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Open communication between people working in the construction industry 

has led to the creation of a new complexity in the interactions. In order to 

solve the safety issue, in addition to the necessity of examining the 

problem itself, it is indispensable to examine the related issues as much as 

possible. The construction workshops are complex systems of human 

resources whose core is extensive patterns between formal and informal 

relations. The proper understanding of construction project managers 

about the influence of informal network relations on the performance of 

formal relations leads to the suitable exploitation of limited resources in 

construction workshops and ultimately helps to increase productivity. The 

results of this research in a construction workshop in Tehran, Iran, 

showed that almost all factors had a pivotal role and centrality as much 

as the desired occupation based on a workshop chart in the formal 

network relations; but communication between people is formed based on 

personality, racial, linguistic and other characteristics in the informal 

network relations. These relationships by casting a shadow on formal 

relations lead to a failure to achieve safety objectives and instructions. 

Therefore, the existence of ethnic and cultural links between the project 

manager and the Health and Safety Executive (HSE) with other employees 

at the workshop will increase productivity in the workshop safety. 
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 در صنعت ساخت و ساز جهت ارتقاء ایمنیتحلیل شبکه روابط رسمی و غیررسمی 

جتماعیا رویکرد تحلیل شبکه باپروژه   
 3بابک امین نژاد ، ،*2،حمید رضا عباسیان جهرمی 1علی اعتمادی

 کیش، ایران جزیره ی عمران ، واحد بین المللی کیش ، دانشگاه آزاد اسالمی،مهندس دانشجوی دکتری گروه -1

 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران،ایران  -2

 رانیرودهن، ا ،یعمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسالم یگروه مهندساستادیار  -3

 چکیده
برای حل مسئله . منجر شده است تعامالتجدید در  ، به ایجاد نوعی پیچیدگیافراد شاغل در صنعت ساخت و سازارتباطات میان  توسعه
های سیستم های ساختمانیبه همان اندازه ضرورت دارد. کارگاهمسایل مرتبط کنکاش پیرامون عالوه بر لزوم بررسی خود مسئله، ایمنی 
. هدف این غیررسمی است رسمی و روابطمیان  گستردهی آنها، الگوهای وجود آورده و هسته به آنها را منابع انسانی که هستند یاپیچیده

بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مسأله  بندی امکانشبکه اجتماعی است.های ها با تکنیک تحلیل شبکهمقاله ارتقای سطح ایمنی پروژه
) ارتباطات قومی،  از میزان تأثیر شبکه روابط غیررسمی های ساختمانیپروژه شناخت صحیح مدیرانسازد. میسر میبا مسایل مرتبط را 

در نهایت به و شده های ساختمانی منابع محدود در کارگاه برداری مناسب ازبر عملکرد روابط رسمی، موجب بهره فرهنگی، گویش و ...(
، ای. نتایج این پژوهش نشان داد که با مدلسازی ارتباطات افراد بوسیله تکنیک تحلیل شبکهکندمیکمک مدیریت ایمنی  وریبهره افزایش

انسانی با شاخص رفتارهای ایمن انجام بندی منابعهای رسمی و غیررسمی موجود مابین افراد شاغل، شناسایی و کشف گردید. و رتبهرابطه
و ترسیم گراف ارتباطی و برقرار کردن ارتباطات موثر بین افراد  ایز ابزارهای تحلیل شبکهگرفت. و با اتخاذ راهبرد مناسب در استفاده ا

-یافتههمچنین  پروژه، و تجمیع پارامتر مرکزیت و قدرت نفوذ افراد در شبکه روابط رسمی و غیررسمی سطح ایمنی پروژه افزایش یافت.

عنوان نیرویی سازنده برای بهبود عملکرد شبکه روابط رسمی و در  ی بهاز شبکه روابط غیررسم توانمیهای پژوهش نشان داده است 
 .برداری کردبهرهایمنی  نهایت مدیریت موفق

 مدیریت ایمنی، شبکه رسمی و غیررسمی، تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی ، صنعت ساخت و ساز :کلمات کلیدی

 شناسه دیجیتال: سابقه مقاله:

 https://dx.doi.org/10.22065/jsce.2020.186515.1866 چاپ آنالین انتشار پذیرش بازنگری دریافت

doi: 
22/22/1321 22/21/1321 22/20/1322 22/20/1322 22/12/1022 10.22065/jsce.2020.186515.1866 

  حمید رضا عباسیان جهرمی نویسنده مسئول:*

  habasian@kntu.ac.ir پست الکترونیکی:

http://www.jsce.ir/


 انجمن مهندسی سازه ایران                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 119 تا 39، صفحه 1444، سال 4ویژه  ، شماره8مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه  39

 

 مقدمه -1
های ساختمانی، قرار دارد. وجود خطرات در کارگاه خیزترین صنایعحادثه  راسدر بیشتر کشورهای جهان در صنعت ساخت و ساز 

ی با وجود سهم قابل توجه در اقتصاد جهان  . صنعت ساخت و سازاز مخاطره آمیزترین صنایع در دنیا تبدیل کرده است این صنعت را به یکی

گزارش سالیانه سازمان بهداشت بر اساس . [1]جانی در جهان است صدماتدرصد  02تا  32 ، اما مسئولجهان درصدی در مشاغل 7و سهم 

در ایاالت متحده  2212 درسال. [2]صنعت ساختمانی اختصاص داشته است حوادث شغلی به %31، 2217و ایمنی بریتانیای بزرگ در سال 

فوت  %11از حوادث ساختمانی  اند که در این بین مرگ و میر ناشیکار بر اثر حوادث از دست داده نفر جان خود را در محیط 2122 آمریکا

صنعت ساخت و ساز بیش از دیگر صنایع بوده و ماهیت  هایالبته نباید از این نکته غافل ماند که حجم فعالیت .[3]شودشدگان را شامل می

باعث افزایش بوده که  ی بزرگلوازم سنگین و مواد اولیه ساخته شده ،ماشین آالتترکیبی از نیروی انسانی، استفاده  نی برتکار آن مب

 های آماری ساالنه منتشر شدههای گزارشدر ایران نیز بررسی. گرددو حوادث می بردن نرخ سوانحهای ذاتی این صنعت در باال پتانسیل

های حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت % 32دهد که حدود نشان می 2217در سال اجتماعی  توسط اداره کل بازرسی کار و امور

. لذا به [0]مصدومیت شدید یا نقص عضو شده اند ر به فوت و بقیه نیز منجر بهها منجبوده که متاسفانه بیشترین آن ساختمانی و عمرانی

 رسد بایستی با اتخاذ رویکردهای نوین سعی در کاهش و یا حل معضل ایمنی در صنعت ساخت و ساز را داشت.نظر می

ها اند که در غالب آنمحققین بسیاری در حوزه شناسایی دالیل رخداد حادثه در صنعت ساخت و ساز مطالبی را ارائه کرده

ها در صنعت ساخت و از سوی دیگر پروژه. [2, 2]خوردترین دالیل، به چشم میها به عنوان یکی از مهماشتباهات نیروی انسانی در پروژه

ها مشخصا از عدم توانایی در فهم، پیش بینی و کنترل پروژه حتی با وجود یک باشند. پیچیدگی در پروژهز دارای یک پیچیدگی ذاتی میسا

بـه ایجاد نوعی  افراد شاغل در این صنعتن ، گسترش ارتباطات میا. در حوزه منابع انسانی[7]شودسیستم دقیق مدیریت پروژه تعریف می

که مسائل ایمنی نیز از آن متاثر شده است. به طور مشخص  ها در یکدیگر منجر شده استآن آمیخته شدنو  تعامالتجدید در  پیچیدگی

ی وجود آورده و هسته به ها راآن منابع انسانی که یاهای پیچیدهعنوان سیستم به های ساختمانیای اجتماعی است و کارگاهایمنی پدیده

باشد، بایستی بتواند مدیریت مناسب شبکه رفتاری و اجتماعی منابع انسانی را به ها میروابط آنها، کنش یا الگوهای پیچیده میان آن

های صنعت ساخت پروژههای موجود میان روابط افراد در رسد تحلیل شبکهرو به نظر میمنظور کنترل بهتر سطح ایمنی داشته باشد. از این

تواند تا حدود بسیار زیادی مشکل اصلی در حوزه ایمنی که ترین فرد یا افراد تاثیرگذار در حوزه ایمنی، میو ساز با رویکرد شناسایی مهم

روش ندگانه یک های چبه عنوان شبکه های ساختمانیمسائل کارگاهپرداختن به  بسیار به فرد و رفتارهای فردی وابسته است را حل نماید.

 است.  مدیریت ساختدر  جدید

کنند. به عبارت دیگر این ابزار هایی است که از ساختار شبکه تبعیت میترین ابزارهای تحلیلی سیستمیکی از متداول SNA1 ابزار

تأثیر برقرار بوده، سعی در تحلیل شبکه داشته و  میان آنهاکه های ارتباطی ای از کنشگران و ارتباطات و گرهمجموعهبا استفاده از شناسایی 

توان برای دو رویکرد کلی را می .[1]کندمیبر کارکرد گروه و یا تأثیر این ساختار بر افراد درون گروه را مطالعه موجود شبکه را ساختار 

های موجود در ش، شکاف و چالیهای کل، الگوی ارتباط.در رویکرد شبکه3های فردیشبکه و 2های کل: شبکه ها در نظر گرفتمطالعه شبکه

تواند مورد ، تغییرات در ساختار شبکه در طول زمان و پیوندهای مستقیم و غیرمستقیم در بین اعضاء میشبکهشبکه، روابط بین اعضای 

. از [2]گیرد، تحلیل و بررسی صورت میهای فردی، از نقطه نظر افراد کانونی که در شبکه قرار دارندشبکهحال آن که در  ؛بررسی قرار گیرد

. در مورد بررسی قرار داد رسمی و غیررسمی ها را در دو رویکردتوان شبکهاجتماعی نیز میهای شبکهباطات در منظر جریان داشتن ارت

پروژه مثال ساختمانی ها در یک از نقش ایساختار آگاهانه و تحلیلگر با [12]شودسلسله مراتب اختیارات رعایت می های رسمی معموالشبکه

و با های غیررسمی، در هر سو و هر جهت آزادانه حرکت برعکس، شبکهشوند. های سازمانی تعیین میکه معموال توسط چارت استروبرو 

. کنندکه نیازهای اجتماعی اعضای گروه را تأمین می شوندتعریف میای مقامات سازمانی و سلسله مراتب اداری به گونه نادیده گرفتن

                                                           
1Social Networks Analysis 

2Total networks  

3Individual networks 
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، اولین کسی است که روابط بین 0چستر بارناردهای خویشاندی نام برد. توان شبکهها را میای از شبکه غیررسمی موجود در پروژهنمونه

وی یکی از نخستین . گیری در سازمان و نقش و وظایف مدیریت را مطالعه کردهای تصمیمو فرآیند سازمانهای رسمی و غیررسمی

تواند به کند و هم میرسمی، هم به انجام کارها کمک میاندیشمندانی بود که به اهمیت ساختار سازمانی پی برد و یادآور شد که روابط غیر

ای است، که در عقیده دارد که سازمان غیررسمی روابط شخصی 2هربرت سایمون .[11]کندشان کمک کارکنان در تأمین نیازهای اجتماعی

 .[11]گردد؛ یا با آن سر سازگاری نداردگذارد؛ ولی در طرح رسمی، پدیدار نمیسازمان وجود دارد و بر تصمیمات اثر می

و متخصصان  مدیران پروژههای فراوان وجود تالش با این است که چرا های ساختمانیکارگاهیکی از مسایل مدیریتی مطرح در 

های ساختمانی و ایمنی کارگاهمدیریت حوزه در  مسائل، تاکنون های مختلف ایمنینامهوجود استانداردها و آئین و نیز صنعت ساخت و ساز

شاید بتوان در پاسخ گفت که تاکنون تالش قابل توجهی با نگاه شبکه محور به مسئله نشده است؟  صنعت ساخت و ساز به طور کامل حل

های اجتماعی انجام شده ی که در حوزه ایمنی با رویکرد تحلیل شبکههای ساختمانی انجام نشده است. در معدود مطالعاتایمنی در کارگاه

ای و مقطعی بودن کارهای ساختمانی و است نیز به مقوله روابط رسمی و غیررسمی به صورت همزمان توجهی نشده است. ساختار پروژه

است. در واقع شده  نهادهای غیررسمیبروز  فرهنگی موجبروابط قومی و های مختلف و همکاری پرسنل کارگری به صورت تیمی در پروژه

طور قطع روابط قوم و  بهعالوه بر ساختار رسمی و سازمانی پروژه حاکم است. درچنین شرایطی،  (قانون) بر ضوابط (عرف) روابط اغلب

واقع کردهای مدیریتی مؤثر ها و عملگیریبر تصمیم تواندهای ساختمانی میکارگاهموجود در  غیررسمی به عنوان روابطخویشی و آشنایی 

افزایش رفتار ایمن منابع برای  حلی راه رسمی و غیررسمیهای ها و هماهنگیتالش در راستای افزایش همکاریرسد به نظر می .شود

رسمی و غیررسمی  . در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل شبکه روابطها خواهد بودانسانی و ارتقاء مدیریت ایمنی در پروژه

انجام شده است؛  مشکالت مدیریت رفتار ناایمن منابع انسانیای در حل و نیز استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های ساختمانیکارگاهدر 

صنعت ساخت و ساز گیران دیران و تصمیممبه  تواندچگونه میای تحلیل شبکه درواقع، این پژوهش در پی آن است که نشان دهد رویکرد

های شبکهکاربرد تحلیل این مقاله ضمن معرفی در  .یاری رساند محدود در حوزه ایمنیوری منابع بهره مدیریتی و افزایش در حل مسایل

در ارتقاء شرایط ایمنی پروژه به یک نوآوری و پرداختن به مسئله ساختارهای غیررسمی در دل ساختارهای سازمانی و رسمی در  اجتماعی

در  SNAپیشینه استفاده از بررسی  باشد که در بخش بعدیپرداخته شده است. ساختار مقاله در ادامه بدین ترتیب می صنعت ساخت و ساز

 SNAهای راجع به سنجهطور مختصر  به در کارگاه ساختمانی،شبکه  سپس با رویکرد تحلیل. گرددشبکه های رسمی و غیررسمی ارائه می

سازی مدل به همراه تجزیه و پیاده SNAها، توسعه مدل آوری دادهپیشنهادی پژوهش در سه مرحله جمعو رویکرد داده خواهد شد توضیح 

یک ساختمان ای از تحقیق انجام شده روی شدن این روش و نحوة استفاده از آن نمونه تر. برای روشنو تحلیل نتایج شرح داده خواهد شد

 شود.و با استفاده از آن مسائل مختلف این روش توضیح داده می شودارائه می پنج طبقه در تهران پایتخت ایران

 پیشینه پژوهش-2
در این قسمت بررسی مطالعات گذشته با توجه به موضوع پژوهش در دو قسمت انجام خواهد شد. در قسمت اول به بررسی 

هایی که در حوزه تبیین قسمت دوم پژوهششود و در های پیشین در حوزه مدیریت ایمنی در صنعت ساخت و ساز پرداخته میپژوهش

هایی که از تحلیل باشد توضیح داده شده است. در هر دو قسمت سعی گردیده پژوهشاستفاده از روابط رسمی و غیررسمی در کار می

 اند شرح داده شود. های اجتماعی نیز استفاده کردهشبکه

 و ساز های ساخت. بررسی اثرات رفتارهای نا ایمن در پروژه2.1
در یک مدل پیشنهادی به بررسی رفتارهای ناایمن کارگران تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل درک ایمنی در شرایط آب و  2دونگ

گیرد که درک ایمنی در شرایط اقلیمی بیشترین تاثیر پردازد. و نتیجه میهوایی مختلف، سطح خطر، فشار کار، ریسک و محیط زیست می

جهت تحول فرهنگ ایمنی 1(CIS) و همکاران به ارائه مدل تعامل فرهنگ ایمنی 7. دونگ پینگ[12]ارگران داردرا روی رفتار ناایمن ک
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و رویکرد ترکیبی   .پردازندهای ساخت و ساز و پویایی تعاملی خاص بین مالک، پیمانکار و پیمانکارهای فرعی در یک تیم پروژه میپروژه

و همکاران به ارائه مدلی از درک تمامی عوامل ادراکی،  12. چودری[13]دهدرا ارائه میBBS(2(توسعه تئوری و ایمنی مبتنی بر رفتار 

پردازد و محیط ایمنی در کارگاه ساختمانی را وابسته و روانشناختی، رفتاری و مدیریتی، برای تجزیه و تحلیل فرهنگ ایمنی ساختمان می

سازی به مدل )SNA(های اجتماعی و همکاران با تجزیه و تحلیل شبکه 11. واکفیلد[10]کندمبتنی بر رفتار و سیستم ایمنی معرفی می

در صنعت ساخت و ساز پرداختند. و میزان نفوذ پیمانکاران و WHS(12(های تبادل اطالعات برای کنترل کیفیت ایمنی و بهداشت کارشبکه

و نشان دادند که ادغام دانش فرآیند ساخت و ساز در  گیری در مراحل ساخت پروژه را مورد بررسی قرار دادند. سازندگان در تصمیم

دهنده سود بالقوه تجزیه و تحلیل شبکه در کند. این تحقیق همچنین نشانتولید می راOSH13های پیش سازمانی نتایج بهترگیریتصمیم

ای ای به بررسی رابطه بین علل ریشهالعداوی در یک متدولوژی سه مرحلهعطیف و اسالمالدین. سیف[12]است OSHعملکردگیری اندازه

 (SNA)آنها با علل مستقیم و غیرمستقیم حوادث با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی مرگ و میر در صنعت ساخت و ساز و ارتباط

های بازدارنده از سقوط و عدم آموزش در محل کار و فقدان تجهیزات حفاظتی شغلی، فقدان سیستم پرداختند و دریافتند که کمبود آموزش

 .[12]باشدمی شخصی بیشترین علل مرگ و میر در صنعت ساخت و ساز ایاالت متحده

 هاروابط رسمی و غیررسمی در پروژه 2.2

روابط شخصی و اجتماعی ای از های غیررسمی، شبکه، معتقد است که سازمان10کیت دیویسروابط رسمی و غیررسمی در زمینه 

های آیند. سازمانای خودجوش با همکاری و معاشرت و تعامل افراد پدید میاند؛ بلکه به گونههستند که لزوما توسط سازمان شکل نگرفته

ا افرادی که در پردازند؛ یهم به تفریح و ورزش می برگیرنده افرادی از یک سازمان باشند، که مثال در تعطیالت، با غیررسمی ممکن است در

ند؛ زیرا مدیران باید نسبت به هست فردی، در مدیریت بسیار مهمپردازند. این پیوندهای بینهم به صرف چای می های فراغت، باساعت

روه بررسی اینکه چرا و چگونه گ د.جوین سازمان غیررسمی آگاه بوده و از دشمنی با آن پرهیز کرده و از فواید آن در اداره سازمان بهره

روابط رسمی و غیررسمی، هردو بر نقش سازمانی فرد اثر . [17]شناسی اجتماعی استآید، از موضوعات مطرح در روانغیررسمی پدید می

 . توجهندمدیران اغلب به اهمیت روابط غیر رسمی بی لیکن ن ممکن است، یکی از این دو رابطه، غالب باشدگذارد. در هر زمامی

ها ای از تأثیرات بر آنو همواره شبکه های مدیریتی هرگز در یک محیط ایزوله انجام نشدهگیریکند، تصمیمبیان می 12کربس

 سازمان پرداخته و دو شبکه را ترسیم نموده است؛ شبکه روابط رسمی که اساس آن روابط مؤثرند. وی به بررسی و تحلیل روابط درون یک

کردن پیش از همکاران برای مشورت دیگر مراتبی درون سازمانی است و شبکه روابط غیررسمی که بر اساس مراجعه افراد به سلسله

تأثیرگذارترین افراد  ای روشی کارا در مشخص کردنتحلیل شبکه دارد کهآمده، کربس اظهار می دست گیری است. بر اساس نتایج بهتصمیم

و ترسیم شبکه ارتباطی به  SNAبه کمک  2217میلر در سال زیدان و وندیشریف.[11]گیری درون سازمانی استهای تصمیمدر شبکه

سازی و برداران و دیگر ذینفعان در بهینهانسانی تاثیر گذار شامل طراحان، مهندسین اجرا، مالکین، بهرهتجزیه و تحلیل و میزان نفوذ منابع

های رسمی و غیررسمی و همکاران از این روش برای بررسی محدودیت 12وبستر. [12]استرالیا پرداختند هایمصرف انرژی در ساختمان

کارمندان و مدیران یک رستوران در محیط  می در میانی روابط رسمی و غیررسدر روابط متقابل میان افراد استفاده کرده و شبکه موجود

مرکزیت  ی روابط رسمی و کاری، مدیران و سرخدمتکاران نقش محوری ونشان دادند، در شبکهها آنکار و خارج از آن را ترسیم نمودند. 

گیرد. میها شکل شخصیتی، نژادی، زبانی و... آنهای ویژگی ی روابط غیررسمی، ارتباطات میان افراد بر اساسدارند؛ اما در شبکه یبیشتر

محدود کننده یا ایجاد  شان، تحت تأثیر شرایط خارجی بوده وهای اجباری افراد در روابط اجتماعیکه انتخاب کنندها بیان میدر نهایت آن
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کننده نباشند، فاکتورهای خارجی تحمیل که مقررات داخلی محدود  زمانی ها است. در درون یک سازمان نیزهایی برای آنی فرصتکننده

گسترش در  غیررسمی موجودقدرت شبکه های رسمی و و همکاران از این روش برای بررسی محدودیت 17اولیور. [22]کننده خواهندبود

خصوص تجارت در آفریقا و منافع اقتصادی تجارت از طریق قدرت ی روابط رسمی و غیررسمی در استفاده کرده و شبکه تعامالت تجاری

در  ی روابط غیررسمیای به بررسی شبکهنیز با رویکرد تحلیل شبکه 11. پاپادونی و همکاران[21]را ترسیم نمودند های غیر رسمیشبکه

مسائل پرداخته و در دو شرکت هلندی  20(BIM)سازی اطالعات ساختمانتلفیق با مدلدر 19(SCM)سیستم مدیریت زنجیره تامین

. [22]برداری بهتر از این دو موضوع را بررسی کردندقراردادی، روابط سازمانی، ارتباطات و مشارکت بین اعضاء فعال در دو پروژه و روش بهره

این CPO(22 (به حل و تجزیه و تحلیل سازمان پیچیده SNAنمایشگاه اکسپو شانگهای چین با استفاده از و همکاران در احداث  21یونگ

های کلیدی اطالعات، توانایی پروژه عظیم پرداختند و دریافتند روابط غیررسمی تاثیر بیشتری برقدرت مدیریت و رهبری شبکه، واسطه

 ای وای که مشتمل بر تئوری شبکهبا استفاده از رویکرد تحلیل شبکه این پژوهش نیز. [23]ها و مقررات کار داردیادگیری سازمانی، پروتکل

قدرت در شبکه روابط رسمی و غیررسمی میان  هایمنظور یافتن پاسخ این سه پرسش انجام شده است: آیا کانون به ؛ها استتئوری گراف

یک کارگاه ه روابط رسمی و غیررسمی میان تفاوت در شبک وجود با با یکدیگر یکسان هستند؟ همچنین آیا یک کارگاه ساختمانی

یک کارگاه توان از شبکه روابط غیررسمی میان مدیریتی تأثیرگذار باشد؟ و چگونه می هایگیریتواند بر تصمیممیساختمانی، این موضوع 

برداری بهره و رفتارهای ایمن ایمنی عنوان نیرویی سازنده برای بهبود عملکرد شبکه روابط رسمی و در نهایت مدیریت موفق به ساختمانی

 کرد؟

ها و روابط تواند به این معنی باشد که همه فعالیتبه صورت رسمی ایجاد شده است، نمی کارگاه ساختمانیاین واقعیت که یک 

آید و غیررسمی به وجود می روابط، تعدادی کارگاه ساختمانیباشد. در هر  یمتقابل بین اعضاء، به صورت دقیق طبق طرح یا نمودار سازمان

و دارای روابط مشترک فامیلی، دوستی، هم زبانی  کنندمی آیند که افراد در کنار یکدیگر کار و زندگیوجود می بدان سبب به این روابط

فراگیر و بسیار  ، مقررات رسمی باید کلّی،های ساختمانیکارگاهدر .باشندمی )گویش مشترک(، هم وطنی، فرهنگی، اعتقادی، مالی و ...

کارگیری این قوانین کلی، در موارد خاص  آیند، تحت پوشش قرار دهند؛ ولی بهوجود می تا بتوانند شرایط گوناگونی را که به گسترده باشند

های از روش ناچار، باید وجود آید و برای حل این مسائل به برای حل مسائل و کاربرد قوانین( مسائلی به) شوند که در قضاوتموجب می

-های ایمنی میگذاری نویسندگان بر روی حل مسائل رفتارهای ناایمن و قوانین و دستورالعملدر این پژوهش هدفغیررسمی استفاده کرد. 

ت سرع ویژه هنگامی که تغییرات به اند؛ بهبینی نکردهحتی ممکن است پیوسته تصمیماتی گرفته شود که مقررات رسمی، آنها را پیشباشد. 

شود؛ مدت مدیدی پیش از اینکه مقررات رسمی، تغییر یابند و با اوضاع در حال تغییر سازگار گردند؛ برای حل مسائل و اتخاذ انجام می

وری باید از دهی عملکردها و افزایش بهرهتصمیمات ضروری باید از روش های غیررسمی استفاده کرد. گذشته از این برای سازمان

ها، تمایل افراد به کمک های آنهای افراد گوناگون، تواناییعالوه بر ساختار رسمی عواملی مانند ویژگی. استفاده کردهنجارهای غیررسمی 

های غیررسمی نقش مهمی ایفا گیری سازمانتوانند در شکلهای گروه و نیازهای اجتماعی افراد مینوایی با هنجاربه یکدیگر و میل به هم

 د.کنن

کنند و در آن تعداد مشاغل، حدود طور قانونی بنیانگذاری و تصویب می به مدیران پروژهرا  کارگاه ساختمانییک رسمی ساختار 

 صورت انتزاعی در اسناد وشود. ساختارهای رسمی در واقع تخیّلی هستند؛ یعنی بهوظایف و اختیارات و چگونگی انجام آن مشخص می

کند؛ اما سازمان غیررسمی، بیانگر حالت واقعی شده عمل نمی بینیگونه که پیشآن انسانی منابعاند؛ زیرا مدارک سازمانی ترسیم شده

دهد. بعد از آنکه طور واقعی نشان می را به کارگاه ساختمانیاست؛ یعنی چگونگی عمل  های ساختمانیکارکرد منابع انسانی شاغل در کارگاه

غیررسمی حاصل تعامل اجتماعی  روابطگردد؛ ر طبیعی در چارچوب آن پدیدار میغیررسمی به طو روابطشود، ساختار رسمی ایجاد می

نیروی ایمنی دهد. برای مثال، در ساختار رسمی، ممکن است تمام مسائل مداوم است و ساختار رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسترش می
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کمک بیشتری  HSEافسر دوم توانند از دریابند که می کارگراندر میان گذاشته شود؛ ولی اگر  HSEمسئول طور مستقیم با انسانی، به

 د.بگیرند، به وی مراجعه خواهند کر

 روابطرسمی و  روابطغیررسمی از وجوه تمایز عمده میان  روابطرسمی در برابر ماهیّت شخصی  روابطماهیت غیر شخصی 

تواند شود و بدون آن نمیرسمی پدیدار می روابطدل  شمار آمده و در به کارگاه ساختمانیغیررسمی چهره دوم  . روابطغیررسمی است

کند تا باهم ارتباط غیررسمی به افراد کمک می . روابطگذاردرسمی بوده و در عین حال بر آن اثر می روابطسایه  روابطایجاد گردد. این نوع 

، ایجاد پروژه همچنین پشتیبانی از اهداف . مایندبرقرار سازند، و یکدیگر را حمایت کنند و نیازهایشان را برای تعامل اجتماعی ارضا ن

 روابطاز طرف دیگر، د. انغیررسمی ذکر شده روابطنیز از مزایای  پروژه ارتباطات موثر و عاملی موثر در جبران کمبود توانایی مدیران

پراکنی)شایعات منفی( باشند، در برابر تغییر مقاومت شایعه توانند مستعدمی روابطنیز باشد، این  کارگاهغیررسمی ممکن است، به ضرر 

و این یکی از دالیل بروز رفتارهای خطرناک در میان کارگران به خصوص  منحرف کنند اصلیهای کارکنان را از اهداف کنند و حتی کوشش

های خود، به همدیگر به وسیله عادات و پیمانهای غیررسمی عالوه، پیروی و سازگاری منفی گروه. بهباشدکارگران جوان و بی تجربه می

غیررسمی  روابطنیز جزء معایب  ؛متصل هستند و تغییراتی که امنیت آنان را به مخاطره بیاندازد؛ مورد مخالفت آنان قرار خواهد گرفت

ها رسمیّت بشناسند و از مزایای آنخود به های کارگاهغیررسمی را در  روابط ، بایدپروژه حاصل مباحث مذکور، این است که مدیران. هستند

بهره  پروژه و کارگاهیغیررسمی در جهت اهداف  روابطبهره گرفته و کال از  ارتقاء ایمنی پروژهو  منابع انسانیدر راستای ارتقاء عملکرد 

  .را مدیریت کنندغیررسمی  روابطغیررسمی توجه داشته باشند و معایب  روابطها به منافع و عملکرد گیریبگیرند و در تصمیم

-های روانی، اجتماعی، فرهنگی و ... شکل میرفتاری از قبیل شاخصاجتماعی و علومهای علومروابط غیررسمی بر اساس شاخص

هایی نظیر روابط خانوادگی و خویشاوندی، همشهری بودن، های صورت گرفته در تحقیقات خود شاخصگیرد. محققان بسیاری در بررسی

دانشگاهی بودن، عالیق و عواطف مشترک روانی و فرهنگی سن بودن، سطح تحصیالت یکسان، همجنسی، هم، دوستی، روابطمالی مبادالت

-شاخصاند. جدول یک اند. و با توجه به ماهیت نوع تحقیق از آنها استفاده کردههای یکسان و ... را معرفی کردهو اجتماعی، داشتن مهارت

 دهد.ی را به اختصار نشان میدر مطالعات پژوهش یررسمیروابط غ یها

 یدر مطالعات پژوهش یررسمیروابط غ یهاشاخص -1جدول 

Refrence Informal relationship Author Year Row 

[24] friendship and trust Alberto F. de Toni 2010 1 

[23] harmonious culture - common interest teams. Yongkuili 2011 2 

[25] Physical communication Pryke 2012 3 

[26] Knowledge Chinowsky et al 2010 4 

[27] specialist knowledge James Allen 2007 5 

[22] shared learning communication Papadonikolaki 2017 6 

[28] skill Silvana Stefani 2013 7 

[29] 
Workflow , Problem Solving 

Mentoring,Friendship,Socio emotional Support 
Bin Chen 2013 8 

[30] Combining forms of learning Roslyn Cameron 2012 9 

[31] natural, social and psychological need Owusu-Boateng William 2016 10 

[32] Friends ,Colleagues ,Neighbours Florian Pichler 2007 11 

ها قابل ایم که این شاخصما در این پژوهش از پنج شاخص طبق جدول شماره دو جهت تحلیل روابط غیررسمی استفاده کرده

گردد. به عبارت دیگر جزئیات این تری حاصل میتر بررسی گردد نتایج دقیقها به صورت جزئیچه این شاخصباشد. و هر گسترش نیز می

 باشد.ها همانند اعداد پس از ممیز در یک عدد اعشاری میشاخص

 

 

 



 انجمن مهندسی سازه ایران                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 144 119 تا 39، صفحه 1444، سال 4ویژه  ، شماره8مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه 

 

 قیتحق نیدر ا یرسم ریروابط غ یشاخص ها -2جدول 

Other Friendship Financial 

between 

dialect 

and city 

Family 

and clan 

Indicators of 

informal 

relationships 

O Fr Fi D F Link 

 آنالیز شبکه های اجتماعی-3
سیاسی، اجتماعی، علومهای علومحوزه ی ساختارهای سازمانی است که خاستگاه اصلی آنای رویکردی برای مطالعهتحلیل شبکه

 ی چگونگی تأثیرگذاریاین رویکرد به بررسی و مطالعه.  [33]رسدسال پیش می 22 به ها است و قدمت آنشناسی و تئوری گرافمردم

ترین ویژگی این رویکرد این است مهم. [30]پردازدمی یا سازمان بر عقاید و باورهای فرد یا گروه کنندهساختارهای اجتماعی روابط احاطه

مستقل یک  ها برحسب روابط میان کنشگرانهای موضوعات مستقل را به تفسیر و تحلیل پدیدهویژگی که تفسیر و تحلیل جزیی بر حسب

ای تحت تحلیل شبکه. [32]افراد و ارتباطات میانشان تغییر داده است هایشان به جفتکانون توجه را از افراد و ویژگی وسیستم تبدیل کرده 

آماری؛ کاربرد ریاضیات در این روش شامل کار دارد تا با آمار و تحلیل و سر و بیشتر با ریاضیات بندی شدهها طبقهتئوری کاربردی گراف

های ها و برای نمایش اطالعات و دادهماتریس ها و اطالعات ازها است؛ به این صورت که برای ثبت و ورود دادهها و جبرماتریسرافگ تئوری

-ها، سیستمریزی پروژهریزی و برنامهتوان طرحای میکاربرد تحلیل شبکه از موارد. شوداستفاده می هامربوط به الگوهای ارتباطی از گراف

از دیگر مزایای این روش آن است که امکان بررسی و تحلیل . سازمانی و تحلیل وقایع را نام برد های ارتباطی، تئوریحمل و نقل، شبکههای 

مشارکت  فرآیند دهد کـه در اینگیرنده یا مدیر این امکان را میبا مسایل مرتبط را میسر ساخته و به تصمیم ارتباطات میان یک مسئله

 باشد. کامل داشته 

 های اجتماعیهای شبکهویژگی -3-1

هایی دارند. این شوند که هرکدام شاخصهای اجتماعی به سه دستة ساختی، تعاملی و کارکردی تقسیم میهای شبکهویژگی

و نه هایی است که بیشتر با ساخت های ساختی شبکه ویژگیشوند. منظور از ویژگیها بنابر مسئله و هدف تحقیق انتخاب میشاخص

های تعاملی بیشتر به خصوصیات مربوط به روابط بین اعضا مانند فراوانی محتوای شبکه ارتباط دارند؛ مانند اندازه، تراکم و ترکیب. ویژگی

نواع های کارکردی به کارکردهایی که شبکه برای اعضا دارد، مانند اپردازد. در ویژگیها، قوت، چندگانگی، نزدیکی، مدت رابطه و... میتماس

شبکه است. بنابراین، تنها به بررسی ی و تعاملی هدف ما در این تحقیق بررسی ساخت. [2]شودهای اجتماعی شبکه، توجه میحمایت

توان های کل هستند. با داشتن ماتریس روابط میها مربوط به شبکهپردازیم. بیشتر این شاخصمیو تعامل های مربوط به ساخت شاخص

 های مورد نظر را مطالعه کرد.شبکة روابط گره

های . الگوی روابط بین موقعیت[32]باشد( پیوند دو گانة ممکن از یک نوع معین می2N-Nگره و ) Nک شبکه شامل روابط ی

در این راستا مفاهیم و  ها ضروری است.دهند. بنابراین شناخت موقعیتل میکنشگران انضمامی در هر نظام، ساختار اجتماعی آن را تشکی

قدرت، عبارت است از توانایی  ترین این مفاهیم مفهوم قدرت است.ابزارهایی برای تحلیل جایگاه افراد و روابط میان آنان ارائه شده است. مهم

و قدرت  .[37]آنکه دیگران تابع فرمان او به عنوان یک مرجع هستندکنشگر در نفوذ بر عقاید، نگرش و رفتار کنشگران دیگر. مثل 

با  شود کهاجتماعی مشتق میهای مالکیت کنشگر بر منابعغیررسمی که این نوع قدرت حاصل روابط غیررسمی در سازمان است و از ویژگی

گیرد در این صورت با کشف در این پژوهش قدرت در کل شبکه مورد بررسی قرار می. [31]گیردمیل و اراده دیگران در اختیار فرد قرار می

-ایی وتعیین مهمبرای شناس توان مشخص کرد. مفهوم مرکزیتگیری مرکزیت در شبکه میتمامی ارتباطات، میزان قدرت را از طریق اندازه

کلیدی در شبکه  های برجسته وگره رود. در واقع معیار مرکزیت برای تعیین عوامل و یا به عبارت دیگرترین کنشگران در شبکه به کار می

د و تأثیرگذارتر است. هر چه تعدا اختیار دارد ی یک فرد بیشتر باشد، ارتباطات بیشتری دراجتماعی مطرح است. هر چه مرکزیت درجه

 . [2]قدرت بیشتری در شبکه خواهد بود این کنشگر دارای موقعیت بهتر و ،های یک کنشگر بیشتر باشدپیوند
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𝑁بازیگر یا گره باشد و  Nدر تحلیل شبکه هرگاه شبکه روابط رسمی ما دارای  = {1,2,3,…… .𝑁}  ماتریس روابط ،N × N  از ارتباطات

Nگردد و تشکیل می × N = {(i, j), i ∈ N, j ∈ N ,1 ≤  i, j ≤ N}  . هرگاه ارتباط بین بازیگران بر قرار باشد از مقدار یک برای بر اساس رابطه یک

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑗 کنیم . کنیم و اگر فاقد ارتباط باشند از عدد صفر استفاده میاستفاده می 

MNf = [

Link11 ⋯ Link1j

⋮ ⋱ ⋮
Linki1 ⋯ Linkij

]        , 1 ≤ i, j ≤ N   , (i, j) ∈ N                     (1) 

آید و لزومی و روابط رسمی در تشکیل ماتریس چهار حالت ارتباط برای بازیگران پدید می درگردش اطالعات در ساختار سازمانی

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑗ندارد که همیشه رابطه  = 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑗𝑖  برقرار گردد و در بعضی حاالت ممکن است𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑗 ≠ 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑗𝑖  یکباشد. فرمول شماره دو و شکل 

 دهد.را نشان می های متفاوت ارتباطات در یک شبکهحالت

𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑗 = {
0    𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝   
1          𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝   

𝐼𝑓(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑁                       (2)  

 

 های متفاوت ارتباطات در یک شبکهحالت -1شکل 

 کنیم.دهیم و از رابطه شماره سه محاسبه مینشان می 𝐿𝐹𝑖𝑗ها را با رابطه در شبکه روابط رسمی مجموع تعداد لینک

𝐿𝐹𝑖𝑗 = ∑𝐿𝑖𝑛𝑘𝑖𝑗

𝑁

𝑖=1

                                                                                           (3) 

. [32]های اجتماعی پرداختندو واسرمن در پژوهشی به بررسی مدل منطقی رگرسیون برای استفاده از  تحلیل شبکه 23پاتیسون

 لیکن به تاثیر روابط غیررسمی و سهم قابل توجهی از میزان مرکزیت و تراکم در شبکه توجهی نکردند. 

𝑀بازیگر یا گره باشد و  Mهمچنین هرگاه شبکه روابط غیررسمی ما دارای  = {1,2,3,…… .𝑀}  ماتریس روابط ،𝑀 × 𝑀  از ارتباطات

𝑀گردد و تشکیل می × 𝑀 = {(𝑘, ℎ), 𝑘 ∈ 𝑀, ℎ ∈ 𝑀 ,1 ≤  𝑘, ℎ ≤ 𝑀}  .هرگاه ارتباط بین بازیگران برقرار باشد از مقدار  بر اساس رابطه چهار و پنج

به این جهت است که ممکن   Nو Mکنیم . تفاوت مقدار کنیم و اگر فاقد ارتباط باشند از عدد صفر استفاده میاستفاده می 𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘یک برای 

 فعالیت و هر نوع بازیگری باشند .  است تعدادی از بازیگران در شبکه رسمی و غیررسمی فاقد

{
𝑁 = 𝑀                𝐼𝑓    𝐴𝑙𝑙 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑖𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑁 ≠ 𝑀       𝐼𝑓    𝑆𝑜𝑚𝑒 𝑁𝑜𝑑𝑒 𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒

     , 𝑁 ≥ 𝑀                         (4) 

𝑀𝑀𝑖𝑓 = [
𝐿𝑖𝑛𝑘11 ⋯ 𝐿𝑖𝑛𝑘1ℎ

⋮ ⋱ ⋮
𝐿𝑖𝑛𝑘𝑘1 ⋯ 𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘

]   , 1 ≤ ℎ, 𝑘 ≤ 𝑀   , (ℎ, 𝑘) ∈ 𝑀         (5) 

𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘 = {
0    𝑊𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝   
1          𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑖𝑝   

𝐼𝑓(ℎ, 𝑘) ∈ 𝑀                (6) 

آید و حالت ارتباط برای بازیگران پدید میدرگردش اطالعات روابط غیررسمی نیز همانند روابط رسمی در تشکیل ماتریس چهار 

𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘لزومی ندارد که همیشه رابطه  = 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑘ℎ  برقرار گردد و در بعضی حاالت ممکن است𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘 ≠ 𝐿𝑖𝑛𝑘𝑘ℎ  باشد. در شبکه روابط غیررسمی

 کنیم.محاسبه میدهیم و از رابطه شماره هفت نشان می 𝐿𝐼𝐹ℎ𝑘ها را با رابطه مجموع تعداد لینک

𝐿𝐼𝐹ℎ𝑘 = ∑𝐿𝑖𝑛𝑘ℎ𝑘

𝑀

ℎ=1

                                                                                  (7) 

                                                           
23 Philippa Pattison 
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مختلفی برای تحلیل  هایگیرنده ارایه شده که با اعمال آنها شبکهتصمیم برای یاری دادن بـه هاییسنجهدر این راستا مفاهیم و 

مختلف موجود، بر اساس هدف و های سنجهگیرنده باید از میان مفاهیم و تصمیم شود. در واقعترسیم مین و یا روابط میانشا نقاطجایگاه 

 مناسب را انتخاب و اعمال کند. سنجه های پژوهش، مفاهیم و  یفرضیه

  : 24چگالی

. [22]تعداد پیوندهای ممکن در شبکه است موجود، بهسنجد. نسبت تعداد پیوندهای اجتماعی را می میزان چگالی و تراکم شبکه

 . این شاخص معرف میزان همبستگی شبکه است

ریختی اجتماعی در این تر باشد احتمال هم، هرچه شبکه مورد مطالعه متراکمSNAبراساس نظریه شبکه و شاخص چگالی در 

. در این پژوهش نویسندگان با اقتباس از همین نظریه [1]شبکه باالتر است. یعنی افراد با عالیق مشابه و استحکام پیوند بیشتری وجود دارد

. اگر در یک شبکه مجموع روابط رسمی را با اندها پرداختهر شبکههای روابط غیررسمی به تعریف جدیدی از چگالی دو با استفاده از شاخص

𝐿𝐹𝑖𝑗  و مجموع روابط غیررسمی را با𝐿𝐼𝐹ℎ𝑘 ها یا افراد را با و تعداد گرهN چگالی  ،معرفی کنیمD را طبق فرمول شماره هشت محاسبه می-

 عددی بین صفر و یک است و هرچه این عدد به سمت یک نزدیک شود یعنی انسجام بیشتری در شبکه وجود دارد.  D. کنیم

𝐷 =
𝐿𝐹𝑖𝑗 + 𝐿𝐼𝐹ℎ𝑘

𝑁(𝑁 − 1) 2⁄
        ,      0 ≤ 𝐷 ≤ 1                                                     (8) 

  :)قدرت(25مرکزیت درجه

تحلیل  ،قدرت خصوصیت اساسی ساختارهای اجتماعی است. در تحلیل شبکه، SNAبراساس نظریه شبکه و شاخص مرکزیت در 

ای است. یک فرد به این است که قدرت اساساً رابطه ترین فرض در رویکرد شبکهقدرت با مفهوم مرکزیت ارتباط زیادی دارد. شاید مهم

تواند بر دیگران مسلط باشد. قدرت یک فرد، وابسته به دیگران است. چون قدرت به ساختار چرا که نمی تواند قدرت داشته باشد،تنهایی نمی

تواند در آن اعمال تواند خیلی متغیر باشد. اگر سیستمی خیلی کم همبسته باشد )تراکم کم(، قدرت زیادی نمیوابسته است؛ بنابراین، می

دوی این سطوح قابل مطالعه و بررسی است،  قدرت در هر ،د مطرح است. در تحلیل شبکهشود. قدرت هم در سطح کالن و هم در سطح خر

های روابط غیررسمی به تعریف . در این پژوهش با استفاده از شاخص[02]دهدچرا که رویکرد شبکه این دو سطح را به هم پیوند می

یک از افراد تابعی از مجموع  کند که میزان تاثیرگذاری و قدر نفوذ هررابطه شماره نه بیان می .ایمها پرداختهجدیدی از مرکزیت در شبکه

 باشد . میزان مرکزیت در شبکه روابط رسمی و غیررسمی می

𝐶 =
𝐿𝐹𝑖𝑗 + 𝐿𝐼𝐹ℎ𝑘

2(𝑁 − 1)
                                                                                       (9) 

  :27درجه ورودیو  26درجه خروجی

 شود. می تعریف افرادو تعداد ارتباطات ورودی از بقیه  افراد دیگرخروجی به  هایتعداد ارتباط

 ها و تهیه ماتریس شبکهآوری دادهجمع -3-2

توانند فرد، گروه، سازمان، کشور و غیره باشند. ها میشود. گرهها تعریف میها و روابط بین آنای از گرهشبکه به صورت مجموعه

دار یا دوتایی )صفر و ، وزندار، بدون جهتها مورد نظر است. این روابط ممکن است جهتروابط بین گرهشبکه، مطالعة  در واقع، در تحلیل

دهد. با استفاده ها را نشان میاست که فقط وجود یا عدم رابطة بین گره ترین نوع شبکه، شبکة روابط دوتایی بدون جهتیکی( باشد. ساده

دار ای جهتمیزان، تکرار یا شدت رابطه باشد. اگر در شبکه رابطه یهدهندتواند نشانصیف کرد. وزن میتوان آن را بیشتر تواز وزن رابطه می

ها از نوع رابطه هستند. به این معنا که بنابر تعریف شبکه، در اینجا داده. [01]گوییمباشد به آن کمان و اگر بدون جهت باشد به آن یال می

ها و...( را و نه خود افراد یا آوری شده باید روابط بین افراد )یا گروهعاست و نه فرد. بنابراین، اطالعات جم واحد تحلیل در این روش رابطه

( که Mشوند )های دوبعدی نمایش داده میآوری شده در نهایت به صورت ماتریسهای جمعها را توصیف کند. به همین دلیل نیز دادهگروه

                                                           
24Dencity 

25Degree centrality 

26Out degree 
27In degree 
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 یهتوان از هممیهای شبکه نیز آوری دادهبرای جمع. [1]است jو گره  iرابطة بین گره  یهدهند( نشانijxهر خانه از این ماتریس )

نامه، مصاحبه، مشاهده، اطالعات آرشیو شده و... گیرند، مانند پرسششناسی مورد استفاده قرار میآوری داده، که در جامعههای جمعتکنیک

فراد خواسته نامه از اهای فردی، است. در پرسشآوری اطالعات شبکه، مخصوصاً در شبکهجمع یهترین شیونامه معمولاستفاده کرد. پرسش

شود که به های روابط )مدت، میزان، قوت و...( را مشخص کنند. گاهی، از افراد خواسته میخود، نوع روابط، ویژگی یهشود اعضای شبکمی

رد. در افراد در زمان را به دست آو یهدهد که الگوی شبکصورت روزانه روابط خود را با دیگران ثبت کنند. این اطالعات به محقق امکان می

هایی از روابط بین جفت شده، مدت زمان کند. در نهایت، اطالعات ثبتروش مشاهده، محقق روابط بین کنشگران را مشاهده و ثبت می

شده، های ثبتتوان با استفاده از تراکنشآورد. در مواردی، می آنها را به دست یهتوان شبککنشگران خواهد بود که با استفاده از آن می

های متداول نیز از روش های مربوط به روابط افرادآوری دادهمنظور جمع بهدر این پژوهش ة روابط بین کنشگران را استخراج کرد. شبک

 شده است . ی غیر مشارکتی و اسناد و مدارک استفاده غیرساختارمند، مشاهده ی ساختارمند وعلوم اجتماعی مانند پرسشنامه، مصاحبه

 رسم گراف -3-3
آنالیز افزارهای تحلیل شبکه نرمبه کمک ها را آمد، آن صورت ماتریس روابط در استخراج شد و به کارگاهاز اینکه اطالعات از  بعد

صورت از ابزارهای گرافیکی کمکی نیز برای نمایش شبکه بهبا استفاده و همچنین  کردیمهای شبکه را محاسبه انواع شاخص نمودیم و

های توان به شیوهتوان تحلیل کاملی از شبکه انجام داد. گراف شبکه را میمی ابزار. بنابراین، با استفاده از این کردیمگرافیکی استفاده 

است. برای این کار نیز از  بعدیکردن روابط بین کنشگران شبکه به روابط دو مهم نقش یهلامختلفی رسم کرد. در ترسیم گراف شبکه مس

کند که در آن کنشگران با هم کشورها در صفحه ارائه می یهتصویری شبیه نقش، نهایت، گراف شبکه شود. دره میها استفادگراف یهنظری

ها است. تصویر گراف ها و روابط بین آنها، عناصر آنمؤلفه یهدهندشود، نشاناند. تصویر نهایی که از شبکه ایجاد میدر ارتباط قرار گرفته

باید از به طور قطع های زیاد، های با گرهساخت کافی نیست. مخصوصاً در شبکه یهدی دارد، به تنهایی برای مطالعشبکه، با اینکه ارزش زیا

 اند.های عددی مورد استفاده قرار گرفتهها به همراه شاخصهای شبکهحاضر، شکل یههای عددی نیز استفاده شود. در مطالعشاخص

 روش پژوهش -4
رغم وجود روابط های ساختمانی ایران این سئوال را در ذهنشان متبلور ساخت که، علیدر کارگاه سوابق تجربی نویسندگان

های مختلف کاری از جمله ایمنی ، چرا تاکنون های ساختمانی و تبعیت کارگران جوان از افراد باسابقه در زمینهغیررسمی در ساختار کارگاه

قبلی و با با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی  کاربردی پژوهششخصی به این موضوع به صورت علمی و آکادمیک نپرداخته است. لذا این 

و  مدیریت به منظور بهبود. و  های ساختمانی صورت گرفته استنوآوری تلفیق مفهوم روابط غیررسمی در ساختار رسمی و سازمانی کارگاه

با استفاده از ابزار  و با روش توصیفی و بررسی موردی در یک کارگاه ساختمانی هدف گذاری گردید . و، ارتقاء رفتار و عملکرد ایمنی افراد 

ته است . و با ادغام های اجتماعی به معرفی عوامل و افراد تاثیرگذار و روابط فیمابین و ترسیم گراف ارتباطات پرداختحلیل شبکه

  .شده استانجام پارامترهایی که تاکنون در مدیریت ساخت و ساز و ایمنی دیده نشده 

دهد. چنانچه تشکیل میهای ساختمانی از افراد مشغول در کارگاه آوری اطالعاتپژوهش را جمع اینهای ترین بخشیکی از اصلی

. ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شدگیری از دادهیه و تحلیل و نتیجهصحیح صورت پذیرد کار تجز این کار به شکل منظم و

با انجام مشاهده ، مصاحبه  کارگاهیادبیات موضوع و پیشینه پژوهش و  جهت ایهای گردآوری اطالعات پژوهش به دو دسته کتابخانهروش

 شود. تقسیم می اد از راه حواس و یا سایر راه های ادراکیرفتار و گفتار افر وجوانب بروز حادثه آوری و ثبت و پرسشنامه جهت جمع

با های ارتباطی میان آنها اشاره دارد. و ارتباطات و گره افرادای از به مجموعه SNAبوده است.  SNAابزار مورد استفاده در این پژوهش 

 را به تصویر روابط رسمی و غیررسمیاین روابط، ساختار کشف با طراحی مدلی برای  توانیمو ابزارهای گرافیکی ما می SNAاستفاده از 

 یم. را مطالعه کن شاغل در صنعت ساخت و سازافراد رفتار ایمن و یا ناایمن و تأثیر این ساختار بر  یمبکش

 



 انجمن مهندسی سازه ایران                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 144 119 تا 39، صفحه 1444، سال 4ویژه  ، شماره8مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه 

 

 مراحل اجرای پژوهش -4-1
گرفتگی  آالت و برقدستگاه و ماشینخطرات سقوط از ارتفاع، سقوط اجسام و اشیاء، برخورد و گیر کردن با انجام این پژوهش،  در

 . این پژوهش در هفت مرحله صورت می پذیرد .[02]که دارای فراوانی بسیار زیاد در سطح جهان است در نظر گرفته شده است

 باشد.شامل کارفرما، مشاور، پیمانکاران اصلی و فرعی و عوامل انسانی می گام نخست تعیین اجزای شبکه ) بازیگران (:

 21: در این مرحله با استفاده از پرسشنامه، سئواالت زیر از تمامی بازیگران )پرسنل( پرسیده شد . توصیه پرایکهاآوری دادهگام دوم جمع

آوری نسبت . و پس از جمع[22]صورت حضوری با آنان مصاحبه شود این است که پرسشنامه باید در بین تمامی بازیگران توزیع شود و به

 گردد.ها برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اقدام به اصالح داده

 در خصوص رعایت اصول ایمنی تابع کدام یک از افراد ) مسئول یا غیر مسئول ( شاغل در کارگاه هستید؟ -1

ای و فامیلی، گویش مشترک، مالی،  دوستی و طایفهدر صورت تابعیت از افراد غیر مسئول، نوع رابطه شما کدام یک از پنج رابطه  -2

 باشد؟می روابط دیگر

افراد مسئول با چه شخص یا اشخاصی در ارتباط هستید؟ و میزان این ارتباط ) ساعتی، روزانه، هفتگی، در صورت تابعیت از  -3

 ماهانه، ساالنه( چگونه است؟

در صورت تابعیت از افراد غیر مسئول با چه شخص یا اشخاصی در ارتباط هستید؟ و میزان این ارتباط ) ساعتی، روزانه، هفتگی،  -0

 ست؟ماهانه، ساالنه( چگونه ا

مؤثر بر عملکرد ایمنی کارگران با رسمی و غیررسمی  پارامترهای ارتباطیبررسی  گام سوم شناسائی و بررسی سطح ایمنی کارگاه:

 سلسله مراتبی فازی استفاده از تحلیل

𝑁ها و تشکیل دو ماتریس : پیاده سازی اطالعات مستخرج از پرسشنامه SNAگام چهارم توسعه یک مدل  × 𝑁  روابط رسمی و𝑀 × 𝑀 

های بین اعضا هستند. این ها بیانگر رابطهدادههای روابط رسمی و غیررسمی. روابط غیررسمی و آنالیز روابط و رسم گراف در دو الیه شبکه

های دوتایی ساده و شبکه هستندها ماتریسنوع  ترین روابط ساده هایمتقارن است و اعداد آن صفر یا یک هستند. این ماتریسنا هاماتریس

-ای که از شبکهتصویر نهایی دهد. عدد یک به معنای وجود رابطه و عدد صفر به معنای عدم آن است.وزن و جهت( را نشان می)روابط بدون

های خصها به همراه شاهای شبکهها است. در مطالعة حاضر، شکلها و روابط بین آنها، عناصر آندهندة مؤلفهشود، نشانایجاد میها 

 دهد.ای از ماتریس روابط را نشان میجدول شماره سه مجموعه اند.عددی مورد استفاده قرار گرفته

 ای از ماتریس روابطمجموعه -3جدول 

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐶𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠
𝐶𝑙 1 0

𝐶𝑜𝑛𝑠 0 0

𝐶𝑜𝑛𝑡 𝐻𝑆𝐸 …
1 0 …
1 0 …

𝑋 𝑌 𝑍
0 0 0
1 0 1
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0 111 …
… … …

1 1 0
1 0 0
… … …

𝑋    000 1
𝑌   001 1
𝑍   000 1

1 000 …
1 000 …
1 000 …

0 0 0
1 1 0
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گیری شده تلفیق نتایج عددی حاصل از  پارامترهای مورد اندازههای روابط رسمی و غیررسمی و تفسیر نتایج: گام پنجم تلفیق شبکه

پارامترهای مدیریت های اجتماعی شامل چگالی، مرکزیت، درجه داخلی و درجه خارجی و مقایسه آنها قبل از اعمال در تحلیل شبکه

 .ارتباطات در ایمنی و بعد از اعمال آنها و تفسیر نتایج و شناسائی افراد تاثیر گذار

در این مرحله اعمال و اعالم پارامترهای ایمنی : PMBOKگام ششم اعمال شاخص های مدیریت ارتباطات پروژه بر اساس استاندارد 

به افراد تاثیر گذار در شبکه صورت  PMBOKدیریت ارتباطات اقتباس شده از استاندارد های ممبتنی بر دانش ایمنی با استفاده از شاخص

ریزی مدیریت ارتباطات، مدیریت ارتباطات و ارزیابی مدیریت ارتباطات پروژه به سه بخش برنامه PMBOKگیرد. بر اساس استاندارد می

                                                           
28 pryk 
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 SNAای به نوع شناسایی افراد در سه بخش پیش گفته نکرده است. ه اشارههای آن هیچگونشود. این استاندارد و پیوستارتباطات تقسیم می

 قادر است به عنوان ابزار شناسایی نسبت به شناسایی افراد در هر سه حوزه به شرح ذیل اقدام کند . 

باشد. هرگاه بخواهیم بدانیم چه کسانی به چه ریزی ارتباطات در برگیرنده تعیین نیازهای اطالعاتی و ارتباطاتی ذینفعان میبرنامه -1

 اطالعاتی نیاز دارند و چگونه و توسط چه کسی این اطالعات به آنها داده خواهد شد . 

در تحلیل ذینفعان ضرورت دارد نسبت به تشخیص نیاز اطالعاتی و تخصیص منابع ) با توجه به قابلیت افراد ( و جلوگیری از اتالف  -2

 وری کامل از منابع اقدام گردد . ت دیگر بهرهمنابع و یا به عبار

3- PMBOK ها به سوی چه کسانی جریان دارد. توزیع اطالعات در کدام شبکه رسمی کند که دادهدر ساختار توزیع اطالعات تشریح می

ک کامل اطالعات سازی و درهای ارتباطات، آیا فرستنده و گیرنده اطالعات نسبت به شفافباشد؟ در بخش مهارتیا غیررسمی می

واقف هستند؟ و برقراری ارتباطاتشان به چه صورت است.]مکتوب و شفاهی، شنیدن و صحبت کردن رسمی)گزارش و ...( یا غیر 

 رسمی، عمودی )باال به پایین سازمان( و افقی )با هم ترازها( [. 

های تحلیل شبکه و تفسیر نتایج، تحلیل موفقیت، سنجهبندی، رسم گراف و سازماندهی نتایج، ارائه نتایج ها و زمانتحلیل هزینه  -0

 های تحلیل .های پروژه و مستندسازی عملکرد و گزارشاثربخشی و آموخته

های مدیریت ایمنی و بررسی سطح ارتقاء و شناسائی مجدد سطح ایمنی کارگاه با شاخص گام آخر شناسائی مجدد سطح ایمنی کارگاه:

 تحلیل ارزش کسب شده

 به تصویر کشیده شده است. قیتحق یمراحل اجرادر شکل شماره دو ساختار 

 
  قیتحق یمراحل اجرا -2شکل 

 موضوع مورد مطالعه -5

متر مربع و در هفت  1313بر اساس چارت سازمانی یک کارگاه ساختمانی مسکونی با زیر بنای های مربوط به روابط رسمی داده

شهر تهران پایتخت ایران با ارزش ریالی دو میلیون دالر، با هجده نفر پرسنل شامل کارفرما، مشاور، طبقه و دارای اسکلت بتنی در شرق 

( جهت H1…H4کار )(، سراکیپ و سه نفر کارگر سفتS1…S5کار بتنی )، سراکیپ و چهار نفر کارگر اسکلتHSEپیمانکار اصلی، افسر

 به( M1…M2مکانیکی)(، سراکیپ و یک نفر کارگر تاسیساتT1…T3برقی )تاسیساتدیوارکشی و کارهای ابنیه، سراکیپ و دو نفر کارگر 

از پنج رابطه، خانوادگی و قومیتی، گویش و هم شهری بودن، مالی داخل و خارج از  های مربوط به روابط غیررسمیدست آمدند و داده

ها در . دادهپرسنل شاغل در کارگاه شناسایی گردیدبا  رتباطاتو مشاهده ا نیمه ساختارمند یاز قالب مصاحبه پروژه، دوستی و روابط دیگر

 Netdrawابزار ها نیز از شبکه اند. برای ترسیمآن محاسبه شده چگالیو  شده و مرکزیت UCINetافزار نرم وجهی وارد های تکقالب ماتریس

 و نیز داشتن قدرت ایجاد یا افرادات رسمی و غیررسمی قدرت ناشی از میزان ارتباط ، اهمیتسنجهاستفاده شد. دلیل استفاده از این دو 
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بود. در جدول شماره چهار افراد شبکه و در شکل شماره سه مفهوم ترکیب شبکه روابط رسمی و غیررسمی به حذف ارتباطات غیررسمی 

 نمایش در آمده است.

 شبکه پرسنل شاغل در کارگاه -4جدول 

Number of 

participants 

Organization 

1 Client 

1 Consultant 

1 Contractor 

1 HSE 

5 Structural Subcontractor 

Concrete 

4 Brickwork Subcontractor 

3 Electrical Subcontractor. 

2 Mechanical Subcontractor. 

 

 

 یرسم ریو غ یشبکه روابط رسم بیمفهوم ترک -3شکل 

 

 های پژوهشیافته -6

پنج  شماره شکلنمایش شبکه روابط رسمی و چهار  شماره ها شکلو استخراج اطالعات و ترسیم گراف بر اساس ماتریس روابط

تناقضاتی میان جایگاه  ینشان دهنده شکلدهد. مقایسه این دو را نشان می کارگاه ساختمانی مورد مطالعهنمایش شبکه روابط غیررسمی 

 نقطه ضعف و مشکل موجود در شبکه روابط رسمی است. مهمترین فتارهای ایمنیکار در کارگاه و فعالیت و ری مطرح در حوزه پرسنل

مقدمات محدود شدن رسمی  توانداست. این امر می انسانی منابعو نداشتن همکاری رسمی مشترک با سایر نقش ضعیف کارفرما و مشاور 

 وضعیت متفاوتی را نشان داده در شبکه روابط غیررسمیمشاور کارفرما و  فراهم کند. اما مشاهده جایگاه ایمنی و رفتارهای ایمن راموضوع 

 نزدیک به میزان تراکم غیررسمی همچنین تراکم شبکه .است افرادها در این شبکه و داشتن روابط غیررسمی با سایر و بیانگر درگیری آن

 .باشد ایمنی های مدیریتگیریروابط غیررسمی بر تصمیم اندازههم ی تأثیرتواند نشان دهندهشبکه روابط رسمی است که می

 



 انجمن مهندسی سازه ایران                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 119 تا 39، صفحه 1444، سال 4ویژه  ، شماره8مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه  149

 

  
 یشبکه روابط رسم -4شکل 

 

 
 یرسمغیرشبکه روابط  -5شکل 

دهد. از تعداد جدول شماره پنج و گراف شکل شماره شش میزان و تاثیر هر یک از عوامل روابط غیررسمی در کارگاه را نشان می

دارای روابط  %12دارای گویش مشترک،  %27مربوط به روابط طایفه ای و فامیلی،  %32غیررسمی رابطه استخراج شده در شبکه روابط  23

باشند. لذا مدیر پروژه ناگزیر است جهت ترویج رفتار ایمن درک صحیحی از دارای روابط دیگر می %2دارای روابط دوستی و  %13مالی، 

ل کارگاه داشته باشد. به عبارت دیگر اصلح است با توجه به منابع انسانی شاغل ای ، گویش و فرهنگ عمومی منابع انسانی داخعالیق طایفه

 دارای طایفه و گویش یکسانی با عوامل شاغل در کارگاه داشته باشند . HSEدر کارگاه، مدیر پروژه و 
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 یرسمریدر شبکه غ رگذاریتاث تعداد روابط -5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 یرسمریدر شبکه غ رگذاریتاث درصد روابط -6شکل 

دهد. مرکزیت درجه را نشان می شبکه روابط غیررسمی با نمایشهشت  شماره شکلشبکه روابط رسمی و هفت  شماره شکل

و نقش حساس و پر رنگ   HSEنقش ضعیفبیانگر  1و  7 شماره شکلی دو اسـت. مقایسه افرادمتناسب با میزان مرکزیت  هامربعی اندازه

منجر به عدم اجرای  HSEبسیار واضح و آشکار است که نقش ضعیف است. ی ایمنی هاگیریتصمیم درغیررسمی  پیمانکار اصلی در شبکه

است؛ زیرا یکی از  سراکیپ سازه حائز اهمیتمیان میزان تأثیر  در اینگردد. های ایمنی و در نتیجه بروز حادثه مینامهدستورات و آئین

سراکیپ سازه نقش کلیدی در ، سازمانی کارگاه و پالن ایمنی چارت در روابط غیررسمی است. یعنی اگرچه بر اساس افراد درگیرترین

 ها. از سوی دیگر، مقایسه مرکزیتبود مؤثردر این خصوص  هاگیریطور غیررسمی بر تصمیم ، اما بهخصوص رعایت پارامترهای ایمنی ندارد

روابط رسمی با  کمترینیعنی  کم،قدرت و مرکزیت  دارای در شبکه روابط رسمی کارفرما و مشاوردهد، اگرچه نیز نشان میشبکه در این دو 

دارای پیمانکار اصلی دیگر در شبکه روابط غیررسمی،  د. از سویندار بسیار باالییروابط غیررسمی جایگاه  ، اما در شبکهافراد را دارندسایر 

 قرار دارد.  پایین ترشبکه روابط رسمی در جایگاهی  بیشترین روابط است؛ حال آنکه در

Influencing factors in the informal 

network 

Number of 

Links 

Family and clan relationship 23 

Relationship between dialect and city 17 

Financial relationship outside the project 12 

Friendship 8 

Other relationships 3 
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 ی با اعمال پارامتر مرکزیت)قدرت و نفوذ در کارگاه(شبکه روابط رسم -7شکل 

 
 با اعمال پارامتر مرکزیت)قدرت و نفوذ در کارگاه( یرسمغیرشبکه روابط  -8شکل 

 

کدام گیرد و عدم توجه به هر به عقیده نویسندگان در یک شبکه اجتماعی، قدرت شبکه از جمع تمام پارامترهای قدرت نشات می

بایست از گردد. برای بدست آوردن اهمیت هر یک از افراد میموجب ایجاد خلل در شناسایی افراد دارای تاثیرات ملموس در شبکه می

ها استفاده کرد. جدول شماره شش و گراف شکل گیریهای تحلیل شده در شبکه روابط رسمی و غیررسمی برای تصمیمبندی سنجهجمع

 دهد.یت خارجی هر یک از افراد در شبکه روابط رسمی و غیررسمی و مجموع آنها را نشان میشماره نه نتایج مرکز
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  آنها جمعو  یرسم ریو غ یدر شبکه رسم یک از افرادهر  میزان مرکزیت -6جدول 

 

 

  یرسمریو غ یدر شبکه رسم یک از افرادهر ( ) قدرت و نفوذ در کارگاهنمودار میزان مرکزیت -9شکل 

همچنین نتایج مطالعات پژوهش هماهنگ است.  های اینو همکاران نیز با یافتهو پاپادونی های کربس وبستر نتایج پژوهش

-تیم در کارگران روی اعضای ایمنی بر ارتباطات ارزیابی و شناسایی برای SNA ها ازبا این پژوهش همسو است؛ آن همکاران و 22الصمدانی

 ارتباط داشتن جمله از بهتر کارگران عملکرد ایمنی رایج هایویژگی کردند؛ و استفاده متحدهایاالت راکی کوه منطقه در ساز و ساخت های

 ارتباطی روش هر از استفاده و ایمنی به صورت غیررسمی، آموزش هفته هر در ایمنی ارتباطات مدیریت، داشتن با هفتگی رسمی حداقل

 تشخیص در توجهی قابل بینابینی نقش مرکزیت که پارامتر کردند مشخص این، بر . عالوهکردندبررسی  بار در ماه را یک حداقل ایمن

 مربوط ارتباطی حالت بودند. برای دارای عملکرد بهتر ترچگال هایشبکه در که بود چگالی مربوطه، معیار ندارد. و تنها باال کارایی با کارگران

حکایت از نتایج مشابهی با این  32هالوول و آلبرتمطالعات . [43]کندمی عمل بهتر غیررسمی ارتباطهای دارای شبکه مدیریت، و آموزش به

 خطرات مرتبط و کشف از کردند؛ و برای شناسایی آگاهی استفاده کارگران تعامل هایشبکه ارتباط برای SNA ها ازپژوهش دارد. آن

 هاهای آنیافته نمودند.سازی ای مدلمتحده با تحلیل شبکه ایاالت هایپروژه در ساز و کاری صنعت ساختگروه 11 در بین ارتباطات

ضعیف بین  کنند. ارتباطاتمی عمل بهتر بسیار خطر از آگاهی لحاظ از دارند، ترچگال هایشبکه که دهد که کارگرانیمی ارائه قوی شواهد
                                                           
29 Rayyan Alsamadani 

30 Alex ALBERT, Matthew R. HALLOWELL 
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خود بوده تا دارای مجوعه  درون کارکنان و کارگران تعامل ارتقای دنبال باید به هاگردد. و سازمانکارگران موجب کاهش این آگاهی می

 عمدتا قومی، هایاقلیت کارگران ساختمانی از نفر 21 ارتباطات ایمنی الگوهای ،31همکاران و . همچنین چان[00]بهتر ایمنی باشند عملکرد

 جمله از SNA هایشاخص از مطالعه در این کردند. بررسی کنگ هنگ در اجتماعی شبکه تحلیل و تجزیه از استفاده را با پاکستان و نپال از

 مؤثر ارتباط اسنفاده نمودند. و دریافتند افزایش کارگران ارتباط ایمنی و عملکرد سازیبهینه برای 32سوسیوگرام همچنین و مرکزیت و تراکم

 .[02]گرددمی ایمنی عملکرد منجر به بهبود بازرسان و کارگران این میان ارتباطی هایدر شبکه

 نتیجه گیری -7
روابط رسمی و غیررسمی کامالً با  شبکه ها، در دومرکزیتمقدار بیشترین  افراد دارایدهد، های فوق نشان میبندی یافتهجمع

واقع با توجه به عملکردهای  در. تأثیرگذار باشد ایمنیی های مدیریتی در حوزهگیریتواند بر تصمیممی یکدیگر متفاوت بوده و این تفاوت

منکر این تأثیرات  توانو نتایج و عملکردهای حاصل شده نمی ایمنیهای مدیریتی اجرا شده در حوزه و برنامه و ناایمن افراد و رفتار ایمن

 های ساختمانیافراد شاغل در کارگاهتواند در روابط رسمی میان می شد. اما این نکته که یک رابطه غیررسمی مناسب یا نامناسب تا چه حد

تواند در حل مسایل می واقع آنچه مسلم است، آگاهی از روابط غیررسمی تا حد زیادی در. نیست برانگیزاننده یا بازدارنده باشد، مشـخص

تر در شبکه روابط غیررسمی برای تأثیر مثبت در در دسترسیا تر، مرکزیافراد و بازیگران توان از مدیریتی یاری رساند؛ بدین صورت که می

های ساختمانی که اغلب روابط قومی، کارگاه توان این روابط را تبدیل به فرصت کرد. زیرا درواقع می اقدامات مدیریتی بهره جست؛ در روند

بین رفتنشان اقدام کرد.  توان روابط غیررسمی را نادیده گرفت و یا برای ازنمی زبانی، فرهنگی و اخالقی بیش از روابط رسمی حاکم است

افراد دارای پرستیژ تأثیرات مثبتشان افزود. همچنین با آگاهی از این روابط و  رنگ و برها را کممدت تأثیرات منفی آن ان در بلندتوتنها می

کل تحلیل شرایط موجود، وضعیت مناسبی را  اما در .یاری رسانددر صنعت ساخت و ساز رسمی  توان به تقویت روابطشبکه، می در اینباال 

قرار گرفته که خود نیز ریشه در روابط قومی  افراد شاغل در کارگاهغیررسمی  ی روابطدر سایه HSEدهد؛ زیرا نشان نمی ایمنیی در حوزه

موارد و ی تبدیل شده و کلیه بی تفاوتی و بی اهمیتی، این روابط به های ایمنیلزوم اجرای دستورالعملکه در زمان  جایی تا ای دارد؛و قبیله

وجود ارتباطات قومی و فرهنگی بین مدیر پروژه و  رسدنظر می به دهد. بنابراینرا تحت تأثیر خود قرار می ها و رفتارهای ایمنآئین نامه

HSE الذکر پیش بینی میگردد. ضمنًا با درک موارد فوقوری در ایمنی کارگاه میبا دیگر کارکنان شاغل در کارگاه موجب افزایش بهره-

 .وجود دارد های ساختمانیکارگاههای دیگر مدیریت ماکان در حوزهاین وضعیت کگردد 

افراد و شاغلین  میانو غیررسمی ، به روابط رسمی های ایمنی آیندهو آئین نامهشود، اواًل در تدوین اسناد بنابراین پیشنهاد می 

شبکه روابط ترکیب توان از د؛ در این راستا مینمرتبط را درگیر ک افرادی ای نگریسته شود و کلیهبا رویکردی شبکه صنعت ساخت و ساز

توان رویکرد تحلیل پذیر شبکه استفاده کرد. در نهایت نیز میهای آسیبو بخش ترسیم شده برای رفع نقاط ضعفو غیررسمی رسمی 

های گرچه این رویکرد مانند بسیاری از روشا پیشنهاد کرد؛در صنعت ساخت و ساز مسایل مدیریتی  ای را برای حل طیف وسیعی ازشبکه

آوری داده تا تحلیل نهایی بر جمع گیرنده یا مدیر از نخستین گامتوان به تأثیر باالی تصمیمدارای معایبی است که از آن می نوین دیگر

 . باالی آن در ترسیم و تحلیل روابط شد توان منکر تواناییها اشاره کرد، اما نمییند و خروجیآفر
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