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چکیده
صنعت ساختوساز يکي از خطرناکترين صنايع از نظر تلفات مربوط به کار ،نرخ آسيبديدگي و پرداخت غرامت به کارگران
شناخته شده است .حوادث اين صنعت ناشي از ناکارآمدي روشهاي متعارف ارزيابي خطر و همچنين اجراي فعاليتهاي بدون
درنظر گرفتن استانداردهاي ايمني است که تأثير عمدهاي را بر سالمت و ايمني کارکنان ميگذارد .بنابراين ،شناسايي و ارزيابي
خطرات و ريسکها يک گام ضروري در اين صنعت بوده و تجزيه و تحليل ايمني يک اقدام مؤثر و فعال براي شناسايي ،ارزيابي
و کنترل خطرها در روشهاي صنعتي است .اين مقاله از روش سيستماتيک و يکپارچه روش تحلیل سلسله مراتبی-روش تحلیل
پوششی دادهها ( )AHP-DEAبراي ارزيابي خطرهاي ايمني استفاده ميکند .در مطالعه موردي کارگاههای ساختماني متعارف
ايران ،بیست فعاليت داراي پتانسيل خطر ،ده حادثه ناشي از اين فعاليتها و دوازده عامل بروز حادثه شناسايي شدند و با استفاده
از قضاوت متخصصان ایمنی و ناظران پروژه ،از طريق پرسشنامه مورد ارزيابي قرار گرفتند .در نهايت ،فعاليتهاي گودبرداري و
کار در ارتفاع به عنوان پر خطرترين فعاليتها از نظر ايمني شناخته شد و راهکارهايي نیز برای بهبود و پيشگيري از حوادث ناشي
از اين فعاليتها ارائه گرديد.
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تجزيه و تحليل ريسکهاي ايمني پروژههای ساختمانی با استفاده از روش يکپارچه AHP-DEA

1-1مقدمه
توساز ،صنعتی اساسی از ساختوساز ملی است که نقش
صنعت ساخ 
مهمي را در پیشرفت اقتصادی کشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته
دارد [ .]1از آنجایی که فشردگي و پيچيدگي زيادي در زمينه کاري در
اين صنعت وجود دارد ،بنابراين مخاطرهآميزترين صنعت از نظر تلفات
مربوط به کار ،نرخ آسيبديدگي و پرداخت غرامت به کارگران شناخته
شده است [ .]2صدمات در اين صنعت منجر به فوت ،آسيبهاي جدي
شغلي و زمان از دست رفته کار با توجه به طبيعت منحصر به فرد آن
رخ ميدهد [ .]3کارگاههای ساختمانی توسط بسياري از عوامل منحصر
به فرد مانند تغييرات مستمر محیط کار ،چرخش مکرر تيم کار ،شرايط
کاري نامناسب ،قرار گرفتن در معرض آب و هواي مختلف ،تعداد باالي
نيروي غيرماهر و کارگران موقت ،مشخص و توصيف ميشوند که این
خصوصیات باعث بروز حوادث زیادی در این صنعت میگردد [ .]4،5از
این رو ،تجزيه و تحليل ريسکهای ايمني و شغلي در کارگاههای بزرگ
ساختمانی ،گامی اصلي و کليدي براي دستيابي به سطح ايمني مناسب
توساز است که بخشي از سيستم
و پايه و اساس مديريت ايمني در ساخ 
مديريت ايمني را تشکيل ميدهد [.]6
2-2پيشينه تحقيق
روشهاي متداول براي ارزيابي خطرات شغلي را ميتوان به سه
دسته عمده تجزيه و تحليل کيفي ،نيمهکمي و کمي تقسيمبندی نمود .از
آنجایی که به دست آوردن اطالعات جامعی برای تجزیه و تحلیل کامل
توساز مشکل است،
ارتباط بین علت و معلول حوادث در پروژههای ساخ 
بنابراين استفاده از رويکردی کمي به طور مستقيم براي ارزیابی خطرهای
پروژه دشوار است .به همین دلیل ،بسياري از محققان از يک رويکرد
کيفي و نيمهکمي براي ارزيابي خطر در پروژههای ساختمانی استفاده
ميکنند [.]1
در طول دهه گذشته ،روشهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل خطر
توساز توسط محققان زیادی پیشنهاد شدهاند .در میان
در صنعت ساخ 
1
این روشها ،روش تحلیل سلسه مراتبی ( )AHPروشی مؤثر برای
حل مسائل تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 2است که در زمینههای
مختلفی از جمله مدیریت ساختوساز به طور گسترده استفاده شده است
[ .]7،8همچنین این روش برای مدیریت خطر نیز به کار گرفته شده است
[ .]9،10ژنگ و همکاران در سال  2011از روش تحلیل سلسله مراتبی
فازی )FAHP( 3برای ارزیابی ایمنی کار در محیطهای گرم و مرطوب
استفاده کردند [.]11
هدف از روش  ،AHPتصمیمگیری علمی و همچنین راهی برای
ترکیب تحلیل کیفی و کمی فرایند است [ .]12یکی از مزیتهای اصلی
روش  ،AHPساختار ساده آن است .همچنین این روش مانند ریاضیات
Analytic Hierarchy Process
Multiple Criteria Decision Making
3
Fuzzy Analytic Hierarchy Process
1

پیچیده نیست و به آسانی قابل درک بوده و به طور مؤثر میتواند برای هر
دو دسته دادههای کمی و کیفی به کار رود [ ]13و بر اساس مقایسههای
زوجی بنا شده است .ماتريس مقايسه زوجي در این روش ،وقتي که
تعداد گزینههای تصميم بسيار زياد باشد ،حجم زیادی از مقایسه را برای
کارشناسان ایجاد میکند .برای حل این مشکل ،ترکیب روش AHP
با روش تحلیل پوششی دادهها )DEA( 4پیشنهاد گردید .تالشهاي
متعددي براي ترکیب دو روش در پروژههای واقعي وجود داشته است.
به عنوان مثال ،بوون در سال  1990پیشنهاد ادغام دو روش AHP
و  DEAرا برای مسائل تصمیمگیری چندمعیاره داد [ .]14اما در این
تحقیق ،به دلیل محدودیتهای موجود در روش  ،AHPاز روش يکپارچه
 AHP-DEAبرای ارزیابی ایمنی در کارگاههای ساختمانی استفاده
شده است.
2-22-2تجزيه و تحليل خطر

شناسايي و ارزيابي خطرهای ایمنی و شغلی گامی ضروری برای
دستیابی به سطح ایمنی مناسب در پروژه بوده و تجزيه و تحليل ايمني
شغلی ،)JSA( 5يک روش عملي براي شناسايي ،ارزيابي و کنترل
ريسکها در روشهاي صنعتي است [.]14
فرايند تجزیه و تحلیل ايمني شامل سه مرحله اصلي زیر است:
 شناسايي :عوامل منجر به بروز حوادث و همه وقايعي که ممکناست در طول کار رخ دهند ،شناسايي ميگردد .نظرسنجي در ميان
کارشناسان ساختوساز ،مناسبترين منبع براي کسب اطالعات عملي
در مورد حوادث است [.]4
 ارزيابي :از طريق توزيع پرسشنامه بين کارشناسان ،احتمالوقوع و شدت پيامد براي سناریو مربوط به هر حادثه مشخص میگردد.
همچنین برآورد خطر برای هر خطر و رتبهبندی خطرها براي همه وقایع
شناساييشده تعيين ميشود [.]4
 اقدام :در اين فاز ،خطر با درنظر گرفتن اقدامات کافي براي کاهشيا از بين بردن آن ،کنترل ميشود [ .]14براي کنترل و پيشگيري مؤثر از
حوادث ،درک علل حوادث ضروري است [.]15
2-22-2بررسي علل حوادث و صدمات ناشي از آن در ساختوساز

با نگرشي به گذشته ،میتوان دریافت که ساختوساز يکي از
خطرناکترين صنايع در جهان بوده و شامل صدمات منجر به مرگ
و جراحت فراواني است [ .]4وقوع حوادث ساختماني ،همهساله باعث
خسارتهاي مالي ،جاني ،زيستمحيطي و اعتباري فراوان به فعالیتهاي
عمراني مختلف ميشود .رولینسون و والکر در سال  ،1995به این نتیجه
رسیدند که اطالعات دقيق در مورد علل حوادث ،براي پيشگيري از
حوادث ضروري است [.]16
بسياري از محققان نظرات مختلفي را در مورد علل خطرات شغلي
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پيشنهاد کردهاند [ .]17علل اصلي حوادث در کارگاههاي ساختماني را
ميتوان طبق تحقيقات انجامشده به پنج مقوله وسيع از جمله مدیریت
نامناسب ،شیوههای کار ناایمن ،شرايط کار نامطلوب ،عوامل شخصي و
عوامل کار تقسيمبندی نمود [.]15
در کارگاههای ساختمانی ،سقوط از سطوح کار در ارتفاع (بهعنوان
مثال نردبان ،داربست و سقفها) اغلب به عنوان یکی از علل اصلی
حوادث مرگبار است [ .]18،19از جمله مهمترین علل سقوط در صنعت
ساختوساز میتوان به شیوههای کار ناایمن ،تغییر مداوم محیط کار،
آموزش ناکافی و استفاده نکردن از روشهای متعارف حفاظت از سقوط
اشاره کرد [.]20
3-3روش تحقيق
در اکثر موارد ،تصمیمگیریها وقتی مطلوب است که تصمیمگیری
بر اساس چندین معیار یا شاخص باشد .در روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره ( )MCDMبه جای استفاده از یک معیار سنجش بهینگی،
از چند معیار سنجش استفاده میشود .از ديدگاه این روش ،فرايند سلسله
مراتبي ( )AHPروشی مناسبي به خصوص براي مدلسازي معيارهاي
کيفي بوده و کاربرد گستردهای را برای انتخاب ،ارزيابي ،برنامهريزي و
تصميمگيري در پروژه دارد [ .]1با اين حال ،با توجه به اين واقعيت که
دهها نوع از حوادث در کارگاههاي ساختماني مشاهده و شناسايي شده
است و روش  AHPفقط ميتواند تعداد محدودي از گزينههاي ريسک
را مقايسه کند ،پس مقايسه زوجي در اين شرايط غيرممکن است .براي
غلبه بر اين مشکل ،از ترکيب روش  AHPبا روش تحليل پوششي
دادهها ( DEAوانگ و همکاران ]14[ )2008 ،و پيشنهاد روش يکپارچه
 AHP-DEAدر اين مقاله استفاده شده است.
در جدول ( ،)1جزييات رويکرد پيشنهادي این تحقیق براي تجزيه و
توساز نشان داده شده است.
تحليل خطرهاي ايمني ساخ 
3-33-3روش تحلیل سلسله مراتبی ()AHP
روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHPيک روش توسعهيافته (توسط
ساتی در سال )1980براي حمايت از تصميمگيري چندشاخصه است
[ .]14،21در فرايند سلسله مراتبي ،پس از رسم ساختار سلسله مراتبي
ريسکهاي ایمنی صنعت ساختوساز ،ماتريس مقايسه زوجي براي
معيارها (احتمال وقوع ،پیامد جانی و پیامد مالی) نسبت به يکديگر تشکيل
ميشود .روش کار ،به اين صورت است که به هر مقايسه دويي ،با توجه
به قضاوتهاي شخصي تصميمگيرندگان و کارشناسان يک عدد از  1تا
 9نسبت داده ميشود که مفهوم هر عدد ،در جدول ( )2آورده شده است.
همانطور كه پیشتر بيان شد ،در فرايند تحليل سلسله مراتبي ابتدا
عناصر به صورت زوجي مقايسه شده و ماتريس مقايسه زوجي تشكيل
ميشود .سپس با استفاده از اين ماتريس وزن نسبي عناصر محاسبه
ميگردد .به طور كلي ،يك ماتريس مقايسه زوجي به صورت رابطه ()1

جدول ( :)1جزييات روش پيشنهادي
مرحله

شرح

روش

1

شناسايي فعاليتهاي پرخطر

مشاهدات

2

شناسايي عوامل بروز حادثه (عوامل خطر) و وقايع پيشينه حوادث ،تحقيق،
نامطلوب

مصاحبه
قضاوت کارشناسان

3

مقايسه زوجي معيارها (احتمال وقوع و شدت حادثه)

4

وزندهی معيارها

روش AHP

5

تخمين احتمال وقوع و شدت حادثه

قضاوت مهندسان ناظر

6

تخمين احتمال وقوع با توجه به عوامل خطر

رابطه ()6

7

وزن محلي هر زيرمعيار

روش DEA

8

ايمني

رتبهبندي و اولويتبندي ريسکهاي شناساييشده روش AHP-DEA

9

تحلیل خطر

آنالیز حساسیت

10

نظارت بر عمل و کنترل

طرح پيشگيري

جدول ( :)2مقادير ترجيحات براي مقايسههاي زوجي []2
ترجيحات (قضاوت شفاهي)

مقدار عددي

ال مهمتر يا کام ً
ال مرجح يا کام ً
کام ً
ال مطلوبتر

9

ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت خيلي قوي

7

ترجيح يا اهميت يا مطلوبيت قوي

5

کمي مرجح يا کمي مهمتر يا کمي مطلوبتر

3

ربيت يکسان

1

ترجيحات بين فواصل فوق

 6 ،4 ،2و 8

نشان داده ميشود كه در آن aij ،ترجيح عنصر  iام نسبت به عنصر  jام
است .حال با مشخصبودن  aijها ميتوان وزن عناصر ،يعني  wiها را
به دست آورد [.]21
(()
حجم محاسبات به روش دستي براي به دست آوردن وزن نسبي
عناصر از ماتريس رابطه ( ،)1زیاد است .در نتيجه وزن نسبي عناصر ()wi
با استفاده از نرمافزار «انتخاب ماهرانه »1و با روش بردار ويژه محاسبه
ميشود.
Expert Choice
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نمايند.
فرض ميشود که  jمعيار توسط  Njکارشناس ارزيابي خواهد شد.
در این صورت ،نتايج را ميتوان با بردار ارزيابي توزيع رابطه ( )3مشخص
نمود:

3-33-3ترکيب دو روش  AHPو DEA

وقتي که تعداد گزينههاي تصميم بسيار زياد باشد ،ماتريس مقايسه
زوجي با توجه به هر معيار براي  Nگزينه تصميمگيري حجم زیادی از
مقایسه را برای کارشناسان ایجاد میکند .ثابت شده است که در Nهاي
بزرگتر از  ،15تعداد زيادي از مقايسه سبب ایجاد بار سنگيني براي
کارشناسان میشود و از سويی ديگر ،مقايسه بيش از حد در قضاوت
موجب تناقض و تضاد ميگردد .برای حل این مشکل ،ترکیب روش
 AHPبا روش تحلیل پوششی دادهها ( )DEAپیشنهاد میشود .روش
تحلیل پوششی دادهها یک رویکرد برنامهریزی ریاضی بوده که ارزیابی
گروهی از واحدهای تصمیمگیری با بازه نسبی است .این رویکرد ،توسط
چانز ،کوپر و رادز پیشنهاد شد [ .]22تالشهاي متعددي براي ترکیب
دو روش در برنامههاي واقعي وجود داشته است .به عنوان مثال ،بوون
در سال  1990دو روش  AHPو  DEAرا از لحاظ ساختار و نتايج
براي حل مسئله انتخاب مکان مناسب مورد بحث قرار دادند .آنها ادعا
کردند که ترکيب دو روش مزيتهای استفاده از دادههاي عيني و ذهني و
همچنين کاهش تعداد مقايسههاي زوجي را به همراه خواهد داشت [.]14
در ادامه به طور خالصه محاسبات روش  DEAشرح داده شده است.
براي هر یک از معيارها ،مجموعهاي از درجههاي ارزيابي طبق رابطه ()2
معرفي میشود:

(()
که در آن NEIJK ،بیانگر تعداد کارشناسانی که درجه  HJKرا به گزينه
ريسک  Ajتحت معيار  jدادند بوده که در جدول ( ،)3شکل کلي طرح
پيشنهادي آورده شده است .سپس وزن محلي از هر گزينه با هر معيار
توسط رابطه ( )4تعيين ميشود [.]14
(()
در این روش ،ابتدا حداکثرسازي  αاز هر متغير تصميمگيري از
جدول ( )3با توجه به نتایج نظرسنجی را یافته و سپس با توجه به رابطه
( ،)5متغير تصميمگيري ( s(HJKاز درجه  HJKبه دست آورده میشود.
(()

(()
که در آن مجموعه HJ1 ،تا  HJKبه نمايندگي از پر اهميتترين تا کم
اهميتترين نمرات ارزيابي براي معيار  jبوده و  JKنیز اعداد نمرات
ارزيابي براي هر معيار است .اين تعريف اجازه ميدهد تا ارزيابي براي
معيارهاي مختلف با استفاده از تعداد متفاوت نمرات انجام شود و همچنين
انعطافپذيري براي درجهبندي زباني را فراهم کند .سپس از کارشناسان
درخواست ميشود تا ارزيابي گزينههاي خطر بر اساس نمرات مربوط به
ارزيابي خود را با توجه به معيار مورد نظر بر پایه اهميت نسبي طبقهبندي

در رابطه ( s(HJ1);...;s(HJKJ( ،)5متغيرهاي تصميمگيري
هستند .در نهایت با داشتن متغیر ( s(HJKبراي هر معيار ،وزن محلي
براي هر يک از گزينهها توسط رابطه ( )4به دست خواهد آمد [.]14
3-33-3تخمين احتمال وقوع با توجه به عوامل منجر به حادثه

در این پروژه ،احتمال وقوع حادثه از دو طریق محاسبه میشود که

جدول ( :)3توزيع ماتريس تصميمگيري براي گزينههاي تصميمگيري (مدل توسعهيافته  DEAتوسط وانگ و همکاران ]14[ )2007
Decision Creiteria

Hmkm

…

Hm1

…

Hjkj

…

Hj1

…

H1k1

…

H11

NE1mkm

…

NE1m1

…

NE1jkj

…

NE1j1

…

NE11k1

…

NE111

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

NEimkm

…

NEim1

…

NEijkj

…

NEij1

…

NEi1k1

…

NEi11

Ai

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Cm

C1

…

Cj

Alternative

NEnmkm

…

NEnm1

…

NEnjkj

…

NEnj1

…

NEn1k1

…

NEn11

An
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A1

مهدی مهاجری ،عبداهلل اردشير

برای تحلیل خطر هر دو عدد مد نظر قرار خواهند گرفت .همانطور که
در جزییات روش پیشنهادی مطرح شد ،ابتدا احتمال وقوع حادثه از طریق
قضاوت کارشناسان به دست خواهد آمد .همچنین با توجه به عوامل دخیل
در بروز حادثه احتمال وقوع محاسبه میشود.
در اين مرحله ،تعريفي از غلظت عامل خطر ارائه ميشود که براي
تخمين احتمال وقوع به کار گرفته شد .غلظت از رابطه ( )6محاسبه
ميشود [:]5
(()
در رابطه ( Xi ،)6تعداد عوامل خطر از فاکتورهاي حادثه)Fi( 1
و  Yiوزن هر عامل خطر که باعث رويداد نامطلوب میگردد (و توسط
کارشناسان تخمين زده ميشود) است [ .]5سپس غلظت را ميتوان با يک
مقياس به احتمال و به وزن محلي مطابق با ديگر معيارهاي تصميمگيري
تبديل نمود.
3-33-3محاسبه وزن کلی خطر

در نهايت ،وزن کلي ريسک برای هر یک از فعالیتها از رابطه ()7
محاسبه میشود:

(()
در این رابطه Wj ،وزن معيارها تعيينشده توسط روش  AHPبوده
و ( s*(Hjkنمره بهينه از کالس ارزيابي تعيينشده توسط رابطه ( )5و
( V(Aiوزن نهايي خطرها است .با داشتن وزن نهایی ،میتوان خطرها را
رتبهبندي و اولويتبندي نمود [.]14
4-4کاربرد روش پيشنهادي در مطالعه موردي
آمارهاي سازمان کار و امور اجتماعي ايران ،سهم حوادث مرگبار در
كارگاههاي ساختماني را  46درصد از كل حوادث صنایع ذكر كرده است.
درحاليكه آمار جهاني در اين بخش  17درصد است [ .]23در نتيجه
اين امر ،ضرورت انجام تحلیل و ارزيابي خطرهاي ایمنی در کارگاههاي
ساختماني ايران را نشان میدهد .در این بخش برای اعتبارسنجی
چارچوب ارائهشده ،ارزیابی خطرهای ایمنی کارگاههای متعارف ساختمانی
ایران بررسی میگردد.
4-44-4جمعآوري اطالعات

با استفاده از تجربيات کارشناسان ،مشاهدات کارگاهي و موارد
مطرحشده در پيشينه تحقيق ،عوامل ريسک ،فعاليتهاي پرخطر در
کارگاهها و نوع سناريو حادثه ناشي از هر فعاليت ،شناسايي شدند (فاز .)1
Factor Incident

در اين مطالعه 12 ،علل مؤثر منجر به حادثه ،به  4دسته کلي تقسيم شدند
(جدول ( .))4همچنين 20فعاليت مستعد خطر و  10رويداد نامطلوب ناشي
از فعاليتها شناسايي گردید .در ادامه ليست فعاليتها و حوادث ناشي از
آنها آورده خواهد شد.
جدول ( :)4عوامل خطر در ساختوساز
مدیریت نامناسب

اعمال ناایمن

-1مدیریت نامناسب/ناکافی

-1استفاده نامناسب از ابزار و تجهیزات

-2نظارت ناکافی

-2تجهیزات محافظ شخصی ناکافی

-3نبود آموزش ایمنی

-3عملیات نامناسب/سرعت کار

-4مشخصات فنی ناکافی

-4نبود ترمیم یا نگهداری

-5اقدامات پیشگیرانه ناکافی

-5نبود بازرسی قبل از استفاده تجهیزات

-6برنامهریزی ضعیف

-6استفاده از روش ذاتی خطرناک

شرایط کار نامطلوب

عوامل شخصی

-1خطرات فیزیکی و مکانیکی

-1در معرض موقعیت ناامن

-2تهویه نامناسب

-2آموزش ناکافی کارکنان

-3عالمتگذاری نامناسب

-3نبود هوشیاری کارگران

-4روشنایی نامناسب

-4نبود هماهنگی بین اعضاء

4-44-4پرسشنامه ساختار یافته به کارشناسان ایمنی و ناظران

پروژههای ساختمانی

در مجموع ،از  22متخصص و کارشناس شامل  10متخصص ایمنی
و 12مهندس ناظر مشغول به کار در پروژههای متعارف ساختمانی (سابقه
کار بیش از  5سال) برای پاسخگویی به پرسشنامه استفاده شد.
چهار معیار اصلی شامل احتمال وقوع حادثه (با توجه به عوامل
خطر) ،احتمال وقوع حادثه ،پیامد مالی و پیامد جانی (با توجه به قضاوت
ناظران کارگاهها) برای ارزیابی خطر ایمنی استفاده شدند .در ارزیابی
خطر ،ماتریس مقایسه زوجی برای معیارها ،با استفاده از روش AHP
تشکیل داده شد .به هر یک از مقایسههای دویی ،یک عدد از  1تا  9به
قضاوتهای شخصی متخصصان ایمنی ،نسبت داده شده که منظور از هر
عدد در جدول ( )2مشخص شده است .سپس با استفاده از نرمافزار AHP
وزن نهایی هر معیار محاسبه میشود (شکل (.))1
در بخش دیگری از پرسشنامه مربوط به متخصصان ایمنی،
چهار عامل مؤثر در بروز حوادث با توجه به درجه اهمیت ،نمرهدهی و
اولویتبندی شد (جدول (.))5

1
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تجزيه و تحليل ريسکهاي ايمني پروژههای ساختمانی با استفاده از روش يکپارچه AHP-DEA

شکل ( :)1مقایسه زوجی معیارها با استفاده از نرمافزار
جدول ( :)5رتبهبندی فاکتورهای خطر
ردیف

فاکتور خطر

نمره ()9 -1

F1

کنترل مدیریت ناکافی

9

اعمال نا ایمن

6

شرایط کار نامطلوب

7

عوامل شخصی

5

F2
F3
F4

4-44-4آزمون قابلیت اطمینان

به منظور اطمینان از نتایج به دست آمده ،اقدام به تعیین میزان پایایی
پرسشنامه شد .برای بررسی میزان پایایی پرسشنامه از نرمافزار SPSS
برای به دست آوردن ضریب «آلفای کرونباخ» استفاده گردید .با توجه
به نتایج نظرسنجی در جدول ( )6و با استفاده از نرمافزار  SPSSبرای
معیارهای احتمال وقوع ،پیامد جانی و مالی و ضریب آلفا به ترتیب ،0/98
 0/96و  0/97به دست آمد که سطح قابلیت اطمینان ،وقتی ضریب آلفا
بزرگتر یا مساوی  0/7باشد ،قابل قبول است [ .]15بنابراین ،نتایج به دست
آمده از پرسشنامه دارای میزان پایایی مناسبی هستند.
4-44-4سطح خطر

سه معيار احتمال وقوع ،پيامد مالي و جاني به صورت کيفي به چهار
زيرمعيار (خیلی زياد ،زیاد ،متوسط و کم) تقسيم شدند .همچنین تخمين
احتمال وقوع ،پيامد مالي و جاني برای هر يک از فعاليتهاي ذکر شده در
جدول ( ،)6با استفاده از قضاوت مهندسان پروژهها صورت گرفت .سپس
وزن کمی هر زيرمعيار با توجه به رابطه ( )5در روش  DEAبه دست آمد:
 -احتمال وقوع :شايع ( ،)0/10ممکن ( ،)0/05گاهي ( )0/033و

نادر ()0/025
پيامد جاني :مرگ ( ،)0/146ناتواني دائمي ( ،)0/0731آسيب شديد
( )0/04867و آسيب جزئي ()0/0365
 پيامد مالي :خيلي زياد ( ،)0/105زياد ( ،)0/0526متوسط ()0/035و کم ()0/0262
در نهايت ،رتبهبندي و اولويتبندي ريسکها با استفاده از رابطه ()7
انجام شد .نحوه محاسبه سطح خطر و اولویتبندی خطرها در جدول ()7
آورده شده است.
4-44-4تحلیل خطر

با توجه به اولویتبندی خطرها که در جدول ( )7نشان داده شده
است ،رویدادهای گودبرداری و سقوط از ارتفاع جزء مهمترین خطرهای
ایمنی در این مطالعه شناخته شدند .با نظر به قابلیت درخت خطا در
شناسایی علل وقوع خطر ،درخت خطا برای هر کدام از خطرها ترسیم شد.
در اینجا برای نمونه ،درخت خطا برای خطر سقوط از ارتفاع در شکل ()2
آورده شده است .برای ایجاد درخت خطا ،چندین مصاحبه با کارشناسان
پروژهها و مهندسین ناظر انجام شد .بعد از رسم درخت خطا با استفاده
از پرسشنامه ،نظر کارشناسان در مورد هر یک از عوامل ریشهای خطرها
و مقدار اثر آن بر روی رویداد اصلی به دست آورده شد .سپس تحلیل
حساسیت روی عوامل ریشهای خطرها انجام گرفت .با توجه به نتایج
تحلیل حساسیت ،نبود حفاظ مناسب برای بازشوها ،رعایتنکردن اصول
جدول ( :)8اقدامات برای پیشگیری عوامل خطر
رویداد خطر
ريزش
ساختمان
مجاور
افتادن از
ارتفاع

شکل ( :)2درخت خطای خطر سقوط از ارتفاع
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اقدامات پيشگيري و کاهش
تيم نظارت و اجرايي مجرب
طراحي و اجراي مناسب سازه نگهبان
رعایت مقررات ایمنی
آموزش ایمنی به کارگران
نصب حفاظ در بازشوها و پرتگاهها
ارائه و استفاده از تجهیزات حفاظت شخصي

مهدی مهاجری ،عبداهلل اردشير

جدول ( :)6اطالعات ارزيابي خطر براي  20فعاليت پر خطر در ساختوساز (نتایج پرسشنامه)

شايع

ممکن

گاهي

نادر

لغزش

مرگ

برخورد

ناتواني دائمي

قرار گرفتن در معرض مواد
خطرناک
گيرکردن

آسيب شديد

آسيب ناشي از ابزار و
ماشينآالت

آسيب جزئي

برق گرفتگي
آتشسوزي و انفجار

خيلي زياد

ريزش ساختمان مجاور

زياد

ريزش ساختمان مجاور

متوسط

ريزش ساختمان مجاور

فعاليت

7
4
5
7
6
7
2
1
3
2
1
6
8

3
5
4
5
3
3
4
3
7
2
6
7
3
5
4

2
3
2
2
2
3
6
2
2
6
3
2
7
1
-

1
5
2
1
3
1
1
-

2
2
1
1
3
4
1
2
1
-

2
3
1
3
1
2
2
2
1
2
3
1

8
2
4
+
5
5
4
7
7
5
4
2
4
5
5

5
8
5
3
6
5
3
6
2
9
3
6
6

7
1
2
7
-

5
1
3
5
3
1
-

5
6
4
4
6
5
7
4
5
4
3
2
5
4

6
2
1
8
6
7
5
8
7
8
9
6
8

7

4

1

-

-

-

3

9

-

-

1

11

4
1
2

3
5
3
9

7
3
6
1

2
2
-

1
-

2
2
1

6
3
7
6

4
9
2
5

-

-

5
1
4
2

7
11
8
10

گودبرداري
نصب واجراي اسکلت فلزي
انجام عمليات بتنريزي اسکلت
کار با جرثقيل
کار با ابزارآالت و مصالح
کار با قالب ،داربست و غيره
اجراي سقف
جوشکاري اسکلت
کار روي داربست
کار با باالبر (افتادن از ارتفاع)
کار در ارتفاع (نداشتن حفاظ)
کار با وسايل برقي
کار با مواد خطرناک
کار با ماشينآالت
کار با ابزارآالت
گرد و خاک ناشي از فعاليت تخريب
و کار با آزبست و غیره
گيرکردن بين دو جسم
برخورد افراد با موانع
برخورد با ماشين حمل و نقل
لغزش روي سطح

ایمنی و نبود آموزش به کارگران جزء مهمترین عوامل بروز خطر شناخته
شدند .کارشناسان ،استراتژیهای کاهش این خطرات را بیان نموده و
راهکارهایی را پیشنهاد دادند که در جدول ( )8ارائه شده است.
4-44-4بحث

پيامد جاني

کم

رويداد نامطلوب (نوع سناريو
حادثه)

احتمال وقوع حادثه

پيامد مالي

هدف از انجام مطالعه حاضر ،ارايه چارچوبي براي رتبهبندی
خطرهای ایمنی در پروژههای ساختوساز بوده كه به بررسي جامع و دقيق
انواع حوادث میپردازد .به این منظور ،با استفاده از روشهای  AHPو
 DEAچارچوب مورد نظر پیشنهاد گردید و رتبهبندی خطرهای ایمنی
در پروژههای ساختمانی متعارف انجام شد .اعتبار یافتههای تحقیق حاضر
از جنبههای زیر مورد بررسی قرارگرفته است:
 در این مطالعه خطر ریزش ساختمان مجاور در گودبرداری بهعنوان مهمترین خطر در پروژههای ساختمانی متعارف شناخته شد که با

آمارهای مختلفی همچون سازمان آتشنشانی کشور همخوانی دارد .در
سالهای اخیر ،حوادث ساختمانی که به دلیل ریزش آوار در گودبرداری
غیراصولی انجام شدهاند ،افزایش یافته است [.]24
 در این تحقیق بعد از خطر ریزش ساختمان مجاور ،خطر سقوط ازارتفاع به عنوان مهمترین خطر در کارگاههای ساختمانی شناخته شد که با
نتایج تحقیقات پیشین (مانند کاسکوتس و همکارانش در سالهای 2010
و  ،]25،26[ 2012هالپرین و همکارانش در سال  ،]27[ 2004لیپسکومب
و همکارانش در سال  ،]28[ 2008چوی در سال  2005و ]29،30[ 2008
و زنگ و همکارانش در سال  )]31[ 2008همخوانی دارد.
 به منظور بررسی جامعیت ،درستی روش و نتایج تحقیق ،یکپرسشنامه جداگانه در پایان پژوهش طراحی شد .این پرسشنامه بین
مدیران و ناظران پروژهها توزیع و تکمیل شد .نتایج حاصل از این بررسی
نشان داد که کارشناسان صحت روش و نتایج رتبهبندی را تأیید کردند و
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تجزيه و تحليل ريسکهاي ايمني پروژههای ساختمانی با استفاده از روش يکپارچه AHP-DEA

جدول ( :)7نمره خطر جزئی و کلی برای  20فعالیت در ساختوساز و اولویتبندی خطرها
احتمال وقوع برپایه عوامل خطر
ردیف

عوامل مرتبط

وزن عوامل

احتمال وقوع* (رابطه
غلظت)

9

جوشکاری اسکلت

کار روی داربست (افتادن از ارتفاع)

10
12

کار با وسایل برقی

13
14
15
16

کار در ارتفاع (نداشتن حفاظ)
کار با مواد خطرناک
کار با ماشینآالت
کار با ابزارآالت

17
19

برخورد با ماشین حمل و نقل

20

F4 ،F2

برخورد افراد با موانع

لغزش روی سطح در حین کار

1
1

6 ،5

0/07

0/849

0/36

0/641

0/36
0/36
0/36
0/36

F4 ،F3 ،F2

7 ،6 ،5

0/10

F3 ،F2

7 ،6

0/079

0/41

F4 ،F2

6 ،5

0/069

0/35

F4 ،F3 ،F2

7 ،6 ،5

0/10

F4 ،F3

7 ،5

0/06

5-5نتيجهگيري
نياز به یک روش ارزيابي خطر سيستماتيک براي کارشناسان ايمني
ضروری است .روشهاي مورد استفاده در گذشته برای ارزيابي خطرات
توساز ،عمدت ًا به صورت کيفي يا روشهاي آماري
شغلي در صنعت ساخ 
بود که متخصصان ساختوساز تمايل به یافتن يک مقدار عددي و واضح
در ارزيابي خطر دارند .در اين پژوهش ،با استفاده از فرايند تحليل سلسله
مراتبي ( )AHPو فرايند تحليل پوششي دادهها ( )DEAبه عنوان
رويکرد کمي در تجزيه و تحليل خطرهاي ايمني ساختمانی پرداخته شده
است .در نهايت ،اولويتبندي فعاليتهاي پر خطر در کارگاهها با استفاده از
روش تحقیق انجام شد و راهکارهایی برای پیشگیری و بهبود فعالیتهای
پرخطر ارائه گردید .همچنین این مدل میتواند به مسئوالن ایمنی
کارگاههای ساختمانی برای شناسایی خطرها ،شناسایی علل ریشهای

0/941

0/36

F4 ،F3 ،F2

اعالم نمودند که نتایج با واقعیتهای مشاهدهشده همخوانی دارد.

0/718

0/35

0/441

0/448

7 ،6 ،5

* احتمال وقوع بر اساس عوامل خطر (از رابطه ( )6محاسبه شده است).
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1

0/10

گرد و خاک ناشی از فعالیت تخریب و یا ماسه
و آهک
گیرکردن بین دو جسم درحین کار

18

F4 ،F2

6 ،5

0/07

0/791

0/487

0/526

1

0/749

1

اجرای سقف

کار با باالبر (افتادن از ارتفاع)

11

احتمال وقوع

8

کار با قالب ،داربست و غیره

*

7

احتمال وقوع

6

پیامد جانی

5

کار با ابزارآالت و مصالح ساختمانی

پیامد مالی

4

کار با چرثقیل

F4 ،F3 ،F2 ،F1

9 ،7 ،6 ،5

0/192

0/79

0/916

0/828

1

0/52
0/52
0/52

0/52
0/52
0/31

0/916
0/473
0/699

0/641

0.791

0/548
0/535
0/669
0/925
0/597
0/535
1

نمره کلی خطر

3

نصب و اجرای اسکلت فلزی

0/14

0/14

0/64

0/08

0/847

1

0/605

10

0/385

0/782

0/639

0/604

0/37

0/759
0/631

0/358

0/570

0/35

0/550

0/376
0/36
0/35

اولویت خطر

گودبرداری

F4 ،F2 ،F1

9 ،6 ،5

0/15

عملیات بتنریزی اسکلت بتنی

2

*

فعالیت

1

نمره خطر جزئی

0/801
0/488
0/816

11
5
7

13
3

14
20
2

0/571

0/34

0/608

0/385

0/610

0/933

0/475

0/323

0/518

16

0/431

0/584

0.358

0/512

18

0/506
0/833
1

0/749
0/498

0/683

0/815
0/535

0/475
0/706
0/548

0/96
0/35

0/532

4

0/742
0/583

0/323

0/507

0/332

0/516

0/35

0/622

15
6
9

12

19
8

17

آنها و نیز ارائه راهکارهای کنترل و کاهش خطرها کمک زیادی نماید.
در اين تحقیق ،از روش يکپارچه  AHP-DEAبراي اولويتبندي
خطرهاي ايمني در کارگاههاي ساختماني استفاده شد و در مطالعات آینده،
ميتوان با يک تغيير جزئي در روش تحقيق ،از آن در ديگر زمينههاي
مهندسي برای ارزيابي خطر استفاده نمود .همچنین در این مطالعه،
بررسیها به یک نمونه محدود بود و برای بررسی جامعتر باید تمام
فعالیتهای کارگاههای ساختوساز و عواملی همچون بومیبودن ،سن
کارگران و تجربه کاری بررسی شود.
6-6مراجع

[1] Liu, H. T. and Tsai, Y. L.; "A Fuzzy Risk Assessment
Approach for Occupational Hazards in the Construction
–Industry," Safety Science, Vol. 50, No. 4, pp. 1067
1078, 2012.

نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر  -مهندسی عمران و محیط زیست ،دوره  ،48شماره  ،3پاییز 1395

 عبداهلل اردشير،مهدی مهاجری
[14] Wang, Y. M.; Liu, J. and Elhag, T.; "An Integrated
AHP–DEA Methodology for Bridge Risk Assessment,"
Computers an Industrial Engineering, Vol. 54, No. 3,
pp. 513–525, 2008.
[15] Fung, I. W.; Lo, T. Y. and Tung, K. C.; "Towards a
Better Reliability of Risk Assessment: Development of
a Qualitative and Quantitative Risk Evaluation Model
(Q2REM) for Different Trades of Construction Works
in Hong Kong," Accident Analysis and Prevention,
Vol. 48, pp. 167–184, 2012.
[16] Rowlinson, S. M. and Walker, T.; "The Construction
Industry in Hong Kong Longman," Hong Kong, 1995.
[17] Gangolells, M.; Casals, M.; Forcada, N.; Roca, X.
and Fuertes, A.; "Mitigating Construction Safety Risks
using Prevention Through Design," Journal of Safety
Research, Vol. 41, No. 2, pp. 107–122, 2010.
[18] Lee, U. K.; Kim, J. H.; Cho, H. and Kang, K. I.;
"Development of a Mobile Safety Monitoring System
for Construction Sites," Automation in Construction,
Vol. 18, pp. 258–264, 2009.
[19] Amiri, M.; Ardeshir, A. and Fazel Zarandi, M. H.;
"Risk-based Analysis of Construction Accidents in
Iran During 2007-2011: Meta Analyze Study," Iranian
Journal of Public Health, Vol. 43, No. 4, pp. 507-522,
2014.
[20] Cattledge, G. H.; Schneiderman, A.; Stanevich,
R.; Hendricks, S. and Greenwood, J.; "Nonfatal
Occupational Fall Injuries in the Westvirginia
Construction Industry," Accident, Analysis and
Prevention, Vol. 28, No. 5, pp. 655–663, 1996.

[2] Mc. Donald, M. A.; Lipscomb, H. J.; Bondy, J. and
Glazner, J.; "Safety is Everyone's Job: The Key to
Safety on a Large University Construction Site,"
Journal of Safety Research, Vol. 40, No. 1, pp. 53–61,
2009.
[3] Lingard, H. C.; Cooke, T. and Blismas, N.; "Safety
Climate in Conditions of Construction Subcontracting:
a Multi-Level Analysis," Construction Management
and Economics, Vol. 28, No. 8, pp. 813–825, 2010.
[4] Rozenfeld, O.; Sacks, R.; Rosenfeld, Y. and Baum, H.;
"Construction Job Safety Analysis," Safety Science,
Vol. 48, No. 4, pp. 491–498, 2010.
[5] Badri, A.; Nadeau, S. and Gbodossou, A.; "Proposal
of a Risk-Factor-Based Analytical Approach for
Integrating Occupational Health and Safety into
Project Risk Evaluation," Accident Analysis and
Prevention, Vol. 48, pp. 223–234, 2012.
[6] Pinto, A.; Nunes, I. L. and Ribeiro, R. A.; "Occupational
Risk Assessment in Construction Industry–Overview
and Reflection," Safety Science, Vol. 49, No. 5, pp.
616–624, 2011.
[7] Pan, N. F.; "Fuzzy AHP Approach for Selecting the
Suitable Bridge Construction Method," Automation in
Construction, Vol. 17, No. 8, pp. 958–965, 2008.
[8] Moutinho, L.; "The Use of the Analytic Hierarchy
Process (AHP) in Goal Assessment: The Case of
Professional Services Companies," Journal of
Professional Services Marketing, Vol. 8, No. 2, pp.
97–114, 1993.

[21] Ghodsipour, S. H.; “Analytical Hierarchy Process
(AHP),” Amirkabir University of Technology
Publishing Center, 2000 (in Persian).

[9] Gaudenzi, B. and Borghesi, A.; "Managing Risks in the
Supply Chain using the AHP Method," International
Journal of Logistics Management, Vol. 17, No. 1, pp.
114–136, 2006.

[22] Charnes, A.; Cooper, W. W. and Rhodes, E;
"Measuring the Efficiency of Decision Making Units,"
European Journal of Operational Research, Vol. 2,
No. 6, pp. 429–444, 1978.

[10] Zayed, T.; Amer, M. and Pan, J.; "Assessing Risk
and Uncertainty Inherent in Chinese Highway
Projects using AHP," International Journal of Project
Management, Vol. 26, No. 4, pp. 408–419, 2008.

[23] http://www.nezam-hormozgan.com/news2.php?id=1

[11] Zheng, G.; Neng, Z.; Zhe, T.; Ying, C. and Binhui, S;
"Application of a Trapezoidal Fuzzy AHP Method for
Work Safety Evaluation and Early Warning Rating of
Hot and Humid Environments," Safety Science, Vol.
50, No. 2, pp. 228–239, 2012.

[24] http://irceo.net/fullstory.aspx?id=761
[25] Kaskutas, V.; Dale, A. M.; Lipscomb, H.; Gaal, J.;
Fuchs, M. and Evanoff, B.; "Fall Prevention among
Apprentice Carpenters," Scandinavian Journal of
Work, Environment and Health, Vol. 36, No. 3, pp.
258–265, 2010.
[26] Kaskutas, V.; Dale, A. M.; Lipscomb, H. and Evanoff,
B.; "Fall Prevention and Safety Communication
Training for Foremen: Report of a Pilot Project
Designed to Improve Residential Construction Safety,"

225 |

[12] Mu, X. D.; "Grassland Systems Engineering. Chinese
Agricultural Press, Beijing," 1997 (In Chinese).
[13] Cengiz, K.; Ufuk, C. and Ziya, U.; "Multi-Criteria
Supplier Selection using Fuzzy AHP," Logistics
Information Management, Vol. 16, No. 6, pp. 382–
394, 2003.

1395  پاییز،3  شماره،48  دوره، مهندسی عمران و محیط زیست- نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر

AHP-DEA تجزيه و تحليل ريسکهاي ايمني پروژههای ساختمانی با استفاده از روش يکپارچه
Walking/Working on Sloped Surfaces," Journal of
Safety, Health and Environmental Research, Vol. 2,
No. 1, pp. 1–26, 2005.
[30] Choi, S. D.; "Postural Balance and Adaptations in
Transitioning Sloped Surfaces," International Journal
of Construction Education and Research, Vol. 4, No.
3, pp. 189–199, 2008.
[31] Zeng, S. X.; Tan, V. W. Y. and Tam, C. M.; "Towards
Occupational Health and Safety Systems in the
Construction Industry of China," Safety Science, Vol.
46, pp. 1155–1168, 2008.

Journal of Safety Research, 2012.
[27] Halperin, K. M. and Mc. Cann, M.; "An Evaluation
of Scaffold Safety at Construction Sites," Journal of
Safety Research, Vol. 35, pp. 141–150, 2004.
[28] Lipscomb, H.; Dale, A.; Kaskutas, V.; ShermanVoellinger, R. and Evanoff, B.; "Challenges in
Residential Fall Prevention: Insight from Apprentice
Carpenters," American Journal of Industrial Medicine,
Vol. 51, pp. 60–68, 2008.
[29] Choi, S. D.; "Ratings of Perceived Loss of Balance:
A Potential Safety Monitoring Technique for Workers

1395  پاییز،3  شماره،48  دوره، مهندسی عمران و محیط زیست- نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر

| 226

