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های های ایمنی در  صنعت ساختمان با روششناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

های های فازی )مطالعه موردی:پروژه( در محیطMCDMگیری چند معیاره )تصمیم

 ساختمانی شهر شیراز(

 4حامد ارجمند، 3حمیدرضا مختاریان، 2درسا شهنازی ماسوله، 1ادهرحیم امین ز

 چکیده

ی و پرداخت دیدگترین صنایع ازنظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیبساز یکی از خطرناکوصنعت ساخت  

های ایمنی، یک گام کلیدی و اساسی است رو ارزیابی ریسکشده است . ازاینغرامت به کارگران شناخته

شناسایی  منظورتحلیلی، به –های بزرگ ساختمانی باید انجام شود. این تحقیق توصیفیکه در مدیریت پروژه

( MCDMگیری چند معیاره )های تصمیمهای ایمنی در  صنعت ساختمان با روشخطرات و ارزیابی ریسک

های فازی به رشته تحریر درآمده است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تحقیقات پیشین و در محیط

های ( و فعالیتTOPSIS,SWOTتکنیک پرکاربرد) 2ازآن با استفاده از آوری نظرات خبرگان و پسجمع

معیاره  گیری چندهای تصمیمهای ایمنی در  صنعت ساختمان با روشمهم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

(MCDMدر محیط )گردید. در این تحقیق ارزیابی  و تحلیل  های ساختمانی در شهر شیرازهای فازی پروژه

تجهیزات در اولویت اول  و افراد با اصابت و کار ابزار شدن رهاهای ریسکآمده گزینه دستطبق نتایج به

 خارج معبر عمومی در انبارشده مصالح با خودروها و افراد  و باالترین خطر تهدیدکننده و گزینه برخورد

ها کسهای حذف یا کاهش ریها، استراتژیمنظور مواجهه با آنو به ترین سطح قرار گرفتندکارگاه در پایین

 ارائه گردیده است

های گیری چند معیاره، محیطهای تصمیمهای ایمنی، صنعت ساختمان، روشریسک واژگان کلیدی:

 های ساختمانیفازی، پروژه
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 . مقدمه1

میلیون نفر  272ساالنه    5ILOالمللی کارمطابق با آخرین آمار و اطالعات رسمی منتشره توسط سازمان بین  

ها به علت میلیون نفر آن 2بر شوند و بالغدر جهان، دچار حوادث ناشی از کار منجر به جرح یا فوت می

دهند، که این نرخ در برخی از کشورهای های شغلی ناشی از کار، جان خود را از دست میحوادث و بیماری

صنعتی است. خسارات مالی ناشی از حوادث مزبور در سال  ترین کشورهایبرابر ایمن 4توسعه، معادل درحال

 بوده است.  2GDPدرصد از تولید ناخالص جهانی  4تریلیون دالر معادل  1/25، 2222

گزارش آماری سازمان تأمین اجتماعی حاکی از آن است که در بین صنایع مختلف، صنعت ساختمان دارای 

که عالوه بر فراوانی از شدت باالیی نیز برخوردار است. از طوریبهباشد، بیشترین حوادث ناشی از کار می

بد. لذا طلای را میها توجه ویژهباشند که صیانت از آنطرفی در این صنعت نیروی انسانی زیادی شاغل می

باشد. در این مطالعه با استفاده از روش ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت فوق گام مؤثری در این راستا می

کم  های ایمنی در شرایط عدم قطعیت وبندی ریسکگیری چند معیاره خاکستری، روشی برای رتبهصمیمت

 ها ارائه گردیده است.بودن تعداد نمونه

 بیان مسئله . 2

هزار کارگر جان  222میلیون و  2افتد که نزدیک به میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق می 272ساالنه در جهان 

ش از وساز بیهای صنعت ساختدهند. البته نباید از این نکته غافل ماند که حجم پروژهمیخود را از دست 

 آالت و لوازم سنگین است که باعث افزایشدیگر صنایع بوده و ماهیت کار آن مبنی بر استفاده از ماشین

درصد مشاغل  7گردد. این صنعت حدود های ذاتی این صنعت در باال بردن نرخ سوانح و حوادث میپتانسیل

باشد. حوادث کارگاهی یکی از درصد صدمات جانی در جهان می 42تا  32جهان را داراست، اما مسئول 

 .گرددمشکالت اصلی در صنعت ساخت تلقی می

شده است، لیکن سطح وساز وضعای در حوزه ایمنی در ساختدر سالیان اخیر ضوابط و مقررات گسترده

ه های اضافی شناختعنوان هزینهش نبوده است و رعایت الزامات ایمنی بهبخآگاهی در این صنعت رضایت

های ساختمانی با مقیاس متوسط و کوچک از سهم باالیی در صنعت ساخت برخوردار هستند شود. پروژهمی

 .دهندها رخ میو اکثر حوادث نیز در این سایت

سط اداره کل بازرسی کار و امور اجتماعی نشان های آماری ساالنه منتشرشده تودر ایران نیز بررسی گزارش  

های ساختمانی و عمرانی بوده که متأسفانه درصد حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت 35دهد که حدود می

وجود در عمل، به اند. بااینها منجر به فوت و بقیه نیز منجر به مصدومیت شدید یا نقص عضو شدهبیشترین آن

                                                           
5 International Labour Organization 
6 gross Domestic Product 
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ها، مبحث شود و تنها مراجع و منابع اصلی در ایران در رابطه با ایمنی کارگاهچندانی نمی موضوع ایمنی توجه

ار و کنامه حفاظت و بهداشتمقررات ملی ساختمان با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا و آیین 12

 .تأمین اجتماعی است

ومیر در میر در جهان، دومین عامل مرگوعنوان سومین عامل مرگدر حال حاضر حوادث ناشی از کار به   

ایران بعد از تصادفات رانندگی و یکی از فاکتورهای مهم بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی در جوامع صنعتی و 

 .باشدتوسعه مطرح میدرحال

مل باشد و تبعاتی به دنبال دارد که شاهای انسانی میوقوع حوادث در حین ساخت مسبب بسیاری از تراژدی  

طور گسیخته ساخت، تأخیر در مسیر پیشرفت کار و بهواردی نظیر کمبود انگیزه در کارگران، مراحل ازهمم

وری و اعتبار صنعت ساخت است. مخارجی مانند های پروژه، کاهش بهرهای افزایش در هزینهفزاینده

ت طور مرتب به عوامل ساخبه هایافته بیمه کارگران و صدمات وارده به داراییهای درمان، نرخ افزایشهزینه

ر فرد صنعت ساخت، رفتاتوان در طبیعت منحصربهشوند. عوامل اصلی بروز این حوادث را میتحمیل می

انسانی، شرایط متغیر و دشوار محل کار و عوامل بسیار دیگری جستجو کرد. بر این اساس جلوگیری از 

باشد. مطالعات متعددی که ه همه کارفرمایان میهای مرتبط با حرفه نیز موردتوجه ویژصدمات و بیماری

باشد، های ایمنی ساخت مینشانگر نحوه کنترل مخاطرات ساخت و جلوگیری از بروز صدمات توسط برنامه

شده منظور کاهش نرخ صدمات و لذا هزینه تمامتوسعه بهیافته و درحالشده است. در کشورهای توسعهانجام

اشد. طور یقین باید اولویت اول تیم ساخت بجانبه ایمنی اجرا گردند. ایمنی بهای همههها بایستی برنامهپروژه

تیم ساخت شامل کارفرما، مهندس/معمار، پیمانکار عمومی، مدیر ساخت، پیمانکاران تخصصی و 

باشد. اطمینان از تکمیل پروژه بدون بروز خطر )ریسک(و در قالب کیفیت و کنندگان تجهیزات میتأمین

 .قبول مسئولیت تیم ساخت استتصاد قابلاق

دهنده شرایطی هستند که خارج از کنترل تیم کنترل پروژه است و اگر درست مدیریت نشوند، ها نشانریسک  

گذارند، یکی از این اثرات حوادث ناشی از کار است. ریسک بر اساس ناپذیری بر پروژه میاثرات جبران

، عبارت است از یک رخداد غیرقطعی که در صورت وقوع 7ت پروژهتعریف راهنمای گستره دانش مدیری

اپذیر در نانکار و اجتنابای غیرقابلگذارد. نبود قطعیت، مقولهحداقل بر یکی از اهداف پروژه تأثیر می

ف ها و موفقیت پروژه دررسیدن به اهداها است. وجود رابطه مستقیم بین مدیریت موفق، نبود قطعیتپروژه

بود توان به نها، منشأهای مختلفی دارند که از آن جمله میشده است. نبود قطعیتامالً پذیرفتهپروژه ک

 .  های فنی، مدیریتی، بازرگانی و مسائل داخلی و خارجی اشاره کردقطعیت

                                                           
7 PMBOK (PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) 
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که نحویدهد؛ بهها ارائه میمندی را برای مدیریت نبود قطعیتمدیریت ریسک، در این راستا، روش نظام  

شامل  شده، مدیریت ریسکدهد. طبق تعاریف ارائهربرد آن، شانس دستیابی به اهداف پروژه را افزایش میکا

 .  ریزی، شناسایی، ارزیابی، پاسخگویی و کنترل و پایش ریسک استفرآیندهای برنامه

های یسکرشده است و شناسایی و آنالیز عنوان یکی از نه حوزه مدیریت پروژه شناختهمدیریت ریسک به  

ریزی، اجرا و ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی و اعمال آن در فرآیند مدیریت ریسک فازهای برنامه

نوعی عالج واقعه قبل از وقوع باشد یا احتمال وقوع را به حداقل برساند. اجرای تواند بهبرداری پروژه میبهره

برای نیل به این هدف عالوه بر حضور کارشناسان نگری دارد، لذا اندیشی و جامعچنین فرآیندی نیاز به ژرف

های مختلف تخصصی پروژه، حضور کارشناسان خبره درزمینه مسائل ایمنی در متخصص و باتجربه در حیطه

های اساسی است. بدیهی است که هرچه فرآیند مدیریت ریسک در فازهای تیم مدیریت پروژه از ضرورت

ای تر خواهد بود و با تأخیر انداختن اجرتر و هزینه اعمال تغییرات کماولیه پروژه اعمال شود تأثیر آن بیش

این فرآیند و پیشرفت پروژه تأثیر و هزینه اعمال برعکس خواهد شد . زیرا در صورت بروز هر مشکل ناشی 

 بار آن  بر هزینه، زمان، کیفیت و محدوده پروژه یعنی همان قیدهایاز عدم رعایت نکات فنی، تأثیر زیان

 .اصلی و اساس پروژه خواهد بود

که فشردگی و پیچیدگی زیادی درزمینه کاری صنعت ساخت وجود دارد، بنابراین ازآنجایی  

دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران آمیزترین صنعت ازنظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیبمخاطره

ار با رفته کی شغلی و زمان ازدستهای جدشده است. صدمات در این صنعت منجر به فوت، آسیبشناخته

فرد هاى ساختمانی توسط بسیاری از عوامل منحصربهدهد. کارگاهفرد آن رخ میتوجه به طبیعت منحصربه

مانند تغییرات مستمر محیط کار، چرخش مکرر تیم کار، شرایط کاری نامناسب، قرار گرفتن در معرض 

شوند که این کارگران موقت، مشخص و توصیف می وهوای مختلف، تعداد باالی نیروی غیرماهر وآب

منی و هاى ایوتحلیل ریسکرو، تجزیهگردد. ازاینخصوصیات باعث بروز حوادث زیادى در این صنعت می

هاى بزرگ ساختمانی، گامی اصلی و کلیدی برای دستیابی به سطح ایمنی مناسب و پایه و شغلی در کارگاه

 .دهدز است که بخشی از سیستم مدیریت ایمنی را تشکیل میوسااساس مدیریت ایمنی در ساخت

خیل های ساختمانی دتواند در ایجاد این حوادث در پروژهترین مسائلی که میبا این توصیف؛ یکی از مهم  

  باشد. از سوی دیگر، در چرخهصورت جامع و کارآمد میباشد؛ ضعف یا فقدان مدیریت ارزیابی ریسک به

  برداری بوده ورار و پایش ایمنی از شروط مهم و الزامی برای آغاز، انجام، خاتمه و بهرهساختمانی، استق

ها، با اجرای پروسه مدیریت ریسک و لحاظ نمودن شدن این اصل در اجرای پروژهالظاهر مغفول واقععلی

نی توان ضمن ارتقاء سطح ایمایمنی میتأثیر و احتمال وقوع هر یک از رویدادهای ناشی از عدم توجه به مقوله
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 و حتی کیفیت پروژه است، جلوگیری پروژه ساختمانی از بروز رویدادهایی که ثمره آن اتالف زمان، هزینه

 .نمود

وساز در شهر تاریخی شیراز و لزوم مدیریت ایمنی در فاز اجرایی رو با توجه به حجم انبوه ساختازاین  

این  های ساختمانیهای ایمنی  پروژهاین پژوهش بر آنیم که به بررسی و ارزیابی خطرات و ریسک ها، درآن

 .شهر بپردازیم

های ساختمانی بر طبق تکنیک آنالیز حاالت بالقوه خرابی های موجود در پروژهدر این پژوهش؛ ابتدا ریسک  

شود. از بندی میرتبه  (R.P.N) شناسایی خواهد شد و بر اساس عدد ریسک (F.M.E.A) و آثار آن

ی فراوان به هنگام اجرا هاهای ساختمانی به دلیل ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیتآنجائی که در پروژه

ر شده تا باعث افزایش کارایی بهتهای موجود در فضای زیر قطعی تحلیلطلبد؛ ریسکروبرو هستیم، می

 .پژوهش شود

ها و عناصر گیریم تا نسبت به شاخصبر این اساس؛ از منطق فازی و ماهیت چند ارزشی آن بهره می  

های بندی ریسکبرای ارزیابی و رتبه (TOPSIS) کنیکدهنده قضاوت صورت دهیم.بنابراین از تتشکیل

شود و با وتحلیل حاالت بالقوه خرابی و آثار آن استفاده میایمنی در پروژه ساختمانی با تلفیق رویکرد تجزیه

 اجرای آن در پروژه ساختمانی، درصدد ارائه پیشنهاد در دنیای واقعی برمیاییم

 اهداف تحقیق. 3 

 اهداف تحقیق 

 اصلی:هدف -

برای شناسایی  TOPSIS ( وF.M.E.Aبکاربردن روش ترکیبی آنالیز بالقوه حاالت شکست و اثرات آن )  

 های ساختمانی شهر شیرازهای ایمنی پروژهو ارزیابی ریسک

 اهداف فرعی:-

 های ساختمانی)شیراز(های ایمنی در پروژه. شناسایی و ارزیابی ریسک1

 های ساختمانی)شیراز(ر پروژههای ایمنی دبندی ریسک.رتبه2

 ها های پروژه و تحلیل روابط درونی بین ریسکهایی برای کاهش ریسک.تعیین سیاست3

 . ارائه راهکارهایی جهت افزایش موفقیت پروژه)شیراز(4

 هاهای واکنشی مناسب در صورت بروز ریسک. تهیه برنامه5

 های ساخت)شیراز(پروژه هایبندی راهکارهای کاهش سیستماتیک ریسک.اولویت2

 

https://mkd.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


              ISSN: 2717-2473 Online                          فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
 journals.ir-https://mkd.science                                      journals.ir-https://science 

 

 
 

28 

 . فرضیه ها 4

مذکور  های آنالیزیباشد و با استفاده از روشپژوهش حاضر با توجه به ماهیت و موضوع آن فاقد فرضیه می  

 پردازد.های ساختمانی و ارائه راهکارها میهای ایمنی موجود در پروژهبه شناسایی و ارزیابی ریسک

  S W O T  -ماتریس  توسط مناسب استراتژی و راهکارها تدوین

شده در مرحله قبل، ها و تهدیدات شناساییترین نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصتبر اساس مهم  

گردد. بدین معنا که باید در تدوین راهبردها، تطابق بین محیط های ماتریس سوات تدوین میاستراتژی

نفع های ذیگروه خارجی و داخلی در نظر گرفته شود و عالوه بر عملی بودن، مقبولیت این راهبردها بین

های درنهایت با استفاده از این نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید به تدوین استراتژی .موردتوجه قرار گیرد

 .شودموفق پرداخته می

 یهاها استراتژیو با استفاده از نقاط ضعف و فرصت SO هایها، استراتژیبا استفاده از نقاط قوت و فرصت  

WO هایه از نقاط قوت و تهدیدها استراتژیو همچنین با استفاد ST  و نیز با استفاده از نقاط ضعف و تهدید

 گردد.تدوین می WTهای استراتژی

 باشد:به شرح زیر می SWOTآمده از ماتریس  دستهای بهانواع استراتژی

 

 اند از:عبارت SOهای استراتژی

 So1 های ایجاد کمیتهHSE  با توجه به الزامات قانونی 

SO2  انجام ارزیابی ریسک ایمنی با توجه به حمایت دولت در طرحHSE 

SO3 گذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژهاستفاده از سرمایه 
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 اند از:عبارت WOهای استراتژی

WO1 ی با حمایت دولتسازی سیستم مدیریت ایمناز بین بردن ضعف در پیاده 

WO2 استفاده از مشاورین مرتبط به میزان کافی در جهت رفع استفاده از پیمانکاران با رتبه پایین 

WO3 های ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت عدم امکان استفاده از اطالعات تخصصی سازمان

 آالت، تجهیزات و فرایند کاررعایت ایمنی در خرید ماشین

 اند از:عبارت TOهای استراتژی

TO1 ی در گذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمندسترسی ناکافی به اعتبارات مالی با استفاده از سرمایه

 جهت تأمین لوازم ایمنی

TO2 های های مالیاتی در ارتباط با فعالیتاستفاده از قوانین تخفیفHSE در جهت تأمین مناسب تجهیزات 

TO3 های حمایت دولت از طرحHSE  در جهت رفع انتظار نمایندگان و مدیران در خصوص الزام ارتقای

 ایمنی

 اند از:عبارت WTهای استراتژی

WT1 های رو به رشد تأمین تجهیزات ایمنی ها در جهت هزینههای ایمنی پروژهتجربگی در برآورد هزینهبی

 روزبه

WT2 سازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسب تجهیزات ایمنی مؤثر در ضعف در پیاده

 حفظ سالمتی کارکنان

WT3  استانداردعدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرایOHSAS جهت ضعف قوانین کشوری در  در

 HSEهای قانونی سازی الزامیکپارچه

 در ایمنی هایریسک با مقابله برای الزم راهکارهای ندیباولویت و شناسایی هدف، مرحله این در  

 شدهمطرح هایاستراتژی راهکارهای از یک هر نسبی وزن ابتدا راستا، این در که باشدمی های ساختپروژه

 هر وزن گرفتن نظر در با هاآن نهایی وزن سپس و شودمی برآورد مربوطه کارشناسان نظرات به توجه با

 آید.می به دست کلی هایاستراتژی یک از
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 SOهای بندی استراتژیاولویت

 SOماتریس مقایسات زوجی 

 

 باشد:صورت زیر میمدل سلسله مراتبی به

 

 SO هایاستراتژی راهکارهای نسبی وزن میانگین محاسبه ماتریس

 وزن معیار نام معیار هرتب

 28300 با توجه به الزامات قانونی  HSEهای ایجاد کمیته 2

 HSE 28515انجام ارزیابی ریسک ایمنی با توجه به حمایت دولت در طرح  1

 282.7 گذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژهاستفاده از سرمایه 3

 

، انجام ارزیابی ریسک SOهای تژیطور که از جدول باال و نمودار زیر  مشخص است بر اساس استراهمان  
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های بعدی به رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه  HSEایمنی با توجه به حمایت دولت در طرح 

گذاری خارجی در تولیدات با توجه به الزامات قانونی  و استفاده از سرمایه HSEهای ترتیب به ایجاد کمیته

 گیرد.تجهیزات ایمنی در جهت توانایی مالی پروژه تعلق می

 

 SOهای بندی استراتژیاولویت
 

 WOهای بندی استراتژیاولویت

 WOماتریس مقایسات زوجی 
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 باشد:صورت زیر میمدل سلسله مراتبی به

 

 WO هایاستراتژی راهکارهای
وزن  نام معیار هرتب

 معیار

 28747 سازی سیستم مدیریت ایمنی با حمایت دولتاز بین بردن ضعف در پیاده 1

 28134 استفاده از مشاورین مرتبط به میزان کافی در جهت رفع استفاده از پیمانکاران با  رتبه پایین 2

های ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت سازمانامکان استفاده از اطالعات تخصصی  3

 آالت، تجهیزات و فرایند کارعدم رعایت ایمنی در خرید  ماشین

2811. 

، از بین بردن ضعف WOهای طور که از جدول باال  و نمودار زیر مشخص است بر اساس استراتژیهمان

های ا به خود اختصاص داده است. رتبهسازی سیستم مدیریت ایمنی با حمایت دولت  رتبه یک ردر پیاده

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

های ذیصالح در خصوص مسائل ایمنی در جهت عدم و امکان استفاده از اطالعات تخصصی سازمان

 گیرد.هیزات و فرایند کار تعلق میآالت، تجعایت ایمنی در خرید  ماشینر
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 WOهای بندی استراتژیاولویت

 TOهای بندی استراتژیاولویت

 TOماتریس مقایسات زوجی 
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 باشد:صورت زیر میمدل سلسله مراتبی به

 

 TO هایاستراتژی راهکارهای نسبی وزن میانگین محاسبه ماتریس
وزن  نام معیار هرتب

 معیار

یدات گذاری خارجی در تولناکافی به اعتبارات  مالی با استفاده از سرمایهدسترسی  1

 تجهیزات ایمنی در جهت تأمین لوازم ایمنی

28401 

در جهت تأمین  H S Eهای های مالیاتی در ارتباط با فعالیتاستفاده از قوانین  تخفیف 2

 مناسب تجهیزات

28425 

در جهت رفع انتظار نمایندگان و مدیران در  H S Eهای معیار حمایت دولت از طرح 3

 خصوص الزام ارتقای ایمنی

28114 

، دسترسی ناکافی به اعتبارات  مالی TOهای طور که از جدول باال مشخص است بر اساس استراتژیهمان  

گذاری خارجی در تولیدات تجهیزات ایمنی در جهت تأمین لوازم ایمنی  رتبه یک را به با استفاده از سرمایه

رتباط با های مالیاتی در اهای بعدی به ترتیب به استفاده از قوانین  تخفیفخود اختصاص داده است. رتبه

در جهت رفع  HSEهای مناسب تجهیزات و معیار حمایت دولت از طرح در جهت تأمین HSEهای فعالیت

 .گیردانتظار نمایندگان و مدیران در خصوص الزام ارتقای ایمنی تعلق می
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 TOهای بندی استراتژیاولویت

 

 WTهای بندی استراتژیاولویت

 WTماتریس مقایسات زوجی 

 

 باشد:صورت زیر میمدل سلسله مراتبی به
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 WTهایاستراتژی راهکارهای نسبی وزن میانگین محاسبه ماتریس
وزن  نام معیار رتبه

 معیار

 های رو به رشد تأمین تجهیزاتها در جهت هزینههای ایمنی پروژهتجربگی در برآورد  هزینهبی 1

 روزایمنی به

2825. 

ؤثر تجهیزات ایمنی مسازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسب ضعف در پیاده 2

 در حفظ سالمتی کارکنان

28105 

در جهت ضعف قوانین کشوری  O H S A Sعدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرای استاندارد  3

 H S Eهای قانونی سازی الزامدر یکپارچه

28152 

 

های تجربگی در برآورد  هزینه، بی WTهای طور که از جدول باال مشخص است بر اساس استراتژیهمان  

روز  رتبه یک را به خود اختصاص های رو به رشد تأمین تجهیزات ایمنی بهها در جهت هزینهایمنی پروژه

ب سازی سیستم مدیریت ایمنی در جهت عدم تأمین مناسهای بعدی به ترتیب به ضعف در پیادهداده است. رتبه

ی کارکنان و عدم تعهد مدیران ارشد پروژه به اجرای استاندارد تجهیزات ایمنی مؤثر در حفظ سالمت

OHSAS های قانونی سازی الزامدر جهت ضعف قوانین کشوری در یکپارچهHSE گیرد.تعلق می 

 

 WTهای بندی استراتژیاولویت
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 استراتژی swotجدول 

 گیری و پیشنهادات. نتیجه5

ستن ها قبل از به وقوع پیوموقع پیامدهای ایمنی مهم حاصل از این فعالیتدر این تحقیق هدف، شناسایی به

آید. عالوه بر این، هدف ارائه شناسایی خطرات و ها است که از فرآیند احداث ساختمان به وجود میآن

با استفاده  (MCDM)عیاره گیری چند مهای تصمیمهای ایمنی در صنعت ساختمان با روشارزیابی ریسک

شده در پژوهش، اعتبار باشد؛ با توجه به روش استفادهمی SWOTو مدل  TOPSIS هایاز تلفیق روش

 های زیر موردبررسی قرار گرفت:ها از جنبهیافته

ترین های ایمنی سقوط اشیاء، سقوط از ارتفاع جزء مهمدر این تحقیق با استفاده از روش پیشنهادی، ریسک  

و آنزریس و  2227ها شناخته شدند که با نتایج تحقیقات پیشین خارجی مانند زنگ و اسمیت در سال ریسک

رتفاع، سقوط اشیاء، ا های سقوط ازهم سویی خوبی دارد. همچنین ریسک 2211همکارانش در سال 

 1307و شاکرمی در سال،  سوزی با تحقیقات پیشین داخلی مانند آقایان کیابدگرفتگی و انفجار و آتشبرق

همخوانی خوبی دارد، فقط  13.2 و آقایان اردشیر و مهاجری در سال 13.2آقای اردشیر و همکاران در سال 
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در تحقیق حاضر سقوط اشیاء اولین  طور مثالبه ها با تحقیقات پیشین داخلی تفاوت دارداولویت ریسک

پیشین سقوط از ارتفاع در این جایگاه قرار  رود ولی در تحقیقاتاولویت جهت اقدامات کنترلی به شمار می

وپا و اصابت به زمین در تحقیقات پیشین دیده دست هایی مانند سوختگی، آسیب بهدارد و همچنین ریسک

ریسک مختلف در هر یک از تحقیقات بیان کرد. از سوی  ن را تعریف سطوحنشده که شاید بتوان علت آ

سازمان تأمین  13.3تا  .130های وساز در بین سالصنعت ساخت های آماری سوانح شغلیدیگر در گزارش

شود سقوط کردن و لغزیدن، سقوط اشیاء، سوختگی، آسیب به مشاهده می اجتماعی برحسب نوع حادثه

منظور دقت و صحت روش پژوهش، گروه ارزیابی دارای بیشترین رخداد هستند. به ه ترتیبوپا و ... بدست

بندی، دعوت شدند که پس از انجام مصاحبه با هریک از آنان،   ریسک برای اعالم نظر در مورد نتایج رتبه

های ج حاصله با واقعیتتایالقول تائید کردند و اعالم نمودند که نبندی را متفقکلیه کارشناسان ایمنی نتایج رتبه

های کاهش و راهکارهایی جهت بهبود و شده توسط ایشان مطابقت دارد؛ و درنهایت استراتژیمشاهده

 پیشگیری از خطرات ارائه شدند.

های رکیبتوان با تگسترش بوده و برای ادامه تحقیقات در آینده، میشده در این تحقیق قابلمتدهای مطرح  

بندی نیز در های جمعآمده را با یکدیگر مقایسه نمود، ضمناً روشدستهای بهها جوابمتفاوتی از روش

ی ریسک شده مباحث مطرح درزمینههای انجامباشند. همچنین با بررسیتر ابزارهای مناسبی میانتخاب صحیح

های موجود ، مدلهای کمیهای نرم بوده و جا دارد با بررسی نمونهها متمرکز بر روشایمنی اکثر پژوهش

 توسعه داده شوند

 منابع و مآخذ

سازی با استفاده های انبوههای ایمنی در پروژه(ارزیابی ریسک1931(عبداهلل. امیری،مهران. مهاجری،مهدی. اردشیر، .1

، 11، دوماهنامه سالمت کار ایران، دورهFMEAفازی،  FTAو DEA-TOPSISهای فازیاز ترکیب روش

 . 87-31صفحات  ، بهمن و اسفند،6شماره

-DEA های ساختمانی با استفاده از روشهای ایمنی پروژه(ارزیابی ریسک1931اردشیر،عبداهلل.مهاجری،مهدی.) .1

TOPSIS  ،اردیبهشت، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت  17و  18، هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران

 ایران،زاهدان.

های بهداشتی مؤثر بر ( مدیریت ریسک1931جهان تاب،زینب. )اردشیر،عبداهلل. مکنون،رضا. رکاب اسالمی،محمد.  .9

، 1، شماره9سازی با رویکرد فازی، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار، جلدهای بلندمرتبهسالمت افراد در پروژه

 .63-71صفحات

واحدی،  611سازی (بررسی ارتباط جو ایمنی و رفتار ایمن دریک کارگاه ساختمانی انبوه1931اوستاخان،مرتضی. ) .4

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.پایان

ای ههای بچینگ پالنت در کارگاه( شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در دستگاه1973اهلل. ذکریایی،جواد. )بابازاده،روح .5

آبان، دومین همایش ملی ایمنی  11وFINE WILLIAM ،11 و  JSAهای ساختمانی با استفاده از روش

 وسسه تحقیق و توسعه خانه عمران ایران،تهران.ساختمان،م
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منظور ارتقا های کلیدی عملکرد ایمنی بههای ساخت و تدوین شاخص(ارزیابی ایمنی در پروژه1931برزویی،امیر. ) .6

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. سطح ایمنی ساخت، پایان

های مربوط فازی برای ارزیابی ریسک خرابی FMEA ویکرد( کاربرد ر1977بلبل امیری،نجمه. نصیرزاده،فرهاد. ) .8

در مهندسی  های اخیرالمللی پیشرفتبه سیستم سیگنالینگ، عالئم، کنترل و مخابرات مترو، دومین کنفرانس بین

  آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران.راه

، چاپ اول،  HSE- MSحیط زیست( سامانه مطالعات بهداشت، ایمنی و م1976جوزی،سیدعلی. پاداش،امین. ) .7

 تهران، انتشارات کاوش قلم.

( نقش جانمایی تجهیزات و عوامل مؤثر آن در ایمنی 1931حسامی،سعید. اعظمی،حیدر. ظریف منش،مصطفی. ) .3

اردیبهشت، دانشگاه صنعتی 14و19های ساختمانی، دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت، کارگاه

 باس. امیرکبیر، پردیس بندرع

 .روش تحقیق در مدیریت، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی1391خاکی، غالمرضا  .11

 به روش PMBOKشناسایی و اولویتبندی ریسکهای پروژههای ساخت بر اساس مدل 1390خوشقلب، ارژنگ،  .11

TOPSIS-G  تهران،پایاننامه ارشد رشته مدیریت صنعتی، گرایش تولید، دانشکده مدیریت دانشگاه 

روششناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، تهران، 1978داناییفرد، حسن، الوانی، مهدی: آذر، عادل،  .11

 انتشارت صفار اشرافی

انجمن مدیریت پروژه، استاندارد علمی مدیریت ریسک پروژه، انتشارات 1973روزبهی، صادق و جدا، خدیجه،  .19

 پندارپارس، چاپاول

، دومین کنفرانس تخصصی  FMEA(آ نالیز حالت بالقوه خرابی و آثار آن1976محمود. )شاکری،محسن. رضایی نیا، .14

 آالت، دانشگاه صنعتی شریف ایران، تهران.یابی ماشینپایش وضعیت و عیب

با  FMEA( محاسبه درجه اولویت ریسک در مدل 1979کیانفر، فریدون. نجمی، منوچهر. ابراهیمی،مجید. ) .15

المللی مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دومین کنفرانس بیناستفاده از تئوری فازی، 

 تهران.

وساز کشور با کمک یک سامانه پشتیبانی سازی فرآیندهای ایمنی در صنعت ساخت( بهینه1977گیالنی نیا،شهرام. ) .16

 .153-187، صفحات 91انداز مدیریت، شماره از تصمیم، چشم

های بلندمرتبه بخش خصوصی شهر تهران. های مدیریت اجرا در ساختمان( بررسی روش1974لطفی،شهریار. ) .18

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.پایان

( خطرات حفاری و اثرات آن 1931مرتضوی طباطبایی،عبدالرضا. فرشادنیا،مهدی. جباری،موسی. ویسی، کیوان. ) .17

، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم، دوره بیست و  FMEAدر تونل در حال ساخت امیرکبیر به روش

 .114-111یکم،صفحات 

. ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از مدل ویلیام فاین بهبود یافته با 1934مرتضی مکنت جو، منوچهر امیدواری*.  .13

  35 .5-.44سالمت کار ایران. در محیط فازی درفرایند ماشین کاری  DEMATELتلفیق

.(شناسایی و ارزیابی خطرات موجود یا بالقوه در یک  6316علیزاده، ش، گلبابایی، ف، طاهری، ج. (نصیری، پ،  .11

، 4،شماره  1شرکت تولیدی با استفاده از روش آنالیز ایمنی شغل، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 

 ،(ابزارهای کنترل و پایش ریسک 6316هاتفی، (
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