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Background and Objective: The necessity of risk management in
construction projects targeted toward the reduction of accidents,
achievement of the project goals, guarantee of the organization survival, and
achievement of customer satisfaction is inevitable. Therefore, attention to
the risk management issue as a part of the macro risk raised in the Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) can play a significant role in
the identification, assessment, and control of the HSE risks.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytical study
was conducted in 2016-2017 with the aim of analyzing 38 types of risks in
four categories of HSE risk in a macro construction project with the PMBOK
standard approach. The combined risk assessment was based on the risk
matrix, including probability of occurrence and severity factors.
Results: The results showed that project cost, quality, and emergency
conditions were at a very high-risk level among the four groups of HSE risks
in the Work Breakdown Structure. Furthermore, the lack of cost allocation
for the employment of HSE supervisor, expert, and officer according to
project phases was identified as the highest risk source.
Conclusion: This study facilitated an evolution in approaching the project
managers' viewpoint to the HSE factors. Moreover, it provided a new
approach for the identification of major project risks, examination of the
different dimensions of the accident consequences in the project, and
application of different areas of PMBOK standard in risk assessment.
Consequently, the findings of the present study can be used as a suitable
substitute for common risk assessment methods in this industry and similar
industries.
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سابقه و هدف :ضرورت انجام مدیریت ریسک در پروژههای ساخت و ساز بهمنظور کاهش حوادث ،رسیدن
به اهداف تعیینشده برای پروژه ،تضمین بقای سازمان و جلب رضایت مشتریان امری اجتنابناپذیر میباشد؛
بنابراین توجه به موضوع مدیریت ریسک بهعنوان جزئی از مبحث کالن ریسک مطرحشده در PMBOK
( )Project Management Body of Knowledgeمیتواند در شناسایی ،ارزیابی و کنترل ریسکهای مرتبط
با  )Health, Safety, Environment( HSEنیز نقش بهسزایی داشته باشد.
مواد و روش ها :این مطالعه در چهارچوب یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی در سال 2216-2210
و با هدف تجزیه و تحلیل  33نوع ریسک در چهار دسته ریسک  HSEدر یکی از پروژههای کالن ساخت و
سازی با رویکرد استاندارد  PMBOKطراحی و اجرا شد .مبنای این ارزیابی ریسک تلفیقی ،ماتریس ریسک
شامل :فاکتور احتمال وقوع و شدت پیامد بود.
یافتهها :نتایج نشان داد که در بین چهار گروه ریسکهای  HSEموجود در Work Breakdown ( WBS

 ،)Structureهزینه پروژه ،کیفیت و شرایط اضطراری ،ریسک  HSEمرتبط با هزینه پروژههای ساخت و ساز
در سطح ریسک بسیار باال قرار گرفت و عدم تخصیص هزینه جهت جذب سرپرست ،کارشناس و افسر HSE
به تناسب فازهای پروژه بهعنوان باالترین منبع خطر ارزیابی شد.
نتیجهگیری :این مطالعه با ایجاد تحول در نزدیککردن دیدگاه مدیران پروژه و عوامل  ،HSEارائه نگرش
نوین در شناسایی ریسکهای کالن پروژه ،بررسی ابعاد مختلف پیامد حوادث در پروژه و بهکارگیری حوزههای
مختلف استاندارد  PMBOKدر ارزیابی ریسک میتواند بهعنوان جایگزین مناسبی برای ارزیابی ریسکهای
متداول در این صنعت و صنایع مشابه معرفی گردد.
واژگان کلیدی :ارزیابی ریسک؛ استاندارد؛ صنعت ساخت و ساز؛ HSE؛ PMBOK

مقدمه
امروزه یکی از علل اصلللی رشللد و توسللعه اقتصللادی هر
جامعه ای موفقیت در پیشلللبرد پروژههای عمرانی ،سلللاخت و
سازی و ایجاد زیرساخت های الزم در آن جامعه است که تحقق
آن نیازمند فن و تخصللص الزم در حوزه مدیریت این پروژهها
میباشلد .در این زمینه ،استانداردهای متعددی ایجاد شده اند
که استاندارد  PMBOKیکی از آنها است .این استاندارد بر 1
حوزه اصلللی مدیریت پروژه شللامل :مدیریت یکپارچگی پروژه،
ملدیریلت محلدوده پروژه ،ملدیریلت زملان ،ملدیریت هزینه،
84

ملدیریت کیفیت ،مدیریت منابع انسلللانی ،مدیریت ارتباطات،
مدیریت ریسک و مدیریت تدارکات تأکید دارد ] .[1حوزه های
کیفیت و ریسلک از اهمیت ویهه و خاصی برخوردار می باشند.
براساس نظر  ،Penderم دیریت ریسک در  PMBOKمی تواند
افق بسلللیار وسلللیعی را در حوزه مدیریت پروژه ایجاد نماید.
مدیریت ریسلللک از این جهت که با کلیدی ترین ارکان پروژه
یعنی هزینله ،زملان و کیفیلت ارتباس بسلللیار تنگاتنگی دارد
می تواند در پیشلبرد اهداف پروژه و سلودآوری آن نقش بسیار
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جعفرنیا و همکاران

زیادی داشته باشد ].[2
صلنعت سلاخت و ساز به دلیل ماهیت منحصربهفرد آن از
خطرسازترین و پرحادثه ترین صنایع در جهان محسوب میشود
] .[3-6وجود حوادث شلللی آسلیبزا در پروژههای ساخت و
سلازی مانند سلقوس از ارتفاع و للزیدن ،پرتاب اشیا ،سایش و
تصادف از عمد ه حوادث این صنعت به شمار می آیند که عالوه
بر اینکله هزینله هلای مسلللتقیم و سیرمسلللتقیم و پیامدهای
اجتملاعی نلاگواری را در پی دارن د ،پیامدهای دیگری همچون
پیگیری های حقوقی ،تخریب وجهه سلللازمان ،کاهش کیفیت
پروژه و سیره را به دنبال خواهند داشت .در این راستا ،توجه به
این موارد میتواند در برتری یافتن و بهرهوری سللازمانها نقش
بسللیار زیادی داشللته باشللد ][0؛ بنابراین ،مدیریت و ارزیابی
ریسللک به عنوان یک رکن اسللاسللی جهت شللناسللایی تمامی
ریسلک های بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )HSEمی تواند
پروژه ها را در کشف نقاس بحرانی آنها یاری نماید .عالوهبراین،
کشللف این نقاس بحرانی و طبقهبندی آنها براسللاس سللطح
ریسلللک ،نقش مؤثری در ارائله پاسللل های مناسلللب مانند
اقدامات پیشلگیرانه و ایمن سلازی محیط ساخت و ساز خواهد
داشت ].[3،1
طی سلللالهلای اخیر تحقیقلات زیلادی در حوزه مدیریت
ریسک  HSEپروژه صورت پذیرفته است که خروجی آن چندین
مدل مختلف مدیریت ریسک میباشد که هر کدام دارای معایب
و محلاسلللنی هسلللتند ][12،11؛ اما نکته قابل تأمل در حوزه
مدیریت ریسک  HSEپروژه این است که چرا با وجود روشهای
متعدد ارزیابی ریسللک در پروژههای مختلف ،اتفاق قابل توجهی
بهمنظور پیشلگیری از بالفعلشللدن ریسکها رخ نداده است؟ و
نیز اینکه چرا کاهش حجم حوادث پروژههای عمرانی چشللمگیر
و یا قابل توجه نبوده اسللت؟ برای پاس ل به این س لؤال میتوان
گفت که شاید دلیل عمده آن فقدان زبان مشترک بین مدیریت
پروژه (مدیر پروژه و سلرپرسلت کارگاه) و سایر واحدها با واحد
 HSEباشد.
مدیریت ریسلک  HSEشلامل :شلناسایی ،ارزیابی و کنترل
ریسللک میباشللد ] .[12مؤسللسلله مدیریت پروژه ( Project
 )Management Instituteدر راهنمای  PMBOKشلللش فاز
شلامل :برنامهریزی مدیریت ریسللک ،شللناسایی ریسک ،تحلیل
کیفی ریسلک ،تحلیل کمی ریسک ،برنامهریزی پاس به ریسک
و نظارت و کنترل ریسللک را برای فرایند مدیریت ریسللک پروژه
تعریف نموده اسللت ] .[13در این پهوهش سللعی شللده اسللت با
نزدیلککردن مفاهیم مدیریت پروژه با مدیریت ریسلللک HSE
شلللاهد ایجاد زبان مشلللترک در تمامی واحدها در حوزه HSE
باشلللیم؛ بنابراین ،این مطالعه با هدف تبیین سلللاختار مدیریت
ریسللک بهعنوان یک حوزه مهم در  ،PMBOKهمسللانسللازی
مدیریت ریسک پروژه و  HSEو ارائه مدلی تلفیقی جهت ارزیابی
ریسلللک  HSEبراسلللاس  PMBOKطراحی گشلللته و به اجرا
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درآمده است.
مواد و روشها
این مطالعه در چهارچوب یک بررسلی توصیفی -تحلیلی در
سال  2216-2210در ارتباس با یک پروژه کالن ساخت و سازی
در ایران با هدف تلفیق و ارائه یک الگوی کاربردی برای ارزیابی
ریسکهای  HSEبر مبنای ساختار مدیریت ریسک PMBOK
طراحی و اجرا گردید .براسللاس سللاختار حاکم بر این پهوهش،
ارزیابی ریسلک شلامل :شلناسایی منابع ریسک ،مشخصنمودن
فاکتورها و معیارهای ماتریس ریسلللک ،سلللنجش و اندازهگیری
فاکتورها و ارزشللیابی ریسللکهای  HSEبراسللاس اسللتاندارد
مدیریت پروژه  PMBOKبود.
همانگونه که در بخش مقدمه بیان شد ،مدیریت ریسک بر
مبنللای اسلللتللانللدارد  PMBOKدربرگیرنللده شلللش مرحللله
برنامهریزی ،شلناسایی ،ارزیابی کیفی ،ارزیابی کمی ،پاسخگویی
به ریسلک و نظارت و کنترل ریسلک است .براساس اهداف این
مطالعه که شلامل ارزیابی ریسک میباشد ،در این مقاله تنها سه
گلام ابتلدایی برنلاملهریزی ،شلللناسلللایی و ارزیابی کیفی ارائه
شده است.

گام اول :برنامهریزی ریسک
در گام برنامهریزی با اسللتفاده از ورودیها که شللامل :نکات
مرتبط با  HSEدر خطمشللی ،نقشها و مسلللولیتهای هر فرد
نسللبت به  HSEو روشهای اجرایی تدوینشللده در سللیسللتم
مدیریتی میباشد ،فرایند مدیریت و ارزیابی ریسک آساز میشود.
ابزار و تکنیک مورد اسلللتفاده در این مرحله شلللامل :جلسلللات
مسللتمر و برنامهریزیشللده با حضللور مدیر پروژه ،مدیر ،HSE
کارشللناسللان ریسللک و واحدهای دخیل در حوزه اجرا از قبیل
برق ،مکلانیلک و ینفعان کلیدی بود .خروجی این مرحله نیز
عبارت بود از :محتوای برنامه مدیریت ریسلللک  HSEشلللامل:
متدولوژی ،نقش و مسلولیت هریک از اعضای جلسه در مدیریت
ریسک  ،HSEبودجهبندی مدیریت ریسک  HSEو تناوب زمانی
انجام فرایند مدیریت ریسلللک در پروژه ،نحوه ضلللریبدهی در
ارزیابی کمی و کیفی ریسللک ،سللاختار ماتریس ارزیابی ریسللک
 ،HSEقالب گزارش مدیریت ریسک  HSEو انجام پیگیریهای
الزم تا حصلول اجرای سیستم مدیریت ریسک  .[11] HSEدر
این فاز ،ساختار و قالب فرایند مدیریت ریسک و تمامی مواردی
که ممکن اسللت بین تیم مدیریت ریسللک  HSEاختالف ایجاد
نماید مورد بحث قرار گرفت و بر این اسللاس تمامی ابعاد فرایند
مدیریت ریسک  HSEبهصورت یکپارچه ارائه شد.
گام دوم :شناسایی منابع ریسک
این مرحله دربرگیرنده فرایند شلناسلایی ریسکهای HSE

موجود در پروژه سلاخت و سلاز مورد مطالعه بود .در این مرحله
81
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بله شلللنلاخلت دقیق و صلللحیح اهداف پروژه و ریسلللکهای
تهلدیلدکننلده آنها پرداخته شلللد؛ بنابراین الزم بود تا اهداف
 HSEپروژه به شلکل صحیح تعریف گردد .دیدگاه اکثر مدیران
پروژه و حتی ملدیران  HSEبله ریسلللک ،یک دیدگاه منفی و
تهدیدی میباشلللد؛ اما نکته قابل توجه این اسلللت که برخی از
ریسلللکهای حوزه  HSEمیتوانند بهعنوان یک فرصلللت برای
سلللازمان قلمداد گردند؛ برای مثال اجرای تمامی قوانین HSE
میتواند در کاهش نرخ بیمه ،تشلللویق توسلللط سلللازمانهای
مربوطه ،ایجاد انگیزش شللللی ،کاهش زمان ازدسلترفته کاری،
کلاهش ضلللایعات و تحویل پروژه پیش از موعد مقرر تأثیرگذار
باشد .نکته قابل توجه در این بخش این است که ورود به فرایند
شللناسللایی ریسللکهای  HSEعموماً براسللاس فعالیت ،تجهیز،
ردیابی انرژی و یا مدلهای مختلف دیگر میباشللد؛ حال آن که
در این مطالعه افقی نو جهت شلناسلایی ریسکهای  HSEارائه
شلده اسلت .بر این اساس نگاه ما برای ورود به فرایند شناسایی
ریسلللک ،نگلاهی بلا رویکرد مدیریت پروژه بود و بر همین مبنا
ریسللکها در  11گروه شللامل :ریسللکهای  HSEموجود در
 WBSپروژه ،ریسلللکهللای  HSEمرتبط بللا هزینلله پروژه و
تدارکات ،ریسللکهای  HSEمرتبط با کیفیت ،ریسللک واکنش
در شللرایط اضللطراری ،ریسللکهای مدیریتی در حوزه ،HSE
ریسلک  HSEمرتبط با منابع انسلانی ،ریسکهای  HSEدر فاز
طراحی ،ریسلللکهای  HSEدر فازهای عملیاتی ،ریسلللکهای
حقوقی مرتبط با  ،HSEریسلللکهای  HSEمرتبط با تلییرات
در فناوری و یا شلللیوه اجرا و ریسلللکهای مربوس به ارتباطات
تقسلللیمبنلدی شلللدند ] .[11الزم به کر اسلللت که به دلیل
گستردگی  11گروه ریسکی تعریفشده ،در این مقاله تنها چهار
مورد از مهمترین ریسلکها شامل :ریسکهای  HSEموجود در
 ،WBSریسللکهای  HSEمرتبط با هزینه پروژه ،ریسللکهای
 HSEمرتبط با کیفیت و ریسللک واکنش در شللرایط اضللطراری
پروژه تجزیه و تحلیل شدند.

ریسکهای  HSEموجود در  WBSپروژه
یکی از ریسللکهایی که عموماً در فرایند مدیریت ریسللک
نادیده گرفته میشللود و عدم توجه به آن موجب تأثیر منفی در
زمانبندی تعریفشلللده پروژه و در نهایت منجر به بروز حوادث
میگردد ،عدم پرداختن به ریسلللکها در  WBSپروژه اسلللت؛
بهطور مثال با توجه به الزامات ارائهشده از سوی اداره کار ،انجام
آموزش تخصللصللی کار در ارتفاع برای کلیه پرسللنل شللاسل در
ارتفاع پیش از شلروع کار الزامی میباشلد؛ حال اگر این موضوع
در  WBSمشاهده شود ،بهراحتی میتوان برای آن و الزام مربوس
به این مورد برنامهریزی کرد ].[11

ریسکهای  HSEمرتبط با هزینه پروژه
مطلالعلات مختلف نشلللان دادهانلد کله یکی از عملده علل
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ریشلهای حوادث سللاخت و سلاز ،بحث سللرمایهگذاری پروژه در
حوزه  HSEاسللت؛ برای مثال عدم تمایل مدیران به اختصللا
هزینه در بخش اجرای سیستم محافظت از سقوس و اجرای الیف
الین عمودی و افقی در نصللب اسللکلت فلزی ،علت بسللیاری از
حوادث رخداده در این فاز کاری میباشد ].[16

ریسکهای  HSEمرتبط با کیفیت
ارتقلای کیفیلت مصلللالح ،تجهیزات ،ماشلللینآالت و حتی
تجهیزات حفلاتلت فردی تأثیر عظیمی بر کاهش حجم حوادث
خواهد داشلت و بالعکس؛ بهعنوان مثال یکی از علل اصلی وقوع
حوادث در حوزه برشلکاری با سلنف فرز و اره آتشی ،استفاده از
صللفحه سللنف بیکیفیت اسللت که موجب بروز حوادث ناگواری
میشود ].[11

ریسکهای  HSEمربوط به شرایط اضطراری
به تحقیق میتوان گفت که هیچ پروژهای از وقوع شلللرایط
اضللطراری در امان نمیباشللد؛ از این رو برای بهحداقلرسللاندن
خسلللارات نلاشلللی از اینگونله شلللرایط ،چارهای جز توجه به
ریسلکهای این حوزه نیسلت .ریسکهای موجود در این دسته
میتوانند هر سلازمانی را به مرز ورشلکستگی برسانند .درمقابل،
مدیریت صحیح این ریسکها میتواند تا حد قابل توجهی موجب
کاهش خسللارت و آسللیب واردشللده به سللازمان گردد .از جمله
ریسکهای قابل اشاره در این بخش میتوان از عدم اجرای طرح
واکنش در شلرایط اضطراری ()Emergency Response Plan
یاد کرد ].[11

گام سوم :ارزیابی کیفی ریسک
این گام شللامل ارزیابی کیفی ریسللکهای شللناسللاییشللده
میباشد .اندازهگیری هر ریسک با دو عامل احتمال وقوع و میزان
تأثیر بر اهداف پروژه ارتباس دارد .عموماً ریسلکها در شیوههای
مختلف ارزیابی ریسک  HSEبه میزان تأثیر آن بر نیروی انسانی
شلناخته میشلوند و یا در دید وسیعتر براساس تعریف سازمان
جهانی اسللتاندارد International Organization for ( ISO
 ،)Standardizationریسکهای با پتانسیل آسیب به تجهیزات
و خسارتهای مالی را نیز جزئی از ریسک اطالق میکنند ][10؛
اما در پهوهش حاضللر  0آیتم مختلف شللامل :تحمیل هزینه به
پروژه ،تلأثیر بر زملانبندی پروژه ،تأثیر بر کیفیت تحویل پروژه،
تخریب وجهه سلللازمان ،مجازاتهای حقوقی و کیفری ،اهمیت
نیروی انسانی و تأثیر بر نیروی انسانی برای سنجش پیامد ناشی
از بالفعلشللدن ریسللک به کار گرفته شللده اسللت .الزم به کر
میبلاشلللد کله علامل احتمال و میزان تأثیر هریک از آیتمهای
شللدت در پنج سللطح طبقهبندی شللدهاند .عالوهبراین به دلیل
یکساننبودن تأثیر تمامی فاکتورهای مذکور برای پروژه ،ضریب
وزنلی )Weighting Factor( WFبراسللللاس نظر خبرگللان
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نظر گرفته شده است (منظور از عدد نهایی پیامد ،مجموع عدد
حاصل از پیامد هفتگانه ضرب در ضرایب وزنی در جدول 1
میباشد که کمترین آن ( 3/60گردشده  )3/0و بیشترین آن
( 13/31گردشده  )13/3است) ،براساس نظر خبرگان ارتباس بین
عدد بهدستآمده و سطح پیامد مطابق با جدول  2در نظر گرفته
شد .بر این اساس ،ماتریس ارزیابی ریسک در این مطالعه مطابق
با جدول  3ترسیم شده است.
برای سلطحبندی ریسلک بهعنوان معیار تصللمیمگیری ارائه
اقلدامات کنترلی و پیشلللنهادی ،از یکی از متداولترین روشها
جهت ارائه ماتریس ریسک و سطحبندی نهایی آن شامل :سطح
ریسک پایین (منطقه سبز با احتمال و پیامد کم) ،سطح ریسک
متوسط (زرد با احتمال و پیامد متوسط نسبتاً کم) ،سطح ریسک
باال (نارنجی با احتمال و پیامد نسبتاً زیاد) و سطح ریسک بسیار
بلاال (قرمز با احتمال و پیامد زیاد) اسلللتفاده گردید ] .[13نوع
پاسل های پیشلنهادی در این مطالعه براساس هریک از سطوح
چهارگانه ماتریس ریسللک بهترتیب از  1تا  1عبارت هسللتند از:
"ریسلکها توسط رویههای موجود قابل مدیریت هستند" (فاقد
نیلاز بله اقدام کنترلی)" ،نیاز به ایجاد روشهای دقیق و آگاهی
دارد"" ،اقلدام کنترلی اولویلت باالیی دارد"" ،اقدام فوری مورد
نیاز است".

(میانگین اولویتبندی ارائهشللده توسللط  12نفر از متخصللصللان
فعلال در حوزه  HSEبرای هر کلدام از هفلت حوزه پیلامدی
کرشلده) تعیین شد تا براساس آن بتوان شاخص ریسک RI
( )Risk Indexبهدس لت آمده را نزدیک به واقعیت فرض نمود.
بلاید عنوان نمود که ضلللرایب مذکور اعداد معادل  2/1-1در
نظر گرفته شللده اسللت (جدول  .) 1محاسللبه عامل شللدت نیز
براسللاس میانگین وزنی هریک از آیتمهای هفتگانه صللورت
میگیرد.
جدول  :9ضرایب اختصاصی خبرگان برای پیامد وقوع حوادث
ضریب وزنی ()WF

آیتم پیامد

2/10
2/11
2/30
2/66
2/11
2/30
2/12

تحمیل هزینه به پروژه
تأثیر بر زمانبندی پروژه
تأثیر بر کیفیت تحویل پروژه
تخریب وجهه سازمان
مجازاتهای حقوقی و کیفری
اهمیت نیروی انسانی
تأثیر بر نیروی انسانی

ماتریس ارزیابی ریسک
براساس ISO Standard for the ( ISO 14971

)Application of Risk Management to Medical Devices
ریسک به ترکیبی از احتمال و شدت اطالق میگردد .در پهوهش
حاضر احتمال به پنج سطح بعید ( ،)Unlikelyبه ندرت
( ،)Seldomگاه به گاه ( ،)Occasionalاحتماالً ()Likely
و قطعی ( )Definiteتقسیم شده است .پیامد نیز دارای
پنج سطح ناچیز ( ،)Insignificantجزئی ( ،)Minorمتوسط
( ،)Moderateبحرانی ( )Criticalو فاجعهبار ()Catastrophic
میباشد .با توجه به اینکه در این مطالعه پیامد حوادث براساس
میانگین مجموع آیتمهای پیامدی (هفت آیتم پیامد کرشده در
گام سوم؛ ارزیابی کیفی ریسک) در ضرایب آنها (جدول  )1در

یافتهها
در گام شناسایی منابع ریسک 33 ،منبع ریسک عمده برای
این پروژه بزرگ سللاخت و سللازی در چهار گروه ریسللکهای
 HSEاشلارهشلده در جداول  1تا  0شلناسایی و تشخیص داده
شلد .در مرحله ارزیابی کیفی ریسکهای موجود در پروژه ،ابتدا
میزان علددی فلاکتور احتمال وقوع و سلللپس آیتمهای فاکتور
شللدت و ضللرایب وزنی آن مشللخص گردید و بر این اسللاس،
شلاخص ریسلک ( )RIمحاسبه شد و طبقهبندی ریسکها برای
اولویتبندی تصلللمیمگیری مدیریت ریسلللک در چهار سلللطح
اشارهشده صورت گرفت.

جدول  :2ضرایب اختصاصی خبرگان برای پیامد وقوع حوادث
سطح پیامد
عدد نهایی پیامد

( )9ناچیز

( )2جزئی

( )3متوسط

( )8بحرانی

( )5فاجعهبار

3/0-6

6/1-3/1

3/2-12

12/1-11/1

16-13/3

جدول  :3ماتریس ارزیابی ریسک تلفیقی براساس PMBOK

21

22

3

1

1

6

3

3

22

16

12

11

12

1

2

2

12

3

6

1

1

1

1

3

2

1

1

1

3

2

1

احتمال وقوع

11

12

1

1

شدت پیامد
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مدل تلفیقی ارزیابی ریسک بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

جایگاههای کاری (الیفالین اسلللکلت فلزی ،جایگاه بتنریزی،
اجرای نما و اجرای تأسللیسللات) قبل از شللروع در  ،WBSعدم
تعیین زمان صلحیح اجرای سیستم ارتینف و بهکارگیری آن در
فلاز اجرا در  WBSپروژه و عدم تخصلللیص زمان جهت اجرای
مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مبنی بر ایمنسازی حریم
کارگاه در  WBSباالترین ریسللکها را به خود اختصللا دادند
(جدول .)1

براسللاس یافتههای ارزیابی  11منبع ریسللک  HSEموجود
در  WBSپروژه ،هشلت منبع ریسلک شلناساییشده با اولویت
باال نیازمند اقدام کنترلی بودند (سللطح سلله) ،دو منبع ریس لک
نیازمند ایجاد روشهای دقیق و آگاهی (سللطح دو) و یک منبع
ریسللک فاقد نیاز به اقدام کنترلی (سللطح یک) بودند .قابل کر
اسلت که ریسکهای عدم تعیین زمان دریافت مجوز جرثقیلها
در  ،WBSعللدم تعیین زمللان جهللت ایمنسللللازی تمللامی

جدول  :8نتایج ارزیابی ریسکهای  HSEموجود در  WBSپروژه
ارزیابی کیفی ریسک

شناسایی ریسک

پیامدهای وقوع ریسک

هزینه

زمانبندی

کیفیت

وجهه سازمان

مجازاتهای حقوقی و کیفری

اهمیت نیروی انسانی

تأثیر بر نیروی انسانی

عدد نهایی پیامد

سطح پیامد

احتمال

شاخص ریسک

عدم تعیین زمان دریافت مجوز جرثقیلها

3

3

3

1

3

2

1

13/01

1

3

12

عدم تعیین زمان آموزش تخصصی ایمنی
کار در ارتفاع برای کلیه کارکنان فعال در
ارتفاع

2

2

1

3

2

2

1

11/61

3

3

1

عدم تعیین زمان آموزش تخصصی جهت
اپراتور و ریگرهای جرثقیلها

3

3

3

1

1

2

1

12/03

1

2

3

عدم تعیین زمان جهت اجرای آزمایشات
ادواری و هنگام استخدام (پرسنل شاسل در
ارتفاع ،اپراتورها و مشاسل با ریسک باال در
)WBS

2

عدم تعیین زمان جهت اجرای آزمایشات
ادواری و هنگام استخدام (پرسنل شاسل در
ارتفاع ،اپراتورها و مشاسل با ریسک پایین
در )WBS

2

عنوان ریسک

2

1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

2

11/31

3/13

3

3

3

2

1

6

عدم تعیین زمان جهت ایمنسازی تمامی
جایگاههای کاری (الیفالین اسکلت فلزی،
جایگاه بتنریزی ،اجرای نما و اجرای
تأسیسات) قبل از شروع در WBS

2

2

2

3

2

2

1

12/0

3

1

12

عدم تعیین زمان صحیح برای اجرای سیستم
ارتینف و بهکارگیری آن در فاز اجرا

2

2

1

1

3

1

1

12/11

1

3

12

عدم اخذ طرح ایمنی راهنمایی و رانندگی

2

1

1

1

3

2

1

11/20

3

3

1

عدم اخذ مجوز جهت خروج و دفع ضایعات
و نخالههای پروژه

2

1

1

2

3

1

1

1/03

1

2

2

عدم تخصیص زمان بهمنظور اجرای مبحث
بیستم مقررات ملی ساختمان مبنی بر
ایمنسازی حریم کارگاه

2

2

1

1

3

1

1

11/11

3

1

12

عدم اخذ مجوز الزم از معاونت ترافیک
شهرداری و راهنمایی و رانندگی جهت
انتقال و جابهجایی حریم کارگاه

2

2

1

1

3

1

1

11/11

3

3

1
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اسللترسهای شللللی و عدم تمرکز بر کارهای محولشللده ،عدم
تلأمین تجهیزات و ماشلللینآالت ایمن و اسلللتاندارد (جرثقیل،
تللاورکرین ،بللاالبر و تجهیزات بللا ریسلللک بللاال) ،عللدم اجرای
پروژههای بهبود (اجرای سیستم الیفالین افقی و عمودی کامل
در فلاز اسلللکللت فلزی و تلأمین فیوز حفلاظ جلان برای کلیه
تلابلوبرقهلا) در حوزه  HSEو علدم دریلافلت بیملهنلاملههای
مسلللولیت مدنی ،شللخص ثالث ،ماشللینآالت و تمامخطر برای
پروژه دارای باالترین شلللاخص ریسلللک  HSEمرتبط با هزینه
پروژه و تدارکات بودند (جدول .)1

عالوهبراین ،نتایج ارزیابی  12منبع ریسللک  HSEمرتبط با
هزینله پروژه و تلدارکلات نشلللان داد کله پنج منبع ریسلللک
شلناسلاییشده نیازمند اقدام کنترلی فوری (سطح چهار) ،چهار
منبع ریسلک با اولویت باال نیازمند اقدام کنترلی (سللطح سه) و
یک منبع ریسک نیازمند ایجاد روشهای دقیق و آگاهی (سطح
دو) میباشلللند .در این بین باالترین شلللاخص ریسلللک به عدم
تخصیص هزینه جهت جذب سرپرست ،کارشناس و افسر HSE
به تناسلب فازهای پروژه اختصلا داده شد و بهترتیب مواردی
مللاننللد عللدم پرداخللت بلله موقع حقوق بلله کللارکنللان ،ایجللاد

جدول  :5نتایج ارزیابی ریسکهای  HSEمرتبط با هزینه پروژه و تدارکات
ارزیابی کیفی ریسک

شناسایی ریسک

پیامدهای وقوع ریسک

هزینه

زمانبندی

کیفیت

وجهه سازمان

مجازاتهای حقوقی و کیفری

اهمیت نیروی انسانی

تأثیر بر نیروی انسانی

عدد نهایی پیامد

سطح پیامد

احتمال

شاخص ریسک

عدم پرداخت به موقع حقوق به کارکنان،
ایجاد استرس شللی و عدم تمرکز بر
کارهای محولشده

3

3

3

1

2

1

1

13/20

1

1

16

عدم تخصیص هزینه برای معاینات ادواری
و هنگام استخدام

2

2

1

3

1

1

1

12/11

1

3

12

عنوان ریسک

عدم تأمین تجهیزات و ماشینآالت ایمن و
استاندارد (جرثقیل ،تاورکرین ،باالبر و
تجهیزات با ریسک باال)

3

3

3

1

2

2

1

13/20

1

1

16

عدم اجرای طرحهای فرهنفسازی ایمنی
(تشویق ،نصب پوستر و کالس آموزشی)

2

2

2

3

1

1

1

11/32

3

3

1

عدم اجرای پروژههای بهبود (اجرای
سیستم الیفالین افقی و عمودی کامل در
فاز اسکلت فلزی و تأمین فیوز حفاظ جان
برای کلیه تابلوبرقها)

3

3

2

1

3

3

1

13/1

1

1

16

عدم دریافت بیمهنامههای مسلولیت
مدنی ،اشخا ثالث و ماشینآالت

1

3

1

3

3

1

1

3/2

3

1

11

عدم تخصیص هزینه جهت دریافت گواهی
سالمت برای تمامی ماشینآالت و تجهیزات

3

3

3

1

3

2

1

13/06

1

3

12

عدم تخصیص هزینه برای تجهیزات فردی
استاندارد و در صورت عدم تأمین توسط
پیمانکار ،تهیه برای کلیه پیمانکاران

2

2

1

3

3

1

1

12/66

3

2

6

عدم تخصیص هزینه برای جذب
سرپرست ،کارشناس و افسر  HSEبه
تناسب فازهای پروژه

1

3

2

1

1

1

1

11/16

1

1

21

عدم تخصیص هزینه برای اجرای کامل
سیستم ارتینف

2

2

1

1

3

1

1

12/11

1

3

12
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دارای بیشترین شاخص ریسک و نیازمند اقدام کنترلی فوری
بودند .همچنین ،منبع ریسک عدم تأمین ماشین آالت دارای
اسللتاندارد بین المللی (به اسللتثنای تاورکرین ) نیازمند ایجاد
روشهای دقیق و آگاهی (سلللطح دو) بود .هشلللت ریسلللک
باقی مانده با اولویت باال (سطح سه) نیز نیازمند اقدام کنترلی
بودند.

براسلاس یافته های جدول  ، 6سه منبع ریسک مرتبط با
کیفیت شللامل :عدم تأ مین جرثقیل و تاورکرین با طول عمر
باالی  12سللال ،عدم اسللتفاده از تجهیزات باربرداری دارای
استاندارد و باکیفیت (ارزش بار باال مانند حمل دستگاه حفار
به گود) و اسلللتفاده از لوله ،بسلللت ،رابط و سلللایر متعلقات
داربسلت بیکیفیت (داربسلت سنگین از جمله داربست نما)

جدول  :6نتایج ارزیابی ریسکهای  HSEمرتبط با کیفیت
ارزیابی کیفی ریسک

شناسایی ریسک

پیامدهای وقوع ریسک

هزینه

زمانبندی

کیفیت

وجهه سازمان

مجازاتهای حقوقی و کیفری

اهمیت نیروی انسانی

تأثیر بر نیروی انسانی

عدد نهایی پیامد

سطح پیامد

احتمال

شاخص ریسک

عدم تأمین جرثقیل و تاورکرین با
طول عمر باالی  12سال

3

3

3

1

1

2

1

12/03

1

1

16

عدم وجود سیستم نت در
ماشینآالت

3

3

3

1

1

2

1

12/03

1

3

12

عدم تأمین ماشینآالت استاندارد
بینالمللی (بهجز تاورکرین)

3

3

3

1

1

1

3

12/61

3

2

6

2

2

2

1

1

3

1

11/21

3

1

12

عدم تأمین تجهیزات جوشکاری و
برشکاری استاندارد

2

1

3

3

1

2

1

12/10

3

1

12

عدم تأمین تجهیزات حفاتت
فردی باکیفیت و استاندارد

2

2

1

3

3

1

3

1/06

3

3

1

عدم استفاده از تجهیزات حفاتت
از سقوس باکیفیت

2

2

1

3

3

1

1

11/16

3

1

12

عدم استفاده از پلتفرمهای
باکیفیت

2

2

2

1

1

2

1

11/13

3

3

1

عدم استفاده از تجهیزات باربرداری
دارای استاندارد و باکیفیت (ارزش
بار باال مانند حمل دستگاه حفار به
گود)

3

عدم استفاده از تجهیزات باربرداری
دارای استاندارد و باکیفیت به
استثنا بند فوق

2

استفاده از لوله ،بست ،رابط و سایر
متعلقات داربست بیکیفیت
(داربستهای سنگین از جمله
داربست نما)

3

عنوان ریسک

عدم تأمین
استاندارد

تجهیزات

برقی

استفاده از لوله ،بست ،رابط و سایر
متعلقات داربست بیکیفیت
(داربستهای سبک)
58

2

2

2

1

3

2

1

3

2

1

1

1

1

1

3

3

3

1

3

1

3

2

12/30

12/30

1

3

11/13

1

12/0

1

1

3

16

1

1

12

1

3

16

3

1
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جعفرنیا و همکاران

روشهای دقیق و آگاهی (سطح دو) نیاز داشت .سه منبع ریسک
دیگر شامل :عدم تشکیل تیم واکنش سریع در پروژه ،عدم وجود
تجهیزات املدادی و علدم وجود محل تجمع ایمن نیز با اولویت
باال نیازمند اقدام کنترلی بودند (سطح سه).

عالوهبراین ،یلافتههای جدول  0نشلللان داد که از بین پنج
منبع ریسلک شرایط اضطراری ،عدم شناسایی شرایط اضطراری
متناسللب با ماهیت پروژه نیازمند اقدام کنترلی فوری (سللطح
چهار) بود و عدم برنامهریزی برای مانورهای اضللطراری به ایجاد

جدول  :7نتایج ارزیابی ریسکهای  HSEمرتبط با شرایط اضطراری
ارزیابی کیفی ریسک

شناسایی ریسک

پیامدهای وقوع ریسک

هزینه

زمانبندی

کیفیت

وجهه سازمان

مجازاتهای حقوقی و کیفری

اهمیت نیروی انسانی

تأثیر بر نیروی انسانی

عدد نهایی پیامد

سطح پیامد

احتمال

شاخص ریسک

عدم شناسایی شرایط اضطراری
متناسب با ماهیت پروژه

3

3

3

3

1

1

1

12/10

1

1

16

عدم تشکیل تیم واکنش سریع در
پروژه

3

3

3

3

1

1

1

12/10

1

3

12

عدم وجود تجهیزات امدادی

3

3

3

1

1

1

1

13/23

1

3

12

عدم برنامهریزی برای مانورهای
اضطراری

3

2

2

3

1

1

1

11/01

3

2

6

عدم وجود محل تجمع ایمن

2

2

1

2

1

1

1

12/21

3

3

1

عنوان ریسک

بحث
حوادث و ریسللکهای  HSEصللنعت سللاخت و سللاز دارای
پیامدهای متفاوتی مانند انواع مختلف آسیبها و جراحات ،نقص
عضلللو و یللا حتی مرگ و همچنین هزینلله هللای مسلللتقیم و
سیرمسللتقیم بسللیار زیادی برای سللازمانها و گروههای کاری
مرتبط میباشد ] .[1، 11، 22تعیین علل و عوامل مختلف بروز و
تعیین اهمیلت توجله و رسلللیلدگی به این ریسلللک ها یکی از
مهمترین اقلدامات برای بهبود وضلللعیت  HSEدر پروژه های
سللاخت و سللازی اسللت؛ بنابراین ،نقش فرایند مدیریت ریسللک
برای شناسایی منابع بالقوه و ارزیابی ریسک ناشی از آنها بسیار
مهم و بعضاً حیاتی خواهد بود .واکاوی اینگونه حوادث نیز نشان
داده اسلللت کله ضلللعف در فرایند و ماهیت مدیریت و ارزیابی
ریسلک میتواند از علل پایهای و مهم حوادث سللاخت و ساز به
شمار آید ].[3،21
اگرچه مطالعات مختلف در زمینه ارزیابی ریسللک  HSEدر
صلنعت سلاخت و سلاز و صلنایع وابسته و مرتبط انجام شدهاند
][3،11؛ اما پهوهشللیهایی که بتوانند منابع ریسللک پروژهای و
ریسکهای کالن را از نگاه مدیریت پروژه ارزیابی نمایند ،محدود
میباشلند .این منابع ریسلک پروژهای میتوانند باعث پیامدهای
مهم و شلدید انسلانی ،اقتصلادی ،اجتماعی و حتی سلیاسی در
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پروژههای بزرگ ساخت و ساز شوند.
اگرچلله در برخی از مطللالعللات بلله طور سیرمسلللتقیم بلله
ریسلللکهای آموزشلللی ،تعمیرات ،نگهداری و کیفیت وسلللایل
حفاتت فردی ،ارتقای نگرش و درک سرپرستان در زمینه HSE
و نیز کیفیت تجهیزات در پیشلللگیری از وقوع حوادث پرداخته
شللده اسللت ][3،11،22؛ اما براسللاس الگوی طراحیشللده برای
پهوهش حاضلر ،ارزیابی ریسلک برای چهار دسته از ریسکهای
کالن پروژههای سلاخت و ساز شامل :ریسکهای  HSEموجود
در  WBSو ریسللکهای  HSEمرتبط با هزینه پروژه ،کیفیت و
واکنش در شللرایط اضللطراری و  33منبع ریسللک در این چهار
دسته شاید برای اولین بار انجام شده باشد.
دو نکته مهم ،کاربردی و جدید دیگر در این پهوهش ،توجه
به عوامل تأثیرگذار بر وزن ریسک ناشی از منابع خطر  HSEدر
صنعت ساخت و ساز بود .نکته قابل توجه دیگر در بخش مهمی
از ارزیابیهای ریسلک انجامشلده ،تکبعدیبودن آنها میباشد؛
بدین معنا که تنها به عامل شلدت و احتمال پرداخته شده است.
یلافتلههلای برخی از مطلالعات نشلللان میدهند که فاکتورهای
متفلاوتی بر میزان ریسلللک  HSEتلأثیرگذار میباشلللند .تأثیر
ریسلللک هلای  HSEبر کیفیت در پهوهش  Jusoffو همکاران
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] ،[23تأثیر ریسکهای  HSEبر هزینه در مطالعه Gambatese

و همکاران ] [21و تأثیر ریسلکهای  HSEبر نیروی انسانی در
پهوهش  Garrettو همکلاران ] [21نمونلههایی از این مطالعات
میباشند.
عالوه بر توجله به یافته های این مطالعات ،نتایج بررسلللی
مقوله مدیریت و ارزیابی ریسللک در صللنعت سللاخت و سللاز
براساس استاندارد مدیریت پروژه  PMBOKبیانگر این مسأله
مهم بود کله پارامترهایی مانند تحمیل هزینه بر پروژه ،تأثیر
بر زملان بنلدی و کیفیلت پروژه ،آسلللیب به اعتبار و وجهه
سللازمان ،جایگاه نیروی انسللانی و آسللیب نیروی انسللانی
پیامدهای انکارناپذیر وقوع حوادث در پروژههای ساخت و ساز
هستند ] .[11عالوه براین ،نکته حائز اهمیت در مسأله ارزیابی
ریسلللک در ارتبلاس بلا هریلک از پارامترهای بیان شلللده این
می بلاشلللد کله میزان تأثیر هریک از این پارامترها متفاوت از
دیگری می بلاشلللد؛ برای مثال بدیهی اسلللت که میزان تأثیر
حوادث بر نیروی انسللانی با تأثیر همان حادثه بر کیفیت برابر
نبلاشلللد؛ از این رو وجود ضلللرایب وزنی جهت تعیین میزان
اهمیت هر عامل امری مهم برای تضمین دست یافتن به نتیجه
اطمینانبخش است ].[3، 1
هملاهنلف بلا یلافته های برخی از مطلعات ،نتایج پهوهش
حاضلر نشلان داد که از بین چهار گروه ریسللک اشاره شده در
جداول  1تا  0و از بین  33منبع ریسک مورد مطالعه 1 ،منبع
ریسلک شلامل :عدم تخصلیص هزینه برای جذب سلرپرست،
کارشلناس و افسلر  HSEبه تناسب فازهای پروژه ،عدم تأمین
تجهیزات و ملاشلللین آالت ایمن و اسلللتاندارد ،عدم اجرای
پروژههای بهبود مانند اجرای سیستم الیفالین افقی و عمودی
کامل در فاز اسکلت فلزی و تأمین فیوز حفاظ جان برای کلیه
تابلوبرقها ،عدم دریافت بیمهنامههای مسلولیت مدنی ،شخص
ثالث و ماشللین آالت ،عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان و
ایجاد اسللترس شللللی و عدم تمرکز ،عدم تأمین جرثقیل و
تاورکرین با طول عمر زیر  12سلال ،عدم استفاده از تجهیزات
باربرداری دارای اسلتاندارد و باکیفیت ،استفاده از لوله ،بست،
رابط و سللایر متعلقات داربسللت بیکیفیت و عدم شللناسللایی
شرایط اضطراری متناسب با ماهیت پروژه دارای ریسک باالیی
بودند ].[0
تأثیر حوادث بر تحمیل هزینه های مسلتقیم و سیرمستقیم
بر پروژه ،گوشلله ای از پیامد وقوع ریسللکهای  HSEبر هزینه
پروژه قلمداد می گردد؛ بنابراین ،یکی از شفافترین مصداقهای
ریسللکهای  HSEدر بخش هزینه پروژه میباشللد؛ زیرا عدم
رعایت تمهیدات ایمنی و مدیریت صللحیح ریسللکهای موجود
میتوانلد منجر به تحمیل هزینههای سلللنگین مالی بر پروژه
گردد؛ بله طور مثلال برای درک بهتر این هزینلهها میتوان به
مواردی چون جریمه های ناشللی از عدم رعایت مقررات ،HSE
دیه ،سرامت ،هزینه های پزشکی ،افزایش نرخ بیمه ،هزینههای
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سیرمسلللتقیم ناشلللی از کاهش راندمان کاری ،خسلللارت به
تجهیزات و سیره اشاره نمود ] .[26یافته های این مطالعه نشان
داد کله توجله بله فلاکتور هزینله در ارزیلابی و اولویلت بندی
ریسلک ها بسلیار حائز اهمیت می باشلند .شایان کر است که
عدم تخصلیص هزینه برای جذب سرپرست ،کارشناس و افسر
 HSEبه تناسب فازهای پروژه با شاخص ریسک  ،21باالترین
نرخ ریسلک در میان  23منبع ریسللک ارزیابی شده را به خود
اختصا داد.
نوع دیگری از پیامد حوادث که می تواند شللاخص ریسللک
آن را باال ببرد ،تأثیر بر زمانبندی پروژههای سللاخت و سللاز
اسلللت کله میتواند زمانبندی تعریفشلللده برای پروژه را با
چالشهای اسللاسللی روبهرو نماید .بر این اسللاس میتوان به
نمونههایی از قبیل مرگ اعضای کلیدی پروژه و ایجاد وقفه در
فعلالیلت مربوس به وی تا جایگزینی نیروی جدید ،ازبینرفتن
روحیله کلاری در بین کلارکنان در اثر فوت و یا نقص عضلللو
همکلاران ،آسلللیب به تجهیزات و ایجاد وقفه تا زمان تعمیر و
بله کلارگیری دوبلاره تجهیزات و یلا حتی توقف طوالنی مدت
پروژه توسلط ارگانهای ی صالح به دلیل عدم رعایت ضوابط
 HSEاشاره نمود ].[20
تلأثیر بر کیفیلت تحویل پروژه یکی دیگر از پیامدهای وقوع
حوادث میباشد و در مقاالت مختلف به ارتباس تنگاتنف کیفیت
با  HSEپرداخته شلده اسلت .به همین دلیل است که در برخی
از سلللازمانها بهجای اسلللتفاده از دپارتمان  HSEاز دپارتمان
 )Quality, Health, Safety, Environmen( QHSEو یللا
دپلللارتلللملللان Quality, Health, Safety, ( QHSEI
 )Environment & Insuranceاسلللتفاده میشللود .سلللقوس
تاورکرین و آسلیب به سازه میتواند بهعنوان نمونهای از این نوع
پیلاملد محسلللوب گردد ] .[23از جمله موارد دیگر پیامد وقوع
حادثه که میتواند هر سلللازمانی را از پای درآورد ،وقوع حوادثی
اسلت که وجه سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد و پس از وقوع
آن حوادث ،سلازمانها و یا شلرکتها دیگر حاضر به همکاری با
شرکت حادثهدیده نخواهند بود .این امر میتواند یک سازمان را
به مرز ورشکستگی و یا حتی انحالل بکشاند.
نکته قابل توجه دیگر در حوزه نیروی انسللانی این اسللت که
در برخی از مواقع حلادثه برای یک کارگر سلللاده و سیرفنی رخ
میدهلد و گلاه این حادثه برای مدیر پروژه و یا مدیرعامل اتفاق
میافتد .بدیهی اسللت که پیامد حادثه در دو حالت کرشللده با
یکدیگر متفاوت میباشلللد و وخامت حادثه از مرگ تا آسلللیب
جزئی را شامل میشود.
اگرچله در این مطلالعله نوآوری قابل مالحظهای در ارزیابی
ریسلللک  HSEبر مبنای اسلللتاندارد  PMBOKمدیریت پروژه
شلامل :دسلتهبندی ریسلکها ،منابع ریسللک براسللاس ساختار
مدیریت پروژه و ویهگیهای پروژههای سلللاخت و سلللاز ،نگرش
کاربردی و نو در ارزیابی شللدت و پیامد منابع ریسللک و اهمیت
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جعفرنیا و همکاران

 اقدامات مؤ ثری در پیشگیری از انحراف از،درسلتی انجام شود
 کاهش ریسک و افزایش ضریب ایمنی و اطمینان، اهداف پروژه
 استفاده از این، بر این اساس.پروژهها صلورت خواهد پذیرفت
روش تلفیقی برای ارزیابی ریسکهای پروژههای ساخت و ساز
و به عنوان جایگزینی برای سلللایر روشهای ارزیابی ریسلللک
پیشللنهاد می گردد؛ زیرا به نظر می رسللد که این روش بتواند
 عوامللل،تحولی عظیم را در نزدیلک کردن دیلد مللدیران پروژه
. و سایر واحدهای پروژه ایجاد نمایدHSE
تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان کمال تشکر خود را از مدیر عامل
شللرکت ثامن سللازه عرش و عوامل این شللرکت جهت ارائه
نظرات و همکاری بی دریغ به منظور پیاده سللازی این مطالعه
در پروژه طرح توسللعه مجلس شللورای اسللالمی ایران اعالم
.می دارند

توجه به وزن هریک از پارامترهای مورد ارزیابی ارائه شده است؛
اما پهوهشللگران دیگر میتوانند به روش لنسللازی ابعاد دیگر این
روش و بررسلللی سلللاختلار ارائه شلللده و انطباق آن با سلللایر
 وOPM3 ،PRINCE2 اسلللتلانلداردهای مدیریت پروژه مانند
 اجرای کاربردی آن در سایر پروژهها و استفاده از،ISO 16001
 در پللاسللل بهتر بلله ریسلللکهللایPMBOK ارزیللابی کمی
.اولویتبندیشده بپردازند
نتیجهگیری
نیلاز بله انجلام مدیریت و ارزیابی ریسلللک در پروژههای
سللاخت و سللاز به منظور رسللیدن به اهداف تعیینشللده برای
 کاهش پیامدهای انسانی و مالی،  تضلمین بقای سازمان،پروژه
.و جللب رضلللایت مشلللتریان امری اجتنابناپذیر میباشلللد
اولویلتبنلدی ریسلللکها براسلللاس تمامی ابعاد تأثیرگذار بر
 امری ضللروری اسللت؛ زیرا اگر این کار بهHSE ریسللکهای
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