
 

 

Copyright © 2018 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 4, Issue 4, Winter 2018, Pages: 47-58  

 

                                                                                         : ------ 
 

Combined Health, Safety, and Environment Risk Assessment Model 

Based on Project Management Body of Knowledge Project 

Management Guide 

Ehsan Jafarnia1, Ahmad Soltanzadeh2,*, Samira Ghiyasi3 

1 MSc Student, Department of Health, Safety, and Environment, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Central 

Tehran Branch, Tehran, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Occupational Hygiene Engineering, Faculty of Health, Research Center for 

Environmental Pollutants, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran 
3 Assistant Professor, Department of Environmental Engineering, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, 

Iran 

* Corresponding Author: Ahmad Soltanzadeh, Department of Occupational Hygiene Engineering, Faculty of Health, Research 

Center for Environmental Pollutants, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran. Email: soltanzadeh.ahmad@gmail.com 

 

Abstract 

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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 ک بهداشت، ایمنی و محیط زیستسدل تلفیقی ارزیابی ریم                                                                      

 

 : ------------- 
 

( براساس استاندارد HSEک بهداشت، ایمنی و محیط زیست )سدل تلفیقی ارزیابی ریم

 PMBOKمدیریت پروژه  راهنمای

 3سمیرا قیاسی، ،*2زاده، احمد سلطان9احسان جعفرنیا
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 20/12/1316 تاریخ پذیرش مقاله:

  چکیده

منظور کاهش حوادث، رسیدن هساز بو  ساختهای ضرورت انجام مدیریت ریسک در پروژه سابقه و هدف:

 ؛باشدیناپذیر مبسازمان و جلب رضایت مشتریان امری اجتنا یشده برای پروژه، تضمین بقانبه اهداف تعیی

 PMBOKشده در حعنوان جزئی از مبحث کالن ریسک مطرهریسک ب توجه به موضوع مدیریت بنابراین

(Project Management Body of Knowledge )های مرتبط تواند در شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسکمی

 سزایی داشته باشد.نیز نقش بهHSE (Health, Safety, Environment )با 

 2216-2210در سال تحلیلی  -یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی در چهارچوب این مطالعه ها:مواد و روش

و های کالن ساخت پروژه یکی ازدر  HSEریسک نوع ریسک در چهار دسته  33تجزیه و تحلیل  و با هدف

مبنای این ارزیابی ریسک تلفیقی، ماتریس ریسک . طراحی و اجرا شد PMBOKبا رویکرد استاندارد سازی 

 شامل: فاکتور احتمال وقوع و شدت پیامد بود.

WBS ( Breakdown Workموجود در  EHSهای ریسکنتایج نشان داد که در بین چهار گروه  ها:یافته

Structure) ، ریسک  ،شرایط اضطراریهزینه پروژه، کیفیت وHSE و ساز های ساخت مرتبط با هزینه پروژه

 HSE افسر و کارشناس سرپرست، جذب جهت هزینه تخصیص در سطح ریسک بسیار باال قرار گرفت و عدم

 خطر ارزیابی شد.عنوان باالترین منبع پروژه به فازهای تناسب به

، ارائه نگرش HSEگاه مدیران پروژه و عوامل یدکردن دکاین مطالعه با ایجاد تحول در نزدی گیری:نتیجه

های کارگیری حوزههپروژه و ب های کالن پروژه، بررسی ابعاد مختلف پیامد حوادث درنوین در شناسایی ریسک

ای هجایگزین مناسبی برای ارزیابی ریسکعنوان بهتواند یدر ارزیابی ریسک م PMBOK استانداردمختلف 

 .معرفی گردد و صنایع مشابهصنعت این متداول در 

 

 PMBOK ؛HSE؛ صنعت ساخت و ساز ؛استاندارد ؛ارزیابی ریسک واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
امروزه یکی از علل اصلللی رشللد و توسللعه اقتصللادی هر   

و  ، سلللاختهای عمرانیای موفقیت در پیشلللبرد پروژهجامعه

که تحقق  استهای الزم در آن جامعه و ایجاد زیرساخت سازی

ها فن و تخصللص الزم در حوزه مدیریت این پروژه مندنیاز آن

 اندهمتعددی ایجاد شد یاستانداردها ،. در این زمینهباشلد می

 1بر است. این استاندارد ها از آنیکی  PMBOKد که استاندار

مدیریت یکپارچگی پروژه،  :حوزه اصلللی مدیریت پروژه شللامل

 ملدیریلت محلدوده پروژه، ملدیریلت زملان، ملدیریت هزینه،       

ملدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسلللانی، مدیریت ارتباطات،  

های حوزه .]1[کید دارد أمدیریت ریسک و مدیریت تدارکات ت

باشند. کیفیت و ریسلک از اهمیت ویهه و خاصی برخوردار می 

تواند می PMBOKدیریت ریسک در ، مPenderبراساس نظر 

 حوزه مدیریت پروژه ایجاد نماید.در را افق بسلللیار وسلللیعی  

ترین ارکان پروژه کلیدی امدیریت ریسلللک از این جهت که ب

یعنی هزینله، زملان و کیفیلت ارتباس بسلللیار تنگاتنگی دارد    

نقش بسیار  آنتواند در پیشلبرد اهداف پروژه و سلودآوری   می
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 انو همکار جعفرنیا

 . ]2[ زیادی داشته باشد

فرد آن از ساز به دلیل ماهیت منحصربه و صلنعت سلاخت  

د شویترین صنایع در جهان محسوب مپرحادثهو خطرسازترین 

 و های ساختزا در پروژهوجود حوادث شلللی آسلیب   .]6-3[

مانند سلقوس از ارتفاع و للزیدن، پرتاب اشیا، سایش و  سلازی  

عالوه آیند که ه حوادث این صنعت به شمار میتصادف از عمد

هلای مسلللتقیم و سیرمسلللتقیم و پیامدهای   بر اینکله هزینله  

د، پیامدهای دیگری همچون ناجتملاعی نلاگواری را در پی دار  

های حقوقی، تخریب وجهه سلللازمان، کاهش کیفیت پیگیری

توجه به  . در این راستا،د داشتنرا به دنبال خواه سیرهپروژه و 

ها نقش سللازمان ورییافتن و بهرهبرتریتواند در می موارداین 

بنابراین، مدیریت و ارزیابی ؛ ]0[ بسللیار زیادی داشللته باشللد 

عنوان یک رکن اسللاسللی جهت شللناسللایی تمامی  ریسللک به

تواند ( میHSEهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست )ریسلک 

 براین،عالوهیاری نماید.  هاآنها را در کشف نقاس بحرانی پروژه

ها براسللاس سللطح  بندی آنکشللف این نقاس بحرانی و طبقه

 های مناسلللب مانند ثری در ارائله پاسللل  ؤنقش م ،ریسلللک

 ساز خواهد  و سلازی محیط ساخت اقدامات پیشلگیرانه و ایمن 

  .]1،3[ داشت

هلای اخیر تحقیقلات زیلادی در حوزه مدیریت    طی سلللال

 چندینپروژه صورت پذیرفته است که خروجی آن  HSEریسک 

معایب  دارایکه هر کدام  باشدمیمدیریت ریسک  مختلفمدل 

مل در حوزه أاما نکته قابل ت ؛]11،21[هسلللتند و محلاسلللنی  

های شاین است که چرا با وجود رو پروژه HSEمدیریت ریسک 

های مختلف، اتفاق قابل توجهی همتعدد ارزیابی ریسللک در پروژ

و  ؟ه استرخ ندادها شللدن ریسکلپیشلگیری از بالفع  منظوربه

های عمرانی چشللمگیر اینکه چرا کاهش حجم حوادث پروژه نیز

 توانمیال ؤپاسلل  به این سلل برای ؟اسللت هتوجه نبود و یا قابل

دلیل عمده آن فقدان زبان مشترک بین مدیریت شاید  که گفت

و سایر واحدها با واحد  (سلرپرسلت کارگاه   و مدیر پروژه)پروژه 

HSE باشد . 

شلامل: شلناسایی، ارزیابی و کنترل    HSEمدیریت ریسلک  

 Project) سللسلله مدیریت پروژه ؤم .]12[باشللد ریسللک می

Management Institute) در راهنمایPMBOK   شلللش فاز

 ، تحلیلریزی مدیریت ریسللک، شللناسایی ریسکبرنامهشلامل:  

ک ریزی پاس  به ریسکیفی ریسلک، تحلیل کمی ریسک، برنامه 

 ژهپرو ریسللک یند مدیریتابرای فررا و نظارت و کنترل ریسللک 

با  اسللت سللعی شللده پهوهشدر این  .]13[تعریف نموده اسللت 

 HSEکردن مفاهیم مدیریت پروژه با مدیریت ریسلللک کنزدیل 

 HSEها در حوزه شلللاهد ایجاد زبان مشلللترک در تمامی واحد

بنابراین، این مطالعه با هدف تبیین سلللاختار مدیریت  ؛باشلللیم

زی سللاهمسللان ،PMBOKعنوان یک حوزه مهم در هریسللک ب

 ارزیابیو ارائه مدلی تلفیقی جهت  HSEمدیریت ریسک پروژه و 

و به اجرا گشلللته طراحی  PMBOKبراسلللاس  HSEریسلللک 

 درآمده است.
 

 هامواد و روش
ر دتحلیلی  -یک بررسلی توصیفی در چهارچوب این مطالعه 

سازی و  پروژه کالن ساختارتباس با یک در  2216-2210سال 

 ابیارزیدر ایران با هدف تلفیق و ارائه یک الگوی کاربردی برای 

 PMBOKساختار مدیریت ریسک  مبنایبر  HSEهای ریسک

براسللاس سللاختار حاکم بر این پهوهش،   .گردید اجراطراحی و 

 نمودنارزیابی ریسلک شلامل: شلناسایی منابع ریسک، مشخص   

گیری فاکتورها و معیارهای ماتریس ریسلللک، سلللنجش و اندازه

براسللاس اسللتاندارد   HSEهای فاکتورها و ارزشللیابی ریسللک 

 بود.  PMBOKمدیریت پروژه 

 ک برمدیریت ریسگونه که در بخش مقدمه بیان شد، همان

شلللش مرحللله دربرگیرنللده  PMBOKمبنللای اسلللتللانللدارد 

گویی پاسخارزیابی کیفی، ارزیابی کمی،  ریزی، شلناسایی، هبرنام

براساس اهداف این  .استنظارت و کنترل ریسلک  و به ریسلک  

ه س تنها در این مقالهباشد، یمطالعه که شلامل ارزیابی ریسک م 

  ارائه کیفی ارزیابی ریزی، شلللناسلللایی وهگلام ابتلدایی برنلامل    

 شده است.

 

 ریسک ریزیبرنامهگام اول: 
نکات  :ها که شللاملریزی با اسللتفاده از ورودیدر گام برنامه

های هر فرد ها و مسلللولیتمشللی، نقشطدر خ HSEمرتبط با 

شللده در سللیسللتم  نهای اجرایی تدویو روش HSEنسللبت به 

شود. مییند مدیریت و ارزیابی ریسک آساز افر ،باشدمدیریتی می

جلسلللات  شلللامل: ابزار و تکنیک مورد اسلللتفاده در این مرحله

، HSEشللده با حضللور مدیر پروژه، مدیر  یریزمسللتمر و برنامه

کارشللناسللان ریسللک و واحدهای دخیل در حوزه اجرا از قبیل  

 نیز خروجی این مرحله. نفعان کلیدی بودبرق، مکلانیلک و  ی  

 :شلللامل HSEسلللک محتوای برنامه مدیریت ری عبارت بود از:

جلسه در مدیریت  یمتدولوژی، نقش و مسلولیت هریک از اعضا

و تناوب زمانی  HSEبندی مدیریت ریسک ه، بودجHSEریسک 

دهی در بیند مدیریت ریسلللک در پروژه، نحوه ضلللریاانجام فر

ارزیابی کمی و کیفی ریسللک، سللاختار ماتریس ارزیابی ریسللک 

HSE قالب گزارش مدیریت ریسک ،HSE های نجام پیگیریو ا

. در ]HSE ]11الزم تا حصلول اجرای سیستم مدیریت ریسک  

یند مدیریت ریسک و تمامی مواردی اساختار و قالب فر ،این فاز

اختالف ایجاد  HSEکه ممکن اسللت بین تیم مدیریت ریسللک 

نماید مورد بحث قرار گرفت و بر این اسللاس تمامی ابعاد فرایند 

  شد.صورت یکپارچه ارائه هب HSEمدیریت ریسک 
 

 منابع ریسک شناسایی :دوم گام

 HSEهای یند شلناسلایی ریسک  افر دربرگیرنده مرحلهاین 

. در این مرحله بود و سلاز مورد مطالعه سلاخت   موجود در پروژه
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های شلللنلاخلت دقیق و صلللحیح اهداف پروژه و ریسلللک   بله  

اهداف  بود تابنابراین الزم  ؛ها پرداخته شلللدتهلدیلدکننلده آن   

HSE تعریف گردد. دیدگاه اکثر مدیران  شلکل صحیح ه پروژه ب

یک دیدگاه منفی و  ،بله ریسلللک  HSEپروژه و حتی ملدیران  

اما نکته قابل توجه این اسلللت که برخی از باشلللد؛ میتهدیدی 

فرصلللت برای یک عنوان هتوانند بمی HSEهای حوزه ریسلللک

 HSEبرای مثال اجرای تمامی قوانین  ؛سلللازمان قلمداد گردند

های نتواند در کاهش نرخ بیمه، تشلللویق توسلللط سلللازما یم

رفته کاری، تمربوطه، ایجاد انگیزش شللللی، کاهش زمان ازدسلل

ذار ثیرگأکلاهش ضلللایعات و تحویل پروژه پیش از موعد مقرر ت 

یند اباشد. نکته قابل توجه در این بخش این است که ورود به فر

عموماً براسللاس فعالیت، تجهیز،  HSEهای شللناسللایی ریسللک

حال آن که باشللد؛ می های مختلف دیگریا مدل و ردیابی انرژی

ارائه  HSEهای کدر این مطالعه افقی نو جهت شلناسلایی ریس  

 یند شناساییارود به فرنگاه ما برای و اساس اینشلده اسلت. بر   

 امبنو بر همین  بودنگلاهی بلا رویکرد مدیریت پروژه    ،ریسلللک

موجود در  HSEهای ریسللک: شللامل گروه 11ها در ریسللک

WBS هللای ریسلللک ، پروژهHSE  مرتبط بللا هزینلله پروژه و

ریسللک واکنش ، مرتبط با کیفیت HSEهای ریسللک، تدارکات

، HSEحوزه  درهای مدیریتی ریسللک، در شللرایط اضللطراری 

در فاز  HSEهای ریسک، مرتبط با منابع انسلانی  HSEریسلک  

های ریسلللک، در فازهای عملیاتی HSEهای ریسلللک، طراحی

مرتبط با تلییرات  HSEهای ریسلللک، HSEحقوقی مرتبط با 

 های مربوس به ارتباطاتریسلللکو  یا شلللیوه اجراو در فناوری 

الزم به  کر اسلللت که به دلیل . ]11[ند بنلدی شلللد متقسلللی

شده، در این مقاله تنها چهار فگروه ریسکی تعری 11گستردگی 

موجود در  HSEهای ریسک: ها شاملترین ریسلک مورد از مهم

WBS ،های ریسللکHSE های مرتبط با هزینه پروژه، ریسللک

HSE  ریسللک واکنش در شللرایط اضللطراری  ومرتبط با کیفیت

 تجزیه و تحلیل شدند.پروژه 

 

 پروژه  WBSموجود در  HSEهای ریسک
یند مدیریت ریسللک اعموماً در فر هایی کهیکی از ریسللک

ثیر منفی در أشللود و عدم توجه به آن موجب تنادیده گرفته می

بروز حوادث  نجر بهشلللده پروژه و در نهایت مفبندی تعریزمان

 ؛پروژه اسلللت WBSها در گردد، عدم پرداختن به ریسلللکیم

انجام  ،شده از سوی اداره کارهطور مثال با توجه به الزامات ارائهب

آموزش تخصللصللی کار در ارتفاع برای کلیه پرسللنل شللاسل در  

حال اگر این موضوع  باشلد؛ میارتفاع پیش از شلروع کار الزامی  

برای آن و الزام مربوس توان یراحتی مهب ،شود مشاهده WBS در

 .]11[ ریزی کردبه این مورد برنامه
 

 مرتبط با هزینه پروژه HSEهای کریس
یکی از عملده علل   انلد کله  دادهمطلالعلات مختلف نشلللان   

گذاری پروژه در بحث سللرمایه ،سلاز و  ای حوادث سللاختریشله 

اختصللا   بهعدم تمایل مدیران برای مثال  ؛اسللت HSEحوزه 

هزینه در بخش اجرای سیستم محافظت از سقوس و اجرای الیف 

 از یبسللیار تعل ،الین عمودی و افقی در نصللب اسللکلت فلزی

 .]16[ باشدداده در این فاز کاری میخحوادث ر
 

 مرتبط با کیفیت  HSEهای ریسک
آالت و حتی کیفیلت مصلللالح، تجهیزات، ماشلللین  یارتقلا 

ثیر عظیمی بر کاهش حجم حوادث أتجهیزات حفلاتلت فردی ت  

یکی از علل اصلی وقوع  مثال عنوانهب ؛خواهد داشلت و بالعکس 

حوادث در حوزه برشلکاری با سلنف فرز و اره آتشی، استفاده از   

کیفیت اسللت که موجب بروز حوادث ناگواری صللفحه سللنف بی

 .]11[ شودمی

 

 شرایط اضطراری  بهمربوط  HSEهای ریسک
ای از وقوع شلللرایط هیچ پروژهکه توان گفت به تحقیق می

رسللاندن لحداقهبرای ب باشللد؛ از این رومیاضللطراری در امان ن

ای جز توجه به چاره ،گونله شلللرایط خسلللارات نلاشلللی از این 

های موجود در این دسته های این حوزه نیسلت. ریسک ریسلک 

 ،. درمقابلدنتوانند هر سلازمانی را به مرز ورشلکستگی برسان  می

تواند تا حد قابل توجهی موجب می هاریسکاین مدیریت صحیح 

جمله  ه به سللازمان گردد. ازشللدکاهش خسللارت و آسللیب وارد

عدم اجرای طرح  ازتوان های قابل اشاره در این بخش میریسک

 (Emergency Response Plan)اضطراری  واکنش در شلرایط 

 .]11[یاد کرد 

 

 ریسکارزیابی کیفی  :سوم گام
شللده یهای شللناسللایاین گام شللامل ارزیابی کیفی ریسللک

دو عامل احتمال وقوع و میزان  باگیری هر ریسک باشد. اندازهمی

های ها در شیوهریسلک عموماً . ثیر بر اهداف پروژه ارتباس داردأت

ثیر آن بر نیروی انسانی أبه میزان ت HSEزیابی ریسک رمختلف ا

 سازمان تر براساس تعریفو یا در دید وسیع شلوند میشلناخته  

 ISO (International Organization forجهانی اسللتاندارد 

Standardization ،)های با پتانسیل آسیب به تجهیزات ریسک

 ؛]10[ کنندیرا نیز جزئی از ریسک اطالق مهای مالی و خسارت

تحمیل هزینه به : آیتم مختلف شللامل 0حاضللر  پهوهشاما در 

، ثیر بر کیفیت تحویل پروژهأبندی پروژه، تثیر بر زملان أپروژه، تل 

های حقوقی و کیفری، اهمیت ه سلللازمان، مجازاتهتخریب وج

اشی برای سنجش پیامد نثیر بر نیروی انسانی أنیروی انسانی و ت

کار گرفته شللده اسللت. الزم به  کر به شللدن ریسللک لاز بالفع

های ثیر هریک از آیتمأتکله علامل احتمال و میزان    بلاشلللد می

به دلیل براین عالوه اند.هبندی شللدهشللدت در پنج سللطح طبق 

ب یثیر تمامی فاکتورهای مذکور برای پروژه، ضرأنبودن تنیکسا

براسللللاس نظر خبرگللان  WF(Weighting Factor) وزنلی 
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 انو همکار جعفرنیا

نفر از متخصللصللان  12شللده توسللط ارائهبندی میانگین اولویت)

برای هر کلدام از هفلت حوزه پیلامدی     HSEفعلال در حوزه  

 RI کرشلده( تعیین شد تا براساس آن بتوان شاخص ریسک  

(Risk Indexب )آمده را نزدیک به واقعیت فرض نمود. تدسلله

در  1/2-1 معادل ضلللرایب مذکور اعدادبلاید عنوان نمود که  

نیز (. محاسللبه عامل شللدت 1نظر گرفته شللده اسللت )جدول 

صللورت گانه تهای هفبراسللاس میانگین وزنی هریک از آیتم

   .گیردمی

 
 ضرایب اختصاصی خبرگان برای پیامد وقوع حوادث :9جدول 

 (WF) ضریب وزنی آیتم پیامد

 10/2 پروژهتحمیل هزینه به 

 11/2 بندی پروژهنثیر بر زماأت

 30/2 ثیر بر کیفیت تحویل پروژهأت

 66/2 ه سازمانهتخریب وج

 11/2 های حقوقی و کیفریمجازات

 30/2 اهمیت نیروی انسانی

 12/2 ثیر بر نیروی انسانیأت

 
 ریسک ارزیابی ماتریس

 ISO 14971 (ISO Standard for theبراساس 

Application of Risk Management to Medical Devices) 

پهوهش در  .گردداطالق می ترکیبی از احتمال و شدت هریسک ب

ندرت  ه(، بUnlikelyبعید )احتمال به پنج سطح  حاضر

(Seldomگاه ،) به ( گاهOccasionalاحتما ،)ًال (Likely)  

  دارایپیامد نیز  .( تقسیم شده استDefiniteو قطعی )

(، متوسط Minor(، جزئی )Insignificantپنج سطح ناچیز )

(Moderate( بحرانی ،)Criticalو فاجع )باره (Catastrophic )

اینکه در این مطالعه پیامد حوادث براساس  ه. با توجه بباشدمی

آیتم پیامد  کرشده در  هفتهای پیامدی )میانگین مجموع آیتم

( در 1ها )جدول گام سوم؛ ارزیابی کیفی ریسک( در ضرایب آن

مجموع عدد  ،نظر گرفته شده است )منظور از عدد نهایی پیامد

 1در ضرایب وزنی در جدول  گانه ضربفتحاصل از پیامد ه

( و بیشترین آن 0/3)گردشده  60/3باشد که کمترین آن یم

، براساس نظر خبرگان ارتباس بین است( (3/13)گردشده  31/13

در نظر گرفته  2جدول  با و سطح پیامد مطابق آمدهدستبهعدد 

ماتریس ارزیابی ریسک در این مطالعه مطابق  ،شد. بر این اساس

 ترسیم شده است. 3جدول با 

 گیری ارائهعنوان معیار تصللمیمبندی ریسلک به برای سلطح 

ها ترین روشکی از متداولیاقلدامات کنترلی و پیشلللنهادی، از  

سطح شامل:  آنبندی نهایی حسطارائه ماتریس ریسک و جهت 

ریسک پایین )منطقه سبز با احتمال و پیامد کم(، سطح ریسک 

ک سطح ریس متوسط )زرد با احتمال و پیامد متوسط نسبتاً کم(،

 سیاربسطح ریسک و  )نارنجی با احتمال و پیامد نسبتاً زیاد( باال

نوع . ]13[اسلللتفاده گردید )قرمز با احتمال و پیامد زیاد(  بلاال 

 حوهریک از سطاساس پیشلنهادی در این مطالعه بر  هایپاسل  

عبارت هسللتند از:  1تا  1ترتیب از هبریسللک  چهارگانه ماتریس

)فاقد  "های موجود قابل مدیریت هستندها توسط رویهریسلک "

های دقیق و آگاهی نیاز به ایجاد روش" ،نترلی(نیلاز بله اقدام ک  

اقدام فوری مورد "، "اقلدام کنترلی اولویلت باالیی دارد  " ،"ددار

 ."نیاز است
 

 هایافته
منبع ریسک عمده برای  33 ،شناسایی منابع ریسک در گام

های سللازی در چهار گروه ریسللک و  این پروژه بزرگ سللاخت

HSE  شلناسایی و تشخیص داده   0تا  1شلده در جداول  اشلاره

های موجود در پروژه، ابتدا در مرحله ارزیابی کیفی ریسکشلد.  

های فاکتور میزان علددی فلاکتور احتمال وقوع و سلللپس آیتم  

 ،و بر این اسللاس گردیدشللدت و ضللرایب وزنی آن مشللخص   

برای ها بندی ریسکطبقه و دش( محاسبه RIشلاخص ریسلک )  

در چهار سلللطح گیری مدیریت ریسلللک تصلللمیم بندیاولویت

 شده صورت گرفت.اشاره

 

 ضرایب اختصاصی خبرگان برای پیامد وقوع حوادث: 2جدول 

 بار( فاجعه5) ( بحرانی8) ( متوسط3) ( جزئی2) ناچیز( 9) سطح پیامد

 16-3/13 1/12-1/11 2/3-12 1/6-1/3 0/3-6 عدد نهایی پیامد

 

 PMBOKماتریس ارزیابی ریسک تلفیقی براساس  :3جدول 

21 22 11 12 1 1 

وع
 وق
ال
تم
اح

 

22 16 12 3 1 1 

11 12 1 6 3 3 

12 3 6 1 2 2 

1 1 3 2 1 1 

1 1 3 2 1  

  شدت پیامد
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 ک بهداشت، ایمنی و محیط زیستسدل تلفیقی ارزیابی ریم                                                                      

موجود  HSE منبع ریسللک 11 ارزیابی هاییافتهبراسللاس 

شده با اولویت یریسلک شلناسای  منبع  هشلت  ،پروژه WBSدر 

ک ریسللمنبع  دو، ند )سللطح سلله(بود باال نیازمند اقدام کنترلی

منبع  یکو  )سللطح دو(های دقیق و آگاهی نیازمند ایجاد روش

)سللطح یک( بودند. قابل  کر ریسللک فاقد نیاز به اقدام کنترلی 

ها جرثقیلمجوز عدم تعیین زمان دریافت  هایریسک اسلت که 

سللللازی تمللامی ، عللدم تعیین زمللان جهللت ایمنWBSدر 

 ریزی،الین اسلللکلت فلزی، جایگاه بتن)الیف های کاریجایگاه

، عدم WBSشللروع در  از سللیسللات( قبلأاجرای ت و اجرای نما

ر کارگیری آن دهتعیین زمان صلحیح اجرای سیستم ارتینف و ب 

پروژه و عدم تخصلللیص زمان جهت اجرای  WBSفلاز اجرا در  

م سازی حریمبحث بیستم مقررات ملی ساختمان مبنی بر ایمن

دادند ها را به خود اختصللا  باالترین ریسللک WBSکارگاه در 

 .(1)جدول 

 

 پروژه WBSموجود در  HSEهای نتایج ارزیابی ریسک :8جدول 

 ارزیابی کیفی ریسک شناسایی ریسک

 عنوان ریسک

 پیامدهای وقوع ریسک

مد
یا

ی پ
های

د ن
عد

 

مد
یا

ح پ
سط

 

ال
تم

اح
 

ک
س

ری
ص 

اخ
ش

 

نه
زی

ه
 

ن
ما

ز
ی

ند
ب

 

ت
فی

کی
 

ن
ما

از
 س

هه
وج

 

ت
ازا

ج
م

ی
فر

کی
و 

ی 
وق

حق
ی 

ها
 

ی
سان

ی ان
رو

 نی
ت

می
اه

ی 
سان

ی ان
رو

 نی
بر

ر 
ثی

تأ
 

 12 3 1 01/13 1 2 3 1 3 3 3 ا هجرثقیلمجوز عدم تعیین زمان دریافت 

عدم تعیین زمان آموزش تخصصی ایمنی 

ر فعال د کارکنانکار در ارتفاع برای کلیه 

 ارتفاع 

2 2 1 3 2 2 1 61/11 3 3 1 

عدم تعیین زمان آموزش تخصصی جهت 

 هااپراتور و ریگرهای جرثقیل
3 3 3 1 1 2 1 03/12 1 2 3 

عدم تعیین زمان جهت اجرای آزمایشات 

استخدام )پرسنل شاسل در  هنگامادواری و 

مشاسل با ریسک باال در  و ارتفاع، اپراتورها

WBS) 

2 2 1 3 1 2 1 31/11 3 3 1 

عدم تعیین زمان جهت اجرای آزمایشات 

استخدام )پرسنل شاسل در  هنگامادواری و 

مشاسل با ریسک پایین  و ارتفاع، اپراتورها

 (WBSدر 

2 1 1 1 1 1 2 13/3 3 2 6 

سازی تمامی نعدم تعیین زمان جهت ایم

الین اسکلت فلزی، های کاری )الیفهجایگا

اجرای و  ریزی، اجرای نمانجایگاه بت

 WBSشروع در از سیسات( قبل أت

2 2 2 3 2 2 1 0/12 3 1 12 

 اجرای سیستمبرای عدم تعیین زمان صحیح 

  کارگیری آن در فاز اجراهارتینف و ب
2 2 1 1 3 1 1 11/12 1 3 12 

 1 3 3 20/11 1 2 3 1 1 1 2 ایمنی راهنمایی و رانندگی طرحعدم اخذ 

عدم اخذ مجوز جهت خروج و دفع ضایعات 

 های پروژه هو نخال
2 1 1 2 3 1 1 03/1 1 2 2 

اجرای مبحث  منظوربهعدم تخصیص زمان 

بیستم مقررات ملی ساختمان مبنی بر 

 سازی حریم کارگاه نایم

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 

 جایی حریم کارگاههانتقال و جاب

2 2 1 1 3 1 1 11/11 3 3 1 
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 انو همکار جعفرنیا

مرتبط با  HSEریسللک منبع  12نتایج ارزیابی براین، عالوه

ریسلللک منبع  پنج نشلللان داد کله هزینله پروژه و تلدارکلات    

 چهار، )سطح چهار( شده نیازمند اقدام کنترلی فوریشلناسلایی  

و ه( )سللطح سریسلک با اولویت باال نیازمند اقدام کنترلی  منبع 

 )سطحهای دقیق و آگاهی ریسک نیازمند ایجاد روشمنبع  یک

ریسلللک به عدم شلللاخص . در این بین باالترین باشلللنددو( می

 HSEتخصیص هزینه جهت جذب سرپرست، کارشناس و افسر 

مواردی ترتیب و بهبه تناسلب فازهای پروژه اختصلا  داده شد   

ایجللاد  ،عللدم پرداخللت بلله موقع حقوق بلله کللارکنللان مللاننللد

، عدم شللدههای محولهای شللللی و عدم تمرکز بر کاراسللترس

آالت ایمن و اسلللتاندارد )جرثقیل، نمین تجهیزات و ماشلللیأتل 

تللاورکرین، بللاالبر و تجهیزات بللا ریسلللک بللاال(، عللدم اجرای  

الین افقی و عمودی کامل فهای بهبود )اجرای سیستم الیهپروژ

مین فیوز حفلاظ جلان برای کلیه   أتل  و در فلاز اسلللکللت فلزی  

های نلامله  هعلدم دریلافلت بیمل     و HSEهلا( در حوزه  قتلابلوبر 

خطر برای مآالت و تماثالث، ماشللین شللخصمسلللولیت مدنی، 

مرتبط با هزینه  HSEدارای باالترین شلللاخص ریسلللک پروژه 

 (.1بودند )جدول  پروژه و تدارکات

 
 مرتبط با هزینه پروژه و تدارکات HSEهای نتایج ارزیابی ریسک :5 جدول

 ارزیابی کیفی ریسک شناسایی ریسک

 عنوان ریسک

 پیامدهای وقوع ریسک
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 ،به موقع حقوق به کارکنانعدم پرداخت 

ایجاد استرس شللی و عدم تمرکز بر 

 شدهکارهای محول

3 3 3 1 2 1 1 20/13 1 1 16 

معاینات ادواری برای عدم تخصیص هزینه 

 استخدامهنگام و 
2 2 1 3 1 1 1 11/12 1 3 12 

آالت ایمن و مین تجهیزات و ماشینأعدم ت

 استاندارد )جرثقیل، تاورکرین، باالبر و

 تجهیزات با ریسک باال(

3 3 3 1 2 2 1 20/13 1 1 16 

سازی ایمنی های فرهنفعدم اجرای طرح

 (کالس آموزشی و )تشویق، نصب پوستر
2 2 2 3 1 1 1 32/11 3 3 1 

های بهبود )اجرای عدم اجرای پروژه

الین افقی و عمودی کامل در سیستم الیف

مین فیوز حفاظ جان أت و فاز اسکلت فلزی

 ( هاقبرای کلیه تابلوبر

3 3 2 1 3 3 1 1/13 1 1 16 

های مسلولیت نامهعدم دریافت بیمه

 آالت ماشینو  مدنی، اشخا  ثالث
1 3 1 3 3 1 1 2/3 3 1 11 

دریافت گواهی جهت عدم تخصیص هزینه 

 آالت و تجهیزاتتمامی ماشینبرای سالمت 
3 3 3 1 3 2 1 06/13 1 3 12 

تجهیزات فردی برای عدم تخصیص هزینه 

مین توسط أاستاندارد و در صورت عدم ت

 تهیه برای کلیه پیمانکاران ،پیمانکار

2 2 1 3 3 1 1 66/12 3 2 6 

جذب برای عدم تخصیص هزینه 

به  HSEسرپرست، کارشناس و افسر 

 تناسب فازهای پروژه

1 3 2 1 1 1 1 16/11 1 1 21 

اجرای کامل برای عدم تخصیص هزینه 

 ارتینفسیستم 
2 2 1 1 3 1 1 11/12 1 3 12 

 



 
 

 

 9316 زمستان، 8، شماره 8، دوره ایحرفه بهداشت مهندسی مجله                                                                                                      58
 

 

 

 ک بهداشت، ایمنی و محیط زیستسدل تلفیقی ارزیابی ریم                                                                      

ریسک مرتبط با  سه منبع، 6های جدول براسلاس یافته 

مین جرثقیل و تاورکرین با طول عمر أعدم ت شللامل: کیفیت

سللال، عدم اسللتفاده از تجهیزات باربرداری دارای   12باالی 

 حمل دستگاه حفار انند)ارزش بار باال م استاندارد و باکیفیت

اسلللتفاده از لوله، بسلللت، رابط و سلللایر متعلقات  و به گود(

 )داربسلت سنگین از جمله داربست نما(  کیفیتداربسلت بی 

 نیازمند اقدام کنترلی فوری دارای بیشترین شاخص ریسک و

 دارای آالتماشین تأمین منبع ریسک عدم بودند. همچنین،

جاد ( نیازمند ایتاورکرین اسللتثنای به) المللیبین اسللتاندارد

ریسلللک  )سلللطح دو( بود. هشلللتآگاهی  های دقیق وروش

لی نیازمند اقدام کنترنیز  )سطح سه( با اولویت باالمانده باقی

 . بودند

 

 مرتبط با کیفیت HSEهای نتایج ارزیابی ریسک :6جدول 

 ریسکارزیابی کیفی  شناسایی ریسک

 عنوان ریسک

 پیامدهای وقوع ریسک
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مین جرثقیل و تاورکرین با أعدم ت

 سال 12طول عمر باالی 
3 3 3 1 1 2 1 03/12 1 1 16 

عدم وجود سیستم نت در 

 آالتنماشی
3 3 3 1 1 2 1 03/12 1 3 12 

الت استاندارد آمین ماشینأعدم ت

 تاورکرین(جز هالمللی )ببین
3 3 3 1 1 1 3 61/12 3 2 6 

مین تجهیزات برقی أعدم ت

 استاندارد
2 2 2 1 1 3 1 21/11 3 1 12 

مین تجهیزات جوشکاری و أعدم ت

 استاندارد برشکاری
2 1 3 3 1 2 1 10/12 3 1 12 

مین تجهیزات حفاتت أعدم ت

 استانداردو فردی باکیفیت 
2 2 1 3 3 1 3 06/1 3 3 1 

عدم استفاده از تجهیزات حفاتت 

 از سقوس باکیفیت
2 2 1 3 3 1 1 16/11 3 1 12 

های مفرتعدم استفاده از پل

 باکیفیت
2 2 2 1 1 2 1 13/11 3 3 1 

استفاده از تجهیزات باربرداری عدم 

 )ارزش دارای استاندارد و باکیفیت

حمل دستگاه حفار به مانند  بار باال

 گود(

3 2 2 1 1 3 1 30/12 1 1 16 

عدم استفاده از تجهیزات باربرداری 

دارای استاندارد و باکیفیت به 

 استثنا بند فوق

2 2 1 1 1 3 1 30/12 3 1 12 

ر رابط و سایاستفاده از لوله، بست، 

 کیفیتمتعلقات داربست بی

های سنگین از جمله ت)داربس

 داربست نما(

3 3 3 1 3 3 1 13/11 1 1 16 

استفاده از لوله، بست، رابط و سایر 

 کیفیتمتعلقات داربست بی

 سبک( هایت)داربس

2 2 1 3 2 3 1 0/12 3 3 1 
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 انو همکار جعفرنیا

نشلللان داد که از بین پنج  0جدول  هایبراین، یلافته عالوه

 اضطراری شرایط شناسایی اضطراری، عدم منبع ریسلک شرایط 

)سللطح   نیازمند اقدام کنترلی فوری پروژه ماهیت با متناسللب

ایجاد  به اضللطراری مانورهای ریزی برایبرنامه چهار( بود و عدم

)سطح دو( نیاز داشت. سه منبع ریسک  های دقیق و آگاهیروش

ود عدم وج، عدم تشکیل تیم واکنش سریع در پروژهدیگر شامل: 

با اولویت نیز  علدم وجود محل تجمع ایمن و  تجهیزات املدادی 

 . )سطح سه( دبودناقدام کنترلی  باال نیازمند

 
 مرتبط با شرایط اضطراری HSEهای نتایج ارزیابی ریسک :7جدول 

 ارزیابی کیفی ریسک شناسایی ریسک

 عنوان ریسک

 پیامدهای وقوع ریسک
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اضطراری عدم شناسایی شرایط 

 متناسب با ماهیت پروژه
3 3 3 3 1 1 1 10/12 1 1 16 

عدم تشکیل تیم واکنش سریع در 

 پروژه
3 3 3 3 1 1 1 10/12 1 3 12 

 12 3 1 23/13 1 1 1 1 3 3 3 عدم وجود تجهیزات امدادی

مانورهای برای ریزی هعدم برنام

 اضطراری
3 2 2 3 1 1 1 01/11 3 2 6 

 1 3 3 21/12 1 1 1 2 1 2 2 ایمنعدم وجود محل تجمع 

 

بحث
و سللاز دارای صللنعت سللاخت  HSEهای حوادث و ریسللک

ها و جراحات، نقص پیامدهای متفاوتی مانند انواع مختلف آسیب

هللای مسلللتقیم و هزینلله عضلللو و یللا حتی مرگ و همچنین

های کاری ها و گروهسیرمسللتقیم بسللیار زیادی برای سللازمان  

علل و عوامل مختلف بروز و  . تعیین]1، 11، 22[باشد مرتبط می

ها یکی از تعیین اهمیلت توجله و رسلللیلدگی به این ریسلللک   

های در پروژه HSE وضلللعیت بهبود برای اقلدامات  ترینمهم

و سللازی اسللت؛ بنابراین، نقش فرایند مدیریت ریسللک سللاخت 

سیار ها ببرای شناسایی منابع بالقوه و ارزیابی ریسک ناشی از آن

گونه حوادث نیز نشان مهم و بعضاً حیاتی خواهد بود. واکاوی این

داده اسلللت کله ضلللعف در فرایند و ماهیت مدیریت و ارزیابی  

و ساز به  و مهم حوادث سللاختای تواند از علل پایهریسلک می 

 .]3، 21[شمار آید 

در  HSEاگرچه مطالعات مختلف در زمینه ارزیابی ریسللک 

اند و سلاز و صلنایع وابسته و مرتبط انجام شده  صلنعت سلاخت   

ای و هایی که بتوانند منابع ریسللک پروژه؛ اما پهوهشللی]3، 11[

های کالن را از نگاه مدیریت پروژه ارزیابی نمایند، محدود ریسک

 یاامدهیپ باعث توانندیم ایپروژه منابع ریسلک این باشلند.  می

 در یاسیسل  یحت و یاجتماع ،یاقتصلاد  ،یانسلان  دیشلد  و مهم

  .شوند ساز و ساخت بزرگ یهاهپروژ

طور سیرمسلللتقیم بلله اگرچلله در برخی از مطللالعللات بلله

های آموزشلللی، تعمیرات، نگهداری و کیفیت وسلللایل ریسلللک

 HSEحفاتت فردی، ارتقای نگرش و درک سرپرستان در زمینه 

و نیز کیفیت تجهیزات در پیشلللگیری از وقوع حوادث پرداخته 

شللده برای ؛ اما براسللاس الگوی طراحی]3، 11، 22[شللده اسللت 

های پهوهش حاضلر، ارزیابی ریسلک برای چهار دسته از ریسک  

 موجود HSE هایریسک و ساز شامل:های سلاخت  کالن پروژه

 و کیفیت پروژه، هزینه با مرتبط HSE هایریسللک و WBS در

منبع ریسللک در این چهار  33اضللطراری و  شللرایط در واکنش

 دسته شاید برای اولین بار انجام شده باشد.

دو نکته مهم، کاربردی و جدید دیگر در این پهوهش، توجه 

در  HSEبه عوامل تأثیرگذار بر وزن ریسک ناشی از منابع خطر 

و ساز بود. نکته قابل توجه دیگر در بخش مهمی صنعت ساخت 

باشد؛ ها میبودن آنبعدیشلده، تک ای ریسلک انجام هاز ارزیابی

معنا که تنها به عامل شلدت و احتمال پرداخته شده است.  بدین

دهند که فاکتورهای هلای برخی از مطلالعات نشلللان می  یلافتله  

باشلللند. تأثیر تلأثیرگذار می  HSEمتفلاوتی بر میزان ریسلللک  

و همکاران  Jusoffبر کیفیت در پهوهش  HSEهلای  ریسلللک
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 Gambateseدر مطالعه  بر هزینه HSEهای ، تأثیر ریسک]23[

بر نیروی انسانی در  HSEهای و تأثیر ریسلک  ]21[و همکاران 

هایی از این مطالعات نمونله  ]21[و همکلاران   Garrettپهوهش 

 باشند. می

های این مطالعات، نتایج بررسلللی عالوه بر توجله به یافته 

و سللاز مقوله مدیریت و ارزیابی ریسللک در صللنعت سللاخت  

بیانگر این مسأله  PMBOKبراساس استاندارد مدیریت پروژه 

 رتأثی پروژه، بر هزینه مهم بود کله پارامترهایی مانند تحمیل 

 وجهه پروژه، آسلللیب به اعتبار و کیفیلت  و بنلدی زملان  بر

انسللانی  نیروی آسللیب و انسللانی نیروی جایگاه سللازمان،

های ساخت و ساز پیامدهای انکارناپذیر وقوع حوادث در پروژه

براین، نکته حائز اهمیت در مسأله ارزیابی . عالوه]11[هستند 

شلللده این ریسلللک در ارتبلاس بلا هریلک از پارامترهای بیان   

بلاشلللد کله میزان تأثیر هریک از این پارامترها متفاوت از   می

بلاشلللد؛ برای مثال بدیهی اسلللت که میزان تأثیر   دیگری می

بر احوادث بر نیروی انسللانی با تأثیر همان حادثه بر کیفیت بر

نبلاشلللد؛ از این رو وجود ضلللرایب وزنی جهت تعیین میزان   

یافتن به نتیجه اهمیت هر عامل امری مهم برای تضمین دست

 .  ]3، 1[بخش است اطمینان

های برخی از مطلعات، نتایج پهوهش هملاهنلف بلا یلافته    

شده در گروه ریسللک اشارهحاضلر نشلان داد که از بین چهار   

منبع  1 ،منبع ریسک مورد مطالعه 33و از بین  0تا  1جداول 

 سلرپرست،  جذب برای هزینه تخصلیص  ریسلک شلامل: عدم  

 تأمین پروژه، عدم فازهای تناسب به HSEافسلر   و کارشلناس 

 اجرای اسلللتاندارد، عدم و ایمن آالتملاشلللین  و تجهیزات

 یعمود و افقی الینالیف سیستم اجرای مانند بهبود هایپروژه

 لیهک برای جان حفاظ فیوز تأمین فلزی و اسکلت فاز در کامل

 صشخ مدنی، مسلولیت هاینامهبیمه دریافت ها، عدمتابلوبرق

 و کارکنان حقوق موقع به پرداخت آالت، عدمماشللین ثالث و

 و جرثقیل تأمین تمرکز، عدم عدم و شللللی اسللترس ایجاد

 تجهیزات از استفاده سلال، عدم  12 زیر عمر طول با تاورکرین

 ت،بس لوله، از باکیفیت، استفاده و اسلتاندارد  دارای باربرداری

 شللناسللایی کیفیت و عدمبی داربسللت متعلقات سللایر و رابط

پروژه دارای ریسک باالیی  ماهیت با متناسب اضطراری شرایط

 .]0[بودند 

های مسلتقیم و سیرمستقیم  تأثیر حوادث بر تحمیل هزینه

بر هزینه  HSEهای ای از پیامد وقوع ریسللکبر پروژه، گوشلله

های ترین مصداقیکی از شفافگردد؛ بنابراین، پروژه قلمداد می

زیرا عدم  باشللد؛میدر بخش هزینه پروژه  HSEهای ریسللک

موجود های رعایت تمهیدات ایمنی و مدیریت صللحیح ریسللک

پروژه  رهای سلللنگین مالی بهزینهتحمیل  توانلد منجر به می

توان به ها میهطور مثلال برای درک بهتر این هزینل  هبل  گردد؛

، HSEهای ناشللی از عدم رعایت مقررات مواردی چون جریمه

های های پزشکی، افزایش نرخ بیمه، هزینهدیه، سرامت، هزینه

ی، خسلللارت به سیرمسلللتقیم ناشلللی از کاهش راندمان کار 

های این مطالعه نشان یافته .]26[ اشاره نمود سیرهتجهیزات و 

بندی داد کله توجله بله فلاکتور هزینله در ارزیلابی و اولویلت       

باشلند. شایان  کر است که  ها بسلیار حائز اهمیت می ریسلک 

 افسر و کارشناس سرپرست، جذب برای هزینه تخصلیص  عدم

HSE باالترین 21پروژه با شاخص ریسک  فازهای تناسب به ،

شده را به خود منبع ریسللک ارزیابی 23نرخ ریسلک در میان  

 اختصا  داد.

تواند شللاخص ریسللک که می از پیامد حوادث ینوع دیگر

و سللاز  های سللاخت بندی پروژهثیر بر زمانأت آن را باال ببرد،

روژه را با شلللده برای پفبندی تعریتواند زمانکله می اسلللت 

توان به اسللاس می اینرو نماید. بر ههای اسللاسللی روب چالش

 رد وقفهایجاد کلیدی پروژه و  یاز قبیل مرگ اعضا هایینمونه

تن رفنجدید، ازبی نیرویتا جایگزینی  ویفعلالیلت مربوس به   

یا نقص عضلللو و  روحیله کلاری در بین کلارکنان در اثر فوت   

تعمیر و زمان وقفه تا ایجاد همکلاران، آسلللیب به تجهیزات و  

و یلا حتی توقف طوالنی مدت   اتکلارگیری دوبلاره تجهیز  هبل 

صالح به دلیل عدم رعایت ضوابط های  یپروژه توسلط ارگان 

HSE 20[د اشاره نمو[. 

ثیر بر کیفیلت تحویل پروژه یکی دیگر از پیامدهای وقوع  أتل 

فیت کیدر مقاالت مختلف به ارتباس تنگاتنف  و باشدمیحوادث 

پرداخته شلده اسلت. به همین دلیل است که در برخی    HSE با

از دپارتمان  HSEجای اسلللتفاده از دپارتمان هها باز سلللازمان

QHSE (Quality, Health, Safety, Environmen و یللا )

 ,QHSEI (Quality, Health, Safetyدپلللارتلللملللان  

Environment & Insurance سلللقوس . شللود می( اسلللتفاده

ع از این نو ایعنوان نمونهبهتواند تاورکرین و آسلیب به سازه می 

. از جمله موارد دیگر پیامد وقوع ]23[پیلاملد محسلللوب گردد   

تواند هر سلللازمانی را از پای درآورد، وقوع حوادثی حادثه که می

از وقوع  پسدهد و قرار می رتأثیاسلت که وجه سازمان را تحت  

 اها دیگر حاضر به همکاری بها و یا شلرکت سلازمان  ،آن حوادث

تواند یک سازمان را دیده نخواهند بود. این امر میهشرکت حادث

 به مرز ورشکستگی و یا حتی انحالل بکشاند. 

ه ک نکته قابل توجه دیگر در حوزه نیروی انسللانی این اسللت

رخ حلادثه برای یک کارگر سلللاده و سیرفنی   برخی از مواقع در

اتفاق یا مدیرعامل و و گلاه این حادثه برای مدیر پروژه   دهلد می

پیامد حادثه در دو حالت  کرشللده با که . بدیهی اسللت افتدمی

و وخامت حادثه از مرگ تا آسلللیب باشلللد می متفاوت یکدیگر

 شود. را شامل میجزئی 

ای در ارزیابی مالحظه اگرچله در این مطلالعله نوآوری قابل   

مدیریت پروژه  PMBOKبر مبنای اسلللتاندارد  HSEریسلللک 

ها، منابع ریسللک براسللاس ساختار بندی ریسلک شلامل: دسلته  

و سلللاز، نگرش  های سلللاختهای پروژهمدیریت پروژه و ویهگی

کاربردی و نو در ارزیابی شللدت و پیامد منابع ریسللک و اهمیت 
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 انو همکار جعفرنیا

ی مورد ارزیابی ارائه شده است؛ توجه به وزن هریک از پارامترها

سللازی ابعاد دیگر این نتوانند به روشللدیگر می اما پهوهشللگران

سلللایر شلللده و انطباق آن با سلللاختلار ارائه  بررسلللی و روش

و  PRINCE2 ،OPM3مانند  اسلللتلانلداردهای مدیریت پروژه  

ISO 16001،  ها و استفاده از در سایر پروژه کاربردی آناجرای

هللای در پللاسللل  بهتر بلله ریسلللک  PMBOKارزیللابی کمی 

  بپردازند.شده یبنداولویت
 

 گیرینتیجه
های هریسلللک در پروژ و ارزیابی نیلاز بله انجلام مدیریت   

شللده برای نمنظور رسللیدن به اهداف تعییهسللاخت و سللاز ب

 ، کاهش پیامدهای انسانی و مالیسازمان یپروژه، تضلمین بقا 

باشلللد. یناپذیر مبو جللب رضلللایت مشلللتریان امری اجتنا  

تأثیرگذار بر تمامی ابعاد  براسلللاسها بنلدی ریسلللک اولویلت 

به  این کار اگر ؛ زیراامری ضللروری اسللت  HSEهای ریسللک

ثری در پیشگیری از انحراف از ؤم اتاقدام ،درسلتی انجام شود 

، کاهش ریسک و افزایش ضریب ایمنی و اطمینان اهداف پروژه

این اساس، استفاده از این بر صلورت خواهد پذیرفت.  ها پروژه

 و سازهای ساخت های پروژهروش تلفیقی برای ارزیابی ریسک

های ارزیابی ریسلللک سلللایر روشی برای جایگزینعنوان و به

تواند ب رسللد که این روشگردد؛ زیرا به نظر میپیشللنهاد می

کردن دیلد مللدیران پروژه، عوامللل  کدر نزدیل را تحولی عظیم 

HSE  پروژه ایجاد نماید.و سایر واحدهای 

 

 تشکر و قدردانی
وسیله نویسندگان کمال تشکر خود را از مدیر عامل بدین

شللرکت ثامن سللازه عرش و عوامل این شللرکت جهت ارائه  

سللازی این مطالعه منظور پیادهدریغ بهنظرات و همکاری بی

ایران اعالم در پروژه طرح توسللعه مجلس شللورای اسللالمی  

 دارند.می
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