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 چکيده
بررسی کلیه روشهای ارزیابی ریسک ها و خطرات  پروژه وظایف سیستم های ایمنی و بهداشت موجود در هر 

و سازمان مطبوع خود میباشد.بطور کلی میتوان گفت  پروژه درتامین ایمنی  و انتخاب روش مناسب جهت 

ارزیابی آن تا حدی میتوان به توانایی سیستم ایمنی که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی ریسک وعمق 

مذکور پی برد.معموال سطح ریسک قابل قبول برای هر  پروژهموجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در 

ل انسانی عوام سازمان یا هر فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی،محدودیت های تکنولوژیکی

. در این مقاله به مدیریت وریسکهای زمینه ای مثل ریسک های مخفی دارد صالحدید وتصمیم مجرب،

پرداخته شد.  2SEMو معادالت ساختاری 1AHPبررسی و مقایسه ریسک ایمنی با دو روش سلسله مراتبی 

ابتدا با کمک پرسشنامه پخش شده بین مهندسین مشاور, پیمانکاران,مهندسین ناظر و همچنین افرراد فعال 

سب و نامنا فیعملکرد ضعهای مجتمع فرهنگی جنوب استان سیستان وبلوچستان هشت پارامتر  در پروژه

 , مناسب حوادث یمستند ساز عدم,  مانکارانیو عملکرد پ یمنینامناسب بر موارد ا نظارت HSE یها میت

 یمنیا یش هاآموز عدم,  مجرب مانکارانیاستفاده از پ عدم, دیجد یها یاستفاده از روش ها و تکنولوژ عدم

االت  نیمناسب ماش ینگهدار عدم, و حفاظت فرد یمنیا زاتیاستفاده از تجه عدم,  مستمر پرسنل یابیو ارز

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که در روش سلسله مراتبی عدم  استفاده از  مناسب زاتیو تجه

است اما در روش معادالت ساختاری عدم تجهیزات ایمنی بیشترین  درصد وزنی را به خود اختصاص داده 

ملکرد عاستفاده از پیمانکار مجرب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است  در روش سلسله مراتبی 

در رتبه دوم درصد بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است درحالی  HSE یها میو نامناسب ت فیضع

در رتبه دوم بیشترین  ای ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنلعدم آموزش ه که در روش معادالت ساختاری

 میانگین قرار گرفته است.

  .ارزیابی, ریسک ایمنی, سلسله مراتبی, معادالت ساختاری, مجتمع فرهنگی :يديکل واژگان

 

 

 

                                                           
1 Analytic Hierarchy Process 
2 Structural Equating Modeling 

در
ی 

هش
ژو

ی پ
دها

کر
روی

ی 
علم

له 
مج

م(
سو

ل 
سا

ی )
مار

 مع
ن و

مرا
ی ع

دس
مهن

 

ره 
ما

ش
9 

ن  
ستا

 تاب
/

79
91

 
ص 

 /
99- 

22
 

  

 3 غالمعباس بهرامی نيا ، 2 شمیسيدحميدها ، 1 مصطفی قاضی مرادي

 .دانشیار گروه عمران، واحد پرند، دانشگاه آزاد اسالمی، پرند، ایران 1
 .دانشجوی دکترا، گروه عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایران 2
 .دانشجوی دکترا، گروه عمران، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایران 3

 

 ئول:نام نویسنده مس

 سيد حميد هاشمی
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ارزیابی ریسک ایمنی در پروژه هاي مجتمع فرهنگی 
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 مقدمه
نوع مختلف  07اضر بیش از مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال ح پروژه هایمروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در ا

کیفی وکمی روش ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد این روش ها معموال برای شناسایی ،کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود. 

در  عمده روش های موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت وتصمیم گیری

تواند از روشهای مذکور بهره الزم  بسته به نیاز خود می انواع پروژه هاخصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن بدون نگرانی به کار برد،هر یک از

 نسازمان ها معموال نیاز به سیستمی دارند که عالوه بر ارزیابی فعالیت ها و فرآیند شان بتواند در خصوص وضعیت ریسک ،تعیی د.را کسب کن

معیارهای ریسک قابل تحمل و مشخص نمودن دقیق ریسک دقیق فرآیندهایشان ، و... آنان را رهنمون نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت 

  .]1[هر صنعت نوع سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت است

تغییر  وکاهش ریسک ها در پروژه های عمرانی وخصوصا ساختمان سازی نیروهای محرکه ارتقاء سطح ایمنی هر چند در سالیان اخیر

وکاهش ریسکها پیشرفت هایی حاصل شده است، اما این مقدار کافی نبوده و الزم  یافته و نسبت به شفاف سازی اهمیت ارتقاء سطح ایمنی

شناخت ریسکها  وچالش های ایمنی ، راهکارهای افزایش ایمنی وکاهش عوامل ریسک زا در  ری است تا بااز این رو ضرواست  تقویت شود.

به بررسی ارتقاء سطح ایمنی پروژه ها با بهره گیری از مدیریت  1331صادقی در تحقیقی در سال  .]2[پروژه های عمرانی مد نظر قرار گیرند

ریسک  آنالیز و شناسایی ، پروژه مدیریت حوزه 1 از یکی عنوان به ریسک مدیریت پروسه ریسک پرداخت. در این تحقیق ذکر شده است که

به  تواند می پروژه برداری بهره و اجرا ، ریزی برنامه فازهای ریسک مدیریت، فرآیند در آن اعمال و ایمنی نکات رعایت عدم از ناشی های

هالوول به مطالعه مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی    .]3[برساند حداقل هب را وقوع احتمال یا باشد وقوع از قبل واقعه عالج نوعی

برای شناخت پنج فاکتور مهم که بر روی ریسک مالی تاثیر  BT مدل تامین مالی پروژه های مهندسی ساختمان پرداخت . در این تحقیق

فاده می شود. این مدل فرایند استانداردسازی و فرم مدل برای می گذارند آنالیز شده است و برای تدوین گزارش پرسشنامه از این مدل است

قضاوت می  A داده ها بعد از سرمایه گذاری را تقاضا می کند و ارزش ترکیبی ریسک را بدست می آورد و سپس در مورد سطح ریسک پروژه

گیامپالو به  .]4[کند ی شوند را فراهم می، که به مدیریت ریسک مرتبط مBT کند، که این کار فواید اساسی برای پروژه مهندسی ساخت

مدیریت ریسک پروژه از سوی اغلب سازمان های درگیر در بررسی مدیریت ریسک در پروژه ها پرداخت . نتایج تحقیق وی نشان می دهد که 

ب ین فعالیت ممکن و مناسادعا شده که فرایند های مدیریت ریسک پروژه مشخصاً بهترو پروژه ها به عنوان رشته ای اصلی تلقی شده است.

 فاکتور ایمنی عملکرد بر موثر انسانی فاکتورهای جمله بیان می دارد که از 2775هوقس وهمکارانش در مطالعتشان در سال  .]5[ هستند.

 تشخصی به مربوط معمول طور به آنها از بعضی .باشند روانشناختی داشته ماهیت یا ذهنی یا جسمی است ممکن که فردی هستند های

درسال  3)هایل و همکاران( .]6[هستند مربوط انگیزش و درک ریسک نگرش، مهارت، به دیگر بعضی اما تغییرند قابل غیر که فرد هستند

طی تحقیقاتی به این نتیجه رسید که اینکه مدیریت ریسک می تواند به ابزارهای بیشتری تبدیل شود و ابزار ساخت و ساز ممکن   2715

قرر شود، مطالعه ما یک درک نگرشی نسبت به ماهیت و پیامدهای مدیریت ریسک در سازمان های معاصر را فراهم می است پیش از موعد م

تحقیقی درباره برای تحلیل ریسک و هزینه در پروژه های ساختمانی در خارج از کشور تمرکز   2710در سال  4)یونج و همکاران( .]0[کند

ام داده اند نتایج نشان میدهد که نتیجه تجزیه و تحلیل هزینه، هزینه ریسک فاکتورهای ریسک بر پروژه های ساختمانی پتروشیمی انج

  2714درسال  5)کوپتلوی و گوسوا( .]3[تعریف می شود و محدوده تنوع مربوط به قیمت قرارداد، سود )سود باقیمانده( و زیان داده می شود

انجام داده اند نتایج نشان میدهد که به عنوان  NPPی در پروژه های ساخت و ساز تحقیق درباره جزئیات تعیین ریسک برای سرمایه گذار

مفهوم کلی، سرمایه گذاری و خطرات پروژه در نظر گرفته شده در تولید برق متداول است. پروژه ها و همچنین خطرات تخصصی مربوط به 

ی براساس تجربه جهانی در اینجا ارائه شده است. این می تواند های تعیین خطرات چنین پروژه انرژی هسته ای. یک روش کم هزینه تجمعی

 .]1[بهبود یابد

 

 روش تحقيق-1
با توجه به کمبود اطالعات جامع ومدون درخصوص موضوع این تحقیق، سعی شده است تا از روشهای مختلفی جهت تحقیق استفاده 

نشان داده شده است به تشریح هر یک  1روشها به صورت کلی در شکل شود تا نتایج این تحقیق جامعیت و عمومیت بیشتری پیدا کند. این 

 از روش ها خواهیم پرداخت.

                                                           
3 Hall etal 
4 Yong etal 
5 Koptelov and. Guseva 
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 روش تحقيق رتبه بندي ریسک ایمنی در پروژه هاي مجتمع فرهنگی جنوب استان سيستان وبلوچستان -1شکل

 

 .معرفی پروژه هاي مجتمع هاي فرهنگی جنوب استان سيستان وبلوچستان1-1

برخی از پروژه های ساخت وساز مجتمع های فرهنگی در جنوب استان سیستان وبلوچستان خواهیم پرداخت و در تشریح مشخصات 

 ادامه به تجزیه وتحلیل ریسک ها وچالش های ایمنی در این پروژه  ها می پردازیم. پروژه های  انتخابی در این تحقیق عبارتند از:

 پروژه احداث مجتمع فرهنگی فنوج 

 مجتمع فرهنگی هنری چابهار پروژه  احداث 

 پروژه احداث کانون  پرورش فکری کودکان ونوجوانان قصر قند 

 پروژه احداث مجتمع فرهنگی هنری دلگان 

 .مدیریت ریسک موارد ایمنی2-1
ان سیک روش پر مهارت بوده و بایستی توسط تیم کاملی از کارشنا ی مرتبط با ایمنیها تجزیه تحلیل سیستم مدیریت ریسک و اصوال

شناخت کامل دارند صورت پذیرد انتخاب درست روش شناسایی ریسک به کارایی روش انتخابی و تعیین دقیق ریسک  پروژه  که نسبت به 

که ریسک هر فرآیند به درستی شناخته شده باشد تعیین ریسک قابل قبول و اقدامات اصالحی جهت  ها می انجامد ، همچنین در صورتی

 .]17[به صورت کلی عوامل طرح ایمنی در پروژه ها شامل موارد زیر است ملموس تر استمنی پروژه وافزایش ای کاهش ریسک

 .برنامه ریزی اولیه : که در این مرحله اهداف کلی و جزئی تعریف میگردد 

  برنامه در طراحی جزئی تر شده و نقشه ،پارامتر ها و ویژگی ها ی طراحی تدوین میگردند.: طراحی 

  ها به اجراء در می آیند با توجه به اینکه با هزینه های فراوان همراه است این مرحله خیلی مهم استاجراء:برنامه 

 بهره برداری :در این مرحله تالش های فرآیند سیستم جنبه عملی پیدا خواهد نمود. 

 :دارای سه عنصر اصلی استهمچنین مراحل ارزیابی موارد ایمنی در هر پروژه عمرانی 

 تشناسایی خطرا 

 ارزیابی ریسک خطرات شناسایی شده 

 ارائه پیشنهاد هایی برای اقدامات ایمنی 

 

 .فرآیند شناسایی ریسک در پروژه ها3-1
فرآیند شناسایی  ریسک در پروژه ها شامل فرآیند جمع آوری، ثبت، آنالیز، عمل و ایجاد یک بازخورد در ارتباط با خطراتی است که 

را تحت تاثیر قرار می دهد. در یک سامانه مدیریت ایمنی قوی، تشخیص خطر یک فرآیند مداوم است.مراحل ایمنی فعالیت های فرآیندی پروژه 

 .]11[فرآیند تشخیص و آنالیز خطر به ترتیب زیر است
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 تشخیص خطر : شناسایی خطرات پیش روی پرسنل و تجهیزات 

 برآورد شدت خطردر صورت وقوع : محاسبه شدت و حدت نتیجه وقوع خطر 

 رد احتمال وقوع خطر : میزان احتمال و امکان وقوع خطر چقدر است.برآو 

 برآورد خطر )قابل پذیرش بودن( : ارزیابی نهایی مقبول بودن خطر برای پروژه در صورت وقوع 

ورد این مدر صورتی که ریسک خطر برای پروژه مورد قبول واقع شود به این معنا است که نیازی به انجام اقدامات ایمنی در رابطه با 

نمی باشد. در صورت قابل قبول نبودن، انجام اقدامات الزم برای کاهش ریسک به سطح قابل قبول ضروری است.طبقه بندی خطرات از لحاظ 

 شدت نتایج نیز  به صورت زیر می باشد:

 ( 5ازبین رفتن تجهیزات) ارزش = -فاجعه آمیز: میزان مرگ و میر باال 

 ( 4دی و خسارت به تجهیزات اصلی) ارزش = خطرناک : مرگ و میر و آسیب ج 

  ،در مقیاس بزرگ : کاهش محسوس در توانایی  پرسنل برای ادامه فعالیت در شرایط کاری به وجود آمده به واسطه تراکم کاری

 ( 3صدمات جدی به نیروی انسانی و تجهیزات) ارزش = 

  ،( 2محدودیت های عملی) ارزش = در مقیاس کوچک : صدمات کوچک، استفاده از پروسه های اضطراری 

  = ( 1قابل صرف نظر : لطمات کوچک و قابل صرف نظر) ارزش 

 همچنین طبقه بندی خطرات  براساس امکان وقوع نیز به صورت زیر می باشد:

 ( 5تا در هر ساعت کاری( : محتمل، تعداد دفعات وقوع زیاد است) ارزش =  17-3مکرر ) 

 ( 4عت( : محتمل، گاهی اوقات اتفاق می افتد) ارزش = در هر سا 17-3تا  17-5اتفاقی ) 

  ( 3در هر ساعت( : غیرمحتمل، اما ممکن است اتفاق بیفتد) ارزش =  17-5تا  17-0بعید، جزیی) 

 ( 2در هر ساعت کاری ( : بسیار غیرمحتمل است تا اتفاق بیفتد)ارزش= 17-0تا 17-1 غیر محتمل) 

 ( تقریبا  >17-1بسیار غیر محتمل : ) = ( 1غیر ممکن است که اتفاق بیفتد ) ارزش 

 :]12[هم چنین طبقه بندی ریسکها در اغلب پروژه ها به صورت زیر می باشد

 ریسکهای قابل قبول :  -1

 ریسکهای قابل بررسی : -2

 غیر قابل قبول :  -3

 .]12[ميزان ریسک حوادث مختلف در پروژه شناسایی براي ریسک ماتریس -1 جدول

 فاجعه آمیز 5 قابل بررسی غیر قابل قبول غیر قابل قبول ابل قبولغیر ق غیر قابل قبول

 خطرناک 4 قابل قبول قابل بررسی غیر قابل قبول غیر قابل قبول غیر قابل قبول

 در مقیاس بزرگ 3 قابل قبول قابل بررسی غیر قابل قبول غیر قابل قبول غیر قابل قبول

 در مقیاس کوچک 2 قابل قبول قبولقابل  قابل بررسی قابل بررسی غیر قابل قبول

 قابل صرف نظر 1 قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل قبول قابل بررسی

 مکرر اتفاقی بعید غیرمحتمل بسیار غیرمحتمل
 

5 4 3 2 1 
 

ت مدیریت شود ریسک های ناشی از کاهش ایمنی در پروژه های عمرانی  باید تا پایین ترین حدی که از لحاظ عملی امکان پذیر اس

و همچنین بر حسب زمان و هزینه ها بهینه شود.سطح ریسک را می توان از طریق کاهش شدت نتایج بالقوه حاصل و کاهش امکان وقوع 

پایین آورد. عملیات افزایش ایمنی و تصحیح موارد پر خطر در  کارگاه های پروژه های عمرانی موانع موجود در امر کاهش سطح ریسک را از 

 .]13[می برد. همچنین اقدامات انجام شده  جهت افزایش ایمنی باید متناسب جهت اندازه گیری و قانونی کردن خطرات پیش رو باشدبین 
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 .آناليز وتحليل2

 .آناليز وتحليل به روش معادالت ساختاري1-2
های مناسب پژوهش در فاده از روشهای آماری به طبع استها و استفاده صحیح از تکنیکتحلیل درست دادهوبندی و تجزیهطبقه

ها را گردآوری، استخراج و طبقه بندی نمود و جدول توزیع پس از آنکه محقق داده نهایت منجر به دستیابی به نتایج قابل اتکا خواهد شد.

 .]14[روف استها معوزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به تجزیه و تحلیل دادهتهای فراوانی و نسبت

های آماری توصیفی و استنباطی های گردآوری شده صورت خواهد گرفت و با استفاده از تکنیکوتحلیل دادهدر این بخش به تجزیه

 های تحقیقآزمون فرضیه 6افزار لیزرلها انجام شده است. سپس با استفاده از نرمنتایج در بحث آمار استنباطی ابتدا آزمون نرمال بودن داده

ررسی یابی معدالت ساختاری بهای تحقیق نیز با استفاده از مدلفرضیهوتحلیل قرار گرفته است. پس از آن روابط میان متغیرها و مورد تجزیه

 گردیده است. 

 

 AHP.آناليز وتحليل به سلسله مراتبی 2-2

هنگی جنوب استان سیستان وبلوچستان و بررسی تاثیر و رتبه بندی چالشهای ایمنی وریسک های موجود در پروژه های مجتمع فر

از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در خصوص تاثیر ریسک ها وچالش های ایمنی   (AHP)تشکیل مدل تحلیل سلسله مراتبی

زان تاثیر نیز بیشتر دارای تاثیر کمتر  بوده وهر چه اعداد بیشتر شود می 1وبر اساس جدول زیر اعالم نمایند. عدد  1تا  1موجود با اعداد 

 خواهد شد.

نیز که آخرین حد ممکن امتیاز دهی می باشد به این معناست که عامل اول نسبت به عامل دوم دارای تاثیر بسیار بیشتری  1عدد 

 خواهد بود.   1/1می باشد. بنابراین  تاثیر عامل  دوم نسبت به عامل اول 

بی عوامل مختلف وبررسی تاثیر هر یک از عوامل نسبت به یکدیگر استفاده می شود.بر از این روش امتیاز دهی به منظور تعیین وزن نس

 .]15[اساس میانگین امتیازات داده شده بر اساس نظرات کارشناسان ، جدول مقایسه ریسکها وچالشهای ایمنی به صورت زیر  می باشد

موجود در پروژه های مجتمع فرهنگی جنوب استان سیستان در ادامه وجهت بررسی تاثیر و رتبه بندی چالش های ایمنی وریسک های 

از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در خصوص تاثیر ریسک ها وچالش   (AHP)وبلوچستان و تشکیل مدل تحلیل سلسله مراتبی

 اعالم نمایند. 2وبراساس جدول  1تا  1های ایمنی موجود با اعداد 

 (AHP)ف بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبیتاثير نسبی عوامل مختل  -2جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر 1

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 مهمتر است. jسبت به ن iگزینه یا شاخص  مهمتر 5

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 0

 نیست. jمهمتر و قابل مقایسه با بسیار  jاز  iگزینه یا شاخص  کامالً مهم 1

  تاثیرات بینابین 2-4-6-3

 

 AHP.تهيه پرسشنامه و روش تحليل سلسله مراتبی 3-2

های کنند. روشاند که به حل مسایل مزبور کمک می( توسعه داده شدهMCDM)0گیری چند معیاره هایی تحت عنوان تصمیمروش

ها چندین گزینه بر اساس چندین معیار مختلف گیری هستند. در این روشهای متنوعی در مراحل مختلف تصمیمچند شاخصه دارای تکنیک

های ریاضی، بهترین بر پایه استدالل MCDMهای شوند. روشاسب انتخاب میهای منبهترین گزینه یا ترتیب گزینه؛ با هم مقایسه شده

 .]16[کنندها تعیین میبندی آنهای موجود با اولویتگیری را از بین گزینهگزینه تصمیم

ستان ا در این قسمت با تهیه پرسشنامه به بررسی رتبه بندی ریسک ها ایمنی و تأثیر عوامل مختلف در پروژه های فرهنگی جنوب

سیستان و بلوچستان خواهیم پرداخت. این پرسشنامه در بین جامعه آماری هدف توزیع خواهد شد. جامعه آماری هدف نیز از بین کارشناسان 

                                                           
6 LISREL  
7 -  Multiple Criteria Decision Making 
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ومسئوالن پروژه های مجتمع فرهنگی جنوب استان سیستان و بلوچستان انتخاب خواهند شد.در این پرسشنامه از آنها خواسته خواهد شد تا 

ه به تخصص وتجربه این افراد نسبت به رتبه بندی ریسک ایمنی و رتبه بندی میزان تأثیر عوامل مختلف بر ایمنی وریسک های مجتمع با توج

 د.نفرهنگی جنوب استان سیستان و بلوچستان اقدام نمایند و در نهایت بسته به میزان تاثیر عوامل ، آنها را نسبت به یکدیگر اولویت بندی کن

 

 پرسشنامه  .محتواي4-2
باشد. بخش اول مشخصات دمو گرافیک مربوط به نمونه آماری  و بخش دوم  سواالت بخش اصلی می 2پرسشنامه تحقیق حاضر شامل 

یق باشد. در بخش سواالت اصلی تحقباشد. مشخصات دموگرافیک شامل : تحصیالت، سابقه کاری میاصلی تحقیق برای سنجش متغیرها می

 شده است، این هفت متغیر شامل: هشت متغیر استفاده 

 یها میو نامناسب ت فیعملکرد ضع HSE 

 مانکارانیو عملکرد پ یمنینامناسب بر موارد ا نظارت 

 مناسب حوادث یمستند ساز عدم 

 دیجد یها یاستفاده از روش ها و تکنولوژ عدم 

 مجرب مانکارانیاستفاده از پ عدم 

 مستمر پرسنل یابیو ارز یمنیا یآموزش ها عدم 

 یو حفاظت فرد یمنیا زاتیاستفاده از تجه دمع 

 مناسب زاتیاالت و تجه نیمناسب ماش ینگهدار عدم . 

 مشخص شده است.  4و  3ترکیب سواالت و مقیاس بندی پاسخ سواالت پرسشنامه در  جداول 

 ترکيب سواالت پرسشنامه 3جدول 

 ترکيب سواالت متغير ها ردیف

 HSE 2-1عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های  1

 3-4 نظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکاران 2

 5-6 عدم مستند سازی مناسب حوادث 3

 0-3 عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید 4

 1-17 عدم استفاده از پیمانکاران مجرب 5

 11-12 عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل 6

 13-14 هیزات ایمنی و حفاظت فردیعدم استفاده از تج 0

 15-16 عدم نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسب 3

 مقياس بندي پاسخ سواالت  پرسشنامه -4جدول 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم گزینه

 5 4 3 2 1 امتیاز

 

 دهندگانهاي عمومی پاسخ.ویژگی5-2

 دهندگان براساس میزانهای آمار توصیفی استفاده شده است. فراوانی پاسخاز شاخصدهندگان های عمومی پاسخجهت توصیف ویژگی

 تحصیالت و سابقه کاری مورد بررسی قرار گرفته است و نمودارهای مربوط ترسیم شده است.

ی کاردانی دارند دهندگان نیز مدرک تحصیلنفر از پاسخ 12نفر از افراد مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تردارند.  3مدرک تحصیلی: -

باشد. افرادی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشدو نفر می 44حجم نمونه است. افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی شامل  %15که 

 است.از حجم نمونه را به خود اختصاص داده  % 27نفر که  16دکترا 
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 سطح تحصيالت جامعه آماري -2 شکل

سال سابقه کار دارند و  15تا  5نفر بین  27کل حجم نمونه است.  %5,77سال دارند که  5کاری کمتر از نفر سابقه  4سابقه کاری:

دهندگان نفر از پاسخ 3از حجم نمونه است. تعداد  %67,77سال سابقه کاری دارند که  25تا  15نفر  43دهند.نمونه را تشکیل می 25,77%

 سال سابقه کار دارند. 25نیز بیش از 
 

 

 ميزان سابقه کاري وتجربه  افراد جامعه آماري -3  شکل

 

 کرونباخروش آلفاي .6-2

برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس  یکی دیگر از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد استفاده از فرمول کرونباخ است.

مقدار ضریب آلفا  1کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول  نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه )یا زیر آزمون( و واریانس

 .]10[را محاسبه کرد

              

 

(1) 

 کل واریانس   , ام آزمون زیر واریانس  آزمون,  یا پرسشنامه های سوال مجموعه زیر تعداد   که در آن

 .آزمون
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 آلفای کرونباخ پرسشنامه   -0جدول 

(2) Cronbach's Alpha N of Items 

 .889 16  
 

محاسبه گردید. بنابراین پایائی هر  331/7ضریب آلفای کرونباخ یا پایایی پرسشنامه محاسبه شده در این تحقیق، برای پرسشنامه 

 پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. 

 

 .تعيين حجم نمونه7-2

نفر است بنابراین  171فاده شده است. از آنجا که حجم جامعه آماری در این مطالعه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران است

 حداقل نمونه الزم به صورت زیر قابل محاسبه است:

(3) 

𝑛 =
𝑁 × (𝑍𝛼

2
)

2

× 𝑝𝑞

𝜀2(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼
2

)
2

× 𝑝𝑞

=
101 × (1. 96)2 × 0. 5 × 0. 5

0. 05 × 0. 05 × 101 + (1. 96)2 × 0. 5 × 0. 5
≌ 80 

 نفر الزم است.  37ای به حجم ن حداقل نمونهبنابرای

 

 .بررسی روایی محتوایی آزمون8-2
روایی محتوایی  به تحلیل منطقی محتوای یک آزمون بستگی داشته و تعیین آن بر اساس قضاوت ذهنی و فردی است. در این روش 

آنها می خواهند که مشخص کنند آیا سواالت آزمون  سوال های آزمون در اختیار متخصصان یا برخی از آزمودنی ها گذاشته می شود و از

 دصفت مورد نظر را اندازه گیری می کند یا خیر  و این که آیا سوال ها کل محتوای آزمون را در بر می گیرد یا خیر. در صورتی که بین افرا

روایی محتوایی دو نوع است روایی صوری و  مختلف در زمینه روایی آزمون توافق وجود داشته باشد، آن آزمون دارای روایی محتوایی است.

 .]13[این شاخص توسط الوشه  طراحی شده است.( CVR) 8منطقی شاخص نسبت روایی محتوایی

 قابل قبول بر اساس تعداد متخصصين نمره گذار CVR. حداقل مقدار 8جدول 

 CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین CVRمقدار  تعداد متخصصین

5 11/7 11 51/7 25 30/7 

6 11/7 12 56/7 37 33/7 

0 11/7 13 54/7 35 31/7 

3 05/7 14 51/7 47 21/7 

1 03/7 15 41/7   

17 62/7 27 42/7   

           

(4) 
𝐶𝑉𝑅𝑅 =

𝑃 −
𝑃1
2

𝑃1
2

→ 𝐶𝑉𝑅 =
24 −

30
2

30
2

= 0.6 

Pاند : تعداد متخصصین که گزینه ضروری را انتخاب کرده 

P1تعداد کل متخصصین : 

 می باشد میتوان با اطمینان گفت آزمون دارای روایی محتوا می باشد. 7,33که بزرگتر از   CVRلذا با توجه به مقدار  7,33<7,6

 

 

                                                           
8 . content validity ratio 
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 (CVI) 1.شاخص روایی محتوایی9-2

(5) 
𝐶𝑉𝑅𝑅 =

𝑃𝑁

𝑃1
 

P داده اند  4و 3: تعداد متخصصین که گویه نمرهP1خصصین: تعداد کل مت 

باشد آن گویه بایستی  01/7گویه ای کمتر از  CVIاست و اگر شاخص  01/7برابر با  CVIحداقل مقدار قابل قبول برای شاخص 

 حذف شود.

𝐶𝑉𝑖 =
63

80
× 100 = 80% > 79%    𝑜𝑘 

 

 ها وآزمون فرضيات.روش تحليل داده11-2

ها ی بدست آمده استفاده شده است. برای تحلیل داده SEMو معادالت ساختاری  AHPدر این تحقیق، از دو روش سلسله مراتبی 

های آمار استنباطی استفاده شده است. برای بررسی مشخصات پاسخ دهندگان از آمار ها هم از روش آمار توصیفی و هم از روشاز نمونه

کندگی )انحراف معیار، واریانس( استفاده های پراهای مرکزی )میانگین، مد، میانه(. شاخصهای آمار توصیفی نظیر شاخصتوصیفی و شاخص

ها ی آماری آزمون تی تک نمومه ای برای شناحت وضعیت متغیرهای ها و آزمون فرضیات تحقیق از روشگردیده است. برای تحلیل داده

ها از نرم افزارهای یلتحقیق از مدل معادالت ساختاری و بطور اخص تکنیک مدل معادالت ساختاری به کار گرفته شد. برای انجام این تحل

 .]11[استفاده شد  17( و لیزرل SPSSآماری ) 

 

 .تحليل توصيفی متغيرهاي تحقيق11-2

تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق براساس پارامترهای مرکزی )میانگین، میانه، مد( و پارامترهای پراکندگی )انحراف معیار، واریانس 

 ارائه شده است. 1در جدول های اصلی تحقیق و دامنه تغییرات( برای عامل

 قيتحق يرهايمتغ یفيتوص ليتحل -9جدول 

 

تعداد
ن 

میانگی
 

میانه
 

مد
 

ف معیار
انحرا

 

س
واریان

ت 
دامنه تغییرا

 

کمینه
بیشینه 
 

 HSE 37 3,431 3,257 3,577 7,623 7,315 3,577 1,577 5,777عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های 

 4,057 1,057 3,777 7,433 7,653 3,577 3,257 3,255 37 رد پیمانکاراننظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملک

 5,777 1,057 3,257 7,410 7,075 4,777 3,577 3,363 37 عدم مستند سازی مناسب حوادث

 5,777 1,777 4,777 7,557 7,042 3,577 3,577 3,236 37 عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید

 5,777 1,777 4,777 7,513 7,016 4,777 4,777 3,572 37 مانکاران مجربعدم استفاده از پی

 5,777 1,577 3,577 7,436 7,610 4,777 3,577 3,451 37 عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل

 4,073 1,153 2,057 7,234 7,434 3,453 3,410 3,341 37 عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

 5,777 1,677 3,477 7,211 7,547 3,377 3,577 3,124 37 م نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسبعد

 

های پژوهش گردآوری شده است. همچنین بیشترین میانگین به پاسخ صحیح به تمامی پرسش 37براساس این جدول مشخص است 

در نوسان  4تا  1د که از مقدار زیاد طیف لیکرت نیز باالتر است. دامنه تغییرات از تعلق دار 572/3عدم استفاده از پیمانکاران مجرب  با مقدار 

 اند.به معنای متوسط و زیاد را انتخاب کرده 4و  3گزینه دهندگان دهد بیشتر پاسخمیانه و مد نشان میاست.

 

                                                           
9 - content validity index 
10 LISREL 
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 .تحليل هاي استنباطی12-2

ته ها صورت گرفت تحقیق استفاده شده است. ابتدا آزمون نرمال بودن دادهها و سواالهای آمار استنباطی برای پاسخ به فرضیهاز روش

های های مناسب آماری و آزمونهای پارامتریک استفاده کرد یا خیر. سپس بسته به مورد از روشتوان از روشاست تا مشخص شود آیا می

 میانگین جامعه استفاده شده است.

 

 ها.آزمون نرمال بودن داده13-2
فرض  باقبل از هرگونه آزمونی که های آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده انجام شود. زیرا استفاده از آزمونپیش از 

یابی معادالت ساختاری ها اطمینان حاصل شود. در تحلیل عاملی تائیدی و مدلگیرد باید از نرمال بودن دادهصورت میها نرمال بودن داده

 .]27[ها( نرمال باشندها )سازهها نیست بلکه باید عاملودن تمامی دادهنیازی به نرمال ب

 هاآزمون نرمال بودن داده -11جدول 

 

ی 
ب تیم ها

ف و نامناس
عملکرد ضعی

H
S

E
 

ی و عملکرد 
ب بر موارد ایمن

ت نامناس
نظار

پیمانکاران
 

ث
ب حواد

ی مناس
عدم مستند ساز

 

ی 
ی ها

ش ها و تکنولوژ
عدم استفاده از رو

جدید
 

ب
عدم استفاده از پیمانکاران مجر

 

ی مستمر 
ی و ارزیاب

ی ایمن
ش ها

عدم آموز

ل
پرسن

 

ت 
ی و حفاظ

ت ایمن
عدم استفاده از تجهیزا

ی
فرد

 

ت و 
ن اال

ب ماشی
ی مناس

عدم نگهدار

ب
ت مناس

تجهیزا
 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 

 3,124 3,341 3,451 3,572 3,236 3,363 3,255 3,431 میانگین

 7,547 7,434 7,610 7,016 7,042 7,075 7,653 7,623 رانحراف معیا

 1,635 1,111 2,510 3,330 2,753 2,534 1,150 2,764 اسمیرنوف-کولموگروف

 7,714 7,123 7,204 7,351 7,210 7,713 7,245 7,710 معناداری

 

ت آمده است. بنابراین دلیلی برای رد فرض بدس 75/7در تمامی موارد مقدار معناداری بزرگتر از  17براساس نتایج مندرج در جدول 

 های پارامتریک استفاده کرد.توان از آزمونهای سنجش هریک از ابعاد نرمال است. بنابراین میوجود ندارد یعنی توزیع داده

 

 هاي تحقيق.آزمون فرضيه14-2
ایج حاصل از تحلیل به صورت تفکیک شده یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. نتجهت بررسی روابط میان متغیرها از مدل

افزار لیزرل قابل مشاهده شده ارائه شده است. در این مدل روابط میان متغیرهای پژوهش در خروجی نرم 11و جدول  5و 4درشکل های 

 است. 
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 هاي تحقيقبارعاملی استاندارد آزمون فرضيه -4شکل 

 

 
 هاي تحقيقآزمون فرضيهt-valueآماره  -5شکل 
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 نتيجه به تفکيک شده بارعاملی وآماره تی -11دولج

 آماره تی بارعاملی 

 HSE 7,61 0,27عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های 

 4,05 7,36 نظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکاران

 6,31 7,43 عدم مستند سازی مناسب حوادث

 0,76 7,53 عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید

 1,02 7,64 عدم استفاده از پیمانکاران مجرب

 3,31 7,06 عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل

 3,11 7,04 عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

 4,54 7,03 عدم نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسب

 

 .نيکوئی برازش مدل15-2

دو بهنجار -دهند. مقدار خیهای برازش مقادیر مطلوبی را نشان میحله مرحله اشباع شده است. شاخصمدل ساختاری فوق در سه مر

 قرار دارد. بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است.  5تا  1بدست آمده است که در بازه مورد قبول  61/1نیز 

(6) 𝜒2

𝑑𝑓
=

162.24

96
= 1.69 

کوچکتر است، مدل از برازندگی  75/7بدست آمده است که از مقدار  736/7برابر  RMSEAه شاخص برازش همچنین از آنجا ک

 اند.های نیکوئی برازش نیز در بازه مورد قبول قرار گرفتهخوبی برخوردار است. سایر شاخص

 هاي نيکوئی برازش مدل ساختاري فرضيه اصلی تحقيقشاخص -12جدول 

 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی
 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> 0.05> مقادیر قابل قبول

 0.96 0.93 0.96 0.92 0.96 0.036 0.037 مقادیر محاسبه شده

 

 هاي جانبی پژوهش.یافته17-2
 H)0(ر این آزمون فرض صفر نمونه بررسی شده است. دتک tدیدگاهها پیرامون وضعیت هر یک از ابعاد تحقیق با استفاده از آزمون 

نیز ادعای آزمون است. بنابراین بیان آماری  H)1(مبتنی بر آن است که متغیر مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و فرض بدیل 

 :]27[های پژوهش بصورت زیر استفرضیه
: µ ≤ 3 0H 

: µ > 3 1H 

نمونه در ادامه آمده تک tیج مربوط به محاسبات انجام شده آزمون همچنین هر دو کران فاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد. نتا

 ارائه شده است. 13نمونه براساس میانگین دیدگاه افراد در جدول تک tاست. خالصه نتایج آزمون 

 تک نمونه براي متغيرهاي پژوهش tخالصه نتایج آزمون  -13جدول 

 مقدار معناداری tمقدار  میانگین های پژوهشمتغیر
 %15اصله اطمینان ف

 حد باال حد پائین

 HSE 3,431 5,167 7,777 7,131 7,311 عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های

 7,345 7,165 7,777 5,535 3,255 نظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکاران

 7,464 7,201 7,777 0,525 3,363 عدم مستند سازی مناسب حوادث

 7,330 7,135 7,777 5,563 3,236 ز روش ها و تکنولوژی های جدیدعدم استفاده ا
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 7,677 7,475 7,777 17,127 3,572 عدم استفاده از پیمانکاران مجرب

 7,554 7,364 7,777 1,416 3,451 عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل

 7,415 7,233 7,777 17,412 3,341 عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی

 7,512 7,365 7,777 11,023 3,431 عدم نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسب

 

بدست آمده است که بزرگتر از حد وسط  HSE3,431دهندگان در بعد عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های پاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار است.  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یاز سطح خطابدست آمده که کوچکتر  7 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیط

 یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یانبدست آمده است که از مقدار بحر 5,16 زین tمقدار آماره 

گفت: عملکرد  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیز اا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا

 برخوردار است. تیاز اهم HSEضعیف و نامناسب تیم های 

بدست آمده است که بزرگتر از حد  3,255دهندگان در بعد نظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکارانپاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یراست. مقدار معنادا کرتیل فیوسط ط

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 5,535 زین tاست. مقدار آماره 

گفت:  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیتائ آزمون یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 برخوردار است. تینظارت نامناسب بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکاران از اهم

 کرتیل فیبدست آمده است که بزرگتر از حد وسط ط 3,363دهندگان در بعد عدم مستند سازی مناسب حوادثپاسخ دگاهید نیانگیم

 tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار

بزرگتر از صفر  یمقدار نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 0,525 زین

گفت: عدم مستند سازی مناسب  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یده )مثبت( و ادعابو

 برخوردار است. تیحوادث از اهم

ر از حد بدست آمده است که بزرگت 3,236دهندگان در بعد عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدیدپاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیوسط ط

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یبحران ربدست آمده است که از مقدا 5,563 زین tاست. مقدار آماره 

گفت: عدم  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 برخوردار است. تیاستفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید از اهم

 کرتیل فیست آمده است که بزرگتر از حد وسط طبد 3,572دهندگان در بعد عدم استفاده از پیمانکاران مجربپاسخ دگاهید نیانگیم

 tمشاهده شده معنادار است. مقدار آماره  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار

بزرگتر از صفر  یمقدار نانیاصله اطمف نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یرانبدست آمده است که از مقدار بح 17,12 زین

گفت: عدم استفاده از پیمانکاران  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبوده )مثبت( و ادعا

 برخوردار است. تیمجرب از اهم

بدست آمده است که بزرگتر از حد  3,451مستمر پرسنل دهندگان در بعد عدم آموزش های ایمنی و ارزیابیپاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیوسط ط

 نانیفاصله اطم نیکران باال و پائ هر دو نیبزرگتر است. همچن 16/1 یبحرانبدست آمده است که از مقدار  1,416 زین tاست. مقدار آماره 

گفت: عدم  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 برخوردار است. تیآموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل از اهم

بدست آمده است که بزرگتر از حد  3,341د عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردیدهندگان در بعپاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیوسط ط

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 ینبحرابدست آمده است که از مقدار  17,412 زین tاست. مقدار آماره 

گفت: عدم  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 برخوردار است. تیاستفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی از اهم

بدست آمده است که بزرگتر از  3,124دهندگان در بعد عدم نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسبپاسخ دگاهید نیانگیم

مشاهده شده معنادار  نیانگیم نیاست بنابرا 75/7 یبدست آمده که کوچکتر از سطح خطا 7 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیحد وسط ط
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 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیبزرگتر است. همچن 16/1 یرانبدست آمده است که از مقدار بح 11,023 زین tاست. مقدار آماره 

گفت: عدم  توانیم %15 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کی. به استناد هرشودیم دیآزمون تائ یبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و ادعا یمقدار

 برخوردار است. تیتجهیزات مناسب از اهمنگهداری مناسب ماشین االت و 

 

 بندي وضعيت متغيرهاي تحقيق.رتبه18-2
و د انسیوار زیآنال کیآزمون معادل روش پارامتر نیا شود.استفاده می دمنیآزمون فر از پژوهش یرهایمتغ وضعیت یبندرتبه یبرا

نتایج آزمون فریدمن برای تعیین اولویت معیارها در اند. داده شده صیبلوک تخص nبه  یبه صورت تصادف ماریت kاست که در آن  یعامل

 آمده است. جدول 

 بندي متغيرهاي مورد مطالعهرتبه -14جدول 

 رتبه اهمیت رتبه فریدمن میانگین هاشاخص

 HSE 3,431 5,760 4عملکرد ضعیف و نامناسب تیم های 

 0 4,433 3,255 بر موارد ایمنی و عملکرد پیمانکاران نظارت نامناسب

 3 5,125 3,363 عدم مستند سازی مناسب حوادث

 5 4,536 3,236 عدم استفاده از روش ها و تکنولوژی های جدید

 1 5,151 3,572 عدم استفاده از پیمانکاران مجرب

 2 5,553 3,451 عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل

 6 4,451 3,341 استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی عدم

 3 4,714 3,124 عدم نگهداری مناسب ماشین االت و تجهیزات مناسب

 

عدم آموزش های ایمنی و از اولویت نخست برخوردار است. شاخص  151/5شاخص عدم استفاده از پیمانکاران مجرب با رتبه فریدمن 

در رتبه سوم اهمیت  125/5با امتیاز  عدم مستند سازی مناسب حوادثرتبه دوم اهمیت قرار دارد. شاخص  در 553/5 ارزیابی مستمر پرسنل

 777/7استفاده شده است. مقدار معناداری بسیار کوچک و حدود  Zها از آماره آزمون است. برای بررسی معناداری تفاوت رتبه اهمیت عامل

 تایج اتکا کرد. توان به نبرآورد گردیده است. بنابراین می

 

 AHP.آناليز وتحليل به سلسله مراتبی 3
در ادامه وجهت بررسی تاثیر و رتبه بندی چالشهای ایمنی وریسک های موجود در پروژه های مجتمع فرهنگی جنوب استان سیستان 

وص تاثیر ریسکها وچالشهای از پاسخ دهندگان خواسته شد تا نظر خود را در خص  (AHP)وبلوچستان و تشکیل مدل تحلیل سلسله مراتبی

دارای تاثیر کمتر  بوده وهر چه اعداد بیشتر شود میزان تاثیر نیز  1وبر اساس جدول زیر اعالم نمایند. عدد  1تا  1ایمنی موجود با اعداد 

 .]15[بیشتر خواهد شد
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 spssم افزاررتبه بندي ریسک ایمنی در پروژه هاي مجتمع فرهنگی استان سيستان وبلوچستان بانر - 6شکل

 AHPرتبه بندي ریسک ایمنی در پروژه هاي مجتمع فرهنگی استان سيستان وبلوچستان باسلسله مراتبی -15جدول 
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همان شاخص  CIپس از انجام محاسبات الزم وتشکیل ماتریسهای مربوطه نتایج به صورت زیر خواهد بود. در این جدول شاخص 

نزدیکتر باشد، نشان دهنده این مطلب است که جامعه آماری پاسخهای تقریبا یکسانی داشته اند. سازگاری می باشد که هرچه به عدد صفر 

یا وزن نیز نشان دهنده اهمیت و وزن هر عامل می باشد. این عدد از یک محاسبه شده و هرچه تاثیر عاملی بیشتر  11وزن  همچنین شاخص

 باشد این عدد به یک نزدیک تر خواهد بود.

 

 بندي ریسک ایمنی درپروژه هاي مجتمع فرهنگی جنوب سيستان وبلوچستان رتبه -7شکل

 1/7برابر اهمیت وتاثیر عاملی است که شاخص وزن آن  3می باشد  3/7به عنوان مثال  اهمیت  وتاثیر عاملی که  شاخص وزن آن 

جنوب استان سیستان وبلوچستان نسبت به  می باشد.چنانچه بخواهیم ریسک ها وچالش های ایمنی را در پروژه های مجتمع های فرهنگی

 یکدیگر مقایسه ورتبه بندی کنیم. نتایج به صورت زیر خواهد بود.

  بیشترین ریسک وچالش های ایمنی مربوط به  عدم استفاده از تجهیزات ایمنی وحفاظت فردی است که در این حالت وزن نسبی

 می باشد.  322/7آن 

  ربوط به عملکرد ضعیف و نامناسب تیمهای رتبه دوم ریسک وچالش های ایمنی مHSE  دراین پروژه ها است که وزن نسبی آن

 می باشد. 273/7

   می باشد. 151/7رتبه سوم مربوط به نظارت نامناسب بر موارد ایمنی وعملکرد پیمانکاران است که وزن نسبی آن 

  می باشد 116/7ت است که وزن نسبی آن رتبه چهارم مربوط به عدم بازرسی ونگهداری مناسب ماشین آالت وتجهیزا 

   می باشد. 700/7رتبه پنجم مربوط به عدم استفاده از روش ها وتکنولوژیهای جدید است که وزن نسبی آن 

   می باشد.  754/7رتبه ششم مربوط به عدم استفاده از پیمانکاران مجرب وذیصالح است که  وزن نسبی آن 

 می باشد. 730/7مناسب حوادث واقدامات ایمنی می باشد که وزن نسبی آن   رتبه هفتم مربوط به عدم مستند سازی 

  می باشد. 722/7رتبه آخر نیز مربوط به عدم آموزشهای ایمنی وارزیابی مستمر کارگران وپرسنل می باشدکه وزن نسبی آن 

همگونی وسازگاری پاسخ های داده  می باشد که مناسب بوده ونشان دهنده 73415/7نیز برابر CIدر این حالت شاخص سازگاری یا 

 شده توسط کارشناسان می باشد. 

 

                                                           
11 Weights 

0.208

0.151

0.322

0.116

0.077

0.054

0.040

0.022

عدم آموزشهای ایمنی وارزیابی مستمر کارگران وپرسنل  عدم مستند سازی  مناسب حوادث واقدامات ایمنی 

عدم استفاده از پیمانکاران مجرب وذیصالح  عدم استفاده از روشها وتکنولوژیهای جدید 

عدم بازرسی ونگهداری مناسب ماشین آالت وتجهیزات  عدم استفاده از تجهیزات ایمنی وحفاظت فردی 

نظارت نامناسب بر موارد ایمنی وعملکرد پیمانکاران  HSEعملکرد ضعیف و نامناسب تیمهای 

http://www.racj.ir/


 22 -99، ص  7991، تابستان  9مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 نتيجه گيري
پرداخته شد. ابتدا با  SEMو معادالت ساختاری AHPدر این مقاله به بررسی و مقایسه ریسک ایمنی با دو روش سلسله مراتبی 

افرراد فعال در پروژه های مجتمع فرهنگی جنوب  کمک پرسشنامه پخش شده بین مهندسین مشاور, پیمانکاران,مهندسین ناظر و همچنین

 استان سیستان وبلوچستان هشت پارامتر مورد بررسی قرار گرفت

 یها میو نامناسب ت فیعملکرد ضع HSE 

 مانکارانیو عملکرد پ یمنینامناسب بر موارد ا نظارت 

 مناسب حوادث یمستند ساز عدم 

 دیجد یها یاستفاده از روش ها و تکنولوژ عدم 

 مجرب مانکارانیاستفاده از پ عدم 

 مستمر پرسنل یابیو ارز یمنیا یآموزش ها عدم 

 یو حفاظت فرد یمنیا زاتیاستفاده از تجه عدم 

 مناسب زاتیاالت و تجه نیمناسب ماش ینگهدار عدم . 

عادالت ساختاری و همچنین بررسی همین پارامترها با روش م SPSSبا نرم افزار   AHPبا توجه به تحلیل با روش سلسله مراتبی 

 به کمک نرم افزار لیزرل  تفاوت های زیادی بدست آمده است

از انجایی که در روش سلسله مراتبی پارامترها مستقل میباشد اما در روش معادالت ساختاری پارامتر ها وابسته است نتایج حاصله 

 تفاوت های نشان می دهد

ی بیشترین  درصد وزنی را به خود اختصاص داده است اما در روش معادالت در روش سلسله مراتبی عدم  استفاده از تجهیزات ایمن -1

 ساختاری عدم استفاده از پیمانکار مجرب بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است 

در رتبه دوم درصد بیشترین وزن را به خود اختصاص داده  HSE یها میو نامناسب ت فیعملکرد ضعدر روش سلسله مراتبی  -2

در رتبه دوم بیشترین میانگین قرار  عدم آموزش های ایمنی و ارزیابی مستمر پرسنل رحالی که در روش معادالت ساختاریاست د

 گرفته است.

در رتبه سوم بیشترین درصد وزنی  رو بدست اورده  مانکارانیو عملکرد پ یمنینامناسب بر موارد ادر روش سلسله مراتبی نظارت  -3

 در رتبه سوم بیشترین میانگین قرار گرفته است. مناسب حوادث یمستند ساز اختاری عدماست اما با روش معادالت س

در روش سلسله مراتبی عدم بازرسی ونگهداری مناسب ماشین آالت وتجهیزات در رتبه چهارم بیشترین درصد وزنی رو بدست  -4

ر رتبه چهارم بیشترین میانگین قرار گرفته د HSE یها میو نامناسب ت فیضع آورده است اما با روش معادالت ساختاری عملکرد

 است.

در روش سلسله مراتبی عدم استفاده از روش ها وتکنولوژی های جدید در رتبه پنجم بیشترین درصد وزنی رو بدست آورده است  -5

ت گرفته اس اما با روش معادالت ساختاری عدم استفاده از روش ها وتکنولوژی های جدید در رتبه پنجم بیشترین میانگین قرار

 که مالحظه می شود نتیجه در روش سلسله مراتبی با روش معادالت ساختاری در رتبه پنجم یکسان بدست آمده است.

در رتبه ششم بیشترین درصد وزنی رو بدست آورده است اما با روش  مجرب مانکارانیاستفاده از پ مدرروش سلسله مراتبی عد -6

ات ایمنی وحفاظت فردی در رتبه ششم بیشترین میانگین قرار گرفته است که مشاهده معادالت ساختاری عدم استفاده از تجهیز

 میشود رتبه یک بیشترین درصد وزنی روش سلسله مراتبی حال در رتبه ششم روش معادالت ساختاری قرار دارد.

د وزنی رو بدست آورده درروش سلسله مراتبی عدم مستند سازی  مناسب حوادث واقدامات ایمنی در رتبه هفتم بیشترین درص -0

است اما با روش معادالت ساختاری نظارت نامناسب بر موارد ایمنی وعملکرد پیمانکاران در رتبه هفتم بیشترین میانگین قرار 

 گرفته است.

درروش سلسله مراتبی عدم آموزشهای ایمنی وارزیابی مستمر کارگران وپرسنل در رتبه هشتم بیشترین درصد وزنی رو بدست  -3

ه است اما با روش معادالت ساختاری عدم بازرسی ونگهداری مناسب ماشین آالت وتجهیزات در رتبه هشتم بیشترین میانگین آورد

 قرار گرفته است.
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