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چكيده:

در انگلستان يك شخص يا سازماني كه ايجاد ريسك مي كند ملزم است تا ريسك خود را
كنترل و مديريت كرده تا اينكه ميزان ريسك تا حد قابل قبول و منطقي كاهش يابد.چگونگي
مديريت ريسك بايد توسط آنهايي كه باعث ايجاد ريسك شده اند تعيين گردد.آنها وظيفه دارند
نشان دهند كه اقداماتي انجام داده اند تا اطمينان حاصل كنند كه همه ريسك ها تا حد قابل
قبولي كاهش يافته و در اين خصوص بايد شواهد مستند داشته باشند به عنوان مثال يك
ارزيابي ريسك يا يك مورد ايمني تا اثبات كند كه ريسك هايي ناشي از فعاليت خود را
مديريت مي كنند .سيستم HSEانگلستانبه سازمان ها نمي گويد كه چگونه ريسك خود را
مديريت كنند اما بازرسي هايي جهت تعيين كيفيت شناسايي ريسك و مديريت آن انجام مي
دهد.
اين مقاله يك نگاه اجمالي از جا هايي كه مسئوليت براي ايمني و بهداشت شغلي در انگلستان
ناديده گرفته شده و چگونگي مديريت ريسك از طريق ارزيابي ريسك را به ما مي دهد  .تمركز
اين مقاله بر روي سه حادثه اصلي اخير در انگلستان است  .همه تالفات ناشي از حادثه و همه
چيز هاي پيش امده قابل پيشگيري بودند اگر ريسك ها بصورت صحيحي مديريت و ارزيابي
مي شدند .اين مقاله با آناليز خطاهاي رايج در ارزيابي ريسك و اقدامات كليدي جهت بهبود
آنها مورد جمع بندي و نتيجه گيري قرار مي دهد.
كلمات كليدي :ارزيابي ريسك(SFAIRP1 ،UK،حد قابل قبول و منطقي) (HSE ،بهداشت و ايمني اجرايي)

)'So Far As Is Reasonably Practicable' (SFAIRP
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مقدمه:

پيش از  1974انگلستان در قوانين پيشين  150ساله گذشته به سر برده بود كه باعث ايجاد
تعداد زيادي قوانين بهداشت و ايمني شغلي شده و تمركزش بر روي صنايع خاص و حتي
منطقه خاصي از كشور بود .
اين قوانين محيط هاي كاري مانند كارخانجات  ،ادارات راه آهن و غيره را پوشش ميداد .اهداف
آن محدود و اغلب بين آنها تناقض وجود داشت.
تشخيص قوانين متمايز براي صنايع متمايز پيچيده و گيج كننده بود .دولت انگلستان يك
كميته اي به رهبري لورد ريبنز در  1970تشكيل داد تا راهي پيش رو قرار دهند .نتايج
گزارشات ريبنز همگون سازي در چارچوب هاي جامع واحد از قوانين اساسنامه اصلي كه در بر
دارند بهداشت و ايمني در كار و تاسيس اختيارات بهداشت و ايمني ملي بود را توصيه كرد .
اين توسعه يافت به قانون بهداشت و ايمني در كار و در  1974اجرايي و باعث خلق HSE
(بهداشت و ايمني اجرايي) به عنوان يك قدرت نظارتي براي بهداشت و ايمني صنعتي در
انگلستان شد.
اين راهنمايي كوتاه در آيين نامه بهداشت و ايمني انگلستان باعث فراهم شدن خالصه اي از
قانون بهداشت ايمني در كار  1974شد و كافرمايان را ملزم به انجام ارزيابي ريسك مي كند.
كارفرماياني با  5كارمند يا بيشتر نيازمند به ثبت يافته هاي اصلي ارزيابي ريسك هستند .
اين مقاله ارزيابي ريسك در انگلستان را معرفي و بعضي از حوادث شغلي را با مدل ارزيابي
ريسك تجزيه و تحليل خواهد نمود.
مسئوليت هاي قانوني بر اساس بهداشت و ايمني شغلي در كار ( )1974

قانون بهداشت و ايمني شغلي در كار  1974مسئوليت هاي را نه تنها براي كارفرمايان بلكه
همچنين براي طراحان  ،سازندگان و تامين كنندگان تعيين كرد تا اطمينان حاصل كند كه
ماده قانون ها جهت استفاده تا حد امكان ايمن هستند و هر پرسنل در حين انجام كار
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مسئوليت دارد تا مراقب خود و كساني كه ممكن است از فعاليت ناشي از كارش آسيب ببينند
باشد.
توجه به تضمين هاي قانوني از اهميت مهمي برخوردار است كه اين تضمين ها شامل جرايم،
زندان ولغو صالحيت مي باشد .در انگلستان اگر كسي زخمي يا كشته شود و  HSEمتوجه
شود كه ارزيابي ريسك مناسب و كافي جهت پوشش فعاليت ها وجود نداشته است.مديران
شركت ها در برابر اين اهمال و قصور و قتل هاي غير عمد شخصا مسئول خواهد بود.
جرايم نا محدودي در قانون مجاز شده اند اما بستگي به شدت جرم و توانايي افراد يا سازمان
در پرداخت دار د .جرايم معموال بين ده ها هزار پوند تا چندين ميليون پوند است .بعالوه در
صورتي كه افراد شخصا مسئول شناخته شوند ممكن است زنداني شوند .در اقدامات قانوني
اخير  ،جايي كه دو آتش نشان در نتيجه انبار ناصحيح وسايل آتش بازي كشته شدند مديران
دو شركت به ترتيب  5و  7سال زنداني شدند.
يك اصل اساسي در سيستم بهداشت و ايمني انگلستان اين است كه سازمان يا شخصي كه
ايجاد ريسك مي كند بايد ريسك هاي خود را كامال ارزيابي و اطمينان حاصل كند كه ميزان
آن تا حد قابل قبولي و منظقي از طريق طراحي  ،مديريت و اقدامات فرايندي كاهش يافته
است.
منطقا عملي (منطقي عملي) ارتباط پيدا مي كند با وزن يك ريسك در مقابل سختي  ،زمان و
پول مورد نياز جهت كنترل آن ريسك .بنابراين حد قابل قبول و منطقي ) (SFAIRPميزان
حدي را كه  HSEانتظار دارد تا ريسك يك محيط كاري كنترل گردد را شرح مي دهد.
استفاده از منطقا عملي باعث مي شود  HSEخود اهدافي را براي سازمان تعيين كند بجاي
اينكه تجويزي عمل كند.
اين انعطاف پذيري مزاياي بزرگي است اما نيارمند قضاوت نيز هست .در اكثر موارد  HSEمي
تواند اين قضاوت را از طريق رجوع به وجود عملكرد خوب صنعت كه تاسيس شده است از
طريق فرايند بحث با سهامداران صنايع تا به يك توافقي در خصوص اينكه حد قابل قبول و
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منطقي) (SFAIRPبراي مخاطرات زياد  ،پيچيده يا شرايط جديد چيست برسند HSE.بر
اساس يك اقدام خوبي مثال با استفاده از آناليز هزينه و سود( ) CBAنتيجه قضاوت را به اطالع
ميرساند.
دليل قرار دادن مسئوليت براي سازمان ايجاد كننده ريسك اين است كه براي  HSEامكان
اينكه بتواند در عمليات همه تكنولوژي ها  ،محيط هاي كاري بويژه براي نرخ توسعه تكنولوژي
ها كارشناس باشد وجود ندارد.
 HSEتوصيه هاي را جهت چگونگي ارزيابي ريسك تهيه و يك سري كد هاي عملي براي
صنايع خاص فراهم مي اورد به عنوان مثال در ساخت و معدن  ،راهنمايي هاي دقيقتري جهت
چگونگي مديريت ريسك هاي رايج براي كساني كه در بخش هاي اين صنعت هستند فراهم
مي آورد .
راهنماي مختصر براي متد هاي ارزيابي ريسك:
 HSEراهنمايي جهت ارزيابي ريسك منتشر كرده است كه مراحل كليدي را مشخص مي كند.
مراحل ارزيابي ريسكHSE

 -1چه چيزي مي تواند خطا برود ؟ مخاطراتي كه با كارخانه (تجهيزات)  ،افراد و
فرايند است را مشخص كنيد .
 -2چگونه مي تواند بد باشد؟ چه صدماتي را مي تواند وارد كند به تجهيزات  ،افراد
و محيط زيست
 -3چه چيزي هم اكنون جهت حداقل كردن آن ريسك انجام ميشود؟ كنترل هاي
موجود را شناسايي كنيد
 -4چه اقدامات جديدي جهت كاهش بيشتر ريسك نياز است؟ كنترل هاي جديد
مورد نياز را شناسايي كنيد كه مسئوليت هاي براي آنها در زمان و مكان
مشخص مي شود .
 -5بازبيني و برزو كردن  4مرحله فوق در فاصله هاي زماني مناسب.
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اين مراحل ارزيابي ريسك منجر به ايجاد ليستي از ريسك ها مي شود اما براي اكثر مردم
ممكن است اين سوال ايجاد شود " در كجا بايد تمركز كنم؟" "بزرگترين ريسك ها كدامند؟
ابزار هاي زيادي براي فراهم نمودن ارزيابي ريسك كمي وجود دارد .شامل ماتريكس ريسك در
شكل  3نشان داده شده كه توجه به احتمال و شدت دارد و نمودار ريسك شكل  4كه ابعاد
بيشتري از ريسك و امكان اجتناب از صدمه را آشكار مي كند.

شكل  :3ماتريكس ريسك
ماتريكس ريسك احتمال سطح معيني از آسيب را سوال مي كند .بستگي به سطح صدمه و
احتمال آن دارد .اين ريسك به نام هاي باال  ،متوسط يا پايين نامگذاري مي گردد.
در اينجا پيامد ريسك (سطح صدمه) منتج شده از يك تعداد عوامل است
كه در اين مثال شدت آسيب  ،ميزان تماس با خطر (براي مثال در هر روز چه مقدار از مدت
زمان ،افراد در معرض ريسك هستند) ،احتمال وقوع حادثه براي تماس داده شده و احتمال
اجتناب از آسيبي كه بايد در حوادث خطر ناك اتفاق بيافتد را شامل مي شود.
بهترين نتايج از اين ابزار ها زماني حاصل مي شود كه يك تيم از افراد انجام ارزيابي ريسك را
برعهده بگيرند  .افراد اين تيم بايد داراي تخصص هاي مختلف باشند به عنوان مثال شامل:
آنهايي كه در منطقه اي كه ارزيابي ريسك در آن انجام مي شود شاغل هستند ،يك مدير ،يك
متخصص بهداشت و ايمني و يك نفر كه بطور كامل با اين محيط در گير نيست  .اين نفر آخر
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يك ديدگاه تازه اي با خود خواهد آورد و اغلب ريسك هاي را مي بيند كه افراد شاغل در آن
منطقه به علت آشنايي زياد با آن محيط كاري قادر به ديدن آن ريسك نيستند.
كفيت باالي ارزيابي ريسك براي محيط هاي كاري مستقل يا تجهيزات خاص به آساني قابل
دستيابي است  .بيشترين منابع خطا بين تجهيزات يا محيط هاي كاري وجود دارد .توجه كنيد
به يك فرايند كوچك ساخت جاييكه كه تيم  Aمواد خام را براي ساخت اوليه توسط تيم B
آماده مي كند  .تيم  Bوقتي ساخت اوليه را كامل كرد آن را به تيم  Cجهت انجام كار پاياني
انتقال ميدهد  .تيم  Cوقتي كار توليد را به پايان رساند  ،توليدات آماده بسته بندي و بارگيري
توسط تيم  Dهستند.
بهترين راه جهت ارزيابي اين سازمان اين است كه ابتدا هر تيم بخش كاري خود را ارزيابي كند
و سپس با نمايندگاني از تيم هاي  A-Dيك تيم جديد تشيكل داده تا ارزيابي ريسك كل
سيستم را با استفاده از اطالعات ارزيابي جداگانه هر بخش و با توجه به تعامالت بين فرايند ها
كامل كنند.
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اين بصورت مصور در شكل  5آورده شده است.

شكل :5چگونگي ارزيابي ريسك فرايند هاي چند مرحله اي

در زمان ارزيابي ريسك اين موارد بايد مورد توجه قرار گيرد:
چه چيزي مي تواند توسط كارخانه (تجهيزات) ،افراد يا فرايند به خطا برود؟
چقدر آن مي تواند بد باشد؟
جهت اطمينان از كاهش ريسك در حد قابل قبول و منطقي چه اقداماتي مورد نياز است؟
عالوه بر اين در زمان ارزيابي ريسك  ،تيم ارزياب بايد مسئوليت هاي زير را به خاطر داشته باشد:

 كارفرما بايد اطمينان حاصل كند كه فعاليت هاي كاري كسي را به خطر نمي اندازد
 به هركسي كه كار طراحي ساخت يا تامين مواد را برعهده دارد اطمينان دهد كه آن
ايمن است
 به كارمندان (پرسنل) اطمينان دهد كه انها خود شان يا هركسي را كه ممكن است
تحت تاثير فعاليت كاريشان قرار بگيرد به خطر نمي اندازند.
مطالعات موردي :در صورت انجام ناقص ارزيابي ريسك چه مشكالتي بوجود خواهد آمده ؟
در اينجا سه مورد مطالعات موردي ارائه شده تا پيامد هاي يك ارزيابي ريسك نامناسب و
ناكافي را نشان دهد.
در همه موراد تلفات جاني بوده كه در صورت انجام يك ارزيابي ريسك مناسب كامال قابل
پيشگيري و اجتناب پذير بود اند .
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مطالعه موردي شماره  :1حادثه دريم اسپيس ،جوالي  ،2006تلفات  2نفر  27،نفر زخمي

دريم اسپيس يك ساختار بزرگ قابل باد كردن (مانند تيوپ) بود كه عموم مردم مي توانستند
اطراف قدم زده و يك دنياي رويايي از نور و صدا را تجربه كنند .
اين سازه در شكل  6و  7نشان داه شده است .آن تشكيل شده بود از  156سلول (قسمت)
قابل باد كردن كه هر كدام  5متر ارتفاع داشت .كه مساحت كل سازه 50m  50 mبود.

شكل 6و  :7تصاوير دريم اسپيس در پارك

اين سازه به خاطر ارزش و شايستگي هنريش طراحي شده بود و تمركز طراح ان بر روي تجربه
رويا مانندي بود كه شركت كنندگان بايد از آن لذت مي بردند .اين سازه توسط يك شركت
پيمانكاري در يك مكان عمومي يك پارك كه توسط مسئوالن پارك هاي عمومي اداره مي شد
نصب و پر از باد شده بود  .همه اين سه بخش  :طراح ،شركت پيمانكاري ،مسئول پارك عمومي
مسئوليت هايي قانوني جهت ايمني و حفظ سالمت افرادي كه سازه را راه اندازي مي كردند و
و همچنين عموم مردم كه از آن بازديد مي كردند داشتند.
وقتي كه جهت باد بص ورت غير منتظره اي تغيير كرد اين سازه در حالت نيمه عمود قرار
گرفت مانند يك بادبان بطوري كه در شكل  8نشان داده شده است .زماني سازه به زمين خورد
كه تعدادي در داخل آن و تعدادي در اطراف آن بودند  .دو نفر كشته و  27نفر زخمي شدند.
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شكل :8حالت نيمه عمود سازه

 HSL( HSLيك بخشي از  HSEاست كه به  HSEدر تهيه شواهد و كنترل ريسك ها به
افراد در محيط كاري پشتيباني مي كند) تحقياتي در اين زمينه انجام داد كه مشخص شد اين
سازه با  22طناب و ميخ كه در اطراف آن قرار داشت مهار شده بود  .اين مهار ها وميخ ها
بوضوح توانايي حفظ سازه را نداشتند HSL .پس از انجام تحقيق روي ارزيابي ريسك انجام
شده سواالت زيادي را مطرح كرد .براي مثال آيا سازه براي تحمل شرايط بادي طراحي شده
بود؟ (شرايط بادي در انگلستان غير عادي نيست)
آيا محاسبات مهندسي جهت تعيين ميزان باري كه در شرايط مختلف جوي به سازه وارد مي شد صورت
گرفته بود؟

آيا اين محاسبات نوع  ،تعداد و موقيعت قرار گرفتن ميخ ها و مهار ها را تعيين كرده بودند؟
 HSEهمه اين بخش ها را به جهت قصور در حفظ سالمت و ايمني كارگران و مردم عادي بطور
كامل مورد پيگرد قرار داد كه اين بخش ها شامل طراح  ،پيمانكار و مسئول پارك عمومي مي شد.
نقص هاي كليدي شامل:

طراح در فراهم آورن مشخصات مهندسي كامل براي اين سازه كه شامل محاسبات بار در
شرايط مختلف بادي بود كوتاهي كرد .از اين رو نياز بود تا پيكربندي مهار ها بطور علمي
مشخص شود .ارزيابي ريسك طراح نشان داده بود كه  40مهار كننده بايد در اطراف سازه قرار
مي گرفت اما فقط  22عدد توسط شركت پيمانكاري استفاده شده بود .
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شركت پيمانكاري از طراح درخواست نكرده بود تا مشخصات مناسب كه شامل محاسبات بار
بوده و محل قرار گرفتن مهار ها را مشخص مي كرد را را فراهم آورد.
درحالي كه فقط  22مهار بعد از حادثه قرار گرفته بود .شركت پيمانكاري يك ارزيابي ريسك
كافي و مناسب مربوط به پايداري سازه و خطرات احتمالي براي عموم را انجام نداده بود.
مسئول پارك عمومي توصيه هايي را از گروه مشاوره ايمني دريافت كرده بود .آن شامل يك
چند عوامل بود كه توصيه هايي را جهت ايمني حوادث عمومي فراهم مي آورد .هرچند تمركز
گروه روي مديريت ازدحام مردمي بود كه بسوي سازه سرازير مي شدند .اين تيم فاقد تخصص
مهندسي سازه جهت تعيين پايداري سازه بود تاينكه نيازمند به استدالل طراح يا پيمانكار كه
محاسبات بار را انجام و تاييد كرده بود سازه پايدار و ايمن خواهد بود نباشد.
اين حادثه كامال اجتناب پذير بود همه اين سه بخش كه در باال اورده شد مسئوليت هايي
جهت اطمينان داده به ايمني سازه داشتند كه هيچكدام به درستي انجام ندادند .همچنين يك
نقصي در ارتباط بين گروه هاي درگير جهت شناسايي ريسك هاي احتمالي وجود داشت.
مطالعه موردي شماره  :2آي سي ال پالستيك  .مي  ،2004تلفات  9نفر  ،زخمي  33نفر

 .آي سي ال پالستيك يك كارخانه در گالسكو داشت كه دچار انفجار شد و ساختمان آن
منهدم و  9كارگر كشته و بيش از  33نفر زخمي شدند .شكل  9تصوير انفجار كارخانه را نشان
مي دهد.

شكل  :9شركت آي سي ال پالستيك
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با بررسي هاي انجام شده توسط  HSLمشخص شد علت حادثه به سبب ايجاد خوردگي در لوله
هاي زير زميني حامل گاز مايع بوده است .خوردگي لوله ها باعث شد تا گاز به بيرون نشت
كند و گاز در زير ساختمان جمع شده و با رسيدن يك منبع جرقه باعث انفجار و تخريب
ساختمان شود .لوله هاي زنگ زده در شكل  10نشان داده شده است.

شكل  :10لوله زنگ زده

با آناليز ركورد هاي تعمير نگهداري مشخص شد كه هيچ تعمير و نگهداري از لوله هاي دفن
شده انجام نشده است .بازبيني در ارزيابي ريسك مشخص كرد كه خوردگي لوله ها و خطراتي
كه متعاقب آن از اين خوردگي بوجود خواهد امد شناسايي نشده است  .بررسي مستندات
قديمي نشان داد كه لوله ها بدرستي و مطابق استاندارد دوره خود نصب شده اند (.لوله گذاري
در سال  1969انجام شده است).
در اين مورد كارفرما مرحله  5م از  5مرحله ارزيابي ريسك را فراموش كرده است و آن
" بازبيني و بروز كردن ارزيابي ريسك در دوره هاي زماني مناسب " است .زماني كه لوله ها
نصب شدند سيستمي جهت ارزيابي دوباره ايمني لوله ها پس از انقضا زمان تعيين شده وجود
نداشت .اين حادثه كامال قابل اجتنباب و پيشگيري بود در صورتي كه يك ارزيابي ريسك و
مناسب و اثر گذار خوردگي و خطرات ناشي از آن مشخص و يك برنامه تعمير و نگهداري
مناسب همراه با تعديل ريسك از نشت گاز مايع جلوگيري مي كرد.
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مطالعه موردي  :3نيمرود  ،سمپتامبر  14 ،2006كشته

هواپيماي نيمرود در شكل  11نشان داده شده است .در حال انجام سوختگيري هاي پروازي
بود وقتي كه يك حريق باعث مرگ همه شد HSE .بررسي انجام نداده بود (حوادث هوايي در
خارج از محدوده مقررات آن است) .اما درس هاي حادثه مربوط به همه كارفرمايان مي باشد.
بررسي ها نشان دادكه سوخت از اتصاالت در طول سوختگيري پروازي نشت كرده بود  .سوخت
نشت شده در نزديكي لوله هاي داغ قرار داشت(نه در بخش سيستم سوخت گيري) كه باعث
جرقه شد  .در شكل  12نشان داده شده است.
هواپيماي نيمرود به مدت  30سال در سرويس بود و دوبار هم اصالحاتي روي آن انجام شده
است .اصالحات اين هواپيما را ناايمن كرد اما اين تشخيص داده نشد.
يك ارزيابي ريسك مناسب و كافي در طول اصالحات صورت نگرفته بود  .متعاقب آن مستندات
تعمير و نگهداري شواهدي از نشت سوخت را كه قبال انجام شده بود را نشان داد اما اقدامي
براي آن صورت نگرفته بود.
مانند ساير مطالعات موردي اين حادثه نيز قابل پيشگيري بود  .در اين مثال سه نقص وجود
داشت -1 :نقص در انجام ارزيابي ريسك مناسب و كافي در مرحله طراحي اصالحات
هواپيما -2.نقص در بازبيني و اقدام بر روي گزارشات تعمير و نگهداري -3وقتي كه يك مورد
ايمني بازنگرانه پس از اصالح انجام و هواپيما در سرويس قرار گرفت ،اطالعات تعمير و
نگهداري به بصورت درست و مناسبي جمع اوري و بازبيني نشد تا مورد ايمني را اطالع رساني
كند.
گزارش بازبيني نميرود بيان كرد كه نقص ناشي از فرهنگ  ،رهبري و اولويت ها بوده است.
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جمع بندي :تله ها (نواقص ) رايج در ارزيابي ريسك و چگونگي بهبود انها

برخي از نقص در ارزيابي ريسك در اين مطالعات موردي نشان داده شد  HSL.يك بازبيني در
ارزيابي ريسك عملي در سال  2002انجام و اين نقص ها و نقص هاي رايج بيشتري را كه در
ليست زير آمده را مشخص كرد كه شامل:
 -1انجام يك ارزيابي ريسك به قصد توجيح تصميم فعلي گرفته شده
 -2استفاده از ارزيابي ريسك عمومي وقتي كه سايت نياز به ارزيابي ويژه دارد
 -3انجام ارزيابي ريسك با جزئيات زياد بدون توجه اوليه به اينكه اين شيوه مرتبط خوب
قابل اجرا است يا وقتي كه شيوه هاي مرتبط خوب وجود دارد.
 -4انجام ارزيابي ريسك با استفاده از شيوه هاي خوب نامناسب( براي مثال استفاده از شيوه يك
صنعت ديگر  ،دستاور ويژه صنعت  Aممكن است براي صنعت  Bنامناسب باشد).

 -5تصميم گيري بر اساس برآورد ريسك فردي زماني كه ريسك تجمعي در جامعه
سنجش مناسب تري است.
 -6فقط توجه كردن به ريسك يك فعاليت
 -7تقسيم زمان ارزيابي ريسك بين چندين نفر اين بدان معني است كه ريسك ها واسطه
بين كارخانه ،افراد و و فرايندها ديده نشده است.
 -8درگير نكردن يك تيمي از نفرات در ارزيابي ريسك يا در نظر نگرفتن كارمنداني كه داراي
دانش عملي در ارتباط با فرايند يا فعاليتي هستند كه ارزيابي ريسك در آن در حال انجام
است.

 -9استفاده غير موثر از مشاوران
-10

شكست در تشخيص همه مخاطرات در ارتباط با فعاليت هاي ويژه

-11

شكست در توجه كامل به همه پيامد هاي ممكن

-12استفاده نامناسب از داده ها
- 13تعريف نامناسب از نمونه معرف حادثه
-14استفاده نامناسب از معيارهاي ريسك
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 - 15عدم توجه به كاهش ريسك در حد قابل قبول و منطقي ويا اندازه گيرهاي بيشتري
كه مي توانست بايد انجام شود.
 -16استفاده نامناسب از آناليز هزينه و سود
 -17استفاده از بحث هاي نامناسب در خصوص كاهش ريسك در حد قابل قبول و
منطقي (استفاده از آناليز هزينه و سود به قصد قبوالندن اينكه بايد استاندارد هاي
ايمني موجود را كاهش داد).
 -18شكست در اقدام بر روي نتايج ارزيابي ريسك
 -19عدم ارتباط بين مخاطرات و كنترل هاي ريسك
انجام يك ارزيابي ريسك كافي و مناسب نياز مند زمان و استفاده از يك تيم كه اعضاي
آن داراي تخصص مختلفند مي باشد .هيچ ميانبري وجود ندارد .اين شيوه خوب ايجاد
يك الزام (تعهد) است در جهت اطمينان از اينكه ريسك در حد قابل و قبول و منطقي
كاهش يافته و حفظ اين تعهد براي بازبيني و تعديل ريسك در سراسر طول عمر
فعاليت در حال انجام .
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