


 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران 
 دانشگاه تهران –تهران 

 7931ماه  مرداد 

 7 

 ساختمانی تخریب هایپروژه در انسانی نیروی وریبهره بر ایمنی جو   اثر

 

 

  2منصور قلعه نوی، *7علی نکوئی محمودآبادی

 Ali.nekouei@mail.um.ac.ir ،دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه فردوسی مشهد -7

 Ghalehnovi@um.ac.ir، دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد -2

 

 

 

 

  چکیده
را  خود هزار کارگر در جهان جان 9٣٣های شغلی از مشکالت مهم سالمت عمومی است و حدوداً ساالنه بیش از آسیب 

 ،ها عالوه بر کاهش حوادثشوند. تالش سازمانبه این علت از دست داده و خیلی بیش از این موارد دچار معلولیت می

ستفاده و بهره بردن از یک اباشد و بهترین راه برای رسیدن به این دو هدف وری کارکنان میرهمعطوف به افزایش به

وری نیروی انسانی را در باشد. پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر جو  ایمنی بر بهرهکاربردی می و بومی دیدگاه سیستمی،

-نماید. این پژوهش از نظر هدف پژوهشی های تخریب ساختمانی شهر مشهد بررسی و تحلیلمیان کارگران پروژه

استاندارد جو  ایمنی و  ها از پرسشنامهآوری دادهتحلیلی است. جهت جمع-کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی

های مذکور حاکی وری نیروی انسانی مدل اچیو استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامهی استاندارد بهرهپرسشنامه

دهد که جو  ایمنی بر ها نشان میگیری از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند. یافتهست که ابزارهای اندازهاز آن ا

وری آنان را افزایش توان با بهبود جو  ایمنی میان کارگران، بهرهدار دارد و میوری نیروی انسانی تاثیر مستقیم معنیبهره

 داد.

 

 .یمنی، تخریب، مدیریت ساخت، نیروی انسانیوری، جو  ابهره کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -7
 ترینجدی عین حال در و حوادث میزان باالترین که شودمی صنعت محسوب هایبخش از یکی عنوان به ساختمان صنعت

 با صنعت و بخش درصد 0٣با بیش از  بخش ساختمان آمار موجود طبق نیز ما کشور است. در داده اختصاص خود به را حوادث

اند. بر اساس مطالعات آمااری داده اختصاص خود به کشور کاری هایمیان حوزه در را کار حوادث بیشترین ترتیب به درصد 9٣

که بر روی حاوادث ناشای از کاار در کشاور در  7939تا  7933های اداره کل بازرسی کار وزارت کار و رفاه اجتماعی، طی سال

درصد حوادث منجار باه جراحات و  17د از حوادث ساختمانی منجر به فوت، حدود درص 7٣بخش ساختمان انجام شده است، 

باه ترتیاب  7939و  7932هاای شکستگی و بقیه شامل سایر موارد است. همچنین در همین گزارش تعاداد حاوادث در ساال

 باه کاار حوادث آمار بررسی در ساختمان بخش اصلی هایمورد در بخش ساختمان گزارش شده است. فعالیت 7770و  1٣73

ماوارد  سایر و تجهیزات کرایه ساختمان، تکمیل ساختمان، تأسیسات تعمیرات، و ساختمان زمین، احداث سازیآماده هایبخش

دهناد. فااز سازی زمین و احداث ساختمان رخ میگردد که بخش اعظمی از حوادث ساختمانی در فازهای آمادهمی بندیتقسیم

ای تخریب، حفاری و گودبرداری و پایدارسازی دیوار گود تا رسیدن به تراز فونداسیون سااختمان هسازی خود شامل بخشآماده

 الای 7933 هاایساال طای اساتان، هر تفکیک به را سازی زمینتعداد حوادث مربوط به بخش آماده 7باشد. جدول شماره می

 هاایاساتان دارد، زمیناه ایان در هاااساتان دیگر با را فاحشی اختالف که تهران از پس شودمی مالحظه دهد.می نشان 7939
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 زمین سازیآماده بخش در حادثه تعداد بیشترین بعدیِ هایرده در کرمانشاه و البرز شرقی،آذربایجان رضوی، خوزستان،خراسان

 . دارند قرار صنعت ساخت در

 
 [7]7939الی  7933یک هر استان طی سالهای حوادث مربوط به بخش آماده سازی زمین در بخش ساختمان به تفک تعداد: 7جدول 

2793 7937 793٣ 7933 استان  7939 

 701 737 2٣٣ 32 71 تهران

 7٣٣ 700 33 770 37 خراسان رضوی

 73 33 37 7٣9 30 خوزستان

 37 31 37 12 37 آذربایجان شرقی

 73 07 01 71 7٣1 البرز

 20 77 90 32 39 کرمانشاه

 

ود اختصااص داده و از های اخیر، سهم زیادی را به خبر اساس آمار منتشر شده تعداد حوادث فاز تخریب ساختمان در سال

سویی با توجه به مدت زمان اجرای این فاز نسبت به دیگر فازها و مقایسه تعداد حوادث رخ داده در آن، تالش و بررسی بیشاتر 

ها بر تعهد مداوم و یکپارچه نسبت به اساتقرار محایک کاار فاار  از باشد. در سراسر دنیا دولتدر این موضوع امری ضروری می

یا بیماری معتقد هستند. این تعهد نمودی از تثبیت عملکرد بر پایه قوانین ایمنای و بهداشات اسات کاه اهاداف  هرگونه آسیب

کند. هر چند ارائاه های تعیین شده در صنعت ساختمان را فراهم میعملکرد فراگیر را تنظیم و یک سیستم روشن از مسئولیت

در رویه فرهنگی در رسیدن به محیک کار ایمن در ایان راه مارثرتر خواهاد  حل باشد، اصالحتواند یک راهقوانین به تنهائی نمی

 افراد اگر اما شود، هزینه کار محل در سالمت و ایمنی ایجاد برای مالی فراوانی منابع است ممکن و است زاهزینه ایمنی بود. نبود

 اهاداف به سازمان و یابدمی افزایش آسیب و هابیماری نداشته باشند، کارشان محل ایمنی سوی به مثبتی نگرش سازمان داخل

باشاد کاه دانند و به همین دلیال مایای در تضاد با تولید میتر مدیران، ایمنی را به عنوان هزینهرسد. بیشنمی خود نظر مورد

اران خاود را در کنند، این در حالی است که برخی از پیمانککمتر به ایمنی و اطمینان از سرپرستان در مدیریت ایمنی توجه می

-دهند جزئی جداناپذیر از کار مایباشند که حوادثی که در کار روی میدانند و بر این باور میقبال حوادث رخ داده مسئول نمی

 باشند.

طوری که کشاورهای دارای سیساتمی باا نارخ باشد، بهها میوری آنها وابسته به نرخ بهرهاز سویی رشد اقتصادی سازمان

 مکاانیزمی و تضامین را هاسازمان بقای و پایداری تواندمی وریبهره که آنجایی باشند. ازتر می دارای اقتصادی پویاوری باالبهره

 نظر از هاسازمان کارکنان که است این شودمی انسانی نیروی وریبهره به منجر سازمان در آنچه رقابتی باشد، مزیت کسب برای

 تعهاد در ایجااد کاار، باه عالقه صورت این شوند در سازگار و منطبق سازمانی مشاغل و هافعالیت با و عواطف عالیق شخصیت،

 . پذیردها صورت میاستعداد از بهینه پذیری و استفادهمسئولیت و افزایش کارکنان، انگیزه

 باه انگیاز بر تالششغلی  و عملکرد خالقیت مشارکت، طریق از را توانند کارزمانی که این حس در افراد ایجاد شود که می

هاا ترین مفاهیم راهبردی و اساسی در همه پروژهوری به عنوان یکی از مهم. بهره[2]دهند می افزایش را وریبهره برسانند انجام

هاا کااهش وری ضمن حفظ کیفیت، زمان و هزینه انجام پاروژهود بهرههای عمرانی مورد توجه است زیرا با بهببه خصوص پروژه

یابد و همچنین با توجه به محدودیت منابع، الزم است نهایت دقت و صرفه جاویی در اساتفاده صاحی  و بهیناه از مناابع و می

 در اهداف ترینمهم از . یکی[9]آورد وری عملی شدن این مهم را نیز فراهم میامکانات موجود به کار گرفته شود که بهبود بهره

 در او هاایدرخواست محوری دارد نقشی وریبهره ایجاد در انسان اینکه به توجه با و است آن وریبهره سط  ارتقاء سازمان هر

 قیااز طر یو کاهش نرخ بروز حوادث انجام اقادامات اصاالح عیصنا یمنیبرای ارتقا سط  ا .گذاردمی بجا کلیدی اثری سازمان

 ضروری است. یو فاکتورهای اجتماع یتیریمد و یسازمان هایتیفعال
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 یسرمایه عظیم حجم و انیساختم هایپروژه در شاغل نیروی باالی میزان حوادث، باالی آمار دلیلبه ساخت صنعت ایمنی

ای در موضاوعات مختلاف ایمنای انجاام بوده و از دیرباز تحقیقات گسترده اهمیت پر موضوعی ساختمانی، هایپروژه در گردش

 در ضاعف اول، :پیوندنادبوقاوع مای ایریشه دلیل سه به ساختمان بخش در که حوادث شده است. حمید و اورت بیان داشتند

 بعد کار ادامه کنند. دوم،می پیدا فعالیت گسترش شروع از بعد یا و دارند وجود فعالیت شروع از که قبل منناای شرایک شناسائی

کاار  محیک اولیه شرایک به توجه بدون ناایمن عمل به انجام تصمیم سوم، و کندمی شناسائی را ناایمن شرایک کارگر یک آنکه از

 جاو  جاایگزین فرهنگ یواژه 733٣ یدهه در تدریجو به بود متمرکز سازمانی جو  ها رویبیشتر پژوهش 731٣ یدهه در. [0]

 مفهوم آن، با مرتبک هایبرنامه و ایمنی به مدیریت توجه شامل که شد مطرح 733٣ سال در زوهر سوی از ایمنی جو  شد. ابعاد

 کاه گونه تعریاف نماود: جاو ی، وی جو  ایمنی را این[7]بود  کار محیک ایمنی جو  از کارکنان درك چگونگی ایمنی و جو  یا کار

 هاایلحاا  ارزش باه فاردیبه منحصر ارزیابی خود پیرامون محیک از افراد تمامی و بوده، تجربه قابل هاسازمان در افراد توسک

 را سازمانی جو  داد، انجام 7337 سال در که پژوهشی در . هافستد[7]دارند  سازمان در خودشان جایگاه و شرایک از و شخصیتی

 مقابال طارف از و نمود تقسیم است، رده میان یا رده پایین مدیران یدغدغه معموال ای کهمقوله و شغلی رضایت قسمت دو به

 .[1]دانست  ارشد سازمان مدیران با مرتبک را سازمانی فرهنگ

 ایمنی اهمیت از تصوری چه کارگران که کندتأکید می ایمنی جو  حال این با دارد. ایمنی فرهنگ با زیادی ایمنی ارتباط جو 

 داشات : جاو  یمنایا جو  از عمومی یک تعریف توانمی گذشته تعاریف میان مشترك موارد این اساس . بر[7]دارند  سازمان در

 ظرف به وابسته شود. بنابراینمحسوب می سازمان از افراد مشترك تصور و بوده ایمنی فرهنگ وضعیت موقتی از معیاری ایمنی،

 باه توجاه باا و است نسبتا ناپایدار شود،می اطالق ویژه زمان و خاص مکان در ایمنی از درك شده حالت به و بوده زمان و مکان

 ایمنی فرهنگ بازبینی خودشان در مقاله در فلین و . کوکس[3]شود می تغییر غالب، دستخوش شرایک یا دجدی محیک وضعیت

 یمجموعه ایمنی، به فرهنگ مربوط مطالعات زیرا است، تریارج  مقیاس ایمنی به فرهنگ نسبت ایمنی جو  که گرفتند نتیجه

 مادل ارایاه و 7397 ساال در هاینریش بررسی دنبال . به[3]اند کرده ارایه را گیری و اندازه ساخت قابل متغیرهای از محدودی

 عوامال ترینمهم از . عامل نیروی انسانی یکی[7٣]حوادث انسان است بروز  عامل ترینمهم که گرفت شکل اندیشه این دومینو،

 بایاد و شاده تغییرپذیر نیروی انسانی کارایی کاری، شرایک در زیاد بسیار تغییرات علت به باشد کهها میپروژه وریبهره بر موثر

 منابع تریناز مهم یکی که انسانی نیروی کارایی رفتن باال با تا وندش شناخته انسانی نیروی بازدهی موثر عوامل که شود کوشش

 .[77]یابد  افزایش هاپروژه اجرای کیفیت و وریبهره نتیجه در و کاهش هاپروژه اجرای زمان و هزینه است، پروژه هر نیاز مورد

توان حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت به ساوی اهاداف ساازمان در وری نیروی انسانی را میبهره

و فاکتورهای گوناگونی وجاود دارناد کاه بار روی  های ساخت عوامل. در پروژه[72]حداقل زمان و کمترین هزینه تعریف نمود 

باشاد. ی دیگار متفااوت میبا پروژه وری نیروی انسانی تاثیرگذار هستند، میزان و شدت اثرگذاری این عوامل در یک پروژهبهره

باشند کاه باا خت میهای ساوری نیروی انسانی در پروژهایمنی و قوانین مربوط به آن یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر روی بهره

( در تحقیاق 2٣٣9. شایکدر  [70, 79]وری نیروی کار و در نهایت ساودآوری پاروژه باود توان شاهد افزایش بهرهبهبود آن می

. امیادواری و [77]نماود وری نیروی کااری شناساایی خود، محیک کاری ناایمن و پر خطر را بعنوان عامل کاهش کارایی و بهره

های ایمنای اثارات مساتقیم و مثبتای را بار روی ساازی برناماه( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند کاه پیاده2٣٣3همکاران  

تاوان جایگااه وری میهمچناین بیاان داشاتند کاه در بررسای اهمیات ایمنای از دیادگاه بهارهوری دارناد. های بهارهشاخص

فنگ در تحقیقای بار روی  .[77]گذاری و توجه به ایمنی را برای همه و به خصوص برای مدیران پروژه مشخص ساخت سرمایه

های انجام شاده در بخاش ایمنای باه ایان نتیجاه رساید کاه گذاریپروژه ساختمانی در سنگاپور، با بررسی میزان سرمایه 01

ها دارد و هرچاه میازان فرهناگ ایمنای در هی مستقیمی با پیشگیری از حوادث در پروژهای صورت گرفته رابطهگذاریسرمایه

( در 2٣77. چاودری  [71]ها در بخاش ایمنای بیشاتر خواهاد باود ری برخوردار باشد تاثیرگذاری سارمایهپروژه از سط  باالت

ی باین ایمنای و های ساخت و ساز پرداخت و ضمن اشاره به رابطاهوری در پروژهپژوهشی به بررسی ارتباط میان ایمنی و بهره

. کیناك و همکااران [73]را شناسایی نمود  های ساختوری و ایمنی را در پروژهعامل مهم و تاثیرگذار بر روی بهره 7وری، بهره
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های ایمنی، مدیریت ریسک، قوانین ایمنی و پشتیبانی سازمانی از ایمنی بعنوان عوامل تاثیرگاذار ( بر این باورند که رویه2٣77 

های مربوط به ایمنی و جباران خساارات ( با بررسی هزینه2٣71. شیرعلی و همکاران  [73]باشند بر روی عملکرد کارکنان می

های مدیریت ایمنی پیاده شده ها به این نتیجه رسیدند که صرف نظر از ماهیت و کیفیت سیستمناشی از فقدان ایمنی در پروژه

توان با توسعه و بهبود یز تا دو برابر افزایش داد همچنین میگذاری را نوری، تاثیر سرمایهتوان عالوه بر بهبود بهرهها میدر پروژه

وری را افازایش داد های بهرههای ایمنی و ... شاخصهای ایمنی، کنترل ریسکهای ایمنی مانند: ارزیابی ایمنی، آموزششاخص

[2٣]. 

 را انسانی نیروی وریبهره سازمانی، ایمنی جو  بهبود طریق از میتوان پژوهش حاضر به دنبال جواب این پرسش است که آیا

 هاای تخریاب سااختمانی رابطاهانساانی در پروژه نیروی وریبهره افزایش و ایمنی جو  بین که فرضیه این داد و بررسی افزایش

های کاری مرتبک یکای از اهادافی اسات پیمانکاران تخریب و گروه ایمنی عملکردی شاخص دارد یا خیر. ارتقای وجود مستقیم

 فضاای در نیز میر و مرگ جراحت و وقوع نسبت همان به باشد، باالتر ناحیه یک ایمنی شاخص زیرا هرچه گرددکه پیگیری می

 بود. خواهد کمتر ناحیه آن کاری

 

 روش پژوهش -2

هاای تخریاب سااختمانی در شاهر مشاهد وری نیروی انساانی پروژهبا توجه به اینکه در این پژوهش اثر جو  ایمنی بر بهره      

ی صورت میدانی انجام گرفته اسات. جامعاهتحلیلی است که به-ترین روش برای انجام تحقیق، توصیفیشود، مناسببررسی می

باشاند کاه باا اساتفاده از های تخریب ساختمانی شهر مشهد میآماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و کارگران شاغل در پروژه

های پرسشنامه توزیاع و در نهایات پاس از حاذف پرسشانامه 29٣د نمونه مشخص شدند و تعدا 9٣گیری قضاوتی روش نمونه

ی سانجش ها شاامل دو پرسشانامهآوری دادهپرسشنامه نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابزار جمع 737مخدوش تعداد 

ساوالی اساتاندارد  73ی هباشد. برای گردآوری اطالعات مربوط به جو  ایمنی از پرسشناموری نیروی انسانی میجو  ایمنی و بهره

، نظاارت و آماوزش، قاوانین ایمنای و مشاارکت ایمنای( اسات، که دارای چهار بعد  اولویت ایمنای [27]( 2٣77  7وو و سانگ

سوال و هفات بعاد  تواناایی، درك و شاناخت،  27که دارای  [22]( 733٣   2ی هرسی و گلداسمیتاستفاده شد. از پرسشنامه

وری نیروی انسانی استفاده شده است. هار دو باشد برای سنجش بهرهمیحمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد، اعتبار و سازگاری( 

 اند.ای به شیوه لیکرت در دامنه خیلی کم، کم، متوسک، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شدهپرسشنامه به صورت مقیاس پنج درجه

ار داده شاد و از آناان در اختیاار متخصصاین قار 9به منظور سنجش میزان روایی، هار دو پرسشانامه طباق مادل الوشاه      

توان اساتفاده کارد می -2مهم و مرتبک،  -7»تک سواالت با استفاده از سه گزینه درخواست شد که نظرات خود را در مورد تک

ها متخصاص باه بررسای روایای پرسشانامه 1بیان کنند. از آنجاایی کاه در ایان پاژوهش « غیر مرتبک -9ولی ضرورتی ندارد، 

ساوال مرباوط  73بود که از  33/٣مورد نیاز  CVRروایی سواالت پرسشنامه بر طبق مدل الوشه، حداقل  پرداختند، برای تایید

پرسش مرباوط باه  27سوال حد نصاب الزم بدست نیامد. از  9سوال این شرط صدق نمود و در مورد  77به جو  ایمنی در مورد 

سوال حد نصاب الزم بدسات نیاماد. باا  2دند ولی در مورد پرسش امتیاز الزم را بدست آور 20وری نیروی انسانی سنجش بهره

توجه به مدل، ادبیات موضوع و نظر متخصصان و کارشناسان، سواالتی که حد نصاب الزم را بدست نیاورده بودند مورد باازنگری 

م نظار در های باازطراحی شاده باه منظاور اعاالهای دیگری طراحی و جایگزین شدند، سپس پرسشانامهقرار گرفتند و پرسش

 اختیار همان متخصصان قرار گرفت. در این مرحله تمامی سواالت امتیاز الزم جهت تایید روایی را بدست آوردند.

برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. در تحقیقات علمی مقدار قابل قباول آلفاای کرونبااخ       

اناد. مقادار ضاریب آلفاای کرونبااخ بارای تماامی ابعااد معرفای نموده 7/٣حاداقل آن را  و 1/٣برای مقاصاد کااربردی بااالی 

                                                 
 1.Chunlin Wu & Xinyi Song 

2.Hersey & Goldsmith 

3.Lawshe 
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ها از اعتباار الزم بدست آمد و مشخص گردید کاه پرسشانامه 1/٣وری نیروی انسانی بیشتر از جو  ایمنی و بهره هاینامهپرسش

 دهد.می ها را نشاننتایج آزمون پایایی پرسشنامه 2برخوردار هستند. جدول شماره 

 
 هانتایج آزمون پایایی پرسشنامه: 2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد پرسش بُعد متغیر

ی
من
 ای
جو 

 

10/٣ 0 الویت ایمنی  

19/٣ 1 نظارت و آموزش  

19/٣ 0 قوانین ایمنی  

11/٣ 9 مشارکت ایمنی  

ره
به

ی
سان

ی ان
رو
 نی
ی
ور

 

17/٣ 9 توانایی  

12/٣ 0 درك و شناخت  

سازمانی حمایت  0 19/٣  

17/٣ 0 انگیزش  

10/٣ 0 بازخورد  

37/٣ 0 اعتبار  

32/٣ 9 سازگاری  

 

های مورد نظر  انادازه نموناه و رابطاه برای انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسئله اطمینان حاصل شود که تعداد داده      

شاود. اساتفاده می 7و آزمون بارتلت 0ر از شاخص کیسر میر اولکینبین متغیرها( برای تحلیل عاملی مناسب هستند. بدین منظو

مای بررسای را متغیرها بین جزیی بودن همبستگی کوچک که است گیری نمونه کفایت از شاخصی اولکین، میر کیسر شاخص

و  پنهاانی یهااعامل برخای مشاترك واریاانس تأثیر تحت پژوهش، متغیرهای آیا واریانس سازدمی مشخص طریق این از و کند

 اسات این دهنده نشان باشد، نزدیک به یک شاخص مقدار اگر دارد. قرار یک تا صفر دامنه در شاخص این خیر. یا است اساسی

کند که چاه هنگاام مااتریس آزمون بارتلت، بررسی می .هستند مناسب عاملی برای تحلیل نمونه( نظر  اندازه مورد هایداده که

 درصاد 7 از بارتلت، کوچکتر آزمون معناداری سط  نظر ریاضی، ماتریس واحد و همانی( است. اگرهمبستگی، شناخته شده  از 

شاود. در ایان می رد همبساتگی مااتریس بودن  واحد( یکه زیرا فرض است، مناسب ساختار شناسایی برای عاملی تحلیل باشد،

باشد که نشان می 327/٣و  179/٣انسانی به ترتیب  وری نیرویپژوهش مقدار شاخص کیسر میر اولکین برای جو  ایمنی و بهره

باشد که نشاان ها برای تحلیل عاملی است. هچنین مقدار سط  معناداری آزمون بارتلت، صفر میدهنده کافی بودن تعداد نمونه

 دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار  مدل عاملی( مناسب است.می

 

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -9
ها از آمار استنباطی استفاده شده است. در تحلیل استنباطی جهت تعمیم صفات در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده      

ها از آزمون آلفای کرونباخ، رگرسیون خطی تک متغیره و همچنین برای بررسی شادت نمونه به جامعه متناسب با سنجش داده

ها از نارم پیرسون استفاده شد و در نهایت برای توصیف و تجزیه و تحلیل دادههمبستگی بین متغیرها نیز از ضریب همبستگی 

 استفاده گردید. SPSS25افزار 

 

 

                                                 
4. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) 

5. Bartletts Test of Sphericity 
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 پژوهش هاییافته -0
ی وری نیاروی انساانی رابطاهای که در این پژوهش به دنبال بررسی آن هستیم، این است که بین جو  ایمنی و بهرهفرضیه      

دهاد گزارش شده است. اطالعات ارائه شده در این جدول نشاان می 9ایج آزمون این فرضیه در جدول معنا داری وجود دارد. نت

درصد فرض صفر آزمون مبنی بر غیار  33توان با اطمینان کمتر است و در نتیجه می ٣7/٣که سط  معنا داری آزمون از مقدار 

را رد کرد و فرض مقابل آن را مورد تایید قرار داد. بر این اسااس  وری نیروی انسانیی بین جو  ایمنی و بهرهمعنا دار بودن رابطه

ی مستقیم معنا داری وجود دارد، میازان همبساتگی برابار وری نیروی انسانی رابطهتوان بیان کرد که بین جو  ایمنی و بهرهمی

ساختمانی بیشاتر باشاد، میازان باشد و این بدین معنی است که هرچه میزان جو  ایمنی میان کارکنان بخش تخریب می ٣/70

 یابد و بر عکس.وری کارکنان افزایش میبهره

 
 ورینتیجه آزمون همبستگی بین جو  ایمنی و بهره :9جدول 

یضریب همبستگ تعداد  مقدار احتمال 
(P-value) 

737 70/٣  ٣ 

 

جو  ایمنی، استفاده شاد. باا توجاه باه  وری کارکنان به کمکبینی میزان بهرهاز رگرسیون ساده برای بررسی کیفیت پیش      

 باشند. دار می، نتایج از نظر آماری معنی0گزارش ارائه شده در جدول 

 
 وری نیروی انسانیخالصه مدل جو  ایمنی و بهره :0جدول 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین R مدل

7 700/٣  077/٣ 072/٣ 290/٣ 

 

وری درصاد نوساان میازان بهاره 07دهاد کاه باشد، این مقدار نشاان میمی 072/٣ریب تعیین تعدیل شده برابر مقدار ض      

 کارکنان توسک جو  ایمنی قابل توصیف است.

وری نیروی رهشود که بین جو  ایمنی و بهمشخص می( P-valueو صفر بودن مقدار احتمال   7های جدول با توجه به داده      

 بطه معناداری وجود دارد.انسانی را

 
 بینوری نیروی انسانی بر حسب متغیر پیشتحلیل واریانس جو  ایمنی و بهره :7جدول 

 سط  معناداری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات مدل

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

337/7  

302/3  

329/77  

7 

713 

73٣ 

337/7  

٣77/٣  

 

31/727  

 

 

٣٣٣/٣  

 

 

 

معنادار وری نیروی انسانی (، سهم متغیر جو  ایمنی در تبیین واریانس بهره7جه به ضرایب حاصل از رگرسیون  جدول با تو      

ی رگرسایونی محاسابه شاده بارای ادلاهمع باشد.می 0/7و میزان ثابت برابر  73/٣ضریب رگرسیون در این مدل برابر  باشد.می

 باشد:بینی این رابطه بصورت زیر میپیش

وری نیروی انسانی= بهره 0/7+  73/٣ایمنی(  جو   
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 گیریو نتیجهبحث  -7
 را انسانی نیروی وریبهره سازمانی، ایمنی جو  بهبود طریق از میتوان پژوهش حاضر به دنبال جواب این پرسش است که آیا      

 شااخص دارد. ارتقای وجود مستقیم رابطه یانسان نیروی وریبهره افزایش و ایمنی جو  بین که فرضیه این داد و بررسی افزایش

 شااخص گاردد زیارا هرچاههای کاری مرتبک یکی از اهدافی است که پیگیری مایپیمانکاران تخریب و گروه ایمنی عملکردی

باود. نتاایج  خواهاد کمتر ناحیه آن کاری فضای در نیز میر و مرگ جراحت و وقوع نسبت همان به باشد، باالتر ناحیه یک ایمنی

وری نیروی انسانی دار بین جو  ایمنی و بهرهصل از تحلیل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی نشان داد که همبستگی معنیحا

, 29]های تخریب شهر مشهد وجود دارد که با نتاایج ژائاو و شاالینی مطابقات دارد در میان کارگران بخش ساختمانی در پروژه

وری نیروی انساانی افازایش توان استنباط نمود که با افزایش جو  ایمنی، بهره. با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی می[20

 وری آنان افزایش خواهد یافت.ها باالتر باشد، بهرهیابد و هرچه درك و استنباط کارگران از مسائل ایمنی و خطرات و ریسکمی

 99معموال  ساخت انسانی نیروی هایهزینه دارد، وجود وریبهره رشد و سودآوری مابین متقابل وابستگی ساخت صنعت در      

-بهاره ارتقااء به منوط هاشرکت وریبهره ارتقاء عبارتی، به .[27]دهند می اختصاص خود به را پروژه بودجه کل درصد از 77تا 

در  مهام مباحاث جملاه از سااخت هاایپاروژه در شااغل انسانی نیروی وریبهره خاطر همین به هاست.آن انسانی نیروی وری

و  پاروژه اهاداف موقاع باه تاأمین و پاروژه موفقیت در سزاییبه نقش تواندمی وریبهره سط  افزایش باشد.می هاپروژه مدیریت

 مدیریت، ریسک، از آنها درك تاثیر ی تحتایمن به نسبت ساختمانی کارگران نگرش و بینش .باشد داشته پیمانکاران سودآوری

 .دارد قرار ایمنی هایو رویه قوانین

-پیچیده تعامالت دارای و هستند هم از مستقل ندرت به که است متعددی عوامل تأثیر تحت انسانی نیروی وریبهره میزان      

عوامال  از خاود اینکاه یاا و است دیگر فاکتورهای تشدید و وقوع علت یا معموال فاکتور یک که نحوی به باشندمی یکدیگر ای با

ها و نظرات خود را نسبت به باشند دیدگاههای کاری مختلفی که در صنعت ساخت مشغول فعالیت میشود. گروهمی ناشی دیگر

هاای قاانونی، یهترین این عوامل شامل تعهد مدیریت، روباشد، مهمجو  ایمنی دارند که متاثر از عوامل و فاکتورهای گوناگونی می

 از یاک هار فاردی هاای تفااوت به توجه و آنها نیازهای و کارکنان انگیزشی عوامل به باشد. توجهپذیری و ارتباطات میریسک

 یافت. دست آن به توانمی انسانی و جو  ایمنی نیروی وریبهره در بهبود که عواملی است ترین مهم از یکی کارکنان
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