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چكيده
صنعت ساخت و ساز به عنوان يكي از پر سودترين مشاغل ،همواره عرصه حضور افراد حرفه اي و غير حرفه اي بوده
است كه گاه به علت عدم رعايت اصول ايمني به ويژه در مرحله گودبرداري منجر به خسارات مالي و جاني جبران ناپذير
شده است .تحقيق مذكور با هدف سنجش ميزان آگاهي سازندگان ساختمان از قوانين و اصول ايمني در گودبرداري،
سعي در واكاوي نقش آنان در گودبرداري هاي منجر به تخريب دارد .روش تحقيق در اين مطالعه ،توصيفي – تحليلي و
از نوع كاربردي و نحوه جمعآوري اطالعات به صورت اسنادي و پيمايش ميداني است .جامعه آماري تحقيق با توجه
مطالعه موردي شهر مشهد ،مهندسينوفعالينساخت و ساز شهر مشهد را در بر ميگيرد كه طبق فرمول كوكران از نمونه
اي به حجم  043نفر استفاده شده است .در نتايج حاصل از تجزيه و تحليل با نرم افزار  SPSSفرضيه اصلي (مطلوبيت
سطح مديريت ايمني گودبرداري در بين فعالين و مهندسين ساختمان) مورد تاييد قرار گرفت و آزمون فرضيات ،وجود
رابطه معنادار سن ،سابقه كار و تجربه حوادث گودبرداري با مديريت ايمني گود را تاييد كردند اما بين جنسيت و
تحصيالت با مديريت ايمني گود رابطه معناداري ديده نشد.
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مقدمه
گودبرداري به هر گونه حفاري و خاكبرداري در تراز پايين تر از سطح طبيعي زمين يا در تراز پايين تر از زير پي ساختمان
مجاور اطالق مي شود و معموال به منظورهاي مختلف مثل رسيدن به تراز بكر ،حفاظت فوندانسيونها در برابر يخبندان ،احداث
كانالها و مخازن زير زميني ،احداث پاركينگ و … انجام مي شود(اشرفي . .)3030 ،تاريخچه گودبرداري را مي توان در قرن ها
پيش و قبل از ميالد و چه بسا سازه هاي اوليه بشر جست جو كرد .با گذشت زمان و توسعه شهرنشيني ابزار ها و روش هاي
گودبرداري نيز دستخوش تغيير قرار گرفت .به طور كلي استفاده از روش هاي نوين گودبرداري در يک دهه اخيردر پروژه هاي
ايران مرسوم شده است .در گذشته جهت محافظت از گود از روش هايي نظير ديواره آجري (ممبري) و يا استفاده از برداشت
ديوار به صورت يک در ميان يا دندان موشي استفاده مي شده است(تانگ او .)3031 ،با اين وجود علي رغم اهميت مسأله
گودبرداري تحقيقات مختصري در حيطه مطالعات شهري صورت گرفته است كه علت اين امر را ميتوان در كم بودن نمونه
هاي تخريبي مورد بررسي نسبت به ساير مطالعات و نيز عدم همكاري مهندسان و سازندگان اين چنين بناها دانست)مشكوه،
.)3034
از مطالعات خارج از كشور ايمني در گودبرداري مي توان به مقاله تاتيا3در سال  1332اشاره كرد ،وي در مقاله خود بعد از
توضيح مراحل گودبرداري و حفر تونل در محيط هاي شهري ،راهنمايي كاربردي از مراحل انجام گودبرداري ارائه داد( tatiya,
 .)2005گوگليمتي 1و همكارانش ( ) 1332در ايتاليا به موضوع گودبرداري با ماشين آالت صنعتي در فضاهاي شهري پرداخته
و ريسک اين روش را در مقايه با ساير روش ها بسيار پايين عنوان كردند( .)Guglieimetti, 2007هسيونگ 0در مطالعه
موردي خود در چين ( ) 1333به بررسي گودبرداري هاي عميق در زمين هاي شهري پرداخت و از مدل سازي و شبيه سازي
در فرآيند گودبرداري استفاده كرد( .)Hsiung, 2009ران 4و همكارناش( )1333نيز به بررسي يک مطالعه موردي طوالني
مدت در رابطه با حفاري و گودبردار ي هاي عميق ايستگاه هاي متروي چين پرداختند و در خالل بررسي هاي خود به نكات
ايمني اين قبيل گودبرداري ها اشاره كردند(.)Ran & ZHU, 2011
در مطالعات داخل كشور دكتر رهنما مفصال به بررسي روش هاي گودبرداري پرداخته و معايب و مزاياي هر روش را در
مقايسه با ساير روش ها عنوان كرده است(رهنما .)3031 ،حسين غياثيان ،و عليرضا شوق در سال  3031در مقاله خود به
ارزيابي آيين نامه هاي گودبرداري معتبر دنيا و مقايسه آنها با مقررات موجود در داخل كشور پرداخته و مقايسه اي از ضوابط و
مقررات موجود در آيين نامه هاي گودبرداري خارجي با موا رد مندرج در مدارک فني و آيين نامه هاي داخلي را ارائه نمودند.
آيين نامه هاي گودبرداري خارجي استفاده شده در اين مقايسه عبارتند از :آيين نامه اشا (آمريكا) ،آيين نامه اجراي گودبرداري
در غرب استراليا ،دستورالعمل اجرايي اداره امنيت و سالمتي كانادا(غياثيان و شوق .)3031 ،در حيطه بررسي آيين نامه هاي
گودبرداري معتبر دنيا  ،آيين نامه  )Labor, 2000( 2OSHAمنبعي معتبر و جامع براي گود برداري است كه تمامي
قوانين و دستور العمل هاي گود برداري و مباحث ايمني مربو طه را در خود جاي داده است(ثابتي و پاک نهاد.)3031 ،
كنفرانس بين المللي ساالنه  OSHAنيز همواره پذيراي جديد ترين مقاالت در رابطه با موضوع مذكور است .در مقررات ملي
ساختمان ايران نيز موضوعات گودبرداري و ايمني به ترتيب در مباحث هفتم (پي و پي سازي)و دوازدهم (ايمني و حفاظت كار
در اجرا)گنجانده شده است و از سال  3031نيز در كشور شاهد برگذاري همايش ايمني در گودبرداري بوده ايم.
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مهرجردي در پايان نامه خود با عنوان " شناسايي و ارزيابي اثرات پارامترهاي مديريت ايمني بر كاهش حوادث كارگاه هاي
ساختماني" با تاكيد بر لزوم مديريت ايمني در گودبرداري ،با روش تحليل عاملي ،به برشمردن عوامل كاهش حوادث كارگاه
هاي ساختماني پرداخته است(زارع مهرجردي.)3031 ،
علي رغم مطالعات انجام شده ،نبود بررسي همه جانبه در رابطه با نقش مهندسين و ساختمان سازان در بروز حوادث
گودبرداري بسيار مشهود است ،بررسي كه در كنار بيان مقررات ،ميزان آگاهي از آنها توسط ذي ربطان را سنجيده و با تحليل
مطالعات شهري اقدام به تحليل ايمني در گودبرداري هاي شهري كند .تحقيق مذكور بر آن است كه در راستاي تحقق اين
مهم گام بردارد .چرا كه با گسترش روزافزون شهرنشيني روز به روز بر تعداد اين گودبرداري ها افزوده مي شود و آنچه بر
اهميت اين ام ر مي افزايد توجه به مسئله ايمني در اين گودبرداري هاست .نيم نگاهي به اخبار منتشر شده در زمينه
گودبرداري هاي غير اصولي در بسياري از كالن شهرها اهميت توجه بيش از پيش به اين موضوع را دو چندان مي كند .در اين
حين شهر مشهد به عنوان كالن شهري با پتانسيل گردشگري مذهبي باال همواره دست خوش ساخت و سازهاي متعدد و به
دنبال آن حوادث ناشي از عدم رعايت اصول ايمني در اين ساخت و سازها بوده است.
نوع مطالعات اين تحقيق از نوع مطالعات موردي است كه دو هدف عمده زير را در بر مي گيرد:
 .3بررسي جايگاه قوانين و مقررات ايمني گودبرداري در ساخت و سازهاي شهري.
 .1بررسي ميزان آگاهي فعالين ساخت و ساز از قوانين مديريت ايمني در گودبرداري
در راستاي اهداف فوق فرضيه اصلي تحقيق "مطلوب انگاشتن سطح آگاهي مهندسين و فعاالن ساخت و ساز شهر مشهد از
قوانين ايمني ساختمان و رعايت اين اصول" در نظر گرفته مي شود و  2فرضيه فرعي زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
فرضيه  .3بين جنسيت و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه  .1بين سن و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه  .0بين تحصيالت و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه  .4بين سابقه كار و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه  . 2بين داشتن تجربه حوادث در حين گودبرداري و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مطالعه ،توصيفي – تحليلي و از نوع مطالعات موردي است كه متناسب با اهداف خاص و ويژگيهاي
موضوع  ،مشاهدهي مشاركتي ،تكميل پرسشنامه ،مصاحبه عميق(مصاحبه با پرسش هاي باز و هدايت شده) ،مصاحبه متمركز
گروهي ،تحليل سند ،و تحقيق آرشيوي استفاده شده است.
جامعه آماري تحقيق با توجه مطالعه موردي شهر مشهد ،جمعيت  00333نفري مهندسينوفعالينساخت و ساز سهر مشهد و
طبق فرمول كوكران ،نمونه اي به حجم  043نفر را در بر مي گيرد كه روش نمونه گيري ،نمونه گيري در دسترس است.
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پرسشنامه استفاده شده در پژوهش شامل 31سوال است .كه به ترتيب  3سوال اول مربوط به بعد فردي و  3سوال آخر مربوط
به بعد عملكردي و سازماني است و در راستا سنجش روايي پرسشنامه ،گويه هاي اين تحقيق از نتايج طوفان فكري و مصاحبه
با  33كارشناس حوزه ايمني و گودبرداري استخراج شده است و آلفاي كرونباخ محاسبه شده در نرم افزار  spssبراي
پرسشنامه مذكور  38331است كه بيانگر پايايي پرسشنامه مي باشد.
تجزيه و تحليل دادهها نيز به دو شيوه توصيفي و استباطي در نرم افزار  SPSSانجام شده است.

گودبرداري
بر اساس تعاريف مهندسي ،گودبرداري به هرگونه حفاري و ايجاد حفره در سطحي پايين تر از زمين به منظور هدفي خاص
اطالق مي شود .كه بسته به نوع عمليات مهندسي ممكن است گاه عمق گودبرداري بنابر جنس زمين به چندين متر برسد .بر
اساس اين تعاريف گودبرداري به دو روش انجام مي شود .روش نخست مربوط به گودبرداري در زمين هاي نامحدود است.
منظور از زمين نامحدود در اين روش زمين بسيار وسيعي است كه اطراف آن هيچ گونه ساختماني نباشد .روش دوم نيز
مربوط به گودبرداري در زمين هاي محدود است .منظور از زمين محدود نيز زمين نسبتاً كوچكي است كه اطراف آن ساختمان
هايي وجود داشته باشد بديهي است كه گودبرداري هاي سطح شهر در اين گروه از گودبرداري ها جاي مي گيرند(دزفولي و
سيدآقاميري .)3030 ،انواع روش هاي گودبرداري را مي توان موارد زير بر شمرد:
الف) جدارههاي مهاربندي شده توسط المان هاي افقي و مايل
ب) روش مهارسازي
ج) جداره هاي مهاربندي شده توسط دوخت به پشت
د) جداره هاي مهاربندي شده با ديواره هاي ديافراگمي
ه) جداره هاي مهاربندي شده توسط مهار متقابل
و) جداره هاي مهاربندي شده توسط اجراي شمع
ز) جداره هاي مهاربندي شده توسط سپركوبي
ح) جداره هاي مهاربندي شده توسط سازه نگهبان خرپايي
ط) جداره هاي مهاربندي شده توسط نيلينگ (بزرگراد و احمدي)3030 ،

مديريت ايمني
بنا بر تعريف كميته تجارت جهاني براي توسعه پايدار ( ،)1WBCSDمديريت ايمني مجموعه فعاليت هايي است كه متناسب
با اندازه ،پيچيدگي و طبيعت سازمان مورد نظر طرح ريزي مي شود تا ريسک ها و حوادث مرتبط با فعاليت ها را پوشش
دهد(.)WBCSD, 2008
بنا بر تعريف مبحث دوازدهم مقررات ملي ساختمان،ايمني عبارت است از:

World Business Council for Sustainable Development
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مصون و محفوظ بودن ،سالمت و بهداشت كليه كارگران و افرادي كه به نحوي در محيط كارگاه با عمليات
ساختماني ارتباط دارند.



مصون و محفوظ بودن ،سالمت و بهداشت كليه افرادي كه در مجاورت يا نزديكي تا شعاع مؤثر كارگاه ساختماني،
عبور و مرور ،فعاليت يا زندگي مي كنند.



حفاظت و مراقبت از ابنيه ،خودروها ،تأسيسات ،تجهيزات و نظاير آ ن در داخل يا مجاورت كارگاه ساختماني.

 حفاظت از محيط زيست در داخل و مجاور كارگاه ساختماني(دفتر امور مقررات ملي ساختمان)3031 ،
هدف از ايمن سازي گود حفظ اموال و جان انسان هاي داخل و خارج از گود و ايجاد شرايط ايمن براي اجراي كار است(سيد
آقا ميري.)3030 ،

قوانين و آيين نامه هاي ايمني در گودبرداري
استاندارد اجرايي اداره سالمت و امنيت شغلي آمريكا (اُشا)

اين استاندارد در راستاي ايمني در گودبرداري ضمن برشمردن ويژگي كارفرمايان و مجريان گودبرداري ،ويژگي مسير
هاي رفت و آمد از روي ترانشه را شرح داده و به مواردي نظير :ايمني تجهيزات گودبرداري ،عمق گودبرداري ،هواي داخل
گود و بازرسي هاي فني مي پردازد(سياح پور و عبدالهي زاده.)3033 ،

استاندارد اجرايي استراليا

اين آيين نامه در دنباله استاندارد اُشا (آيين نامه اجراي گودبرداري ها ،كه توسط اداره سالمت و امنيت شغلي آمريكا تدوين
يافته) تهيه شده است و براي تمام كارگاه هايي كه در آنها عمليات گودبرداري انجام مي شود بكارگيري آن الزامي است .
عمليات گودبرداري بر طبق آيين نامه استراليا مي تواند از ترانشه برداري سطحي و گودبرداري ساده پي ها تا گودبرداري هاي
بزرگ و پيچيده براي ساختمانها وسازه هاي بلند و شبكه هاي عميق انتقال فاضالب رده بندي شود(.)Franklin, 2011

راهنماي اداره امنيت و سالمت كانادا

طبق مقررات مندرج در راهنماي اداره امنيت و سالمت كانادا ،كساني كه قصد ايجاد ترانشه با عمق بسشتر از  3/3متر يا
گود باز با عمق بيشتر از  1/4متر را دارند و در داخل آن گود ترانشه ،كارگر يا كارگراني مشغول به كار خواهند شد ،بايد حداكثر
 14ساعت قبل از شروع كار موضوع را به اداره امنيت و سالمت مربوط به بخش خود اطالع دهند تا براي اجراي آن از سوي
اداره مجوز صادر گردد .براي صدور مجوز توسط اداره امنيت و سالمت جهت اجراي گودبرداري در محل مربوطه مواردي
همچون مدارک و مجوز شغلي مجري پروژه ،طرح و روش مورد استفاده در محافظت از ديواره هاي گود ،محل تاسيسات
زيرزميني (آب ،برق ،تلفن ،گاز و )...و نظارت بر روند اجراي كار گودبرداري نيز تحت بررسي قرار مي گيرد(غياثيان و شوق،
.)3031
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مقررات و ضوابط تعيين شده در ايران

اين مقررات توسط سازمانهاي مختلف همچون :وزارت مسكن و شهرسازي (مبحث هفتم و دوازدهم مقررات ملي ساختماني
ايران( ،وزارت كار و امور اجتماعي (مواد 23تا  ،)30سازمان برنامه و بودجه (بند  3-1نشريه شماره  22دفتر تحقيقات و معيار
هاي فني) ،و سازمان آتش نشاني تدوين و توصيه شده اند

يافته ها
فرضيه اصلي :سطح آگاهي مهندسين و فعاالن ساخت و ساز شهر مشهد از قوانين ايمني ساختمان و رعايت اين اصول مطلوب
است.
براي سنجش فرضيه فوق ابتدا بايد منظور از مطلوب بودن را مشخص كرد ،لذا بر اساس مولفه هاي سطح آگاهي؛ اگر
پاسخگويي در بين  31گويه گزينه خيلي موافقم را انتخاب كرده باشد نمره آگاهي وي  33ميشود كه نشان از مطلوبيت بسيار
باال است و اگر موافقم را انتخاب كند نمره او  14ميشود كه در حد مطلوبي قرار ميگيرد .حال براي پي بردن به مطلوبيت
ميزان آگاهي پاسخگويان بايد ميانگين سطح آگاهي آنها را با حد متوسط آگاهي كه نمره  43ميباشد ،مقايسه كرد .اگر
ميانگين سطح آگاهي باالتر بود نشان از مطلوبيت سطح آگاهي پاسخگويان دارد.

جدول :1سنجش مطلوبيت ميزان آگاهي مهندسين و فعاالن ساخت و ساز شهر مشهد
ارزش آزمون= 43
سطح آگاهي

ميانگين

آماره t

سطح معناداري sig

1384

1383

38333

داده هاي جدول نشان ميدهد كه ميانگين نمره سطح آگاهي  1384ميباشد و تقريبا به اندازه  30نمره از حد متوسط بيشتر
است و اين نشان ميدهد كه سطح آگاهي پاسخگويان مطلوب ميباشد .و چون ميزان آماره  tبرابر با  1383و سطح معناداري
آن كمتر از  3832است فاصله ميانگين پاسخگويان از حد متوسط معنادار است ،لذا فرضيه فوق مورد تاييد قرار ميگيرد.

فرضيه  .1بين جنسيت و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
براي سنجش فرضيه فوق از مقايسه ميانگينها استفاده ميشود ،كه نتايج اين آزمون در جدول زير نشان داده ميشود.
جدول :2رابطه جنسيت با مديريت ايمني
مديريت ايمني
مقادير
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متغير

آماره آزمون t

سطح معناداري sig

مديريت ايمني

38232

38430

مرد

032

2182

زن

10

4384

جداول فوق نشان مي دهند كه ميانگين مديريت ايمني در بين مردان و زنان تفاوت بسيار ناچيزي دارد اين مقدار تفاوت در
حد  0واحد به نفع مردان ميباشد .براي بررسي معنادار بودن تفاوت از آماره  tو سطح معناداري آن بايد استفاده كرد .مقدار t
برابر با  38232شده و از آنجايي كه سطح معناداري آن از  3832بيشتر شده است نشان ميدهد كه جنسيت با مديريت ايمني
رابطه ندارد .لذا فرض وجود رابطه بين جنسيت و رضايتمندي رد ميشود.
فرضيه  .2بين سن و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
براي سنجش سوال فوق بايد مديريت ايمني را در بيش از دو گروه مقايسه كرد از همين رو از آزمون  Fتحليل واريانس
استفاده ميشود ،نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.
جدول :3رابطه سن و مديريت ايمني
مديريت ايمني
متغير

آماره آزمون F

سطح معناداري sig

مديريت ايمني

18314

38333

مقادير

ميانگين

كمتر از 03

23

4184

 03تا 43

20

2481

 43تا 23

341

2383

بيشتر از 23

12

2383

جداول شماره  0نشان ميدهند كه ميانگين مديريت ايمني در بين گروه هاي سني داراي تفاوت قابل مالحظهاي است .حداقل
نمره مديريت ايمني مربوط به گروه سني كمتر از  03سال با  4184و حداكثر مربوط به گروه سني بين  43تا  23سال با 2383
ميباشد .براي بررسي معناداري تفاوت ميانگينها در چهار گروه بايد به آماره  Fتحليل واريانس و سطح معناداري آن رجوع
كرد .مقدار آماره  Fبرابر با  18314ميباشد و با توجه به اينكه سطح معناداري اين آزمون از  3832كمتر شده است لذا فرض
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رابطه بين سن با مديريت ايمني مورد تاييد قرار گرفت .در مرحله بعديِ آزمون تحليل واريانس در صورتي كه معناداري آزمون
پذيرفته شود ،ميبايست گروه ها را بطور مجزا با يكديگر مقايسه كرد تا مشخص شود كه بين كدام دو گروه تفاوت معنادار
وجود دارد براي اين منظور از آزمونهاي تعقيبي استفاده ميگردد .لذا از آزمون تعقيبي توكي كه براي بيش از سه گروه
مناسب است استفاده ميشود ،نتايج آزمون توكي در جدول شماره4آمده است.

جدول :4نتايج آزمون تعقيبي توكي
سن
كمتر از 03

بين  03تا 43

 43تا 23

بيش از 23

ميانگين تفاوت

سطح معناداري

بين  03تا 43

-3181

38331

 43تا 23

-3184

38333

بيش از 23

-382

38333

كمتر از 03

3181

38331

 43تا 23

-481

38243

بيش از 23

182

38322

كمتر از 03

3184

38333

بين  03تا 43

481

38243

بيش از 23

183

38412

كمتر از 03

382

38333

بين  03تا 43

-182

38322

 43تا 23

-183

38412

دادههاي جدول نشان ميدهد كه ميزان مديريت ايمني در دو گروه سني كمتر از  03سال و بين  03تا  43داراي تفاوت
معناداري است ،ميانگين تفاوت بين اين دو گروه  -3181ميباشد و عالمت منفي نشان دهنده آن است كه نمره مديريت ايمني
سنين  03تا  43سال به اندازه  3181بيشتر از افراد زير  03سال ميباشد .در جدول فوق با مراجعه به ستون سوم (سطح
معناداري) ميتوان پي برد كه كدام جفت گروه ها داراي تفاوت معنادار هستند .در رديف اول ميانگين مديريت ايمني افراد
كمتر از  03سال با سه مقطع سني ديگر معنادار است .در رديف دوم تفاوت ميانگين گروه سني  03تا  43ساله فقط با افراد
كمتر از  03سال معنادار است .در رديف سوم گروه سني  43تا  23ساله با افراد كمتر از  03سال و در رديف چهارم گروه سني
بيش از  23سال با افراد كمتر از  03سال داراي تفاوت معنادار ميباشند
فرضيه  .3بين تحصيالت و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.
براي سنجش سوال فوق بايد ميزان مديريت ايمني را در بيش از دو گروه مقايسه كرد از همين رو بايد از آزمون  Fتحليل
واريانس استفاده نمود ،نتايج اين آزمون در جدول زير آمده است.

جدول :5رابطه تحصيالت با مديريت ايمني
مديريت در ايمني
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ميانگين

زير ديپلم

31

23

ديپلم

04

2084
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فوق ديپلم

14

21

ليسانس

333

2082

متغير

آماره آزمون F

سطح معناداري sig

مديريت ايمني

3831

38041

فوق ليسانس و باالتر

2082

12

جداول نشان مي دهند كه ميانگين مديريت ايمني در بين گروه هاي تحصيلي از تفاوت ناچيزي برخوردار است .حداقل نمره
وجدان كاري مربوط به سطح تحصيالت ديپلم با  23ميباشد و حداكثر مربوط به فوق ليسانس با  .2082براي بررسي
معناداري تفاوت ميانگينها در چهار گروه بايد به آماره  Fتحليل واريانس و سطح معناداري آن رجوع كرد .مقدار آماره  Fبرابر
با 041.ميباشد و با توجه به اينكه سطح معناداري اين آزمون از  3832بيشتر شده است لذا فرض رابطه بين تحصيالت با
وجدان كاري مورد تاييد قرار نمي گيرد .در مرحله بعديِ آزمون تحليل واريانس در صورتي كه معناداري آزمون پذيرفته شود،
ميبايست گروه ها را بطور مجزا با يكديگر مقايسه كرد تا مشخص شود كه بين كدام دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد براي
اين منظور از آزمونهاي تعقيبي استفاده ميگردد .اما از آنجايي كه معناداريِ آزمون  Fمورد تاييد قرار نگرفت استفاده از
آزمونهاي تعقيبي كاربردي ندارد.

فرضيه چهارم :بين سابقه كار و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود دارد.

جدول :6رابطه همبستگي بين سابقه كار و مديريت ايمني
متغير

مديريت ايمني

 sigسطح معناداري

سابقه كار

38132

38333

نتايج آزمون همبستگي نشان ميدهد كه سابقه كار با مديريت ايمني در گودبرداري رابطه مستقيم دارد و اين بدان معناست
كه با افزايش سابقه كار بر ميزان مديريت ايمني در گودبرداري افزوده ميگردد .ميزان همبستگي بين اين دو متغير 38132
مي باشد كه در حد نسبتا خوبي است و از آن جايي كه سطح معناداري آزمون از  3832كمتر شده ،ارتباط بين اين دو متغير
معنادار بوده و فرضيه تحقيق تاييد ميشود.
فرضيه  :5بين داشتن تجربه حوادث در حين گودبرداري و مديريت ايمني در گودبرداري رابطه معناداري وجود
دارد.
جدول :7رابطه همبستگي بين داشتن تجربه حوادث در حين گودبرداري و مديريت ايمني
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متغير

مديريت ايمني

 sigسطح معناداري

داشتن تجربه حوادث

38201

38333
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نتايج آزمون همبستگي نشان مي دهد كه داشتن تجربه حوادث در حين گودبرداري با مديريت ايمني داراي رابطه مستقيم
است و اين بدان معناست كه هر چه تجربيات مشابه بيشتر بوده ،ميزان مديريت ايمني در گودبرداري به صورت چشمگير و
معناداري افزايش يافته است .ميزان همبستگي بين اين دو متغير  3820ميباشد كه در حد نسبتا خوبي است و از آن جايي كه
سطح معناداري آزمون از  3832كمتر شده ،ارتباط بين اين دو متغير معنادار و قابليت تعميم به كل جامعه آماري را دارد.

 -14بحث و نتيجه گيري
طبق نتايج تحقيق ،فرضيه اصلي مبني بر "مطلوبيت سطح آگاهي مهندسين و فعاالن ساخت و ساز شهر مشهد از قوانين
ايمني ساختمان و رعايت اين اصول" با باالبودن  30نمره از حد متوسط مورد تاييد قرار گرفت ولي وجود رابطه بين جنسيت و
مديريت ايمني در گودبرداري رد شد كه علت آن را مي توان در سهم ناچيز پاسخگويان زن (تنها  1درصد از كل
نمونه)جستجو ك رد .تحليل واريانس نشان دهنده تفاوت معنادار در بين گروه هاي سني مختلف بود به گونه اي كه حداقل نمره
مديريت ايمني مربوط به گروه سني كمتر از  03سال با  4184و حداكثر مربوط به گروه سني بين  43تا  23سال با  2383بود
كه نشانگر تاييد رابطه معنا دار سن در كنار سابقه كاري (تاييد فرضيه فرعي چهارم) بامديريت ايمني است همچنين آزمون
همبستگي مهر تاييدي بر اين امر بود كه داشتن تجربه حوادث در حين گودبرداري با مديريت ايمني داراي رابطه مستقيم
دارد .نكته قابل تامل اين نتايج رد فرضيه وجود رابطه معنادار بين تحصيالت و مديريت ايمني در گودبرداري ايت كه مي توان
سهم ناچيز تعداد پاسخ دهندگان با مدرک فوق ليسانس و باالتر (تنها  %283از جامعه آماري) را در رد اين فرضيه موثر دانست.
اگر چه در اين پژوهش ميزان آگاهي فعاالن ساخت و ساز از قوانين گودبرداري مورد تاييد قرار گرفت اما آمار باالي گودبرداري
هاي غير اصولي و منجر به تخريب از پرده از حلقه مفقوده اي به نام عدم پياده سازي دانش و نبود نظارت كافي بر ساخت و
ساز دارد كه تحليل اين امر خود پژوهشي وسيع را مي طلبد كه پيشنهاد مي شود پژوهش هاي آتي در راستاي اين مهم
برآيند.
منابع
اشرفي 8حميدرضا ، 3030 ،گودبرداري و سازه هاي نگهبان (ويژه آزمون هاي نظام مهندسي) ،انتشارات نوآور

بابازاده 8روح اله و جواد زكريايي ، 3033 ،ايمني در عمليات حفاري و گودبرداري در كارگاه هاي ساختماني ،دومين همايش ملي ايمني
ساختمان ،تهران ،خانه عمران
بزرگراد 8بهزاد و سعيد احمدي ، 3030،اصول ايمني و روش هاي اجرايي در تخريب ،گودبرداري و عمليات ساختماني ،موسسه علمي دانش
پژوهان برين ،اصفهان

ثابتي 8محمد صديق و چيا پاک نهاد ، 3031 ،بررسي روشهاي متداول پايدارسازي گودبرداري در مناطق شهري ،اولين همايش بين المللي
و چهارمين همايش ملي عمران شهري ،سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان  ،3031 8مقررات ملّي ساختمان ايران ،مبحث دوازدهم :ايمني و حفاظت كاردر حين اجرا ،نشر
الكترونيكي مباحث مقررات ملي ساختمان
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دفتر امور مقررات ملّي ساختمان  ،3031 8مقررات ملّي ساختمان ايران ،مبحث دوم :نظامات اداري ،نشر الكترونيكي مباحث مقررات ملي
ساختمان
دفتر امور مقررات ملّي ساختمان  ،3031 8مقررات ملّي ساختمان ايران ،مبحث هفتم :پي و پي سازي ،نشر الكترونيكي مباحث مقررات
ملي ساختمان
رهنما 8حسين ،3033 ،بررسي مسائل ايمني در تخريب ،گودبرداري و اجراي سازه هاي نگهبان در مناطق شهري ،انتشارات دانشگاه شيراز
زارع مهر جردي 8امير مهدي ،3031 ،شناسايي و ارزيابي اثرات پارامترهاي مديريت ايمني بر كاهش حوادث كارگاه هاي ساختماني ،پايان
نامه كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد
سلطاني 8رضا و حسين رهنما ،3030 ،ارزيابي ريسک در گودبرداري هاي ايمن شهري به روش ، ANPاولين كنفرانس ملي مهندسي
عمران و توسعه پايدار ايران ،بصورت الكترونيكي ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
سياح پور 8حسن و مسلم عبدالهي زاده ،3033 ،بررسي ايمني و سالمت شغلي در صنعت ساختمان از ديدگاه  OSHAو مقايسه با
وضعيت موجود ،دومين همايش ملي ايمني ساختمان ،تهران ،خانه عمران

سيدآقاميري 8سيدطه ،3030 ،اصول ايمني و مالحظات اجرايي در گودبرداري ساختمان ،اولين كنفرانس ملي توسعه عمراني كالنشهرها با
رويكرد سرمايه گذاري ،اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز
عامل سخي 8مسعود، 3034،گودبرداري و پايدارسازي ،نشر پژوهشي ديباي دانش8نداي سبز شمال ،الهيجان
عباسي دزفولي 8عبدالكريم و سيد طه سيد آقاميري ،3030 ،ارائه و بررسي انواع روش هاي سازه نگهبان و مقايسه فني و اقتصادي آنهااز
ديدگاه مديريت ساخت ،پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور ،اروميه ،انجمن علمي دانشجويي عمران دانشگاه اروميه
غياثيان 8حسين و عليرضا شوق ، 3031 ،ارزيابي آيين نامه هاي گودبرداري معتبر دنيا و مقايسه آنها با مقررات موجود در داخل كشور،
ششمين كنفرانس تونل ايران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،عمران

غياثيان 8حسن و زهرا لطفي رضواني ، 3034 ،بررسي رفتار مهار مايل مورد استفاده در گودبرداري هاي متداول تهران ،دومين كنگره ملي
مهندسي عمران ،تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،عمران

مشكوه 8سيد يحيي ،3034 ،بررسي خطرات موجود در گودبرداريها و روشهاي كاهش خطرات آنها ،كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين
در مهندسي عمران ،معماري ،محيط زيست و مديريت شهري ،تهران ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا
هندريكسون تانگ او 8كرس ،ترجمه،بانكي 8محمد تقي ، 3031،مديريت پروژه هاي ساختماني ،انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ چهارم
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