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 خالصه

 

ست. با اصدمات و حوادث متمرکز شده  ینیبشیو نقش آن در پ یمنیبر جو ا یمنیا اتیدر طول سه دهه گذشته، ادب

مند نظام یانجام مرور رو نیانجام شده وجود ندارد. از ا نهیزم نیدر ا اتیآنچه که قبال در مرور ادب لیوجود، مرور و تحل نیا

نده جو ده لیعوامل تشک نیترمهم ییو شناسا 2018تا  1991از سال  یمنیمعتبر با موضوع جو ا یهاو جامع در پژوهش

نشان  جیود. نتاب ازیمورد ن نیو شاغل نیمحقق یبرا ،یمنیجو ا یریاندازه گ یروش برا نیمعتبرتر ییبه منظور شناسا یمنیا

مطالعات  یرا بر رو تمرکز نیشترین بیو چ کایآمر ا،یاسترال یدارد. کشورها ریدر دهه اخ یمنیاز رشد عالقه به مطالعات جو ا

و  نیاننقش سرپرستان، مشارکت کارکنان، قو ،یمنینسبت به ا تیریپنج عامل تعهد مد نیاند. همچنداشته یمنیجو ا

شدند. در  ییشناسا یمنیجو اگیری در شکل مؤثرعوامل  نیبه عنوان پرتکرارتر یمنیو ارتباطات ا یمنیا یدستورالعمل ها

 یمبنا تواندیم قیتحق نیا یها افتهیبدست آمده بود.  نامهپرسش قیاز طر مطالعه ازیمورد ن یداده ها ،پژوهش ها نیتمام ا

روش  نیترناسبمدر انتخاب  کارانمانیو پ نیمحقق یهاستفاد یبرا یینموده و راهنما میترس ندهیآ قاتیتحق یبرا یقدرتمند

 .دیساخت ارائه نما یدر پروژه ها یمنیجو ا رزیابی و بهبودجهت ا
 

 مطالعه مروری ,عوامل اندازه گیری ,جو ایمنیکلمات کلیدی: 
 

 

 مقدمه  .1

 ،یو مال یخسارت و تلفات جان جادیکه ضمن ا میدر صنعت ساختمان هست یشماریساله شاهد وقوع حوادث بهمه

، حوادث صنعت 2012( در سال BLS†) کایبه دنبال دارد. طبق گزارش دفتر آمار کار آمر زیرا ن یو دعاو یتیریمشکالت مد

در سال  ران،یکار ا یآمار منتشر شده از اداره بازرس راساسشود. ب یرا شامل م عیهمه صنا یدرصد از حوادث کار 16ساخت 

با  سهیرقم در مقا نیاست که ا یدر حال نیباشد. ا یاز کار مربوط به صنعت ساخت م یاز کل حوادث ناش 45%، 1394
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