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Abstract 

By examining the conditions of construction projects and costs related to occupational health and 

safety incidents, it is determined that occupational hazards and the management of safety and health 

risks are one of the most important missions and responsibilities of the project management system. 

Therefore, this study aims to Occupational health and safety risk assessment was carried out in one of 

the shopping center construction projects in Tehran.This research is a descriptive-analytical study with 

a direct observation approach. The sample in this research was all project employees in the number of 

80 samples, which were purposefully sampled and selected.The data were analyzed using the risk 

management form by the FMEA method.. 
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بهداشت شغل  یمنیا  سک یر  یابیارز پروژه ها  یو  پروژه ی)مطالعه موردیعمران  یدر   :

 ( دیساخت مرکز خر

 شهاب رضوانی وند فدایی 

 بین الملل   نور  پیام  دانشگاه

 1401 ی د 26 :نی آنال انتشار  تاریخ ؛ 1401 ید 26 :رشیپذ  تاریخ ؛ 1401 ید 26 ی:بازنگر  تاریخ ؛ 1401 ید 07 :افتیدر  تاریخ

 چکیده 

ا  یها  نهیو هز  یعمران  یپروژه ها  طیشرا  بررسی  با شود که مخاطرات   یمشخص م  ی و بهداشت شغل  یمنیمربوط به حوادث 

باشد.از    یپروژه م   تیرینظام مد  یها  تیها و مسؤول  تیمامور  نیاز مهمتر  یک یو بهداشت    یمنیا  ی ها  سکیر  تیریو مد   یشغل

ا  نیا ارز  نیرو   در شهر تهران    دیساخت مرکز خر  یاز پروژه ها  یکیدر    یبهداشت شغل   و  یمنیا  سکیر  یاب یمطالعه با هدف 

ا ماه  نیانجام شد.  لحاظ  به  توص  ک ی  تیپژوهش  رو  یلتحلی  –  یفیمطالعه  ا  ی م  میمشاهده مستق  کردیبا  در  نمونه    ن یباشد. 

. داده ها با استفاده از دندو انتخاب ش   یرینمونه بودند که به صورت هدفمند نمونه گ  80کارکنان پروژه به تعداد    هیپژوهش کل

که در معرض    یی هاتیفعال  نینشان داد که مهمتر  قیتحق  ج یشدند. نتا  لیو تحل  هیتجز   FMEAبه روش    سکیر  تیریفرم مد

شد خطر  دیخطر  سطح  عدد    یبا  با  چشم   16برابر  از:  عبارتند  دارند  پاشقرار  و  جرقه  معرض  در  ح  دهیها  در  گچ   نیشدن 

اتصال کوتاه در هنگام استفاده از برق در    ای   یبرق گرفتگ  ن،ی و سنگ  یشدن پا توسط قطعات فلز  راخسو  ا ی، له شدن    یگجکار

که    یکار  ق یو آزبست موجود در مواد عا  یاز سنگ تراش  یگرد و غبار ناش  نر،یت  ایبرش، و قرار گرفتن در معرض رنگ    یابزارها

در    سقف که  میهمچون نصب فر  ییها  تیاست که فعال  یدر حال  نیپوست را به همراه دارد. ا  کاتیتنفس را مختل نموده و تحر

جابجا    نیسقوط مصالح ح  ا یو    یاسکلت فلز  یجوشکار  یها  تیفعال  نیو سقوط از ارتفاع کارگران در ح  ختهیهنگام نصب فرو ر

سقف با    پا خطر، کار نصب خر  نیشتری: بیریگجهیهستند. نت  20سطح خطر با ارزش خطر    نی دتری شد  یدارا  لیکردن با جرثق

 .نصب است نیو سقوط در ح زشیخطر ر

 :کلیدی  کلمات

 FMEA سک،یر یابیساخت، ارز تیریمد
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 مقدمه   -1

فرایندهای ساخت و ساز و عمرانی جز آن دسته از فعالیت های است که در آن از ابزارهای مختلف دستی و اتوماتیک  

نی  .بسیار کاربرد دارد پروژه  تنوع در مشاغل موجود در هر  به  تنوع در نوع تجهیزات منجر  این  همین  ز شده است. بکارگیری 

ابزارها در مناطق مختلف در مشاغل متفاوت می تواند خطر ابتال به بیماری ها و حوادث شغلی را افزایش دهد.این حوادث نه  

از   یکی.  تنها می تواند خطرات جانی و انسانی ایجاد کنند بلکه می توانند امنیت کل پروژه و پیشرفت آن را نیز به خطر اندازند

 ی نیشبیپ   یها  سکیر  یاب یو ارز  لیدر تحل  مانکارانیپ   یو ناتوان  ی ناکارآمد  توانیرا م  یعمران  یها  ه ژعمدة شکست پرو  لیدال

ه ها شود  ژن پرویدر اجرا و اتمام ا  ی زمان  یرهایموجب تأخ  سو ممکن است  کیمتعدد از    یها  سکیه دانست. وجود رژنشدة پرو

ساال هزکه  تحم  ی هنگفت  میرمستقیغ   و   میمستق  یها  نهینه  اقتصاد  بر  سو  کند ی م  لیرا  از  ک  ی منف  ریتأث  گرید  یو  ت یفیبر 

)مجتهدی،   است  ستمیمخاطرات س  شیافزا  جهی نسبت خطر و در نت  یمنف  تیتقو  یبرا  یعامل خواهد داشت که خود    های  خروج

2009) 

مد اصول  درک  مستلزم  ساز  و  ساخت  صنعت  فرآ  سکیر  تیریرشد  از  مرحله  هر  ارز  ند یاست.  از    ه یاول  ی ابیساخت، 

است.   سکیاز ر  سرشار  ری درگ  یهمه طرف ها  یشده، برا  ل یتکم   ساتیاز تاس  یگرفته تا ساخت و بهره بردار  یگذار  هیسرما

فعالیت ها و اقدامات  در تمام  سکیاگر ر ی حت .ساخت مضر باشد یپروژه ها یرا دارد که برا لیپتانس  نیا تیو عدم قطع سکیر

  نمود  ت یریمد  یبه درست  را  سکیر  توان  ی شده است که م مشخص  به طور گسترده  اما  ،  وجود داشته باشد  یذات  به صورت  پروژه

منف اثرات  شود  یتا  محدود  پروژه  اهداف  بر  همکاران،  آن  و  ب  (.2022)تسما  در   یاهیاعالم  یاجتماع   نی تام  یالمللن یانجمن 

پروژه های ب  ارایهوساز  ساخت  خصوص  پ   ی : »در حالکندیم  انیکرده است که در آن  ا  ییهاشرفتیکه   و  و سالمت  یمنیدر 

است که    یشغل  یهایماریبخش پرخطر از نظر حوادث و ب  کیوساز همچنان  صنعت ساختاما  حاصل شده است،    بهداشت کار

 (.Social Security Association. 2009 ) شودیم ی کارگراناز کارافتادگ ی وشستگبازن ا یاغلب منجر به مرگ زودرس 

پروژه دانش    (1PMI) از طرف موسسه مدیریت  پیکره مدیریت  اصلی  از دوازده سطح  یکی  عنوان  به  ریسک  مدیریت   ،

پروژه) تعریف2PMBOKمدیریت  این  در  است.  شده  معرفی  با     (  مرتبط  فرایندهای  کلیه  از  عبارتند  پروژه  ریسک  مدیریت 

شناسایی، تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل حداکثر سازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن  

حوه درجه بندی پروژه، ن  های   سکیر  ییشناسا  یچگونگ  رینظ  یسؤاالت  پروژه  سکیر  تیریدر مدنتایج وقایع نامطلوب می باشد.  

و    ها  سکیپاسخ به ر  یچگونگ  گر،ی کدیبه    ها  تیعدم قطع  یوابستگ  رییدرنظرگ  یپروژه، چگونگ  های  سکیبندی ر  تیو اولو

و    ها  تیعدم قطع  پروژه دارد. با شناخت  قیدق  لیو تحل  هیتجز  ازمند یباشند که پاسخ به آنها ن  یمطرح م  لیقب  نیمواردی از ا

  ک یهای هر    ها و فرصت  د یشود، در درجه دوم تهد  یم  بودن پروژه مشخص  راقتصادییدر درجه اول اقتصادی/ غ   آنها،  تیریمد

افزا  دیشود، در درجه سوم راهکارهای مناسب برای کنترل تهد  یاستخراج م  ها   تیعدم قطع  از   یی ها شناسا  فرصت  شیها و 

برای هر    بیبه ترت  رش،یپذ   ا یکاهش/ ارتقاء، انتقال/ مشارکت    ی،ریانتخاب استراتژی مناسب )اجتناب/ بهره گ  شده و باالخره با 

 . (2004)سئونگ هان  پروژه برداشت به اهداف  ل یرا در راستای ن یگام بزرگ توان  یفرصت ها( م ا یها   دیتهد از کی

در طی سال های اخیر تحقیقات گسترده ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه های عمرانی و ساخت انجام شده است. 

از   این حوزهتکیکی  قابلیت    5با در نظر گرفتن     نیک های مهم و موثر در  عامل کلیدی میزان کاربرد در شناسایی خطرات، 

آ راستی  قابلیت  ریسک،  ارزیابی  مختلف  مراحل  در  عنوان  استفاده  به  هزینه  و  آن  آموزشی  نیاز  و  کاربرد  در  سهولت  زمایی، 

به عنوان روش    3FMEAمهمترین معیارهای انتخاب یک تکنیک ارزیابی ریسک،   تکنیک تجزیه و تحلیل حاالت و اثر شکست  

در صنایع هواپیمایی مورد استفاده    1191( این تکنیک در ابتدا در دهه  1399)سالجقه،    .برتر ارزیابی ریسک معرفی شده است

هدف از این تکنیک شناسایی   قرار گرفت و پس از آن به طور گسترده ای در صنایع دیگر از قبیل خودرو سازی بکار گرفته شد.

 

1 Project Management Institute 
2 Project Management Body of Knowledge 
3 Failure mode and effects analysis 
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(. در این تکنیک به  2008خ می دهد. )سانتوس  های بالقوه است که در یک محصول یا فرایند ر و رتبه بندی نقص ها و عیب

منظور رتبه بندی ریسک ها دو مقیاس احتمال و تاثیر ریسک استفاده می شود. که از حاصلضرب این دو مقدار ارزش ریسک  

 تعیین می گردد. 

 مطالعات صورت گرفته -2

روش   1394خانی  مهدی به  دریابی  صنایع  عمرانی  های  پروژه  ریسک  مدیریت  ارزیابی  و  تحلیل  عنوان  با  خود  مطالعه  در 

FMEA    منطبق برPMBOK    ، الگویی برای پیاده سازی عملی فرایند مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی صنایع دریایی ارایه

مراحل طراحی، تدارکات و ساخت پروژه های بنادر دریایی مطرح شده    و دستاوردها و تجربیات حاصل از بکارگیری این الگو در

است. در این مقاله پنج ریسک بحرانی در پروژه های عمرانی صنایع دریایی عبارتند از: نوسانات قیمت مصالح اساسی، نابسامانی  

توسط   الزم  نقدینگی  وجود  عدم  پروژه،  استحصاال  عملیات  حجم  افزایش  منطقه،  سیاسی  سیاسی  اوضاع  پیمانکاران،تحریم 

 .  اقتصادی

ستون   برداشتنعبارتند از:  سطح خطر  الترین  با  نشان می دهد که سه ریسک با  (2014) هاداتحقیقات انجام شده توسط ر

 .،7.56خطر    سطحبا    سرخردنخطر    با  و کانال های خدماتی، کارهای  7.92خطر  سطح  خطر سقوط کارگر با  که منجر به    قالب

مهمترین خطر های موجود در پروژه های    6.48.5خطر لغزش زمین حفر شده با شاخص خطر    با  ر محل کارد  حفاریکارهای  

 عمرانی می باشند. 

 منجر به مرگ  یها  یماریاز کار و ب  یتعداد حوادث ناشآمار مربوط به  که   نشان داد  در مطالعه خود  (2009) یویاپهاماالین  

به    کینزد  2003است. در سال    افتهیکارگر کاهش    100000هر    یبه ازا  ریمرگ و م  زانیاست، اما م  افتهی  شیاز کار افزا  یناش

از   ش یمرگ شد. هر روز ب  بهاز کار منجر    یناش  یماریب  ونی لیم  2به    ک ینزد  2002و در سال    ی فوت  ی تصادف شغل  360000

 یاز کار جان خود را از دست م  یناش  یها  یمارینفر بر اثر ب  5330شوند. هر روز    یکارگر در اثر حوادث مجروح م  960000

 . دهند

خود  2002موناالنگ) پژوهش  در  را  یمنیا  سکیر  یابیارز(  کار  بهداشت  اجرا   و  ساختمان  20  یدر  در   یپروژه  بلندمرتبه 

  زان یسقوط افراد به م  دهد، یکه رخ م  یخطر  نیشتریکه ب  دهد یآمده نشان مدستبه  ج ید. نتاده  یمقرار    یبررسمورد  جاکارتا  

و برق    شدن،اصابت/فشرده    ختن،یفرور  ن،یاجسام در حال سقوط، رانش زم  همچنین ریسک هایی همچون  درصد است.  26.59

درصدها  یگرفتگ شناسایی    %8.26و    %14.64،  %15.33،  %16.46،  %18.73  یبا  باال  اهمیت  درجه  با  هایی  ذیسک  عنوان  به 

ساعات  وی  .  شدند که  کرد  باستدالل  کار  شیکار  اضافه  ساعات  حد،  توانا  یاز  حد  از  تسر  کارگران  یی فراتر  ظاهر    عیباعث 

 که همگی منجر به افزایش میزان مخاطرات در کار می گردد.   شود یکار مدر و دقت  کاهش سرعت ،یخستگ

 روش تحقیق  -3

مدیران،   هیپژوهش کل  نیمورد استفاده در ا  یاست. جامعه آمار  یمشاهده ا  کرد یبا رو  یفیمطالعه توص  ک یپژوهش    نیا

نمونه با استفاده از    80نفر بوده و    200به تعداد    ساخت مرکز خرید در تهران  ی عمران  ی از پروژه ها  ی کیکارگران  سرپرستان و  

های کاری و    در طول پروژه  رداشتن تجربه حوادث کامعیارهای انتخاب نمونه  هدفمند انتخاب شده است.    یریروش نمونه گ

در خصوص شناسایی  انجام مصاحبه    یبراباز  از پرسشنامه    ابتداها،  داده  یآورجمع  ندی. در فرآسال بوده است   5تجربه کار باالی  

مصاحبه،  از  حاصل  نتایج  براساس  سپس  گردید  انداستفاده  شده  روبرو  حوادث  بیشترین  با  که  پروژه  در  موجود  های  فعالیت 

دیگری تدوین گردید که در آن داده های مربوط به مهمترین ریسک های هریک از فعالیت ها از منظرکلیه اعضای  پرسشنامه  

ثبت    FMEAنمونه جمع آوری گردید. مهمترین ریسک های شناسایی شده در این مرحله در جدول ارزیابی ریسک ها به روش  

تان اجرایی، تحلیل کیفی ریسک های شناسایی شده  ارزیابی  براساس طوفان فکری برگزار شده با مدیران و سرپرس  گردید و 

دیگر   عبارت  به  هاگردید.  طر  هیاول  ی داده  ارایهمصاحبه    قی از  و   نیمطلع  از  قیتحق  یها  یآزمودن  در خصوص  پرسشنامه  و 

اسناد و   یسبررهمچون    ه یثانو  یهاداده  یآورجمع  یهاکیحال، تکن  نیشود. در هم  یم  انجامپروژه  اسناد    میمشاهده مستق
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  نیا  ی. داده هانیز استفاده گردیده استاستفاده کرد،    قیتحق  ندیاز فرآ  یبانیپشت  یاز آنها برا  توانیکه م  کتابخانه ایمنابع  

 قرار داده شده اند.   لیو تحل هیمورد تجز SPSS پژوهش با استفاده از نرم افزار

 بحث بر روی نتایج  -4

و ریسک های ایمنی و  ی انجامی در پروژه  پرسشنامه توزیع شده مهمترین فعالیت هابراساس نتایج حاصل از مصاحبه و  

بهداشت شناسایی گردید؛ سپس با کمک ساختار شکست ریسک مبتنی بر روش تجزیه و تحلیل حاالت و اثر شکست، و نظرات 

جدول یک( و تاثیر ریسک بر ایمنی و   مدیران، سرپرستان و درگیر در پروژه، و توجه به دو مقدار احتمال وقوع ریسک )مطابق با 

با سطح   نتایج ریسک های شناسایی شده  ارزیابی گردید که  ها  بهداشت شغل و سالمت کارکنان )مطابق جدول دو( ریسک 

 خیلی شدید و شدید براساس جدول سه ارایه می گردد. 

 قه بندی متغیر احتمال وقوع ریسک بط  -1جدول 

 سطح خطر  تعریف احتمال خطر

 5 به طور مکرر اتفاق می افتد. بسیار محتمل )مکرر( 

 4 چندین بار یا غالبا رخ می دهد.  احتماال رخ می دهد)محتمل( 

به   با شانس مساوی در رخ دادن یا ندادن)گاه

 ( گاه
 3 گاهی اوقات رخ می دهد.

 احتماال رخ نمی دهد )غیر محتمل( 
غیر محتمل است اما امکان دارد و خیلی کم رخ  

 دهد.می 
2 

 بسیار نامحتمل )دور از ذهن( 
  صرفه آن  از  توان ینقدر کم است که مآن آحتمال ا

 نظر کرد یا غیر محتمل است. 
1 

 قه بندی متغیر تاثیر ریسک بط - 2جدول 

 سطح تعریف پیامد

 5 ستم یرفتن کل س ن یاز ب  ا ی  ریمرگ و م فاجعه آمیز 

 4 ستمیبه س د یشد  ی ها بی آس د،ی شد یشغل ی ها یماریجراحات ب  بحرانی )عمده( 

 3 .ستمیس به  دینسبتاً شد   یها بیآس د، ی نسبتاً شد یشغل ی ها یماریجراحات ب  متوسط 

 2 ها نسبتا کوچک است. بیآس ای  ی جزئ  ها ی ماریجراحات، ب  خفیف )مرزی( 

 1 کوچک است  یلیخ ستمیبه س ب یسآ ای  یماریجراحات، ب  جزئی 

 جمع بندی -5

خیلی  با سطوح  ریسک از ریسک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشت شغل شناسایی شده   5تحقیق نشان داد که    نیا  جینتا

  و سرپرستان   کارگران  از نظر  دهد که  ینشان م   پژوهش  نیکند. ا  یم  جادیرا ا  شدیدبا سطوح  ریسک هایی  خطر    17و    دیشد
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کم   ا یکار متوسط شناسایی دال بر   ی مدرک چیهبه طوری که   ؛هستند  ییباال سکیر یدارا پروژه  نیانجام شده در ا ی تمام کارها

 یخطرات کار  ردکارگران در مو   ی آگاههمچنین نتایج نشان می دهد که  .  مشاهده نگردید   از منظر کارگران و سرپرستان  خطر

  این ویژگی کمک کننده است.    اریکار بس  من یالبته در انجام ا  نیباال است. ا  ی برو هستند به اندازه کاف  که در هر زمان با آن رو 

به منظور بهبود مدیریت ریسک در این    به حساب آید.پروژه    نیادر  پرسنل    یمنیا  تیموفق  یبرا  یتواند به عنوان پارامتر  یم

 پروژه راه کارهای زیر پیشنهاد می گردد: 

 ستیز طیو مح یو بهداشت شغل  یمنیعالئم ا صبساخت و ن مانند یمنیا یالقا یبرنامه ها اجرای

 .  و بهداشت شغلی / یمنیادر خصوص بحث آموزش و 

 در خصوص رعایت اصول ایمنی و بهداشت شغل  یصبحگاهجلسات 

 ی و بهداشت شغل یمنیاکنترل  یروزانه برا ی منیا یمنیگشت او  یبازرس

 جهت بررسی مسایل و تصمیم گیری در خصوص کنترل مخاطرات  جلسات ماهانه تهیکمبرگزاری 

 و ...  یمنیا زهیجاافزایش انگیزه رعایت اصول ایمنی از طریق در نظر گرفتن 

   .بدنفیزیک  افزایش مهارت های کنترلی یآموزش برا

 نتیجه گیری  -6

 نه یخطرناک، کاهش هز  ت یفعال  تداوم کسب و کار با کاهش اثرات هر گونه  نیتضم  سکیر  ت یریمد  یایمزا  نیاز مهمتر

 یگذار  هیسرما  ی منیو ا  یدار یسهامداران در رابطه با پا  نیدر ب  تیاحساس امن  جادیناخواسته، ا  یدادهایبه رو  یدگیرس  یها برا

  ی ها  افتهی.  باشد   ی در پروژه ساخت م  ریاز عناصر درگ  کیهر    یبرا  ی ات یلعم  ی ها  سکیاز ر  ی درک و آگاه  شیخود، افزا  یها

  باشند که هرکدام به   یاریبس  یفاکتور ها  سکیر  یاراد  دنتوان  یم در پروژه های ساخت فعالیت ها  نشان داد  نیز  مطالعه    نیا

عامل  بالقوه  آس  یبرا  یصورت  و  حوادث  دق  یشغل   یها  بیبروز  توجه  پ   قیباشد.  س  وستهیو  شاغلالبه  در   به خصوص  نیمت 

از خطرات در مطالعه    یانواع مختلف  یی شناسا  . است  و سالم  ا یپو  ساخت و سازپروژه    کیزمه داشتن  الدر پروژه    نیمشاغل سنگ

بودن   علت باال  فعالیت ها و مشاغل درگیر در پروژه می باشد.  یگوناگون برا  یفاکتور ها  با  سکیوجود ر  انگرینما  یبه خوب  حاضر

و همچنین شدت اثرات ریسک ها نشان    بودن احتمال وقوع  ال مطالعه، با  نیشده در ا  ییشناسا  از خطرات  یاریبس  سکیسطح ر

با توجه به اینکه در اغلب موارد امکان کاهش سطح آسیب وجود    از درجه اهمیت باالی ریسک های شناسایی شده می باشد.

 قدام نمود. ندارد، لذا پیشنهاد می گردد تا با انجام اقدامات مناسب نسبت به کاهش احتمال وقوع ریسک های شناسایی شده ا

آتی پیشنهاد می گردد که جهت شناسایی ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی در   به منظور بهبود در پژوهش های 

روش ویلیام    مشاغل موجود در پروژه ها از روش ویلیام فاین نیز استفاده گردد و نتایج با این پژوهش مورد مقایسه قرار گیرد.

روش از جمله    نیا  مشاغل می باشد.  و برآورد سطح خطر  ییخطر در شناسا  ی ابیمند ارزاماز دیگر فنون سازمان یافته و نظ  فاین

را شناسا  یاست و م  یکم  یروش ها از آن کانون ها و عوامل خطر موجود  استفاده  با  تداب  و  ییتوان  اتخاذ  و    رانهیشگیپ   ریبا 

اقدام کرد   اینسبت به حذف    یکنترل ه به محدودیت در زمان و منابع مطالعه حاضر و  با توج  (.2005)قراچورلو،    مهار آن ها 

شغلیا های  محیط  مخاطرات  کنترل  و  حذف  ال  همیت  ارزکه  آن  است    ن یا  قیدق  ی ابیزمه  در  مخاطرات  گردد  می  پیشنهاد 

 . معیار زیر برای ارزیابی ریسک های ایمنی و شغل در پروژه ها استفاده گردد 4پژوهش های آتی از 

 ( Exposureمیزان تماس ) •

 ( Likelihood احتمال ) •

 (Severityشدت ) •

 ( Detectionاحتمال کشف خطر ) •
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