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 چکیده
در مقایسه باا صانای    فناوری و اجرای اقدامات ایمنی و بهداشت شغلی، صنعت ساختمان   پیشرفتبا وجود 
سااختمان  هاا، صانعت    براسااس گارارش   .اسات ه دیدگی تلفات و آسیبهای دارای بیشترین  از بخشدیگر، 

در آن اتفااق  رین حوادث از لحاظ شادت صادمات   ت و جدی صنای  داردبین همۀ حوادث را میران بیشترین 
هاای   آسایب  درصاد  40تاا   30عاما   نیروی کار جهان را در اختیار دارد، اماا   درصد 7این صنعت . افتد می
مارتب  باا صانعت    خااطرات  مدر کشورهای در حاا  توساعه،    ،گفتۀ گورکانلی و مونگنبنابر . بار است مرگ

هاایی کاه    هاا و شارکت   کاه ساازمان  د ده تحقیقات نشان می است.دیگر ش برابر صنای  ساختمان سه تا ش
یافتاه و کااربردی دارناد، حاوادث و رخادادهای کااری کمتاری را تجرباه          مدیریت ایمنی و سالمت توسعه

، باه هماین   هاست پروژه در ایمنی بمناس عملکرد اهمیت میران از آگاهی حا  در ساختمان صنعت .کنند می
دهند که چاه از   تحقیقات نشان می. ستا ی در صنعت ساختمان ضرورینیاز به پیشرفت عملکرد ایمندلی  
. منی، رابطاۀ کیفای و کمای وجاود دارد    و چه از لحاظ تجربی، بین فرهنگ ایمنی و عملکرد اینظری لحاظ 

ای از  خلق فرهنگ ایمنی فعا ، عملکرد ایمنای برجساته  تواند با ایجاد جو ایمنی مثبت و سپس  سازمان می
عناوان اهادا    باا  هاایی   دستیابی به فرهنگ ایمنی آموختن گام پیشرفت درترین راه  جام  .خود نشان دهد

عطا  ساازمانی منتهای    نقطاۀ  ها به یا    است که هر مجموعه از گامعملکرد ایمنی ارتقای برای راهبردی 
و  براسااس تحقیقاات پیشاین   بنیاد و  با استفاده از روش تحقیق کیفی دادهقیق در این تحبنابراین، شود.  می

هر گام اساتخرا  و در شاک  یا  ماد       های ها و زیرشاخص با خبرگان، شاخص ساختاریافته نیمهمصاحبۀ 
گیری گلوله برفی بهره گرفتاه شاد کاه در نهایات باا اشابا  باه         در این تحقیق از روش نمونهشود.  میارائه 
بلکاه بیشاتر   ، نیسات  یماو  کاامل  توجه داشته باشاید کاه ایان ماد  فر    . رسیده شده استها  داده کفایت

 گرفت.راهبردی  های توان تصمیم که با آن میگیری  برای پشتیبانی تصمیمست ارچوبی اچ

 .مد  فرهنگ ایمنیفرهنگ ایمنی، عملکرد ایمنی، جو ایمنی، صنعت ساختمان، کلیدی: های  واژه
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 مقدمه

رو، ایمنای یکای از    تأثیر زیانباری بر جامعاه دارناد. از ایان    ،های جدی آسیب گذشته ازحوادث 

. ]21[قتصااد ملای و پایاداری اجتمااعی اسات      مسائ  اساسی در توسعۀ پایدار، سری  و ساالم ا 

دلی  تاأخیر در   بهشود، بلکه  و زخمی شدن کارگران می  کشته موجبتنها  نه یحوادث ساختمان

هاا   به اعتباار شارکت  همراه دارد و  بههای مالی  آالت خسارت رساندن به ماشین  آسیب و ها پروژه

دهد که تحو  ایمنی تاأثیر بسارایی    نرخ تقریباً کاهشی حوادث نشان می .]13[رساند  آسیب می

رسد  نظر می  های اخیر به ، در سا این در عملکرد ایمنی در صنعت ساخت داشته است. با وجود

های بیشتر  پیشرفتوض  ثابتی رسیده و صنعت با مشکالتی در دستیابی به که این پیشرفت به 

 .]16، 9 [مواجهه شده است 

باه  در سراسر جهاان   یناکصنعت خطرو  ]14[اختمان سهم بررگی در اقتصاد دارد بخش س

های فناوری و اجرای اقادامات ایمنای و بهداشات شاغلی،      رغم پیشرفت علی .]15[ رود شمار می

براساس . [2] دارددیگر در مقایسه با صنای   های زیادی دیدگی ن تلفات و آسیبصنعت ساختما

تارین حاوادث از    و جادی  ها، صنعت ساختمان بیشترین حوادث را بین همۀ صنای  دارد گرارش

 ۀایمنای در صانعت سااختمان همیشاه مسائل     . ]11[افتد  لحاظ شدت صدمات در آن اتفاق می

مقایساه  ومیر در  حوادث و مرگشمار بیشترین خطر با افرایش با  یعنوان صنعت بهبوده و  یمهم

ر در صانعت  از حاوادث مرگباا   درصد 1/21در آمریکا حدود  .]12[ها شهرت دارد  با سایر بخش

از ک  اشتغا  کشور را به  درصد 5/8درحالی که این صنعت فق   ]20[افتد  ساختمان اتفاق می

از بیشاتر   2017فات در صنعت ساختمان در سا  در انگلستان، تل. ]17[دهد  خود اختصاص می

از نیروی کاار در صانعت    درصد 29در سنگاپور حدود . ]10[صنای  بود همۀ متوس  تلفات در 

 . ]6[افتد  شغلی در این صنعت اتفاق می از حوادث درصد 40اما  ،ساختمان مشغو  به کارند

طور  بههای ایمن،  ری محی گی در شک    اخیر، نقش فرهنگ ایمنی و جو ایمنیدر چند سا

درک شده است. بسیاری از صنای  با  پرمخاطرههای مشغو  در صنای   توس  سازمان یروزافرون

مقیااس   باررگ بالیای عنوان راهی برای کاهش  بهدر سراسر جهان به فرهنگ ایمنی زیاد قابلیت 

  .]8[ اند روی آورده

 حادثاۀ  بررسی طی در1 اتمی انرژی یللالم نیب توس  آژانس بار نخستین ایمنی واژة فرهنگ

از  .]7[ شاد  بیاان  ایمنای  ضاعی   فرهناگ  فاجعه، وقو  این دالی  از یکی .شد استفاده چرنوبی 

فرهنگ سازمانی است که بر نگرش و رفتار مرباو  باه    ۀفرهنگ ایمنی زیرمجموعدیدگاه کوپر، 
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توانناد   آنها می است که همۀ اشتراک در تعاری  این وجه. گذارد یمایمنی اعضای سازمان تأثیر 

تا آنجا که هرکادام بار درجاات مختلا  نحاوة       بندی شوند انداز باورهای هنجاری طبقه چشم به

بهداشات و ایمنای   کمیتاۀ  . ]18[ تفکر و / یا رفتار مردم در ارتبا  با ایمنی متمرکر شده اسات 

مان، محصاو   : فرهناگ ایمنای سااز   کناد  یما فرهنگ ایمنی را بدین صورت تعریا    1انگلستان

و الگوهای رفتااری اسات کاه تعهاد،      ها یستگیشا، ادراک، ها نگرشفردی و گروهی،  یها ارزش

ایمنی به اعتقاادات  فرهنگ  .کند یممدیریت ایمنی را تعیین سب  و مهارت، سالمت سازمان و 

اصاال  نگارش و    .]4[ ریس  و ایمنی اشااره دارد  در زمینۀهای گروهی از افراد  اساسی و ارزش

هاا را کااهش دهاد و     تواند تا حد زیاادی خساارت   ، میباورها و رفتارهای جدید در اذهانایجاد 

 .]1[سبب افرایش ایمنی شود 

 ساختمانیپروژۀ فرهنگ ایمنی  -

 گروهای  و فاردی  های شیوه و ها نگرش هنجارها، باورها، از ای مجموعه ساختمانی ایمنی فرهنگ

 باا  ماردم  عماوم  و قارار گارفتن کاارگران     معرض کاهش در و ایمنی ریس  با کاهش که است

  .]22[ساختمانی مربو  است  محی  در ناایمن اقدامات و شرای 

ساختمانی از قبی  فعالیت مدیریت، فرایناد سااخت،    یها پروژهاصلی  یها یژگیوبا توجه به 

انی پروژه موقتی، موضوعات محیطی و فعالیت مدیریت سایت، فرهنگ ایمنی پروژه ساختم گروه

فرهناگ   متفااوت باشاد.  اجارای  از فرهنگ ایمنی سازمان از لحاظ اصاطالحات محادوده و    باید

، رفتارهاا و هنجارهاای افاراد و    هاا  ارزش، عقایاد،  هاا  شیگراترکیبی از  ،ساختمانیپروژة ایمنی 

و  اسات سااختمانی )هام کاارگران و هام مادیریت(      گاروه پاروژة   مختل   یها بخشاز  ها گروه

بر تعهد، سب  و  کند یمو نمو پیدا  ردیگ یمساختمانی شک  پروژة ی در محی  تدریج صورت به

و افراد موجود در پروژه، برحسب عملکرد ایمنی  ها بخشو کارایی چگونگی رفتار و واکنش همۀ 

پاروژه متولاد   گاروه  سااختمانی هماراه باا ایجااد     پروژة فرهنگ ایمنی  .گذارد یمموجود، تأثیر 

، عقایاد،  هاا  شیگرااز سه بخشِ  ییها یورود ۀلیوس بهتدریجی  صورت به  طور معمو بهو  شود یم

مد  فرهنگ  1شک  . ]5[ کند یمیت و نیروی کار نمو پیدا مدیر انداز چشمو رفتارها از  ها ارزش

 .دهد یمایمنی ساختمانی را نشان 
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  .]3[  . مدل فرهنگ ایمنی ساختمانی1شکل 

 افرایش پیروی از ایمنی

 افرایش مشارکت ایمنی

 

 
 افرایش دانش ایمنی

 افرایش انگیرش ایمنی

 

 

 شرای  ایمنی بهبودیافته

 فرد
 شرایط )موقعیت( ایمنی:
 ممیری مفهومی )ادراکی(

 

 شناسانه روانفاکتورهای 

 درونی

 

 

 محیط/ وضعیت
 م مدیریت ایمنی:سیست

 ممیری عینی

 
 رفتار

 رفتار ایمنی:
رفتاری یبردار نمونه  

 

 محتوی

 

 برنامۀ ایمنی سایت

 

بازرسی هفتگی سایت برای خطر 

 و ریس 

برگراری نشست ایمنی و تخصیص 

 کار اصالحی

اشتباهات برای دلی    یوتحل هیتجر

 و مسئولیت

توسعۀ استراتژی اجتناب و بازخورد 

 طراحی

 زخورد اجرا و آموزشبا

بازنگری برنامۀ 

 ایمنی 

 

برگراری جعبه ابرار 

 هفتگی،

برگراری 

کاری  یها یبازرس

 منظم

فاکتورهای قاب  مشاهدة 

 بیرونی

 

 

 آمادگی فرهنگی موجود 
 

بدست آوردن مدیریت و 
حمایت نیروی کار و 

 مال 
 

ی ساز آماده
 ی رفتاریها ستیل چ 

 

 مبنا امۀ و ایجاد برن مشاهده تیهدا

فراهم کردن بازخورد و ایجاد 
 اهدا 

 تغییر محی ، تجیهرات یا سیستم

نظارت بر عملکرد و بازنگری 
 ها ستیل چ 

فرهنااااگ ایمناااای 

بهبودیافته، اثربخشی 

افرایش یافته سیستم 

مااادیریت ایمنااای،  

ارتقاااای رفتارهاااای 

ایماان، کاااهش ناارخ 

 حوادث
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 ایمنی فرهنگ جادای -

 باا  همکااری  باه  توجاه  باا  آورد، را گرد هام مای   سازمان ی  درون سطو  همۀ که فرایندی هر

کسای   هار  کاه  شود مشترک، در نهایت به این موضو  منجر می هد  به دستیابی برای یکدیگر

 کار، در مح  سالمت و ایمنی .کرد خواهد تقویت را سازمانی فرهنگ باشد، واال ارزشکه دارای 

 .]19[ یابد دست هد  این به تواند می که است مدیریت جرو حوزة فعالیت

 .]19[ است آمده زیر در مهم عناصر از بعضی. است بسیاری عناصر شام  ایمنی فرهنگ ایجاد روند

  .بارای   اسات  ممکان  و اسات  عما   در اساسی گام اولین اینکسب تعهد مدیریت ارشد

 و تغییار  باه  نیااز  از باید آنها .شود ارائه مدیره تأهی جلسه ی  درآنان  کسب تأیید و تعهد

 و مساتقیم  هاای  هریناه  اشااره باه   اسات  ممکان  .شاوند  مطلا   تغییراتی چنین از حمایت

 هاا  هرینه کاهش که واقعیت این بر تأکید مناسب باشد، باان سازم حوادث برای غیرمستقیم

 دارد.نیاز مدیریت ارشد ئمی داموضو  به تعهد  این نیاز به توجه بیشتر به تغییرات دارد.

  .اعتمااد زماانی باه    .باشاند  داشته اعتماد باید افراد تغییر، پذیرفتن برایایجاد اعتماد 

 باه  شارو   و کاار  هم با سازمان درون مختل  یابد که سطو  آید و افرایش می وجود می 

 کنند. کسب موفقیت

 کناد،  مای  اجارا  را  طار  این که فردی .ای ارزیابی مقایسه های روش یا خودارزیابی 

ارزیاابی   مانناد  هایی روش و خودارزیابی طریق از باید ایمنی، و بهداشت متخصص مانند

 .باشد مؤثر مدیران پیشرفت تحری  در بتواند تا کند پیگیری ای مقایسه

 یمنیا ۀتیکم کارکنان و اعضا کارکنان، ندگانینما ت،یریمد سطو  ۀهم. تیریمد آموزش 

 صیتشاخ  مانند ییها نهیزم در این آموزش هم دارند؛ ازین آموزش زا یسطوح به بهداشت و

 .گروه جادیا و ارتبا  یبرقرار در است و هم یمنیا یها روش و یقانون الرامات خطر،

  مادیر  یاا  سرپرست ی  توس  ابتدا که در ایمنی و بهداشت اجرایی کمیتۀاجرایی. کمیتۀ 

 ارشد مهندس مانند متخصصان، و ارکنانک نمایندگان مدیریت، شام  و گیرد شک  می ارشد

 وکارده  عما    مدیر عنوان به باید ایمنی و بهداشت ارشد متخصص شود، باید ایجاد شود. می

 تاالش اضاافی   از فاراهم و  را مسایر  و دساتورالعم   کمیتاه  این کند.  را سازماندهی کمیته

 .باشد را داشته کارها دادن انجام برای اختیار مناسب باید کمیته اساساً،. کند می جلوگیری

 در افراد که است ایمنی فرهنگ های ویژگی ترین مهم از یکی اینانداز مشترک.  چشم 

 باا را  ایمنای  عملکارد  بهباود  باه  نیاز دربارة مشابه خود احساسات و ها خواسته ،سازمان

 گذارند. یکدیگر به اشتراک میبا  ها روش و ها سیاست از پیروی
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  .شود مشخص و تعری  باید سازمان پایین به باال از هرکس عملکرد و نقشتعریف نقش.  

  .معرفای  بایاد  ایمنای  و سالمت برای فردی مسئولیت شناسایی سیستم ی مسئولیت 

 کارگران مختل  یها گروه یبرا را یشغل یمنیا مشخصات است ممکن موضو  نیا .شود

 ایمنای  صاات مشخ الراماات  باا  تطاابق  برای است ممکن خاص های گروه .کند کپارچهی

 .باشند نیاز داشته آموزش به شغلی

  .وجاود داشاته   بازخورد باید برای هر سیستمی که برای تغییر طراحی شده است،بازخورد 

 و حاوادث  کاهش صورت به الراماً بازخورد .دهند را نشان می تغییرات چگونگی . بازخوردباشد

  .بازند یدستکار یبرا و ستندین عملکرد از یواقع معیاری ،موارد نیا رایز نیست، بیماری

 توسا   هاا  تیا موفق شاناختن  تیرسام  باه  شنناخت..  رسمیت به برای ها یمش خط 

 در تیموفق .ردیگ قرار سازمان در یرشد به رو روند در دیبا افراد و ها بخش ها، دپارتمان

 باا  و بررسای شاده   ساازمان  داخ  در دیبا یمنیا و سالمت با مرتب  اهدا  به یابیدست

 یاساتانداردها  یعماوم  شاناختن  تیرسم به آن تأکید شود.بر   مراسم وایر درج اعطای

  .دهد یم شیافرا را ندیفرا ک  اعتبار ر،یجوا جادیا قیطر از یمنیا و سالمت یباال

 در زمیناۀ  یآگااه  کاار،  روشآشانایی باا    منظور به دیبا همه. شروع و یآگاه آموزش 

 تیا عموم دیا با طار   آغااز  .ندیبب آموزش د،عملکر یریگ اندازه ابرار و یمنیا و بهداشت

 .باشد شرفتیپ به همه تعهد دنبا  به و داشته زیادی

  .بایاد  موجاود  مختلا   هاای  فعالیات  از ناشای  ةشاد  هیتوصا  تغییارات تغییرات فرایند 

 .شود می منجر طر  اعتبار دادن دست از به کار این نگرفتن انجام .گیرند انجام سرعت به

 طاور   باه  بایاد  فرماندهی کمیتۀ به گرارش و عملکرد گیری اندازه گیری عملکرد. اندازه

 .مستمر صورت گیرد

 .گارارش  ها خبرنامه و رسانی اطال  تابلوهای پوسترها، طریق از باید نتایج گزارش نتایج 

 .شود بحث اداری جلسات در باید پیشرفت های گرارش ةدربار :شود

 .و سیساتم  اصاال   باازخورد،  مانظم،  تتقوی طر ، ارائۀ هر با تقویت و ارزیابی مجدد 

 دارد.ضرورت  مجدد ارزیابی

 روش تحقیق

روش، از  از نظار و  تحقیقاات کااربردی   از نو  ،بندی برمبنای هد  حاضر براساس طبقهتحقیق 

  .است تحقیقات کیفی نو 
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شناخت و درک تجارب افاراد از رویادادها و   ش روشی است که هدف بنیاد داده یپرداز هینظر

هد  این مطالعه نیر شناخت و درک تجارب افراد و تفاسایر آناان   . ر بستری خاص استوقای  د

کاه موضاو     آنجاا منظور دستیابی به مادلی در ایان حاوزه اسات. از     بهفرهنگ ایمنی زمینۀ در 

 ۀدامنا  بعضااً  آن باه  مرباو  موجاود   هاای  هو نظری ها مد و است نسبت جدید  بهفرهنگ ایمنی 

فرهناگ ایمنای از    در زمیناۀ منظور دستیابی به مادلی جاام     بهیق در این تحق ،ی داردمحدود

 استفاده شده است. 1ادیبن داده یپرداز هینظرکیفی راهبرد 

 ند از:ا داده در این تحقیق عبارت یآور جم ابرارهای  نیتر یاصل

 ای؛ مطالعات کتابخانه 

  ساختاریافته.نیمۀ مصاحبه 

. مصاحبه با خبرگان باا  است شدهاستفاده  افتهیساختار مهینمصاحبۀ در این تحقیق از روش 

پروژه، مادیر ایمنای، پیمانکاار( صاورت گرفات تاا بتاوان         مختل  )مدیرعام ، مدیر یها سمت

 .مختل  استخرا  کرد یها دگاهیدنظر را از  مورد یها چالش

 .]نگارنده[ ساختاریافته نیمهمصاحبۀ  سؤاالت. 1جدول 

 مورد نیاز است؟برای تعالی عملکرد در ایمنی راهبردی هایی تحت عنوان اهدا   ایمنی، چه شاخص به نظر شما برای دستیابی به فرهنگ -1
راهبارد  ، به نظر شما ساازمان بارای ایجااد    پاسخ مثبت استدانید؟ اگر  برای فرهنگ ایمنی میضروری  یایمنی را شاخصتوسعۀ راهبرد آیا  -2

 دارد؟نیاز هایی  ایمنی به چه مؤلفه
 توان این ارزیابی را انجام داد؟   هایی می دانید؟ با چه ابرارها و روش فرهنگ ایمنی می یرهنگ ایمنی موجود سازمان را الزمۀ ارتقاآیا ارزیابی ف -3
 توان به این هد  دست یافت؟ در پیشبرد اهدا  فرهنگ ایمنی کارساز است؟ چگونه میدرک شفا  افراد از اهدا  ایمنی  آیا -4
 توان جو ایمنی مناسب را در سازمان ایجاد کرد؟ گذرد؟ چگونه می میجو ایمنی  مسیر فرهنگ ایمنی از آیا -5
 بر جو ایمنی در سازمان تأثیرگذارند؟ یچه عوامل -6
منظاور   باه است، فرهنگ ایمنی نیازمند عناصر مناسب در سازمان بهینه طور که گیاه رو به رشد نیازمند عناصر مناسبی در خاک برای رشد  همان"

  "برای تعالی است. آن  ساندن پتانسی  واقعیبه حداکثر ر

 عناصر مناسب برای به حداکثر رساندن پتانسی  واقعی فرهنگ ایمنی برای تعالی در سازمان چیست؟ -7
 ؟کرد کنتر  آن را توان یم چگونهنقشی دارد؟ چه فرهنگ ایمنی توسعۀ و رسیدگی به آنها در  بندی آنها های ایمنی، اولویت تشخیص چالش -8
 توان به بهبود مستمر و مداوم در فرهنگ ایمنی دست یافت؟ نه میچگو -9

 تحقیقآماری جامعۀ  -
هاای   تحقیق حاضر، خبرگاان متخصاص در زمیناۀ فرهناگ ایمنای در شارکت       آماریجامعۀ 

صورت تصادفی باه روش گلولاه برفای صاورت      بهاند که انتخاب آنان  محور ساختمانی بوده پروژه

  مورد نظر رسیده است.نمونۀ به حجم  پذیرفته که از طریق اشبا 

                                                            
1. Grounded theory 
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 مدل مفهومی تحقیق 

 

 یریگ نمونهروش 

گیری گلوله برفی بهره گرفته شد که در نهایت با اشبا  به کفایات   در این تحقیق از روش نمونه

خبرگاان  این بخش انتخااب  هد  . استدر ی  بخش انجام گرفته  یریگ نمونه ها رسیدیم. داده

. مصاحبه با افرادی صورت گرفات کاه از نظار    استموجود  یها چالشبرای مصاحبه و استخرا  

بودند. پس از هر  فرهنگ ایمنیزمینۀ در زیادی و دانش تجارب یا خبرگان دیگر دارای استادان 

.  کنددیگری را در این زمینه معرفی خبرة درخواست شد تا در صورت امکان فرد فرد مصاحبه از 

. نشاد قبلای افاروده    یهاا  مصااحبه تا جایی ادامه یافت که مطلب جدیدی بر مطالب  ها صاحبهم

 15تعاداد  نفار باود کاه از ایان      25شده برای ایان مرحلاه از تحقیاق     گرفتهتعداد افراد در نظر 

 (.2)جدو  موفق صورت گرفت مصاحبۀ 

 های خبرگان . ویژگی2جدول 

 تحقیق های داده

شاده از ادبیاات موضاو  و     اساتخرا  های تأثیرگذار بار فرهناگ ایمنای     ها و زیرشاخص شاخص

 ند از:ا مصاحبه عبارت

 تخصص سابقۀ کار تعداد سمت شغلی

 مدیریت ایمنی سا  10-15 3 روژهمدیر پ

 HSE سا  10-15 8 مدیر ایمنی

 اجرا و نظارت سا  8-12 4 پیمانکار

 متغیر مستقل:

 فرهنگ ایمنی

 

 
 

 :متغیر میانی

 ارتقای عملکرد ایمنی

 

 :متغیر وابسته

 موفقیت مدیریت پروژه

 

 :گر متغیر تعدیل

مقیاس، ماهیت و نو  پروژه، 

 وضعیت اقتصادی کشور

 

 جلب رضایت کارفرما 

 اتمام پروژه در زمان مقرر 

 اتمام پروژه با بودجۀ مقرر 

 نفعان رضایت ذی 

 افرایش کیفیت 

  ... 

 جو ایمنی

 مشارکت

 ارشدتعهد مدیریت 

 آگاهی پرسن 

 نظارت
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 .]هنگارند[ های فرهنگی ایمنی ها و زیرشاخص . شاخص3جدول 
 شده از مصاحبه استخراجهای  شاخص پیشینۀ پژوهششده از  استخراجهای  شاخص

  ایمنیراهبرد  ۀتوسع -1
  هد 
 های اصلی ارزش 
 انداز چشم 
 اهدا  کوتاه و بلندمدت 
 مقصودها 
 بازاریابی 
 ابتکارات 
  ایمنی یارتقاسیستم پاسخگویی 
 تشخیص و توانمندسازی عوام  تغییر 
 گیری/ تنظیم اندازه 
  مستمربهبود 

  ارزیابی فرهنگ ایمنی موجود سازمان -2
 مصاحبه 
 های ایمنی تحلی  داده 

  های ایمنی موجود ارزیابی طر 
 ادراکات 

  درک شفاف افراد از ایمنی -3
 
  ایمنی یارتقاگروه کارگاه شفافیت برای 

  ایمنی یارتقاگروه ایجاد 
  تعالی ایمنیگروه برای ها  گامراهبرد توضیح 
 برای کارکنان ها شفا  گام هیتوج 

  جو ایمنی -4
 تعهد 
 توجه 
 همکاری 
 هدایتگری 

  ایجاد ساختار و ترکیب درست ایمنی -5
 
 
 
 )پاسخگویی فعا  )پیشگیرانه 
 پذیری آسیب 
 

  

 اشتیاق 
 تمرکر 
 انتظارات 
 تقویت 
 ارتباطات 
 گیری اندازه 
 )اعتماد )عام  پیونددهنده 

  کنترل -6
 
 
 انگیرش 

  گیری بهبود ایمنی هد 
  بهبود ایمنیاتخاذ گام 
   ها ایمنی مبتنی بر رفتار به گامتبدی 

  بهبود مستمر -7
 
 
 
 حمایت در تمام سطو  سازمان 
 ها ایت کارکنان جدید به سمت گامهد 

 های در دست اقدام بهبود ایمنی گام 
 گیری برای شناسایی  تمرکر، تأثیر، شنیدن و اندازه

 ای فرهنگ ایمنی موقعیت لحظه
  ایمنی یارتقاگروه توالی برای برنامۀ 
 ای پیشرفت حرفه 
 ارزیابی مجدد 
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هاای   هاا و زیرشااخص   شکا  دانشی: اطالعاات موجاود در ساتون سامت راسات شااخص      

است. بعد از مصااحبه، هایش شاخصای باه      های دیگر پژوهشو  پیشینۀ پژوهششده از  استخرا 

های جدیدی  یرشاخصها، ز اما مصاحبه ،آمده از تحقیقات پیشین اضافه نشد دست بههای  شاخص

 د.شو د که در ستون سمت چپ جدو  باال مشاهده میهای پیشین افرودن را بر زیرشاخص

 بحث

با هایی  آموختن گامدستیابی به فرهنگ ایمنی  پیشرفت برایمسیر ترین راه برای پیمودن  جام 

 . (3)شک   است عملکرد ایمنی یارتقابرای راهبردی اهدا  عنوان 

 
 .]نگارنده[ها  نقاط عطف در مسیر گام. 3شکل 

عملکارد ایمنای( حرکات     یارتقابرای راهبردی ها )اهدا   اگر رهبران تصمیم بگیرند با گام

توان از آنهاا   شود که یا می هایی می را طی کنند. این مسیر شام  گام پیشرفتکنند، باید مسیر 

از  . هار مجموعاه  کارد بررسای  آنها را ترتیب  بهاند( یا  ه)اگر تاکنون با موفقیت کام  شد گذشت

و اجرا که برای را خواهید دید در ادامه مدلی شود.  عط  سازمانی منتهی مینقطۀ به ی  ها  گام

پیشارفت بادین صاورت    (. 4)شاک   فرهنگ ایمنی در جهت تعالی پیشنهاد شده اسات   یارتقا

 بندی شده است: فهرست

فرهنگ 

 ایمنی
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 .]نگارنده [ هنگ ایمنیفر یارتقا. مدل 4شکل 

ی
ی ایمن

استراتژ
 

  
نقطه عط

1
 

 1گام 
 هد  1.1
 های اصلی ارزش 2.1
 انداز چشم 3.1
 اهدا  کوتاه و بلندمدت 4.1
 مقصودها 5.1
 بازاریابی 6.1
 ابتکارات 7.1
 سیستم پاسخگویی تعالی ایمنی 8.1
 عوام  تغییر تشخیص و توانمندسازی 9.1
 گیری/تنظیم اندازه 10.1
 بهبود مستمر 11.1

ی عملکرد
ارزیاب

 

  
نقطه عط

2
 

 2گام 
 های ایمنی موجود ارزیابی طر  1.2
 ادراکات 2.2
 ها مصاحبه 3.2
 های ایمنی تحلی  داده 4.2

ت
شفافی

 

  
نقطه عط

3
 

 3گام 
 (SETوه تعالی ایمنی )ایجاد گر 1.3
توجیه کردن استراتژی گروه تعالی  2.3

 ایمنی
 کارگاه شفافیت گروه تعالی ایمنی 3.3
توجیه کردن کارکنان اهدا   4.3

 استراتژی  برای تعالی عملکرد ایمنی.

  

ی
جو ایمن

نقطه  

  
عط

4
 

 4گام 
       تعهد 1.4

 همکاری 3.4
       توجه 2.4

 یتگریهدا 4.4
  

ی
ساختار ایمن

 

نقطه 

  
عط

5
 

 5گام 
 اشتیاق 1.5
 تمرکر 2.5
 انتظارات 3.5
 پاسخگویی پیشگیرانه 4.5
 تقویت 5.5
 پذیری آسیب 6.5
 ارتباطات 7.5
 گیری اندازه 8.5
 اعتماد )عام  پیونددهنده( 9.5

بهبود مستمر
 

  
نقطه عط

7
 

 7گام 
 های در دست اقدام بهبود ایمنی گام 1.7
گیاری بارای    تمرکر، تأثیر، شنیدن و انادازه  2.7

 ای فرهنگ ایمنی شناسایی موقعیت لحظه
 حمایت چندسطحی 3.7
 برنامه توالی برای گروه تعالی ایمنی 4.7
اندازی: هدایت کارمند جدید باه سامت    راه 5.7
 ها   گام
 ای پیشرفت حرفه 6.7
 ارزیابی دوباره 7.7

کنتر  عملکرد
 

  
نقطه عط

6
 

 6گام                            
 گیری بهبود ایمنی هد  1.6
 اتخاذ گام بهبود ایمنی 2.6
تبدی  ایمنی مبتنی بر رفتار باه   3.6
 ها گام
 انگیرش 4.6
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محنور   های پنروژه  راهکارهای اجرایی پیشنهادی برای ارتقای سطح فرهنگ ایمنی در شرکت

 ساختمانی

غیارممکن اسات.   راهباردی  ، تنظیم هدفی بدون راهبرد ایمنی داشته باشید.راهبرد یک  .1

هاا دارای اهادا ،    انایمنی هساتند. ایان ساازم   راهبرد طور کامالً واضح فاقد  به ها، سازمان اغلب

اینها در واق  چارچوبی ندارند که آنها را گرد هام  همۀ اما  ،ها و معیارهایی هستند آرزوها، برنامه

ارتقا تمرکار و از  گیری دستیابی به  بر اهدا  صحیح و قاب  اندازهتوان  میبه کم  راهبرد آورد. 

 .کردجلوگیری  شکست

 :1گام  اهداف 

 ؛"دستیابی به موفقیت" مفهوم به "شکست اجتناب از" مفهوم گذار از 

  ایمنی؛واژة در واژة ارتقا گنجاندن 

 کلی؛ راهبردیهای ایمنی حو   فعالیتهمۀ کردن  راستا هم 

 به سمت موفقیت؛ شدنیفراهم کردن مسیر شفا  و تکرار 

 راهبردیدستیابی به اهدا   منظور بهو ترغیب رفتارهای مح  کار  اتحاد. 

 تژی ایمنی:های توسعه استرا روش

 ایمنیراهبرد های چندگانه برای ایجاد  آموزش و کارگروه رهبری یا کارگروه 

 ای تعیین کنید که در حا  حاضر چاه فرهناگ ایمنای    .آغاز خود را ارزیابی کنیدنقطۀ . 2

 نیاز است. نقطۀ های مضاعفی برای ارتقا توان استفاده کرد و چه قابلیت میدارید، از چه نقا  قوتی 

 گیری پیشرفت بیشتر استفاده کنید.  مبنایی برای اندازه عنوان بهآن  ود را دریابید و ازشرو  خ

 :2گام  اهداف

 ؛خود  فهم و تحسین وضعیت فعلی فرهنگ ایمنی 

 گذارد؛ تعیین آنچه در حا  حاضر بر فرهنگ تأثیر می 

  ؛ها های ایمنی موجود برای استفاده احتمالی در گام ها یا کمیته گروهارزیابی 

 های احتمالی؛ های ایمنی موجود برای پیشرفت ارزیابی برنامه 

 گیری پیشرفت. ایجاد مبنایی برای اندازه 

 های ارزیابی: روش

 های ایمنی موجود؛ ارزیابی برنامه 

 نظرسنجی مفهومی؛ 
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 ها؛ گروه هایی با افراد و مصاحبه 

 های ایمنی. تحلی  پارِتو از داده 

، اعضای فرهناگ را  کنیدرا تنظیم  خود  ایمنیهبرد را .هدف را واضح و شفاف سازید. 3

هاای   نای و پیشارفت  سازمان داده و تعلیم دهید تا تعااری  ابتادایی ایم   راهبرددر هر سطح در 

ها  گام را که و رسیدن به آنچه یساز هد اولیۀ ویژه، فرهنگ، مهارت  طور بهرا بیاموزند.  ضروری

از ساازمان   و نحوة ساود باردن   فت را توضیح دهیدنامیم آموزش دهید. دالی  بهبود و پیشر می

هاا   گاام  براسااس ایمنی تشکی  دهید تا سازمان را ارتقای  گروه. ی  را بیان کنیداین پیشرفت 

 هدایت کند.

 :3گام  اهداف

   ها؛ هدایت گام منظور به ایمنیارتقای  گروهطراحی یا ایجاد ی 

   ها؛ چیستی و چگونگی گام دربارةایجاد انتظارات شفا 

 ایمنی )هماهنگی در میان افراد(؛بارة هماهنگ کردن تفکر در 

  شناسی ضروری؛ و روشتعری  اصطالحات 

  ایمنی.ارتقای آغاز 

 های ایجاد شفافیت: روش

  ای جدید؛ ایمنی موجود و /یا تنظیم کمیتهکمیتۀ ارزیابی 

 تعلیم )آموزش(؛ 

 کارگاه؛ 

 .توجیه نیروی کار 

 طوری ، بهخشیدبیا ارتقا بکنید را ایجاد  یسازمانجو  .دجو صحیح ایمنی را ایجاد کنی. 4

 که در آن فرهنگ ایمنی به بهترین نحو شخصی رشد کند. 

 :4گام  اهداف

  ایمنی؛ارتقای ایجاد تعهد برای 

  توجه نشان دادن به یکدیگر؛براساس هدایت اقدامات ایمنی 

  سطو  مختل ؛ایجاد بنیان و تشویق برای اقدامات مبتنی بر همکاری در میان 

  شیوة کم  به یکدیگر برای بهبود عملکرد؛ عنوان بهایجاد هدایتگری 

  های هدایت ایمنی؛ افراد از نظر مهارتهمۀ تعلیم 
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 گر برای رشد فرهنگ ایمنی. ایجاد محیطی هدایت 

  های ایجاد جو ایمنی: روش

  ایمنی. یارتقا گروهکارگاه 

  ایمنی؛ارتقای اعالم تعهد به 

 ی از آمارها به افراد؛تغییر هد  ایمن 

 ها و ابرارهای ارتباطاتی برای تشویق همکاری؛ ایجاد کانون 

 .آموزش 

مطمائن شاوید کاه فرهناگ دارای      .ساختار و ترکیب صحیح ایمنی را ایجاد کنید. 5

 شوند. استفاده نوسازی میکه این عناصر  ایمنی است و اینارتقای عناصر ضروری برای رشد 

 : 5گام  اهداف

  برای همه رخ دهد؛ممکن است اد در این مورد که حادثه کردن همۀ افرمتقاعد 

  ایمنی باید رسید؛ یاینکه چگونه به ارتقابارة گرایانه در تعیین انتظارات واق 

 ؛بندی آنها اولویتبر مسائ  صحیح و تمرکر  گیآموزش فرهنگ چگون 

  د؛شون مثبت تقویت می صورت بهحصو  اطمینان از اینکه اقدامات مطلوب 

 های ارتباطات ایمنی؛ بهبود مد  و رسانه 

  ایمنی. یبرای برانگیختن انگیره برای سفر به قصد ارتقاراهبرد توسعۀ 

  :ی ایجاد ترکیب ایمنیها روش

 آموزش؛ 

 کارگاه؛ 

 ریتاأث کنترلی برای رویارویی با مسائ  مربو  به شرای  و اقدامات مشترکی که بر ایمنی . 6

 به آنها رسیدگی کنید. نوبت بهبندی کرده و  تان را اولویت ئ  ایمنیمسا گذارد فراهم کنید. می

 :6گام  اهداف

  ؛مخاطراتتقویت توانایی فرهنگ در تشخیص 

 برای حداکثر اثربخشی؛مخاطرات بندی  تقویت توانایی فرهنگ در اولویت 

  ؛مخاطراترسیدگی به  منظور بههای عملی  برای توسعۀ نقشهایمنی  یارتقا گروهآموزش 

  های عملی فعلی؛ نقشهمخابرة برای ایمنی ارتقای  گروهکم  به 

  های عملی؛ رشد در جهت موفقیت نقشهمخابرة برای ایمنی ارتقای  گروهکم  به 



 441 ...محور ساختمانی  های پروژه فرهنگ ایمنی در سازمان یسازی و ارتقا مد  پیادهمعرفی 

 ها؛ با گامکردن ایمنی مبتنی بر رفتار  راستا هم 

 های عملی. انگیرشی با موفقیت نقشهراهبردهای کردن  راستا هم 

 :  ی کنترلها روش

 حادثه؛ -های بررسی تحلی  داده 

 تحلی  پارتو؛ 

 های عملی؛ ایجاد نقشه 

  جرئیات نقشه عملی و معیارهای پیشرفت.مخابرة 

پیشرفت و  .مداوم ایمنی را ارتقا بخشد طور بهتواند  ایمنی شما میاکنون فرهنگ . 7

 نحاو مناساب و باا    باه و تشاخیص دهیاد و   کنیاد  گیری  و تنظیم  موان  را دوباره ارزیابی، اندازه

 شود.  رو ها نیازهای در حا  تغییر روبانعطا  ب

 :7گام  اهداف

  ،؛گام به گامتنظیم انتظارات در زمینۀ  بهبود مداوم 

 های حمایتی؛ یکپارچه کردن سطو  سازمان در فعالیت 

  ایمنی؛ارتقای  گروهایجاد ی  نقشۀ گردش برای 

 ها برای کارمند جدید؛ یابی گام ایجاد جهت 

 ایمنی و رهبران فرهنگی؛ارتقای  گروهای بهبود برای  حرفههای  تعیین فعالیت 

  ایمنی؛راهبرد تهیۀ راهنماهایی برای اجرای 

 های بهبود. پیشنهاد وظای  در حا  اجرا برای تشخیص فرصت 

 :  ی بهبود مستمرها روش

 ارزیابی؛ 

 های بهبود؛ های عم  برای بررسی مشکالت یا فرصت نقشه 

 یا حرفه بهبود مطالب به یابیدست ای دادهایرو در حضور. 

  یریگ جهینت

 کما   یریا ر برناماه . اسات  یریا ر برنامه مستلرم یمنیفرهنگ ا ریدر مس سازمان یواقع حرکت

 سااختن  مطلا   نیحا  در نیهمچن و داشت ذهن در را راه یکل ۀنقشقب  از شرو ،  که کند یم

 یریا گیپ باه  باودن  عهاد مت در آنهاا  به و افتیدر کام  طوراست به یضرورکه  راآنچه  ان،گرید

 . کردکم   یمنیفرهنگ ا یارتقا
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 باا . کارد  تیا رعا بیا ترتبه دیبارا  ها گاماست.  یاریبس تجارببرآمده از  کار های گام بیترت

 یقبلا  هاای  گاام  از. کارد  یابیحوزه از عملکرد را ارز آن  یفعل تیوضع دیبا دیجد گام به دنیرس

 . دیکن ینیفق  آن را بازب دیافتیبهبود  یبرا یا دهیو اگر ا دیبگذر

. اسات  یراهبارد  یهاا میتصم یبرا یچوبارچ شتریبلکه ب ست؛یفرمو  کام  ن  ی مد  نیا

 یشادن اعماا   یجهاان  اسیا مقبهبود در  یبرا یفرمول شیکه ه فردندمنحصربه قدرآن ها سازمان

 هنگام نیهمچن. داشت خواهد یبهتر ۀجینت سازمان، باروند  نیا شتریب هرچه یهماهنگ. ستین

و  باود قاوت    نقاا  دنبا به دیبا ،یضرور موارد یابیارزو   یمنیعملکرد ا یفعل یهاضع  یابیارز

 .نهاد آنها بر را کار یۀپا
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