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چکیده
همواره اجرای پروژه های ساختمانی تحت تاثیر خطرات زیادی همچون  :سقوط افراد و وسایل  ،جراحات  ،سوختگی ها  ،برق
گرفتگی ها  ،تصادفات  ،ریزش ها و  ...قرار دارند  .که در کشور عزیزمان ایران آمار بروز این حوادث حدودا سه برابر متوسط
جهانی است و اغلب بازخورد این حوادث برای پروژه سنگین می باشد  .با توجه به تاثیر زیاد حوادث بر بخش های مختلف
پروژه های ساختمانی و کاهش اثربخشی کار همواره بخش های مختلف نظارت و اجرا به دنبال راهکارهایی برای کاهش
حوادث بوده و هستند  .بدین منظور بایستی در گام اول این حوادث ارزیابی  ،طبقه بندی و اولویت بندی شوند  ،سپس در
گام دوم مدیریت راهبردی آنها ضروری است که این مدیریت راهبردی نهایتا منجر به ارائه راهکار های کاهش حوادث نیز می
شود  .به کمک مدیری ت استراتژیک می توان  :زمان  ،هزینه و ریسک های حوادث ساختمانی را کاهش و کیفیت و ایمنی
پروژه را افزایش داد  .در مدل فیلیپس راهبردهای مدیریتی به صورت مستقیم مبتنی بر اهداف (که در این پژوهش کاهش
حوادث است) استخراج می شوند  .امروزه با بکارگیری  :برخی از تجهیزات نوین  ،فناوری های نوین ساختمانی  ،آموزش
نیروی انسانی و مدیران و  ...نیز می توان به صورت چشمگیری حوادث ساختمانی را کاهش داد  .در این پژوهش سعی شده
است به کمک پارامترهای مدیریت استراتژیک و اولویت بندی حوادث راهکارهایی جهت کاهش آنها ارائه شود  .همچنین
آمارها ی ارائه شده در این پژوهش همگی به وسیله ی اسناد کتابخانه ای و مصاحبه و یا توسط ارگان های مربوطه و یا در
سایت های رسمی آنها اعالم شده است .
واژههای کلیدی :مدیریت استراتژیک  ،حوادث  ،مدل فیلیپس  ،اولویت بندی  ،ارزیابی  ،راهکار
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 )1مقدمه
همواره اجرای پروژه های عمرانی تحت تاثیر طیف وسیعی از خطرات همچون :سقوط از ارتفاع ،ضربه خوردگی ،گیر کردن بین
تجهیزات ،شکستگی ،جراحت ،سوختگی ،برق گرفتگی ،تصادف و  ...قرار دارد .این طیف از خطرات کار در کارگاه های ساختمانی را
در زمره کار های پرخطر قرار داده اس ت .هر یک از حوادث پروژه های ساختمانی سبب بروز هزینه های مستقیم و غیرمستقیم می
گردد .هزینه های مستقیم پروژه هزینه هائی هستند که مستقیماً صرف کاهش زمان پروژه می شود و مقدار آن با کاهش زمان
اتمام پروژه افزایش می یابد ،عالوه بر هزینه های مستقیم که مستقیماً صرف تسریع فعالیتهای پروژه میشوند نوع دیگری از هزینه
ها به نام هزینه های غیرمستقیم وجود دارد که متناسب با طوالنی شدن مدت پروژه افزایش می یابند که شامل مخارج غیر
مستقیم پروژه مثل آب ،برق ،انرژی ،اجاره محل ،بیمه ،جریمه دیرکرد و غیره میباشد  [1].هر حادثه منجر به فوت در محیط های
کار بین شش تا هفت هزار روز کاری را از بین می برد ] ، [2گفته شده حوادث ناشی از کار حداقل چهار درصد از تولید ناخالص هر
کشور را به خود اختصاص میدهد  .اکونومیست تولید ناخالص داخلی ایران را در سال  2015حدود  420میلیارد دالر برآورد کرده
که طبق آن حوادث ساختمانی حدود  17میلیارد دالر به اقتصاد ملی زیان وارد می کنند  .بیشترین تعداد حادثه دیدگان ،در
محدوده ی سنی  20تا  29سالگی است  .این نتیجه ،به علت باال بودن تعداد شاغالن کشور در این محدوده ی سنی ست که فعال
ترین قشر تولید کننده ی کشور را تشکیل می دهند .عواملی مانند کم سوادی و بی تجربگی ،بی باکی بیش از حد و بی احتیاطی،
از جمله عوامل بروز حوادث در سنین پایین است  ،که این موضوع خود عاملی برای آسیب رسانی به قشر کاری جامعه و بنیان
اقتصادی خانواده می گردد  .با افزایش سن و افزایش تجربه ی کاری و محتاط تر شدن شاغالن  ،تعداد حادثه دیدگان نیز کاهش
می باید .افراد کم سواد یا بی سواد ،بیش از افراد تحصیل کرده دچار حادثه می شوند .تعداد حادثه دیدگان متأهل بیشتر از حادثه
دیدگان مجرد است؛ دلیل عمده ی این امر ،فزونی تعداد کارکنان متأهل بر کارکنان مجرد در این گونه محیط ها است  .بیشترین
تعداد حوادث در واحدهایی صورت گرفته اند که به بخش خصوصی تعلق داشته اند و بیشترین حادثه به فعالیت های اقتصادی
مرتبط با فلزات اساسی مربوط بوده است .در مورد ساعات کاری ،بیشترین حادثه ها در ساعات کاری صبح وسپس بعد از ظهر و کم
ترین حادثه در شب اتفاق افتاده است .حدود هشتاد و هفت درصد از حوادث در داخل محدوده ی کارگاه و سیزده درصد در خارج
از آن روی داده اند .از نظر فراوانی علل حادثه ،بیشترین تعداد حادثه به عدم نظارت بر کارگاه و عدم آموزش مربوط می شود  .از نظر
نتیجه حوادث نیز ماهیت اکثریت به گونه ای بوده که فرد حادثه دیده پس از سپری کردن دوران معالجه و نقاهت ،مجدداً به صحنه
ی کار و فعالیت بازگشته است .یک درصد حوادث به فوت منجر شده و نود و یک درصد به بهبودی کامل منتهی شده است .در بررسی
های انجام شده مشخص گردید عناوین جراحات و شکستگی پاها  ،زانوها و مچ ها از فراوانی باالیی برخوردار است  .این قبیل اتفاقات
 ،اغلب ناشی از زمین خوردن  ،وجود سطح ناهموار و لغزنده و کفش های نامناسب است  .این حوادث معموالً با فعالیت های
ساختمانی و صنعتی مالزمه می یابند  [3].سد سازی و راه سازی به ترتیب هشت درصد و دو درصد از حوادث را به خود اختصاص
داده اند  [4] .حدود چهار درصد از حوادث ساختمانی در اولین روز کاری  ،ده درصد درهفته ی اول و هجده درصد در یک ماهه
اول به وقوع پیوسته است  ،بدین معنی افراد با تجربه کمتر یا بدون هیچ تجربه و شناختی از کار بیشتر در معرض حوادث ناشی از
کار می باشند  .با وجود نرخ کاهشی تعداد حوادث مرگبار در دنیا  ،کشور عزیزمان ایران با افزایش حوادث ناشی از کار و مرگ و
میر ناشی از آن در دهه  80شمسی مواجه بوده است و در یک دهه تعداد کشته شدگان بیش از سه برابر شده است  [5].گزارش
سازمان بین المللی کار حاکی از امکان پیشگیری از  98درصد حوادث ناشی از کار در جهان است که بسیار قابل تامل است  .پس
می توان با به کار بستن راهکارهایی از وقوع اکثر حوادث جلوگیری کرد  ،هدف این تحقیق در نهایت رسیدن به این راهکارها است .
ابزار رسیدن به راهکارهای کاهش حوادث استفا ده از مفاهیم مدیریت استراتژیک است  .در مورد مفاهیم مدیریت استراتژیک ذکر
این مسئله ضروری است که پایه و اساس تمامی مفاهیم تحت اثر مفهوم مدیریت ریسک قرار دارد  ،لذا برای درک مفاهیم مدیریت
استراتژیک ابتدا نیاز به درک مدیریت ریسک داریم  .بخش های زیر مبحثی در مورد مسائل اصلی مربوط به رویکرد این پژوهش به
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ویژه مدیریت استراتژیک و بررسی مدیریت ریسک  ،ارزیابی به کمک مدل فیلیپس  ،اولویت بندی و طبقه بندی حوادث را ارائه می
دهند  ،سپس تالش و هدف پژوهش توصیف می شود و در نهایت راهکارها و نتایج ارائه می شوند .

 )2پیشینه
 ) 2 -1مدیریت استراتژیک و بررسی مدیریت ریسک
در نیمه دوم قرن بیستم میالدی مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و مدیریت وارد شده است که استراتژی را به اعتبار معنی
کلمه می توان (سوق دادن  ،گسیل داشتن  ،فرستادن  ،بردن و پاییدن) بیان کرد  .استراتژی این معنا را بیان می کند که به منظور
فراهم آوردن امکان برتری یافتن بررقبا سازمان روابط خود با محیط را سامان داده و منابع خویش را در جهت هدف به حرکت می
آوریم  .امروزه تصمیمات جنبه راهبردی پیدا کرده اند و گاها نتایج آنها عمده و غیرقابل بازگشت است  .از این رو نمی توان به
کمک حس و شهود و یا صرفا تجربه مدیریت و قضاوت کرد  .پس بایستی معیار ها و روش هایی جهت مدیریت صحیح پروژه
ساختمانی ارائه گردد  .این جا است که مفهوم مدیریت استراتژیک پروژه مطرح می شود  .پروژه تالشی موقتی است که به منظور
ایجاد محصول یا خدمتی یکتا تعهد می شود  [6] .در مدیریت استراتژیک نیاز به اتخاذ تصمیمات راهبردی که رویه ی عمل را
مشخص می کند است  ،درواقع این تصمیمات است که شکست یا موفقیت پروژه را رقم می زند  .مدیریت استراتژیک عبارت است
از فرایند تضمین دستیابی سازمان به فوائد ناشی از بکارگیری استراتژی های سازمانی مناسب  [7].همان گونه که مشاهده می شود
یه راهبرد مناسب متناسب با خواسته های یک پروژه در زمان مشخص تعریف می شود  .مدیریت استراتژیک  9حوزه یا عنصر اصلی
دارد -1 :مدیریت یکپارچگی پروژه  -2مدیریت محدوده پروژه  -3مدیریت زمان پروژه  -4مدیریت هزینه پروژه  -5مدیریت کیفیت
پروژه  -6مدیریت منابع انسانی پروژه  -7مدیریت ارتباطات پروژه  -8مدیریت ریسک پروژه  -9مدیریت تدارکات پروژه ]. [8
حوادث پروژه های ساختمانی هر  9حوزه ی ذکر شده در باال را تحت تاثیر قرار میدهد  .هر  9حوزه ی ذکر شده در باال به نحوی
تح ت تاثیر مدیریت ریسک قرار دارند  .اگر مدیریت ریسک به درستی صورت بگیرد به تبع آن مدیریت استراتژیک در سطحی باال
حاصل می شود  .برای مثال درصورت وقوع حادثه پروژه درگیر هزینه های مستقیم و غیر مستقیم می گردد  ،زمان پروژه از حد
مجاز بیشتر می شود و به تبع آن ریسک ا فزایش می یابد و  . ...با توجه به عدم قطعیت های محیطی و ویژگی های منحصر به فرد
پروژه ها  ،مدیریت ریسک در پروژه ها یک ضرورت غیر قابل اجتناب بوده و از درجه اهمیت باالیی برخوردار می باشد  [9].پروژه
های ساختمانی از زمان آغاز به کار آنها در معرض ریسک قرار میگیرند  [10].به دلیل درگیری طرفین قرارداد
(کارفرما،پیمانکار،طراح،ناظر) این ریسک ذاتا وجود دارد  [11].پس مان گونه که مشخص شد حوادث پروژه منحصر به زمان خاصی
نیست  ،زیرا در فاز های مختلف امکان بروز حادثه وجود دارد ولی اغلب با پیشرفت فازهای یک پروژه ریسک های شکست پروژه
کاهش می یابد  .حرکت و پیشرفت پروژه فرایندی تدریجی است به این معنی که اهداف و معنی پروژه با عبور از هر فاز با گذشت
زمان تدقیق می شوند  [12].می بایست به کمک بهره گیری از مدیریت استراتژیک پیش بینی حوادث و ریسک های پروژه را نمود
 .توجه به مدیریت ریسک شرط الزم برای دستیابی به اهداف پروژه است  [13].مدیر پروژه سخت ترین فعالیت های تعیین ریسک
های پروژه و چگونگی اولویت بندی این ریسک را بر عهده دارد  [14].برای همین مدیران پروژه می دانند که مدیریت ریسک برای
مدیریت پروژه نمونه ضروری است  [15].هدف اولیه مدیریت ریسک پروژه شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسک به منظور موفقیت
پروژه است  [16].یکی از نقش های اصلی یک مدیر پروژه مدیریت ریسک است  ،با این حال در صورتی که یک مدیریت ریسک
خوب از ابتدای کار پروژه اعمال نشود این وظیفه بسیار پیچیده و ناکار آمد می شود  [17].مدیریت ریسک شامل فرایند های برنامه
ریزی  ،شناسایی ریسک  ،ارزیابی  ،پاسخگویی و کنترل و پایش ریسک می باشد  [18].مسلم ًا در زندگی روزمره در سازمان ها و
پروژه ها که حامل ریسک روشنی برای کسب و کار هستند ] [19عدم قطعیت وجود دارد اما همزمان فرصتی نیز در آنها نهفته
است که باید از آنها استفاده کرد  .بین عدم قطعیت و ریسک پیوندی وجود دارد  [20].ریسک همان عدم قطعیت است که اندازه
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گیری شده است و عدم قطعیت ریسکی است که قابل اندازه گیری نیست  [21].عدم قطعیت همواره نتایج منفی را در پی ندارد
ریسک ها همچنین حاوی فرصت هایی هستند اما در حق یقت اغلب ریسک ها نتایج منفی دارند که موجب می شوند افراد تنها
جنبه منفی ریسک را در نظر بگیرند  [20].در بیشتر پروژه ها منشا ریسک ها و عدم قطعیت های پروژه ها عوامل محیطی می
باشند  [22].گروه های مختلف عدم قطعیت در پروژه عبارتند از  :عدم قطعیت های مرتبط با مبنا ی تخمین ها  ،عدم قطعیت های
مرتبط با طراحی و پشتیبانی  ،عدم قطعیت های مرتبط با اهداف و اولویت ها و عدم قطعیت های مرتبط با ارتباط های مهم و
اساسی بین بخش های مختلف یک پروژه ] . [23در صورت عدم وجود مدیریت ریسک موثر در پروژه به دلیل نبود اقدامات
پیشگیرانه علیه حوادث  ،خطرات و بی ثباتی ها  ،پیامدهای منفی زیادی برای پروژه حاصل می شود  .همان طور که مشاهده شد
بروز حوادث و مدیریت ریسک پروژه رابطه تنگاتنگی دارند  .پژوهش اولیه نشان داد که شرکت های ارائه دهنده خدمات ساختمانی
 ،فعالیت های مدیریت ریسک را به صورت منظم در پروژه اعمال نمی کنند که در نتیجه ی آن پیامد های منفی در عملکرد پروژه
حاصل می گردد  [24].فوربز و دیگر همکارانش نشان دادند که در طول زمان و در کشورهای مختلف صنعت ساخت و ساز مایل به
کاربرد تعداد محدودی از تکنیک های مدیریت ریسک است  .این تکنیک ها شامل هوش مصنوعی ،تجزیه ،تحلیل احتماالت ،تحلیل
حساسیت،گراف تصمیم و  ...است  [25] .از طرف دیگر مدیریت ریسک بر مدیریت زمان تاثیر بسزایی دارد  .باالترین ضریب
همبستگی بین حوزه های مختلف مدیریت پروژه  ،همبستگی بین مدیریت زمان و مدیریت ریسک با عدد  0/88بوده  [26].همان
طور که مشاهده شد اجرای صحیح مدیریت ریسک جهت رسیدن به مدیریت استراتژیک الزم و ضروری است  ،چرا که ریسک نوعی
محدودیت برای اهداف اولیه،زمان،هزینه محیط و کیفیت ایجاد میکند  [27].بامبرگر و فیگن  1996جهت تدوین استراتژی های
الزم بر اساس مدل هایی که با نگرش برنامه ریزی عقالیی کار می کنند از زاویه نقطه مرجع استراتژیک به موضوع نگاه کردند .
پژوهشگران نقطه مرجع استراتژیک را بدین گونه تعریف میکنند  :هدف یا الگوهای شاخصی که تصمیم گیرندگان سازمانی برای
ارزیابی راه ها یا گزینه های خود به کار می برند تا بتوانند بدان وسیله تصمیم های استراتژیک را اتخاذ کنند و اولویت های کل
سیستم را به آگاهی گروه های ذی نفع اصلی برسانند [28].
 ) 2 -2ارزیابی به کمک مدل فیلیپس
موفقیت و رشد و بقای سازمان ها به نحوه ی عملکرد آن ها بستگی دارد  .ارزیابی عملکرد شامل جمع آوری نظام یافته
اطالعات است که مقایسه موقعیت فعلی را با اهداف امکان پذیر می نماید  .ارزیابی بخشی از مدیریت عملکرد می باشد که می تواند
به سه سطح سازمان  ،واحد  /فرآیند و فرد قابل تعمیم باشد  [29].این ایده در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافت تا جایی که
از یک ابزار سنجش و اندازه گیری عملکرد  ،اکنون به یک نظام مدیریت استراتژیک تبدیل شده است  .یکی از روش های متداول
ارزیابی عملکرد  ،کارت امتیازی متوازن نام دارد  .کارت امتیازی متوازن ابزاری جهت یکپارچه سازی شاخص های مالی و غیرمالی
در یک چارچوب جامع است که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای از معیار های مرتبط با هم ترجمه می نماید  .کارت
امتیازی متوازن استراتژی سازمان را از چهار جنبه کلیدی مالی  ،مشتریان  ،فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری بررسی و صورت
بندی می کند  [30].از این رو جهت ارزیابی و مدیریت استراتژیک از مدلی به نام مدل فیلیپس استفاده می کنیم  .چهار مدل
(فیلیپس،فریمن،رقابتی پورتر،پورتفولیو) در مدیریت استراتژیک مطرح می گردد  ،از بین آنها مدل فیلیپس جهت ارائه ی راهکار
دقت و سرعت باالیی دارد  .مدل های مدیریت استراتژیک  ،با تأکید زیاد بر تبعیت استراتژی منابع از استراتژی سـازمان ،با نگرشی
عقالیی و منطقی ،مسائل استراتژیک واحدی را برای مـدیریت منـابع تمـامی سازمان ها ارائه می دادند  [31].مدل فیلیپس به
صورت مستقیم عمل میکند  .این مدل از نوع مدلهای عقالیی است  .مزیت مدل فیلیپس این است که در آن به طرح بلوغ
سازمانی و تناسب آن با استراتژی منابع توجه شده است  .از ویژگی های بارز این مدل برنامه ریزی استراتژیک آن است که راهبرد
ها (استراتژی ها) به صورت مستقیم بر اساس اهداف استخراج می شوند  .گام اوّل  :طبقه بندی و دسته بندی اهداف بلند مدت /
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گام دوم  :اتخاذ استراتژی های بهینه به عنوان مسیر رسیدن به اهداف بلند مدت  .پس هر پروژه با توجه به اهدافش راهبرد های
خاص خود را دارد که مستقل از پروژه ای دیگر است  .به عنوان مثال دسته بندی اهداف این تحقیق به شرح زیر است  -1 :کیفیت
 -2بهره وری  -3منابع انسانی  -4مالی  -5زمان  -6بازار  .عامل بازار در مدل فیلیپس از اهمیت ویژه ای برخوردار است  .از آنجایی
که هر سازمان تولیدی یا خدمات خود را برای بازار مشخصی ارائه می دهد  ،پس می توان با استفاده از ماتریس بازار  ،وضعیت بازار
را برای محصوالت تولیدی مشخص کرد  [32].بایستی سازمان بتواند بین زیر سیستم ها هماهنگی درونـی ،یعنـی یکپـارچگی و
انسـجام ایجـاد نموده و عالوه برآن بین استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان نیز یکپـارچگی و همـاهنگی بیرونی (عمودی)
به وجود آورد  [33].در این پژوهش هدف کاهش حوادث ناشی از پروژه های ساختمانی است که طبق دسته بندی های مدل
فیلیپس در ادامه راهکارهای کاهش آن ها را ارائه می دهیم .
 ) 2 -3اولویت بندی و طبقه بندی حوادث
در ایران مکانیزم مدیریت و برنامه ریزی بر گسترش  3حوزه ی دولتی  ،خصوصی و تعاونی استوار است که این دیدگاه نسبت
به دیدگاه کشورهای شرقی و غربی متعادل تر است  .پس حوادث نیز در هر  3حوزه  :پروژه های ملی  ،پروژه های خصوصی  ،پروژه
های تعاونی رخ می دهند  .از نظر سازمان بین المللی کار  :حادثه عبارت است از  :واقعه ای غیر منتظره و برنامه ریزی نشده است .
از نظر سازمان تامین اجتماعی  :حادثه عبارت است ازاتفاقی پیش بینی نشده که در حین انجام کار و به سبب آن برای فرد حادث
می گردد  .بیشترین حوادث کار در ایران در بخش ساختمان است وکمترین حادثه مربوط به بخش های اداری وخدماتی است .
حوادث ساختمانی در ماه های سرد بیش از ماه های گرم است  .حوادث درساعات اولیه و در ساعات اضافه کاری بیشتراست  .در
ساعات رفت وبرگشت از منزل به محل کار و بالعکس بروز حادثه ناشی از کار محسوب می گردد  .وجود شرایط جسمی وروانی
خاص سبب تشدید حوادث ناشی از کار می گردد  .افرادی که دارای مشکالت جسمی همانند مشکالت ذیل هستند در معرض
آسیب های بیشتری هستند  :ضعف در بی نایی  ،کری  ،صرع  ،چاقی و اختالالت فکری و روانی و  . ...علل روانی بروز حادثه عبارتند
از  :انجام کار یکنواخت  ،تجربه زیاد وبی تجربگی  ،شرایط فیزیکی محیط کار  ،عدم رضایت شغلی  ،عدم تضمین شغلی  ،عدم
وجود نظم وانظباط در محیط کاری  ،خستگی جسمی وروانی  ،کار باعجله و تمایل به انجام کار به روش مخاطره آمیز و  . ...حوادث
را می توان در  7گروه زیر طبقه بندی نمود  :ازنظر علل و عوامل بروز حادثه  ،ازنظر مکان بروز حادثه  ،ازنظر زمان بروز حادثه ،
ازنظر نوع حادثه  ،ازنظر سن حادثه دیده  ،ازنظر سابقه کار حادثه دیده  ،از نظر عضو حادثه دیده  .در بررسی علل حادثه عوامل
ایجاد کننده حادثه شامل انسان  ،ماشین و محیط کار مورد ارزیابی قرار می گیرند  .خسارات مستقیم حوادث  :نظیرهزینه های
(درمانی و ایاب وذهاب وایام استعالجی وخسارات به ادوات وتجهیزات ) و خسارات غیر مستقیم حوادث  :شامل هزینه های ( اداری
 ،اتالف وقت وپیگیریهای بیمه ای وحقوقی ) که گاها هزینه های غیر مستقیم  5تا  50برابر هزینه های مستقیم است  .سه گروه از
حوادث آسیب می بینند  :کارگران ،کارفرما یان وجامعه  .برای اولویت بندی حوادث از شاخص هایی به نام میزان تکرار حادثه ،
میزان شدت حادثه و تعداد روزهای از دست رفته کاری استفاده می گردد  .میزان تکرار حوادث عبارت است از تعداد کل حوادث
اتفاق افتاده در مدت زمان معین ضربدر عدد یک میلیون تقسیم بر مجموع ساعات کار کلیه کارگران در همان زمان  .اگر میزان
تکرار حادثه در سازمانی بین صفر تا  10باشد آن سازمان از نظر ایمنی در وضعیت خوبی قرار دارد  .میزان شدت حادثه مساوی
است با کل ساعات از دست رفته بعلت حادثه در زمان معین ضربدر  1000تقسیم بر مجموع کل روزهای کار کارگران در همان
زمان .
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 )3مشکل پژوهشی
سواالتی که در این پژوهش به آنها پرداخته می شود عبارتند از :
سوال اصلی  )1 :راهکار های کاهش حوادث پروژه های ساختمانی چگونه نظام مند و قابل اجرا و در دسترس واقع شوند ؟
سواالت فرعی  )1 :شاخص های اصالح مدیریتی و حوزه های مدیریت استراتژیک در پروژه های ساختمانی چیست ؟
 )2چگونه می توان اقدامات مدیریت استراتژیک را جهت کاهش حوادث ارزیابی نمود ؟
 ) 3از کدامیک از مدل های مطرح در مدیریت استراتژیک جهت کاهش حوادث استفاده گردد ؟
روش پژوهش شامل ادبیاتی است که پروژه های دولتی و خصوصی و تعاونی را مرور می کند که در ساخت و ساز یک چارچوب
مدیریت استراتژیک برای ارزیابی حوادث پروژه های ساختمانی کمک می کند  .همچنین راهکار هایی جهت کاهش حوادث پروژه
های ساختمانی ارائه می شود .
شکل  1روشی برای ارزیابی و مدیریت استراتژیک حوادث پروژه های ساختمانی و مقایسه آن با معیار های مدیریت استراتژیک
معیار های ارزیابی
عوامل
f4 f5 … fn

معیار مدیریت ریسک

ابزار سنجش
f3

f2

f1
بررسی بازار
شناسایی ریسک
مدیریت منابع مالی
تحلیل بهره وری
ابزار نظارت و کنترل
هزینه حوادث
وظایف RM

در مقابل

ارزیابی عامل کلیدی  f4در وظیفه "شناسایی ریسک"
همچنین کاربرد این ابزار برای ارائه یک مجموعه از تمارین نمونه به منظور پر کردن شکاف های عمده در عملکرد مدیریت
استراتژیک حوادث پروژه های ساختمانی پیشنهاد می شود .
شکل  2نموداری برای تخصیص بهترین راهکار با توجه به حوادث شناسایی شده
حوادث
… an

a5

a4

a3

a2

a1

بهترین راهکارها
s1
s2
s3
…
sn

بهترین راهکار  s3برای کاهش حادثه ی g4
بهترین راهکارها توسط پنل های کارشناسی معتبر می شود  .در پایان یک مدل برای سیستم پشتیبانی مدیریت استراتژیک به
پروژه های ساختمانی اعمال می شود تا آن را آزمایش کنند  .این مدل اقدامات زیر را مجاز میکند  )1 :حفظ اطالعات تاریخی )2

www.SID.ir

Archive of SID

هدایت و توسعه عملکرد مدیریت استراتژیک حوادث پروژه های ساختمانی بر اساس معیار های ارائه شده  )3نتیجه گیری براساس
ارزیابی مدل فیلیپس  ) 4توانایی کاهش حوادث پروژه های ساختمانی و ارزیابی چالش ها و ریسک ها  )5ایجاد یک سیستم داده
گیر از پروژه های گذشته و درحال اجرا جهت پایش ها آینده  )6توسعه حمایت ها  .ر.ش های عملیاتی برای مدل

 )4نتایج اولیه
در این پژوهش پس از بررسی علل وقوع حوادث و اولویت بندی آنها مشخص شد که مهم ترین راهکار برای کاهش حوادث ارائه ی
آموزش و آگاهی به مدیران و کارگران و دیگر عوامل است  .یعنی به کمک آموزش های قبل از خدمت و ضمن خدمت می توان از
وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری نمود  .اطالعات زمانی که مورد پذیرش افراد قرار گیرند (با درک صحیح از بایدها و نبایدها و
تعبیر صحیح از واقعیت ها) به دانش فردی تبدیل می شوند  [34].لذا اگر آموزش صحیح روش های کار با ابزار و ماشین آالت و
نکات حفظ ایمنی فردی و جمعی و برخی از آیین نامه های کار به افراد آموز داده شود و این آموزش مستمر و دوره ایی یعنی با
تکرار باشد می توان از وقوع حوادث جلوگیری کرد  .راهکار این موضوع استفاده از مدیریت دانش است  .مدیریت دانش بدان
معناست که سازمان ها به وسیله آن کسب و حفظ منابع و کسب و کار می کنند  .سو و چن مدیریت دانش را به عنوان یک رویکرد
نظام مند و سازماندهی شده تعریف کردند که قابلیت سازمان را برای انتقال دانش به منظور تصمیم گیری  ،انجام عملیات و
انعکاس نتایج برای حمایت از استراتژی کسب و کار بهبود می بخشد  [35].همچنین می توان گفت که مدیریت دانش روشی است
که طبق آن سازمان ها می توانند دانش را ایجاد  ،کسب و بکار بگیرند تا به اهداف سازمان دست یابند  [36].صنعت ساختمانی
یک صنعت دانش محور است  [37] .زیرا اجرای فعالیت های ساختمانی مستلزم تجربه کارشناسی و توانایی حل مسئله است .
] [38اجرای مدیریت دانش در بخش در بخش ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت است  [39].زیرا می تواند به نوآوری و بهبود
عملکرد صنعتی کمک شایانی نماید  [40].راهکار های زیر به عنوان طریقه ی پیشنهادی برای آموزش در سطوح مختلف جهت
کاهش حوادث می باشد :
پایه
آموزش مدیران پروژه و مهندسین ناظر

آموزش های محلی در  3سطح

متوسط
پیشرفته

آموزش های مجازی

اینترنتی

آموزش های دوره ای و مکرر
آموزش کارگران جدید االستخدام
آموزش کارگران

آموزش مخصوص کارگران مسن و افراد خارجی
آموزش مبتنی بر تجربه های خاص و ویژه پروژه
آموزش های مجازی

همان طور که به صورت مفصل در باال شرح داده شد  ،آموزش موضوعی حساس و حیاتی است که در صورت اجرای درست سبب
کاهش حوادث ساختمانی می گردد  .ولی ذکر این نکته که برای آموزش بهتر توجه به نکات انگیزشی ضروری است مهم می باشد .
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 )5نتیجه گیری
این مقاله توصیف مختصری از تالش پژوهش را ارائه می دهد و درصدد کاهش حوادث پروژه های ساختمانی با ابزار مدیریت
استراتژیک و مدل فیلیپس است  .انگیزه ی این پژوهش  ،کاربرد بسیار محدود مدیریت استراتژیک در کاهش حوادث پروژه های
ساختمانی و تبع آن بهبود عملکرد برای طرفین پروژه است  .نتایج مورد انتظار این پژوهش به شرکت های مجری پروژه های
ساختمانی و حتی طرف های دیگر کمک می کند یک مدیریت استراتژیک نظام مند و رسمی تر جهت کاهش حوادث داشته باشند
و از دانش و تجربه خود به نحوه احسن استفاده کنند همچنین به آنها راهکارهایی نیز ارائه می کند  .اهداف استراتژیک در حوزه
کاهش حوادث پروژه های ساختمانی عبارتند از  :حفظ جان کارگران  ،کاهش هزینه های حوادث  ،افزایش بهره وری  ،ارضای
الزامات آیین نامه ایی و قانونی و  . ...در گام قبلی مهم ترین راهکار که بر اساس خروجی از مدل فیلیپس آموزش در سطوح مختلف
و به صورت دوره ای بود به صورت مفصل پیشنهاد گردید  .در این مرحله برخی دیگر از راهکارهای کاهش حوادث ساختمانی ارائه
می گردد .
ارائه ی راهکارهای کاهش حوادث بر اساس مدیریت استراتژیک و مدل فیلیپس :
راهکار های پیشگیرانه  -1 :کنترل عوامل حفاظتی و بهداشتی  -2توقف کار در مواقع احساس خطر  -3آموزش های پیش از
خدمت و ضمن خدمت  -4بازرسی از ابزار و ماشین آالت خطرناک  -5بازرسی ها و کنترل های دوره ای  -6تست وسایل ایمنی
فردی و اطمینان از استاندارد بودن آنها  -7استفاده از فناوری های نوین ساختمانی و . ...
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