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شناسایی و رتبهبندی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی با
رویکرد ترکیبی  FMEAو  TOPSISفازی
سعید امام قلی زاده ،*2سید امیر حسینی
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چکیده
مقدمه :یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشور که ظرفیت باالئی در ایجـاد فرصتهای شغلی دارد ،پروژههای ساختمانی میباشد.
پروژههای ساختمانی بهعنوان جزئی از مجموعه عظیم و استراتژیک پروژههای عمرانی بوده که متأسفانه به دلیل بیتوجهی به
مقوله ایمنی ،سهم عمدهای از حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده است .یکی از مهمترین مسائلی که میتواند در
ایجاد این حوادث در پروژههای ساختمانی دخیل باشد؛ ضعف یا فقدان مدیریت ارزیابی ریسک بهصورت جامع و کارآمد
میباشد .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و رتبهبندی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی با رویکرد ترکیبی FUZZY
 FMEAو  FUZZY TOPSISمیباشد.

نتایج :ریسکهای شناساییشده ،طی پرسشنامه در اختیار متخصصان و خبرگان در زمینهی ایمنی ساختمان قرار گرفت.
مهمترین ریسکهایی که از روش  FUZZY TOPSISاستخراجشده مربوط به برخورد بازوی جرثقیل با ساختمان و لغزیدن و
سقوط افراد از روی رمپ راهپله میباشد .در روش  FUZZY FMEAریسکهای مربوط به سقوط افراد از لبه گودبرداری،
لغزیدن و سقوط از روی رمپ راهپله و سقوط از روی داربست و جایگاههای کار دارای باالترین رتبه میباشند.
نتیجهگیری :مهمترین ریسکهای شناساییشده صنعت ساختمان از دو روش ،شامل سقوط افراد از لبه گودبرداری ،لغزیدن و
سقوط از روی رمپ راهپله و سقوط از روی داربست ،جایگاههای کار ،برخورد بازوی جرثقیل با ساختمان و لغزیدن و سقوط
افراد از روی رمپ راهپله میباشد.
واژههای کلیدی :ریسک ایمنی ،پروژههای ساختمانی ،منطق فازیFUZZY TOPSIS ،FUZZY FMEA ،
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روش بررسی :پژوهش از نوع توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی محسوب میگردد .مطالعه بهصورت موردی روی پروژه
احداث شهرک قصردریا واقع در شهرستان محمودآباد در سال  2911پرداخته شده است .جمعآوری دادهها از طریق میدانی
روی جامعه آماری شامل مدیران پروژه ،مهندسان ناظر و مجری و متخصصان در زمینه ایمنی ساختمان انجام گردید .سپس
دادهها در نرمافزارهای  MATLAB, EXCELمحاسبه شده و خروجی دو روش  FUZZY FMEAو FUZZY TOPSIS
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 21رتبهبندی ریسکهای ایمنی با رویکرد ترکیبی  FMEAو  TOPSISفازی

Technique for order-preference by similarity to
 Ideal Solution.برای ارزیابی و رتبهبندی ریسکهای

ایمنی در پروژه ساختمانی با تلفیق رویکرد تجزیه و تحلیل
حاالت بالقوه خرابی و آثار آن استفاده خواهد شد.
ریسک
تحوالت عمده در محیط کسب و کار ،مثل جهانیشدن
کسب و کار و سرعت باالی تغییرات در فناوری ،باعث
افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده
است .در این شرایط سخت و خاص و پیچیده مدیریت
ریسک مؤثر بر ریسکهای موجود ،بخش مهمی از فرایند
تصمیمگیری را تشکیل میدهد .به عبارت دیگر عدم
اطمینان محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران ،آنها
را با چالشهای متعدد مواجه ساخته است .برای مدیریت
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صنایع ساختمانی به دلیل نرخ رخداد حوادث زیاد در
طبقهبندی صنایع با ریسک باال قرار دارد (.)0
ایم و همکاران در مطالعه انجام شده نشان دادند که در
میان  1999حادثه منجر به فوت ثبتشده در صنایع
ساختمانی کشور کره ،در سال  2111تا  1۵۵1سقوط از
ارتفاع با  1109مورد (درصد  ،)۰1/1فروریختن سازه 121
مورد ( 1/3درصد) ،برقگرفتگی  12۰مورد ( 1/3درصد)،
برخورد با اشیا  911مورد (0/3درصد) ،برخورد با وسایل
نقلیه در محیط کارگاه  9۰۰مورد ( 0/1درصد) ،برخورد
کردن اشیا  211مورد ( 1/0درصد) ،آتشسوزی  01مورد
(2/1درصد) ،سقوط به سطح همتراز  31مورد (2/1درصد) و
انفجار با  99مورد ( ۵/۵0درصد) از دالیل اصلی حوادث
شغلی منجر به فوت در صنایع ساختمانسازی میباشد (.)1
در این پژوهش؛ بر طبق اصول سیستماتیک مدیریت
ریسک ،ابتدا ریسکهای موجود در پروژههای ساختمانی بر
طبق تکنیک آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار آن ( failure
 )FMEA:Mode and Effects Analysisشناساییشده
و برابر عدد ریسک  RPNرتبهبندی میشوند .به دلیل
ماهیت پیچیده و وجود عدم قطعیتهای فراوان به هنگام
اجرا در پروژههای ساختمانی؛ میطلبد که ریسکهای
موجود در فضای غیرقطعی تحلیل شود تا باعث افزایش
کارایی بهتر پژوهش گردد .بر این اساس؛ در این پژوهش از
منطق فـازی و ماهیت چند ارزشی آن بهره گرفته شده تا
نسبت به شاخصها و عنـاصر تشکیلدهنده قضاوت صورت
گیرد؛ بنابراین از تکنیک FUZZY TOPSIS:
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مقدمه
صنعت ساختمان به دلیل پیچدگی ماهیت کار و شرایط
غیر ایمنی در محیط کار ،که نرخ رخداد حوادث در آن
بسیار زیاد می باشد ،جز صنایع پر ریسک به شمار می آید
( .)2تغییرات بسیار زیاد در محیط کار ،استفاده از منابع
متعدد ،شرایط کار نامناسب ،کاهش امنیت شغلی ،نامساعد
بودن محیط کار (مواردی همچون صدا ،گرد و غبار ،شرایط
بد آب و هوایی و جابجایی وسایل سنگین) و موجب افزایش
این خطرات در این صنعت شده است ( .)1بهطوریکه نرخ
رخداد حوادث مرگبار و غیر کشنده در این صنعت زیاد
میباشد .استفاده از ماشینآالت سنگین مانند کامیونها و
بولدوزرها و غلتکها ،سبب ایجاد محیط غیر ایمن برای
فعالیت شاغلین بخش ساختمانسازی شده است .همچنین
ریسکهایی از قبیل؛ ریسک حریق و انفجار ،ریسک مربوط
به جریان الکتریکی ،ریسکهای تجهیزات ساختمانی،
ریسکهای مربوط به نصب و بهرهبرداری داربست و
جایگاههای کار ،ریسکهای مربوط به احداث اسکلت و کار
در ارتفاع و ریسکهای مربوط به عملیات گودبرداری و
اجرای فونداسیون میتوان اشاره کرد (.)9
بر اساس اطالعات منتشره موسسه صنایع ساختمان،
نرخ رخداد حوادث در صنعت ساختمانی  ۰۵درصد باالتر از
سایر صنایع است .در کشور آمریکا در طول هرروز کاری سه
یا چهار مورد مرگ بر اساس حوادث ناشی از صنعت
ساختمانسازی روی میدهد ( .)1این صنعت دارای نرخ
مرگومیر باالیی است ( 21الی  93مورد مرگ به ازای هر
 2۵۵هزار کارگر) همچنین نرخ حوادثی که منجر به
ازکارافتادگی کارگران نیز میشود در این صنعت بسیار باال
میباشد (.)۰
ساالنه  2۵0۵۵۵حادثه منجر به فوت در سراسر دنیا در
کارگاههای ساختمانی روی میدهد که معادل  9۵درصد از
کل حوادث شغلی منجر به فوت است .در بعضی از کشورها
بخش اعظمی از تولید ناخالص ملی (ژاپن  21درصد و
انگلستان  2۵درصد) صرف هزینههای ناشی از حوادث و
صنایع ساختمانی میشود ( .)3طبق آمار اعالمشده از
سازمان تأمین اجتماعی ایران به تفکیک کد فعالیت
اقتصادی در سال  ،2912در صنایع ساختمانی ۰111
حادثه ناشی از کار به ثبت رسیده که سهمی معادل13/31
درصد از کل حوادث ناشی از کار در کشور را دارد (.)1

سعید امام قلی زاده و همکارش
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روشهای موجود ارزیابی ریسک روشهای مناسب جهت
ارزیابی خطرات بوده و نتایج آنها را میتوان جهت مدیریت
و تصمیمگیری در خصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن
بدون نگرانی به کار برد ،هر یک از صنایع بسته به نیاز خود
میتواند از روشهای مذکور بهره الزم را کسب کند .این
روشها نسبت به یکدیگر دارای مزایا و معایب مختلف
میباشد .لذا یکی از وظایف سیستمهای ایمنی و بهداشت
موجود در هر صنعت ( )HSEبررسی کلیه روشهای
ارزیابی ریسکها و خطرات و انتخاب روش مناسب جهت
اجرا در صنعت و سازمان متبوع خود میباشد .بهطورکلی
میتوان گفت که از نوع روش استفاده شده در ارزیابی
ریسک و عمق ارزیابی آن تا حدی میتوان به توانایی
سیستم ایمنی موجود و در نتیجه نحوه مدیریت ایمنی در
صنعت مذکور پی برد.
معموالً سطح ریسک قابل قبول برای هر سازمان یا هر
فرد متفاوت بوده و بستگی به منابع مالی و اقتصادی،
محدودیتهای تکنولوژیکی ،عوامل انسانی مجرب،
صالحدید و تصمیم مدیریت ریسکهای زمینهای مثل
ریسکهای مخفی دارد.
سازمانها معموالً نیاز به سیستمی دارند که عالوه بر
ارزیابی فعالیتها و فرآیندشان بتواند در خصوص وضعیت
ریسک ،تعیین معیارهای ریسک قابلتحمل و مشخص
نمودن دقیق ریسک فرآیندهایشان و ...آنان را رهنمون
نماید که بسته به پیچیدگی فعالیت هر صنعت نوع
سیستمی که بتواند آنان را به هدف مذکور برساند متفاوت
است .لذا سازمانها باید بتوانند از نوع روشهای ارزیابی
ریسک ،یکی یا تلفیقی از چند مورد را انتخاب نمایند .در
برخی از موارد و جهت پارهای از فرآیندهای حساس
بهخصوص در صنایع شیمیایی تولید محصوالت انفجاری و
احتراقی بایستی قبل از تعیین نوع روش ،کلیه روشها،
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهترین روش با توجه به
منابع مالی ،نیاز به اطالعات کیفی یا کمی ،محدودیت زمان،
محدودیت نیروی انسانی کارآزموده ،نوع کاربرد ،روش
شناسایی ریسک ،مزایا و معایب هر یک از سیستمهای
مذکور انتخاب نمایند.
اصوالً تجزیه و تحلیل سیستمها یک روش پر مهارت
بوده و بایستی توسط تیم کاملی از کارشناسان که نسبت به
سازمان خود شناخت کامل دارند ،صورت پذیرد .انتخاب
درست روش شناسایی ریسک به کارایی روش انتخابی و
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مؤثر این چالشها ،رویکردهای نوین مدیریت و
شایستگیهای خاص طرح و توصیه شده است .شناسایی و
مدیریت ریسک یکی از رویکردهای جدید است که برای
تقویت و ارتقای اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار
میگیرد (.)2۵
انواع مختلف ریسک
در حال حاضر ،اصطالح ریسک بهصورت گستردهای
مورد استفاده قرار میگیرد ،ولی مخاطبان مختلف اغلب
تعبیرهای نسبتاً مختلفی از آن دارند ( .)22برای مثال،
شیوه ارتباط ریسک با فرصت به شرایط تلقی ریسک
بستگی دارد .بعضی اوقات ،یک وضعیت هم فرصت
سودآوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم میسازد .ولی در
موارد دیگر ،فرصت سودآوری وجود ندارد ،تنها امکان بالقوه
زیان موجود است؛ بنابراین ریسک میتواند دارای دو نوع
تقسیم فرعی دیگر ریسک سودا گرانه Speculative riskو
ریسک خطرناک  Dangerous riskباشد.
در ریسک سوداگرانه ،شما میتوانید یک سودآوری
تحقق یافته یا بهبودی در روال شرایط نسبت به وضع
موجودتان داشته باشید .در مقابل ،ریسک خطرناک فقط
یک امکان بالقوه زیان به همراه دارد و هیچ فرصتی برای
بهبود روال شرایط فراهم نمیسازد .برای مثال ،به چگونگی
در نظر گرفتن امنیت ،بهعنوان یک ریسک خطرناک توجه
کنند .فرض کنید که شما نگران محافظت از اشیاء باارزشی
باشید که در خانه نگهداری میشوند .هدف اصلی شما در
این مثال ،اطمینان از عدم دستبرد به اشیاء موجود در منزل
شما بدون اطالع و اجازه از جانب شماست .بعد از بررسی
میزان کیفیت امنیت اشیاء ،امکان دارد که شما تصمیم به
نصب یک سیستم امنیتی در منزلتان بهمنظور جلوگیری از
ورود دزد و سرقت اشیاء بگیرید .توجه کنید که هدف در
این مثال ،طبق تعریف ،تنها تمرکز ریسک بر روی محدوده
امکان بالقوه زیان است .در اکثر شرایط مناسب ،شما تنها
آنچه را که هماکنون مالک آن هستید ،محافظت میکنید؛ و
هیچ امکان بالقوهای برای سودآوری وجود ندارد (.)21
ارزیابی ریسک
امروزه استفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع
مختلف رو به گسترش است .بهطوریکه در حال حاضر
بیش از  1۵نوع مختلف کیفی و کمی روش ارزیابی ریسک
در دنیا وجود دارد .این روشها معموالً برای شناسایی،
کنترل و کاهش پیامدهای خطرات به کار میرود .عمده

2۰
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تعیین دقیق ریسکها میانجامد ،همچنین درصورتیکه
ریسک هر فرآیند بهدرستی شناخته شده باشد ،تعیین
ریسک قابل قبول و اقدامات اصالحی جهت کاهش ریسک،
ملموستر است (.)29
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روش بررسی
در این پژوهش به شناسایی و رتبهبندی ریسکهای
ایمنی در پروژههای ساختمانی با رویکرد ترکیبی FMEA
و  TOPSISفازی با مطالعه موردی روی پروژه احداث
شهرک قصردریا واقع در شهرستان محمودآباد در سال
 2911پرداخته شده است .با توجه به اینکه هدف اصلی
این تحقیق ،چگونگی کاربرد ترکیبی روشهای  FMEAو
 Fuzzy TOPSISبرای شناسایی و ارزیابی ریسک ایمنی
در پروژههای ساختمانی بوده ،روش گردآوری اطالعات و
دادهها از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی محسوب
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مدیریت ریسک
ریسک پروژه جز الینفک هر پروژه است ،لذا میبایست
مدیریت شود .مدیریت صحیح ریسک ،پیشنیاز تسهیل
شرایط بحرانی پروژه میباشد و ضرورت دستیابی به علوم
وابسته و گسترش این علوم آشکار است .مدیریت ریسک
پروژه عبارت است از کلیه فرآیندهای مرتبط با شناسایی،
تحلیل و پاسخگویی به هرگونه عدم اطمینان که شامل
حداکثر سازی نتایج رخدادهای مطلوب و به حداقل رساندن
نتایج نامطلوب میباشد .در واقع میتوان گفت مدیریت
ریسک رویکردی نوین در راستای ارتقای اثربخشی
سازمانها بوده که با توجه به ماهیت نامطمئن پروژهها و
لزوم صرف بهینه منابع پروژه از اهمیت انکارناپذیری
برخوردار است ( .)21ریسکهای ایمنی یکی از موارد
کلیدی مدیریت ریسک میباشد .عوامل خطر میتوانند برای
مدتهای طوالنی وجود داشته باشند ،بدون آنکه حادثهای
رخ دهد .هدف کلی مدیریت ریسک افزایش فرصتها و
کاهش عواقب ریسک هر رویداد میباشد.
کاهش ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی
صنعت ساختوساز یکی از خطرناکترین صنایع ازنظر
تلفات مربوط به کار ،نرخ آسیبدیدگی و پرداخت غرامت به
کارگران شناخته شده است .در این صنعت صدمات کشنده،
آسیبهای جدی شغلی و زمان ازدسترفته کار با توجه به
طبیعت منحصربهفرد آن رخ میدهد .طبق آمار وزارت کار و
امور اجتماعی در سالهای اخیر در کشورمان از کل حوادث
به وجود آمده در صنایع بهطور متوسط حوادث کارگاههای
ساختمانی 11 ،درصد را به خود اختصاص داده است؛
بنابراین توجه به ایمنی و کاهش حوادث ایمنی در این
صنعت ضروری به نظر میرسد .روش تجزیه و تحلیل بالقوه
خطا و اثرات آن ( )FMEAمیتواند در شناسایی همه
حالتهای شکست ،ارزیابی تأثیر آنها و برنامهریزی برای
اقدامات اصالحی کمک کند.
مدیریت ایمنی ابزار تصمیمگیری در بهبود عملکرد
مستمر یک سیستم است که در آن حفظ جان انسانها

بهعنوان هدف غایی تعریف میشود .در پروژههای
ساختمانی نیز بخش ایمنی همواره جایگاه خاصی داشته
است ولیکن امروزه با توجه به شناسایی و بروز انواع
خطرات و بحرانهای ناشی از آنکه تا پیشازاین از یکسو
برخورد با آنها در سیستم ایمنی تعریفنشده بود و از
سوی دیگر در حد توان بخش ایمنی سازمان نبوده است،
مطرح گردید .جهت مقابله با این خطرات از شیوهی
مدیریت ریسک و مدیریت بحران در سطوح باالی سازمان
بهصورت غیر منسجم استفاده میگردد.
جهت برخورد ساختاریافته با خطرات و حوادث ناشی
از آن الزم است تا از مدیریت ایمنی ،بحران و ریسک در
کنار یکدیگر استفاده شود (.)2۰
ممیزی و ارزیابی ایمنی از اولین مراحل اساسی است
که بهعنوان یک روش پیشگیرانه قلمداد میشود .داشتن
خطی مشی واضح جهت نیل به هدف اساسی کنترل و
کاهش خطرات و متعاقباً ریسک ناشی از آن ،ضروری است
و باید اطالع حاصل نمود که چه مقدار از سیاستها و
خطی مشیهای موجود راهگشا است و چه تکمیل آن
لحاظ نمود ( .)23مطالعه پروندههای بررسیشده در زمینه
حوادث ناشی از کار و تطبیق علل آنها با ضوابط قانونی
باالخص آئیننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب
شورای عالی حفاظت فنی و مقررات ملی ساختمان
(مبحث دوازدهم) ریسکهای ایمنی استخراج شدند.
جهت تائید و افزایش روایی تحقیق از نظرات متخصصان و
خبرگان در این امر بهرهمند شده و نهایتاً  12ریسک
شناسایی گردید .البته از میان فاکتورهای ریسک اولیه،
آنهای که همپوشانی داشتند؛ بهصورت یک ریسک ابراز
شدند (.)21
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میگردد .از نظر هدف نیز پژوهش حاضر از نوع کاربردی
است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران
پروژه ،مهندسان ناظر و مجری و متخصصان در زمینه
ایمنی ساختمان در پروژههای ساختمانی میباشند .برای
جمعآوری دادهها از طریق میدانی اقدام شده؛ سپس در
نرمافزارهای  MATLAB, EXCELمحاسبه شده و
خروجی دو روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
نتایج  FMEAفازی
در نمودار  2رتبه ریسکهای ایمنی محاسبه شده با
روش  FMEAفازی را مشاهده میکنید .با استفاده از

نمودار میلهای میتوان ریسکهای ایمنی را به چند سطح
تقسیم کرد .سطح یک مربوط به ریسک کد ( R1ریزش
دیواره گودبرداری و ساختمانهای همجوار) است که
دارای کمترین اهمیت میباشد .در سطح بعدی
ریسکهای  R20 ،R14 ،R12 ،R6و  R21قرار دارند.
سطح سوم مربوط به ریسکهای ،R10 ،R5 ،R4 ،R3
 R11و  R19میباشد .ریسکهای  R15 ،R13و ،R16
ریسکهای سطح دوم بوده و  R17 ،R9 ،R8 ،R7 ،R2و
 R18مهمترین ریسکهایی بودهاند که با روش FMEA
فازی در سطح اول اهمیت قرار گرفتهاند.

Risk-Fuzzy FMEA RANK
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نمودار  .2نمودار رتبه ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی محاسبه شده با روش  FMEAفازی
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بررسی نتایج  TOPSISفازی
همانطور که در شکل زیر مشاهده مینمایید ریسکهای
 R20،R19 ،R16 ،R14 ،R12 ،R11 ،R6 ،R5 ،R2 ،R1و
 R21از نیم دیگر ریسکهای ایمنی دارای اهمیت کمتری
میباشند و در صورت محدودیت در منابع و شرایط مقتضی
میتوان ،با اتکا به نتایج  TOPSISفازی ،اولویت تخصیص
منابع و امکانات را به سایر ریسکها داد.
بررسی نتایج  FMEAو  TOPSISفازی و قطعی
در دو نمودار  2و  1به بررسی رتبه ریسکهای ایمنی در
پروژههای ساختمانی با منطق فازی پرداختیم .در این قسمت
جهت مقایسه نتایج در حالت فازی و قطعی هر روش،

نمودارهای  9و  1رسم شدهاند .با دقت در نمودارهای میلهای
رویکردهای فازی و قطعی هر دو روش ،میتوان میزان
نزدیکی و تفاوت امتیاز گزینهها را در دو رویکرد مشاهده
نمود.
مقایسه نتایج  FMEAفازی و  TOPSISفازی
با استفاده از معیارهای شدت ،احتمال وقوع و کشف با
متد  TOPSISفازی ریسکهای ایمنی را رتبهبندی شد.
همچنین با تعریف توابع عضویت برای هر سطح از سه معیار
و تعریف  21۰قانون برای حاالت ممکن ،سیستم استنتاج
فازی جهت پیادهسازی  FMEAفازی ،تعریف شده است .با
ورود دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای ضمیمه ،دو
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سطح 2

5

 20رتبهبندی ریسکهای ایمنی با رویکرد ترکیبی  FMEAو  TOPSISفازی

رتبهبندی نهایی از ریسکهای ایمنی بهدستآمده است که
با توجه به هریک یا ترکیب آن دو میتوان به راهنمای
جامعی جهت اولویتبندی اقدامات آتی رسید .با علم به
اینکه متغیرهای پژوهش (ریسکهای ایمنی هر فعالیت)
گسسته میباشند ،نمودار  ۰جهت مقایسه نحوه امتیازدهی

هریک از دو روش  FMEAو  TOPSISفازی رسم شده
است.
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نمودار  .1نمودار رتبه ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی محاسبه شده با روش  TOPSISفازی
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نمودار  .9نمودار مقایسه رتبه ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی به دو روش  FMEAقطعی و فازی
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FUZZY TOPSIS - CLASSIC TOPSIS
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 قطعی و فازیTOPSIS  نمودار مقایسه رتبه ریسکها ایمنی در پروژههای ساختمانی به دو روش.1 نمودار
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FUZZY FMEA/FUZZY TOPSIS-Risk TREND
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 فازیTOPSIS  وFMEA  نمودار درک اهمیت نسبی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی محاسبهشده با دو روش.۰ نمودار

 1۵رتبهبندی ریسکهای ایمنی با رویکرد ترکیبی  FMEAو  TOPSISفازی

FUZZY FME-FUZZY TOPSIS COMPARISON CHART
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نمودار  .3نمودار مقایسه اختالف رتبهبندی ریسکهای ایمنی در پروژههای ساختمانی با دو روش محاسبه  FMEAو  TOPSISفازی
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بحث
استفاده از خروجی دو روش فازی در عین اختالف در
برخی نتایج ،امکاناتی را فراهم میآورد .منطق فازی
ابزارهای ریاضی را در مواجهه با حقیقت کاراتر میکند
( )1۵اولویت بندی ریسک ها بر اساس رویکرد FMEA
فازی به ترتیب عبارتند از :سقوط افراد از لبه محل
گودبرداری به داخل آن ،لغزیدن و سقوط از روی رمپ
راهپله () ،Rampسقوط داربست فلزی ،سقوط افراد از
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منطق فازی ابزارهای ریاضی را در مواجهه با حقیقت
کاراتر میکند ( .)23در این مقاله عالوه بر اینکه از
نتایجی کارا بهره مند شدیم ،حال دو ابزار تصمیمگیری
برای کاهش ریسک ایمنی پروژههای ساختمانی داریم؛
در مواردی که دو روش رتبههای یکسانی را پیشبینی
میکنند می توانیم با اطمینان بیشتری اعالم نظر کنیم
(همچنان که اگر از یک روش رتبهبندی به رتبه
مشخصی می رسیدیم در عین قاطعیت در برتری عددی
وزن گزینه ،این اندازه اطمینان وجود نمیداشت ).در
صورت لزوم برای جمعبندی رتبههای بهدستآمده می
توان از روش های رایج ،مانند روش میانگین رتبهها ،نیز
بهره برد .ریسک های ایمنی در جدول زیر به دو روش
 FMEAو  TOPSISفازی مرتب شدهاند.

روی داربست و جایگاههای کار ،برخورد و گیرکردن
اعضای بدن با قسمتهای گردنده دستگاههای جرثقیل و
باالبرها (فولی) ،شوک الکتریکی (تماس کوتاه و اتصال
بدنه) ،سقوط تاور کرین ،برخورد بازوی جرثقیل با افراد و
ساختمان ،سقوط کل بدنه باالبرهای الکتریکی ،سقوط
ماشینآالت سنگین خاکبرداری به داخل ،سقوط کارگران
از روی سقفهای بتونی در حال ،سقوط از بازشوها،
پرتگاه ها و حفرات موجود ،برخورد لوله داربست با افراد و
ماشینآالت ،سقوط مصالح و ابزار کار و برخورد با افراد،
برقگرفتگی منجر به فوت (تماس با کابل برق فاقد پوشش
و رهاشده در کارگاه) .همچنین بر اساس رویکرد
 TOPSISفازی اولویت بندی ریسک ها به ترتیب عبارتند
از :برخورد بازوی جرثقیل با افراد و ساختمان ،لغزیدن و
سقوط از روی رمپ راهپله () ،Rampسقوط تاور کرین،
سقوط ماشینآالت سنگین خاکبرداری به داخل ،برخورد
لوله داربست با افراد و ماشینآالت ،برخورد و گیرکردن
اعضای بدن با قسمتهای گردنده دستگاههای جرثقیل و
باالبرها (فولی) ،سقوط داربست فلزی ،شوک الکتریکی
(تماس کوتاه و اتصال بدنه) ،سقوط افراد از روی داربست
و جایگاههای کار ،سقوط کارگران از روی سقفهای بتونی
در حال ،سقوط افراد از لبه محل گودبرداری به داخل آن،
سقوط کل بدنه باالبرهای الکتریکی ،سقوط کل بدنه
باالبرهای الکتریکی ،برقگرفتگی منجر به فوت (تماس با
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نتیجهگیری
بعد ازشناسایی ریسک ها ،طی پرسشنامه ای در
اختیار متخصصان و خبرگان در زمینهی ایمنی ساختمان
قرار گرفت .مهمترین ریسکهایی که از روش FUZZY
 TOPSISاستخراجشده مربوط به برخورد بازوی جرثقیل
با ساختمان و لغزیدن و سقوط افراد از روی رمپ راهپله
میباشد .در روش  FUZZY FMEAریسکهای مربوط
به سقوط افراد از لبه گودبرداری ،لغزیدن و سقوط از روی
رمپ راهپله و سقوط از روی داربست و جایگاههای کار
دارای باالترین رتبه میباشند .مهمترین ریسکهای

شناساییشده صنعت ساختمان از دو روش ،شامل سقوط
افراد از لبه گودبرداری ،لغزیدن و سقوط از روی رمپ
راهپله و سقوط از روی داربست ،جایگاههای کار ،برخورد
بازوی جرثقیل با ساختمان و لغزیدن و سقوط افراد از
روی رمپ راهپله میباشد.
پیشنهاد به محققان آتی
 متدهای مطرح شده در این تحقیق قابل گسترش
بوده و برای ادامه تحقیقات در آینده ،میتوان با
ترکیبهای متفاوتی از روشها جوابهای بهدستآمده را
با یکدیگر مقایسه نمود ،ضمناً روشهای جمعبندی نیز در
انتخاب صحیحتر ابزارهای مناسبی میباشند .همچنین با
بررسیهای انجامشده مباحث مطرح درزمینهی ریسک
ایمنی اکثر پژوهشها متمرکز بر روشهای نرم بوده و جا
دارد با بررسی نمونههای کمی ،مدلهای موجود توسعه
داده شوند.
 شدت ،وقوع و کشف معیارهای  FMEAمیباشند،
با گسترش معیارهای بررسی فعالیتها میتوان به
جمعبندی جامعتری رسید.
محدودیتهای تحقیق
یکی از مهم ترین محدودیت های تحقیق استفاده از
طریق پرسشنامه بوده است .تعداد زیاد پرسشها ممکن
است پاسخ دهنده را به اشتباه انداخته و نظرات کامالً
درستی اعالم ننموده باشد .همچنین دادههای این تحقیق
از کارکنان یک شرکت جمعآوریشده است که تجربیات
مشترکی ضمن کار داشتهاند.
سپاسگزاری
این پژوهش مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد
دانشگاه شمال میباشد و از تمامی کارکنان شهرک
قصردریا واقع در شهرستان محمودآباد که در بخش
گردآوری اطالعات کمک کردهاند ،نهایت تقدیر و تشکر به
عمل میآید.
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Abstract
Introduction: Construction projects are one of the most important sectors of the economy of the
country, which has a high capacity for job creation. Construction projects as part of a huge and
strategic set of construction projects that unfortunately have a large share of work-related accidents
due to the lack of attention to safety. One of the most important issues that can contribute to these
events in construction projects is the weakness or lack of comprehensive and efficient risk
management. The purpose of the present study was to identify and rank safety risks in construction
projects with the combined approach of FUZZY FMEA and FUZZY TOPSIS
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Materials and Methods: This study is descriptive-survey research in terms of purpose and terms of
data collection The research was conducted by case study in the case of Qasrdaria town project in
Mahmudabad city in 2015. Data collection was through a field study on the statistical population,
including project managers, supervising and executive engineers, and building safety experts. The
data were calculated in MATLAB and EXCEL software and the output of FUZZY FMEA and
FUZZY TOPSIS methods were analyzed. This method for subsequent stages of risk assessment and
risk control based on their priority, as well as cost savings.
Results: The identified risks were given to the building safety specialists in the form of a
questionnaire. The most important risks extracted from the FUZZY T.O.P.S.I.S method were related
to the colliding crane arm with the building and then slipping and falling off the people from the stair
ramp. In the FUZZY F.M.E.A method, the risks associated with falling from the edge of the pit,
slipping and falling off the stair ramp, as well as falling from the scaffolding and workstations are the
highest.
Conclusion: The most important identified risks in the construction industry based on these two ways
are as follows: falling off the edge of a pit, slipping and falling from a stair ramp falling from a
scaffold, workstations, colliding of crane arm with the building and slipping and falling people from
the stair ramp
Keywords: Construction projects, Fuzzy logic, FUZZY FMEA, FUZZY TOPSIS, Safety risk
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