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 چكیده 
روش های  ثرترینامروزه اهمیت و نگرشی که به مفاهیم مدیریت ریسک و مهندسی ارزش داده می شود آن ها را در ردیف مو

ان ها بر همگ به آن جانبی مدیریت پروژه قرار داده است ، به نحوی که فواید استفاده از آن ها  و خطرات عدم توجه کافی

روژه وادث پز ریسک و عدم توجه به مهندسی ارزش در پروژه می گردد حمشخص می باشد . یكی از معضالتی که سبب برو

زایی و  ل ریسکمی باشد . حوادث سبب تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستیم بر پروژه می گردند ، این هزینه ها عوام

هت کاهش جهایی كارکاهش کیفیت و ارزش در پروژه های ساختمانی می باشند ، به نحوی که تمامی ذی نفعان به دنبال راه

سک و ریت ریحوادث می باشند . علل وقوع حوادث و راهكارهای کاهش آن رابطه تنگاتنگی با پارامترهای تلفیقی مدی

ی استخراج اختمانمهندسی ارزش دارد ، از این رو می توان از مفاهیم آن ها پارامترهایی جهت کاهش حوادث پروژه های س

اهش و ر روی کمفاهیم تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش آن دسته از مفاهیم که بنمود . در این پژوهش ضمن بررسی 

 ژه هایپیشگیری از حوادث موثر هستند شناسایی و طبقه بندی می شوند و به عنوان راهكارهای کاهش حوادث پرو

 جامع دیدگاهی از ارسازد موضوع می  قادر را ذی نفعان شده برگزیده مقاله این در که رویكردیساختمانی ارائه می شوند . 

 چگونگی و ن موضوعاتپیوند بی چرایی از صحیحی درك با تا می سازد آشنا روند این تكامل سیر با را آن ها و ارزیابی کرده

مارهای ارائه شده در آهمچنین  .بپردازند  مقاله این در شده ارائه راهكارهای مطالعه به واحد ای سوی نقطه به آن ها حرکت

سمی آنها رت های ن پژوهش همگی به وسیله ی اسناد کتابخانه ای و مصاحبه و یا توسط ارگان های مربوطه و یا در سایای

 اعالم شده است . 
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 ( مقدمه1
  .کند  می ایفا یبسزای نقش پروژه موفقیت در پروژه استراتژیکمدیریت  گانه نه عناصر از یكی بعنوان پروژه ریسک مدیریت 

 آن استفاده تجربه هبه نحوی ک است ثابت کرده را خود توانایی پروژه صحیح مدیریت های روش از یكی بعنوان نیز  ارزش مهندسی

 مورد ارزش مهندسی و ریسک مدیریت روش دو تلفیق ، اخیر . در سال های باشد می مطلب این گویای مختلف یها پروژه در

ه ارزش پروژه است زمین از منظر تشابه در ساختارها و اهداف که همان افزایش . است گرفته قرار خارجی و داخلی پژوهشگران توجه

 دو این لفیقت برای الزم بسترهای وجود دلیل بهای مناسب جهت تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش به وجود آمده است . 

فواید را شرح داده  از این بخشی یک هر به نحوی که بسیار مورد توجه بوده روش دو این تلفیق فواید پژوهش های مختلف در روش

 در و شود می روژهپ خروجیهای شدن نابود و خراب موجب حالت این دهند رخ ریسک های مهم پروژه یک در گاه هر طرفی ازاند . 

 نمودن حداکثر برای رویه این شود اجتناب نیز پروژه ریسكهای تمام اگر از دیگر سویی از و رود می بین از پروژه ارزش نتیجه

 جهت یت هاییقطع عدم و فرصت ها پروژه ریسكهای و همراه دارد به ریسک هایی پروژه طول در .[1]باشد  نمی مطلوب ارزش

 ارزش و سکری پیوستگی  .نباشند در تعادل بزگتر ریسک های با ارزش افزایش فرصت های این است ممكن که ارزش افزایش

ای  زمینه و سترب ایجاد باعث ساختارها در تشابه و پروژه ارزش یعنی افزایش تكنیک دو این اجرای هدف بودن یكی عالوه به

 پروژه درگیر تیم عان،نف ذی ، کارفرما .[2] است شده پروژه در طول آنها به توجه و تكنیک دو این همزمان بكارگیری جهت مساعد

 رابطه مدیریت .[3]شوند  می روبرو مختلف پروژه های موقعیت در ارزش و ریسک های آمد پی با نیز تامین زنجیره اعضای و

 ش ، مارتینسی ارزریسک و مهندسی ارزش به دو صورت است : )الف( مستقیم : ایده های بهبود ارزش یا ایده های کارگاه مهند

 می رخ پروژه یک ایریسكه وقوع پیوستن به هنگامفلیپس به این گروه ریسک حاصل از آنالیز ارزش می گوید . )ب( غیرمستقیم : 

رای پروژه های اجمتاسفانه   .[2]شود می پروژه ارزش افزایش یا کاهش باعث آن مدیریت نحوه و ریسک نوع به بسته که دهد

جراحت،  ، ضربه خوردگی، گیر کردن بین تجهیزات، شكستگی،: سقوط همچون حوادثتحت تاثیر طیف وسیعی از  ساختمانی

هر یک  .دارد رار ی پرخطر قدر زمره کار ها پروژه های ساختمانیکار در  از این رو.  سوختگی، برق گرفتگی، تصادف و ... قرار دارد

 هائی هزینه ژهپرو مستقیم های از حوادث پروژه های ساختمانی سبب بروز هزینه های مستقیم و غیرمستقیم می گردد. هزینه

 های هزینه بر ، عالوهیابد می پروژه افزایش اتمام زمان کاهش با آن مقدار و شود می پروژه زمان صرف کاهش مستقیماً که هستند

 که دارد وجود ستقیمغیرم های هزینه نام به ها هزینه از دیگری نوع میشوند پروژه فعالیتهای تسریع صرف مستقیماً که مستقیم

 بیمه، محل، اجاره ی،انرژ برق، آب، مثل پروژه مستقیم غیر مخارج شامل که یابند افزایش می پروژه مدت شدن طوالنی با متناسب

ری را از بین می هر حادثه منجر به فوت در محیط های کار بین شش تا هفت هزار روز کا .[4]میباشد  غیره و دیرکرد جریمه

 ، این آمار دارد وجوددرصد حوادث ناشی از کار در جهان  98گزارش سازمان بین المللی کار امكان پیشگیری از طبق   [5]برد

 ووامل ریسک زایی تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستیم بر پروژه می گردند ، این هزینه ها عحوادث سبب  بسیار قابل تامل است .

ادث می اهش حوکاهش کیفیت و ارزش در پروژه های ساختمانی می باشند ، به نحوی که تمامی ذی نفعان به دنبال راهكارهایی جهت ک

و می رد ، از این زش داری با پارامترهای تلفیقی مدیریت ریسک و مهندسی ارباشند . علل وقوع حوادث و راهكارهای کاهش آن رابطه تنگاتنگ

هیم تلفیق سی مفاتوان از مفاهیم آن ها پارامترهایی جهت کاهش حوادث پروژه های ساختمانی استخراج نمود . در این پژوهش ضمن برر

ی شوند و مه بندی از حوادث موثر هستند شناسایی و طبقمدیریت ریسک و مهندسی ارزش آن دسته از مفاهیم که بر روی کاهش و پیشگیری 

دث اکثر حوا ز وقوعمی توان با به کار بستن راهكارهایی ا به عنوان راهكارهای کاهش حوادث پروژه های ساختمانی ارائه می شوند .

ه ار رسیدن ب. ابز می باشد، هدف این تحقیق در نهایت رسیدن به این راهكارها  و یا سبب کاهش صدمات آن ها شد جلوگیری کرد

 .  می باشد ریسک و مهندسی ارزشمدیریت تلفیق راهكارهای کاهش حوادث استفاده از مفاهیم 
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 ( پیشینه 2
  ریسک( مدیریت  2 -1

میالدی با استفاده آن در پروژه موشک فضایی پوالریس شروع شد و سپس در سال  1950ظهور و بروز مدیریت ریسک به اواخر 

 ود . در نهایت شكل امروزی مدیریتشرکت نفتی آمریكایی در پروژه های فراساحلی استفاده گسترده ای از آن نمیک  1975

 رخ دادن امكانعبارت است از  : ریسک میالدی به عنوان یكی از محورهای مهم مدیریت پروژه بروز کرد . 80ریسک در اواخر دهه 

 روی بر تواند می و دارد خاصی رخ دادن احتمال که صدمه ، مالی آسیب های ،حوادث و خطرات  : مانند کار در نامطلوب اتفاقی

 -3مدیریت محدوده پروژه  -2مدیریت یكپارچگی پروژه -1حوزه یا عنصر اصلی دارد :  9مدیریت استراتژیک   .تاثیر بگذارد  پروژه

مدیریت ارتباطات پروژه  -7مدیریت منابع انسانی پروژه  -6روژه مدیریت کیفیت پ -5مدیریت هزینه پروژه  -4مدیریت زمان پروژه 

حوزه ی ذکر شده در باال را تحت  9. حوادث پروژه های ساختمانی هر  [6]مدیریت تدارکات پروژه  -9مدیریت ریسک پروژه  -8

حوزه ی ذکر شده در باال به نحوی تحت تاثیر مدیریت ریسک قرار دارند . اگر مدیریت ریسک به درستی  9تاثیر قرار میدهد . هر 

دم قطعیت های محیطی و ویژگی های در سطحی باال حاصل می شود . با توجه به ع صحیح پروژهصورت بگیرد به تبع آن مدیریت 

منحصر به فرد پروژه ها ، مدیریت ریسک در پروژه ها یک ضرورت غیر قابل اجتناب بوده و از درجه اهمیت باالیی برخوردار می 

د دلیل درگیری طرفین قراردابه  [8]پروژه های ساختمانی از زمان آغاز به کار آنها در معرض ریسک قرار میگیرند . [7]باشد .

 چرا کهحوادث پروژه منحصر به زمان خاصی نیست ،  بدیهی است که [9] )کارفرما،پیمانكار،طراح،ناظر( این ریسک ذاتا وجود دارد .

 های مختلف امكان بروز حادثه وجود دارد ولی اغلب با پیشرفت یک پروژه ریسک های شكست پروژه کاهش می یابد . زماندر 

حرکت و پیشرفت پروژه فرایندی تدریجی است به این معنی که اهداف و معنی پروژه با عبور از هر فاز با گذشت زمان تدقیق می 

مدیر پروژه سخت ترین فعالیت های  [11]ای دستیابی به اهداف پروژه است .توجه به مدیریت ریسک شرط الزم بر [10]شوند .

برای همین مدیران پروژه می دانند که  [12] ویت بندی این ریسک را بر عهده دارد .تعیین ریسک های پروژه و چگونگی اول

هدف اولیه مدیریت ریسک پروژه شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک [13] مدیریت ریسک برای مدیریت پروژه نمونه ضروری است .

یت ریسک است ، با این حال در صورتی که یک یكی از نقش های اصلی یک مدیر پروژه مدیر[14] به منظور موفقیت پروژه است .

مدیریت ریسک شامل [15] مدیریت ریسک خوب از ابتدای کار پروژه اعمال نشود این وظیفه بسیار پیچیده و ناکار آمد می شود .

مسلماً در زندگی روزمره  [16]ی و کنترل و پایش ریسک می باشد .فرایند های برنامه ریزی ، شناسایی ریسک ، ارزیابی ، پاسخگوی

عدم قطعیت وجود دارد اما همزمان فرصتی نیز  [17]در سازمان ها و پروژه ها که حامل ریسک روشنی برای کسب و کار هستند 

ریسک همان عدم قطعیت [18] در آنها نهفته است که باید از آنها استفاده کرد . بین عدم قطعیت و ریسک پیوندی وجود دارد .

عدم قطعیت همواره نتایج منفی را  [19] ازه گیری شده است و عدم قطعیت ریسكی است که قابل اندازه گیری نیست .است که اند

در پی ندارد ریسک ها همچنین حاوی فرصت هایی هستند اما در حقیقت اغلب ریسک ها نتایج منفی دارند که موجب می شوند 

پروژه ها عوامل در بیشتر پروژه ها منشا ریسک ها و عدم قطعیت های  [18]به منفی ریسک را در نظر بگیرند .افراد تنها جن

گروه های مختلف عدم قطعیت در پروژه عبارتند از : عدم قطعیت های مرتبط با مبنای تخمین ها ، عدم  [20]محیطی می باشند .

عدم قطعیت های مرتبط با ارتباط  قطعیت های مرتبط با طراحی و پشتیبانی ، عدم قطعیت های مرتبط با اهداف و اولویت ها و

در صورت عدم وجود مدیریت ریسک موثر در پروژه به دلیل نبود .  [21]های مهم و اساسی بین بخش های مختلف یک پروژه 

همان طور که اقدامات پیشگیرانه علیه حوادث ، خطرات و بی ثباتی ها ، پیامدهای منفی زیادی برای پروژه حاصل می شود . 

بروز حوادث و مدیریت ریسک پروژه رابطه تنگاتنگی دارند . پژوهش اولیه نشان داد که شرکت های ارائه دهنده  مشاهده شد

خدمات ساختمانی ، فعالیت های مدیریت ریسک را به صورت منظم در پروژه اعمال نمی کنند که در نتیجه ی آن پیامد های 

 مختلف کشورهای در و زمان طول در که دادند نشان همكارانش دیگرو  فوربز[22] منفی در عملكرد پروژه حاصل می گردد .

 هوش مصنوعی، شامل تكنیک ها است . این ریسک مدیریت تكنیک های از محدودی تعداد کاربرد به مایل ساز و ساخت صنعت
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اولیه،زمان،هزینه  ریسک نوعی محدودیت برای اهداف [23]  .است ... و تصمیم حساسیت،گراف تحلیل احتماالت، تحلیل تجزیه،

برخی از ریسک ها که بر پیمانكاران اثر می گذارد ، عبارتند از : تورم ، عدم تامین مالی  [24] کند . محیط و کیفیت ایجاد می

توسط کارفرما ، زمان بندی اشتباه ، عدم برخورداری از دانش کافی ، ریسک های محل پروژه و آب و هوایی و عدم تامین پیدار و 

عالوه بر شناخت ریسک باید راهكاری آگاهانه برای مقابله با آن در زمان بروزش اتخاذ گردد تا باعث تعادل الح و ... . درست مص

تیمی که ریسک پذیری برای این کار می بایست قابلیت انعطاف و ریسک پذیری مشخص شود . ریسک ها و فرصت ها گردد . 

 راهكارهای برخورد با ریسک عبارتند از : شتری بهره ببرد . بیشتری دارد در نهایت باید بتواند از سود بی

 الف( پذیرش ریسک هایی که کمتر از ظرفیت ریسک است ، 

 ب( واگذاری ریسک ، 

 ج( افزایش میزان ریسک پذیری با تضمین هایی ، 

 د( عدم توجه به برخی فرصت ها که این کار باعث کاهش ریسک می شود ، 

 دیگران به منظور تقسیم ریسک ها ،ه( تقسیم منافع با 

 و( خودداری از ریسک هایی که بیش از ظرفیت ریسک است .

 

 [25] میزان ریسک طرفین در انواع قرارداد  1شكل شماره  
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 ( مهندسی ارزش  2 -2

ترین روش صرف هزینه در ارزش : مؤثر [26] .یكی از این ابزارها که در دنیا کارایی خود را ثابت کرده است ، مهندسی ارزش است 

صلی ارزش ااطمینان یک کارکرد است که نیازهای کاربر را با مطلوبیت و جلب رضایت وی تأمین کند . سه مؤلفه اجرای قابل

 [27]تفسیر نمود :  1ره توان در رابطه شماها را میاند از : کارکرد ، کیفیت ، هزینه . این مؤلفهعبارت

ارزش                                                              (          1) =
کارکرد + کیفیت

هزینه
 

نگر ، خالق و مبتنی بر کار تیمی المللی مهندسی ارزش ، فرآیندی سیستماتیک ، جامعمهندسی ارزش : طبق تعریف انجمن بین

ای کیفیت یا کمترین هزینه در طول عمر پروژه با حفظ یا ارتقیا طرح با  ویابی به کارکرد سیستم ، محصول ، خدمات جهت دست

 شامل مراحل تشخیص ، بررسی عملكردها و درواقع مكانیسم اجرای مهندسی ارزش به شكل مؤثر[28] باشد .قبول میایمنی قابل

اول : تحوالت سریع و پیشرفت رزش طی سه دوره تكامل یافت : دوره امهندسی [29] باشد .ها و درنهایت بهبود فرآیند میهزینه

ظامی نایع نهای پس از جنگ جهانی دوم / دوره دوم : پس از کسب نتایج ارزشمند شرکت جنرال الكتریک این تكنیک در ص

وجه به توانایی هایش در دوره سوم : در این دوره با ت /[30] استفاده گردید و دامنه کاربرد آن افزایش و به صنعت تسری یافت .

 آن از استفادهینه و افزایش بهره وری محصول و جلب رضایت طرفین به پروژه های ساخت و ساز ورود کرد . کاهش هز

 به را نفعان ذی و رماکارف بیشتر چه هر رضایت امر این که گردید شده تعیین چهارچوب در پروژه اتمام به منجر پروژه مفهوم در

 احساس پروژه بینیباز ضرورت دلیل به باال گذاری سرمایه با های پروژه در ارزش مهندسی بكارگیریهمچنین [3] . داشت همراه

 یک مطالعه مهندسی ارزش سه مرحله دارد :[30] . شد می

 برنامه ریزی و سازمان دهی مطالعه ارزش : پیش کارگاه )آمایش( -1

از ت ، فاز ارزیابی ، فکارکرد ، فاز خالقی: فاز اطالعات ، فاز تحلیل ( می باشد فاز 6شامل )اجرای برنامه کار  کارگاه -2

 توسعه ، فاز ارائه

 [31] : اطمینان از اجرای صحیح و حصول منافع ناشی از مطالعه ارزش پس کارگاه )مستندسازی و اجرا( -3

 نموده ارائه را زیر ی رابطه اسنودگرس . داشت خواهد مثبتی نتایج ، شود گرفته بكار درستی به ریسک عامل اگر ارزش تعریف در

 :  است

Value = ( Performance* Risk factor)/Effort  (2         )                                    

ارزش   تالش ها / )عامل ریسک × عملكرد( =

[32] 

 

 ( طبقه بندی حوادث 2 -3

از نظر سازمان تامین از نظر سازمان بین المللی کار : حادثه عبارت است از : واقعه ای غیر منتظره و برنامه ریزی نشده است . 

در ایران  . گردد اتفاقی پیش بینی نشده که در حین انجام کار و به سبب آن برای فرد حادث می حادثه عبارت است از:  اجتماعی

.  سال می باشدهای گرم  های سرد بیش از ماه در ماه ساختمانی حوادثآمار بروز . رخ می دهد ن در بخش ساختماعمده حوادث 

علل  .  گردد لعكس بروز حادثه ناشی از کار محسوب میاب برگشت از منزل به محل کار و در ساعات رفت وطبق تعریف استاندارد : 

عنصر : عوامل انسانی ، فضای کارگاه و ماشین آالت می باشد . نارسایی های جسمی و روانی سبب تشدید بروز  3وقوع حوادث 

شخصیتی و چاقی و اختالالت شنوایی کم ، ،  بینایی ضعیف:  دارای مشكالت جسمی همانند افراد برای مثال .حوادث می گردند 

عدم توزیع کار :  موثر می باشند ، برای مثالبروز حادثه  نیز در علل روانیهمچنین . ث قرار دارند بیشتر در معرض حوادو ... روانی 

 عدم وجود نظم وانظباط در محیط کاری،  عدم تضمین شغلی،  عدم رضایت شغلی،  محیط کار جو، کارگران  انجام کار یكنواختو 
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مكان ، حوادث با علل بروز یكسان :  می شوندگروه زیر طبقه بندی  7 می توان نتیجه گرفت که حوادث درو ... .  عجله کار با، 

  .درصد حادثه دیدگی  ، سابقه کار حادثه دیده،  سن حادثه دیده،  نوع حادثه زمان یكسان ،،  یكسان
 

 ( مشكل پژوهشی3
 این پژوهش به آنها پرداخته می شود عبارتند از :در سواالتی که 

 ؟ اهش دادکتوان به کمک تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش حوادث پروژه های ساختمانی را آیا می ( 1 سوال اصلی :

 چیست ؟ دالیل تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش( 1 سواالت فرعی :

 ؟ ( اهداف مشترك بین مدیریت ریسک و مهندسی ارزش چیست2                      

 مهندسی ارزش :موانع بر سر راه تلفیق مدیریت ریسک و 

 محدودیت زمانی برای اجرای همزمان این دو رویكرد -1

 [31] درك تكنیک های مدیریت ریسک برای کارکنان سخت و پیچیده باشد . -2

ه ت کنندممكن است اجرای همزمان مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باعث به وجود آمدن فشر مضاعف بر اعضای شرک -3

 [33] در کارگاه و خستگی آن ها شود .

 [34] دم امكان استفاده از ابزارهای دقیق و زمان در تحلیل ریسک در مدت کوتاه مطالعات ارزش .ع -4

که  ییتوب مدیریک چارچ آنها که در ساختمرور می کند  درصورتی را ساختمانیروش پژوهش شامل ادبیاتی است که پروژه های 

رائه می اتمانی . همچنین راهكار هایی جهت کاهش حوادث پروژه های ساخ حاصل از تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش باشد

 آنها اجرای برای موجود بالقوه ریسک میزان به توجه باپس از انجام آنالیزهای کیفی و کمی ریسک اجزا و بخش های پروژه .  نماید

 ریسک با که اییقسمته معمول بطور .شود می شناسایی کارگاه برگزاری برای تمرکز مورد نقاط و شوند می لیست نزولی بصورت

 و اولیه کارکردهای ،کارکرد تحلیل فاز در[35] . دارند ارزش افزایش و ها هزینه کاهش برای کمی پتانسیل هستند مواجه باالیی

 با را شده شناسایی ریسكهای توان می باشد آماده مدیریت برنامه یا شده ثبت ریسكهای اگر مرحله این در شده شناسایی ثانویه

 از یک هر رد توان می نباشد آماده ریسكی مدیریت برنامه یا شده ثبت ریسک اگر و ساخت مربوط شده شناسایی کارکردهای

 انتخاب و ریگی تصمیم در وزن دارای معیار یک عنوان به را ریسک[36] . کرد شناسایی را موجود ریسكهای جزیی کارکردهای

 موجود شنهادهایپی هزینه ارزیابی در کمی های تكنیک دادن دخالت با که است شده دیده[37] . برند می کار به بهتر های گزینه

 پر ای گزینه به تبدیل ته،داش ابتدا در را هزینه کمترین که پیشنهادی کارلو، مونت های تحلیل انجام با همراه ای بازه برآورد مانند

 موجود ریسكهای دهش انتخاب گزینه دقیق ارزیابی با توان میفاز بسط و توسعه  در[38] ت .اس گردیده کمتر مطلوبیت با و هزینه

 صورت در و نیمک حاصل اطمینان خود پیشنهادی طرح مختلف های جنبه درست کارکرد از تا نمود بررسی را پیشنهادی گزینه در

 [39] .  دهیم انجام را مخاطرات این به مناسب پاسخ برای الزم پیشگیرانه اقدامات فوق، طرح برای مخاطراتی وجود

 

 ( نتایج اولیه4
کلینتک با عنوان  سی ام اسكاتتوسط  2004به صورت کنونی نخستین بار در سال تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزش 

 1996که این مدل از مدلی دیگر که در دانشگاه بروکس انگلستان در سال بكارگیری ریسک در مهندسی ارزش مطرح گردید . 

 به رویكرد این درنیز کتابی که این رویكرد را توضیح دهد چاپ شد .  2005همچنین در سال مطرح شده بود الهام گرفته بود . 

 داشتند تاکید پروژه حیات چرخه طول در آن جایگاه به توجه و یكدیگر پهلوی به پهلو ارزش مدیریت و ریسک مدیریت از استفاده

 و تكنیک دو این های فعالیت همپوشانی به ارزش مهندسی در ریسک مدیریت های تكنیک از براستفاده تمرکز جای به و ،
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 در داالس توسط منظم ساختار یک در فرایند دو این ترکیب[3] . شود می توجه پروژه عمر دوره طول در آن کارگاههای برگزاری

 عنوان با خود کتاب در و نگریست جدید روشی عنوان به ارزش و ریسک فرایندهای تلفیق به وی ، شد کامل 2006 سال

 در داالس مایكل آقای[1] د .کر تدوین پروژه حیات چرخه طول در را روش این از استفاده دستورالعمل "ارزش و ریسک مدیریت"

 آن اضالع تمامی شدن کامل صورت در که داند می مثلثی را ارزش و ریسک تلفیقی مدلهای از استفاده موفقیت میزان خود کتاب

 را مثلث این ضلع دو ریسک و ارزش که باشد می پرواضح .شود می حاصل مهم این یكدیگر کنار در ضلع سه این به توجه و

 تیم شامل تواند اشخاصمی .باشند اشخاصمی میكند معرفی سوم ضلع عنوان به ایشان که سومی مورد اما دهند می تشكیل

 تلفیقی مدل بودن کارآمد صرف بنابراین .باشد پروژه مشاوران و نفعان ذی و کارفرما شامل آن کننده اجرا تیم و پروژه در درگیر

 کننده تعیین و مهم اشخاصبسیار توسط مدلهایی چنین از استفاده و انجام ضرورت احساس و تكنیک دو این با افراد آشنایی میزان

و  ریسک مدیریت به توجهی بی علت مورد در استرالیایی بزرگ شرکت 200 در تاکلی و یوهر تحقیقات نتایج[40] . باشد می

 تاثیر بسیار تكنیک هایی چنین از استفاده در سازمان ساختار و فرهنگی ویژگی های که دهد می نشان آن از مطلوب استفاده عدم

سازمان   .کرد برابر چندین را آن ها به کارگیری میزان سازمانی ساختار و فرهنگ با تناسب صورت در تواند می باشد و می گذار

 پاسخگویی در باالیی ظرفیت قدرت ، باالی سطح و رسمی غیر ارتباط کنترل ، کوتاه دوره ماتریس به دلیل و افقی ساختار با های

 فرهنگی مقوله سازمانی ساختار مقوله از جدای اما  .هستند دارا خود سازمان آن در جذب و تكنیک هایی چنین از استفاده به

 نحوه در پایین توانایی کم ، دانش آنها طوریكه به  .باشد کننده می تعیین خصوص بسیار این در اشخاص درگیر و سازمان

 [41] . دانند می ریسک مدیریت از استفاده کارفرمایان برای تمایل عدم اصلی علت های از را بالقوه مزایای درك عدم و استفاده

 

 ( نتیجه گیری5
ز تلفیق استفاده اکاهش حوادث پروژه های ساختمانی با این مقاله توصیف مختصری از تالش پژوهش را ارائه می دهد و درصدد 

به  دسی ارزشریسک و مهنمدیریت تلفیق است . انگیزه ی این پژوهش ، کاربرد بسیار محدود  مدیریت ریسک و مهندسی ارزش

به  این پژوهش انتظار پروژه است . نتایج مورد ذی نفعانکاهش حوادث پروژه های ساختمانی و تبع آن بهبود عملكرد برای  منظور

 سمی تررشرکت های مجری پروژه های ساختمانی و حتی طرف های دیگر کمک می کند یک مدیریت استراتژیک نظام مند و 

 ییز ارائه مارهایی نبه آنها راهك تجربه خود به نحوه احسن استفاده کنند همچنینو از دانش و جهت کاهش حوادث داشته باشند 

 کند . 

 : تلفیق مدیریت ریسک و مهندسی ارزشارائه ی راهكارهای کاهش حوادث بر اساس 

 و راهكارهای کاهش خطرات حوادث ارائه شد: نتایج به دو صورت راهكارهای پیشگیری از بروز حوادث

ی فت و ارتقاع ، پیشرراهكارهای انگیزشی برای کارکنان : حقوق و دستمزد کافی و به موق:  پیشگیری از بروز حوادثراهكارهای 

ه نقاط حادث ن سازیشغلی ، سیستم قدردانی و تشویق کارکنان نمونه ، تامین شرایط رفاهی مناسب در کارگاه / شناسایی و ایم

 حوادث و ... .خیز قبل از وقوع 

آموزش های  -3مواقع احساس خطر  توقف کار در -2حفاظتی و بهداشتی  کنترل عوامل -1 کاهش خطرات حوادث :راهكارهای 

تست وسایل  -6کنترل های دوره ای  بازرسی ها و -5بزار و ماشین آالت خطرناك بازرسی از ا -4پیش از خدمت و ضمن خدمت 

 ده از فناوری های نوین ساختمانی و ... .ستفاا  -7ایمنی فردی و اطمینان از استاندارد بودن آنها 
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ارزش در مدیریت مؤثر صورت همزمان در پیاده سازی تكنیک مهندسی مدل مدیریت ارزش و ریسک به ،1388دین محمد ایمانی، [26]

 9شماره ، سال اوّل ، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته ، هاپروژه
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 امیرکبیر، پردیس دانشگاهی بندرعباس .دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه 

های سدسازی با استفاده از تلفیق تفكر مدیریت ریسک و مهندسی ارزش ، ،کاهش ریسک پروژه 1388ابوالفضل شمسایی،پ.رزم آرا ، [28]

 مجموعه مقاالت دومین همایش ملی سدسازی ، ایران .

المللی مدیریت پروژه ، تهران ، نس بینالعات ، مجموعه مقاالت دومین کنفراهای فن آوری اط، مدیریت ریسک پروژه1384یگانه مهام، [29] 
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 و ریسک دیریتم تلفیق با پروژه اجرای سازی بهینه »، علیرضا ، صادقی محمد میر و حسین  محمد ، صبحیه بهزاد و ، مستوفی [33] 
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