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Abstract:
 The present study reviews existing recent literature to integrate lean thinking and 
sustainable development in the field of safety, health and environment (HSE) in 
construction industry. Then objectives, tools, indicators and concepts interaction 
are studied. Therefore, the purpose of this study is to review of latest ISI articles 
published in prestigious international journals in English and some Persian search-
engines in order to obtain reach and update literature, to fill the gap and improve 
the functional level of safety, health and environment in the country.
Construction operations have many direct and indirect effects on the environment. 
With the growth of economy and population, necessity of designing projects that 
adhere to the principles of lean construction and sustainable development to protect 
the environment and the executive factors of projects throughout the construction 
life cycle is felt. Sustainable Development (SD) seeks to improve the performance 
of industry by increasing economic, social and environmental values and interacts 
with lean thinking (LT), especially to ensure community health. Although the 
major correlation between lean and sustainable indicators has been proven in 
recent studies, recognition of lean and sustainability in HSE plan, needs further 
explore. The result of this study is development of literature and helping to clarify 
the perspective of construction factors, diagnosis and analysis of variables and 
indicators of the three pillars of research by providing an integrated full stop
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چکیده:

تحقیق حاضر مروری بر ادبیات موجود در یکپارچه سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه سالمت، 
ایمنی و محیط زیست )HSE( درصنعت ساخت و ساز از سال 2013 تا 2020 دارد و به مطالعه اهداف، 
ابزار، شاخص ها و تعامل دو مفهوم در زمینه)HSE( پروژه های ساخت می پردازد. لذا هدف تحقیق بررسی 
موتورهای  در  مربوطه  واژه های  کلید  با   ISIبین المللی معتبر  در مجالت  منتشره  مقاالت  آخرین  مروری 
ادبیات مرتبط و کاهش  بروزرسانی  و  تقویت  به منظور  زبان  فارسی  منابع  برخی  و  انگلیسی  جستجوی 
شکاف موجود و ارتقا و بهبود سطح عملکردی ایمنی و سالمت و محیط زیست در پروژه های کشور است. 

عملیات ساختمان سازی اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیاری بر محیط زیست دارد. با رشد اقتصاد و 
جمعیت، نیاز به طراحی و ساخت پروژه های ملتزم به اصول ساخت ناب و توسعه پایدار جهت حفاظت 
و مراقبت از محیط زیست و عوامل اجرایی پروژه ها درکل چرخه حیات ساخت احساس می شود. توسعه 
عملکرد  بهبود  دنبال  به  زیستی  محیط  و  اجتماعی  اقتصادی،  ارزش های  افزایش  طریق  از   )SD(پایدار
است.  تعامل  در  جامعه  سالمت  تأمین  در  بخصوص   )LT(ناب تفکر  جهت گیری های  با  و  بوده  صنعت 
اگرچه همبستگی عمده شاخص های ناب و پایداری در تحقیقات اخیر به اثبات رسیده است ولی شناخت 
ارتباطات ناب و پایداری با حوزه HSE در صنعت جای تبیین بیشتری دارد. نتیجه این مطالعه، توسعه 
ادبیات و کمک به سیاست گذاران و مجریان پروژه ها در تشخیص متغیرها و شاخص های سه رکن تحقیق 

از طریق ارائه یک مدل یکپارچه است.

و محیط زیست،  ایمنی  پایدار، سالمت،  توسعه  تفکرناب،  یکپارچه سازی،  کلیدی:  واژه های 
ساخت و ساز.
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یکپارچه سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE ( در صنعت ساخت و ساز/ فریبا شکوهی

1- مقدمه 

مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست  )HSE( در پروژه های ساختمانی از اهمیت باالیی برخوردار است. طبق گزارش 
سازمان  بین المللی کار )ILO( سومین عامل مرگ  و  میر در جهان حوادث ناشی از کار است. دومین عامل مرگ  و  میر در 
ایران نیز، بعد از تصادفات جاده ای حوادث ناشی از کار و حدود 38% از مرگ های ناشی از آن مربوط به کارگران ساختمانی 
است. تعداد کارگرانی که بطور ساالنه در صنعت ساختمان در سراسر جهان مجروح می شوند نیز از سایر صنایع بیشتر است 

و نقض قوانین ایمنی، تجهیزات نامناسب، عوامل محیطی و رویه های ایمنی ضعیف یا نامشخص از عوامل آن هستند.

در چرخه حیات پروژه به طور گسترده ای وجود چهار مرحله ی تعریف، برنامه ریزی، اجرا و خاتمه پذیرفته شده است]19[. 
صنعت ساخت و ساز تقریباً، 7% از نیروی کار را در سرتاسر جهان به کار می گیرد، اما مسئول 30-40% از کلیه صدمات 
منجر به مرگ است]16[. این بدان معنی است که هنوز نیاز مبرمی به افزایش اقدامات ایمنی در کارگاه های ساختمانی وجود 
دارد. تالش های مختلفی برای بهبود اوضاع صورت گرفته است و تالش شده در سه مرحله شامل استفاده از روش های فنی، 
جلوگیری از خطاهای انسانی و تمرکز بیشتر بر تعامل افراد و محیط و تدوین استانداردها و دستورالعمل های مرتبط، ایمنی 

کار در کارگاه ساختمانی با همه پیچیدگی ها و تعدد فعالیت های جاری آن افزایش یابد]17[. 

از آنجا که هنوز مشاهده می شود که برخی مدیران پروژه های ساختمانی در تلفیق ماموریت ساخت خود با تئوری های 
نوین توسعه دچار مشکل هستند و چون احداث ساختمان های مقاوم در زمان، با هزینه و کیفیت برنامه ریزی شده را در 
اولویت وظایف خود می دانند، گاه درک ضرورت های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در پروژه ها جایگاه خود را از دست 
می دهند. لذا این تحقیق قصد دارد همه جنبه های موثر مدیریت ناب، توسعه پایدار و ضرورت های فنی و مهندسی ساخت 
را در یک چرخه اندرکنشی ارزیابی کند و به مدل جامع و یکپارچه ای از شاخص های مربوطه دست یابد و نتیجه را دریک 

نمودار یکپارچه ارائه  دهد.

2- مبانی نظری و پیشینه شناسی تحقیق 

2-1-پیشینه تحقیق

)Solaimani & Sedighi, 2020(  در مروری بر ادبیات موجود در ساخت و ساز ناب، به ایجاد یک دیدگاه جامع به مرور 
سیستماتیک ادبیات )SLR( مبتنی بر 118 مقاله ژورنالی از سال 1998 تا 2017 پرداختند، تا درک کاملی از چگونگی اثر 
تفکر ناب بر دستیابی و حفظ پایداری در بخش ساخت و ساز ارائه دهند. یافته های آن ها در یک چارچوب جامع، شامل یک 
رویکرد چند بعدی در جهت پایداری در ساخت و ساز با تمرکز بر ذینفعان و به طور همزمان مردم، کره زمین و سود مالی 
پرداخت. مشخص شد که دانش موجود عمدتاً به سمت ارزش های اقتصادی جهت گیری داشت و خواستار تحقیق بیشتر 
تفکر ناب در جنبه های اجتماعی و زیست محیطی شد. بر اساس مطالعه )Francis & Thomas, 2020( رابطه بین ساخت و 
ساز ناب و پایداری محیط زیست با مروری بر ادبیات موجود برای رمزگشایی وسیع تر ابعاد آن صورت گرفت. آن ها معتقدند 
ساخت و ساز ناب و پایداری، دو فلسفه جداگانه با اهداف متمایز هستند که اولی به پارامترهای مرتبط مانند بهبود جریان، 
افزایش بهره وری، از بین بردن زباله و کاهش تأخیرها نظردارد درحالیکه ساخت و ساز پایدار هدفش توجه به جنبه های 
اقتصادی و اجتماعی پروژه، کاهش اثرات مضر بر محیط زیست و فعالیت های ساختمانی است. با این حال، هر دوی این 
پارادایم ها به دنبال اهداف مشترکی مانند به حداقل رساندن ضایعات با طبقه بندی اصول، ضایعات، ابزار ناب و تاثیر آن ها 
 ,Singh & Kumar( در حوزه های آلودگی و مصرف انرژی و انتشارگازهای گلخانه ای می باشد. در پژوهش دیگری توسط
2019( ساخت و سازهای ناب و ابزارهای آن با استفاده از تکنیک )SLR( و با انتخاب مقاالت از پایگاه داده Scopus با استفاده 
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از فیلترهای ده ژورنال رتبه برتر، با کلمات کلیدی ساخت ناب یا ابزار ناب و فقط مقاله های مهندسی و علوم مواد و آخرین 
مقاالت ژورنالی، انتخاب و بررسی شدند و نتیجه جستجو، فیلتر 48 مقاله از 944 مقاله بود. یافته های این تحقیق نشان 
داد که تنها چند ابزار و تکنیک توسط پژوهشگران و چندین بار مورد کاوش قرار گرفته است. از طرف دیگر، تعداد کمی 
از کشورها نظیر انگلیس و ایاالت متحده از نظر انتشار مقاالت در این زمینه مطرح بودند. سالمت و ایمنی در مراحل اولیه 
مدیریت پروژه های ساختمانی توسط)Asgard & Jorgensen, 2019(  بررسی شد. آنها ریشه حوادث در پروژه ها را غالباً در 
مراحل اولیه فرایند پروژه می دانستند و تحقیق خود را بر دو سؤال اصلی که آیا می توان سالمت و ایمنی در ساخت را در 
مراحل اولیه مدیریت پروژه بهبود بخشید؟ و در اینصورت مهم ترین چالش های بهداشتی و ایمنی در مراحل اولیه چیست؟ 
قراردادند و داده های حاصل از مصاحبه با نمایندگان ایمنی نروژ آن ها را به سه مشکل اساسی عدم صالحیت، عدم اولویت 
بندی و عدم نتیجه گیری رساند. در تحقیقی که توسط)Souza & Alves, 2018( انجام شد سیستم یکپارچه مدیریت ناب 
با هدف ارائه مدلی برای بهبود پایداری شرکت ها از طریق ادغام سیستم های کیفیت، محیط زیست، مسولیت اجتماعی و 
سیستم های مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای به نامLIMSSI  معرفی شد که مبتنی بر استفاده منطقی از منابع انرژی، 
بهبود پایداری، جلوگیری از هدررفت کارایی سازمان و برای ایجاد هم افزایی و بهبود عملکرد پایداری شرکت و رقابتی تر 
شدن آن بود. )Saieg, Sotelino, Nascimento, & Caiado, 2018( روی مدل های اطالعات ساختمان و اثر متقابل ناب 
و پایداری در صنایع معماری، مهندسی و ساخت )AEC( یک بررسی سیستماتیک و با هدف تلفیق فناوری ها، روش ها و 
مفاهیم انجام دادند و به ارائه روشی برای هم افزایی مفاهیم فوق رسیدند. نتایج نشان داد که این هم افزایی عمدتا در مراحل 
اثرات  برای کاهش  را  فرایند پروژه بخصوص در تصمیم گیری طراحی، فرصت های چشم گیری  ساخت و ساز و سپس در 
اقتصادی و زیست محیطی فراهم میکند. تحقیق دیگر در صنایع AEC توسط )Khodeir & Othman, 2018( به بررسی اثر 
متقابل اصول ناب و پایداری در فرایند مدیریت و با هدف بررسی تعامل فی مابین بود و برای دستیابی به آن از دو رویکرد 
بررسی ادبیات و ارائه یک ماتریس همبستگی برای تأیید منطقه تعامل استفاده شد. )Sousa &et al, 2018( پژوهشی درمورد 
مدیریت پروژه و شیوه های تولید ناب در شرکت های کوچک یا متوسط )SME( نوآور پرتغالی انجام دادند. هدف اجرای شیوه 
های مدیریت ناب پروژه و روش های تولید ناب برای رقابتی شدن شرکت هایی بود که متاثر از عدم اطمینان، پیچیدگی و 
ابهام )VUCA( هستند و با درک ضرورت  نوآوری،کنترل ریسک و با استفاده از تیم های ماهر و روش های مدیریتی پروژه، 
روش هایی برای بهبود عملکرد و یافتن راه حل های سفارشی BPM برای سازماندهی بهتر و کارآمد فرآیندها معرفی شد. بر 
اساس تحقیق )Danielsen. & et al, 2017( با موضوع HSE در برنامه های مهندسی عمران و انتظارات صنعت انجام شد که 
دانش، مهارت ها و شایستگی های مورد انتظار از مهندسان رشته عمران در زمینه HSE فارغ التحصیل از دانشگاهNTNU  نروژ 
ارزیابی شد که می تواند سهم ارزنده ای در زمینه تحقیقات ایمنی محسوب شود. )Al-Mebayedh, 2014(  پژوهشی برای 
مدیریت HSE در مراحل ساخت و نصب سیستمی ارائه کرد؛ هدف او نشان دادن سیاست ها و رویه های معین در ساخت 
و سازها با استقرار ایمن و الزامات مدیریت و کنترل فعالیت های نصب در سایت های ساختمانی بود تا به درک صحیحی 
از شیوه های کار ایمن، تشویق رفتارهای بی خطر و ایجاد یک محیط کار ایمن و سالم در همه سطوح دست یابد. تحقیق 
جامعی توسط )Aziz & Hafez, 2013(  با استفاده از تفکر ناب در ساخت و ساز به دنبال افزایش بهره وری صنعت ساخت و 
ساز انجام شده که  با هدف به حداکثر رساندن کارایی در پروژه برای مشتری در همه مراحل از طریق کنترل پروژه در چرخه 
عمر، از طراحی تا تحویل بود. به طور کلی، پروژه های ساخت و ساز ناب برای مدیریت بهتر، ایمن تر شدن، تکمیل زودتر و 
کمتر شدن هزینه، آسان تر و بهترشدن کیفیت هستند. روش LPS که کاربرد مهمی در مفاهیم و روش های ساخت و ساز 

ناب و رواج باالیی هم دارد، اثبات کرد که می تواند شیوه های مدیریت ساخت و ساز را در جنبه های مختلف ارتقا بخشد. 
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2-2- مبانی نظری تحقیق

اصوال مطالعات امکان سنجی پروژه های ساخت و ساز بر سه اصل فنی، اقتصادی و زیست محیطی استوار هستند ]6[ 
که در کل چرخه حیاط پروژه مد نظر بوده و دائما در فرایندهای پروژه اعم از ایده، طرح و تعریف پروژه، مطالعات مقدماتی، 
تصویب، مهندسی و طراحی، تدارکات و ساخت، راه اندازی و بهره برداری ]6[ مورد ارزیابی وکنترل قرار می گیرند. امروزه 
فرض بر این است که صاحبان و رهبران پروژه ها در سیاستگذاری های اولیه خود با تعیین محدوده و اهداف پروژه و همچنین 
مجریان و مهندسان در برنامه ریزی  و طراحی کلیه فازهای عملیاتی نیازهای هر مرحله را به دقت پیش بینی کنند تا به 
حداکثر کارایی و بهره وری نائل شوند و همه این موارد نباید آن ها را از توجه متعهدانه  و نظام مند به همه جوانب سالمت 
و ایمنی فنی سازه و سالمت نیروی انسانی شاغل، ذی نفعان و بهره برداران و نیز سالمت محیط زیستی پروژه غافل نماید و 
در عین حال این امر باید با توجیهات اقتصادی،  فنی و مهندسی، فرهنگی و اجتماعی و گاه محلی پروژه نیز سازگار باشد. 

لذا مبانی نظری این تحقیق در ادامه معرفی می شود.

2-2-1- تفکر ناب 

  طبق اعالم انستیتوی ملی استاندارد و تولید فناوری، ناب یک رویکرد منظم در جهت کاهش ضایعات است، سعی مداوم 
در بهبود بیشتر و حفظ نرخ تولید، باید مطابق نیاز مشتری باشد. مثال های مختلفی وجود دارد که برای تشریح مفهوم کاربرد 
ناب در کار عملی اعم از ساخت و ساز یا صنعت تولید، مانند سیستم تولید تویوتا، تولید فورد، ساخت و ساز ناب ژاپنی و 
غیره استفاده می شود. هدف از تولید ناب طراحی و تولید محصول بنا به نیاز مشتری است که از بهبود کارایی سیستم تولید 

حمایت می کند ]16[. 

1-1-2-2- تولید ناب 

     تولید ناب به موازات استقرار فرآیندهای تجاری و شیوه های مدیریت پروژه )PM(، باید فرآیندهای تولید شرکت را 
توسعه دهد تا فاکتورهای تولید )مواد، رسانه، کار و اطالعات( را به محصول تبدیل کند. تولید ناب یکی از روش های مؤثر 
مدیریت این فاکتورها است که مبتنی بر سیستم تولید تویوتا )TPS( است. جریان تولید ناب باید دارای پنج اصل تفکر ناب 
باشد:  1( ارزش؛ 2( زنجیره ارزش؛ 3( جریان؛ 4( کشش؛ 5( بی عیبی )کمال(. تحقق چرخه ای این اصول باعث می شود تا 
بهبود مداوم و کاهش منظم ضایعات )یعنی کلیه فعالیت هایی که از نظر مشتری ارزش افزوده ای ندارند( فراهم شود]20[. 
کارایی و رقابت صحیح از چالش های مهم در بازار جهانی است که باعث شده است تا سازمان های مختلفی استراتژی های 
جدید در مدیریت تولید اتخاذ کنند و مهمترین مسئله این است که چگونه محصوالت را سریع، با هزینه کم و با کیفیت خوب 
عرضه کنند. LM به دنبال پیاده سازی ذهنی است که هفت نوع ضایعات را از بین می برد: تولید بیش از حد، انتظار، حمل و 
نقل، نقص، پردازش نامناسب، موجودی غیر ضروری و حرکت غیر ضروری. این امر از طریق تفکر ناب حاصل می شود، یعنی 
به عنوان یک رویکرد تجاری تعریف می شود که با از بین بردن فعالیت های فاقد ارزش افزوده، ارزش بهتری را برای مشتریان 
به ارمغان می آورد. LM ممکن است باعث بهبود مستمر فرآیندها شود. برای افزایش کارایی روی رضایت مشتری تمرکز 

می کند. کاهش هزینه به بهبود کیفیت، قابلیت اطمینان، و بهبود وجهه عمومی کمک می کند]21[.

2-2-1-2- ساخت و ساز ناب 

ساخت و ساز ناب نوعی نوآوری در صنعت ساخت و ساز است زیرا رویکرد آن با روش معمولی متفاوت است. هرگاه تغییری 
در نظمی خاص صورت گیرد، از آن جهت دارای نوعی نوآوری محسوب می شود. در زیر اقدامات کلیدی رویکردهای ناب 

مورد توجه قرار گرفته است:
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• به حداقل رساندن ضایعات

• رویکرد تحویل درست به موقع

• رویکرد مبتنی بر ارزش

• پیشرفت مداوم

• سیستم مدیریت کیفیت

• چابکی نسبت به تغییرات مورد نیاز]18[.

ساخت و ساز ناب )LC( یک فلسفه است که بر اساس اصول ناب توسعه یافته در تویوتا توسط تاییچی1 ساخته شده است 
]17[ که به عنوان اصول تولید ناب نامیده می شود و بیشتر به عنوان ساخت ناب و فلسفه ناب مطرح است. با این حال، تفکر 
ناب یا ساخت و ساز ناب از مزایای قابل توجهی در کشورهایی مانند انگلیس، سنگاپور، برزیل، شیلی، هلند، آفریقای جنوبی، 
ترکیه، ایاالت متحده و در بسیاری از کشورهای دیگر برخوردار است. نکته LC تمرکز بر بهبود مستمر، از بین بردن ضایعات 
و تمرکز قوی کار بر باال بردن ارزش مالی، مدیریت کیفیت باال در پروژه ها و زنجیره های تأمین و ارتباطات بهبود یافته 
است. شیوه های فعلی ساخت و ساز با تکیه بر چگونگی استفاده از امکان توسعه پایدار در کشورهای مختلف هم مورد توجه 

قرارگرفته است، ناب همچنین در مورد دستیابی به استفاده متعادل از نیروی انسانی، مواد و منابع است]18[ . 

3-1-2-2- ابزار و تکنیک های ناب

برخی از متداول ترین ابزارها و تکنیک های ناب عبارتند از: BIM، A3، استفاده از پیکربندی )طراحی ناب(، ساخت خارج 
از سایت یا پیش ساخته سازی، تأمین ناب)JIT(، نقشه برداری زنجیره ارزش، نظارت بصری، 5S ،کار تیمی روزانه )مجموعه 

ناب(. 

روح طبیعی جاری در استانداردهای مشترک موجود در ناب شامل موارد زیر است:

• بهینه سازی کل سیستم از طریق همکاری و یادگیری کارآمد

• تغییر مداوم/ تالش برای بی عیب و نقص شدن برای همه افرادی که در چارچوب کار می گنجند

• تمرکز بر انتقال ارزش توسط مالک/ مشتری/ مشتری نهایی.

• اجازه دادن به جریان کارآمد رفع موانع با ارزش دادن به خالقیت و حذف بخش هایی از کار که ارزشی ایجاد نمی کنند

• ایجاد کشش

اخیرا چالش های مربوط به اجرای روش تحویل یکپارچه پروژه، برای تکمیل موفقیت آمیز پروژه های ساختمانی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تعامل و هم افزایی بین روش اجرا BIM2 در مدیریت ناب و موبایل در سایت های ساختمانی 
مورد مطالعه قرارگرفته که  LM3 و BIM به نوعی، ابزاری برای بهبود بهره وری و مهارت متخصصان ساخت و ساز، فرایندها، 

اتمام به موقع و مطابقت با بودجه پروژه های ساختمانی به کار می روند ]18[. 

مطالعه  مورد  پروژه های ساختمانی  در   BIM و  پایداری  ناب،  و ساز  از ساخت  استفاده  ترکیبی  اثر  دیگری  تحقیق  در 
قرارگرفت ]19[. محققان نتیجه گرفتند که ترکیب ناب و BIM منجر به اجرای ساخت و سازهای سبز و پایدار در صنعت 

1 Taiichi
2  Building Information Modeling
3  Lean Management



63

Jo
ur

na
ls

.ih
uo

.a
c.

ir
 

یکپارچه سازی تفکر ناب و توسعه پایدار در زمینه مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست )HSE ( در صنعت ساخت و ساز/ فریبا شکوهی

AEC1 می شود ]15[. 

مدیران با اقداماتی در همه سطوح می توانند به یک محیط سازمانی که در آن کارگران با انگیزه و آموزش به انجام کارهای 
ساختمانی ایمن و مؤثر بپردازند نائل شوند. عملیات سیستم تولید تویوتا به عنوان یک سیستم یکپارچه اجتماعی-فنی، 
مدیریت ناب راه خود را به بخش ساخت و ساز )Koskela. 1992(  باز کرد و هدف آن عمدتا حول محور ایجاد ارزش و 
بهبود کارایی با تمرکز بر هزینه و کاهش ضایعات بود. با انتشار گسترده تر و استفاده مکرر از ایده های ناب، ساخت ناب با ابعاد 

اجتماعی و محیط زیست پایدار پیوند خورد و برجسته تر شد ]19[.

2-2-2- توسعه پایدار

       توسعه پایدار پس از انتشار گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه )WCED2(، "آینده مشترک ما" در 
سال 1987، مورد توجه همه صنایع و تحقیقات در سراسر جهان قرار گرفت. بحث بین المللی این روابط بین جامعه، منابع و 
محیط، چشم انداز زیست محیطی دراز مدت را برای دستیابی به توسعه پایدار برجسته کرد. در سال 1992، در برنامه 21 اُم 
کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل متحد یا "اجالس زمین" اظهار شد: پایداری باید شاخص های استاندارد کنترلی 
و نظارتی برای توسعه پایدار در همه سطوح را دارا باشد. از آن زمان، تالش های بسیاری برای ردیابی و آزمایش پایداری و 

ارائه دستورالعمل های دستیابی به توسعه پایدار در رشته های مختلف انجام شده است]19[. 

نیاز به توسعه محیط ها و روش های ساخت و ساز پایدار به طور فزاینده ای توسط بسیاری از محققان و دست اندرکاران این 
حوزه مورد تأکید قرارگرفته است. به اصطالح "خطوط سه جانبه" مالحظات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی در ارائه 
خدمت به مردم، سیاره و کسب سود، متمرکز است. ابعاد پایداری به یکدیگر وابسته هستند. به این ترتیب، می توان ادعا کرد 
که "اقتصاد در جامعه و جامعه در محیط قرار دارد" از این رو، وقتی بر یک بعد تمرکز کنیم و بعد دیگر را به خطر بیاندازیم 

در هدف شکست می خوریم. در حقیقت، یک رابطه هم افزا بین ابعاد مورد حمایت توسعه پایدار وجود دارد]19[.

عملیات ساختمان سازی اثرات مستقیم و غیر مستقیم متعددی روی محیط زیست دارد. با رشد اقتصاد و جمعیت، نیاز 
به طراحی و ساخت سیستم های جامع و متعهد به حفاظت و مراقبت از محیط زیست و ایجاد تعادل بهینه در هزینه-فایده 
های محیط زیستی، اجتماعی و بشری درتمام مراحل چرخه حیات پروژه های ساخت مشهودتر می شود. پایداری از طریق 
کاهش ضایعات منابع و افزایش کارایی فرایندها هدف اصلی کلیه صنایع است. به عنوان مثال، صنعت معماری، مهندسی و 
ساخت )AEC3( مسول مصرف حدود 50% از منابع مادی حاصل از طبیعت، 40% انرژی مصرفی و تولید 50% کل زباله ها 
است. لذا یکی از صنایع اصلی است که باید به پایداری اهمیت دهد]11[. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای فعلی را 
بدون اینکه توانایی نسل های آینده را برای تأمین نیازهای خودشان به خطر اندازد، برآورده کند. از این رو، فناوری و سازمان 
اجتماعی باید در دوره جدید رشد اقتصادی، مدیریت و بهبود یابد )ایزو، 2010 ؛ کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، 
1987(، همانطور که در اهداف جدید جهانی توسعه پایدار خواسته شده است )سازمان ملل، 2015( با تمرکز بر سه جنبه 
حمایت از محیط زیست، توسعه پایدار، رشد اقتصادی و حقوق اجتماعی در مقیاس جهانی و بلند مدت، تجارت و سرمایه 
داری به طور ذاتی تضمین نمی کنند که همه انسان ها در زندگی خود دسترسی کافی به سیستم های پشتیبانی خدمات 
محیطی داشته باشند، پس نیاز به مدل  های مدیریتی وجود دارد که موفقیتهای اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را با 

1  Architectur,Engineering & Construction 
2  World Commission on Environment and Development

3http://tectmi.com/index.php?newsid=639) باشگاه تخصصی سازمان توسعه مسکن ایران( 
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توسعه پایدار ادغام کند]21[. )شکل 1( این سیر تاریخی و  همزمانی تشکیل گروه بین المللی ساخت و ساز ناب در سال 
1993 با تشکیل شورای ساختمان سبز در ایاالت متحده را نشان داده است.

اخیراً توجه به پایداری و مسئولیت شرکت ها در کنار پروژه های توسعه مورد توجه قرارگرفته است. محیط زیست برای 
توسعه دهندگان و جامعه که از نظر بسیاری این حجم تولید پسماند به طرز بسیار بدی بر روی اکوسیستم تأثیر می گذارد، 
چالش بزرگی را ایجاد کرده است]15[. سیستم های مختلف رتبه بندی برای اطمینان از پایداری در روش های کمی و ارائه 
دستورالعمل ها برای دستیابی به پایداری در عملیات ساختمان یا از طریق فرآیندهای کارگاهی ایجاد شده اند. از جمله این 
روش ها می توان به روش ارزیابی زیست محیطی موسسه تحقیقات ساختمان اروپا BREEAM(( ، ضوابط ارزیابی عملکرد 
محیط زیستی ساختمان )BEPAC( در کانادا و سیستم رهبری در انرژی و طراحی محیط در ایاالت متحده )LEED( اشاره 
کرد که ساختمان سبز را معرفی می کنند. با این وجود، خود این سیستم های رتبه بندی عمدتاً در دستیابی به پایداری در 
ساخت و ساز، در بهره برداری از یک فرآیند یا فرآیندهای کارگاهی، توجه کمتری به اعمال اصول پایداری در طراحی و یا 

فرآیندهای اداری که پسماندهای ملموسی دارند می کنند]12[.

2-2-3- روابط ساخت ناب و توسعه پایدار

• ساخت ناب به عنوان راهی برای دستیابی به یک دیدگاه جامع نگرانه از پایداری به عنوان یکپارچه سازی بهره وری فرآیند 
)یعنی هزینه، زمان و کیفیت( و مفهوم پایداری )یعنی کیفیت محیط زیست، عدالت اجتماعی، اقتصاد سالم( است. 

• ساخت و ساز ناب در سه اصل خود به پایداری دست می یابد: اصل اقتصادی که به کاهش منابع و هزینه ها؛ اصل 
اجتماعی به ایجاد سالمتی، ایمنی و محیط کار و وفاداری بین ذینفعان؛ و اصل محیط زیست که با حذف ضایعات، به کاهش 

آلودگی و حفظ منابع دست می یابد.

• ساخت و ساز ناب و پایداری در یک برنامه مشابه کاهش ضایعات و افزایش کارایی، اما با رویکردهای مختلفی قراردارند. 
ناب بودن کوتاه مدت است زیرا امکان انجام فرآیند با عملکرد باال را دارد، در حالی که ساخت و ساز پایدار "امری" طوالنی 

مدت است و در کل چرخه عمر ساختمان مطرح می شود.

• برخی ابعاد پایداری جدا از ناب است، زیرا کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست یکی از ابعاد غائی است. ناب به 
ویژه با برنامه اصلی پایداری مطابقت ندارد.

• ناب سبز نیست زیرا هدف اصلی آن به حداکثر رساندن ارزش مشتری است. الزم نیست که پایداری با ارزش مشتری 
مطابقت داشته باشد.

• مسائل زیست محیطی؛ برخی معتقدند که ناب به طور تصادفی به پایداری می رسد، نه به این دلیل که نگرانی اصلی 
آن پایداری باشد.

• اجرای شیوه های ناب تنها تأثیر بسیار کمی در عملکرد محیطی شرکت دارند.

• تفکر ناب اولین قدم برای رسیدن به آینده پایدار است. پایداری محیط زیست، قدم بعدی ناب بودن است.

• ناب فلسفه ای برای کاهش اثرات منفی محصول بر محیط زیست است. منابع ایمن، در صنعت اتومبیل سازی ژاپن با ناب 
شدن به سمت موتورهای هیبریدی و خودروهای دارای اجزای بازیافت شده فعلی رفت.

• روش های پایدار، گسترش طبیعی فلسفه ناب در مرحله عملیاتی است. 

برنامه های ناب و پایداری شباهت ها و مکمل های مختلفی دارند، بنابراین شرکت ها می توانند در صورت اجرای همزمان 
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اصول ناب و پایدار به عملکرد کارآمدتری دست یابند ]15[.

 

                                       شکل 1- سیر تاریخی توسعه پایدار و تفکر ناب]20[.

 2-2-4- سالمت، ایمنی و محیط زیست 

        وضع قوانین و مقررات ایمنی و سالمت در اکثر کشورها براین عقیده استوار است که این حق همه کارگران است 
که در محل کار احساس امنیت کنند و همچنین در خانه ایمن و سالم باشند. HSE به معنای مراقبت از سالمت و ایمنی 
 HSE کارگران و اطمینان از حداقل نگه داشتن تأثیرات محیطی است. تعاریف حاضر در این مقاله از تعریف فرت و هاگز1 در

انتخاب شده است:

• سالمت - محافظت از بدن و ذهن افراد در برابر بیماری ناشی از مواد، فرآیندها یا رویه های استفاده شده در محیط کار است. 

• ایمنی- محافظت از مردم در برابر صدمات جسمی است. مرزهایی بین سالمتی و ایمنی بیمار وجود دارد که تعریف شده و 
این دو کلمه معموالً در کنار هم استفاده می شوند تا نگرانی در مورد سالمت جسمی و روحی افراد در محل کار را نشان دهند. 

• حفاظت از محیط زیست- این اقدامات برای پوشش دادن آن دسته فعالیت ها در محل کار است که بر محیط زیست و 
احتماالً سالمت و ایمنی کارکنان و دیگران تأثیر می گذارد.

HSE در بیشتر کشورها توسط قوانین و مقررات تنظیم شده و به منظور اطمینان از سالمتی و ایمنی برای هر کارگر 
تدوین شده است. یک حادثه می تواند به عنوان رویدادی شناخته شود که باعث از دست رفتن ارزش شود. این ممکن است 
به صورت زخمی شدن کارگران یا نوعی آلودگی باشد که تأثیر تأسف باری بر محیط زیست بگذارد. HSE جلوگیری از بروز 
تصادفاتی است که می تواند به کارگران پروژه یا محیط زیست آسیب برساند. یک محیط با ایمنی ضعیف عاملی است که 
منجر به تصادفات و صدمات می شود]15[. یک برنامه ایمنی در ادبیات به عنوان کلید کنترلی برای جلوگیری از تصادفات 
و صدمات در محل کار شناخته شده است. برای ارتقاء وضعیت ایمنی در صنعت ساخت و ساز امروزه اقدامات مختلفی انجام 
شده است. این اقدامات ایمنی هر کارگر در محل ساخت و ساز را تضمین می کند. این قوانین و مقررات که برای اطمینان 
از امنیت کارگران اجرا می شوند، قبل از اینکه اثر قانون گذاری داشته باشند، نیاز به آموزش و آموزش بیشتر ایمنی را که 
امری نوظهور است می رساند همچنانکه معرفی فناوری های جدید، در بکارگیری سیستم های مدیریت ایمنی و در بهبود 

عملکرد ایمنی نقش دارند ]18[.

امروزه صنعت ساخت و ساز به طور کلی به عنوان یکی از صنایع خطرناک برای کار در نظر گرفته می شود. مشخصه یک 

1  Fert & Huges
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سایت ساخت و ساز این است که بسیاری از فعالیتها درآن واحد اتفاق می افتند و بازیگران مختلف بسیاری درگیر آن هستند. 
در نتیجه، کار ایمن در کارگاه چالش برانگیز است ]18[. مقابله با پیچیدگی روزافزون کارگاه های ساخت بخش عمده ای از 
کارهای روزمره مدیریت پروژه های ساخت است که تهدیدات و فرصت هایی را برای مدیریت ایمنی به وجود می آورد]16[. 

 ISO .مدیریت فعالیتها برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی بر محیط زیست است :)EMS( سیستم مدیریت محیط زیست
14001  استاندارد EMS است که در سراسر جهان کاربرد دارد. از مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته برای توسعه و اجرای 
سیاست های زیست محیطی و مدیریت جنبه های زیست محیطی با حفظ توازن با نیازهای اقتصادی، حفاظت از محیط 
زیست و جلوگیری از آلودگی، برای تقویت عملکرد محیطی استفاده می کند و مزایایی را ارائه می دهد که هم از نظر محیط 
زیست و هم عملکرد شرکتی هم راستا هستند. این عقیده وجود دارد که فرآیندهای زیست محیطی فقط هزینه ها را نشان 
می دهند. ولی آن ها در واقع به دنبال دستاوردهایی در مقیاس بزرگتر بوده و با کاهش آلودگی و کمک به ایجاد قوانین و 
مقررات، موجب افزایش ذخیره منابع می شوند و به بهبود مزیت رقابتی شرکت ها کمک می کنند. کارایی داخلی، تقویت 
وجهه، شهرت و عملکرد شرکت ها، از جمله برنامه های دراز مدت برای بهبود است. شیوه های پیشرفته مدیریت زیست 
محیطی می تواند عملکرد مالی و کیفیت اقتصادی را بهبود بخشد، رقابت را در تولید افزایش داده و کاهش هزینه ها و 
توسعه محصوالت و فرآیندهای جدید را ارتقا بخشد. ISO  14001  شرکت ها را به سمت تولید سبز سوق می دهد و از آن ها 

می خواهد که مسئولیت ها و تأثیرات زیست محیطی خود را بطور منظم مدیریت کنند]21[.

3- روش شناسی تحقیق

       این تحقیق با اتکا به مطالعات کتابخانه ای و از نوع توصیفی است و به مرور ادبیات )LR1 ( با کلیدواژه های تفکر ناب، 
توسعه پایدار، HSE ، محیط زیست و ساخت و ساز در موتور جستجوگر" Science Direct" و "علم نت "پرداخته است و 
مقاالت منتشره در مجالت معتبر با رتبه باال و برخی منابع فارسی علمی- پژوهشی را مورد مطالعه قرارداده است. محقق بنا 
دارد با کمک پرسشنامه ی خبرگی، نظر خبرگان و ذی نفعان موثر در صنعت ساخت را در مورد مدل احصا نماید ولیکن به 
علت غنی بودن ادبیات بین المللی و در مقابل شکاف موجود در ادبیات فارسی ابتدا به نشر مبانی مروری در این مقاله اقدام 

نموده و آزمون فرضیات تحقیق را به نوبت دیگر محول می نماید. 

4- یافته ها و تجزیه  و تحلیل داده ها

4-1- یافته های تحقیق

4-1-1- یافته های آخرین مطالعه مروری سیستماتیک ادبیات در خصوص ناب و پایداری در فریندهای ساخت، مطالعات 
صورت گرفته را به چند دیدگاه دسته بندی کرده است:

     از دیدگاه توصیفی: اگرچه مفهوم ساخت و ساز ناب در سال 1992 معرفی شد، اولین مقاالتی که شروع به تأکید بر 
پیوند بین ناب و پایداری در ساخت و ساز کردند در سال 1998 ظاهر شدند. از این زمان، توجه جامعه دانشگاهی به تدریج 
افزایش یافت. در این مطالعه 118 مقاله انگلیسی زبان از 10 ناشر برتر به طور عمده از حوزه مهندسی ساخت و مدیریت 
ساخت و ساز انتخاب و مورد بررسی قرارگرفت. یافته ها نشان داد تحقیقات پیشین در زمینه های ناب و پایداری، بیشتر 
به فرآیند، تحویل برخط )2JIT ( و کاهش ضایعات توجه کرده اند و موضوع کاهش پسماند دو برابر بیشتر بوده زیرا اثرات 
اقتصادی و زیست محیطی ذاتاً به هم وابسته هستند )یعنی هر نوع کاهش ضایعات اقتصادی تأثیر زیست محیطی دارد و 

1 Litrature reviwe
2 Just in Time
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برعکس(، بنابراین می توان آن را هم در گروه اقتصادی و هم در گروه محیط زیست دسته بندی کرد.  بعد اقتصادی رتبه 
نسبتاً بیشتری را به خود اختصاص داده و در ابعاد محیط زیستی کمترین تأمل شده است]19[. 

    از دیدگاه اقتصادی: ارزش های اقتصادی از نقطه نظر استفاده موثر از منابع و فرایندهای تبدیلی اثربخش و بر اساس درک 
سیستمی از ارزش، نیازهای مشتریان و فرایند مصرف بیان می شود و مدیریت و دانش ساخت را دو عامل واقعی محسوب می کند.

از منظر زیست محیطی:  ارزش های محیطی شامل ترکیبی متوازن از موضوعات ضایعات و کاهش آلودگی، مصرف بهینه 
انرژی، استفاده از منابع طبیعی، تولید و لجستیک سبز است.

     از دیدگاه اجتماعی: در مقایسه با نگرانی های اقتصادی و زیست محیطی، ارزش های اجتماعی سخت ترین جنبه برای 
بررسی را دارد. در زمینه ساخت ناب، ارزش های اجتماعی شامل حمایت از سالمت انسان در طول چرخه حیات پروژه ها، 

توسعه انسانی و جامعه، عملکرد عادالنه درکار، تأمین ایمنی انسان و دادن فرصت برابر به همه بود]17[. 

     با این حال، به نظر می رسد چندین جنبه یا نیروی تعادلی در این میان وجود دارد. مثال در یک سایت استخراج بهینه 
و کارآمد )اقدامات اقتصادی( ممکن است منجر به کم شدن فرصت های شغلی در یک جامعه محلی )تأثیر اجتماعی( شود. 
طراحی و تولید محصوالت )اقدامات محیطی( ممکن است به کارگران ماهرتری نیاز داشته باشد )تأثیر اقتصادی-اجتماعی(. 
تغییر در روش تولید برای اطمینان از ایمنی کارگران )معیارهای اجتماعی( ممکن است منجر به تحمیل هزینه های باالتر 
تولید )تأثیر اقتصادی( شود. و استاندارد سازی )اندازه گیری اقتصادی( ممکن است منجر به عملیاتی مشخص و محدود )تأثیر 
اجتماعی( گردد. در کل، به نظر می رسد که با یک رویکرد چند بعدی به سوی پایداری در ساخت و ساز مواجه باشیم. بر این 
اساس، سهم اصلی این پژوهش، هم محققان و هم دست اندرکاران، پیشنهاد یک درک جامع از پایداری است، جایی که هر 

سه جنبه پایداری در آن دیده شود]19[.

 TQM2 ، SPC 1 و تکامل در سیستم تولید ناب تویوتا در صنعت تولید صنعت ساخت و ساز ناب پذیرفته شده  است 
شش سیگما، همه راه خود را در توسعه ناب پیدا کرده اند. بنابراین، از دستگاه ها و راهبردهای موجود در مناطق مختلف، 
به عنوان مثال، در جامعه شناسی و تجارت استفاده می شود. ابزارها و استراتژی های موجود در مدیریت توسعه، فی المثل 
ساختار شکست کار و مسیر بحرانی)CPM3( و غیره در اجرای توسعه ناب مورد استفاده قرار می گیرند. سه ابزار و تکنیک 
قابل توجه که بخصوص برای توسعه ناب مورد توجه قرارگرفته اند، آخرین سیستم برنامه ریز)LPS4 (، طراحی ارزش هدف و 

ساخت ناب هستند ]18[.

تحقیقاتی نیز  درمورد کاربرد ساخت ناب شامل )سیستم تحویل پروژه ناب، آخرین سیستم برنامه ریز( و مدل بهبود 
فرآیند عملکرد شامل)زمان صرف شده برای بهبود، مهارت ها و مکانیسم های بهبود عملکرد، بهبود عملکردی در مدل های 

پیچیدگی، نتایج بهبود و حلقه های بازخورد( انجام شده است و مدلی پویا از روند بهبود عملکرد نیز ارائه شده است]16[.

4-1-2- به دنبال شناسایی یک الگوی مدیریت توسعه پایدار در سطوح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی، یک مدل مدیریت 
سیستم برای ایجاد مزیت رقابتی در شرکت ها ارائه شده که 5QMS ،6EMS ،7OHSMS و 8SRMS را در9LMS ادغام کرد 

1 Statistical process control
2  Total Quality Management
3 Critical path method
4 Last Planer System
5   Quality Management System
6   Environmental Management System
7   Ocupational Health Safty Management System
8   Social Responsibility Management System
9   Lean manufacturing System
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تا حصول بهبود مستمر عملکرد 1CS  را تسهیل کند]21[. 

مدیریت جدید،   اجتماعی یک سیستم  و  اقتصادی، محیطی  ابعاد  به  پرداختن  برای  پیشنهادی  معیارهای ساخت مدل 
براساس استانداردهای بین المللی زیر در نظر گرفته شده است:

ISO 9001 : سیستم های مدیریت کیفیت که روی رضایت مشتری متمرکز است؛

ISO 14001 : سیستم های مدیریت زیست محیطی که روی افزایش عملکرد محیطی متمرکز است؛

ISO 26000 : راهنمای SR، بر ادغام، پیاده سازی و ارتقاء رفتارهای مسئوالنه اجتماعی در کل سازمان تمرکز دارد؛ 

OHSAS 18001 : سیستم های مدیریت OHS، با هدف ایجاد بهترین شرایط کاری و استفاده بهینه از منابع، در نظر 
گرفته شده است.

کارآمدترین سیستم های مدیریت )MS( براي ارتقاء مدیریت پایداري، ISO 14001 و ISO 9001 است. تعداد معدودی 
    SRMS  نیست، از آن به عنوان پایه ای برای MS یک استاندارد ISO 26000 متمرکز شده اند، اگرچه SR از محققان بر
هایی استفاده می شود که با یک دامنه ملی توسعه یافته اند، از ISO 26000 برای اطمینان از کاربرد گسترده و جهانی مدل 
 ISO ،14001 ISO،  9001 پیشنهادی استفاده شد. در جستجوی ادبیات هیچ سیستم مدیریت پایداری که یکپارچه کنندۀ
OHSAS 18001 ،ISO 26000 و LMS باشد، موجود نیست. بنابراین، مدل پیشنهادی در شکل 2 از این لحاظ اصل و 
ابتکاری بود. این مدل برای استفاده بهتر از منابع والگویی برای بهبود پایداری شرکت ها در هر اندازه، نوع و بخش سازمانی 

قابل استفاده است. 

معیارهای ادغام مدل پیشنهادی برای ایجاد هم افزایی نیز به این ترتیب بود که در این سیستم، مدیریت ناب با مدیریت 
ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به نتایج مثبتی دست یابد. مدل ارائه شده شامل  پایداری یکپارچه شد تا در 
انجام فعالیت ها و برنامه ها است. برای این منظور، اصول کاهش  افزایی در حین  ابزارهایی برای ایجاد هم  مفاهیم LM و 
ضایعات، فعالیتهای متمرکز بر فرایند و سطح باالی مشارکت و مشارکت مردمی را در نظر می گیرد. بنابراین، ارتقاء تفکر ناب 
به عنوان روشی برای بهبود عملکرد عملیاتی و محیطی از طریق کاهش هزینه های آلودگی، بهبود محیط زیست و استفاده 
بهینه از انرژی و منابع استفاده می شود. انگیزه، ارتباطات، حل مسئله و کار تیمی برای موفقیت این مدل بسیار مهم است، 
زیرا بر نگرش کارکنان تأثیر مثبت می گذارد و مدیریت ناب را با بعد اجتماعی ارتباط می دهد. همچنین شامل انتقال از 
 LIMSSI می پردازد. روش مدل OHS 7 کایزن است در حالی که پایداری به خطرات زیست محیطی، ریسک ها وS 5 بهS

به عنوان AR  در یک سازمان استفاده شد و امکان پذیری کاربرد خود را تأیید کرده است]21[.

4-1-3- نیاز به ایمنی در مراحل اولیه فرایند پروژه ها برای جلوگیری از رفتار نا ایمن و تصادفات در مرحله ساخت احساس 
می شود و براهمیت برنامه ریزی توسط آگاهان تأکید می شود. تاکید محققان بر شروع به کار ایمنی در مرحله برنامه ریزی 
است. اگر برنامه ریزی برای هر خطری، درست باشد از صدمات زیادی جلوگیری می شود. تحقیق نشان می دهد که آگاهی 
مؤسسات آموزشی و در برنامه های تحصیلی، باید بیش از آنچه امروزه نسبت به موضوع ایمنی وجود دارد باشد ]8[. یک 
نظرسنجی در نروژ نشان داد که پیمانکاران در صنعت ساخت و ساز انتظار دارند که مهندسان عمران فارغ التحصیل، دانش، 
تجربه و مهارت کافی از HSE داشته باشند. ]10[ مشتریان ساخت و ساز نیز باید از مسئولیت ها و سیاست های H&S خود 
آگاه باشند. هنگام برنامه ریزی برای استخدام شرکا برای اجرای مرحله ساخت پروژه، قراردادها باید به گونه ای باشند که 
بازیگران غیرمجاز از برنده شدن در قراردادها مستثنا شوند. مقامات دولتی باید بیشتر به علل اصلی حوادث توجه کنند زیرا 

1 Corporate Sustainability
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تأثیر ایمنی در چرخه عمر پروژه به تدریج کاهش می یابد و الزم است طراحان و مشتری های ساختمانی در مراحل اولیه 
پروژه، تصمیمات صحیحی را برای ایمنی و سالمت بگیرند. باید عواقب وقوع حوادث برای شرکای ساخت مشخص باشد و 
در صورتی که اقدامات آن ها فقط با زمان، هزینه صرف شده و رضایت مشتری سنجیده شود و در پایان، H&S در تقابل با 

اهداف دیگر پروژه از بین نرود. ]8[. 

.]21[ LIMSSIشکل 2-  ساختار مدل                                                            

هدف اصلی این پژوهش ارائه  مدلی برای یکپارچه سازی اصول مدیریت ناب و شاخص های توسعه پایدار با تمرکز بر 
مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست  بود. بررسی مطالعات پیشین بیانگر آن بود که مدل یکپارچه ای در این زمینه وجود 

نداشت. عمده نتایج این تحقیق را می توان به نحو زیر جمع بندی کرد: 

1- ترکیب سیستم های مدیریت سالمت و ایمنی با سیستم تولید ناب در سازمان ها موجب بهبود پایداری ساختاریافته 
می شود]21[.

2- درجه ناب بودن در ساخت و ساز به پایداری کمک می کند. مطالعات انجام شده تاکنون بیشترین توجه را به جنبه 
اقتصادی ساخت و ساز ناب داشته است ]19[.

3- سه ابزار و تکنیک قابل توجه برای توسعه ناب، آخرین سیستم برنامه ریز LPS، طراحی ارزش هدف TVD1  و ساخت 
ناب هستند]18[.

1 Targer Value Design
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4- استفاده از پایداری در مدیریت فرآیند و سازمان ها، عالوه بر حفظ محیط زیست، به کیفیت زندگی همه ذینفعان، 
جامعه و اقتصاد توجه کافی دارد. هدف اصلی ناب به حداکثر رساندن ارزش ذینفعان و کاهش همه ضایعات برای بهبود کل 

فرآیند است. برای مزایای بیشتر، شرکت ها باید اصول ناب و پایداری را همزمان به کار گیرند]15[.

5- نتایج یک مدل پویا نشان داد: )1( تالش برای توسعه به شدت از ساختار و اهداف تأثیر می گیرد و )2( برنامه های 
متمرکز بر نتیجه، توانایی محدودی را برای رفع مشکالت پیچیده نظام مند دارند]11[.

6-  با ایجاد اصول BPM1 در یک شرکت کوچک یا متوسط)SME(، مفاهیم مدیریت پروژه)PMBOK2( و اصول و ابزار 
تفکر ناب به منظور بهبود تولید و شیوه های مدیریت پروژه استفاده می شود]20[.

7-   استفاده از دو ابزارمقاومت و پیچیدگی احتمال تغییر در مدیریت ایمنی، طراحی معیارهای جدید و یا تجدید نظر 
ایمنی اجرایی   اندازه گیری  برای طراحی سیستم  باال  از دستورالعمل های سطح  در معیارهای موجود را دارد. مجموعه ای 

)SPMS( ارائه شده است]16[.

8-  در ارائه دستورالعمل ایمنی اجرای سازه)SWMS( ، حداقل های ایمنی باید توسط هر سازنده تهیه و اعالم شود و 
نحوه کنترل خطرات هم تشریح شود. انواع متنوع و کاملی از دستورالعمل های SWMS برای کارهای مختلف ساختمانی در 

این تحقیق به دست آمد]8.10[.

4-2- تجزیه و تحلیل یافته ها

سیاست های اصلی HSE پروژه ها و سطوح عملکردی آن توسط صاحبان پروژه ها و تأمین کنندگان مالی آن ها تعیین 
می شود و میزان تعهد آن ها تا حدود زیادی عملیاتی شدن استانداردهای سالمت، ایمنی و محیط زیست  را تعیین می کند. 
این میزان التزام در بیانیه سالمت هر شرکت ساختمانی یا پروژه ای تدوین شده و به اعالن عمومی می رسد. همچنین در نظر 
گرفتن شاخص های ناب و پایداری محیط زیستی آن نیز از همین قرار به سیاستگذاری دولت یا ذینفعان اصلی بستگی دارد. 
طی بررسی و مرور ادبیات و مقاالت و تجزیه و تحلیل یافته ها همانطور که در شکل 3 مالحظه می شود، اصول و شاخص های 

مطرح در هرسه محور تحقیق به دست آمد.

شاخص های HSE ابتدا در فرایند "طراحی" اعمال می شوند به نحوی که از زمان امکان سنجی طرح در انتخاب محل از نظر 
زیست محیطی و تاثیرات اجرای آن بر گونه های گیاهی و جانوری محل اجرای طرح مورد بررسی قرار می گیرد و درصورت 
عدم وجود مانع طرح به مرحله بعد راه می یابد که همان تاثیرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از احداث طرح و بهره برداری از 
طرح است اعم از ایجاد ارزش در منطقه، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری ها، حفظ تنوع فرهنگی، افزایش مشارکت 
اجتماعی، یکپارچه سازی اجتماعی در منطقه طرح. در صورت عدم وجود این گروه از موانع به بررسی شاخص های انرژی و 
مصرف آن طرح رسیدگی می شود به نحوی که حداکثر میزان بهره برداری از انرژی های پاک و استفاده از فناوری های نوین 
در آن دیده شود. دیدگاه دوم استفاده از روش های BIM در عملیات طراحی برای بروز کمترین تعارضات، تداخل عملکردی 

و یکپارچگی آن و کاهش ضایعات است که در مباحث به روز با قوت دنبال می شوند. 

مرحله دوم پالن HSE، نحوه تأمین نیروی کار از گروه های ماهر، زنجیره تأمین مواد و مصالح سبز، برنامه کمترین ضایعات، 
از نظر زمان، مواد، مصالح و آالیندگی محیط زیست است که خود شامل جلوگیری از پراکندن مواد سمی و آلوده کننده در 

1 Business Process Management
2 Project Management Body of Knowledge
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محیط زیست، نحوه دفع یا بازیافت زباله و ضایعات بوده و نقشه راه و راهکارهای الزم برای نیل به این اهداف پیش بینی و 
در برنامه طرح ارائه می شود. 

مرحله سوم توجه به الزامات سالمت و ایمنی در حین اجرای طرح و بهره برداری است. این مرحله از طراحی فرایندها به 
نحو ایمن، کنترل اجرای فرایندها، استفاده از ابزار و تجهیزات ایمن و افراد ماهر و آموزش دیده شروع و از طریق ممیزی 
برای جبران آسیب های  اصالحی  اقدامات  انجام  و  نقایص  رفع  پیش بینی پالن های  و  فناورانه  و  فنی  انسانی،  وکنترل های 
احتمالی انسانی، اقتصادی، مصالح و کاربری ساختمان، پیش بینی بیمه ها و برآورده کردن الزامات کار تیمی است. این مرحله 
وسیع ترین پهنه فعالیت طرح HSE نیز به شمار می رود که تا استفاده امن از سازه و کنترل ایمنی سازه ها در طول عمر 

بهره برداری توسعه می یابد. 

کلیه شاخص های فوق اوال در یک قالب اقتصادی تعریف و ارزیابی می شوند و سیاست گزار اصلی اعم از سرمایه گزاران، 
قوانین و ضوابط محلی یا بین المللی، برنامه های میان مدت و دراز مدت توسعه ای کشورها و قوانین محلی محدود کنندگان 
اصلی آن خواهند بود و ثانیا در یک محدوده زمانی معین، طراحی و اجرا می گردند. چنانچه مالحظه شد این معیارها بخشی 
در حیطه تفکر ناب و بخشی دیگر در حیطه توسعه پایدار نیز قابل مشاهده است. مدل یکپارچه ترسیم شده در شکل 3 نشان 

می دهد که اصول ناب و پایداری کامال در طرح HSE قابل تعریف است و شاخص های آن را پوشش می دهد. 

 

شکل 3-  مدل یکپارچه اصول مدیریت ناب و شاخص های توسعه پایدار منبع تجزیه و تحلیل ادبیات توسط نویسندگان
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5- نتیجه گیری و پیشنهاد

نتایج حاصل از مدل یکپارچه این تحقیق به این شرح است:

- اصول مدیریت ناب)LM( در ساخت شامل طراحی، مالحظات فرهنگی و اجتماعی، آموزش کارکنان، استفاده از تیم های 
ماهر ، الزامات کارگروهی، زنجیره تأمین  و کاهش ضایعات است. 

- شاخص های توسعه پایدار )SD( طراحی، مالحظات زیست محیطی)از جمله کاهش ضایعات و آالیندگی(، اجتماعی و 
فرهنگی، ایجاد ارزش اقتصادی برای ذینفعان، مدیریت ریسک و قابلیت اقدام اصالحی و زنجیره تأمین سبز است.

- الزامات سالمت، ایمنی و محیط زیست )SHE( کلیه الزامات دو بند ذکر شده را بعالوه استفاده از تجهیزات و فناوری های 
نوین، ممیزی، کیفیت وکنترل فرایندی را شامل می شود. 

اقدام  "کاهش ضایعات" و"  اجتماعی"،  "مالحظات فرهنگی و  "طراحی"،  LM در  و   SD اشتراک  ترتیب حوزه های  این  به 
اصالحی" است و کلیه شاخص ها همزمان در بسترالزامات طرح HSE قرار می گیرند.

پیشنهادات برای تحقیقات آینده:

 HSE ارزیابی وزنی و رتبه بندی اعتباری این شاخص ها در انواع پروژه های ساختمانی و اولویت بندی اثرگذاری آن ها در  -
پروژه ها جهت به کارگیری توسط سیاستگزاران و مجریان از مرحله امکان سنجی تا بهره برداری و مد نظر قراردادن در برنامه 

ریزی های پروژه ها توسط مدیران.

-  مطالعه تفکر ناب و توسعه پایدار با مفاهیم مدیریت پروژه PMBOK  از دیدگاه HSE و ارائه مدل یکپارچۀ آن در 
پروژه های ساخت. 

 )SHM(مطالعه و بررسی فصل مشترک و افتراقات اصول ساخت ناب و توسعه پایدار با مقاوم سازی و پایش سالمت سازه ای -
و تاثیر آن در مدیریت HSE در پروژه های ساخت و ساز.

- مطالعه ارتباط و تاثیر تفکر ناب و شاخص های توسعه پایدار در ساختمان های پیش ساخته، انبوه سازی ها، ساختمان های 
بتنی و فلزی و تاثیر آن بر تجهیزات ایمنی مورد استفاده در کارگاه های ساخت و ساز ایران.

 )SHM( بررسی تاثیرات رویکردهای نوین کنترلی و شناسایی فناوری های به روز دنیا که در پایش سالمت ساختمان  ها -
 Waste( کاهش ضایعات )Demolition( تخریب )H&S( به کار برده می شوند و میزان اثرگذاری آن ها در ایمنی و سالمت

Reduction( در محیط زیست. 

- بررسی میزان دخالت و ضریب تاثیر اصول ناب و پایداری در پروژه های ساخت و ساز کشور.
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Abstract:
 The present study reviews existing recent literature to integrate lean thinking and 
sustainable development in the field of safety, health and environment (HSE) in 
construction industry. Then objectives, tools, indicators and concepts interaction 
are studied. Therefore, the purpose of this study is to review of latest ISI articles 
published in prestigious international journals in English and some Persian search-
engines in order to obtain reach and update literature, to fill the gap and improve 
the functional level of safety, health and environment in the country.
Construction operations have many direct and indirect effects on the environment. 
With the growth of economy and population, necessity of designing projects that 
adhere to the principles of lean construction and sustainable development to protect 
the environment and the executive factors of projects throughout the construction 
life cycle is felt. Sustainable Development (SD) seeks to improve the performance 
of industry by increasing economic, social and environmental values and interacts 
with lean thinking (LT), especially to ensure community health. Although the 
major correlation between lean and sustainable indicators has been proven in 
recent studies, recognition of lean and sustainability in HSE plan, needs further 
explore. The result of this study is development of literature and helping to clarify 
the perspective of construction factors, diagnosis and analysis of variables and 
indicators of the three pillars of research by providing an integrated full stop
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* Corresponding author mail: : fa.shokohi@gmail.com


