــا 2درصــد از حوادث فاقــد هرگونه تبیین علمی می باشــند 
خواست خداوند نسبت داد. )امیدواری و نوروزی، 1391: 68-70(. ازمنظر حقوقی و اقتصادی این 
رویکــرد مزیت هــای مختلفی را برای ســازمان ها دارد. زیــرا، به آنها اجازه می دهد تا ســاختار و قواعد 

سازمانی موجود را بدون تغییر، حفظ نمایند )کاتینو، 2008: 61-53(. 
کارگران در وقوع حوادث تاریخ طوالنی، به قدمت نظام ســرمایه داری دارد. مارکس،  مقصر دانســتن 
که به عنوان  کارگر راه آهن انگلســتان اشــاره می کند  کمه ســه  در جلد نخســت ســرمایه به جریان محا
مقصــر در حادثــه قطار از ســوی هیئت منصفه لندن به قتــل غیرعمد محکوم می شــوند و دادگاه بدون 
کارگران راه آهن را علت  کار آنان )روزانه 14 تا20 ســاعت(، بی مباالتــی  توجــه بــه مدت زمان طوالنی 
بروز حادثه اعالم نمود )مارکس، 1379: 315(. رویکرد ایمنی مبتنی بر رفتار2 نیز از دیگر دیدگاه هایی 
که بر لزوم و اهمیت اصالح و تغییر رفتار انسانی به عنوان مهم ترین عامل در وقوع حوادث ناشی  است 
کید می کند. این رویکرد، متأثر از نظریه های رفتارگرایی واتســون و  اســکینر تالش می نماید تا  کار تأ از 
با شناســایی خطرات شــغلی، رفتارهای پرخطر را به رفتارهای ایمن تبدیل نماید )دیجوی، 2005(. در 
گرفتن دیگر  کیــد یك جانبه این رویکردها بر فرد و رفتارهای قابل مشــاهده موجب نادیده  مجمــوع، تأ
عوامــل ســازمانی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وقوع حادثــه می گردد. در نهایت، عدم توجه به فرهنگ 

1. Accident-Pronenss
2. Behavior-Based-Safety Program
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کید صرف بر خطای انســانی و رفتار  کار و تأ کارگران و روابط نابرابر قدرت در محیط  و زیســت جهان 
کارگران، منجر به تقویت ایدئولوژی سرزنش قربانی1 می شوند )ترالدسن،2007: 380(. ناایمن 

رویکردهای چند علیتی )سازمانی( 
بــر طبــق این نظریه ها، عوامل مختلفی در وقوع حوادث مؤثراند. نظریه ها و مدل های مختلفی در این 
کثر آنها ضعف مدیریت به عنوان ریشه اصلی حوادث عنوان شده است.  که در ا گردیده  زمینه مطرح 
در بین مدل های چند علیتی، مدل پنیر سوئیســی2 جیمز ریزن به خوبی تأثیر ســازمان، بر بروز خطای 
گرچه یک علت بی واســطه در وقوع حادثه  انســانی را نشــان می دهد. در این مدل، خطای انســانی ا
اســت. امــا همیــن علت، خود معلول علل دیگری اســت. رویکرد ســازمانی ریزن بر شناســایی عوامل 
کید دارد. او بین  پنهــان و ســازمانی مؤثر در وقوع حوادث با هدف پیشــگیری از حوادث احتمالــی تأ
که توسط اپراتور انجام می شود و خطای پنهان4  که  دو نوع خطا تمایز قائل می شود. خطای آشکار3 
ممکن است سال ها به صورت نهفته در یک سازمان وجود داشته و تنها پس از ترکیب شدن با یکی از 
که در رأس همه آنها خطای  گردد. ریزن، این نوع از خطاها را  خطاهای آشکار منجر به وقوع حادثه 
گرفته اســت، خطــای پنهان می نامد )امیــدواری و نــوروزی، 1391: 107(. در مجموع،  ســازمانی قرار 
هدف رویکردهای سازمانی شناسایی عوامل و زمینه های درون سازمانی مؤثر در وقوع حادثه است.

کید بر  که در آن ســازمان ها بدلیــل تأ  بنابرایــن، برخــالف مدل هــای فــردی و تــک علیتی حادثه 
شناســایی و پاســخ گویی فــرد مقصــر، قادر به شناســایی و فهم خطاهــای خود و در نتیجــه تغییرات و 
اصالحــات ســازمانی نمی باشــد. در رویکرد های ســازمانی امــکان یادگیری از حــوادث و اصالحات 
ســازمانی وجود دارد. با این حال، یادگیری از حوادث، مستلزم انسان شناسی متفاوتی درباره خطای 
که  کــه در قالــب آن یادگیری از خطاها تنها شــیوه پیشــگیری از حوادث اســت. امری  انســانی اســت 
که دکــر5 آن را فرهنگ انصاف6  تحقــق آن منــوط به پیدایش نوع خاصی از فرهنگ ســازمانی اســت 
می نامد. فرهنگ انصاف مستلزم برقراری تعادل بین یادگیری از رویدادها همراه با مسئولیت پذیری و 
پاسخ گویی نسبت به نتایج و پیامدهای احتمالی این رویدادها می باشد )دکر،2007(. وجود فرهنگ 
گزارش دهی خطاها، بیان شــبه  حادثه ها و یادگیری از  مقصریابی در یک ســازمان، مانع عمده ای در 
که نتیجه  حــوادث اســت. در چنیــن جّوی فرایندها و هنجارهای ارتباطی به مســیری منتهی می شــود 

1. Blaming the Victim
2. Swiss Cheese Model
3. Active Errors
4. Latent Factor
5. Dekker
6. Just Culture
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آن محــدود شــدن جریــان آزاد ارتباطــات و در نتیجــه شــکل گیری ارتباطــات تدافعــی1 اســت. تحت 
کارگران بدلیل ترس از تنبیه های احتمالــی، صرفاً به دنبال رفع تقصیراند و در توضیح  چنیــن شــرایطی 
کیــد می کنند.  کنترل تأ علــل حــوادث با توســل به بینش هــای تقدیرگرایانه بــر عوامل بیرونــی غیرقابل 
کار است. بنابراین، درک  تقدیرگرایی سازوکار مؤثری در پذیرش و ساخت مند شدن خطرات محیط 
کم بر  کار و تفســیر آنان از حوادث به وســاطت جّو و فرهنگ ایمنی حا و فهم افراد از خطرات محیط 

سازمان ها صورت می گیرد )برناردی،2012(. 

نظریه های جامعه شناسی
کار2 می باشد. بر  کنترل فرایند  کار، نظریۀ  یکی از نظریه های جامعه شناســی در تبیین حوادث ناشــی 
طبق این نظریه، حوادث و آسیب های شغلی از روابط اجتماعی درون سازمان ناشی می شود. ساختار 
کارگران، در عمل مانع از مشارکت  کار از طریق تضعیف قدرت و توانایی جمعی  اقتدارگرایانه سازمان 
کار و تعیین یک جانبه  کارگران در طراحی فرایند  کار می شــود. عدم مشــارکت  آنان در طراحی فرایند 
کارگران می شــود. بنابراین،  آن از ســوی مدیریت منجر به شــکل گیری خرده فرهنگ مقاومت در بین 
کاهش حوادث و آسیب های شغلی دارد. در ساختارهای غیرمشارکتی  کار نقش بسزایی در  سازمان 
کار توســط مدیریت حق مطلق مدیریت ســازمان تلقی می گردد. حقی  و اقتدارگرایانه، طراحی فرایند 
کار،  کارگران اعمال می شــود. بســیاری از حوادث ناشــی از  که در عمل به بهای نادیده گرفتن نیاز های 
کار  کارفرمایان  که  کار اســت و به این دلیل روی می دهنــد  نتیجــه تصمیمات مدیران درباره ســازمان 
کار به نیــروی بیگانه کننــده تبدیل  را بــه شــیوه ای ناایمــن ســازمان می دهند. تحــت چنین شــرایطی، 
کار اســت  کنتــرل فرایند  می شــود. در نتیجــه، بخــش عمــده ای از آســیب ها و حــوادث شــغلی پیامد 
کارگــران در طراحی  کــه به طــور یک جانبــه از ســوی مدیریــت طراحی می گــردد. در مقابل، مشــارکت 
کارگــران و توانمند نمودن آنان در  کار ضمــن ایجاد محیطی ایمن تر به مســئولیت پذیری بیشــتر  فراینــد 

کمک می کند )کلی،1996 و تریبر، 2005(.  برابر شــرایط و محیط آسیب زای شغلی 

رویکرد اقتصاد سیاسی 
کارگران در اقتصاد  کار بازتاب موقعیت و جایگاه  در این رویکرد، وضعیت ایمنی و بهداشت نیروی 
کار و ســرمایه اســت. بنابرایــن، وضعیت ایمنــی در هر  کالن تــر جامعــه و ســطح تعــادل بیــن  سیاســی 
که مشخصه اصلی اقتصاد سرمایه داری،  جامعه ای متأثر از تحوالت سیاسی اقتصادی است. از آنجا 

1. Defensive Communication
2. Labor Process Control Theory
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کارفرمایان  مالکیت خصوصی بر ســرمایه اســت. درنتیجه، ریســک ســرمایه گذاری در این نظام نیز با 
کثر نظام هــای حقوقی، به منظــور حفظ و بازتولید ســرمایه،  و صاحبــان ســرمایه اســت. ازایــن رو، در ا
گذار شــده اســت. با این حال، ناتوانی  کار به صاحبان ســرمایه وا کنترل و هدایت  حق ســازماندهی، 
کســب و کار  صاحبــان ســرمایه درکســب ســود و بازتولید ســرمایه و نگرانی آنــان بدلیل خروج از چرخه 
و ارزش افزایــی و جــذب ســرمایه باعــث می گــردد تــا افزایــش ســود بــه محــور اصلــی تصمیم گیری هــا 
درچارچوب اقتصاد ســرمایه داری تبدیل شــود. بر این اســاس، صاحبان ســرمایه تحت الزام اقتصاد 
کار  کاهش هزینه های مســتقیم و غیر مســتقیم  ســرمایه داری و بــا هــدف افزایش ســودآوری مجبور بــه 
کار و انتقال1 هزینه ها از تولید به بیرون  می باشــند. این فرایند از طریق مکانیزم هایی نظیر ارزان ســازی 

ممکن می گردد )بارنتسون، 2010(. 
کــه نشــان می دهــد، شــرکت ها درفراینــد تولیــد یــا در  شــواهد و یافته هــای بســیاری وجــود دارد 
کاهش مســئولیت و هزینه های ایمنی می باشــند. بر طبق این رویکرد  محصوالت تولید شــده، بدنبال 
حفظ و تداوم انباشت سرمایه و تناقضات ناشی از آن درچارچوب اقتصاد سرمایه داری تأثیر بسزایی 
کار در شــیوه تولید ســرمایه داری نتیجه وجود  بر وضعیت ایمنی و بهداشــت دارد. ایمنی و بهداشــت 
کســب  کار اســت. بنابراین، تناقض آشــکاری بین انباشــت ســرمایه،  این گونه از تناقضات در فرایند 
کارگــران وجود دارد. زیرا، صاحبان ســرمایه  ســود و ســرمایه گذاری در زمینــه رفاه و ایمنی و بهداشــت 
که فی نفســه  پیوســته به دنبال انباشــت ســرمایه و حفظ توان رقابت خود در بازار می باشــند، هدفی 
کارگران در تضاد اســت. در مقابــل، هزینه های  بــا صــرف هزینــه در جهــت ارتقاء بهداشــت و ایمنــی 
کار نیــز با فرایند انباشــت ســرمایه در تعارض می باشــند.  مرتبــط بــا حــوادث و بیماری هــای ناشــی از 
کار را با مشــکل مواجه ســازد.  کار نیز در عمل بازتولید نیروی  زیــرا، بی تو جهــی بــه ایمنی و بهداشــت 
کار و تضمین انباشــت ســرمایه هزینه هایی را  کارفرمایــان باید به منظور بازتولید توان نیروی  از ایــن رو، 
کار نمایند. در نتیجه، همواره تناقضی اساسی  صرف پیشــگیری از آســیب ها و بیماری های ناشــی از 
کارگران جهــت تولید ارزش  کار یا حفظ تــوان  بیــن انباشــت ســرمایه و ســود و متقابــالً بازتولید نیــروی 
که در  کار، هزینه تصمیمات صاحبان سرمایه است  اضافه وجود دارد. از این منظر، حوادث ناشی از 
کارفرمایان در مقابل قوانین و مقررات ایمنی، پنهان نمودن  کارگران انتقال می یابد. مقاومت  عمــل بــه 
کیفیت و غیر اســتاندارد، تنها  نتایج مخاطرات یا عوامل بیماری زا، اســتفاده از مواد و تجهیزات فاقد 
کارگران می شود )بارنتسون، 2010(. در  که باعث انتقال هزینه به  برخی از اقدامات و تصمیماتی است 
کار و نظریه های سازمانی جهت تحلیل  کنترل فرایند  این پژوهش، از رویکرد اقتصاد سیاسی، نظریه 

داده ها استفاد می شود. 

1. Externalize
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پیشینه مطالعاتی 
در ایــن بخــش، برخــی از پژوهش هــای مرتبــط بــا موضــوع به اختصــار معرفــی می گردد. پورســامانی 
کار در صنایــع تولیدی« با  )1383( در مطالعــه ای بــا عنــوان »بررســی هزینه هــای ناشــی از حــوادث 
تفکیــک علــل مؤثــر در وقــوع حادثــه در قالب اعمــال ناایمن و شــرایط ناایمن به بررســی حوادث در 
گاهانه از غرور،  گاهانه یــا ناآ که به طور آ صنایــع تولیــدی می پردازند. در ایــن مطالعه اعمال ناایمــن 
گاهی، غفلت و ســهل انگاری ناشــی می شــود، به عنوان یکی از علل مؤثر در وقوع حوادث معرفی  ناآ
می گــردد )پورســامانی:60-56(. در همیــن رابطه، محمــد فام و همکاران )1387( نیــز در مطالعه ای 
در صنعت خودروســازی به ارزیابی رابطه رفتارهای ناایمن با حوادث شــغلی می پردازند. یافته های 
که افزایــش یک درصــدی اعمــال ناایمن باعث ســه برابر شــدن میزان  ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 
گروه های سنی، مقدس  کار می شــود. در رابطه با توزیع فراوانی حوادث بر حســب  حوادث ناشــی از 
که  کار در شهر سمنان، نشان دادند  و همکاران )1387( با بررســی همه گیرشناســی حوادث ناشــی از 
کارگران جوان و بیشــترین عامل مؤثر در بــروز حادثه نیز عوامل  کار عمدتــاً در بیــن  حــوادث ناشــی از 
فــردی می باشــد )1387: 95-100(. یافته های بدســت آمده از پژوهش حلوانــی و همکاران )1389( 
کار در بین جوانان می باشــد. در ایــن پژوهش، علت  نیــز نشــانگر بــاال بودن میزان حوادث ناشــی از 
کار پاییــن و برخــی از ویژگی های  کارگــران جوان، بــه ســابقه  کار در میــان  بــاال بــودن نــرخ حــوادث 
کنجکاوی و ریســک پذیری باال، نسبت داده شده است )1389:  روان شــناختی دوره جوانی، نظیر 
گرفته  کمی انجام  کار با روش  کثر مطالعات داخلی درباره حوادث ناشی از  19-24(. در مجموع، ا
اســت. اغلب این مطالعات ضمن ارایه فهرســتی از عوامل خطر، رابطه حوادث را با متغیرهایی نظیر 
کار، نوع شغل، زمان و علل وقوع مورد سنجش قرار داده اند. در  ســن،جنس، وضعیت تأهل، ســابقه 
گاهی، عدم رعایت اصول ایمنی و در  گــروه از تحقیقات، عموماً عواملی نظیــر بی احتیاطی، ناآ ایــن 
گردیده اند.  کار، به عنوان علل وقوع حادثه معرفی  برخی از موارد شــرایط محیطی و فیزیکی محیط 
در بیــن مطالعــات خارجــی ســالمینن1)2004( بــا مــرور مطالعــات بین المللی انجام شــده درباره 
کار، به بررســی یافته های بدســت آمده در این زمینــه می پردازد.  حــوادث و جراحت هــای ناشــی از 
کثر مطالعــات بین المللی نرخ حوادث و جراحت های  که در ا یافته هــای این مطالعه نشــان می دهد 
گروه های ســنی اســت. برخــی از پژوهش ها نیز بــر وجود نوعی  شــغلی در بیــن جوانان بیشــتر از دیگر 
کید  کار تأ کارگــران درگروه هــای ســنی مختلف از نظر تماس بــا مخاطرات محیــط  نابرابــری در بیــن 
گروه های ســنی را وجود نابرابری  می کننــد. ایــن مطالعات، علــت نرخ های متفاوت حوادث در بین 
گروه هــای ســنی مختلــف از نظر مواجه و تماس با منابع خطر و آســیب های شــغلی می دانند  در بیــن 
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کیفی، آبراهامســون1)2005(  )الفالم، 1996: 349-357(. در بین پژوهش های انجام شــده به روش 
در پژوهشی با عنوان »ایمنی، یادگیری و مردانگی در معادن زغال سنگ استرالیا« با استفاده از روش 
کم بر معادن زغال سنگ و تأثیر آن بر برنامه های آموزشی ایمنی و  کیفی به مطالعه فرهنگ مردانه حا
کارگران می پردازد. بر طبق یافته های این پژوهش، وجود فرهنگ رقابت  بهداشت شغلی و یادگیری 
کم،  کنار فرهنــگ مردانه حا کارگــران جوان به بــدن خود در  و خطر پذیــری در معــادن و بی توجهــی 
از جملــه دالیــل اصلی در اثربخشــی اندک آموزش های ایمنی و همچنیــن انجام رفتارهای ناایمن در 
کار اســت. عالوه براین، فشــار همســاالن، وجود ارزش هایی نظیر تهور و جســارت داشــتن در  محیط 
کارگران جوان از اطالق صفاتی نظیر ترسو. از سوی همکاران، مانع  فرهنگ مردانه معادن و نگرانی 
کار بود. چاین2 و همکاران نیز در پژوهشــی  عمــده ای در بیــان نیازهــا و دغدغه های آنان در محیــط 
کارگران جــوان می پردازد.  کار در بین  بــه مطالعــه اثربخشــی برنامه های آموزشــی ایمنــی و بهداشــت 
که صرفاً به انتقال اطالعات  که آن دسته از برنامه های آموزشی  یافته های این پژوهش نشان می دهد 
کارگران جوان  کار پرداخته اند، فاقد اثر بخشی الزم در تغییر رفتارهای پرخطر  فنی ایمنی و بهداشت 
می باشــند. زیرا، این برنامه ها در عمل نتوانســته اند نگرش جوانان را نسبت به حوادث و آسیب های 
شــغلی تغییر و باعث ترغیب آنها به مشــارکت در فرایند یادگیری شــوند. این پژوهش بر لزوم توجه به 
کار جوانان  اصــول خــود حمایتــی3 و قراردادن ایــن اصول در برنامه های آموزشــی ایمنی و بهداشــت 

کیــد می نماید )چاین و همکاران، 2010: 576(.  تأ
کار، به سوی فهم جنسیتی  کار به عنوان بخشی از  برس لین4 در پژوهشی با عنوان »جراحت محیط 
کانادا به مطالعه فهم و تجربه جنسیتی شده  کارگران جوان« در نواحی شــهری  شــده از جراحت های 
کار می پردازد.  کارگــران جــوان نســبت به ریســک ها و خطــرات مرتبط بــه ایمنی و بهداشــت محیــط 
که به تجربه  کالن تری  کار و نیروهای اجتماعــی  در ایــن پژوهــش، روابط نامتقارن قــدرت در محیط 
کار شکل می دهد. مورد مطالعه قرار می گیرد. یافته های  کارگران از خطرات ایمنی و بهداشت محیط 
گسترده در الگوهای اشتغال و روابط  کار و تغییرات  که قراردادهای موقت  این پژوهش نشان می دهد 
کارگران جوان  که باعث می شود تا  کارگران و مدیران شرکت از جمله شرایطی است  نابرابر قدرت بین 
کار ناایمن را به عنوان امری محتوم و اجتناب ناپذیر بپذیرند. مشارکت کنندگان در این پژوهش  شرایط 
غالباً تجارب و روایت های مشــابهی از خطرات و آســیب و حوادث شــغلی و شــبه حادثه ها داشــتند. 
کار، احســاس عدم  تلقــی حــوادث و جراحت هــا به عنــوان امــری اجتناب ناپذیر و بخشــی از ماهیت 
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کار و ناتوانی در بیان نیازها و مطالبات خود  کار، پذیرش خطرات موجود در محیط  کنترل بر شرایط 
بخش هایی از تجارب مشترک مشارکت کنندگان در این پژوهش بود )برس لین، 2007: 793-782(.

روش شناسی تحقیق
وش تحقیق مردم نگاری  وش شناســی غالب و از ر کیفی، به عنوان ر وش شناســی  در این پژوهش از ر
انتقــادی بــرای انجــام عملیــات تحقیــق اســتفاده شــده اســت. مردم نــگاری انتقــادی، از جملــه 
وش عالوه بر دنبال نمودن  که ریشه در پارادایم انتقادی دارد. این ر کیفی است  وش های تحقیق  ر
گروه هــای خاص، پویایی هــای قدرت،  اهــداف مردم نــگاری متعــارف یعنــی توصیف فرهنــگ یا 
عوامل اجتماعی و دســتورالعمل های پنهان مؤثر بر تجربه فرهنگی افراد را مورد مطالعه قرار می دهد. 
کید دارند. به زعم  کلیت تجربه انســانی و رابطه آن با قدرت و حقیقــت تأ مردم نــگاران انتقــادی بر 
وزمره  وابط ر آنان حیات اجتماعی انسان ها در متن قدرت ساخت می یابد و قدرت به تجربیات و ر
کید دارد و تولید  که بر نظام   معنایی مشــترك تأ آنــان شــکل می دهد؛ برخالف مردم  نــگاری متعارف 
و بازتولیــد معنــا را فعالیت   جمعی و ناشــی از مشــارکت همه اعضای فرهنــگ می داند. مردم  نگاری   
وابط قدرت، ســلطه و نابرابری در  که در آن مردم  نگار ضمن نشــان دادن ر انتقادی شــیوه  ای اســت 
کید می نماید  فرایند تولید معنا و ساخت و ســاز زندگی اجتماعی، بر افشــای واقعیت  های سطحی تأ

)کارسپیکن،1996(. 
در این پژوهش، به منظور جمع آوری اطالعات از مصاحبه عمیق، مصاحبه با مطلعین، مشاهده 
کنشــی نظیر مطالعه اســناد و مدارک اســتفاده می گردد. جامعه  مســتقیم و مشــارکتی و روش های غیروا
آمــاری پژوهش در این تحقیق، جمعیت جوان شــاغل می باشــند. نمونه مــورد مطالعه در این پژوهش 
کرمان و شهرســتان  کوهبنــان  کارگــران جــوان شــاغل در بخش اســتخراج معــادن زغال ســنگ منطقه 
طبس می باشــد. در این مطالعه از راهبرد نمونه گیری هدفمند اســتفاده شــده اســت. تعداد نمونه های 
کارگران معدن و 10 نفر از آنان را مسئوالن ایمنی معادن  که 25 نفر از آنها را  انتخاب شده 35 نفر بودند 
گردید.  تشکیل می دادند. در این پژوهش از معیار اشباع نظری جهت تعیین تعداد نمونه ها استفاده 
کیفــی تعــداد افراد مورد مصاحبه یا حجم نمونه به اشــباع نظری ســوال های تحقیق  در پژوهش هــای 
که بر  کیفی اطالق می شــود  گردآوری داده های  بســتگی دارد. بنابراین، اشــباع نظری به مرحله ای از 
گردآوری  کافی به نظر می رسند، زیرا داده های  اساس آن، پاسخ های داده شده به سوال های پژوهش 
شده مشابه و تکراری می شوند. روش تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، روش تحلیل 
موضوعــی یــا تماتیک می باشــد. این نــوع تحلیــل از متعارف تریــن و پرکاربردترین روش هــای تحلیل 
کیفی اســت. داده های مورد تحلیل در روش تماتیک یا موضوعی شــامل داده های متنی،  داده های 
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مصاحبه هــا، و داده هــای مشــاهده ای متنــی شــده هســتند. تحلیل تماتیــک عبارت اســت از تحلیل 
که در آن محقــق از طریق طبقه بندی داده هــا و الگویابی درون داده ای و  مبتنــی بر اســتقرای تحلیلی 
برون داده ای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می یابد. در تعریفی دیگر، تحلیل تماتیک عبارت 
کــه داده ها چــه می گویند. این نــوع تحلیل  کدگــذاری و تحلیــل داده هــا با این هدف  اســت از عمــل 
کــه الگویی از داده ها به دســت آمد، باید  در وهلــۀ اول بــه دنبــال الگویابــی در داده ها اســت. زمانی 
گیرد. در نهایت، یافته ها و تحلیل های به دست آمده در این  حمایت تمی  یا موضوعی از آن صورت 
کنترل توسط اعضاء ارزیابی و مورد تأیید قرارگرفتند  پژوهش با استفاده از روش اعتبار پاسخ گو و روش 

)محمدپور، 1389: 67-66(.

یافته ها
پس از انجام مصاحبه عمیق و نیمه ســاخت یافته با مطلعین و تحلیل داده های پژوهش هفت مقوله 
کــه عبارتنــد از: ایدئولوژی ســرزنش قربانی، ســاختار اقتدارگرایانــه روابط در  عمده اســتخراج شــدند 
کار به مثابه استراتژی بقا،  کار، فقدان صدا و قدرت جمعی، تجربه  کنترل بر فرایند  کار، عدم  محیط 
ســاخت مند شــدن ریسک تضاد در فرایند معنا بخشی به حوادث. پس از توصیف و تحلیل مقوالت 
هفت گانــه با اســتناد به مصاحبه های صورت گرفته بــا مطلعین )کارگران و مســئوالن ایمنی( مقوله های 

استخراج شده در بخش نتیجه گیری، درقالب یک الگوی موضوعی ارایه می گردد.

ایدئولوژی سرزنش قربانی
ایدئولــوژی ســرزنش قربانی، ریشــه در تبیین های فردگرایانه حــوادث دارد و چارچوب فکری رایج در 
تبییــن حــوادث در بین مســئوالن ایمنی و مدیران معدن اســت. در مصاحبه با مســئوالن ایمنی درباره 
کید داشــتند. در  کارگران و عوامل فردی در تبیین حوادث تأ کثر آنان بر بی احتیاطی  علــل حــوادث، ا
کارگران  کثــر حوادث بدلیل بی احتیاطی خود  همیــن رابطه یکی از مســئوالن ایمنی معدن می گوید: »ا
کم تجربه و جوان اتفــاق می افتد یا در بین اســتادکاران با  کارگــران  اســت. معمــوالً حــوادث یا در بین 
کاذب و غرور بیجا، نکات ایمنی را رعایت نمی کنند«.  که به دلیل شجاعت، اعتماد به نفس  سابقه، 
حادثه پذیــری و فرهنــگ مقصریابــی و اتخاذ رویه های انضباطی، دو ویژگی بارز ایدئولوژی ســرزنش 
قربانــی اســت. در ایــن رابطه یکی از مســئوالن ایمنی خاطر نشــان می ســازد: »همیشــه درهمــه صنایع 
که مقررات ایمنی را رعایت نمی کنند و حادثه خیز هستند. آنها افراد بی فکری هستند.  کسانی هستند 
کتبی اخراج می شــود. برخی از  کســی ایمنی را رعایت نکند، بعد از چند بار اخطار و تذکر  گر  اینجا ا

کارند. اما، باز رعایت نمی کنند.« اینها آموزش     های ایمنی را هم دیده و استاد 
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كرمان( كوهبنان  تصویر 2. دفترمعدن پابدانا )واقع درمنطقه 

کار مشــروعیت می بخشد و تناقص  ایدئولوژی ســرزنش قربانی به مدیریت اقتدارگرایانه محیط 
بیــن خواســت مدیــران در جهــت انباشــت ســرمایه از طریــق تولیــد بیشــتر و رابطــه آن بــا وضعیــت 
کیــد بــر تبیین هــای فردی  کار را پنهــان می ســازد. ایــن امــر از طریــق تأ نامناســب ایمنــی در محیــط 
کار از ســوی  حادثــه بــه جــای توجه به فشــار حاصــل از افزایش تولیــد و طراحــی یک جانبه فرایند 

مدیران صورت می پذیرد.

کار  کنترل بر فرایند  عدم 
تعیین میزان تولید )نرم زغال(، یکی از وظایف عمده مدیران معادن زغال سنگ است. میزان تعیین 
کار  کارگران و وضعیت ایمنی و بهداشت آنان و همچنین طراحی فرایند  شــده تأثیر بســزایی برفعالیت 
دارد. با این حال، تعیین یك جانبه میزان تولید از ســوی مدیران معدن، بدلیل ســاختار اقتدارگرایانه 
کارگران و نمایندگان آنها، هیچ گونه نقش و مشارکتی در تعیین  کار باعث می گردد تا  روابط در محیط 
میــزان تولید نداشــته باشــند. از ایــن رو، نیازها و مشــکالت آنان نیز در محاســبه و تعیین میــزان تولید، 
کارگاه  انعکاس نمی یابد. در بســیاری از موارد، میزان تولید تعیین شــده تناسبی با مشکالت مرتبط با 
کارمزدی در معادن نیز عامل مهم دیگری اســت  کارگران ندارد. نظام پرداخت  اســتخراج و دســتمزد 
کارگران، نوع  که عالوه بر شــکل متعارف اســتثمار در نظام های دســتمزدی یعنی بهره کشــی مدیران از 
کارمزدی مبنای  کارگران از خــود را نیز ایجاد می کند. در نظــام  جدیــدی از اســتثمار، یعنی بهره کشــی 
کــه در محصول تولیدی  کاری  کار، میــزان زغال تولید شــده اســت نه مــدت زمان  اندازه گیــری ارزش 
کارگران بر حســب میزان زغال تولید شــده توسط آنان تعیین  کار  تجســم یافته اســت. بنابراین، ارزش 
کارگری نتواند روزانه یا ماهیانه حداقل مشخصی از محصول را تولید  می گردد. بر این اساس، چنانچه 
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کارگران می گوید:  کســر از حقوق یــا نهایتاً لغو قرارداد مواجه می شــود. در این زمینه یکــی از  نمایــد، با 
کم اســت. ایــن ضرب المثل را  »اینجــا فقــط از مــا زغــال می خواهنــد. هر چقدر زغــال بدهی بــاز هم 
کــه می گویند بمیر و بدم. اینجا باید بمیــری و زغال بدی. اما خیلی وقت ها، به دلیل خرابی  شــنیدی 

کرد«. کارگاه استخراج، جنس و ارتفاع زغال نمی توان، میزان زغال تعیین شده را استخراج 
کار و در نتیجه عــدم رعایت مقــررات ایمنی از  کارگــران بــر فراینــد  کنترل  ایــن امــر منجــر بــه عــدم 
کارگران بخش اســتخراج عنوان می دارد: »اینجا براســاس  ســوی آنان می شــود. در این رابطه، یکی از 
کارگاه و ایمن ســازی حقوق  کســی به خاطر پایداری  که تولید می کنی حقوق می گیری،  میزان زغالی 
کنی دیگــر وقتی برای تولید زغال  کارگاه را درســت جرزبندی و چوب گذاری  گــر بخواهی  نمی گیــرد. ا

کارگر هدردادن وقت است.« باقی نمی ماند. ایمنی برای 

کار ساختار اقتدار گرایانه محیط 
کارگران در طراحی فرایند  کارگران، مانع از مشارکت  کار در بین مدیران و  روابط اقتدارگرایانه محیط 
کارگران  کار و بیان نیازها و مشکالت آنان می شود. این امر منجر به عدم هم سویی بین منافع مدیران و 
که مشکالت اقتصادی معادن را به عوامل بیرونی، نظیر تعیین انحصاری  می گردد. برخالف مدیران 
کارگــران در توضیح  قیمــت زغــال از ســوی شــرکت ذوب آهــن، و رکــود اقتصــادی نســبت می دادنــد. 
کید  مشکالت معدن به تأثیر عوامل درون سازمانی و نقش مدیران در نحوه مدیریت نمودن معادن تأ
کارگران و مشــکالت معدن،  کارگــران می گوید: »وضع اقتصادی بد  می کردنــد. در ایــن رابطــه یکی از 
که از وظایف  بخاطر ســوء مدیریت مدیران معدن اســت. تاوان عدم پیشــروی و آماده سازی معدن را 

کاهش تولید شده را ما باید بدهیم.« مدیران است و باعث 

فقدان صدا و قدرت جمعی
کار و عدم الحاق به برخی از مقاوله نامه های بین المللی، نظیر مقاوله نامه  بی توجهی به حقوق بنیادین 
شــماره 87 )آزادی انجمن       ها و حمایت از حق تشــکل( و مقاوله نامه شــماره 98 )حق ســازماندهی و 
کار  کار سازمان یافته در بازار  کارگران و شکل گیری  کره دسته جمعی( مانع عمده ای در تشکل یابی  مذا
کرات جمعی1  گفت و گوهای اجتماعی و فرایند مذا ایران بوده است. این امر در عمل منجر به تضعیف 
که تأثیــر اتحادیه های  گردیده اســت. این درحالی اســت  کار صنعتی  کار و نظــام روابــط  در محیــط 
کار در بســیاری از مطالعات مورد  کارگر بر ارتقاء ســطح ایمنی و بهداشــت محیط  کارگری و نمایندگان 
کار  گرفته است )والترز و نیکوالس،2007(. در چنین شرایطی، ساخت اقتدارگرایانه محیط  تأیید قرار 

1. Collective Bargaining

Archive of SID

www.SID.ir



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 2
بهار 1394

120

کنــار رواج قراردادهای موقت و پیمانکاری، در  کار از ســوی مدیریت در  و طراحــی یك جانبــه فرایند 
کارگران و قدرت جمعی آنان می گردد.  عمل منجر به تضعیف 

کسی نمی شود تا حاال نتوانستیم یك  کارگران معدن می گوید: »حرف ما را   در این رابطه یکی از 
کاری نداریم. برخی از معادن  کارگری معدن  نوبت وقت از مقامات دولتی بگیریم. ما اتحادیه های 
کند. چطور یك  که از ما حمایت  کارگر هم ندارند. ما، نیاز به یك پشــتوانه قوی داریم  حتی نماینده 
کارگر هم ندارد«. کارگر یك نماینده  روستای 50 خانواری دهیار و شورا دارد. اما، معدن ما با 1100 نفر 

کارگر برای پیگیری مطالبات به مراتب نســبت به معادن  در معادن خصوصی قدرت نمایندگان 
کار یا عدم تمدیــد آن، مانع از پیگیری جدی  دولتــی ضعیف تــر اســت. ترس و نگرانی از لغــو قرارداد 
کارگران خاطر نشــان  کارگــر می شــود. در ایــن زمینه، یکــی از  کارگــران از ســوی نماینــدگان  مطالبــات 
کارگر هم بدنبال  کند. نماینده  کارگر نمی تواند حرف و خواسته های ما را پیگیری  می سازد: »نمانیده 
گر هم بخواهد حرفی بزنند یا اعتراضی بکند،  کارفرما آنها را هم می خرد. تازه ا منافع خودش اســت. 

به راحتی اخراج و انگ اخالل گر می خورد«.

کار به مثابه استراتژی بقا  تجربه 
کنــار قراردادهای شــغلی شــکننده و همچنین ضعف و اســتیصال  کار، در  کــم بــر ســازمان  شــرایط حا
کارگران  کارگران به ویــژه  کارگــران در پیگیــری مطالبــات و بیــان نیازهای خــود، تأثیر بســزایی برتجربه 
کار درمعدن را به مثابه نوعی اســتراتژی بقا  گردیده تا آنــان  کار دارد. ایــن امــر باعث  جــوان از محیــط 
کار به شــری ضروری و امری بیگانه کننده تبدیل می شــود. یکی از  تجربه نمایند. در چنین شــرایطی 
کار در معدن می گوید: »ما از ســر  کارگــران در توضیــح دالیــل خود درباره معدن چی شــدن و انتخــاب 
کار نمی کند. همه از ســرناچاری به اینجا  کس از دل خوشــی اینجا  کار می کنیم، هیچ  اجبار در اینجا 

گرهم بخواهیم حرفی بزنیم یا اخراج می شویم، یا ما را به جای بدتری می اندازند«. آمده ایم. ا

ساخت مند شدن ریسك
کار و  کارگران از خطرات احتمالی محیط  ک  کار در معادن، تأثیر عمده ای بر ادرا تجربه بیگانه کننده 
کار بیش از آنکه  کارگران معدن در محیط  نحوه مواجه با آن دارد. بنابراین، علت اصلی رفتار ناایمن 
ناشــی از ناهماهنگی شــناختی، نقص در توجه و ادراك، بی احتیاطی و ســهل انگاری باشد، ناشی از 
کار و پذیرش آن به عنوان بخشــی اجتناب ناپذیر  تجربــه آنــان از خطر، عادی شــدن خطرات محیط 
کارگران در مواجهه  کار در معادن اســت. توســل به باورهای تقدیرگرایانه و مذهبی از جمله تمهیدات 
کار و تحمل پذیر ســاختن آن اســت. »ما با دعا و صدقه خانواده هایمان زنده ایم.  با خطرات محیط 
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کوه نامردی  کرده اما اتفاقی برای ما نیفتاده است،  کار سقف ریزش  که در حین  خیلی وقت ها بوده 
کلید اســرار یعنی نیرویی  کلید اســرار توی زندگی همه ما ممکنه ماهی چند بار رقم بخورد.  نمی کند. 

کند«. که از ما حفاظت  هست 
کــه بــه مــواد مخــدر اعتیــاد داشــتند درك پیچیده تــری از رونــد  برخــی از افــراد مصاحبــه شــونده 
کارگران معدن  ســاخت مند شــدن مخاطرات و رفتار های پرخطر خود داشتند. در این رابطه، یکی از 
که باعث می شــود تا ما در این معــدن بمانیم و  در حیــن اســتعمال مــواد مخدر می گویــد: »تنها چیزی 
کار  کارکنیم. دســت و پایمان درد می گیرد. فشــار  گر نکشــیم نمی توانیم،  کارکنیم، همین مواد اســت. ا
کنند. من قبل  کار می  که ســه شــیفت هم در روز  کنی، بعضی ها اینجا هســتند  که مصرف  می طلبه 
کار نیز به طریق  گفتمان ایمن مســلط در محیــط  از اینکــه اینجــا بیایم، لب به ســیگار هم نمی زدم«. 
کمک می کند.  کار  دیگری در فرایند ســاخت مند شــدن و پذیــرش آن به عنوان امری اجتناب ناپذیــر 
درهمیــن رابطه یکی از مســئوالن ایمنی می گوید: »بخشــی از حوادث معــدن به دلیل ماهیت خطرناك 
کار در معدن است. به همین دلیل وقوع حوادث در معدن اجتناب ناپذیر است. هیچ تضمینی وجود 

کرد«.  کوه را نمی توان پیش بینی  کوه هر لحظه یك حکمی دارد. فشار  ندارد. 

تضاد در فرایند معنا بخشی به حوادث
گفتمان مسلط ایمنی و بالتبع آن مسئوالن ایمنی و مدیران معدن نقش عمده ای در فرایند معنا بخشی 
کارفرمایان معــدن، علت وقوع  کــه از نظر مســئوالن ایمنــی و مدیــران و  بــه حــوادث دارنــد. در حالــی 
کارگران درك  کارگــران نظیر بی احتیاطی، غــرور و اعتماد به نفس اســت.  حــوادث ویژگی هــای فردی 
متفاوتــی از علــل حادثــه دارند. بســیاری از مصاحبه شــوندگان بر تأثیــر معضالت ســاختاری در وقوع 
کیــد می کردند.کارگران  حــوادث بــه جــای رفتارهای پرخطــر فردی یا ســهل انگاری و بی احتیاطــی تأ
کــه علت وقوع حــوادث را عوامل درونی، نظیر بی مســئولیتی  کارفرمایان  برخــالف مســئوالن ایمنــی و 
کارگــران در توضیح علل  کید می نمودند. یکی از  کارگــر می دانســتند، بــر عوامل بیرونی و ســاختاری تأ
کارگر دوســت  کارگر مقصر اســت.  که  گفته  کســی  کار عنوان می دارد: »چه  وقــوع حــوادث در محیط 
که شده زغال بدهیم. آنها حتی  که ما را مجبور می کنند تا به هر قیمتی  ندارد حادثه ببیند. آنها هستند 
کار می کنند. خوب، معلومه  کنیم، ما را مجبور به  گناه است و باید عزاداری  کردن  کار  که  روز عاشورا 
که به  کارگران حادثه دیده در شرح حادثه انفجار معدن  کارگر هم دچار حادثه می شود«. یکی از  که 
گردیده، اظهار می دارد: »روز حادثه من پایین، داخل راســته  مرگ ســه نفر و ســوختگی خودش منجر 
گهان صدای مهیبی شــنیدم. سه تا  که نا کارگاه بروم  زیر بونکر ایســتاده بودم. می خواســتم باال داخل 
کارگاه و تهویه نامناسب اتفاق  کور بودن  کشته شدند. حادثه به خاطر  کارگاه درجا  کارگران داخل  از 
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که به مسئوالن می گفتیم، سردرد داریم. آنها می گفتند، شیلنگ  افتاد. روزهای قبل از حادثه هر وقت 
هوای پیکور را بازکنید، تا هوا بیاید«. 

کار و اعتراض های آنان درباره شــرایط  کارگران دربــاره حــوادث  بــا ایــن حــال، بســیاری از دالیل 
کاراز ســوی مســئوالن ایمنی فاقد اهمیت تلقی می شــد و به طور نظامندی مشــروعیت زدایی  ســخت 
می گردید. در این رابطه یکی از مسئوالن ایمنی می گوید: »از نظر روانی همه انسان ها تمایل به توجیه 
گن حمل زغال تذکر می دهیم. در جواب  رفتارهای خود دارند. هر وقت به آنها بخاطر سوار شدن به وا
می گویند. شــیب زیاد اســت خســته می شــویم«. از ســوی دیگر، نوعــی هم گرایی و توافــق ضمنی بین 
کارفرمایــان معــدن در تبییــن علل وقوع حــوادث و فرایند معنا بخشــی به  مســئوالن ایمنــی و مدیــران و 
کثر حادثه ها بدلیل بی احتیاطی و  کارفرمایــان می گوید: »ا حــوادث وجــود دارد. در این رابطه یکی از 
کارگر و خانواده اش بتوانند دیه و غرامت از  کارگران اتفاق می افتد. هرچند، برای آنکه  ســهل انگاری 

کارفرما را مقصر معرفی می کنند«.  گزارش حادثه  کنند، در  بیمه دریافت 

گیری بحث و نتیجه 
کار، بیش از  که حوادث و جراحت های ناشــی از  در مجموع، یافته های این پژوهش نشــان می دهد 
کار و شرایط  کارگران باشد؛ از سازمان  آنکه ناشی از بی احتیاطی و ویژگی های فردی و روان شناختی 
که روابط قدرت  کار ناشی می شود. این امر بیانگر آن است  کارگران در محیط  کم بر آن و تجارب  حا
کار و شیوه های مواجه  کارگران نسبت به مخاطرات و حوادث محیط  کار به فهم و تجربه  در سازمان 
کــه در فرایند ســاخت اجتماعی  بــا آن شــکل می دهــد. در ایــن پژوهش، نخســت مقــوالت عمده ای 
حوادث مؤثراند، مورد شناســایی و ســپس بر اساس این مقوالت چرخه ساخت اجتماعی حوادث در 
که در t )تصویر شماره4( نشان داده می شود. ایدئولوژی  گردید. همان گونه  معادن زغال سنگ معین 
که پیامد رویکردهای فنی، تخصصی و فردگرایانه در تحلیل حوادث است به ساختار  سرزنش قربانی 
کار مشــروعیت می بخشــد و تناقص بین خواســت مدیــران در جهت  اقتدارگرایانــه روابــط در محیط 
کار را پنهان  انباشــت ســرمایه از طریق تولید بیشــتر و رابطه آن با وضعیت نامناســب ایمنی درمحیط 
کید بر تبیین های فردی حادثه به جای توجه به فشار حاصل از افزایش  می سازد. این امر از طریق تأ
کار از ســوی مدیران صورت می پذیرد. ساخت اقتدارگریانه محیط  تولید و طراحی یک جانبه فرایند 
کارگــران در این فرایند نیز منجر  کار از ســوی مدیران و عدم مشــارکت  کار و طراحــی یک جانبه فرایند 
کار و فقدان صدا و قدرت جمعی آنان در بیان نیازها و خواسته های  کارگران بر فرایند  کنترل  به عدم 
کار به مثابه استراتژی بقا و شری ضروری تجربه می شود. تحت این  خود می شــود. در چنین شــرایطی 
کارگران  کار، به عنوان تمهیدی از سوی  شرایط، فرایند ساخت مند شدن و پذیرش مخاطرات محیط 
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کار مورد اســتفاده قرار می گیرد. این امر  در جهت تحمل پذیر ســاختن شــرایط ســخت و بیگانه کننده 
باعث می شود تا آنان در تبیین علل وقوع حوادث و همچنین فرایند معنا بخشی به حوادث، به طیفی 

وسیعی از عوامل ساختاری اشاره نمایند. 
کار و شــرایط  کارگــران دربــاره علل وقوع حــوادث  که از ســوی  بــا ایــن حــال، بســیاری از دالیلــی 
کار مطرح می گردد، از نظر مسئوالن ایمنی معدن فاقد اهمیت بوده و به طور نظام مندی  سخت محیط 
مشــروعیت زدایی می گــردد. این امر ضمن نشــان دادن ماهیت پرابلماتیک مفهــوم حادثه، لزوم توجه 
به فرایندســاخت اجتماعی حوادث از طریق انجام مطالعات میان رشــته ای را دو چندان می ســازد. 
زیــرا، نحــوه تجزیــه و تحلیــل حــوادث در هر ســازمان در نهایــت اســتراتژی آن ســازمان را در مدیریت 
که فرایند معنابخشــی به حوادث همواره  ریســك تعیین می کند. یافته های این مطالعه نشــان می دهد 
در بسترر وابط قدرت- دانش صورت می پذیرد و تنها نهادهای دولتی و افراد معدودی نظیر بازرسان 
کارشناسان بیمه، مسئوالن ایمنی و مدیران سازمان ها درفرایند ساخت اجتماعی حوادث و تولید  کار، 
ســازه های معنادار درباره حوادث نقش اساســی دارند. بنابراین، ســازه بی احتیاطی فردی و نســبت 
کارگران، بیش از آنکه فرایندی عینی و علمی  باشد،  کنش های فردی در تحلیل حوادث  دادن خطا به 
که مشــروعیت و اقتدار خــود را از نظام های  تابعــی از فرایندهای پیچیده اجتماعی و سیاســی اســت 
کارگران  که به بهای نادیده انگاشتن زیست جهان  فنی، و نهادهای قانونی اخذ می نمایند. فرایندی 
کار صورت می گیرد. این امر لزوم  انجام تحقیقات میان رشــته ای در  و روابــط نابرابــر قدرت در محیط 
کار را با توجه بــه پیچیدگی و چند بعدی بودن واقعیــت و موضوعات مورد  حــوزه ایمنــی و بهداشــت 

گذشته ضروری می سازد.  مطالعه در این زمینه، بیش از 

تصویر 3. چرخه ساخت اجتماعی حوادث در معادن مورد مطالعه
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