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چکیده:

سیستم ،ارزیابی تأثیر آنها و برنامهریزی برای اقدامات اصالحی کمک نماید .با وجود کاربرد گسترده این روش در بسیاری از
صنایع ،این روش کمبودهایی نیز دارد .در روش سنتی تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن ،برای هر حالت شکست سه شاخص ریسک:
شدت ، 2احتمال وقوع 3و قابلیت تشخیص 4ارزیابی میشود و از حاصلضرب این اعداد نمره اولویت ریسک 5بهدست میآید .هنگامیکه
دو یا چند حالت شکست دارای نمره اولویت مشابهی باشند تیم ارزیابی در مقیاس رتبهبندی این سه شاخص دچار اختالف نظر میشود.
ضعف دیگر این روش ایناست که برای هر کدام از این سه شاخص وزن یکسانی درنظر گرفته میشود .هدف این پژوهش ایناست که یک
رویکرد جدیدی را برای غلبه بر این کمبودها ارائه نماید .بنابراین ،در این مقاله یک کد اولویتبندی ریسک 6برای رتبهبندی حالتهای
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تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن 1یک روش ساختاریافته است که میتواند بهما در شناسایی حالتهای شکست در یک

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تاریخ دریافت96/08/28 :
تاریخ پذیرش96/09/15 :

شکست در زمانی که دو یا چند حالت شکست دارای نمره اولویت ریسک مشابهی باشند ،مورد استفاده قرار میگیرد .برای وزندهی سه
فاکتور ریسک نیز از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شدهاست .نهایتاً برای اعتبار بخشی مدل مطرحشده ،تالش شد تا آنرا
در یک کارخانه تولیدی بهکار گیریم.

 .1مقدمه

تجزیهوتحلیل حالتهای خرابی و آثار آن یک تکنیک مهندسی
است که برای طراحی ،شناسایی ،حذف ریسکها ،مشکالت و

خطاهای بالقوه یا شناخته شده از سیستم ،طراحی ،فرایند

و یا خدمات قبل از رسیدن به مشتری بهصورت گسترده

مورداستفاده قرار میگیرد که چارچوبی را برای تجزیهوتحلیل

تومعلولی شکستهای بالقوه محصول ارائه میکند[.]1
عل 

حالتهای شکست قبل از تحویل به مشتری کمک میکند.

ایمنی و قابلیت اطمینان فرایندها و محصوالت شد که در
صنایع مختلف بهخصوص هوافضا ،هستهای ،خودروسازی،
الکترونیک ،مکانیک ،شیمی و تکنولوژیهای پزشکی بهطور

گسترده مورد استفاده قرار گرفت [ .]2در واقع ،تجزیهوتحلیل

مربوط بوده و برای شناسایی حالتهای خرابی بالقوه استفاده
میشود و اقدامات الزم برای جلوگیری از خرابیها را پیشنهاد
میکند [.]3

تعداد زیاد مقاالت منتشرشده در این حوزه نشانهی عالقه

زیاد محققان بهاین حوزه است .اما با گذشت زمان ضعفهای

این روش نیز آشکار شد .از جمله این ضعفها میتوان به

وضعیتی اشاره کرد که چند حالت شکست یا خرابی دارای

نمره اولویتبندی ریسک یکسانی باشند .در اینحالت تیم

ارزیابی دچار مشکل شده و در رتبهبندی حالتهای خرابی
دچار اختالفنظر میشوند .از طرف دیگر معموالً به سه شاخص
شدت ،احتمال وقوع ،و شناسایی آن وزن یکسانی داده میشود،

درحالیکه در عمل این سه شاخص از درجه اهمیت یکسانی

* دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
** دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
*** نویسنده مسئول ،دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

1. Failure mode and effect analysis
2. Severity
3. likelihood of occurrence
4. difficulty of detection
5. risk priority number
6. Risk Priority Code

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

این تکنیک تبدیل به یکی از قویترین ابزارهای تجزیهوتحلیل

مدیریت ریسک است که هدف آن از بین بردن نقایص احتمالی

FMEA

همچنین به مهندسان در پیشگیری از اثرات منفی این

حاالت خرابی و آثار آن ،یک روش پیشگیرانه قدرتمند برای

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

واژگان کلیدی:
ارزیابی ریسک ،تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن ،نمره اولویتبندی ریسک ،فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی
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ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

FMEA

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

برخوردار نیستند[.]4

با توجه به نقاط ضعف روش سنتی تجزیهوتحلیل حالتهای

یک نتایج واقعیتری ارائه میکند[.]8

برای رتبهبندی حالتهای شکست در زمانی که دو یا چند

فازی برای تعیین اهمیت ریسکهای بالقوه در فرایند ساخت

استفاده شده است و برای وزندهی سه فاکتور ریسک از فرایند

برای تعیین اوزان معیارهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت

  2مرور ادبیات و پیشینه

حالتهای شکست در فرایند را بهدست آورده و برای محاسبه

خرابی و آثار آن در این مطالعه از یک کد اولویتبندی ریسک

حالت شکست دارای نمره اولویت ریسک مشابهی باشند،
تحلیل سلسلهمراتبی فازی استفاده شده است.
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دینام استفاده نمودند .آنها از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
تشخیص استفاده نمودند .سپس مقادیر موزون شده هریک از

با توجه به اهمیت روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست و آثار

بخش تالش شده است به برخی از مطالعات انجام شده در این

و در نهایت حالتهای بالقوه شکست فرایند را براساس مقادیر

آن ،مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است .در این

زمینه در داخل و خارج پرداخته شود.

نموده و سپس عدد نمره اولویت ریسک فازی را دیفازی نموده
نمره ریسک دیفازی شده رتبهبندی نمودند[.]9

یانگ و همکاران ( )2018با استفاده از تجزیهوتحلیل حاالت

سالپان و پاالنی کومار ( )2013نیز مقالهای با عنوان توسعهی

گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع ارائه کردند .در این مطالعه

روش تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن ارائه دادند .در این

حاالت شکست و اثرات آن استفاده شده است[ .]5توبیس

روش سنتی تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن معرفی شد

تولیدی با بهرهگیری از روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست و

در ارزیابی ریسک نشت آب ساختمانها بهکار برده شد .در

پرداخته شد و سه ریسک اصلی در این حوزه شامل گردش

آماری مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشان

شکست و اثرات آن یک راهحل عملی را برای پیشگیری

از رویکرد مبتنی بر داده کاوی برای ایجاد روش تجزیهوتحلیل

آثار آن پرداخت .در ابتدا به شناسایی ریسکهای سازمانی
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اصالنیو همکاران ( )2014از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی

عدد نمره اولویت ریسک مقادیر موزونشده را در یکدیگر ضرب

( )2017در مطالعهای به بررسی و ارزیابی ریسک در یک شرکت
20

فازی و خاکستری استفاده نمودهاند تا مشخص نمایند که کدام

جریان اطالعات در فرایند تولید ،نگهداری زیرساختهای فنی

ارزیابی و اولویتبندی تعدیلشده عدد اولویتبندی ریسک در
مطالعه روش اولویتبندی نمره اولویت ریسک تعدیلشده برای
تا بتواند مشکالت ارائهشده در این روش را حل کند .این روش

نهایت روش مطرحشده با استفاده از روشهای تجزیهوتحلیل

میدهد که روش مطرحشده برای ارزیابی نمره اولویت ریسک

و عملکرد فرایندهای درونی زنجیره تأمین خودرو شناسایی شد

و اولویتبندی حالتهای شکست مفید است[.]10

در شرکت تولیدی برای تجزیهوتحلیل ریسک انتخاب شد[.]6

شبکهای برای محاسبهی عدد نمره اولویت ریسک استفاده

و براساس روش پیشنهادی ارزیابی ریسک ،یک روش تحلیلی

زاموری و گابریلی ( )2012از روش فرایند تحلیل پوششی

جیانگ و همکاران ( )2017در پژوهشی برای غلبه بر کاستیهای

نمودند که از مزایای آن توانایی بهحساب آوردن روابط میان

بهتر و عدم اطمینان موجود ،روش تجزیهوتحلیل حاالت خرابی

تصمیمگیری بود[ .]11لیو و همکاران ( )2012از روش ویکور

که فاکتورهای ریسک با درجه عضویت فازی بررسی میشوند.

ریسکهای شناساییشده استفاده نمودند[ .]12چانگ و سان

روش سنتی تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن و مدلسازی

و آثار آن را براساس یک روش جدید فازی پیشنهاد کردند

مزایای روش پیشنهادی این است که نهتنها میتواند تنوع و عدم

معیارهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت تشخیص در فرایند
فازی و استفاده از اعداد مثلثی و ذوزنقهای برای اولویتبندی

( )2009از روش تحلیل پوششی دادهها برای رتبهبندی

قطعیت ارزیابی ریسک را پوشش دهد ،بلکه قابلیت اطمینان

حالتهای شکست بالقوه استفاده نمودند .از ورودیهای

میدهد که این روش برای کاربردهای واقعی مناسب و مؤثر

ی خود استفاده کردند[ .]13سید
قطعی ،در مدل پیشنهاد 

نمره اولویت ریسک را نیز افزایش میدهد .نتایج تجربی نشان
است[ .]7ژو و تای( )2016از تئوریهای فازی و خاکستری در

تجزیهوتحلیل حالت شکست و اثر آن برای پیشبینی شکست

تجهیزات تانکر استفاده نمودهاند .پژوهشگران از هر دو تئوری

معیارهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت تشخیص در شرایط

حسینی و همکاران ( )2006از روش دیمتل برای رتبهبندی

حالتهای شکست استفاده کردند .حالتهایی از شکست که

اثر بیشتری بر حالتهای دیگر داشتند از اولویت باالتری

برخوردار بودند و آنهایی که تأثیرپذیری بیشتری از سایر

مدلی را برای تجزیهوتحلیل ریسک صنعت کاشی و سرامیک

گارسیا و همکاران ( )2005از روش تحلیل پوششی دادههای

جوزی و همکاران ( )1393در پژوهشی به شناسایی و ارزیابی

حالتها داشتند از اولویت پایینتری برخوردار بودند [.]14

ارائه کردند[.]21

فازی که توسط لرتوراسیلیکو و همکاران ( )2003معرفی شده

ریسک مخاطرات ناشی از خطوط برق ولتاژ باال در مناطق

براگلیا و همکاران ( )2003از روش تصمیمگیری چندمعیاره

آن پرداختهاند .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که بیشترین

بحرانی بودن آن استفاده نمودند .روش تاپسیس فازی به آنها

بهداشتی بوده و کلیه ریسکهای این گروه در شرایط اضطراری

بود برای رتبهبندی حالتهای شکست استفاده نمودند[.]15

تاپسیس فازی برای تجزیهوتحلیل حالتهای خطا ،آثار و

مسکونی با استفاده از روش تجزیهوتحلیل شکست و اثرات
مقادیر عدد اولویت ریسک بهدست آمده مربوط به ریسکهای

و اثرات شکست پرداختهاند .هدف این پژوهش استفاده از

تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست انجامشده که در بخش

فرایندهای اتاق عمل بیمارستان نمازی با روش تحلیل حاالت

همانطور که بیان شد مطالعات متعددی در زمینه روش

روش تجزیهوتحلیل حاالت و اثرات شکست بهمنظور شناسایی

مرور ادبیات و پیشینه به تعدادی از مطالعات انجامشده در

کیفیت مراقبتهای سالمت و کاهش شکایات بود .نتایج این
مطالعه نشان میدهد که خطاهای اتاق عمل عمدتاً مربوط به

تجزیه وتحلیل حاالت و آثار شکست دارای نقاط ضعف است.

پژوهشگران مختلفی سعی کردهاند تا با ارائه مفاهیم جدید و

( )1395در مطالعه خود از روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست

دیگر از جمله روشهای تصمیمگیری چند شاخصه نقاط ضعف

و کاهش خطاهای بالقوه در اتاق عمل و در نتیجه بهبود

خطاهای انسانی و مهارتی است [ .]17اسکندری و علیبیگی
و خرابی ریسک بههمراه روش فرایند تحلیل شبکهای برای
استفاده نمودند[.]18

ترکیب روش تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست با روشهای

روش سنتی تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست را جبران

نمایند.

باتوجه بهاین مباحث هدف این پژوهش این است که با

عبدالهزاده و همکاران ( )1395با استفاده از روش تجزیهوتحلیل

ترکیب روش تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست تعدیلشده

و شناسایی مهمترین عوامل خرابی پلهای شهر بابلسر

سنتی تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست را جبران نمایند.

مهمترین و تأثیرگذارترین عامل خرابی پلهاست .همچنین

تالش شد تا برای هر کدام از سه شاخص شدت ،احتمال

حاالت شکست و اثرات آن در محیط فازی به ارزیابی

پرداختهاند .براساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که زلزله
میزان ریسک هر یک از پلها در برابر زلزله تعیین شده است
[ .]19قادری و همکاران ( )1394در مطالعه خود به ارزیابی و

با روشهای تصمیمگیری چندشاخصه نقاط ضعف روش
بدینمنظور ابتدا بااستفاده از روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی
وقوع و قابلیت تشخیص وزنی تعیین شود .اما از آنجایی

که تصمیمگیرندگان در بیشتر مواقع با شرایط مبهم مواجه

پرداختهاند .براساس نتایج پژوهش  46ریسک محیط زیستی

سلسلهمراتبی در محیط فازی استفاده شدهاست تا ترجیحات

مربوط به فرایند شستوشوی قطار در متروواش و مصارف

بهداشتی آب در سطح پایانه بود[ .]20میرغفوری و همکاران
( )1393در پژوهش خود با استفاده از روش تجزیهوتحلیل

حاالت شکست و اثرات آن و روش تحلیل پوششی دادهها

خبرگان را بهصورت کارآمدتری در نظر گیرد .پس از تعیین
وزن شاخصهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت تشخیص،

بااستفاده از روش تجزیهوتحلیل حاالت و آثار شکست
تعدیلشده ،حالتهای شکست یا خرابی رتبهبندی شد .این
روش به تیم ارزیابی کمک میکند تا در مواقعی که دو یا چند

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

در پایانه صادقیه شناسایی شد که باالترین عدد اولویت ریسک

مشکل خواهد بود ،بههمین منظور از روش فرایند تحلیل

FMEA

مدیریت ریسک محیط زیستی مترو تهران و حومه با استفاده

میشوند که تعیین نسبتها بر مبنای استاندارد برای آنها

از روش تجزیهوتحلیل شکست و حاالت خرابی زیستمحیطی
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ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

تجزیهوتحلیل ریسک پروژههای شرکتهای دانش بنیان

داخل و خارج اشاره شد .همچنین بیان شد که روش سنتی
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کاووسی و همکاران ( )1396در مطالعهای به بررسی خطاهای

  3اهداف پژوهش

بالقوه خطا را داد[.]16

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اجازه استفاده از اعداد فازی مثلثی برای رتبهبندی حالتهای

قرار دارند[.]22

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

FMEA

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

حالت شکست دارای نمره اولویت یکسانی هستند بتوانند بدون

هر حالت شکست سه شاخص شدت ،احتمال وقوع ،و قابلیت

تعداد زیاد عملیات و حاالت بالقوه خرابی در سازمان مورد

به آنها تخصیص مییابد .شاخصهای حالت شکست بر روی

اختالف نظر حالتهای شکست را ارزیابی نمایند .از طرف دیگر

مطالعه لزوم بهکارگیری روشیکه قدرت تفکیک بیشتری را

مقیاسهای کیفی ترتیبی لحاظ میشوند تا سطوح گوناگون

براساس اهداف پژوهش میتوان سؤاالت پژوهش را بهصورت

و  3مقیاسهای کیفی که برای این سه شاخص متداول است

• وزن و اهمیت هر یک از شاخصهای شدت ،احتمال وقوع و

برای هر حالت شکست نمره اولویت ریسک آن حالت شکست

• عملیات و حالتهای بالقوه خرابی برای سیستم مورد مطالعه

اولویت بوده و تیم ارزیابی باید ابتدا این حالتهای خرابی که

• بر اساس روش ارائهشده در این مطالعه کدام یک از حالتهای

همانطور که پیش از این نیز بیان شد یکی از ضعفهای این

داشته باشد تأیید میکند.
زیر بیان نمود؟

قابلیت تشخیص در سازمان مورد مطالعه به چهمیزان است؟

کدام هستند؟

بالقوه خرابی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟

  4روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردي و از نظر ماهيت و روش،

توصيفي تحليلي و بهلحاظ اجرا ،از نوع ميداني است .جهت
جمعآوري دا دهها در اين پژوهش ،از دو روش كتابخانهاي و

22

ميداني استفاده شده است .براي نگارش ادبيات پژوهش از

مطالعات انجام شده در اینزمینه و منابع کتابخانهای مختلف

استفاده شده است ،اما دادههاي اصلي پژوهش ،با روش ميداني
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تشخیص را مورد ارزیابی قرار داده و سپس امتیازی بین  1تا 10

جمعآوري شده است .براي سنجش روايي پرسشنامه نیز از

نظرات اساتيد و پرسشنامههاي مشابه كه در پژوهشهای
ديگر بهكار گرفته شده ،استفاده نمودهایم .سپس دادههای

بهدستآمده از پرسشنامه را وارد نرم افزار اکسل نموده و

خروجی آن را مورد تجزیهوتحلیل قرار دادهایم .قبلاز پرداختن
به نتایج پژوهش در ادامه این بخش به تشریح مفاهیم و

روشهای مورد نیاز در این پژوهش پرداخته شده است.

 1-4روش   تجزی هوتحلیل حالت و آثار شکست
تعدیلشده

اولین گام در فرایند تجزیهوتحلیل حاالت خرابی و آثار آن

ایناست که سیستم یا فرایند را به عناصر مجزا تقسیم نماییم.
در مرحله بعد باید حالتهایی که در آن هر عنصری میتواند

بهطور بالقوه شکست بخورد را تعیین نماییم .سپس ،هر حالت
شکست بهطور مستقل ارزیابی شده و اثرات هرکدام از این

حاالت شکست تعیین میشود .در این روش تیم ارزیابی برای

موقعیتهای خطرناک را شناسایی کنند[ .]23جداول 2 ،1

را ارائه میکند[ .]24از حاصلضرب مقادیر این سه شاخص

بهدست میآید .حالتهای خرابی که امتیاز باالتری دارند در
اولویت باالتری دارند را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد.

روش ایناست که در مواقعی که نمره اولویت ریسک چند

حالت شکست دارای مقدار مشابه یا نزدیک به هم باشد ،تیم

ارزیابی در رتبهبندی حالتهای شکست دچار اختالف نظر

میشود .برای رفع این مشکل ما از روش تجزیهوتحلیل حالت
و آثار شکست تعدیلشده استفاده نمودهایم که مراحل انجام

کار در زیر ارائه شده است[.]25

جدول  : 1دستورالعمل شدت حالت شکست برای طراحی FMEA
()Stamatis, 1997

بیتاثیر

1

نه

مشتری ناراحت نمیشود

2

خیلی جزئی

مشتری اندکی ناراحت میشود

3

جزئی

مشکل کمی برای مشتری ایجاد میکند

4

کم

مشتری تا حدودی احساس نارضایتی میکند

5

متوسط

مشتری ناراحت میشود

6

با معنی

نارضایتی مشتری

7

مهم

مشتری خیلی ناراضی میشود

8

زیاد

تاثیر خطرناک بالقوه دارد

9

شدید

تاثیر خطرناک دارد

10

خطرناک

جدول :4شکل کلی جدول شاخصهای حالت شکست

جدول  : 2دستورالعمل احتمال وقوع حالت شکست برای طراحی FMEA
Stamatis, 1997

احتمال شکست خیلی کم است

3

خیلی اندک

احتمال شکست کم است

4

اندک

گاهی اوقات احتمال شکست وجود دارد

5

کم

احتمال شکست متوسط است

6

متوسط

احتمال شکست متوسط به باالست

7

متوسط بهباال

احتمال شکست باالست

8

زیاد

احتمال شکست خیلی باالست

9

خیلی زیاد

تقریبا همیشه شکست و خرابی وجود دارد

10

تقریبا همیشه

جدول  : 3دستورالعمل قابلیت تشخیص حالت شکست برای طراحی FMEA
Stamatis, 1997

تجزیهوتحلیل کامپیوتری تایید شده ای در مرحله طراحی
اولیه وجود دارد

2

خیلی زیاد

شبیهسازی و مدل سازی در مرحله اولیه

3

زیاد

تستهایی بر روی عناصر سیستم نمونه اولیه

4

متوسط به باال

تستهای روی اجزای سیستم تولید

5

متوسط

تستهای روی اجزای سیستم مشابه

6

کم

تستهای روی محصول با نمونه اولیه و اجزای سیستم

7

اندک

تستهای مداوم تاییدشده بر روی محصوالت با اجزای
سیستم نصبشده

8

خیلی اندک

تنها تکنیکهای تاییدنشده و غیرقابل اطمینان موجود است

9

نادر و کمیاب

روش شناختهنشدهای موجود است

10

تقریبا غیر ممکن

در ادامه به ارائهی مراحل روش تجزیهوتحلیل حاالت و آثار
شکست تعدیل شده پرداخته شده است.

مرحله -1تشکیل جدول شاخصهای حالت شکست

در این روش ما رتبههای سه شاخص شدت ،احتمال وقوع و

قابلیت تشخیص را با  Lijنشان میدهیم که بهترتیب با حالت

شکست  aiمطابقآن ،که در

آن i = 1, 2, 3, . . . , n

میباشد و برای همه  iو  jها خواهیم داشت:

و  ) 3بهدست میآیند .این موارد را میتوان در جدول ()4

مشاهده کرد.

)( 1

CFM index I(a) = min}max(L11, L21, …, Ln1),
max(L12, L22, …, Ln2), max(L13, L23, …,
Ln3){ ...

مرحله -3تعیین کد اولویت بندی ریسک ()RPC
)( 2

RPC (ai) = N (ai) ...

که ( N(aiعبارت است از تعداد خانهها در سطر متناظر با
که بهخاطر آن

ai

)𝒂𝒂(𝑰𝑰 > 𝒊𝒊𝒊𝒊𝑳𝑳

مرحله 4-تعیین شاخص حالت شکست بحرانی ( )CFMبه

شیوه زیر:
)( 3

CFM (a) = failure mode corresponding to max
}N (ai){ ...

یعنی شاخص حالت شکست بحرانی برابر است با حالت شکست

متناظر با ماکسیمم {(.}N(ai

اگر شرایطی پیش بیاید که چند ( CFM(aبرابر داشته باشیم
در نتیجه همه  aiرا که ( N(aiبرابری دارند را لحاظ کرده و

سپس برای هر کدام معادله زیر را تعریف میکنیم:

– T (ai) = max }|Li1 – Lk1|, |Li2 – Lk2|, |Li3
Lk3|{ ...

)( 4

حال دوباره ( CFM(aها را با استفاده از رابطه زیر بهدست

میآوریم.
)( 5

CFM (a) = failure mode corresponding to max
} T (ai) { ...

  2-4فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در واقع یکی از جامعترین

سیستمهای طراحیشده برای تصمیمگیری با معیارهای
چندگانه است .توماس .ال .ساعتي که مبدع روش فرايند تحليل

سلسلهمراتبي است ،پايههاي اين روش را بر چهار اصل استوار
ساخته است و کليه محاسبات ،قوانين و مقررات را بر اين اصول

بنيان نهاده است .اين اصول عبارتند از :شرط معکوسي ،اصل

همگني ،اصل وابستگي و شرط انتظارات[ .]26فرایند تحلیل
سلسله مراتبی از اصول اساسی تفکر تحلیلی مانند ترسیم

درخت سلسله مراتبی ،تدوین و تعیین اولویتها و سازگاری
7. Critical Failure Mode
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 Lijدقیقاً رتبههای  1تا  10را میگیرد که از جداول (2 ،1

مرحله -2تعیین شاخص حالت شکست بحرانی 7به شیوه زیر:

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

1 ≤ 𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 10

و

j = 1, 2, 3

R

𝐿𝐿𝑛𝑛3

𝐿𝐿𝑛𝑛2

𝐿𝐿𝑛𝑛1

𝑛𝑛𝑎𝑎

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

روشهای شناسایی تاییدشده در مرحله مفهوم وجود دارد

1

تقریباً مشخص

R
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وقوع شکست نادر بوده

2

نادر و کمیاب

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

R

𝐿𝐿23

𝐿𝐿22

𝐿𝐿21

𝑎𝑎2

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سابقه هیچ شکستی را نشان نداده

1

تقریباً هرگز

RPN

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ)(D
𝐿𝐿13

وﻗﻮع)(O
𝐿𝐿12

ﺷﺪت)(S
𝐿𝐿11

ﺣﺎﻟﺖ ﺷﮑﺴﺖ
𝑎𝑎1

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

FMEA

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
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منطقی قضاوتها تبعیت میکند و قابلیت درنظرگرفتن

ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻣﻬﻢﺗﺮ

)3و2و(1

)1و0/5و(0/33

ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺗﺎ اﻫﻤﯿﺖ
زﯾﺎد

)5و4و(3

)0/33و0/25و(0/2

اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

)7و5و(3
)7و6و(5

)0/33و0/2و(0/14

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ"
ﻣﻬﻢﺗﺮ

)9و7و(5

)0/2و0/14و(0/11

)9و8و(7

)0/14و0/13و(0/11

)9و9و(7

)0/14و0/11و(0/11

ﺗﻌﺎرﯾﻒ

این روش بر پایه مقایسات زوجی بنا شده است .بهکارگیری این

اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن

روش مستلزم چهار گام عمده زیر است[:]27

در اینگام ،مساله و هدف از تصمیمگیری بهصورت سلسه

اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد

میآیند .عناصر تصمیم شامل «شاخصهای تصمیمگیری» و

«گزینه های تصمیم» است.

در اینگام مقایسههایی بین گزینههای مختلف تصمیم براساس

هر شاخص صورت گرفته است.

گام سوم (محاسبات وزنهای نسبی):

در اینگام وزن و اهمیت «عناصر تصمیم» نسبت بههم از طریق

ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻬﻢﺗﺮ

اینگام بهمنظور رتبهبندی گزینههای تصمیم صورت میپذیرد.
اما از آنجایی که معموالً تصمیمگیرندگان در بیشتر مواقع با
شرایطی مبهم مواجه میشوند که تعیین نسبتها بر مبنای

در روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی نسبتهای

مقایسهای بهصورت اعداد فازی بیان میشوند و تغییراتی در
انجام گامهای باال صورت میگیرد که در ادامه شرح داده

میشود.

در مقايسه زوجي عوامل ،تصميمگيرنده ميتواند از اعداد فازي

مثلثي براي بيان ترجيحات استفاده کند .مقياس معروف  1تا

 9ساعتي ،مزيت سادگي و راحتي براي استفاده را دارد ولي اين

مقياس ابهام و سربستهبودن مفاهيم و قضاوتها را نميتواند
نشان دهد ،بنابراين نميتوان از اعداد قطعي تعريفشده

استفاده کرد .بههمين دليل ،آن مقیاسها را میتوان بهصورت

اعداد فازی � 9� − 1تعريف کرد .در جدول ( )5ميتوانيد اين
مقياسها را مشاهده نماييد[.]28

)1و0/33و(0/2

)0/2و0/17و(0/14

بهمنظور بهدستآوردن ترجيحات تصميمگيرنده ،ماتريسهاي
مقايسه زوجي بهوسيله اعداد فازي ( )l,m,uساخته ميشود.

ماتريس فازي مثلثي با ابعاد  m*nبهصورت زير نشان داده
ميشود (رامیک.)2006 ،18

مجموعهای از محاسبات عددی تعیین میشود.

گام چهارم (ادغام وزنهای نسبی):

)1و1و(1

)5و3و(1

اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد

مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط هستند ،در

گام دوم (قضاوت ترجیحی):

)1و1و(1

ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻣﻬﻢﺗﺮ

گام اول (مدل سازی):

فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در شرایط فازی استفاده میکنند.
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ارﺟﺤﯿﺖ ﺳﻄﺮ ﺑﻪ
ﺳﺘﻮن

معیارهای مختلف کمی و کیفی در این روش وجود دارد .اساس

استاندارد برای آنها مشکل خواهد شد ،بههمین خاطر از روش
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جدول  : 5طیف فازی ()Bojan & Yvonilde͕,2008
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چندين روش براي تخمين اولويتهاي فازي

u
l
m
			� j = (w
 Wو i = 1,2, … , n
دارد که ) i , wi , wi

�j
W

وجود

که از ماتريس

قضاوت �
 Aکه تخمين نرخهاي فازي  aijبهدست ميآيد

� i �W
بهطوريکه � j
 . aij ≈ Wيکي از اين روشها ،روش لگاريتم

کمینه مربعات است [ .]29مدل هدف ما تنها اوزان فازي

مثلثي براي اهميت روابط هر معيار را مورد استفاده قرار

ميدهد .روش لگاريتمي کمینه مربعات براي محاسبه اوزان
فازي مثلثي ميتواند بهصورت زير تعريف شود:
)( 7
)( 8

� k = �Wkl , Wkm , Wku �, k = 1,2,3, … , n
W
}, s ∈ {l, m, u

  5یافتههای پژوهش

�1
n

) (∏nj=1 askj

�1
n
∑nj=1(∏nj=1 am
) ij

= Wks

دادههای مورد استفاده در این پژوهش برگرفته از دادههای یک
شرکت تولیدی است که در زمینه ساخت انواع چرخدنده و

گیربکسهای صنعتی فعالیت مینماید .محور اصلی فعالیتهای
این شرکت به تولید قطعات خودرو ،ماشینآالت کشاورزی،
ماشینآالت نساجی ،شیرآالت ،تجهیزات راهآهن و ماشینآالت

صنایع غذایی مربوط میشود .باتوجه به نوع محصوالت

جدول  : 6وزن بهدستآمده برای شاخصها بهروش FAHP

0,623501

0,234815

0,096396

O

0,839329

0,320741

0,099099

D

O

D

S

0,841983

0,67895

1

S

1

1

1

O

1

0,859214

1

D

2,520934

0,841983

0,67895

1

Min

1

0,333997

0,269325

0,396687

Wi

شرکت و نقش چشمگیر کیفیت در فروش محصوالت ،شرکت

ناگزیر به اجرای برنامههایی برای افزایش کیفیت محصوالت

و شناخت خرابیهای بالقوه قبل از تحویل به مشتری است.
بدینمنظور تالش شدهاست تا در این پژوهش با استفاده از

روش تعدیلشده تجزیهوتحلیل حاالت شکست و آثار آن و
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی حالتهای شکست برای

یکی از محصوالت اصلی شرکت مورد ارزیابی قرار گیرد .با
توجه به تعهد نویسندگان در رعایت حقوق شرکت مورد

مطالعه و امانتداری در استفاده از اطالعات ،نامی از شرکت

در این پژوهش برده نشده است .در ادامه مراحل اجرای کار به
تفصیل تشریح شده است.

بعد از محاسبه وزن شاخصها به سراغ اولین مرحله روش

اولین مرحله از اجرای مدل پژوهش تشکیل ساختار

تجزیهوتحلیل حاالت شکست و آثار آن یعنی شناسایی سیستم

سلسلهمراتبی برای سه شاخص ریسک و محاسبه وزن آنها

یا فرایند مورد مطالعه رفته تا اجزاء فرایند را شناسایی نماییم.

اطالعات مقایسات زوجی از مدیران شرکت و تبدیل ارزش

خرابی ،تیم ارزیابی تالش نمود تا برای هر حالت شکست سه

مقایسات زوجی تشکیل گردید .بعد از تشکیل ماتریس مقایسه

مورد ارزیابی قرار داده و سپس امتیازی بین  1تا  10به آنها

وزن فازی هر سطح و در نهایت بردار وزن گزینهها محاسبه

پژوهش برای شاخصهای هر حالت شکست در جدول ()7

بهوسیله فرایند تحلیل سلسله مراتی فازی است .با جمعآوری

بعد از مشخصکردن فرایند مورد مطالعه و حاالت بالقوه

انتقال دادهشده توسط آنان به اعداد فازی مثلثی ،ماتریس

شاخص شدت ،احتمال وقوع و قابلیت تشخیص آن حالت را

زوجی ،با استفاده از مفاهیمی که پیش از این بیان شد ،بردار

تخصیص دهد .اجزاء فرایند مورد مطالعه و ارزیابیهای تیم

( )6ارائه شدهاست.

نام عملیات

برش میلگرد جهت فورج
پیشانی تراشی و مته
مرغک زنی

حالت بالقوه خرابی

شاخصهای
حالتهای خرابی
0.396687
0.333997

مقادیر موزون شاخصهای حالتهای
شکست()Wi
0.269325

عدد اولویت
ریسک

کاهش طول

6

4

5

2.380122

1.335988

1.346625

4.282017608

افزایش طول

5

2

5

1.983435

0.667994

1.346625

1.784174003

کاهش اندازه a

5

3

7

1.983435

1.001991

1.885275

3.746765407

کاهش اندازه b

5

3

7

1.983435

1.001991

1.885275

3.746765407

خشن بودن سطح مته مرغک

6

3

7

2.380122

1.001991

1.885275

4.496118488

کاهش ارتفاع پله تا پیشانی

6

3

6

2.380122

1.001991

1.61595

3.853815847

افزایش ارتفاع پله تا پیشانی

6

3

6

2.380122

1.001991

1.61595

3.853815847

کاهش اندازه های قطری

8

3

6

3.173496

1.001991

1.61595

5.138421129

افزایش اندازه های قطری

5

4

6

1.983435

1.335988

1.61595

4.282017608

کاهش طول فلنچ

8

4

5

3.173496

1.335988

1.346625

5.70935681

افزایش طول فلنچ

5

4

6

1.983435

1.335988

1.61595

4.282017608

FMEA

S

O

D

S

O

D

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

تراش CNC

جدول  : 7اجزاء فرایند مورد مطالعه و نتایج ارزیابی شاخصهای هر حالت شکست

25

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

میشود .نتایج حاصل از این محاسبات بهطور خالصه در جدول

ارائه شدهاست.
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1,199041

0,444444

0,18018

S

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

U

M

L

ﮔﺰﯾﻨﻪ

نام عملیات

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

FMEA

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

ادامهی جدول  :7اجزاء فرایند مورد مطالعه و نتایج ارزیابی شاخصهای هر حالت شکست

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

26

سوراخکاری

پخزنی
حدیدهزنی

سنگزنی خام

دندهزنی

فرزکاری ساچمه

لنگیگیری

سنگزنی نهایی

عملیات حرارتی

حالت بالقوه خرابی

شاخصهای
حالتهای خرابی
0.396687
0.333997

مقادیر موزون شاخصهای حالتهای
شکست()Wi
0.269325

عدد اولویت
ریسک

S

O

D

S

O

D

کاهش طول a

7

2

6

2.776809

0.667994

1.61595

2.997412325

افزایش طول a

7

2

6

2.776809

0.667994

1.61595

2.997412325

افزایش قطر سوراخ

6

2

6

2.380122

0.667994

1.61595

2.569210565

کاهش قطر سوراخ

5

2

6

1.983435

0.667994

1.61595

2.141008804

باقی ماندن پلیسه بر روی
سوراخها

3

2

7

1.190061

0.667994

1.885275

1.498706163

خشن و تیره شدن سطح رزوه

6

2

7

2.380122

0.667994

1.885275

2.997412325

عدم رعایت مشخصات رزوه

7

2

5

2.776809

0.667994

1.346625

2.497843604

کاهش قطر خارجی رزوه

8

2

6

3.173496

0.667994

1.61595

3.425614086

کاهش اندازه های قطری

8

3

6

3.173496

1.001991

1.61595

5.138421129

لنگی قطعه

6

3

6

2.380122

1.001991

1.61595

3.853815847

افزایش over pin

8

5

5

3.173496

1.669985

1.346625

7.136696013

کاهش over pin

8

5

8

3.173496

1.669985

2.1546

11.41871362

خشن بودن سطح دنده

4

4

7

1.586748

1.335988

1.885275

3.996549767

خطای LEAD

8

1

10

3.173496

0.333997

2.69325

2.854678405

کاهش قطر پای دنده

5

1

10

1.983435

0.333997

2.69325

1.784174003

رانوت پروفیل دنده

8

4

6

3.173496

1.335988

1.61595

6.851228172

افزایش قطر سوراخ

6

3

5

2.380122

1.001991

1.346625

3.211513206

کاهش قطر سوراخ

6

3

5

2.380122

1.001991

1.346625

3.211513206

افزایش طول a

5

3

6

1.983435

1.001991

1.61595

3.211513206

کاهش طول a

5

3

6

1.983435

1.001991

1.61595

3.211513206

افزایش عمق سوراخ

6

3

6

2.380122

1.001991

1.61595

3.853815847

باقی ماندن لنگی

7

4

5

2.776809

1.335988

1.346625

4.995687209

کاهش قطر جای بلبرینگ

8

5

5

3.173496

1.669985

1.346625

7.136696013

افزایش قطر جای بلبرینگ

5

4

5

1.983435

1.335988

1.346625

3.568348006

خشن شدن سطح

7

2

7

2.776809

0.667994

1.885275

3.496981046

لنگه شدن قطعه

8

3

5

3.173496

1.001991

1.346625

4.282017608

کاهش عمق سختی

5

2

6

1.983435

0.667994

1.61595

2.141008804

افزایش عمق سختی

8

2

6

3.173496

0.667994

1.61595

3.425614086

افزایش مقدار سختی مغز

8

2

6

3.173496

0.667994

1.61595

3.425614086

کاهش مقدار سختی مغز

8

2

6

3.173496

0.667994

1.61595

3.425614086

کاهش مقدار سختی سطح

8

3

6

3.173496

1.001991

1.61595

5.138421129

همانطورکه در جدول ( )7مشاهده میشود بعضی از حالتهای

ریسک مشابهی هستند بهدست آورده و سپس کد اولویت

بنابراین در این قسمت تالش میشود تا با استفاده از مفاهیم

محاسبه مینماییم .در ادامه هر حالت شکست را براساس

تعدیلشده به اولویتبندی حالتهای شکستیکه دارای مقدار

شکستی وجود داشته باشد که ( N(aiبرابری داشته باشند با

ابتدا شاخص حالت شکست بحرانی را با کمک رابطه  1برای

رابطه  5دوباره  CFMرا بهدست میآوریم .نتایج حاصل از این

ریسک را با استفاده از رابطه  2برای همه حالتهای شکست

شکست دارای مقدار عدد اولویت ریسک مشابهی هستند.

رابطه  3اولویتبندی نموده و درصورتیکه بازهم حالتهای

ارائهشده در مورد روش تجزیهوتحلیل حالت و آثار شکست

استفاده از رابطه  T(ai( ،4را بهدست آورده و بعد با استفاده از

نمره اولویت ریسک مشابهی هستند پرداخته شود .بدینمنظور

محاسبات در جدول ( )8ارائه شده است.

هر گروه از حالتهای شکست که دارای مقدار نمره اولویت

1

4.282017608

11.41871362

2

1.784174003

7.136696013

3

3.746765407

7.136696013

4

3.746765407

6.851228172

1

5

4.496118488

15.7093568

1

10

6

3.853815847

5.138421129

1

0

0

1

2.171505

1

17

7

3.853815847

5.138421129

0

0

1

1

1.181505

2

19

8

5.138421129

5.138421129

1

0

0

1

0.613959

3

6

9

4.282017608

4.995687209

1

14

10

5.70935681

4.496118488

1

5

11

4.282017608

4.282017608

1

0

1

2

0.396687

3

11

12

2.997412325

4.282017608

1

0

1

2

0

4

34

13

2.997412325

4.282017608

1

0

1

2

1.190061

1

32

14

2.569210565

4.282017608

1

0

1

2

0.793374

2

36

15

2.141008804

3.996549767

1

39

16

1.498706163

3.853815847

0

0

1

1

1.378131

2

42

17

2.997412325

3.853815847

1

0

0

1

0

4

33

18

2.497843604

3.853815847

1

0

1

2

1.378131

1

37

19

3.425614086

3.853815847

1

0

0

1

0.613959

3

27

20

5.138421129

3.746765407

1

1

0

2

1

7

21

3.853815847

3.746765407

1

0

0

1

2

16

22

7.136696013

3.568348006

1

3

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

23

11.41871362

3.496981046

1

1

24

3.996549767

3.425614086

1

0

0

1

0.947956

4

15

FMEA

25

2.854678405

3.425614086

1

0

0

1

1.947956

3

35

26

1.784174003

3.425614086

1

0

0

1

2.505502

1

40

27

6.851228172

3.425614086

0

1

0

1

2.105502

2

4

بهصورت صعودی

1

13

1

1

0

2

0

2

41

1

1

0

2

0.333997

1

20
21

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

حالتهای
شکست

RPN

مقادیر RPN

a

رتبه در هر
گروه

رتبهبندی نهایی
حالتهای شکست

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جدول  : 8نتایج حاصل از روش  FMEAتعدیلشده
)CFM I(a

1.346625

1.61595

1.335988

27

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

1.61595

RPC

a

)N(a

)T (ai

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

FMEA

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
28

ادامهی جدول  : 8نتایج حاصل از روش  FMEAتعدیلشده
حالتهای
شکست

RPN

مقادیر RPN

28

3.211513206

3.211513206

29

3.211513206

3.211513206

1

30

3.211513206

3.211513206

1

0

31

3.211513206

3.211513206

1

0

1

32

3.853815847

2.997412325

1

0

1

2

33

4.995687209

2.997412325

1

0

1

2

0.396687

34

7.136696013

2.997412325

1

0

1

2

0.296687

35

3.568348006

2.854678405

1

36

3.496981046

2.569210565

1

23

37

4.282017608

2.497843604

1

12

38

2.141008804

2.141008804

1

0

0

1

2

38

39

3.425614086

2.141008804

1

0

1

2

1

26

40

3.425614086

1.784174003

0

0

1

1

2

24

41

3.425614086

1.784174003

1

0

1

2

1

25

42

5.138421129

1.498706163

1

8

بهصورت صعودی

a

)N(a

)T (ai

رتبه در هر
گروه

رتبهبندی نهایی
حالتهای شکست

1

0

1

2

0

3

30

0

1

2

0.596687
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2
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3
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1

9
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)CFM I(a
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  6نتیجهگیری و پیشنهادات

در این مطالعه رویکرد جدیدی برای اولویتبندی حالتهای
شکست و اینکه چطور این رویکرد میتواند عدد اولویت ریسک

در این پژوهش محدودیت تکنیک سنتی تجزیهوتحلیل حاالت
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را بهبود دهد مورد بررسی قرار گرفت .مطالعه موردی ارائهشده
و آثار شکست یعنی برابری مقادیر عدد اولویت ریسک برای

چند حالت شکست و در نتیجه عدم امکان اولویتبندی
حالتهای شکست را به وضوح نشان داد.

نتایج بهدست آمده از روش تجزیهوتحلیل حالت و آثار شکست

بهکار گرفتهشده در این پژوهش نشان میدهد که اگر دو یا

چند حالت شکست دارای عدد اولویت ریسک یکسانی باشند،

این امر امکان دارد که بتوان حالتهای خرابی را با کمک کد
اولویتبندی ریسک ارزیابی و رتبهبندی نمود و اگر در شرایطی

چند حالت شکست دارای کد اولویتبندی ریسک یکسانی
باشند ،دراینصورت با استفاده از شاخص ( T(aiمیتوان آنها
را اولویتبندی کرد .از طرف دیگر تالش شد تا با استفاده از

روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی در محیط فازی و تشکیل
ماتریس مقایسه زوجی برای هر کدام از شاخصهای شدت،

احتمال وقوع و قابلیت تشخیص براساس میزان اهمیت آنها

در شرکت مورد مطالعه وزنی تعیین شود .این امر باعث میشود

a

که هر کدام از این شاخصها براساس میزان اهمیت آنها بر هر
حالت شکست تأثیر داشته باشند.

نتایج حاصل از این پژوهش در جدول ( )8خالصه شده است.

با توجه به این جدول بیست سومین حالت بالقوه شکست یعنی

کاهش  over pinباالترین رتبه را کسب نموده است و این بدین

معنی است که تیم ارزیابی باید در وحله اول بر روی این حالت

شکست تمرکز داشته باشد .بههمین ترتیب باقی حالتهای

شکست رتبهبندی شدهاند .بنابراین بهطور کلی میتوان اذعان

داشت که روش مطرحشده برای ارزیابی مقادیر عدد اولویت

ریسک در هنگامیکه دو یا چند حالت شکست دارای عدد

اولویت ریسک یکسانی باشند و یا هنگامی که تیم در مقیاس
رتبهبندی شاخصهای شدت ،احتمال وقوع و قابلیت تشخیص

اتفاقنظر نداشته باشند ،در طراحی روش تجزیهوتحلیل حالت
و آثار شکست سودمند است .در ادامه براساس روش استفاده

شده و نتایج بهدست آمده به ارائه پیشنهادات کاربردی و علمی

پرداخته شده است.

پیشنهادات کاربردی برای سازمان مورد مطالعه:

• براساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که از بین حالتهای
بالقوه شکست کاهش  ،over pinکاهش قطر جای بلبرینگ،

افزایش  ،over pinرانوت پروفیل دنده و کاهش طول فلنچ به

logic prioritization of failures in a system failure mode,
effects and criticality analysis”, Journal of Reliability
Engineering and System Safety, vol. 50, pp. 203-213.
5. Yang, C., Shen, W., Chen, Q., & Gunay, B. (2018). A
practical solution for HVAC prognostics: Failure mode
and effects analysis in building maintenance. Journal
of Building Engineering, 15(Supplement C), 26-32.
doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.10.013
6. Tubis, A. (2017, September). Process Assessment of

 بنابراین سازمان باید تمرکز.ترتیب بیشترین اهمیت را دارند

و منابع اصلی خود را بر روی این حالتهای بالقوه شکست که
از اهمیت بیشتری نسبت به سایر حالتها برخوردار هستند
 زیرا هرگونه شکست در این حالتها هزینههای.متمرکز نماید
.مادی و غیرمادی چشمگیری را بر سازمان تحمیل خواهد کرد

• با توجه به نتایج بهدستآمده برای فرایند در نظر گرفتهشده

و قدرت تفکیک باالی روش ارائهشده میتوان از این روش برای
.سایر فرایندها و محصوالت سازمان نیز بهره برد
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Engineering and Maintenance (pp. 368-379). Springer,
Cham.Bowles, J .B. 1988. The new SAE FMECA
standard. Proceedings of the Annual Reliability and
Maintainability Symposium, Anaheim, CA, pp. 48-53.
7. Jiang, W., Xie, C., Zhuang, M., & Tang, Y. (2017).
Failure mode and effects analysis based on a novel
fuzzy evidential method. Applied Soft Computing, 57,
672-683.
8. Zhou, Q., & Thai, V. V. (2016). Fuzzy and grey
29

theories in failure mode and effect analysis for tanker
equipment failure prediction. Safety Science, 83(Sup-

تعدیل شده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

FMEA

ارائه یک رویکرد ترکیبی برای ارزیابی و رتبهبندی حالتهای شکست با استفاده از

plement

C),

74-79.

 از.• در این مطالعه وزن خبرگان در نظر گرفته نشده است

آنجایی که تصمیمگیرندگان دانش و مهارتهای متفاوتی

 بنابراین میتوان با تخصیص وزن به هر یک از خبرگان،دارند
.میزان اعتبار نظرات آنها را در نظر گرفت

 احتمال وقوع و،• با بررسی روابط بین شاخصهای شدت

قابلیت تشخیص با استفاده از روشهایی مانند دیمتل میتوان

روابط بین آنها را بررسی و در صورت وجود رابطه وزن و

.اهمیت هر یک از آنها را با دقت بیشتری بهدست آورد

• همچنین رویکرد ارائهشده را میتوان در صنایع دیگر بهکار

برد و اعتبار آن را در تفکیک رتبهبندی حالتهای شکست
.بررسی نمود

doi:https://doi.org/10.1016/j.

ssci.2015.11.013
9. Aslani, R., Feili, H., & Javanshir, H. (2014). A hybrid of fuzzy FMEA-AHP to determine factors affecting alternator failure causes. Management Science Letters, 4(9), 1981-1984.
10. N. Sellappan

:پیشنهادات علمی برای پژوهشهای آینده

K. Palanikumar, 2013. “Develop-

• با توجه به اینکه دادههای مربوط به روش تجزیهوتحلیل

حالت و آثار شکست از طریق قضاوتهای ذهنی خبرگان

جمعآوری میشود بنابراین ممکن است بهکارگیری روش

تجزیهوتحلیل حالت و آثار شکست ارائهشده در محیط فازی یا
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