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   Future Workshop تکنیکارزیابی ایمنی پیمانکاران با استفاده از 

  
   2، مهندس حسینعلی اکبری 1مهندس علی حیدری تفرشی  ، 1مهندس ایرج محمدفام 

   عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان - 1
  کارشناس شرکت برق باختر - 2
  

  چکیده
وجه به تمام عناصر سیستم ایمنـی، موفقیـت آمیـز           تالش در بکارگیری و استقرار اصول ایمنی بدون ت        

در صـنایع امـروزی، پیمانکـاران نقـش         . یکی از عناصر بحرانی سیستم های ایمنی، انسان است        . نخواهد بود 
اگر بـدون   ایمنی  که تحمیل اصول    از طرف دیگر مشخص شده است       . اساسی در ارتقاء ایمنی ایفاء می کنند      

  . روههای هدف باشد مثمرثمر نخواهد بودخصوصیات گعالئق و در نظر داشتن 
جلب مشارکت روش کارگاه آینده است که هدف آن اعمال نقـش کلیـه افـراد            متدهای جدید   یکی از   

در . اسـت مختلف منجمله ایمنی    درگیر از طریق شرکت در تصمیم گیریها و قبول مسئولیت در زمینه مسائل              
 نفر از پیمانکاران شرکت برق بـاختر  موضـوع ًچـرا             60ری  با استفاده از روش یاد شده و با همکا        مقاله  این  

  . پیمانکاران نسبت به مسائل ایمنی حساس نیستند؟ً مورد ارزیابی قرار گرفته است
از دیدگاه شرکت کنندگان در کارگاه، مهمترین علل مشکل مورد          می دهد که    یافته های پژوهش نشان     

و نارسائی و کافی نبـودن آمـوزش        ) 34:امتیاز(ود نظارت کافی  نب  ،)39:امتیاز(بررسی بترتیب شامل مسائل مالی    
  .می باشد) 31:امتیاز(های ایمنی

مشخص گردید که بر خالف پیش بینی های اولیه پیمانکاران در روزهای اولیه برگزاری کارگاه، دلیـل         
وره هـای   مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش مشکل، برگـزاری د        . تنها محدودیتهای مالی نمی باشد    

آموزشی مدون، تهیه و تدوین جزوات آموزشی، بازدید از سایتهای موفق در زمینه ایمنـی و تـدوین و پیـاده             
  . سازی دقیق دستورالعمل های نظارتی می باشد

 مشارکت ـ محیط زیست ـ کارگاه آینده  :کلمات کلیدی
  

  مقدمه
در عمـل امکـان جبـران          کهی باالست   قات بحد  او غلباریسک خطرات موجود در     زی تنوع و    ودر دنیای امر  

د گرفتـه  وبه همین علت امروزه علم ایمنی رویکردی کامالٌ پیـشگیرنده بخـ           . پیامد های حاصله غیر ممکن می گردد      
یکی از مشخصات بارز این علم کارکرد سیستماتیک آن است بنحوی که تمام در مراحل شناسایی، ارزیـابی و                   . است

عناصر اصلی این سیستم شامل انسان، تجهیـزات، مـواد و محـیط    . گیر تاکید می کند کنترل بر روی کلیه عناصر در     
از میان عناصر یاد شده انسان بحرانی ترین عامل محسوب می شود زیرا این عنصر در عین حالی کـه بـر روی     . است

  .ار دهدعناصر دیگر تفوق دارد قادر است با رفتارهای ناایمن خود سه عنصر دیگر را تحت تاثیر خود قر
. عاملی انسانی سیستم ایمنی شامل طیف وسیعی از افراد از مدیریت ارشد گرفته تا کارگران خط می گردد                  

پیمانکاران . یکی از گروههای انسانی موجود در این بخش که اهمیتی روزافزون بخود می گیرد پیمانکاران می باشند       
ای انـسانی را بخـدمت   ـــــ روهــوه قابل توجهی از نی   گروههای ثالثی هستند که برای تقبل انجام وطایفی خاص گر         

  . می گیرند
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در ایران با روند سریع و گسترده واگذاری خدمات بخشهای دولتی به پیمانکاران، ضعف قوانین موجود، نبود                 
پشتوانه اجرائی قوانین به همراه مشکالت نظارتی بر انجـام وظـایف ایمنـی باعـث شـده اسـت کـه موضـوع ایمنـی                          

  . ان اهمیت دوچندانی پیدا کندپیمانکار
یکی از راهکارهای توصیه شده برای افزایش ضریب ایمنی در میان پیمانکاران ایجاد نگرشهای مثبت ایمنی                
در بین آنها و جلب مشارکت آنها جهت شناسایی مشکالتی با ریشه ایمنی و ارزیابی و کنتـرل مـشکالت شناسـایی                      

 اعمال نقش کلیه کارکنـان یـک        ،ایمنی مشارکتی منظور از    .تی است است  شده با استفاده از روشهای ایمنی مشارک      
 قبـول    شـرکت در تـصمیم گیریهـا و نهایتـاٌ          ، ارائه پیشنهادات  ، سازمان و غیره از طریق بیان ایده ها        ف اداره ،صنعت

وش بنـابراین ایمنـی مـشارکتی ر      .  اسـت  مسئولیت در زمینه کلیه مسائلی که به ایمنی محیط کار مربوط می شـود             
  :مترقی محسوب     می شود که بدنبال برآورده ساختن اهداف زیر می باشد

  حل مشکالت ایمنی کارگران
  ارضاء نیاز به مشارکت در بین کارگران

  کمک به افزایش اثربخشی کارکردهای سازمان
  استفاده از توانمندیهای بالقوه نیروی کار

کارگـاه آینـده روشـی    . فراد روش کارگاه آینده استیکی از ابزارهای مناسب برای جلب مشارکتهای ایمنی ا   
سوسیالوژیک و آموزشی برای شناسایی مشکالت، توسعه دیدگاه مناسب مرتبط و ارائه طرحهای عملیاتی با استفاده                

  .از گروه افراد درگیر با مسئله مورد نظر است
باختر سعی شده است که در مطالعه حاضر بدنبال افزایش مشکالت ایمنی در بین پیمانکارن شرکت برق 

 و در 1383این پژوهش در سال . وضعیت ایمنی این گروه با استفاده از روش کارگاه آینده مورد ارزیابی قرار گیرد
  .شرکت برق باختر انجام شد

  :     روش کار
ب برای جل  نفر پیمانکاران شرکت برق باختر بودند که         60همانگونه که اشاره شد گروه هدف در این مطالعه          

ایـن مطالعـه بـر اسـاس         .مورد استفاده قـرار گرفـت      " کارگاه آینده  "آنها در کنترل مشکالت ایمنی روش       مشارکت  
 انتقادی و   ، تجربی ،مراحل پنجگانه کارگاه شامل فازهای آمادگی     . ساختار ابزار مورد استفاده در پنج فاز اجراء گردید        

   . آن توسط واحد ایمنی شرکت در حال پیگیری می باشدپیگیری/ و فاز اجراییجراءهفته ا استراتژی در مدت دو
  نتایج

شـرکت  برای جلب مـشارکت  اولین مرحله در متد کارگاه آینده، فاز آمادگی است که در طول آن الزم است      
  : پیش نیازهای زیر در آنها تامین شود،و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه آنها در حل مشکلکنندگان 
  کردن افراد یادشده از کلیه جوانب امر   یعنی اگاه ،اطالعات .1
   بعبارت دیگر صالحیت دار کردن آنها برای ارائه ایده و راه حل در باره مشکل،دانش .2
 یعنی ایجاد یک نیروی درونی قوی طوریکه افراد یاد شـده خـود تمایـل الزم و کـافی را در                      ،انگیزه .3

  .حل مشکل پیدا کنند
کلیـه  . تعیین گردیـد   اراک   –برق باختر   کارگاه در محل شرکت     محل اجرای   شرکت کنندگان،   با هماهنگی   

 در بیان ایده ها و نظریات خـود هیچگونـه محـدودیتی             در حین اجراء مطالعه   بودند که   پیمانکاران  شرکت کنندگان   
   .نداشتند
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گردیـد کـه بنحـوی      ایمنی شرکت و نقش پیمانکاران در آن سـعی          فاز آمادگی با بحث در باره مشکالت        در  

در پایان این مرحله و توافـق بـر وی ایـن نکتـه کـه      . سوق پیدا کندایمنی پیمانکارن جلسه به سمت و سوی      جهت  
ارزیابی و بحث در باره ایمنی پیمانکاران بجای جستجوی برای یافتن خطاکاران بدنبال شناسایی خطاها است وجود                 

عنوان بحث روزهای آتی جملـه  به و  گرفته مشکل ایمنی در میان پیمانکاران مورد توافق همه شرکت کنندگان قرار        
  . انتخاب گردیدچرا پیمانکاران نسبت به مسائل ایمنی حساس نیستند؟ًسوالی ً

هدف از این مرحله جمع آوری اهم مسائل و مـشکالتی بـود   . در مرحله دوم فاز تجربی یا انتقادی شروع شد      
ر این مرحله از حاضرین خواسته شد که بترتیب با یک        د. تجربه کرده بودند  ایمنی  که افراد مشارکت کننده در مورد       

فـاز تـا زمانیکـه هیچکـدام از شـرکت           این  . بیان کنند کم توجه بودن پیمانکاران به اصول ایمنی را          علت   ،دید منفی 
در این مرحله نظریات افراد بدون هیچگونه اعمـال نظـری بـر روی              . کنندگان علتی به ذهن شان نرسید ادامه یافت       

علـل   برای اولویت بندی ،"گاتالوگ مشکالت "پس از جمع آوری نظریات و تکمیل        . بزرگ یادداشت گردید  یک پانل   
اعطا گردید کـه آنهـا    کلیه افراد بطور مساوی هفت رای       به   بدین ترتیب که     .رای گیری استفاده شد        ارائه شده از    

 علـل   دو مورد از مهمتـرین       صورت که د بدین   تقسیم کنن از دیدگاه خود    ل  علت او را بین سه    راء خود   می توانستند آ  
هـر کـدام   بیشترین تاثیر را در ارتقاء سطح ایمنی پیمانکاران بر جای بگذارنـد             می توانست      که بر طرف شدن آنها      

در پایان این مرحله مشکالت ارائه شـده در سـه دسـته کلـی               . سوم یک امتیاز اختصاص می یافت     علت  سه امتیاز و    
  : مهمترین علل مطرح شده عبارتند از. انتخاب شدنداجتماعی و الیم ،مشکالت مدیریتی

  نبود الگوهای مناسب ایمنی .1
  تکرر زیاد حوادث و اعتقاد به غیرقابل پیش بینی بودن تعداد زیادی از آنها .2
  نبود نظارت های ایمنی کافی .3
  مشکالت مالی پیمانکاران .4
  ت اصول ایمنی در حین کارمحدودیت های زمانی اجرای پروژه ها و زمان بر بودن رعای .5
  نبود تجهیزات ایمنی مناسب در بازار و مشکالت دسترسی به آنها .6
  ضعف در فرهنگ ایمنی .7

سه علـت زیـر بیـشترین امتیـازات را بخـود             پیمانکاران نسبت به مسائل ایمنی     عدم حساسیت    میان علل از  
  : اختصاص دادند

  )39:امتیاز(مسائل مالی .1
  )34:امتیاز(نبود نظارت کافی  .2
  ) 31:امتیاز(نارسائی و کافی نبودن آموزش های ایمنی .3

ن خواسته شد که با توجه به عالئق شخصی و تجارب خود در یکـی از                شرکت کنندگا در پایان فاز تجربی از      
  .گروههای سه گانه وفق الذکر شرکت نمایند

العـه وارد فـاز فـانتزی       مطبا انتخاب عللی که از بیشترین امتیـازات برخـوردار بودنـد              ،    پس از این مرحله   
هدف اصلی این مرحله عبارت بود از جمع آوری راه حلهایی برای برطرف کردن علل و مشکالت بیـان شـده                     . گردید

در فـاز فـانتزی     . است در دنیای روزمره وجود داشته باشد      در فاز قبلی بدون در نظر گرفتن محدودیتهای که ممکن           
بـرای واداشـتن    .  سازمانی و غیره متصور نیـست      ، پرسنلی ،همه چیز امکانپذیر فرض شده و هیچ محدویت اقتصادی        

هدف از  . استفاده شد ، چالش و انتخابهای پرخطر      افراد به ارائه راه حل در این مرحله از روش طوفان مغزی کالسیک            
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ذاشتن کلیه محدویتها در این مرحله این است که تصور می شود در این صورت افراد ممکن است راهکارهای                   کنار گ 

  . راهکار برای سه دسته علل شناسای شده ارائه گردید74در پایان این مرحله . ابتکاری و نو ارائه کنند
له از شرکت کنندگان خواسته شد که با مـرور          در این مرح  .  فاز استراتژی مطالعه آغاز گردید     ،     با پایان فاز فانتزی   
کلیه محدودیتهای موجود را مد نظر قرار داده و با استفاده از جدول مطلوبیـت و امکانپـذیری    , راهکارهای ثبت شده  

 قرار مـی گیرنـد      2در جدول یاد شده راه حلهایی که در بخش          . بهترین راه حلها را انتخاب نمایند     ) 1جدول شماره (
 جای می گیرند بعنوان راهکارهای توسـعه ای مـد نظـر قـرار               4لهایی فوری و راه حلهایی که در بخش         بعنوان راه ح  

  . جای می گیرند از جریان مطالعه خارج می شوند3و1گرفته و اندسته از راه حلهایی که در بخشهای 
  جدول مطلوبیت و امکانپذیری: 1جدول شماره 

  مطلوبیت
@ @

  

2  1  
4  3  

  
  امکانپذیری

@ @
  

 پایان این مرحله راهکارهای پیشنهادی برای برطرف کردن هر کدام از علل بیان شده در فاز تجربی در
 مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای افزایش سطح مشارکتهای آتی پیمانکاران در برنامه های . مشخص شدند

  :ح زیر بودایمنی و باال بردن سطح حساسیت آنه به اصول ایمنی بشر
  های آموزشی مداومبرگزاری دوره .1
 تالیف و نشر جزوات و مطالب آموزش ایمنی  .2
 ارائه آموزشهای عملی  .3
 معرفی الگوهای موفق در زمینه ایمنی پیمانکاران .4
 تشویق گروههای موفق .5
 افزایش نظارتهای ایمنی به شکل اصولی  .6
 اجرای برنامه های ایمنی خارج از محیط کار .7

شـرکت کننـدگان سـعی       به   2 و درخت علت   1کنیک استخوان ماهی  در پایان این مرحله با آموزش اولیه دو ت        
در پایان این مرحله رونـد عملـی کـردن پیـشنهادات            .  اجرایی در آیند   که راهکارهای ارائه شده بصورت کامالٌ     گردید  

  . ارائه شده مکتوب و به مدیریت ارائه گردید
 راهکارهـای پیـشنهادی و   اءاز آن اجـر   که هـدف     بود فاز اجرایی و پیگیری      ،آخرین مرحله متد کارگاه آینده    

واحد ایمنی به مرحله اخیر بدلیل محدودیت زمانی این مطالعه انجام و نطارت         . نظارت دقیق بر روند اجرای آن است      
  .واگذار گردیدو بهره وری شرکت برق باختر 

                                                           
١ - Fish Bone 
٢ - Cause Tree Methode 
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  بحث و نتیجه گیری

 یک طرف و شکست پیاده سازی افزایش سطح دانش عمومی و باال رفتن توانمندیهای بالقوه شاغلین از
برنامه های ایمنی کالسیک از طرف دیگر باعث شده است که روزبروز بر نقش مشارکت کارکنان در کمک به حل 

نتایج این مطالعه نیز حاکی از موفقیت آمیز بودن جلب . مشکالت محیط های کار منجمله مسائل ایمنی افزوده شود
نتایج مطالعه نشان می دهد که انتخاب موضوع و جلب . ایمنی می باشدمشارکت کارکنان در مواجهه با مسائل 

تحمیل نظرات و عدم توجه به ایده های . توافق شرکت کنندگان با آن، مرحله ای بسیار مهم و بحرانی می باشد
ی شده نتایج امتیاز بندی علل شناسای. شرکت کنندگان   می تواند برنامه را از همان ابتدا با شکست مواجه سازد

نشان داد که افراد شرکت کننده می تواند در صورت دریافت اطالعات و دانش الزم و کسب صالحیت های حداقل 
 دان مطرح شده در فاز انتقادی حتی یک رای نیز نیاورد و این بعللبعضی از در این پژوهش . صادقانه عمل کنند

همیت ه مشکالت بیان شده از طرف همکاران آنها از اقانع شده بودند کعلل یاد شده که ارائه دهندگان است معنی 
  . بیشتری برخوردار است

بر خالف پیش بینی های اولیه نتایج مطالعه نشان داد که تنها علت عدم حساسیت پیمانکاران به ایمنی 
ن مسائل نمالی نبوده و عللی دیگر نیز به همان اندازه نقش دارند و چون در این روش علل یاد شده و همچنی

راهکارهای کنترلی آنها نیز توسط توسط خود پیمانکاران تعیین می گردد طبیعتاٌ تصمیمات اتخاذی نیز از قدرت 
  .اجرائی بیشتری برخوردار خواهد شد

 موجود در حیطه سازمانی عناصر انسانی دیگربا توجه به نظریه علتهای سهیم در حادثه و نقش بدیهی است 
الزم است که دوره های ایمنی آن  پرسنل واحد تعمیر و نگهداری و غیره  در ،ان کارشناس،شرکت نظیران مدیران

  .مشارکتی برای کلیه افراد دخیل بطور مجزا برگزار و نظریات آنها نیز دخیل گردند
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