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 چکيده

 تسهیل   نیازپیش   و  عمرانی  هایپروژه   ساخت  و  ریزیبرنامه   در   اصلی  الزامات  از  هاریسک  صحیح  مدیریت

  در  ویژه  به  ساخت  فرایند  در  را  تاثیر  ترینمخرب  ایمنی  هایریسک   میان  این  در.  است  بحرانی  شرایط

  درنظر   هاریسک  این  مقابل  در  آگاهانه  واکنش  برای  راهی  باید  همواره  و  دارند  بلندمرتبه  هایساختمان 

  فرایند   در  هاریسک   این  اثرگذاری  میزان  مقایسه  به  اندکی  مطالعات  ها،ریسک   این  اهمیت  علیرغم.  داشت

  های ریسک   بندیاولویت   و  شناسایی  پژوهش،  این  هدف  اینرو  از.  اندپرداخته   عمرانی  هایپروژه   ساخت

.  هستند  عمرانی  هایپروژه   مدیریت  در  اصالحی  و  کنترلی  اقدامات  انجام  در   اصلی  موضوع  که   است  ایمنی

  بلندمرتبه   هایپروژه   در  شاغل  مهندسان  شامل  آماری  جامعه  و  است  تحلیلی  توصیفی  حاضر،  تحقیق  روش

  شاغل  مهندسان  از  نفر  62  تعداد  که  است  ساده  تصادفی  صورت  به  گیری نمونه   شیوه.  است  مشهد  شهر  در

  بلندمرتبه   هایپروژه   در  ایمنی  هایریسک   پرسشنامه،  از  استفاده  با.  گیرددربرمی   را  هاپروژه   این  در

.  است  مطلوب  سطح  در(  %70)  کرونباخ  آلفای  ضریب  محاسبه  اساس  بر  پرسشنامه  پایایی.  شدند  شناسایی

  روش  از  استفاده  با  بندیاولویت   و  شد  محاسبه  اسمیرنف  و  کولوموگرف  آزمون  طریق  از  هاداده   بودن  نرمال

  های پروژه   در   ایمنی  هایریسک   مهمترین  دهدمی  نشان  پژوهش  نتایج.  گردید  انجام  مراتبی  سلسله  تحلیل 

  ای سازه   ایمنی  هایریسک  و  معماری  ایمنی  هایریسک  زیست،  محیط  ایمنی  هایریسک   سازی؛بلندمرتبه 

 .هستند

 . مرتبه مسکونی، بلند  هایها، ایمنی، پروژهبندی، ریسک رتبه :يديکل  واژگان
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 3جاللی مجيدي  محسن،  2سروري هادي  ،1کوشه زیرک عسل
 . ایران مشهد، اسالمی،  آزاد دانشگاه  مشهد،  واحد  پروژه،  مدیریت_معماری  گروه 1
 . ایران مشهد،  اسالمی،  آزاد دانشگاه  مشهد،  واحد شهرسازی، گروه 2
 . ایران مشهد،  اسالمی، آزاد دانشگاه مشهد، واحد پروژه،  مدیریت گروه   3

 

 نام نویسنده مسئول: 
 کوشه  زیرک عسل

 بلندمرتبه  مسکونی هايپروژه در ایمنی هايریسک بندي رتبه

 27/12/1399تاریخ دریافت:  
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 مقدمه
 نوع  70  از  بیش  حاضر  حال   در  طوریکه  به  است  گسترش  به  رو  مختلف  صنایع  در  ریسک  ارزیابی  هایروش   از  استفاده  امروزه

  پیامدهای  کاهش  و  کنترل  شناسایی،  برای  معموالً  هاروش  این .  دارد  وجود  دنیا  در  ریسک  ارزیابی  روش  کمی  و  کیفی  مختلف

  توانمی  را  ها آن  نتایج   و   بوده  خطرات  ارزیابی   جهت  مناسب  هایروش  ریسک  ارزیابی  موجود  هایروش  عمده.  رودمی  کار  به  خطرات

  ممکن   که  بلندمرتبه  ساختمان.  برد  کار  به  نگرانی  بدون  آن  پیامدهای  کاهش   و  کنترل  خصوص  در  گیریتصمیم  و  مدیریت  جهت

  ساختمان   یک  به  شود  فرض  یکی   ها آپارتمان  بلوک  یا  اداری  برج  آپارتمانی،  برج  برجی،  بلوک  چون  هایی واژه  با   متون  بعضی  در  است

 .  شودمی اطالق گیرد، قرار استفاده مورد اداری یا مسکونی منظور به  که ایسازه یا بلند

 

  مسئله بيان
.  آیدمی  حساب  به  عمرانی  هایکارگاه  از  برداری  بهره  و  چیدمان  طراحی،  ریزی،برنامه  در  مهم  مالحظات  جزء  امنیت  و  ایمنی

  و کارگاه چیدمان نحوه و گیرندمی قرار خطر یا آسیب معرض در دائماً عمرانی  هایکارگاه در موجود موارد سایر و تجهیزات افراد،

[.  1دارد]  پی   در  را  ممکن  خطرات   کاهش   و   ایمنی  حفظ  و  افزایش   در  زیادی  العاده  فوق   تاثیر  آن  اجزا  بهینه  و  مناسب  جایابی 

  نسبی   طور  به  زندگی   هایفعالیت  همه  تقریباً   که  دانیم می.  است  آن  دقیق   شناسایی   و   تعریف  عامل   یک  ارزیابی   در   گام  نخستین

 همه.  باشد  خیابان  در   روی  پیاده   یا   رانندگی   خواه  گذاری،  سرمایه  خواه   ساز،  و   ساخت  خواه   هستند؛  ایمنیریسک  و  ریسک  دارای

  جهانی   هایپدیده  همه  تقریباً.  است  همراه  ریسک  با  هاانسان  زندگی  دوره  و  هستی.  دارد  قرار  ایمنیریسک   و  ریسک  معرض  در  چیز

  و  مخاطرات  دنیای  در  ما.  است  درگیر  صورتی  و  شکل  به  ایمنیریسک  و  ریسک  با  بشر  پس .  دارند  ریسکی  ماهیت  شناسیم،می  که

  تمام  مجموع  در  و   شناسایی را  هاآن  باید  داریم  برخورد هاآن  با اگر  کنیم،  تحلیل  را  ایمنی  هایریسک  باید.  کنیممی  زندگی  ریسک

  ایمنی   هایریسک   بهتری  نحو  به  که  سازدمی  قادر  را  مجموعه  ریسک  مدیریت.  کنیم  ارزیابی  را  هاآن  نتایج  و  ایمنی  هایریسک 

 جامعتر  طور  به  آن  تبع  به  و  نماید  جلوگیری  تصادفی  خسارات  از  آسوده  خیالی  با   و  نموده  مدیریت  را  روزمره  هایفعالیت  در  متداول

  در .  گردیم   نایل   هزینه  حداقل  با  قبول  قابل  نتایج   به سازدمی  قادر  را  ما  اینکه  ضمن  دهد،   ادامه  را  خود  روزمره  هایفعالیت  موثرتر  و

  منافع   کسب  و  رقابتی  توان  افزایش  و  حفظ  منظور  به  عملکرد  مستمر  بهبود  گرو  در  اقتصادی  هایبنگاه  بقای  امروز،  رقابتی  محیط

 موفقیت میزان از آگاهی برای عملکرد گیریاندازه آن تبع به  و کنترل و ریزیبرنامه اهداف،  تعیین طریق از مهم این. است بیشتر

 کاری   هایاطمینان  عدم   با  مقابله  برای  را  هاییروش   همواره  هاشرکت.  گرددمی  محقق  شده،   تعیین  پیش  از  اهداف  تحقق  در

  کلی،  طور  به.  است  شده  معرفی  هاسازمان   مدیران  برای  کارآمد  ابزاری  عنوان  به  ریسک  مدیریت  راستا،  این  در  کنند،می  جستجو

  مدیریت.  دارند  متنوع  هایبندیطبقه   و  مختلف  انواع   که  شوندمی  شناخته  اطمینان  عدم  احتمال  مفهوم  با  ایمنی  هایریسک 

  علوم  این  گسترش  و   وابسته  علوم   به  دستیابی   ضرورت  و   باشد می  ها پروژه  بحران  شرایط  تسهیل  نیازپیش  ایمنی،   های ریسک   صحیح

  ابزارها   تمامی  از  استفاده  از  ناگزیر  نوین  مدیریت  منابع،  روزافزون  کمبود  و  مکرر  هایبحران   به  توجه  با  ایران  در.  است  آشکار  کامالً

  پیامدهای  و   خطرات  تا  هستند  ابزاری  دنبال  به  مدیران  تمام  تقریباً .  باشدمی  اهداف   به   دستیابی  جهت  در  خویش  های توانایی  و

  جایگاه  است توانسته کوتاه   زمان در  که  است جدیدی ابزاری ریسک مدیریت. دهند کاهش  ممکن  حداقل  تا  را تصمیمات از ناشی 

  آن تبع به  دارد، وجود ایمنی هایریسک از گوناگونی تعاریف و  تعابیر اینکه دلیل به اوصاف  این با اما  کند  پیدا  خود برای مناسبی

  نسبت  و   باشد نمی  یکسان   پروژه   یک  عمر  چرخه  در   ریسک  [. وقوع2گردد]می  گوناگونی   تعاریف  و   تعابیر  دارای  هم   ریسک   مدیریت

 ما  مرحله  این  در  زیرا  است  باال  بسیار  پروژه  اولیه  مراحل  در  ریسک  احتمال.  کندمی  فرق   دارد  قرار  آن  در  پروژه  که  ایمرحله   به

.  است  نگرفته   صورت  کاری  هنوز  زیرا  است  کم  بسیار  پروژه  اوایل  در  ریسک  اثرات.  داریم  پروژه  در  بسیاری  نامعلوم  پارامترهای  هنوز

 صورت   پروژه  پیشرفت  با  محتمل  هایریسک   از  بسیاری  زیرا  دهندمی  نشان  بیشتر  را  خود  اثرات،  این  رود  جلوتر  به  پروژه  هرچه

  تمام   که  است  پروژه   انتهای  در  ریسک  اثرات  بیشینه  نقطه.  دهندمی  نشان  پروژه   بر  را  خود  اثرات  و   گیرند می  خود  به  واقعی 

  انجام   زمان.  اندگذاشته  پروژه  بر  را  خود  بد   یا   خوب  اثرات  و  است  گذشته  ها آن  زمان  یا  اندپیوسته   وقوع  به  یا   ممکنه  هایریسک 

  به   نگرشی   [. با 3باشد]می  کار  انتهای  تا   پروژه   شدن  عملیاتی   هنگام   ریسک  مدیریت   انجام   زمان  ولی   پروژه  ابتدای  ریسک  تحلیل

  منجر  صدمات  شامل  و  بوده  صنایع  ترینخطرناک  از  یکی  مشهد  در  سازی  مرتبه  بلند  و  ساز  و  ساخت  که  دریافت  توانمی  گذشته،
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  اعتباری  و  محیطی  زیست  جانی،  مالی،   های خسارت  باعث  ساله  همه  ساختمانی،  حوادث  وقوع.  است  فراوانی  جراحت  و   مرگ  به

  حوادث،   علل   مورد در  دقیق  اطالعات.  شودمی  مشهد   در  بلندمرتبه  هایساختمان  خصوصبه  مختلف  عمرانی   های فعالیت  به  فراوان

 توان می  را  بلندمرتبه  هایساختمان  خصوصبه  ساختمانی   هایکارگاه  در  حوادث  اصلی  علل .  است  ضروری  حوادث  از  پیشگیری  برای

  شخصی   عوامل  نامطلوب،  کار  شرایط  ناایمن،  کار  هایشیوه  نامناسب،  مدیریت  ازجمله  وسیع  مقوله  پنج  به  شده  انجام  تحقیقات  طبق

  ها سقف  و  داربست  نردبان، مثال  عنوان  به  ارتفاع  در  کار  سطوح  از  سقوط  ساختمانی،   هایکارگاه در.  نمود  بندیتقسیم  کار  عوامل  و

  به  توانمی  بلندمرتبه  هایساختمان  در  سقوط  علل  مهمترین  جمله  از.  است  مرگبار  حوادث  اصلی   علل   از  یکی   عنوان  به  اغلب

 اشاره   سقوط  از  حفاظت  متعارف  هایروش  از  نکردن  استفاده  و  ناکافی  آموزش  کار،  محیط  مداوم  تغییر  ناایمن،  کار  هایشیوه 

 [.  4کرد]

 

   تحقيق انجام اهميت و ضرورت
  مجموع در و  شناسایی   را ها آن حتم بطور   باید    داریم  برخورد ها آن با  اگر کنیم،  تحلیل را  ایمنی  هایریسک و  ها ریسک باید 

  بیشتر   را  پیمانکار  و  کارفرما  پروژه،  یک   در  موجود  ایمنی  هایریسک  عموماً.  کنیم  ارزیابی  را  هاآن  نتایج  و  ایمنی  هایریسک   تمام

  واکنش   برای  راهی   باید   همواره  باشد نمی  کافی   تنهایی   به  آن  منابع   و   ایمنی   ریسک  تعیین  که  آنجا   از  دهند می  قرار  تأثیر   تحت

 مرتبه   بلند  هایپروژه.  باشد  هافرصت  و   ایمنی  هایریسک  بین  تعادل  ایجاد   باعث   تواندمی  واکنش  این  کرد   اتخاذ   آن  برابر  در  آگاهانه

  های فناوری  از  استفاده  همچنین  و   هاپروژه  این  در  دخیل  انسانی  نیروی  انبوه  حجم  و  کاری  هایقسمت  عظیم  حجم  به  توجه  با

  است ضروری مهم  این  و  نمایدمی  ایجاد را خود خاص  و  فرد  به  منحصر های ریسک تبع به  و ( ارتفاع در  کار لحاظ  به) ویژه و  خاص

  این   با.  شود  ها ریسک  این  هدایت   و   مهار   در   سعی   کارا  و   منطقی  ریزی  برنامه  و   صحیح  مدیریت   با  ها،ریسک  این  شناسایی   ضمن  که

  این  به  نیز  جانی   تلفات  مالی،  بار  بر  عالوه   است  ممکن  که  هاریسک   اینگونه  به  توجه  عدم   لحاظ  به  مازاد  هایهزینه  صرف  از  عمل

  مناسب  راهکارهای ارائه در ایمنی هایریسک شناسایی و بندیاولویت با همچنین. شودمی جلوگیری کند،  تحمیل ها پروژه دست

  سایر  به   بزرگی   بسیار  کمک و   داشت   خواهد  باالیی  بسیار  کاربرد نوع،هم  های پروژه  سایر  ایمنی  هایریسک   ریزیبرنامه  در   همسو  و

 .  نمود خواهد مشابه مرتبه بلند هایپروژه

 

 اصلی  هدف
 . فرآیندساخت در کنترلی  اقدامات تنظیم  جهت در بلندمرتبه های ساختمان   در  ایمنی هایریسک بندیاولویت 

 

   اصلی سوال

 هستند؟  کدام  بلندمرتبه ساختمانی هایپروژه  در ایمنی هایریسک  مهمترین

 

 ایمنی  
 :است شده بیان صورت بدین ایمنی  دوازدهم، مبحث ایران ساختمان ملّی مقررات بیان در

  اعمال  با  کارگاه  درفضای  ایگونه   به  که  اشخاصی  و  کارگران  تمامی   بهداشت  و  سالمت  شدن،  محافظت  و   ماندن  امان  در(  الف

 .  هستند مرتبط ساختمانی

  کارگاه  تاثیرگذار  شعاع  نزدیکی   یا   کنار  در  که  اشخاصی  تمامی   بهداشت  و  سالمت  شدن،  محافظت  و  ماندن  امان  در(  ب

 .  کنندمی فعالیت یا زندگی  آمد، و رفت  ساختمانی،

 .  ساختمانی کارگاه  نزدیکی یا داخل در آن مانند و  تأسیسات تجهیزات، نقلیه، وسایل بناها، از نگهداری و  محافظت( ج

 [.  5ساختمانی] کارگاه نزدیک و داخل در زیست محیط از نگهداری( د
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 ریسک  مدیریت
  بدون  باشند،  داشته  وجود  مدید  هایمدت  تا  توانندمی  خطر  علل.  است  ریسک  مدیریت  حیاتی  موارد  از  یکی  ایمنی  هایریسک 

اتفاق   ریسک  هایبازخورد   کردن  کم   و  هافرصت  کردن  بیشتر  ریسک  مدیریت  عمده   مقصود.  بیفتد  اتفاق   ایحادثه  که  آن   هر 

  هم   ریسک  مدیریت  میالدی،  1950  در  نوین  مدیریت  شروع  با  زمانهم  که  است  آن  دهنده  نشان  ریسک  مدیریت  پیشینه.  باشدمی

  خاطر   به  هاپروژه.  است  کرده  پیدا  ادامه  پروژه  مدیریت  در  ترقی  با  بعد   هایسال  در  پروسه  این  و  است  کرده  شروع  را  خود  ترقی

 رسیدن  مسیر  در   هاقطعیت  عدم  شناخت  جهت  ریسک  مدیریت.  هستند  روبرو  ها قطعیت  عدم  از  موجی  با  خود  به  مخصوص  طبیعت

  شده   ایجاد  هایموقعیت  از  ترکامل  استفاده  و  ریسک  کاهش  یا  پرهیز  جهت  مدیریتی  کارهای  کردن  مشخص  و  مناسب  مقاصد  به

 یکی  عنوانبه   همیشه  ساخت  صنعت.  است  تاثیرات  این  از  پروژه  نفعانذی  داشتننگه  دور  ریسک،  مدیریت  از  مقصود.  رودمی  بکار

  و   ها کار  ذات  علت   به  ساخت  هایپروژه.  است  شده   واقع  پروژه  مدیریت  متخصصان  ارزیابی   و  پژوهش  مورد  پرریسک  صنایع  از

  خطر   در  بالقوه  شکل  به  شوندمی  انجام  آن  در  که فضایی  و  کنندمی   درخواست  که  سازمانی  ساختار  شوند،می شامل  که  هاییپروسه

 : دارند قرار هاریسک  انواع

 .  زلزله و سیل مثل طبیعی هایحادثه از متاثر  هایریسک *

 .  تورم و  مالی معضالت مثل  اقتصادی و  مالی هایریسک* 

 .  سازه خرابی یا کارگران خسارات نظیر  فیزیکی هایریسک* 

 .  سیاسی ثبات  نبود و قوانین در تحول مثل محیطیزیست و  سیاسی هایریسک* 

 .  ناقص و نامطلوب طراحی نظیر طراحی هایریسک* 

 [.  6ها]خواسته  در پی در پی تغییر و  کار نیروی  ناکارآمدی مثل ساخت صنعت مختص هایریسک* 

  در  وساز  ساخت  1387  سال   در .  نیست  مخفی   برهیچکس  ایران  اقتصادی   دستگاه   در  ساخت  صنعت  خصوصبه  حساسیت

  دیگری  علت  هم  ملی  عمرانی  هایبرنامه  بودجه  هرساله  فزونی.  است  شده  شامل  را  ملی  ناخالص  تولید  درصد  پنج  مسکن  قسمت

  در  مرسوم  کارکرد   هایفاکتور   با   ایران  در   ساخت  های پروژه  کارکرد  اگر   وجود،  این  با   اما   است،  کشور  ساخت  صنعت  حیاتی   اثر  بر

 گزارش  اساس   بر  کیفیت،   نظر  از.  شودنمی  حاصل  مناسبی   چنانآن  شکل   شود،  محاسبه  کیفیت  و   هزینه  وقت،  نظیر  پروژه  مدیریت

 پیشرقته   کشورهای   در  عدد  این   که  درصورتی  باشد می  سال   30  تا   20  حدود   در  هادرایرانسازه  مفید  کارکرد   شهرسازی،  و  راه  وزارت

  نظر   از.  دارد  اشاره  ایران  در پی   در   پی   های زلزله   از  ناشی   خسارات  اطالعات  به  نگاهی   آن،  بر عالوه.  است  سال  100  تا  80  حدود   در

  این   ارزی  اهمیت  که  گرددمی  روبرو  تأخیر  با  پروژه  یک  عمرانی  پروژه  سه  هر  از  معتبر،  هایگزارش  مبنای  بر   پروژه،  انجام  وقت

  دستگاه   واسطه  به  شده   انجام  هایپژوهش  اساس   بر.  است  شده   زده   تخمین  دالر  میلیون  460  با   برابر  اخیر  سالیان  در  هاتاخیر

  افتد می  اتفاق   مختلفی   هایعلت  به  ها تاخیر  این  ملی،   عمرانی  های پروژه  بازرسی  اخبار  چارچوب  در   کشور  ریزیبرنامه  و   مدیریت

  دهنده تشکیل مهم عوامل از یکی . آیندمی حساببه کلی علل از علمی  مدیریت با نبودن آشنا و اعتباری معضالت  هاآن  بین از که

  عرصه   در  را  پروژه  تواندمی  ریسک  مدیریت  امکانات  هایاشیوه  از  نکردن  استفاده.  است  ریسک  مدیریت  ها، پروژه  علمی  مدیریت

 [.  6کند] روبرو ایگسترده معضالت با  کیفیت و  وقت  هزینه، مدیریت

 

 ریسک   ارزیابی 
 مدل   70  از  بیش  اکنون  که  نحوی  به.  است  توسعه  درحال  گوناگون  صنایع  در  ریسک  بررسی  هایمدل  کارگیری  به  اکنون

  هایبازخورد  کردن  کم   و  کنترل  شناخت،   جهت  اغلب   ها مدل  این.  دارد  وجود  جهان  در   ریسک  بررسی  نحوه  کیفی  و   کمی   گوناگون

  را  ها آن  حاصل  و   بوده   تهدیدات  بررسی  برای  مطلوب  هایروش  ریسک  بررسی  موجود  طرق  بیشتر .  شودمی  استفاده   تهدیدات

  بر  صنایع  از  کدام  هر  کاربرد،  به  نگرانی  هیچبی  آن  عوارض  کردن  کم  و  کنترل  با  رابطه  در  تصمیم  اتخاذ  و  مدیریت  برای  توانمی

 گوناگون  معایب  و  مزایا  دارای  هم  به  نسبت  ها شیوه  این.  دهد   انجام  را  الزم   استفاده  شده   ذکر  هایطریقه  از  تواندمی  خود  نیاز  اساس

  هایشیوه  تمامی   ارزیابی(  HSE)  صنعت  هر  در  موجود  بهداشت  و  ایمنی  هایدستگاه  هایمسئولیت  از  یکی  بنابراین.  هستند

 بصورت.  باشدمی  خود  انتظار  مورد  سازمان   و   صنعت  در  کردن  ایفا  برای  مطلوب  طریقه  برگزیدن  و   تهدیدات  و   ها ریسک   بررسی
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 ایمنی   سیستم  توانایی  به  توانمی  حدی  تا  آن  بررسی  عمق  و  ریسک  بررسی  در  شده  کارگرفتهبه   مدل  از  که  گفت  توانمی  عمده

 به   وابسته   و  بوده  مختلف  شخص  هر  یا  سازمان هر  برای  قبول  قابل  ریسک  میزان  اغلب.  رسید  ایمنی،  مدیریت  شیوه  اثر  در  موجود

  مانند   بنیادی  هایریسک  و  مدیریت  تصمیم  و  صالحدید   متخصص،  انسانی  عناصر  فناورانه،  هایمحدودیت  اقتصادی،  و  مالی  منابع

  ریسک،   اوضاع  با   بتوانددرارتباط  آنپروسه  و  کارها  بررسی  بر  مضاف  که  دارند   سازمانی   به  نیاز   اغلب  ها دستگاه.  دارد  نهفته  هایریسک 

 براساس.  کند   راهنمایی  را  آنان. . .  و  هایشان پروسه  ریسک  دقیق   کردن  معین  و  تحمل  قابل  ریسک  هایفاکتور  کردن  مشخص

  باید  هاسازمان  بنابراین.  است  مختلف  برساند   شده  یاد   نیت  و  قصد   به   را  آنان  بتواند  که  سیستمی  مدل   صنعت   هر  کار   پیچیدگی 

  های پروسه   از  بخشی  برای  و  موارد  از  بعضی  در.  برگزینند  را  گزینه  چند  از  ترکیبی   یا  ریسک،یکی  بررسی  هایشیوه  نوع  از  بتوانند

  ارزیابی تحت  ها، شیوه تمامی  شیوه،  نوع  تعیین از پیش   باید احتراقی و  انفجاری محصوالت تولید شیمیایی  صنایع  در  ویژه  به  مهم

  بودن  کم   زمان،  بودن  کم  کمی،  یا   کیفی  اطالعات  به  نیاز  مالی،  منابع  گرفتن  نظر  در  با   شیوه  ترینشاخص  و   گرفته  قرار  بررسی  و

 معموالً.  کنند  انتخاب   شده   یاد   هایسازمان  از  کدام   هر  نواقص  و   مزایا   ریسک،  شناسایی   طریقه  کاربرد،   نوع   ماهر،   انسانی   نیروی

  خود  سازمان  به  راجع  که  نظران  صاحب  از  کاملی   گروه  وسیله  به  بایستمی  و  بوده  پرمهارت  شیوه  یک  هاسامانه  بررسی  و  ارزیابی

  ها ریسک  دقیق  کردن  مشخص  و   انتخابی   شیوه  کارایی   به  ریسک  شناسایی  طریقه  صحیح  گزینش.  شود  انجام  دارند،  کافی  شناخت

 جهت  اصالحی  اقدامات  و  قبول  قابل  ریسک  تعیین  باشد،   شده  شناخته  درستی  به  پروسه  هر  ریسک  اگر  عالوه   به  شود،می  منتهی

 [.  7تراست]مشخص ریسک، کاهش

 

 ریسک   تشخيص
  شناسایی  خطر  یک  از  آمده  دست  به  هایآسیب  و  نتایج  شدت  محاسبه  و  سنجیامکان  با  ارتباط  در  ریسک  شناسایی   عملیات

  کامل   کیفی   منطقی  هایارزیابی  توسط  هاارزیابی  اکثراین  اما   دهند،می  دست  به  درستی  خروجی  اغلب  ریاضی   هایمدل.  است  شده

  هایریسک  شناخت.  باشد  سودمند   تواند می  شده،   شناسایی   خطر  یک  ریسک  شناخت  جهت  ریسک  ماتریس  کارگیری  به.  شوندمی

.  است  زندگی  گردونه  در  نوین  هایریسک  با  روبرویی  مهیای  پروژه   اجرای  طی  در  کهآن  معنای  به.  است  همیشگی  ایپروسه  پروژه

  کامل   فهرستی  پروسه  این  حاصل  کندمی  تعیین  را  آن  افتادن  اتفاق   نحوه  و  افتد بی  اتفاق   دارد  امکان  که  را  هرچه  ریسک  شناخت

 [.  8دهد] می قرار الشعاع تحت را پروژه های خروجی که هاستریسک  از

 

 ساختمانی   هايپروژه در  ایمنی  هايریسک کاهش
  به   خسارت  پرداخت  و  دیدگیصدمه  نرخ  کار،  با  مرتبط  هایفوتی  لحاظ  به  صنایع  ترینپرخطر  از  یکی  وسازساخت   صنعت

  ذات   به  عنایت  با   کار  رفته  دست  از  وقت  و   کاری  جدی   صدمات  کشنده،   هایآسیب   صنعت  این  در.  است  شده  شناسایی  کارگران

  اتفاقات  تمامی   از  کشورمان  در  گذشته  سایان  طی   اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اطالعات   اساس  بر .  افتدمی  اتفاق  آن  به  مخصوص

 به   توجه  با  لذا.  استداده  اختصاص  خود  به  را  درصد  44  ساختمانی،  هایکارگاه  اتفاقات  متوسط  شکل  به  صنایع  در  شده  حادث

  تواند می  آن  تاثیر  و  اشتباه  بالقوه   ارزیابی   و   بررسی   طریقه.  رسدمی  نظر  به   الزم  صنعت  این  در   ایمنی  حوادث  آمدن   پایین  و   ایمنی

  ایمنی   مدیریت.  کند  کمک  اصالحی  هایکار  جهت  ریزیطرح   و   هاآن   اثرگذاری  بررسی  شکست،  هایصورت   کلیه  شناخت  در

  نهایی   هدف   عنوان  به  هاانسان  جان  از  حفاظت  آن  در  که  است  سامانه   یک  دارادامه  کارکرد  شدن  بهتر  در  تصمیم  اتخاذ  امکانات

  شکل  به   سازمان  باالی   هایقسمت  در  بحران  مدیریت   و  ریسک  مدیریت   روش  از  تهدیدات  این  با   رویارویی   برای.  شودمی  معرفی 

  و  بحران  ایمنی،   مدیریت  تا  است  احتیاج  آن  از  متاثر  اتفاقات  و   تهدیدات  با   مند نظام  برخورد  برای.  شودمی  گیریبهره  زیرمنسجم

  جلوگیری   شیوه  یک  عنوان  به  که  است  بنیادی  مراحل  نخستین  از  ایمنی  بررسی  و  ممیزی.  شود  کارگرفته  به  هم   کنار  در  ریسک

  به  ریسک  آن  پی در  و  تهدیدات  آمدن  پایین  و  کنترل  بنیادی  مقصود  به  رسیدن  برای  روشن  راهبرد  داشتن. شودمی  گرفته  نظر  در

  چه  و  است  کارساز  موجود  راهبردهای   و   هاقدرازسیاستچه   که  نمود  حاصل  اطمینان  بایستمی  و  است  الزم  آن،  از  آمده   وجود

  و   هاراهبرد  تمامی  با  ایمنی   مقاصد   هماهنگی  برای  ریزیطرح   و  سازماندهی.  گرفت  نظر  در  آن  نمودن  کامل  در  باید  را  عناصری

 :دارد اهمیت ریزیبرنامه در زیر موارد به  عنایت همچنین. است ضروری هامشیخط 
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 .  آن آوردن پایین  و کنترل و ریسک و  تهدیدات کردن مشخص* 

 .  ایمنی و زیست محیط  با مرتبط مقررات و قوانین  با خوانیهم* 

 آن   برای  بیرونی  و   درونی  ممیز  دسترسی  سهولت  و  شده  ممیزی  هایپرونده  بررسی  جهت  به  ها و مستندسازیکار  مدیریت

 از  قبل) فعال  نظارت  و  ارزیابی  واسطه  به  که  باشد می  کارآیی  و   کارکرد  بررسی  ایمنی  مدیریت  مهم  مراتب  از  یکی.  شودمی  استفاده

  از یا  و  تغییر قوانین،  ممکنه تحوالت جهت به هم  بازبینی . است آمدنی  دست به ( خطا وقوع از بعد) انفعالی نظارت و ( هرخطا وقوع

 [.  9است] الزامی ها راهبرد  در افتاده اتفاق  تغییرات و  هاسامانه  های قسمت از بعضی رفتن دست

 

 پژوهش   پيشينه
  ملی   فرهنگ  و  سازمانی  مراتب  مجموعه  ایمنی،  از فرهنگ  فهم  بین  تعامل:  وقدرت  ایمنی  فرهنگ   به(  2020)همکاران  و  تیر

 میان   ایمنی  فرهنگ  از  فهم  در  اختالف  که بردیم  پی  و  کرده  ارزیابی  را  عامل  دو  این  میان  متقابل بار،تاثیر  نخستین   برای.  پرداختند

 ترافیک   کنترل  کارمندان)  مراتب  سلسله  پایینتر  های سطح  در  که  پرسنلی  و (  مدیریت)مراتب  سلسله  باالتر   هایسطح  در   که  پرسنلی

 اثر  با   ارتباط  در  پردازیایده  با  پژوهش   این.  است  شده  بیشتر  ملی،   سطوح  در  قدرت  زیاد   فاصله  سبب  به  هستند،(  اداری  و   هوایی

 رابطه  در  آینده  های- پژوهش.  کند می  مساعدت  ادبیات  به  ایمنی،  فرهنگ  مفاهیم   بر  آن  اثرگذاری  و  ایمنی  فرهنگ  تئوری  در  قدرت

  کند،می  پیدا  نمود  و  آمده   وجود  به  کارمند   و  مدیر  سطوح  در  قدرت  پویایی  چطور  که  مسئله  این  از  دارد  امکان  ایمنی  فرهنگ  با

 [.  10شوند] مندبهره

. پرداختند  موردی  پژوهش  یک:  محور  پروسه  صنایع  در  انسانی  هایشاخصه   ریسک  مدیریت  به(  2017)سیراپیکا  و  بویالکو

  شکل   به  شود می  و   بود   شده  ریزیبرنامه  دینامیکی  پروسه  یک  عنوان  به  تحقیق  این  در  پذیرفته  صورت  انسانی   عامل  هایارزیابی

 [.  11هاراتکرارنمود]آن مند نظام

  هایافته.  پرداختند  کاری  هایمجموعه   در  ایمن  رفتار  و  هاحالت  منظور  به  اعتماد  و  تغییر  ادراکات  به(  2009)همکاران  و  بارت

 آن  بر  عالوه.  دارد  جدید  کارمند  یک  توسط  شده  ایجاد  ریسک  با  ای  منفی  اتحاد  پذیرش،  هایپروسه  به  اعتماد  که  است  آن  بیانگر

  بر   شد،می  اضافه  مجموعه  به  جدید  شخص  یک  که  زمانی  را  مطمئن  و(  تضمینی)مواظبتی  رفتارهای  از  تعدادی  مجموعه  اعضای

  ربط   دهند،می  بها  مجموعه  اعضای  سالمت  به  هاآن   میزان  چه  که  این  و  شده  دریافت  ریسک  سطح  به  ها  واین  گرفتند  عهده

 [. 12داشت]

  فهمیدن   نیازمند  ریسک  مدیریت  از  فهم  که  بود  آن  بیانگر  نتایج  و  پرداخت  پروژه  ریسک  مدیریت   به(  2006)سروون  فرانک

  شناخته  هایریسک.  باشدمی  ریسک  ریسک،شناختن  دربررسی  قدم  نخستین.  شودمی  پروژه  هایریسک   به  منتج  که  است  عناصری

  ارزیابی  و  بررسی  جهت  بسیاری  یهاشیوه   که  درصورتی.  شودمی  کاربرده  به  ریسک  وقوع  امکان  ومیزان  ارزیابی  و  بررسی  جهت  شده

  ها شیوه  سایر  به   را  ماتریس   مبنای   بر   گیریتصمیم  پروسه  مختلف  هایمدل  کارگیری  به   پروژه،   مدیران  بیشتر.  دارد  وجود  ها ریسک 

 [.  13گیرند]می  بهره  سازمان  سطح  در  باز  خطوط  توسط  هارابطه  از  خود،  ملزومات  با   رابطه  در  توانمند  پروژه  مدیران.  دهند می  اولویت

. پرداختند  شرکت  کارکرد  و  پذیریریسک  بر  مدیریت  اطمینانی  بیش  اثرگذاری  ارزیابی  به(  1398)هدی  و  ابراهیمی  حاجی

 [.  14ندارد]  مفهومی اثر شرکت وکارکرد پذیریریسک بر مدیریت اطمینانیبیش که است آن بیانگر هایخروجی

  ریسک مدیریت  کامل پروسه از استفاده  با. پرداختند دانش درزمینه پروژه ریسک مدیریت به( 1398)همکاران و ویسی شیخ

  مدیریت  هایرویداد  و  اوضاع  که  آن  نه  دارد  تسلط  پروژه  غیرقطعی  عوامل  به  که  است  مدیرپروژه  این  که  شد   مدعی  شودمی  پروژه

  ممکن  هایزیان   آن  واسطه  به   و  شود  استفاده  بایستمی باشد  که  مدل  هر  از  ایپروژه  هر  در  ریسک  مدیریت.  کنندمی  خود  اسیر  را

 [.  15شود] کم  حدامکان تا

 فهمیدن  و  ایمنی  فرهنگ  پیشرفت  بر  تکنیکی  و  آموزشی  هایدخالت   اثرگذاری  ارزیابی  به(  1398)همکاران  و  زاده  آسیوند

 حاضر  پژوهش  هایخروجی  کل  در.  پرداختند  کشور  ساز   و  ساخت  هایپروژه  کارگران  بین  ارتفاع  در   کار  خطرناک  شرایط  ریسک

  از   کارگران  درک  شدن  بهتر  با  ارتباط  در  خصوصبه   ایمنی  فرهنگ   بر  ایمنی  آموزش  تاثیر  مورد  در  ما  درک  رفتن  باال  دنبال  به
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 آموزش   مداخالت  تاثیر  ارزیابی   جهت  در  بیشتر  مطالعات  انجام  راستای  در  کوشش.  باشد می  ارتفاع  در  کار  پرخطر  شرایط  ریسک

 [.  16رسد]می نظر  به الزم گوناگون  صنایع در ایمنی برفرهنگ آن اثرگذاری و انگیزشی عناصر کردن اضافه با ایمنی

  با منسجم  مدیریت  سیستم  استفاده   از  پس  و   پیش  ریسک  مدیریت  و   ایمنی  سطح  سنجش و   ارزیابی   به(  1398)فرزاد  طاهری

  نظام   استفاده   از  پس   ایمنی  سطح  که  شد   معلوم  گام   این  حاصل  به  عنایت  با .  پرداخت  فاکتوره  چند  گیریتصمیم  کارگیری  به

  مقدار   عالوه   به.  است  بوده  باالتر  توجهی  قابل  شکل  به  منسجم  مدیریت  نظام  استفاده  از  پیش  ایمنی  سطح  از  منسجم  مدیریت

  مدیریت  نظام  استفاده  از  پیش  ریسک  مدیریت  موفقیت  میزان  از  منسجم  مدیریت  نظام  استفاده  از  پس  ریسک  مدیریت  موفقیت

 [. 17است] بوده بیشتر ایمالحظه قابل شکل به منسجم

.  پرداختند  ورزشی  اتفاقات  و  هامکان  در  امنیتی  و  ایمنی  هایریسک  بر  تاثیرگذار  علل  ارزیابی  به(  1398)همکاران  و  مقدس  بالی

 مازندران  استان   غرب  ورزشی  مسابقات   و   ها مکان  در  امنیتی   و  ایمنی  های ریسک  شرایط  ارزیابی   قصد   با   پژوهش   این :  هدف  و  زمینه

  هایریسک  نامطلوب  شرایط  به   بایستمی  مازندران  استان  توریستی  ریزانطرح  و   مدیران  رسدمی  نظر  به:  گیرینتیجه.  شد  تهیه

 [.  18کنند] تالش آن کردن طرف بر مسیر در  و باشند داشته  خاصی نگرش ورزشی مسابقات  و ها مکان در امنیتی و ایمنی

.  پرداخت  ساختمانی  هایپروژه  رسیدن  پایان  به  چگونگی  بر  ایمنی  و  کیفیت  هایگذاری  اثر  ارزیابی  به(  1398)میالد  بهروزی

  پایان   به  طریقه  در  اثری  چه  ایمنی  و  باکیفیت  ارتباط  در  هایریسک  که  است  این   گردید،  پژوهش  این  تهیه  موجب  که  پرسشی

  آن   معرفی  و  ریسک  مدیریت  و  ریسک  از  کوتاه  تقریبا  گفتاریپیش   به  نخست  تحقیق  دراین.  دارند  ساختمانی  هایپروژه   رسیدن

 تعریف  خالصه  شکل  به  ایمنی  و  کیفیت  با  ارتباط  در  هایریسک  آن  از  بعد  و.  شوید  آشنا  یک  هر  ابتدایی  معانی  با   تا.  شد  پرداخته

  ساختمانی   هایپروژه  یافتن  پایان   طریقه  بر  ها آن  از  یک  هر  که   اثری  انتها  در   شده،   داده   شرح  ریسک  هر  تقدم   ادامه  در .  شودمی

 [.  19خواهدگرفت] قرار ارزیابی مورد دارد

  با   ساختمان  صنعت  در  ایمنی  فرهنگ  کوچک  ایسازه  توانمند  تقدم   کردن  مشخص  و   بررسی  به(  1397)ساده  و   عبدالکریمی

  اساسی   عامل   پنج   از  هرکدام  پایین  در   جزیی  توانمندساز  عناصر  تقدم .  پرداختند  AHPمراتبی  سلسله  ارزیابی   مدل   کارگیری  به

  اولویت   استراتژی  و  راهبرد  قسمت  در  همچنین.  شد  حاصل  مسئولیت   توان:  اول  اولویت  رهبری  قسمت  در  که  است  شده  حاصل

  منابع   و  سهامداران  قسمت  در  ایمنی،   پذیری  مسئولیت:  اول  اولویت  انسانی  نیروی  قسمت  در  ایمنی،   موضوعات  از  شناخت:  اول

  ما   راهنمای  ها،پیامد  این  و  شدند  شناسایی  ایمنی  آموزش:  اول  اولویت  هاپروسه  قسمت  در  و  ایمنی  منابع  شایستگی:  اول  اولویت

 [.  20بود] خواهد مربوط  منابع دادن اختصاص و  هاسازی-تصمیم در

  انتقال  پیمانکاری  هایشرکت  از  یکی  در  FMEAروش  به  ایمنی  ریسک  ومدیریت  بررسی  به(  1397)برکات  و  میررضایی

  لذا   بود  بهداشتی  و  ارگونومیکی  ایمنی،  اصول  نکردن  رعایت  با   مرتبط  شده  شناخته  تهدیدات  بیشتر.  پرداختند  نفت  لوله  هایخط 

  شدن  کم   در  و  باشدمی  ایمنی  مسئله  در  شده  شناخته  راه  یک  که  FMEA  ویژه  به  و  ریسک  بررسی  هایشیوه   به  نهادن  ارزش

 [.  21است] تاثیرگذار آن  افتادن اتفاق  از جلوگیری و سوانح

 

 ها  داده آوري جمع ابزار
  پذیرامکان  اطالعات  گردآوری  دقت  اساس  بر  سواالت  آزمودن  که  است  مهم  بسیار  ایگردآوری اطالعات در روش پیمایش مرحله

آوری    جمع  برای  راه  بهترین  پژوهش   اهداف   به  توجه  با.  باشد  راهگشا  تواندمی  زیر  سواالت  به  پاسخ  ها،   داده   گردآوری  از  قبل.  است

اطالعات استفاده از پرسش نامه تشخیص داده شد. پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با افراد و صاحب نظران استفاده از پرسشنامه  

 های استاندارد برای تحقیق مشخص گردید. پرسشنامه این تحقیق شامل دو قسمت است:

  3االتعمومی: در سواالت عمومی، هدف کسب اطالعات کلی و جمعیت شناختی پاسخگویان است. این بخش شامل  الف(سو

 .  شود می  شامل را تحصیلی رشته و ایکارحرفهسوال است و مواردی مانند سن، تحصیالت، سابقه 

  های در پروژه   یمنیا  هایسک یبلندمرتبه:در این تحقیق از پرسشنامه ر  یمسکون  هایدر پروژه  یمنیا  هایسک یب(پرسشنامه ر

 ایگزینه  9  مقیاس   اساس  بر  سوال  هر   با   مرتبط  های  گویه.  باشدبعد می  5سوال و    10بلندمرتبه استفاده شد این پرسشنامه دارای  

 گذاری شده است.  نمره میتبااه بسیار  و اهمیتبی  کامالً از
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 ي بلندمرتبه ساز  هايدر پروژه  یمنیا  هايسکیر نامه پرسش ز سواالت سرفصل هر یک ا  1جدول 

 تعداد سواالت مرتبط سرفصل سواالت  ردیف

 6 های ایمنی معماریریسک 1

 6 ایهای ایمنی سازهریسک 2

 9 های ایمنی تاسیساتریسک 3

 6 های ایمنی محیط زیستریسک 4

 14 های ایمنیسایر ریسک 5

 

 ها عبارتند از:این پرسشنامهاجزاء اصلی 

ها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده و اطمینان دادن  : که در آن هدف از گردآوری دادهنامة همراهالف(  

 ها در جهت محرمانه ماندن اطالعات تهیه شده است.  به آن

 شده است.  در ابتدای هر پرسشنامه نحوة پاسخ دادن به سئواالت قید  دستورالعمل:ب( 

دهندگان از  ها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسختمامی سئواالت پرسشنامه  ها: سئواالت پرسشنامهج(  

ای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد  ها به گونهمیان آن یکی را انتخاب نمایند. پاسخ

 باشد.  ا نیز به راحتی انجام شود. ضمناٌ نمونه فرم خام پرسشنامه در پیوست شماره یک موجود میهو از طرفی استخراج داده

 

 روایی 

  پژوهش   ابزار  ظاهری  تناسب   و  بودن  جالب  بودن،  منطقی  منظور.  است  مشهور  نیز  نمادی  و  ظاهری  روایی  به  صوری  روایی

  اندازه  برای  که  هستند  موضوعی  به  شبیه  ظاهر   در   حد  چه  تا  آزمون  های  سؤال  که  دارد  نظر  مد  را  مطلب  این  صوری  روایی.  است

  که  باشند   موضوعی  به  شبیه  ظاهر  در  آزمون  سؤاالت  که  است  صوری  اعتبار  دارای  آزمون  یک  صورتیدر.  اند  شده  تهیه  آن  گیری

 [.  22اند]شده تهیه آن گیریاندازه برای

  و   ارزیابی  مورد  گذشته  تحقیقات  در  قبال  اینکه  و   هاپرسشنامه  بودن  استاندارد  و  فوق   توضیح  به  توجه  با  حاضر  پژوهش   در 

 .  گردد  تائید  آن روایی  لذا شد،  واقع قبول مورد  مشاور و راهنما محترم  اساتید نظر از و است، گرفته قرار  تائید

 پایایی 

  در .  است  شده   استفاده  گیردمی  قرار  پایایی   سنجش  مبنای  ها   پژوهش   بیشتر  در  که  کرونباخ  آلفای  روش  از  پژوهش   این  در

  باشد،   باشد   7/0  از  بزرگتر  ضریب  این   زمانیکه.  روندمی  کار  به  آزمون  پایایی   سنجش  برای  آزمون  های   قسمت  یا   اجزاء  روش،  این

 . است برخوردار  قبولی قابل  پایایی از آزمون

  درونی  هماهنگی  و  گیریاندازه  ابزار  اعتماد   قابلیت  سنجش  برای  مناسبی   کامالً  شاخص  معموالً  کرونباخ  آلفای  که  آنجایی  از

  با . است  شده  ارزیابی  کرونباخ  آلفای  کمک  به  تحقیق  این  در  استفاده   مورد  پرسشنامه  اعتماد  قابلیت  بنابراین.  است  آن  عناصر  میان

 .  شودمی تایید درونی  اعتبار آلفا، ضرایب بودن مناسب به توجه

 

 ها داده تحليل و  تجزیه روش
  خالصه و پردازش تنظیم،  بندی،طبقه معنی  به هاداده تحلیل( آماری هایآزمون) و  اطالعات های  داده تحلیل و تجزیه روش

  قابل   و  فهم  قابل  شکل  به  ها داده  تقلیل  تحلیل،  از  هدف.  است  تحقیق  فرضیات  یا   هاپرسش  به  پاسخ  یافتن  برای  هاداده  نمودن

  به  تحقیق  این   [. در23داد] قرار  مطالعه   مورد را  پژوهش   مساله با  مرتبط  گوناگون  متغیرهای   روابط  بتوان  که  نحوی  به  است  تفسیر

  ها، درصد  و  فراوانی  جداول  از   توصیفی  آمار  در.  شد   استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار  های  روش  از  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  منظور

  تحلیل   آزمون  و  متغیرها  بودن  نرمال  تعیین  برای  اسمیرنف  کولوموگروف  آزمون  از  استنباطی  آمار  در  و  معیارها  انحراف  و  هامیانگین
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  کار  به++   Spss/pcافزاری   نرم  بسته  محاسبات  انجام  برای  ضمناٌ .  شد  خواهد  استفاده  تحقیق  سواالت   پاسخ  برای  مراتبی  سلسله

 .  شد خواهد گرفته

 

 است؟   شکلی  چه   به  مرتبه  بلند  مسکونی هايپروژه  در  ایمنی  هايریسک  هايشاخص  بندياولویت

  بعد در 8 هر سازگاری نرخ ابتدا. شد انجام اکسل افزار نرم در AHP تکنیک از استفاده با شده  شناسایی عوامل بندیاولویت 

 از  استفاده  با  مراتبی  سلسله  سیستم  ابتدا  زوجی  مقایسات  ماتریس  تشکیل  برای  آوردیم،  دست  به  زوجی  مقایسات  ماتریس

  را   اعداد  ازسیستمی.  است  شده   ایجاد  هامعیار  برای  ماتریسی  زوجی  مقایسات  برای.  شد  خواهد  تشکیل   زوجی  مقایسه  هایتکنیک 

 (.  2 جدول) نمود ایجاد  دیگری بر  معیار یک اهمیت  میزان کردن مشخص برای

 یزوج  سات یهادرمقاار يمع. 2جدول

 زبانی قضاوت واژگان   شدت اهميت

 کامال بی اهمیت 1

 اهمیت متوسط  3

 اهمیت قوی 5

 اهمیت بسیار قوی 7

 ترین میزان اهمیت بیش 9

 های فوق های میانه بین ارزشمیزان  8، 6،  4، 2

 

  AHP  روش  طریق  از هاداده  تحليل  و  پردازش

 ایمنی  هايریسک

 هاي ایمنی . ماتریس مقایسات زوجی ریسک3جدول 

 
های ریسک

 ایمنی معماری

های ریسک

 ایایمنی سازه

های ایمنی ریسک

 تاسیسات

های ایمنی ریسک

 محیط زیست 

-سایر ریسک

 های ایمنی 

 55. 1 71. 2 44. 3 33. 1 1 های ایمنی معماریریسک

 26. 1 87. 2 27. 2 1 13. 1 ایهای ایمنی سازهریسک

 32. 1 43. 2 1 29. 1 36. 1 های ایمنی تاسیساتریسک

های ایمنی محیط ریسک

 زیست 
1 .64 1 .88 4 .17 1 1 .63 

 1 64. 1 98. 1 18. 1 65. 1 های ایمنیسایر ریسک

 6 .78 6 .68 12 .86 10 .65 6 .76 

 

 هاي ایمنی ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده ریسک 4جدول 

 
های ریسک

 ایمنی معماری

های ریسک

 ایایمنی سازه

های ریسک

 تاسیساتایمنی 

های ایمنی ریسک

 محیط زیست 

های  سایر ریسک

 ایمنی

 23. 0 25. 0 27. 0 2. 0 15. 0 های ایمنی معماریریسک

 19. 0 27. 0 18. 0 15. 0 17. 0 ایهای ایمنی سازهریسک
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های ایمنی ریسک

 تاسیسات
0 .2 0 .19 0 .08 0 .23 0 .2 

های ایمنی محیط ریسک

 زیست 
0 .24 0 .28 0 .32 0 .09 0 .24 

 15. 0 15. 0 15. 0 18. 0 24. 0 های ایمنیسایر ریسک

 

 هاي ایمنی متوسط سطرها در ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده ریسک 5جدول 

 
های ریسک

 ایمنی معماری

های ریسک

 ایایمنی سازه

های ریسک

 ایمنی تاسیسات

های ایمنی ریسک

 محیط زیست 

-سایر ریسک

 های ایمنی 

متوسط 

 ریسک 

های ریسک

 ایمنی معماری
0 .15 0 .2 0 .27 0 .25 0 .23 1 .1 

های ریسک

 ایایمنی سازه
0 .17 0 .15 0 .18 0 .27 0 .19 0 .95 

های ریسک

ایمنی 

 تاسیسات

0 .2 0 .19 0 .08 0 .23 0 .2 0 .89 

های ریسک

ایمنی محیط 

 زیست 

0 .24 0 .28 0 .32 0 .09 0 .24 1 .18 

-سایر ریسک

 های ایمنی 
0 .24 0 .18 0 .15 0 .15 0 .15 0 .88 

 

گردد بر اساس نتایج متوسط سطرها در ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده،  ( مالحظه می5( و)4(، )3همانطور که از جدول)

 اهمیت ابعاد به شرح زیر است.  

 های ایمنی محیط زیست الف ـ ریسک

 های ایمنی معماریب ـ ریسک

 ایهای ایمنی سازهج ـ ریسک

 های ایمنی تاسیسات د ـ ریسک

 های ایمنی  ه ـ سایر ریسک

 بندی نشان داده شده است.  اولویت( این 1در نمودار)
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 هاي ایمنیبندي ریسک( اوليت1شکل)

 

 بحث، نتيجه گيري و پيشنهادات کاربردي

.  دهندمی  تشکیل  را  حوادث  گروه  مهمترین  از  یکی   جامعه  فعال  و  جوان  جمعیت  دادن  قرار هدف  دلیل  به  کار  از  ناشی  حوادث

  بسیاری  از  تواند می  خطرات  ریسک  ارزیابی   و   شناسایی  بنابراین  افتند،می  اتفاق   بالقوه   خطرات  شناسایی  عدم   دلیل   به  حوادث  این

  به   پاسخ  در.  باشد   می  خطرات  برای  کنترلی  حلراه  مناسب  ریسک  مدیریت  و  ارزیابی   یک.  کند  پیشگیری  هابیماری  و  حوادث  از

 دیگر   از  بیشتر  از  18.  1  تاثیر  میزان  با  زیست  محیط  ایمنی  هایریسک   تاثیر  میزان  که  شد  پژوهش،مشخص  اصلی  سوال

  با   ایسازه  ایمنی  های ریسک   ،1/1ریسک  متوسط  با  معماری  ایمنی  های ریسک   اولویت  ترتیب  به  بعدی   های ریسک.  هااستریسک 

 متوسط   با   هاریسک  سایر  ایمنی  هایریسک  نهایت  در  و  89/0  ریسک  متوسط  با   تاسیسات  ایمنی  هایریسک   ،95/0  ریسک  متوسط

  و   ویسی   شیخ  ، (1398)  هدی  و   ابراهیمی   حاجی   گذشته  تحقیقات  در.  گرفتند  قرار  آخر  تا   دوم  مقام   در   ترتیب  به  0/ 88ریسک

  ،(1397)  ساده   و  عبدالکریمی  ،(1398)  میالد  بهروزی  ،(1398)   همکاران  و   مقدس  بالی   ،(1398)   فرزاد  طاهری  ،(1398)  همکاران

  شناسایی   که  گرفتند  نتیجه  (2009)  همکاران  و  بارت(   2020)  همکاران  و   تیر  ،(2006)  سروون  فرانک  ، (1397)  برکات  و  میررضایی

  در   بزرگی  بسیار  نقش  و   باشد  داشته  سزایی  به  تاثیر  ریسک  ریزی  برنامه  در  توانست  خواهد  ایمنی  های ریسک  بندی  اولویت  و

  با  و  شده مدیریت شناسایی،  پروژه شروع ابتدای در ها ریسک   این است الزم و  دارند مرتبه  بلند های پروژه در خطرات از پیشگیری

  تحقیق  این  با  همسویی  نتایج  همگی  که  شوند،   مدیریت  پروژه  انجام  طی   در  هاریسک  این  ریسک،  به  واکنش  هایبرنامه   ارائه

  فرآیندی   هایدارایی  و  الزامات  سند  پروژه،  منشور  نظیر  هایی ورودی  بوسیله  فرآیند  که،  است  آن  همسویی  علت  مهمترین.  اندداشته 

  خروجی  شده  آسان  هایکارگاه  و  هاجایگزین  شناسایی  محصول،  آنالیزهای  متخصصان،  دانش  چون  ابزاری  از  استفاده  و  سازمان

  اصول   به  توجه  امروز  رقابت  پر  دنیای  در.  گرددمی  بروز  پروژه  سند  همچون  اسنادی  و   گرددمی  ایجاد   پروژه  محدوده  بیانیه  چون

 حوادث   زیاد   تعداد  به  توجه  با .  است  افزون  روز   پایدار  توسعه  و   سازمانی   های استراتژی   درتدوین  ساز  رقابتی   عوامل  جزء  زیست  محیط

  معیاری   تعیین  مالی،   منابع   بودن   محدود  نیز  و   مرتبه  بلند   مسکونی  هایپروژه  بخصوص  بزرگ  صنایع  در  کار  از  ناشی   های بیماری  و

  در   آمده  بدست  هایاولویت  به  توجه  با  شودمی  پیشنهاد  لذا.  رسدمی  نظر  به  ضروری  مخاطرات  بندیاولویت  و  گیریتصمیم   برای

  کنار  در  آن  مخاطرات  و   ها ریسک  و   زیست  محیط  آنالیز  با   و  باشند   داشته  حضور  مستمر  صورت  به  اجرایی  مدیران  ها پروژه  این

 . کنند  اقدام ها ریسک  این  با مواجهه برای الزم ریزیبرنامه ارائه و  شناسایی به ریسک مدیریت

 

 

  

1.18 1.1
0.95 0.89 0.88

0
0.2
0.4
0.6
0.8
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