
 بسمه تعالی  

   
 ،ملی یافته اهی نوین ژپوهشی وآموزشیکنفرانس دومین 

 ، شهرسازی و محیط زیست اریانعمران،معماری 
 تهران   -1396ماه       شهریور 24

 گرانماهیفرهیخته   
گاهنعلی قلعه نوی، منصور ، معین یونسی رهوی   ی

 بدینوسیله هب پاس فعالیت ژپوهشی ارزشمنداتن رد اراهئ مقاهل 
 

زه گیری عملکرد ایمنی   ضرورت معرفی و استفاده از شاخص اهی اندا

 رد دومین کنفرانس ملی یافته اهی نوین ژپوهشی وآموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست اریان
 

 شده است این گواهیناهم تقدیم حضوراتن می گردد پوستر      پذریفته      هک با اتدیی کمیته داوری هب صورت اراهئ
 

گام با ایفا نقش ممتاز جهت آینده ای بهتر آرزومند است  گاهن یکتا، بصیرت ، داریت هم  ازی
 

ر نمادیی  ز اهی کشور اریان اسالمی پدیدا  امید است با تدبیرو تعمق افق روشنی رد تحقق چشم اندا
 

 .ژپوهشگران ارجمند همچنان پذریای اندیشه اه و خالقیت اهی شما  هستیم 

مقاهلگواهیناهم پذریش   
www.ircivilconf.ir 

رئیس کنفرانس  
رپوفسور کریم زارع   

 دبیراجرایی کنفرانس 
 مهندس سجاد جلیلیان  



 گیری عملکرد ایمنیهای اندازهضرورت معرفی و استفاده از شاخص

 3، علی یگانه2نوی، منصور قلعهو*1معین یونسی هروی

 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه فردوسی مشهد -1

 یار گروه عمران دانشکاه فردوسی مشهددانش -2

 مدیریت ساخت دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و  -3

 

 

 چکیده

یکی از مهم ترین موارد صنعت ساخت و ساز، توجه به ایمنی و سالمت کارگران و محیط کار می باشد. سالمتی منبع 

پروژه های عمرانی با توجه به فراگیربودن و گستردگی آن ها در اغلب مهمی برای کمک به اقتصاد و رفاه اجتماعی است. 

وجود خطرات و عوامل زیان آور گوناگون در کارگاه های  جهان در صدر فعالیت های حادثه آفرین قرار داردکشورهای 

کشور ما نیز از این  .اجرایی، صنعت ساخت و ساز را تبدیل به یکی از مخاطره آمیز ترین صنایع در سطح دنیا نموده است

در مبحث ایمنی و کلیدهای ای ایران دارد. در حوادث حرفهامر مستثنی نبوده و متاسفانه صنعت ساختمان سهم عظیمی 

موفقیت آن و دالیل عدم اجرای آن ها در ایران، تحقیقاتی صورت گرفته است. موضوعی که می توان گفت در تمامی آن ها 

ه ارگاه ها و بنادیده گرفته شده و یا هنوز فرصتی جهت بررسی آن به وجود نیامده است، ابزارهای اندازه گیری ایمنی در ک

های سنجش ای در موضوع شاخصی کتابخانههدف این پژوهش که به صورت مطالعهخصوص شرکت ها در ایران است. 

اختمانی های ساست، رسیدن به راهکاری جدید برای ارتقاء سطح ایمنی در کارگاهایمنی در کشورهای پیشرفته انجام پذیرفته

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ابزارهای سنجش ایمنی از قبیل نرخ دی است. های اقتصابا استفاده از اهرم انگیزه

تواند تاثیرگذاری مثبتی در بهبود وضع ایمنی صنعت ساختمان و مجاب کردن های موجود، میتعدیل تجربی، با وجود کاستی

بت ق و تنبیه مالی آنان در صورت عملکرد مثپیمانکاران و کارفرمایان این عرصه به توجه بیشتر به این موضوع از طریق تشوی

 یا منفی داشته باشد.
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 مقدمه .1

های موضوع ایمنی معموال از اولین روزهای تکامل پروژه مورد چشم پوشی و غفلت قرار می گیرد. به دلیل محدودیت

به عنوان اولویت در نظر گرفته می شود. با این وجود اهمیت ایمنی در دهه های اخیر درک و به  زمان و هزینه، به ندرت

شدت افزایش پیدا کرده است. هزینه های مستقیم حوادث، بیمه کارگران و هزینه های پزشکی نقش مهمی در اهمیت پیدا 

 کردن موضوع ایمنی داشته اند.

رفه ای درک کرده اند که حتی یک حادثه ممکن است موجب ورشکستگی با افزایش هزینه های ایمنی، شرکت های ح

های مدیریت ایمنی جدیدی معرفی شده اند . در سالیان اخیر، استراتژی[1]شرکت در کشاکش های قانونی با کارفرما گردد

 . [2]که به تیم پروژه برای شناسایی و کنترل خطرات در حین طراحی و پیش ساخت کمک می کنند

فعالیت های ایمنی اخیر در بخش ساخت و ساز بر مبنای رویکرد هنجاری بنا شده اند. این اعمال تمرکز بر بیشتر 

اندازه گیری برای کنترل خطر دارند، به معنی کنترل رفتار کارگران تا آن ها مطابق با اعمال تجویزی برای ایمنی رفتار 

 .[3]کنند

کاروزارتکارادارهتوسطمنتشرهساالنهآماریگزارش هایررسیببا وجود پیشرفت صنعت ساخت و ساز در ایران، 

بهکشور( مربوطکارازناشیحوادثسومکار )یکازناشیحوادث %33د حـدوکهدهدمینشاناجـتماعیو امور

یاشدیدمصدومیتبهمنجرنیزبقـیهوفوتبهمنجرآن هااغلبمتاسفانهکهبودهعـمرانیوهای ساختمانیفـعالیت

در کشور ما با وجود آیین نامه ها و دستور العمل های جامعی که در خصوص نحوه ی رعایت  .[4]استشدهنقص عضو

ایمنی و چگونگی استفاده از وسایل و ابزار ایمنی نوشته و الزم االجرا شده است،  هنوز دستورالعمل خاصی برای ارزیابی 

 .نشده و یا به صورت جامع نمی باشدایمنی شرکت های پیمانکاری صادر 

پیمانکاران عالوه بر تعهدات اخالقی نیاز به انگیزه های اقتصادی جهت رعایت ایمنی در کارگاه های خود دارند. عالوه 

بر هزینه های باالی مستقیم و پنهان حوادث، مخارج بیمه ای محرک و مشوق خوبی برای رعایت توجه بیشتر به موضوع 

 ایمنی است.

 

 

 پیدایش قوانین ایمنی و شاخص های عملکرد .2

نامه توسط آیین 1442غرامت های کیفری برای صدمات قابل اجتناب ناشی از ماشین های معدن بی حفاظ در سال 

معادن)انگلستان( فراهم گردید. این قانون حضور ناظران معدن را تثبیت نمود، زنان و دختران را از کار زیرزمینی برکنار کرد 

قوانین ایمنی کلی را توسعه داده، روش های خاص ایمنی را بهبود  1482مصوبه سال  سال گردید.11مانع کار پسران زیر و 

داده، مدیریت کارامد را ایجاد و بازرسی ها را افزایش داد. استفاده از المپ های ایمنی و حفاظت سقف ها و دیوارهای جانبی 

ساعت در روز مقرر می نمود، تصویب 12انگلیسی که تعداد ساعات زنان جوان را به اولین قانون  1444در  اجباری گردید.

 .[3]شد و برای اولین بار پیش بینی های دقیق ایمنی و سالمت در قانون پدیدار شدند

انجمنی برای پیشگیری از حوادث در کارخانه ها و تبادل تجارب در خصوص مسائل مربوط  1488در فرانسه در سال 

تصویب شد؛ اما قوانین در خصوص حفاظت فنی  1441اولین قانون فرانسه در خصوص کارخانه ها در  ث تشکیل شد.به حواد



حمایت عمومی کارگران در مقابل حوادث و بیماری ناشی از کار  تدوین نگردید. 1483به مفهوم دقیق و واقعی کلمه تا سال 

 .[3]تدوین گردید، تامین شد 1488( که در سال مجارستان فعلی-اترش-به وسیله کنفدراسیون پروس )آلمان

قانونی در خصوص پیشگیری از حوادث در کارخانجات  1488در آمریکا، ایالت ماساچوست اولین ایالتی بود که در سال 

به تدریج اصل مسئولیت کارفرما در صورت بروز حادثه ناشی از کار در مقررات قانونی ایاالت  1443تصویب نمود. از سال 

، مصوبه ی ایمنی و سالمت حرفه ای، OSHAاستیجر که بیشتر به نام -مصوبه ویلیام 1881در سال  تلف ظاهر گردید.مخ

بعدها موسسه ی جدیدی تحت عنوان موسسه ملی بهداشت و سالمت حرفه ای  شناخته شده است تصویب گردید.

(NIOSH) ققان واجد صالحیت برای بررسی عناصر تاسیس گردید. موسسه ملی بهداشت ساالنه منابع زیادی برای مح

 .[3]ایمنی و سالمت اهدا می کند

نظریه ی دومینو را ارائه داد. این نظریه بیان می دارد جراحات بر اثر حوادث به وجود می آیند، و حوادث  [8]هاینریخ

نسانی حادث می گردند. او برآورد سبب می شوند، و آن ها خود در واقع بر اثر خطای ا شرایط نا ایمنیا  اعمال نا ایمنبر اثر 

 حوادث یا مستقیما بر اثر رفتار نا ایمن به وجود می آیند، یا رفتار نا ایمن نقش اصلی در آن ها دارد. %44کرد که 

این نظـریه را تایید و به تعریف رفتار نا ایمن و « OSHAپیشگیری حوادث و انطـباق با »در کتاب خود  [8]میکاود

ی پردازد؛ و بیان می دارد که این دو در حقیقت مرتبط اند و هر دوی آن ها خطرات انسانی به شمار می شرایط نا ایمن م

حوادث ساختمانی نتیجه ی رفتار نا ایمن هستند.  %31به تایید این نکته، ذکر می کند که حداقل  [4]روند. پرزیوسی

دلیل اساسی حوادث هستند. به نظر می رسد که کنترل اشاره می کند که رفتار و شرایط نا ایمن دو  [8]همچنین الیتینن

 رفتار و شرایط نا ایمن می تواند بینشی در برابر چگونگی بهبود عملکرد ایمنی فراهم کند.

به منظور ارتقاء عملکرد ویژگی ایمنی در ساخت و ساز، باید این خصیصه به طور مشخصی اندازه گیری شود. هاینزه و 

به مطالعه در مورد معیارهای عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز پرداخته و اثرات آن ها را بررسی کردند  [11]گادفری

آن ها به نقاط قوت و ضعف معیارهای ایمنی نظیر جراحات ثبت شده، روزهای از دست رفته، بازرسی ها، رفتار کارگران و 

عملکرد ایمنی در فواصل مشخص، درگیری مدیریت در مبحث  غیره اشاره کرده اند؛ و پیشنهاد داده اند که ضبط و ثبت

 های اندازه گیری ایمنی باشد.ایمنی، و آگاهی از روند ایمنی در پروژه می تواند از موثرترین راه

گیری اشاره می کند که شاخص های اندازه« ابزارها و تکنیک های اندازه گیری ایمنی»در کتاب خود  [11]یانیکاک

می توانند در جهت کنترل خسارات، ارزیابی سازمان و پیشرفت مستمر استفاده گردند. او همچنین  -کیفیکمی و –ایمنی 

در یک طبقه بندی، شاخص های ایمنی را در سه دسته قرار می دهد: شـاخص های تاخیری، شـاخص های جاری و شـاخص 

نی در گذشته را برآورد می کند، مانند نرخ عملکرد ایم (Trailing Indicators)های پیـشرو. شـاخص های عقب مانده 

 . EMRوقوع و 

عملکرد اکنون ایمنی یک پروژه ی در دست اقدام را در طی بازرسی ها و  (Current Indicators)شاخص های جاری 

رویکرد جدیدی است که توسط  (Leading Indicators)حسابرسی های روزانه اندازه گیری می کند. شاخص های پیشرو 

د حرفه ای شناخته شده و به پیش بینی عملکرد ایمنی در آینده، از طریق شناسایی رفتار کارمندان در اعمال و شرایط افرا

نا ایمن و انجام نمونه برداری ایمنی کمک می کند. نمونه برداری ایمنی، تکنیک انجام تجزیه و تحلیل در محدوده ی زمانی 

 چگونه وظایف خود را انجام می دهند است، و توسط بازرسان اجرا می گردد.معین جهت مشاهده ی این که کارمندان ایمن 

تفاوت بین شاخص های پیشرو)فعال( و تاخیری)واکنشی( را توضیح داده است. شاخص  [12]گرابوفسکی و همکاران

رهای شرکتی های پیشرو عمدتا بر روی اشخاص یا گروه ها تمرکز دارد، در حالی که شاخص های تاخیری معموال بر معیا



دید  1تاکید دارد. این شاخص ها)تاخیری( تمرکز چندانی بر اشخاص ندارد و لزوما دالیل حوادث را مشخص نمی کند. شکل

 بهتری از این موضوع را به خواننده می دهد.

 

 [13]: تحلیل شاخص های تاخیری و پیشرو1 شکل

 

نمایش داده شده  1در جدول (Reactive)و واکنشی (Proactive)گیری ایمنی فعالمقایسه مختصر دو سیستم اندازه 

 است.

 

 : مقایسه رویکرد فعال و واکنشی1 جدول

 رویکرد واکنشی رویکرد فعال

 و نرخ وقوع EMRاستفاده از شاخص های کند مانند  OSHAاستفاده از شاخص های پیشرو مانند تخلفات 

 نگرش ماکروسکوپی )شرکت( پروژه(نگرش میکروسکوپی )سایت 

 اطالعات پس از حادثه اطالعات پیش از حادثه

 سرمایه گذاری بر علل حوادث پیشگیری از حوادث
 

یکی از مشکالت سیستم بیمه، نگرش برخی کارفرمایان بود مبنی بر اینکه خرید بیمه، مسئولیت ایمنی را از دوش آنان 

حوادث نگرانی بیمه گر می شد که متعهد به پرداخت خسارت بود و لذا کاهش هزینه که بر می دارد. در این موضوع، رخداد 

پایه و اساس بسیاری برنامه های ایمنی است، به نظر می رسد که مورد توجه بیمه گذار قرار نمی گیرد. این مشکل تا حدی 

ف وابق خوب ایمنی را ترغیب می نمود، برطربا ارائه ی طرح انگیزشی و تنبیهی به کارفرمایان )رده بندی تجربی( که حفظ س

 گردید.

شیوه ی جمع آوری و سنجش تجربه صدمات کاری آمریکا را  (ANSI)موسسه استانداردهای آمریکا  1838در سال 

جای خود  ANSIمنتشر کرد.در این شیوه دو فاکتور اصلی نمود پیدا می کرد: تواتر وقوع و شدت حادثه. امروزه استاندارد 

 توسعه یافته، داده است. (OSHA)روش نرخ وقوع که توسط اداره ایمنی و سالمت حرفه ای را به 



 

 

 گیری عملکرد ایمنیهای اندازهمعرفی شاخص .3

 (EMR)نرخ تعدیل تجربی  .1. 3

 workers عددی است که خسارات واقعی را با خسارات مورد انتظار در بیمه کارگری (EMR) نرخ تعدیل تجربی

compensation Insurance(WCI)  مقایسه می کند. نمره ی میانگینEMR  یک شرکت با تجربه ی است.  1برابر با

دریافت می کند، و به طور معکوس به شرکتی  1کمتر از  EMRخسارتی بهتر از میانگین )سابقه ی تلفات کمتر از میانگین(، 

شود که موجب افزایش حق بیمه آن شرکت می ختصاص داده میا 1باالتر از  EMRبا سابقه ی حوادث بیش از میانگین، 

 گردد.

کرد؛ و اش دریافت خواهدکارگری درصدی در بیمه ی 21یعنی بیمه شده یک تخفیف  4/1مساوی  EMRبرای مثال 

 .[14]اش متقبل خواهد بودکارگری درصدی اضافی در حق بیمه ی 21، یک هزینه ی 2/1برابر با  EMRیک پیمانکار با 

به معنی این است که پیمانکار یک سابقه ی ایمنی برابر با میانگین را به  1برابر با  EMRباور عمومی بر این است که 

جا گذاشته است، اما نشان داده شده است که این مطلب لزوما صحیح نیست و این مقایسه ی عملکرد ایمنی پیمانکاران در 

 .[13]وجود ندارد EMRاساس 

 

 میلیون دالری111بر روی هزینه بیمه جبرانی کارگران برای یک پروژه ساختمانی معمولی  EMRتاثیر : 2جدول 

Cost of WC insurance ($) EMR 

431.133 33 

1.148.181 31 

1.424.824 81 

2.384.341 111 

3.324.132 141 

8.183.344 281 

 

 EMRنرخ  1سال گذشته فعالیت آن بنا شده است.3بر پایه ی حوادث و بیماری های شغلی شرکت در  EMRضریب 

اندازه ای است از تلفات واقعی شرکت که به نحوی بر تلفات مورد انتظار شرکت تقسیم، و بر اساس بزرگی، تعداد و نکرار 

دیدگی هایی است که منجر به ادعای غرامت کارگران شده ، حوادث و آسیبتلفات واقعی.  [18]حوادث تنظیم شده است

                                                           
محاسبه می شود. در شروع  2113و  2112، 2111، بر اساس حوادث سال های 2112مثال برای سال  EMRسه سال گذشته ی فعالیت شرکت یعنی  1

 هنوز در دسترس نیست و بعضی از پزونده ها هنوز بسته نشده اند. 2112، اطالعات حوادث 2112



تاثیر  1، بر اساس تجربه ی گذشته ی شکایات در یک حرفه در یک ایالت خاص می باشد. جدولتلفات مورد انتظاراست. 

 .[18]تراز تعدیل تجربی را بر هزینه ی بیمه نشان می دهد

بیش از  EMR=045و دیگری با  EMR=05این مثال برای یک پیمانکار با اختالف هزینه های بیمه ی پرداختی در 

از کل پروژه باشد، این مقدار بیش  %23میلیون دالر می باشد، که در صورتی که فرض کنیم هزینه ی کار مستقیم حدود 2

 از لیست خق الزحمه ای کار مستقیم را در بر می گیرد. %4از 

ود. چهار شتعدیل تجربی هر کارفرمای واجد شرایط توسط کمیته ارزیابی انجام می در ایاالت متحده آمریکا تعیین نرخ

ایالت کالیفرنیا، دلوار، نیوجرسی و پنسیلوانیا سازمان های نرخ گذاری مستقلی دارند. شش ایالت نوادا، داکوتامی شمالی، 

عیین خسارت های کارگری هستند که به اوهایو، واشنگتن، ویرجینیای غربی و یومینگ دارای یک بودجه ی مشترک برای ت

استفاده می کنند. چهل  EMRآن بودجه انحصاری ایالتی می گویند. این شش ایالت از روش های متفاوتی جهت تعیین 

ایالت باقیمانده، از شورای ملی بیمه تکمیلی سازمان نرخ گذاری استفاده می کنند. بنابراین در آمریکا دو نوع تراز تعدیل 

ر اساس ب تراز تعدیل تجربی بین ایالتیتعدیل تجربی درون ایالتی. ود دارد: تراز تعدیل تجربی بین ایالتی و ترازتجربی وج

عدیل تراز تتجربه ی حوادث یک پیمانکار در یک یا تمام چهار ایالت که تحت پوشش یک سازمان هستند محاسبه می گردد. 
 [.18]کار در ایالتی است که نرخ گذاری در آن ها تعیین شده استبر اساس تجربه ی حوادث پیمان تجربی درون ایالتی

بیمه گذاران در روند محاسبه ی نرخ های تعدیل نقشی ندارند؛ آن ها فقط اطالعاتی در مورد خسارات و مزایای هر 

کارگران،  کمیلیپیمانکار تحت پوشش را برای کمیته ترازیابی آماده می کنند. نرخ های متغیر بیمه و در نتیجه حق بیمه ت

قدرت رقابت با دیگران را از بیمه گذاران می گیرد، فاکتورهایی که می تواند موجب رقابت شرکت های بیمه گذار با یکدیگر 

شود شامل نوع و زمان پرداخت، انواع و فراوانی خدمات ارائه شده، مقدار پولی که شرکت بیمه گذار برای موارد غیرمنتظره 

های دریافتی برای حوادث ساختمانی و بیمه ی مسئولیت مدنی می باشد که معموال به صورت یک  نگه داشته همچون نرخ

 .[18]شودبسته همراه بیمه تکمیلی کارگران ارائه می

از یکی  [18]شمار فاکتورهای موثر در فرمول محاسبه ی این نرخ، استفاده از آن را پیچیده می کند. لویت و ساملسون

من هر شخص نا آشنا به صنعت بیمه را دعوت می کنم که نرخ تعدیل تجربی یک »از پیمانکاران نقل قول می کند که: 

در بخش بعدی بیان  EMRفرمول محاسبه ی « شرکت را محاسبه کند و ثابت کند که آن را به درستی انجام داده است.

ما مفهوم و منظور آن اینگونه نیست. مطالعات نشان می دهد که شده است. هرچند جزئیات این فرمول پیچیده است، ا

 13/2تا  3/1محدوده ی امتیاز تراز تجربی پیمانکاران گسترده می باشد. عموما این ضریب برای پیمانکاران مختلف بین 

 (EMR)تعدیل تجربی . به بیان ساده تر، نرخ[18]دارند 8/2و برخی تا  33/1ای برابر با  EMRاست، گرچه برخی پیمانکاران 

همانند سیستم بیمه ی خودرو عمل می کند: اگر شما در طی یک دوره ی مشخص حادثه ای نداشته باشید، هزینه ی حق 

 بیمه ی شما کـاهش خـواهد یافت و اگر حادثه ای داشته باشید، این هـزینه شامل افـزایش خواهد بود.

عتماد است، چرا که اگر شرکتی بخواهد در ازای حادثه ای که مزیت این سیستم این است که سیستمی نسبتا قابل ا

در کارگاه پروژه اتفاق افتاده از بیمه غرامت بگیرد، مجبور به گزارش حادثه است. اما در طرف دیگر، ممکن است حوادث و 

بپردازند و  جراحات کوچک گزارش نشوند، به همان دلیل که رانندگان ترجیح می دهند هزینه ی تصادفات کوچک را خود

 برای جلوگیری از افزایش حق بیمه ی آینده، به شرکت بیمه کننده اعالم نکنند.

همانطور که بیان شد نرخ تعدیل تجربی یکه فاکتور پیچیده ی ایمنی است. هدف این ضریب، کمک به ارتقاء سیستم 

ی نتایج بد کنترل ایمنی، حق بیمه جبران ایمنی برای جلوگیری از حوادث آینده، بر اساس حوادث گذشته است. کارفرمایی با

برای ایجاد انگیزه ی افزایش سطح  EMRبیشتری نسبت به کارفرمایی با نتایج مناسب ایمنی می پردازد. بنابراین شاخص 



از دست می  EMRایمنی پروژه ها طراحی شده است. اما متاسفانه اغلب این انگیزه در خالل پیچیدگی روش محاسبه ی 

در آمریکا به عنوان نماینده عملکرد ایمنی، این ضریب ویژگی های خاص خود را دارد.  EMRود پذیرش ضریب رود. با وج

کند و سال گذشته)از لحاظ سوابق( استفاده می3شاخص کندی است، به این معنی که از اطالعات  [14و  18]نخست اینکه

 4تا  2د نیست بلکه نشان دهنده ی آن چیزی است که پویایی کمی دارد و ضرورتا منعکس کننده ی آن چه اتفاق می افت

بر اساس فعالیت کاری تعریف می شود نه شغل افراد، که موجب می شود تفسیر  [18]سال پیش اتفاق افتاده است. همچنین

این ضریب مقداری سخت گردد. مثال جوشکار اسکلت و نقاش هر دو در فعالیت ساختمانی درگیرند، حال اینکه مشخصا 

 دتشو هم  تداومشی ریسک و خطر بسیار پایین تری دارد. دیگر اینکه در فرمول محاسبه ی تراز تعدیل تجربی هم نقا

 181مثال اگر شرکتی طی یکسال حادثه ای با خسارت  .[14و  18]حوادث تاثیرگذارند، اما تداوم حوادث تاثیر بیشتری دارد

میلیون ریال داشته است 21حادثه هر کدام با خسارت  4میلیون ریال داشته باشد، کمتر از شرکتی مشابه که در همان دوره 

 جریمه خواهد شد )تراز تعدیل تجربی شرکت دوم بیشتر خواهد بود(. منطق این روش این است که تکرار حوادث قابل

تا حدودی بستگی به  EMRپیشگیری تر از شدت آن هاست. دیگر نکته در مورد نرخ تعدیل این است که از آن جایی که 

لیست حقوق و دستمزد دارد، پیمانکارانی با لیست حقوق پرداختی باالتر، حق بیمه تکمیلی کارگری بیشتری نسبت به 

 .[18]پیمانکارانی با لیست حقوق پرداختی پایین می پردازند

در نظر اکثر پیمانکاران، هزینه ی بیمه ی جبرانی کارگران بیشتر از منفعت آن است. بیشتر آن ها به این بیمه به عنوان 

یک هزینه ی بسیار گران اما اجباری نگاه می کنند؛ برخی معتقدند بیمه کارگری زیان کار آن ها را افزایش می دهد. در این 

اران متوجه اند و با این قضیه آشنایی دارند که حق بیمه کارگری آن ها قابل کنترل و تعیین میان تنها عده ی کمی از پیمانک

شدن است. افراد کمی در صنعت بیمه، جزئیات محاسبه ی حق بیمه کارگری را می دانند. اطالعات برخی شرکت های بیمه 

  .[13]ه می کندگذار در این زمینه محدود به این است که می گویند کامپیوتر آن را محاسب

 

 OSHA 1نرخ وقوع قابل ثبت  .2. 3

سنجش دیگری برای ارزیابی عملکرد ایمنی شرکت ساختمانی است. این نرخ، محاسبه گر حوادث  OSHAنرخ وقوع 

کارگر در معرض ریسک است. برای درک شیوه ی -ساعت 211.111ثبت شده توسط نیروهای یک شرکت به ازای هر 

ساعت از 111.111بت شده با حادثه ی ث 3محاسبه ی این معیار اندازه گیری، مثالی در ادامه بیان می گردد. شرکتی که 

 خواهد بود. این مقدار، از فرمول زیر به دست آمده است. 8آن « OSHAنرخ آسیب قابل ثبت »کار انجام شده دارد، 

 211.111×تعداد ساعت(÷OSHA)تعداد حوادث قابل ثبت 

آید. آن ت به نظر میدقت تعیین نرخ وقوع در دستان نظارت و کارکنان است، برای محاسبه ی هر آسیبی که قابل ثب

تعیین شده است برای این که یک آسیب، قابل ثبت در نظر گرفته  OSHAچه در زیر آمده است، مواردی است که توسط 

مرگ، از دست دادن هوشیاری، چندین روز دور ماندن از کار، محدود شدن فعالیت کاری یا انتقال کاری، درمان پزشکی  شود:

 .[18]های اولیهفراتر از کمک

 

 

 گیری عملکرد ایمنیهای اندازهبررسی نقش و تاثیر شاخص .2

                                                           
1 OSHA Recordable Incidence Rate 



از زمانی که عملکرد ایمنی به عنوان فاکتوری برای مقایسه ی شرکت ها در نظر گرفته می شود، تحقیقات زیادی بر 

پژوهشی در عملکرد ایمنی با به کارگیری ضرایب مذکور در  [21]روی این موضوع انجام گرفته است. یازلسکی و همکاران

شرکت و در سطح پروژه ای انجام دادند. در این تحقیق ذکر شده بود که محدودیت هایی برای این ابزارهای اندازه گیری 

ها همچنین وجود دارد و پیشنهاد شده است که ترکیب این دو ابزار می تواند نتیجه ی بهتری را فراهم کند. پژوهش آن 

و بهبود نرخ وقوع ثبت شده دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که فاکتورهای مرتبط  EMRتوصیه هایی برای کاهش ضریب 

با شرکت مانند مشارکت مدیریت، بازرسی های غیررسمی ایمنی، کیفیت برنامه های ایمنی شرکت، آموزش ایمنی برای 

وقوع حائز اهمیت است. در آنالیز سطح پروژه ای، نتایج نشان داد که مدیر اء نرخنیروهای جدید و هزینه های ایمنی برای ارتق

پروژه ی باتجربه، کاهش تغییرات پروژه، افزایش بازرسی های ایمنی رسمی و غیررسمی، کاهش جرائم و تنبیهات، و قرار 

الوه بر این، یزرگی شرکت و سابقه ی دادن مشوق ها  برای کارمندان ایمن، به بهبود عملکرد ایمنی پروژه کمک می کند. ع

 شرکت نیز مورد بررسی قرار گرفت و دریافته شد که بزرگی شرکت نقش مهمی در عملکرد ایمنی ندارد.

ها در و نرخ وقوع و استفاده از آن EMRدر عین حالی که سودمند بودن وجود معیارهای سنجش عملکرد ایمنی 

ها وارد است که جهت آشنایی کامل با این فاکتورهای اقتصادی چون حق بیمه به اثبات رسیده است، اشکاالتی نیز بر آن

مواردی از قبیل پیچیدگی فرمول، گزارش دهی  [1]ها خالی از لطف نخواهد بود. احمد سلیمهای سیاستی دانستن آناهرم

ستگی داشتن به اندازه ی شرکت و حقوق کارگران را از معایب نرخ تعدیل تجربی بر می شمارد. وی برای نرخ ناقص، و ب

 وقوع هم نواقص زیر را بیان می کند:

 کارمند، ملزم به ثبت حوادث 11های دارای کمتر از های ساختمانی )شرکتپوشش ندادن تمام شرکت

 نیستند(؛

 ارش شود و چه چیزی نباید گزارش شود؛سختی تشخیص اینکه چه چیز باید گز 

 .عدم ثبت حوادثی که به درمان پزشکی و بیمارستانی نیاز ندارند 

را به  «هایی که قبال اتفاق افتاده اندبر پایه ی جنبه ی منفی عملکرد ایمنی بودن، یعنی جراحات و بیماری»همچنین 

 و نرخ وقوع ذکر می کند. EMRعنوان نقطه ضعف مشترک هر دوی 

بیان می دارد که محدودیت های معیارهای واکنشی مانع از ارائه ی دقیق عملکرد حقیقی ایمنی شرکت می  [1]آلپمن

اینگونه برمی شمارد: پیچیدگی فرمول محاسبه، گزارش  EMRشود. وی در ادامه این محدودیت ها و معایب را برای ضریب 

به حقوق پرداختی، وابستگی به بزرگی شرکت و عدم تاثیر دهی ناقص، ترجیح تداوم حوادث بر شدت آن ها، وابستگی 

عملکرد کنونی شرکت. همچنین در مورد فاکتور نرخ وقوع، مواردی را به عنوان معایب ذکر می کند: عدم پوشش شرکت 

د و یا کارمند، عدم اطمینان از گزارش تمامی حوادث، عدم ثبت حوادثی که نیاز به درمان پزشکی ندارن 11های با کمتر از 

 شود و موارد دیگر.با کمک های اولیه در محل کارگاه درمان آن ها انجام می

در پژوهش خود درباره ی نقش مالک در ایمنی ساختمان، دریافتند که مالکین در استفاده ی  [21]هانگ و هاینزه

منحصرا از یکی از ضرایب فوق، در زمانی که انتخاب پیمانکاران و دیگر موارد نیازمند ارزیابی کیفیت ایمنی است، تردید 

ن آن ها و تمرکز بر نتایج شرایط نامطلوب مانند دارند. دیگر نکته ی منفی که در مورد این ضرایب وجود دارد، کُند بود

 سوانح، صدمات و تلفات است.

این نکته پذیرفته شده است که مدیریت نقش به سزایی در مبحث ایمنی ایفا می کند. در تحقیقی که به منظور بررسی 

در ایمنی کارگاه انجام تاثیر مسائل تاریخی، اقتصادی، روانشناسی، فنی، سازمانی و زیست محیطی، و مشارکت آن ها 

(صحبت های مدیریت در مورد ایمنی، 1مهم ترین معیارهای مدیریتی در زمینه ی ایمنی شامل موارد زیر بود:  [22]پذیرفت

(انتصاب یک نماینده ی آموزش 3(فراهم کردن محیط ایمنی و 4(تدارک تجهیزات ایمنی، 3(تدارک جزوه های ایمنی، 2



تایید شده اند. وی دریافت که مدیریت ایمنی می تواند  [23]مشابه، توسط تحقیقی جدیدتردیده در کارگاه. یافته های 

عملکرد ایمنی و کیفیت محیط کار را بهبود ببخشد. بودجه ی ایمنی، دانش و مهارت های مدیریت ایمنی، نظارت مداوم و 

ن در سیاست گذاری فاکتورهای مهمی هستند پشتیبانی با استفاده از بازخورد، توانمندسازی و مشارکت کارمندان و کارگرا

 که به افزایش کیفیت اجرای ایمنی کمک می کنند.

 

 

 ساختمانی در ایران ینگاهی گذرا به بیمه .2

در ایران در میان انواع مختلف فعالیت های بیمه ای، بیمه ی مهندسی نقش و اهمیت ویژه ای در گسترش فعالیت 

شرایط عمومی پیمان، کلیه ی پیمانکاران موظف هستند تا کارهای مورد  21اساس ماده  عمرانی و صنعتی در کشور دارد. بر

شرایط عمومی پیمان سازمان  21پیمان را تحت پوشش بیمه تمام خطر مقاطعه کاری قرار دهند. اگرچه بر طبق ماده 

وارد عدیده ای به دلیل مشکالت مدیریت و برنامه ریزی کشور، به بیمه کردن طرح های عمرانی تکلیف شده است، اما در م

 مالی یا دالیل دیگر از بیمه کردن این قبیل پروژه ها خودداری می شود.

انواع بیمه های مورد عمل در کارگاه های ساختمانی را دسته بندی کرده و به بیان شرایط و  [24]حیدری و روزبه

آالت و تجهیزات ، بیمه ماشین(C.A.R) ویژگی های هر یک می پردازد. این بیمه ها شامل بیمه تمام خطر پیمانکاران

 ه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی، بیم(E.L) بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ،(C.P.M) پیمانکاران

(C.W.L). 

در پژوهش خود ضمن نگاهی گذرا به بیمه های مهندسی و معرفی آن ها، وضعیت این  [23]آستین و جاللی لواسانی 

 شاخه از بیمه را بر اساس آمارهای موجود بررسی کرده و دالیل عدم رشد و توسعه این رشته را مرور کرده است. وی موانع

رشد بیمه های مهندسی را اینگونه ذکر می کند: عدم آگاهی جامعه از بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری، ضعف در بازارها 

و فروش بیمه های مهندسی، ضعف قوانین و مقررات، حاکمیت دولت بر صنعت بیمه، توانایی فنی ارزیابی ریسک، نیاز به 

 دسی و ساختمانی، و کیفیت خدمات شرکت های بیمه.کارشناسان فنی زبده آموزش دیده در زمینه مهن

 

 

 گیرینتیجه .6

هایشان که ناشی از حوادث محل کار می باشد به حدی اهمیت برای برخی پیمانکاران درد و رنج کارگران و خانواده

تانه و مسائل بشردوس دارد که به فکر تامین ایمنی الزم در محل کار می افتند؛ اما متاسفانه برای بعضی از پیمانکاران این

معنوی اهمیت چندانی ندارد. آن ها بیشتر به جنبه ی اقتصادی قضیه می نگرند و کارایی ایمنی دلیل محکمی برای رعایت 

فعاالن و  آن به آن ها نمی دهد. لذا پر رنگ کردن جنبه های اقتصادی و انگیزه های مالی می تواند محرک خوبی برای

 پیمانکاران ساخت باشد.

است.  EMRی از راه های تاثیر توجه پیمانکاران به ایمنی و رعایت استانداردهای آن در هزینه های آن ها، ضریب یک

 هدف این نرخ این است که پیمانکارانی که حوادث زیاد و هزینه تلفات بیشتر نسبت به میانگین دارند جریمه پرداخت کنند



. با وجود اهمیت این نرخ در کشورهای توسعه یافته، ارند تخفیف بگیرندهمچنین پیمانکارانی که حوادث و تلفات کمتری د و

در ایران همچنان ارقام بیمه اجباری کارگری از فاکتورهای ثابت دیگری پیروی می کند و توجهی به سابقه ی ایمنی 

 پیمانکاران ندارد.

های ساختمانی در بهبود ایمنی کارگاه ها اشاره شد، کاربرد آنکه به آن (EMR)با وجود نقاط ضعف نرخ تعدیل تجربی 

ای نظیر ایاالت متحده و استرالیا یافتههای مختلفی به اثبات رسیده و این شاخص همچنان در کشورهای توسعهدر پژوهش

 ی آن و در صورترسد تالش برای شناسایی فرمول محاسبه، عوامل دخیل در محاسبه. به نظر میگیردمورد استفاده قرار می

های دیگر سنجش ها، و در نهایت فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده از این شاخص و شاخصسازی آنم بومیلزو

ان وساز کشورمی ساختاندرکاران عرصهتواند اقدامی موثر در راستای جلب توجه بیشتر دستعملکرد ایمنی در کشور، می

 به رعایت بیشتر ملزومات ایمنی باشد.
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