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چکیده
صنعت ساختوساز یکی از خطرناکترین صنایع ازنظر تلفات مربوط به کار ،نرخ آسیبدیدگی و پرداخت
غرامت به کارگران شناختهشده است  .ازاینرو ارزیابی ریسکهای ایمنی ،یک گام کلیدی و اساسی است
که در مدیریت پروژههای بزرگ ساختمانی باید انجام شود .این تحقیق توصیفی– تحلیلی ،بهمنظور شناسایی
خطرات و ارزیابی ریسکهای ایمنی در صنعت ساختمان با روشهای تصمیمگیری چند معیاره ()MCDM
در محیط های فازی به رشته تحریر درآمده است .در این پژوهش با استفاده از مطالعات تحقیقات پیشین و
جمعآوری نظرات خبرگان و پسازآن با استفاده از  2تکنیک پرکاربرد( )TOPSIS,SWOTو فعالیتهای
( )MCDMدر محیطهای فازی پروژههای ساختمانی در شهر شیراز در این تحقیق ارزیابی و تحلیل گردید.
طبق نتایج بهدستآمده گزینه ریسکهای رها شدن ابزار کار و اصابت با افراد و تجهیزات در اولویت اول
و باالترین خطر تهدیدکننده و گزینه برخورد افراد و خودروها با مصالح انبارشده در معبر عمومی خارج
کارگاه در پایینترین سطح قرار گرفتند و بهمنظور مواجهه با آنها ،استراتژیهای حذف یا کاهش ریسکها
ارائه گردیده است
واژگان کلیدی :ریسکهای ایمنی ،صنعت ساختمان ،روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،محیطهای
فازی ،پروژههای ساختمانی
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 .1مقدمه
مطابق با آخرین آمار و اطالعات رسمی منتشره توسط سازمان بینالمللی کار ILO 5ساالنه  272میلیون نفر
در جهان ،دچار حوادث ناشی از کار منجر به جرح یا فوت میشوند و بالغبر  2میلیون نفر آنها به علت
حوادث و بیماریهای شغلی ناشی از کار ،جان خود را از دست میدهند ،که این نرخ در برخی از کشورهای
درحالتوسعه ،معادل  4برابر ایمنترین کشورهای صنعتی است .خسارات مالی ناشی از حوادث مزبور در سال
 25/1 ،2222تریلیون دالر معادل  4درصد از تولید ناخالص جهانی  GDP2بوده است.
گزارش آماری سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که در بین صنایع مختلف ،صنعت ساختمان دارای
بیشترین حوادث ناشی از کار میباشد ،بهطوریکه عالوه بر فراوانی از شدت باالیی نیز برخوردار است .از
طرفی در این صنعت نیروی انسانی زیادی شاغل میباشند که صیانت از آنها توجه ویژهای را میطلبد .لذا
ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت فوق گام مؤثری در این راستا میباشد .در این مطالعه با استفاده از روش
تصمیمگیری چند معیاره خاکستری ،روشی برای رتبهبندی ریسکهای ایمنی در شرایط عدم قطعیت و کم
بودن تعداد نمونهها ارائه گردیده است.
 .2بیان مسئله
ساالنه در جهان  272میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق میافتد که نزدیک به  2میلیون و  222هزار کارگر جان
خود را از دست میدهند .البته نباید از این نکته غافل ماند که حجم پروژههای صنعت ساختوساز بیش از
دیگر صنایع بوده و ماهیت کار آن مبنی بر استفاده از ماشینآالت و لوازم سنگین است که باعث افزایش
پتانسیلهای ذاتی این صنعت در باال بردن نرخ سوانح و حوادث میگردد .این صنعت حدود  7درصد مشاغل
جهان را داراست ،اما مسئول  32تا  42درصد صدمات جانی در جهان میباشد .حوادث کارگاهی یکی از
مشکالت اصلی در صنعت ساخت تلقی میگردد.
در سالیان اخیر ضوابط و مقررات گستردهای در حوزه ایمنی در ساختوساز وضعشده است ،لیکن سطح
آگاهی در این صنعت رضایتبخش نبوده است و رعایت الزامات ایمنی بهعنوان هزینههای اضافی شناخته
میشود .پروژه های ساختمانی با مقیاس متوسط و کوچک از سهم باالیی در صنعت ساخت برخوردار هستند
و اکثر حوادث نیز در این سایتها رخ میدهند.
در ایران نیز بررسی گزارشهای آماری ساالنه منتشرشده توسط اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی نشان
میدهد که حدود  35درصد حوادث ناشی از کار ،مربوط به فعالیتهای ساختمانی و عمرانی بوده که متأسفانه
بیشترین آنها منجر به فوت و بقیه نیز منجر به مصدومیت شدید یا نقص عضو شدهاند .بااینوجود در عمل ،به
International Labour Organization
gross Domestic Product
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موضوع ایمنی توجه چندانی نمیشود و تنها مراجع و منابع اصلی در ایران در رابطه با ایمنی کارگاهها ،مبحث
 12مقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و آییننامه حفاظت و بهداشتکار و
تأمین اجتماعی است.
در حال حاضر حوادث ناشی از کار بهعنوان سومین عامل مرگومیر در جهان ،دومین عامل مرگومیر در
ایران بعد از تصادفات رانندگی و یکی از فاکتورهای مهم بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و
درحالتوسعه مطرح میباشد.
وقوع حوادث در حین ساخت مسبب بسیاری از تراژدیهای انسانی میباشد و تبعاتی به دنبال دارد که شامل
مواردی نظیر کمبود انگیزه در کارگران ،مراحل ازهمگسیخته ساخت ،تأخیر در مسیر پیشرفت کار و بهطور
فزایندهای افزایش در هزینههای پروژه ،کاهش بهرهوری و اعتبار صنعت ساخت است .مخارجی مانند
هزینههای درمان ،نرخ افزایشیافته بیمه کارگران و صدمات وارده به داراییها بهطور مرتب به عوامل ساخت
تحمیل میشوند .عوامل اصلی بروز این حوادث را میتوان در طبیعت منحصربهفرد صنعت ساخت ،رفتار
انسانی ،شرایط متغیر و دشوار محل کار و عوامل بسیار دیگری جستجو کرد .بر این اساس جلوگیری از
صدمات و بیماریهای مرتبط با حرفه نیز موردتوجه ویژه همه کارفرمایان میباشد .مطالعات متعددی که
نشانگر نحوه کنترل مخاطرات ساخت و جلوگیری از بروز صدمات توسط برنامههای ایمنی ساخت میباشد،
انجامشده است .در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بهمنظور کاهش نرخ صدمات و لذا هزینه تمامشده
پروژهها بایستی برنامههای همهجانبه ایمنی اجرا گردند .ایمنی بهطور یقین باید اولویت اول تیم ساخت باشد.
تیم ساخت شامل کارفرما ،مهندس/معمار ،پیمانکار عمومی ،مدیر ساخت ،پیمانکاران تخصصی و
تأمینکنندگان تجهیزات می باشد .اطمینان از تکمیل پروژه بدون بروز خطر (ریسک)و در قالب کیفیت و
اقتصاد قابلقبول مسئولیت تیم ساخت است.
ریسکها نشاندهنده شرایطی هستند که خارج از کنترل تیم کنترل پروژه است و اگر درست مدیریت نشوند،
اثرات جبرانناپذیری بر پروژه میگذارند ،یکی از این اثرات حوادث ناشی از کار است .ریسک بر اساس
تعریف راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه ،7عبارت است از یک رخداد غیرقطعی که در صورت وقوع
حداقل بر یکی از اهداف پروژه تأثیر میگذارد .نبود قطعیت ،مقولهای غیرقابلانکار و اجتنابناپذیر در
پروژهها است .وجود رابطه مستقیم بین مدیریت موفق ،نبود قطعیتها و موفقیت پروژه دررسیدن به اهداف
پروژه کامالً پذیرفتهشده است .نبود قطعیتها ،منشأهای مختلفی دارند که از آن جمله میتوان به نبود
قطعیتهای فنی ،مدیریتی ،بازرگانی و مسائل داخلی و خارجی اشاره کرد.

)PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE
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مدیریت ریسک ،در این راستا ،روش نظاممندی را برای مدیریت نبود قطعیتها ارائه میدهد؛ بهنحویکه
کاربرد آن ،شانس دستیابی به اهداف پروژه را افزایش میدهد .طبق تعاریف ارائهشده ،مدیریت ریسک شامل
فرآیندهای برنامهریزی ،شناسایی ،ارزیابی ،پاسخگویی و کنترل و پایش ریسک است.
مدیریت ریسک بهعنوان یکی از نه حوزه مدیریت پروژه شناختهشده است و شناسایی و آنالیز ریسکهای
ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و اعمال آن در فرآیند مدیریت ریسک فازهای برنامهریزی ،اجرا و
بهرهبرداری پروژه میتواند به نوعی عالج واقعه قبل از وقوع باشد یا احتمال وقوع را به حداقل برساند .اجرای
چنین فرآیندی نیاز به ژرفاندیشی و جامعنگری دارد ،لذا برای نیل به این هدف عالوه بر حضور کارشناسان
متخصص و باتجربه در حیطههای مختلف تخصصی پروژه ،حضور کارشناسان خبره درزمینه مسائل ایمنی در
تیم مدیریت پروژه از ضرورتهای اساسی است .بدیهی است که هرچه فرآیند مدیریت ریسک در فازهای
اولیه پروژه اعمال شود تأثیر آن بیشتر و هزینه اعمال تغییرات کمتر خواهد بود و با تأخیر انداختن اجرای
این فرآیند و پیشرفت پروژه تأثیر و هزینه اعمال برعکس خواهد شد  .زیرا در صورت بروز هر مشکل ناشی
از عدم رعایت نکات فنی ،تأثیر زیان بار آن بر هزینه ،زمان ،کیفیت و محدوده پروژه یعنی همان قیدهای
اصلی و اساس پروژه خواهد بود.
ازآنجاییکه فشردگی و پیچیدگی زیادی درزمینه کاری صنعت ساخت وجود دارد ،بنابراین
مخاطرهآمیزترین صنعت ازنظر تلفات مربوط به کار ،نرخ آسیبدیدگی و پرداخت غرامت به کارگران
شناختهشده است .صدمات در این صنعت منجر به فوت ،آسیبهای جدی شغلی و زمان ازدسترفته کار با
توجه به طبیعت منحصربهفرد آن رخ میدهد .کارگاههاى ساختمانی توسط بسیاری از عوامل منحصربهفرد
مانند تغییرات مستمر محیط کار ،چرخش مکرر تیم کار ،شرایط کاری نامناسب ،قرار گرفتن در معرض
آبوهوای مختلف ،تعداد باالی نیروی غیرماهر و کارگران موقت ،مشخص و توصیف میشوند که این
خصوصیات باعث بروز حوادث زیادى در این صنعت میگردد .ازاینرو ،تجزیهوتحلیل ریسکهاى ایمنی و
شغلی در کارگاه هاى بزرگ ساختمانی ،گامی اصلی و کلیدی برای دستیابی به سطح ایمنی مناسب و پایه و
اساس مدیریت ایمنی در ساختوساز است که بخشی از سیستم مدیریت ایمنی را تشکیل میدهد.
با این توصیف؛ یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در ایجاد این حوادث در پروژههای ساختمانی دخیل
باشد؛ ضعف یا فقدان مدیریت ارزیابی ریسک بهصورت جامع و کارآمد میباشد .از سوی دیگر ،در چرخه
ساختمانی ،استق رار و پایش ایمنی از شروط مهم و الزامی برای آغاز ،انجام ،خاتمه و بهرهبرداری بوده و
علیالظاهر مغفول واقعشدن این اصل در اجرای پروژهها ،با اجرای پروسه مدیریت ریسک و لحاظ نمودن
تأثیر و احتمال وقوع هر یک از رویدادهای ناشی از عدم توجه به مقولهایمنی میتوان ضمن ارتقاء سطح ایمنی
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پروژه ساختمانی از بروز رویدادهایی که ثمره آن اتالف زمان ،هزینه و حتی کیفیت پروژه است ،جلوگیری
نمود.
ازاینرو با توجه به حجم انبوه ساختوساز در شهر تاریخی شیراز و لزوم مدیریت ایمنی در فاز اجرایی
آنها ،در این پژوهش بر آنیم که به بررسی و ارزیابی خطرات و ریسکهای ایمنی پروژههای ساختمانی این
شهر بپردازیم.
در این پژوهش؛ ابتدا ریسکهای موجود در پروژههای ساختمانی بر طبق تکنیک آنالیز حاالت بالقوه خرابی
و آثار آن ) (F.M.E.Aشناسایی خواهد شد و بر اساس عدد ریسک ) (R.P.Nرتبهبندی میشود .از
آنجائی که در پروژههای ساختمانی به دلیل ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیتهای فراوان به هنگام اجرا
روبرو هستیم ،میطلبد؛ ریسکهای موجود در فضای زیر قطعی تحلیلشده تا باعث افزایش کارایی بهتر
پژوهش شود.
بر این اساس؛ از منطق فازی و ماهیت چند ارزشی آن بهره میگیریم تا نسبت به شاخصها و عناصر
تشکیلدهنده قضاوت صورت دهیم.بنابراین از تکنیک ) (TOPSISبرای ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای
ایمنی در پروژه ساختمانی با تلفیق رویکرد تجزیهوتحلیل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن استفاده میشود و با
اجرای آن در پروژه ساختمانی ،درصدد ارائه پیشنهاد در دنیای واقعی برمیاییم
 .3اهداف تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی:بکاربردن روش ترکیبی آنالیز بالقوه حاالت شکست و اثرات آن ( )F.M.E.Aو  TOPSISبرای شناسایی
و ارزیابی ریسکهای ایمنی پروژههای ساختمانی شهر شیراز
اهداف فرعی: .1شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی(شیراز)
.2رتبهبندی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی(شیراز)
.3تعیین سیاستهایی برای کاهش ریسکهای پروژه و تحلیل روابط درونی بین ریسکها
 .4ارائه راهکارهایی جهت افزایش موفقیت پروژه(شیراز)
 .5تهیه برنامههای واکنشی مناسب در صورت بروز ریسکها
.2اولویتبندی راهکارهای کاهش سیستماتیک ریسکهای پروژههای ساخت(شیراز)
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 .4فرضیه ها
پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و موضوع آن فاقد فرضیه میباشد و با استفاده از روشهای آنالیزی مذکور
به شناسایی و ارزیابی ریسکهای ایمنی موجود در پروژههای ساختمانی و ارائه راهکارها میپردازد.
تدوین راهکارها و استراتژی مناسب توسط ماتریس S W O T-
بر اساس مهمترین نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتها و تهدیدات شناساییشده در مرحله قبل،
استراتژیهای ماتریس سوات تدوین میگردد .بدین معنا که باید در تدوین راهبردها ،تطابق بین محیط
خارجی و داخلی در نظر گرفته شود و عالوه بر عملی بودن ،مقبولیت این راهبردها بین گروههای ذینفع
موردتوجه قرار گیرد .درنهایت با استفاده از این نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید به تدوین استراتژیهای
موفق پرداخته میشود.
با استفاده از نقاط قوت و فرصتها ،استراتژیهای  SOو با استفاده از نقاط ضعف و فرصتها استراتژیهای
WOو همچنین با استفاده از نقاط قوت و تهدیدها استراتژیهای  STو نیز با استفاده از نقاط ضعف و تهدید
استراتژیهای  WTتدوین میگردد.
انواع استراتژیهای بهدستآمده از ماتریس  SWOTبه شرح زیر میباشد:

استراتژیهای  SOعبارتاند از:
 So1ایجاد کمیتههای  HSEبا توجه به الزامات قانونی
 SO2انجام ارزیابی ریسک ایمنی با توجه به حمایت دولت در طرح HSE
 SO3استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژه
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استراتژیهای  WOعبارتاند از:
 WO1از بین بردن ضعف در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی با حمایت دولت
 WO2استفاده از مشاورین مرتبط به میزان کافی در جهت رفع استفاده از پیمانکاران با رتبه پایین
 WO3امکان استفاده از اطالعات تخصصی سازمانهای ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت عدم
رعایت ایمنی در خرید ماشینآالت ،تجهیزات و فرایند کار
استراتژیهای  TOعبارتاند از:
 TO1دسترسی ناکافی به اعتبارات مالی با استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در
جهت تأمین لوازم ایمنی
 TO2استفاده از قوانین تخفیفهای مالیاتی در ارتباط با فعالیتهای  HSEدر جهت تأمین مناسب تجهیزات
 TO3حمایت دولت از طرحهای  HSEدر جهت رفع انتظار نمایندگان و مدیران در خصوص الزام ارتقای
ایمنی
استراتژیهای  WTعبارتاند از:
 WT1بیتجربگی در برآورد هزینههای ایمنی پروژهها در جهت هزینههای رو به رشد تأمین تجهیزات ایمنی
بهروز
 WT2ضعف در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسب تجهیزات ایمنی مؤثر در
حفظ سالمتی کارکنان
 WT3عدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرای استاندارد OHSASدر جهت ضعف قوانین کشوری در
یکپارچهسازی الزامهای قانونی HSE
در این مرحله هدف ،شناسایی و اولویتبندی راهکارهای الزم برای مقابله با ریسکهای ایمنی در
پروژههای ساخت میباشد که در این راستا ،ابتدا وزن نسبی هر یک از راهکارهای استراتژیهای مطرحشده
با توجه به نظرات کارشناسان مربوطه برآورد میشود و سپس وزن نهایی آنها با در نظر گرفتن وزن هر
یک از استراتژیهای کلی به دست میآید.
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اولویتبندی استراتژیهای SO
ماتریس مقایسات زوجی SO

مدل سلسله مراتبی بهصورت زیر میباشد:

ماتریس محاسبه میانگین وزن نسبی راهکارهای استراتژیهایSO
رتبه

نام معیار

وزن معیار

2

ایجاد کمیتههای  HSEبا توجه به الزامات قانونی

28300

1

انجام ارزیابی ریسک ایمنی با توجه به حمایت دولت در طرح HSE

28515

3

استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژه

282.7

همانطور که از جدول باال و نمودار زیر مشخص است بر اساس استراتژیهای  ،SOانجام ارزیابی ریسک
30

Online ISSN: 2717-2473

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

ایمنی با توجه به حمایت دولت در طرح  HSEرتبه یک را به خود اختصاص داده است .رتبههای بعدی به
ترتیب به ایجاد کمیتههای  HSEبا توجه به الزامات قانونی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تولیدات
تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژه تعلق میگیرد.

اولویتبندی استراتژیهای SO
اولویتبندی استراتژیهای WO
ماتریس مقایسات زوجی WO
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مدل سلسله مراتبی بهصورت زیر میباشد:

راهکارهای استراتژیهایWO
وزن

رتبه نام معیار

معیار
1

از بین بردن ضعف در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی با حمایت دولت

28747

2

استفاده از مشاورین مرتبط به میزان کافی در جهت رفع استفاده از پیمانکاران با رتبه پایین

28134

3

امکان استفاده از اطالعات تخصصی سازمانهای ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت 2811.
عدم رعایت ایمنی در خرید ماشینآالت ،تجهیزات و فرایند کار

همانطور که از جدول باال و نمودار زیر مشخص است بر اساس استراتژیهای  ،WOاز بین بردن ضعف
در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی با حمایت دولت رتبه یک را به خود اختصاص داده است .رتبههای
بعدی به ترتیب به استفاده از مشاورین مرتبط به میزان کافی در جهت رفع استفاده از پیمانکاران با رتبه پایین
و امکان استفاده از اطالعات تخصصی سازمانهای ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت عدم
رعایت ایمنی در خرید ماشینآالت ،تجهیزات و فرایند کار تعلق میگیرد.
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اولویتبندی استراتژیهای WO
اولویتبندی استراتژیهای TO
ماتریس مقایسات زوجی TO
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مدل سلسله مراتبی بهصورت زیر میباشد:

ماتریس محاسبه میانگین وزن نسبی راهکارهای استراتژیهایTO
وزن

رتبه نام معیار

معیار
1

دسترسی ناکافی به اعتبارات مالی با استفاده از سرمایهگذاری خارجی در تولیدات 28401
تجهیزات ایمنی در جهت تأمین لوازم ایمنی

2

استفاده از قوانین تخفیفهای مالیاتی در ارتباط با فعالیتهای  H S Eدر جهت تأمین 28425
مناسب تجهیزات

3

معیار حمایت دولت از طرحهای  H S Eدر جهت رفع انتظار نمایندگان و مدیران در 28114
خصوص الزام ارتقای ایمنی

همانطور که از جدول باال مشخص است بر اساس استراتژیهای  ،TOدسترسی ناکافی به اعتبارات مالی
با استفاده از سرمایه گذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت تأمین لوازم ایمنی رتبه یک را به
خود اختصاص داده است .رتبههای بعدی به ترتیب به استفاده از قوانین تخفیفهای مالیاتی در ارتباط با
فعالیتهای  HSEدر جهت تأمین مناسب تجهیزات و معیار حمایت دولت از طرحهای  HSEدر جهت رفع
انتظار نمایندگان و مدیران در خصوص الزام ارتقای ایمنی تعلق میگیرد.
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اولویتبندی استراتژیهای TO
اولویتبندی استراتژیهای WT
ماتریس مقایسات زوجی WT

مدل سلسله مراتبی بهصورت زیر میباشد:
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ماتریس محاسبه میانگین وزن نسبی راهکارهای استراتژیهایWT
وزن

رتبه

نام معیار

1

بیتجربگی در برآورد هزینههای ایمنی پروژهها در جهت هزینههای رو به رشد تأمین تجهیزات 2825.

معیار

ایمنی بهروز
2

ضعف در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسب تجهیزات ایمنی مؤثر 28105
در حفظ سالمتی کارکنان

3

عدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرای استاندارد  O H S A Sدر جهت ضعف قوانین کشوری 28152
در یکپارچهسازی الزامهای قانونی H S E

همانطور که از جدول باال مشخص است بر اساس استراتژیهای  ، WTبیتجربگی در برآورد هزینههای
ایمنی پروژهها در جهت هزینههای رو به رشد تأمین تجهیزات ایمنی بهروز رتبه یک را به خود اختصاص
داده است .رتبههای بعدی به ترتیب به ضعف در پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسب
تجهیزات ایمنی مؤثر در حفظ سالمتی کارکنان و عدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرای استاندارد
 OHSASدر جهت ضعف قوانین کشوری در یکپارچهسازی الزامهای قانونی  HSEتعلق میگیرد.

اولویتبندی استراتژیهای WT
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جدول  swotاستراتژی
 .5نتیجهگیری و پیشنهادات
در این تحقیق هدف ،شناسایی بهموقع پیامدهای ایمنی مهم حاصل از این فعالیتها قبل از به وقوع پیوستن
آنها است که از فرآیند احداث ساختمان به وجود میآید .عالوه بر این ،هدف ارائه شناسایی خطرات و
ارزیابی ریسکهای ایمنی در صنعت ساختمان با روشهای تصمیمگیری چند معیاره ( )MCDMبا استفاده
از تلفیق روشهای  TOPSISو مدل  SWOTمیباشد؛ با توجه به روش استفادهشده در پژوهش ،اعتبار
یافتهها از جنبههای زیر موردبررسی قرار گرفت:
در این تحقیق با استفاده از روش پیشنهادی ،ریسکهای ایمنی سقوط اشیاء ،سقوط از ارتفاع جزء مهمترین
ریسکها شناخته شدند که با نتایج تحقیقات پیشین خارجی مانند زنگ و اسمیت در سال  2227و آنزریس و
همکارانش در سال  2211هم سویی خوبی دارد .همچنین ریسکهای سقوط از ارتفاع ،سقوط اشیاء،
برقگرفتگی و انفجار و آتشسوزی با تحقیقات پیشین داخلی مانند آقایان کیابد و شاکرمی در سال1307 ،
آقای اردشیر و همکاران در سال  13.2و آقایان اردشیر و مهاجری در سال  13.2همخوانی خوبی دارد ،فقط
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اولویت ریسکها با تحقیقات پیشین داخلی تفاوت دارد بهطور مثال در تحقیق حاضر سقوط اشیاء اولین
اولویت جهت اقدامات کنترلی به شمار میرود ولی در تحقیقات پیشین سقوط از ارتفاع در این جایگاه قرار
دارد و همچنین ریسکهایی مانند سوختگی ،آسیب به دستوپا و اصابت به زمین در تحقیقات پیشین دیده
نشده که شاید بتوان علت آن را تعریف سطوح ریسک مختلف در هر یک از تحقیقات بیان کرد .از سوی
دیگر در گزارشهای آماری سوانح شغلی صنعت ساختوساز در بین سالهای  130.تا  13.3سازمان تأمین
اجتماعی برحسب نوع حادثه مشاهده میشود سقوط کردن و لغزیدن ،سقوط اشیاء ،سوختگی ،آسیب به
دستوپا و  ...به ترتیب دارای بیشترین رخداد هستند .بهمنظور دقت و صحت روش پژوهش ،گروه ارزیابی
ریسک برای اعالم نظر در مورد نتایج رتبه بندی ،دعوت شدند که پس از انجام مصاحبه با هریک از آنان،
کلیه کارشناسان ایمنی نتایج رتبهبندی را متفقالقول تائید کردند و اعالم نمودند که نتایج حاصله با واقعیتهای
مشاهدهشده توسط ایشان مطابقت دارد؛ و درنهایت استراتژیهای کاهش و راهکارهایی جهت بهبود و
پیشگیری از خطرات ارائه شدند.
متدهای مطرحشده در این تحقیق قابلگسترش بوده و برای ادامه تحقیقات در آینده ،میتوان با ترکیبهای
متفاوتی از روشها جوابهای بهدستآمده را با یکدیگر مقایسه نمود ،ضمناً روشهای جمعبندی نیز در
انتخاب صحیحتر ابزارهای مناسبی میباشند .همچنین با بررسیهای انجامشده مباحث مطرح درزمینهی ریسک
ایمنی اکثر پژوهشها متمرکز بر روشهای نرم بوده و جا دارد با بررسی نمونههای کمی ،مدلهای موجود
توسعه داده شوند
منابع و مآخذ
.1

.1

.9

.4
.5

اردشیر ،عبداهلل .امیری،مهران .مهاجری،مهدی)1931).ارزیابی ریسکهای ایمنی در پروژههای انبوهسازی با استفاده
از ترکیب روشهای فازی DEA-TOPSISو FTAفازی ،FMEA ،دوماهنامه سالمت کار ایران ،دوره،11
شماره ،6بهمن و اسفند ،صفحات . 87-31
اردشیر،عبداهلل.مهاجری،مهدی)1931(.ارزیابی ریسکهای ایمنی پروژههای ساختمانی با استفاده از روشDEA-
 ،TOPSISهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران 18 ،و  17اردیبهشت ،دانشکده مهندسی شهید نیکبخت
ایران،زاهدان.
اردشیر،عبداهلل .مکنون،رضا .رکاب اسالمی،محمد .جهان تاب،زینب )1931( .مدیریت ریسکهای بهداشتی مؤثر بر
سالمت افراد در پروژههای بلندمرتبه سازی با رویکرد فازی ،فصلنامه بهداشت و ایمنی کار ،جلد ،9شماره،1
صفحات.63-71
اوستاخان،مرتضی)1931( .بررسی ارتباط جو ایمنی و رفتار ایمن دریک کارگاه ساختمانی انبوهسازی  611واحدی،
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
بابازاده،روحاهلل .ذکریایی،جواد )1973( .شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در دستگاههای بچینگ پالنت در کارگاههای
ساختمانی با استفاده از روشهای  JSAو 11 ، FINE WILLIAMو 11آبان ،دومین همایش ملی ایمنی
ساختمان،موسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ایران،تهران.
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