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تاریخ دریافت92/10/22 :
تاریخ پذیرش93/6/25 :

مدیریــت ریســک ،فراینــد نظامیافت ـهی شناســایی ،تحلیــل و واکنــش بــه ریســک پــروژه بــوده و یکــی از فرایندهــای نهگانــه
مدیریــت پــروژه بهشــمار میآیــد .بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی بــازار و تجــارت ،تحریمهــای اقتصــادی و رکــود بــازار و شــرایط
عــدم قطعیــت ،بیشــتر پروژههــا در معــرض بحــران قرارگرفتــه و در صــورت عــدم شناســایی مخاطــرات پــروژه و عــدم مدیریــت صحیــح
تقبــل هزینههــای ســنگین و عــدم اجــرای دقیــق پروژههــا منجــر شــود.
آنهــا ،ممکــن اســت بــا تأخیــر در زمــان مواجــه شــده و بــه ّ

بدیــن منظــور بــا بهرهگیــری از تکنیــک تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن جهــت شناســایی مخاطــرات ،علــل خطــا و پیامدهــای
آن استفادهشــده اســت .انتخــاب بهتریــن روش بــرای اولویتبنــدی مخاطــرات و تصمیمگیــری دقیــق آنهــا جهــت تدویــن برنامــه و
انجــام اقدامــات الزم جهــت کاهــش و مدیریــت ریس ـکها از بیــن ســه روش تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن فــازی بــدون

درنظرگرفتــن اوزان پارامترهــای عــدد اولویــت ریســک و تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن فــازی بــا درنظرگرفتــن اوزان و
تکنیــک تلفیقــی تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن فــازی و تکنیــک مجمــوع وزیــن ردهای موردبررســی قــرار گرفــت و نتایــج
بررســی بــا درنظرگرفتــن مزایــا و معایــب روشهــا ،نشــان میدهــد کــه انتخــاب روش ســوم تأثیــر بســزایی در اولویتبنــدی دقیــق و
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تصمیمگیــری صحیحتــر مخاطــرات پــروژه داشــته اســت.

واژگان کلیدی:
مدیریت ریسک پروژه ،تجزیهوتحلیل حاالت خطا و اثرات آن ،نظریه فازی ،تکنیک مجموع وزین ردهای
 )1مقدمه
پیچیدهترشــدن سیســتمهای جامعــهی امــروزی از

یکســو و الزامــات سیســتمهای کیفیــت از ســوی دیگــر

لــزوم تجزیهوتحلیــل و مدیریــت ریســک را بهوضــوح
نشــان میدهــد.

مدیریتکــردن یــک پــروژه بهطورمعمــول شــامل مــوارد

زیــر میشــود (مؤسســه مدیریــت پــروژه:)2012 ،
• شناسایی الزامات،

• پرداختــن بــه نیازهــای مختلــف ،نگرانیهــا و انتظــارات

ی و انجامشــده،
ذینفعــان بهعنــوان یــک پــروژه برنامهریــز 
• تنظیم و حفظ ارتباط فعال با ذینفعان،

• متعادلکــردن رقابــت محدودیــت پــروژه ،کــه شــامل

مــوارد زیــر اســت؛ امــا محــدود بــه آنهــا نمیشــود:
• محدوده،

• کیفیت،
• برنامه،

• بودجه،
• منابع،

• ریسک.

محدودههــای اصلــی مدیریــت پــروژه عبارتانــد از (مؤسســه
مدیریت پــروژه:)2012 ،

• مدیریت یکپارچگی پروژه،
• مدیریت محدوده پروژه،

• مدیریت زمان پروژه،

• مدیریت هزینه پروژه،

• مدیریت کیفیت پروژه،

مناســب اهــداف شــده و از کارایــی پــروژه میکاهــد؛

• مدیریت منابع انسانی پروژه،

بنابرایــن نیــاز بــه شــناخت و مدیریــت ریســک در پروژههــا
کامــ ً
ا روشــن و واضــح اســت (بیکــر و زنــگ.)2005 ،1

• مدیریت تدارکات پروژه،

هســتند کــه منجــر بــه عدمقطعیــت و گاهــی شکســت

• مدیریت ارتباطات پروژه،
• مدیریت ریسک پروژه،

• مدیریت ذینفعان پروژه.

پروژههــا همــواره بــا ریســکهای متعــددی مواجــه
آنهــا چــه از لحــاظ مالــی و چــه از لحــاظ زمانی میشــوند.

در مدیریــت پــروژه ،مدیریــت ریســک ،بهعنــوان یکــی از

بــا افزایــش عدمقطعیــت و پیچیدگــی پروژههــا ،توجــه بــه

قــرار میگیــرد .یکــی از بهتریــن روشهــا جهــت شناســایی

بیشــتر میشــودکــه پروژههــا (تقــا:)1389 ،

حوزههــای کلیــدی دانــش ،بــرای مدیــران ،موردبررســی

مخاطــرات ،شــرایط یــا وقایــع غیرمســلم آینــده هســتند که

ممکــن اســت وقــوع یافتــه یــا نیابنــد؛ امــا اگــر اتفــاق افتند

بــا اهمیــت هســتند .مخاطــره ،عاملــی اجتنابناپذیــر در
پروژههــا بــوده و همیشــه در اطــراف ماســت .بــا توجــه بــه

تغییــرات روزافــزون و ســریع جهــان کــه مملــو از مخاطــرات
اســت ،شــناخت محیــط و تصمیمگیــری درســت و ســریع

جهــت بقــا و مانــدن در محیط کسـبوکار و رقابتــی پیچیده
امــروز جهــان ،مــورد نیــاز اســت .لــذا نیــاز بــه شناســایی

انســانی و مدیریتــی ،وجــود دارد .مدیریت ریســک پــروژه به
ســمت شناســایی و اولویتبنــدی ریســک پیــش از وقــوع و
فراهمســازی اطالعــات اقــدام -محــور بــرای میــدان پــروژه،

هدفگــذاری شــده اســت .ایــن جهتگیــری نیازمنــد
لحاظکــردن وقایعــی اســت کــه ممکــن اســت وقــوع یافتــه

یــا نیابنــد؛ بنابرایــن در قالــب واژههایــی از احتمــال رخــداد

بهعــاوه ابعــاد دیگــری چــون اثــرات آنهــا بــر اهــداف
تعریــف میشــوند .مدیریــت ریســک بــدون اطالعــات

کافــی ،مناســب و بهموقــع از مخاطــرات و مشــخصههای
آنهــا ،کارآمــد نیســت.

• جریان نقدینگی یکنواخت نیست،

• شــامل پیچیدگــی در توافقــات قــراردادی و مفــاد

قانونــی هســتند.

مهمتریــن هــدف مدیریــت ،انجــام پــروژه بــا کمتریــن

هزینــه و در زمــان مقــرر بــا رعایــت مســائل کیفــی از
پیــش تعیینشــده اســت .هــدف عمــده از آنالیــز و ارزیابــی
مخاطــرات )1 :تعییــن میــزان عــدم قطعیــت و هزینــهی

ناشــی از آن )2 ،ارائــه راهکارهــای کاهــش آن )3 ،تجمــع

هزینــه راهــکار مربــوط اســت .از طــرف دیگــر تکنیــک
تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و آثــار آن یکــی از مدلهــای

مؤثــر بــرای پیشبینــی خطــا و پیداکــردن کمتریــن هزینــه

راهحــل بــرای جلوگیــری از بــروز خطاســت.

الحمیضــی در مقال ـهی اســتفاده از تجزیهوتحلیــل حــاالت
خطــا و اثــرات آن فــازی بــه مــدل غــار در حــوادث ،بــه
محاســبه دقیقتــر عــدد اولویــت ریســک و برطرفکــردن

نواقــص تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا ســنتی در پروژههــای

ســاختمانی و ارائــه یــک برنامــه ارزیابــی ریســک دقیــق

پرداخــت (الحمیضــی.)2012، 2

یونــگ جونــگ در مقالــهی "یــک رویکــرد سیســتماتیک

مطالعــات نشــان میدهنــد کــه پروژههــا اغلــب دیرتــر

بــرای شناســایی خرابیهــای سیســتم تجزیهوتحلیــل

بودجــه از پیــش تعیینشــده بــه اتمــام رســیدهاند و اغلــب

روابــط خاکســتری" ،بــه ارائــه یــک رویکــرد سیســتماتیک

از زمــان مــورد انتظــار و بــا صــرف بودجههــای بیشــتر از

کیفیــت خواستهشــده را نداشــتهاند .وجــود ریســک و
عدمقطعیــت در پــروژه موجــب کاهــش دقــت در تخمیــن

حــاالت خطــا و اثــرات آن و رویکــرد تجزیهوتحلیــل

بــرای شناســایی و ارزیابــی حالتهــای خرابــی سیســتم
پرداخــت .رویکــرد پیشــنهادی شــامل دو مرحلــه اســت)1 :
1. Baker & Zing
2. Al-Humanity et.al.
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عوامــل مخاطــرهزای درونــی و بیرونــی در پــروژه و خطاهای

• با ف ّناوری جدید پیش میروند،
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اســت.

• هزینه سنگین دارند،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و طبقهبنــدی مخاطــره ،ایجــاد ســاختار شکســت ریســک

مدیریــت ریســک رو بــه افزایــش اســت .ایــن الــزام وقتــی

تشــکیل مــدل تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن

وقایــع مثبــت و کاهــش احتمــال و اثــر وقایــع منفــی در

روابــط خاکســتری (یونــگ جونــگ و همــکاران.)2011 ،1

فرایندهــای مدیریــت ریســک پــروژه ،بــه شــرح زیــر اســت

بــا اســتفاده از نظریــهی فــازی )2 ،اعمــال تجزیهوتحلیــل

 )2چارچوب نظری و مدل مفهومی
مدیریــت پــروژه بهکارگیــری دانــش ،مهارتهــا ،ابزارهــا و

 .3انجام تجزیهوتحلیل کیفی مخاطره،

 .2شناسایی مخاطرات،

تکنیکهــای مرتبــط بــا فعالیتهــای پــروژه در راســتای
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برآوردهکــردن الزامــات پــروژه اســت (مؤسســه مدیریــت
پــروژه.)2012 ،

ایــن کاربــرد از دانــش ،نیازمنــد مدیریــت اثربخــش
فرایندهــای مناســب اســت.

فرایندهــای مدیریــت پــروژه در پنــج گــروه فراینــدی

مدیریــت پــروژه انجــام میشــود .ایــن پنــج گــروه فراینــد

عبارتانــد از (مؤسســه مدیریــت پــروژه:)2012 ،
• آغازین،
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کمی مخاطره،
 .4انجام تجزیهوتحلیل ّ
 .5برنامهی پاسخ مخاطره،

 .6کنترل مخاطرات.

 )4-2روش تجزیهوتحلیل حاالت خطا و اثرات آن

اولیــن تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات ناشــی از
آن ،3در صنایــع هوافضــا در اواســط دهـهی شــصت بهویــژه

بــا نگــرش بــر مســائل ایمنــی مورداســتفاده قــرار گرفــت

و بعــد از کمــی ،تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و آثــار آن

بــه ابــزاری کلیــدی بــرای بهبــود ایمنــی بهخصــوص

• برنامهریزی،

در فرایندهــای شــیمیایی تبدیــل شــد .در ابتــدا صنعــت

• اجرا،

خــودرو تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و آثــار آن را بــرای

• نظارت و کنترل،

بهبــود ایمنــی و ســپس ابــزاری بــرای بهبــود کیفیــت مــورد

• خاتمه.
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

(مؤسســه مدیریــت پــروژه:)2012 ،

 .1برنامهی مدیریت ریسک،

 )1-2مدیریت پروژه
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پــروژه اســت (مؤسســه مدیریــت پــروژه.)2012 ،

اســتفاده قــرارداد (قراچورلــو.)1384 ،

 )2-2مدیریت ریسک

باوجــود ســادگی ظاهــری تکنیــک تجزیهوتحلیــل حــاالت

ریســک از نظــر تئــوری بــه معنــای احتمــال انحــراف از نیل

بــه هــدف مطلــوب در زمانــی مشــخص اســت .در تئــوری
ریســک اصطالحاتــی نظیــر نامعلومــی یــا نامشــخصبودن

وضعیــت ،شــرایط عدماطمینــان از آینــده و غیــره تعریــف
میشــود (موســوی.)1389 ،

کرزنــر مدیریــت ریســک را "فعالیــت یــا کوشــش در جهــت

پرداختــن بــه ریســک" معرفــی میکنــد (کرزنــر.)2003 ،2
 )3-2مدیریت ریسک پروژه

خطــا و آثــار آن ،همچنیــن مزایــای اســتفاده از آن،

کاســتیهایی توســط نویســندگان مختلفــی شناساییشــده
اســت .در ادامــه خالصـهای از ایــن مــوارد بیان شــده اســت:

 .1اســتفاده از عملگــر ضــرب در محاســبهی عــدد اولویــت
ریســک 4منجــر بــه تفســیر نادرســت نتایــج نهایــی

میشــود .بــا ترکیبــات مختلــف از شــدت  ،وقــوع و
5

6

کشــف میتــوان عــدد اولویــت ریســکهای مشــابهی
را بهدســت آورد کــه پیامدهــای مخاطــرات آنهــا کامــ ً
ا
7

متفــاوت بــا یکدیگــر باشــند (بولــز و پــاز.)1995 ،8

مدیریــت ریســک پــروژه شــامل فرایندهــای هدایــت

 .2روش ســنتی تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و آثــار آن

برنامهریــزی پاســخ و کنتــرل ریســک در یــک پــروژه اســت.

ورودی یــک ریســک اســت کــه ارزیابــی دقیــق ســه مؤلفــه

برنامهریــزی مدیریــت ریســک ،شناســایی ،تجزیهوتحلیــل،
اهــداف مدیریــت ریســک پــروژه ،افزایــش احتمــال و اثــر
)5. Severity (S
)6. Occurrence (O
)7. Detection (D
8. Bowles & Peláez

متکیبــر اســتفاده از مقادیــر عــددی در ارزیابــی پارامترهای

1. Young Jung et.al
2. Kerzner
)3. Failure Mode And Effect Analysis (FMEA
)4. Risk Priority Number (RPN

دشــوار اســت (زو و همــکاران.)2002 ،1

در میــان وقــوع ،شــدت و کشــف ،بــه فــرض اینکــه آنهــا به

 .3اهمیــت نســبی در میــان وقــوع ،شــدت و کشــف درنظــر

همــان انــدازه مهــم باشــند (بــا جمعشــدن آنهــا از راه یــک

مؤلفــه اهمیــت یکســانی دارنــد (بولــز و پــاز.)1995 ،

ایــن ضعفهــا محققــان مختلفــی پیشــنهاد مفاهیــم منطــق

گرفتــه نمیشــود .فــرض بــر ایــن اســت کــه هــر ســه

ضــرب ســاده) ،همیشــه درســت نیســت .بــرای غلبــه بــر

تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی از آن بــا

فــازی بــرای ارزیابــی ســطح ریســک را معرفــی کردنــد.

منتشرشــدهی مدیریــت ریســک در بیــن جمعیــت اســت.

از آن فــازی نــام دارد (بدرالدیــن و همــکاران.)2011 ،

اســتفاده از نظری ـهی فــازی 2یکــی از مهمتریــن روشهــای
تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی از آن در

ریســک در یــک ســبک انعطافپذیرتــر ،ازجملــه نســخه
جدیــد کــه تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی از

آن بــا اســتفاده از نظریـهی فــازی نامیــده میشــود ،معرفــی

کــرده اســت .تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی
از آن بــا اســتفاده از نظریــهی فــازی در ابتــدا بــرای هــر

خطــر منحصربهفــرد از عــدد ریســکپذیری طراحیشــده

بــود کــه بــا مــوارد مــا کــه هــر ریســک در زمینههــای
مختلــف مدیریتــی اثــر خواهــد داشــت ،ســازگار نیســت
(بدرالدیــن و همــکاران.)2011، 3

خطــا و اثــرات آن پیشــنهاد دادنــد .مقادیــر پارامترهــای
احتمــال وقــوع ،شــدت و احتمــال کشــف بــا نمــرات 10-1

را بــه پنــج متغیــر زبانــی "بســیار کــم"" ،کــم"" ،متوســط"،
"زیــاد" و "بســیار زیــاد" تغییــر داده و توســط متخصصیــن

بــرای تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن موردبررســی
قــرار گرفــت (شــیرویزاد و همــکاران.)2010،

تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن روشــی

سیســتماتیک و گروهــی بــرای شناســایی و پیشــگیری از
وقــوع مشــکل در محصــول و فراینــد آن اســت .ایــن روش

بــرای جلوگیــری از بــروز عیــب و نقــص ،افزایــش ایمنــی و
افزایــش رضایت مشــتری تمرکــز دارد (بهــروز دری.)1387 ،

ایاالتمتحــده در ســال  1962بهعنــوان ابــزار فراینــد

کارآمدتــر از منابــع و جلوگیــری از نارضایتــی مشــتری و

پیشنهادشــده بــود ،تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات
ناشــی از آن یکــی از مهمتریــن ابزارهــای مدیریــت ریســک

بــرای شناســایی ،تجزیهوتحلیــل و درمــان هــر ریســک
شناختهشــده در زمینههــای بســیاری از صنایــع ماننــد
تولیــد ،مونتــاژ ،فرایندهــا ،محصــوالت و تجهیــزات ،در بیــن

جمعیــت شــده بــود (بدرالدیــن و همــکاران.)2011 ،

نخســتین مشــکل موجــود در نــوع کالســیک تجزیــه
و تحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی از آن ،بــرآورد

پارامترهایــی اســت کــه کار آســانی نخواهــد بــود .در

دنیــای مشــکالت واقعــی ،وقــوع ،شــدت و کشــف همــراه
بــا عدمقطعیــت هســتند کــه بــا مقیــاس زبانــی کیفــی

خــوب توصیــف نشــده اســت .عالوهبــر ایــن بــرای محاســبه
مقادیــر عــدد اولویــت ریســک نادیدهگرفتــن اهمیــت نســبی

خرابیهــای غیرقابلقبــول ،کمــک بــه مدیریــت در تخصیــص
تدویــن برنامههــای مدیریــت ریســک بــرای ریســکهای

غیرقابلقبــول اســت (شــیرویزاد و همــکاران.)2010،
 )5-2نظریه فازی

نظریــهی فــازی نظریهایســت بــرای اقــدام در شــرایط
عدماطمینــان .ایــن نظریــه قــادر اســت بســیاری از
مفاهیــم ،متغیرهــا و سیســتمهایی را کــه نادقیــق و
مبهــم هســتند ،چنانچــه در عالــم واقــع در بیشــتر مــوارد

چنیــن اســت ،بــه شــکل ریاضــی درآورده و زمینــه را بــرای
اســتدالل ،اســتنتاج ،کنتــرل و تصمیمگیــری در شــرایط

عدماطمینــان فراهــم آورد (مؤمنــی.)1385 ،
 )1-5-2تعریف مجموعههای فازی

مجموعههــای فــازی در واقــع آن دســته از مجموعههــا
1. Xu et al
)2. Fuzzy Failure Mode and Effects Analysis (FFMEA
3. Badreddine et.al
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ارائهی یک الگوریتم ترکیبی از تجزیهوتحلیل نقاط شکست

تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی از آن بــا

هــدف از تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن جلوگیری از

اســتفاده از نظریــهی فــازی در ابتــدا توســط ارتــش

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

خــود را بــا مفاهیــم منطــق فــازی بــرای ارزیابــی ســطح

متخصصیــن ،رویکــرد فــازی را بــرای تجزیهوتحلیــل حــاالت
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مطالعــات مختلــف انجامشــده بهمنظــور ارتقــای عملکــرد،

نســخه جدیــد ،تجزیهوتحلیــل حالــت خطــا و اثــرات ناشــی

هســتند کــه اعضــای آنهــا دقیــق و مشــخص نیســتند؛

در بعضــی از مراجــع عــدد فــازی مثلثــی  aرا بــا س ـهتایی

بزرگتــر .دکتــر عســگرزاده بــرای تجزیهوتحلیــل ایــن

مقــدار میانــه و  αو  βرا بــه ترتیــب پهنــای چــپ و پهنــای

ماننــد مجموعــه افــراد بلندقــد یــا مجموعــه اعــداد
مجموعههــا بــه هریــک از اعضــای چنیــن مجموعههایــی

عــددی از بــازه [ 1و  ]0بهعنــوان درجــه عضویــت آن عضــو

مرتــب ( )α,m,βنمایــش میدهنــد (شــکل  )2کــه  mرا

راســت ،عــدد  Aمینامنــد.

در آن مجموعــه نســبت داد (ابراهیمــی و همــکاران.)1383 ،

 )2-5-2نمایش مجموعههای فازی

اگــر  Uمجموعــه مرجعــی باشــد کــه هــر عضــو آن بــا

ارائهی یک الگوریتم ترکیبی از تجزیهوتحلیل نقاط شکست

 Xنمایــش داده شــود مجموعــه فــازی در  Uبهوســیله
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زوجهــای مرتبــی بهصــورت زیــر بیــان میشــود
(ابراهیمــی و همــکاران:)1383 ،

( μA(xتابــع عضویــت و یــا درجــه عضویــت اســت کــه

میــزان تعلــق  Xبــه مجموعــه فــازی  Aرا نشــان میدهــد
و بــرد ایــن تابــع ،اعــداد حقیقــی غیرمنفــی اســت کــه

یــک مقــدار ماکزیمــم بیشــینه دارد و در حالــت نرمــال

بهصورتبــه صــورت فاصلــه بســته [ 1و 1 [ ]0و ]0در نظــر
گرفتــه میشــود.

 )3-5-2تعریف اعداد فازی

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یــک مجموعــه فــازی نرمــال محــدب ماننــد  Aبــا دامنــه

اعــداد حقیقــی  Rیــک عــدد فــازی حقیقــی اســت اگــر

(ابراهیمــی و همــکاران: )1383 ،

 .1تنها یک عدد فازی  X0 ÎRوجود داشته باشد که:

شکل  :2نمایش اعداد فازی (پهنای چپ و راست)

 )5-5-2غیرفازیکردن عدد فازی

در ایــن تحقیــق جهــت غیرفــازیکــردن عــدد فــازی از
1

روش امتیازدهــی بــه چــپ و راســت عــدد فــازی تشــریح
شــده اســت (ابراهیمــی و همــکاران.)1383 ،

در ایــن روش امتیــاز کل دقیــق یــک عــدد فــازی  Aاز
مقــدار امتیــازات چــپ و راســت  Aبهدســتآمده و ایــن

امتیــازات چــپ و راســت از دو مجموعــه ویــژه کمینــه
( )Minو بیشــینه ( )Maxو درجــه عضویــت عــدد فــازی

بــه دســت میآیــد.

ایــن دو مجموعــه  Minو  Maxبــا فــرض اینکــه دامنــه
اعــداد فــازی [ 1و  ]0باشــند بهصــورت رابطــه ( )2تعریــف

میشــود:

 .2تابع عضویت ( μA(xیک تابع پیوسته باشد .
 )4-5-2اعداد فازی مثلثی

یــک عــدد فــازی مثلثــی را میتوانمــی تــوان بــا ســهتایی
مرتــب ( )l,m,uنمایــش داد (شــکل  )1کــه  lو  uحــدود
پایینــی و باالیــی و مقــدار  mمقــدار میانــه میباشــد و x

عنصــری بیــن  lو  uاســت(ابراهیمی و همــکاران. )1383 ،

امتیــاز ســمت چــپ  Aمیتوانــد بــا اســتفاده از رابطــه ()3
حاصــل شــود.

امتیــاز ســمت راســت  Aمیتوانــد بــا اســتفاده از رابطــه
( )4حاصــل شــود.

بــا بهدسـتآوردن ایــن امتیــازات ،میتــوان امتیــاز کل را از

شکل  :1نمایش اعداد فازی

رابطــه ( )5محاســبه کــرد کــه بهعنــوان یــک مقــدار دقیــق
1. Defuzzy

و معیــن در محاســبات بعــدی از آن اســتفاده میشــود.

فرض کنید یــک مجموعه فازی مثلثی تحت عنوان

( A = (α,m,βداریــم .شــکل ( )3مقادیــر ایــن امتیــازات

چــپ و راســت را بهصــورت گرافیکــی نشــان میدهــد.
تابع عضویت عدد فازی  Aبهصورت رابطه ( )6اســت.

ی کــه جمــع اوزان بیشــتر از یــک باشــد از
بــرای مــوارد 

رابطــه ( )9اســتفاده میشــود.
 )7-2مدل مفهومی تحقیق

نمــودار مــدل مفهومــی تحقیــق حاضــر در شــکل ( )4آورده
شــده اســت.

شروع

علل خطا و پیامدهاي آن
 انتخاب تابع عضویت فازي (متغیر زباني)شکل  :3شکل گرافیکی مقادیر امتیازات چپ و راست

امتیــازات ســمت چــپ و راســت عــدد فــازی  Aاز رابطــه
( )7بهدســت میآیــد:

 غیرفازيکردن تابع عضویت اولویتبندي عدد اولویت ریسک با استفاده از روش جمعموزون ساده

 )6-2روش جمع موزون ساده

روش جمــع مــوزون ســاده ،1ســادهترین و پرکاربردتریــن روش
تصمیمگیــری چنــد معیــاره اســت .در ایــن روش امتیــاز هــر
گزینــه از طریــق تجمیــع ارزشهــای آن گزینــه در معیارهــای

مختلــف بــا احتســاب وزن هــر معیــار بهدســت میآیــد؛

بهطوریکــه وزنهــای نســبی بهصــورت مســتقیم توســط
تصمیمگیرنــده داده میشــوند (ســرگانکار 2و همــکاران.)2010 ،

روش جمــع مــوزون ســاده ،یکــی از قدیمیتریــن روشهــای

بهکارگیــری در تصمیمگیــری چنــد شــاخصه 3اســت .در ایــن
روش نیــاز بــه مقیاسهــای مشــابه و یــا اندازهگیریهــای
ی مقیاسشــده" اســت کــه بتــوان آنهــا را بــا یکدیگــر
"بــ 
مقایســه نمــود (میرابــی و همــکاران.)1390 ،

شکل  :4نمودار مدل مفهومی تحقیق

 )3روششناسی تحقیق
بــرای محاســبهی درجــه اولویــت ریســک و تصمیمگیــری
بهتــر و دقیقتــر بــا اســتفاده از الگوریتــم ترکیبــی
تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی و تکنیــک مجمــوع

وزیــن ردهای ،مراحــل بــه شــرح زیــر اجــرا میشــوند:

 )1-3مخاطــرات پــروژه ،علــل خطــا و پیامدهــای آن بــا

اســتفاده از تکنیــک تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات آن
در قالــب یــک کار گروهــی که شــامل خبــرگان پــروژه بوده و

بــه جهــت حفــظ پویایــی گــروه و تضمیــن صحــت اطالعــات
از وفــاق تیمــی ،بهگونـهای کــه تمامــی اعضــای گــروه بــرای

ارائــه نظــر بهاتفــاق نظــر برســند ،شناســایی میشــوند.

 )2-3انتخــاب تابــع عضویــت فــازی و تخصیــص متغیــر
زبانــی بــرای هــر یــک از پارامترهــای عــدد اولویــت ریســک
)1. Simple Additive Weighted (SAW
2. Sargaonkar et.al
)3. Multiple Criteria Decision Making (MADM
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 -شناسایي ریسکهاي پروژه -ساختار شکست ریسک

مطابــق روش زیــر انجــام میشــود:

بــرای کلیــه عوامــل مؤثــر در درجــه ریس ـکپذیری یعنــی

فــازی)) غیرفــازی نمــوده و بــه هــر یــک از متغیرهــای

از پنــج متغیــر زبانــی "بســیار کــم"" ،کــم"" ،متوســط"،

 )5-3بــه هــر یــک از پارامترهــای احتمــال وقــوع ،شــدت

شــدت خطــا ،احتمــال وقــوع خطــا و احتمــال کشــف خطــا

"زیــاد"" ،بســیار زیــاد" استفادهشــده اســت:

زبانــی مقادیــر دقیــق تخصیــص داده میشــود.

و احتمــال کشــف از طریــق نظریــه مدیــر و یــا نظریــه

{بســیار زیــاد ،زیــاد ،متوســط ،کــم ،بســیار کــم}= (= T(X

خبــرگان پــروژه اوزان تخصیــص داده میشــود.

بــرای امتیازدهــی نهایــی حاصــل از امتیــازات تخصیــص

( ،)12ضــرب اوزان تخصیــص دادهشــده بــه هــر یــک از

میانــه استفادهشــده اســت.

تخصیــص دادهشــده و بــا جمــع مقادیــر بهدســتآمده،

مجموعــه مقادیــر مربــوط بــه متغیــر زبانــی

دادهشــده توســط  10نفــر از خبــرگان ،از روش امتیازدهــی

ارائهی یک الگوریتم ترکیبی از تجزیهوتحلیل نقاط شکست

غیرفازیکننــده ((امتیازدهــی بــه چــپ و راســت عــدد

 )6-3محاســبه عــدد اولویــت ریســک طبــق رابطــه

پارامترهــای عــدد اولویــت ریســک در مقادیــر دقیــق

روش امتیازدهــی میانــه میتوانــد بــه کاهــش زمــان و هزینــه

عــدد نهایــی اولویــت ریســک هــر یــک از ریســکهای

وجــود دارد و یــا دو دســتگی در امتیــازات مشــاهده میشــود

اولویتبنــدی و تصمیمگیــری صحیــح ریســکهای پــروژه

کمــک کنــد و بــرای حالتــی کــه امتیــاز خــارج از میانگیــن
ریســک پایینــی را در پــی دارد (آرِ -و  -تــوف ایــران.)1382 ،

تابــع عضویــت متغیرهــای زبانــی فــوق بهصــورت شــکل

( )5اســت.

[ 1و  =]0دامنه تغییر (مجموعه مرجع) u

پــروژه بهدس ـتآمده و براســاس اعــداد بــزرگ بــه کوچــک
انجــام میشــود.

 )4تجزیهوتحلیل دادهها
اجــرای پروژههــای گاز مســتلزم صــرف ســرمایهها و زمــان

قابلتوجهــی بــوده و ازجملــه پرمخاطرهتریــن پروژههــا
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از میــزان احتمــال وقــوع و نــوع تأثیــرات آنهــا بهعنــوان
بخشــی از مدیریــت ریســک ،گامــی اساســی در جهــت

ارزیابــی صحیــح و پاســخدهی بهموقــع و مناســب بــه
شکل  :5تابع عضویت متغیرهای زبانی

 )3-3هــر یــک از متغیرهــای زبانــی مطابــق بــا جــدول ()1
بــه عــدد فــازی مثلثــی تبدیــل میشــوند.

ایــن ریســکها و موجــب کاهــش زیــان درنتیجــه ایــن

رویدادهاســت.

پــروژهی گازرســانی شهرســتان بابــل بــه طــول  66584متر

بــا هــدف ارائــه خدمــات رفاهــی ،تأمیــن نیازمندیهــای

متغیر زبانی

تابع عضویت متغیرهای
زبانی

عدد فازی مثلثی

بسیار کم

VL

()0 ،0 ،0.1

کم

L

()0.1 ،0.2 ،0.3

متوسط

M

()0.3 ،0.45 ،0.6

زیاد

H

()0.6 ،0.7 ،0.8

بسیار زیاد

VH

()0.8 ،1 ،1

جدول  :1مقادیر فازی تخصیص دادهشده به هریک از متغیرهای زبانی با
استفاده از تابع عضویت مثلثی

 )4-3اعــداد فــازی مثلثــی هــر یــک از پارامترهــای

احتمــال وقــوع ،شــدت و احتمــال کشــف را از طریــق روش

اصلــی مــردم و اســتفاده ســاکنان منطقــه از نعمتهــای

طبیعــی و ایجــاد درآمــد بــرای شــرکت گاز اســتان
مازنــدران ،اســت.

 )1-4مشخصات پروژه

 -پیادهکــردن مســیر ،حفــر کانــال در هــر زمیــن بــه

عــرض  40ســانتیمتر ،بهعــاوه قطــر لولــه و عمــق 110

ســانتیمتر بهعــاوه قطــر لولــه و عمــق کانــال بــرای
لولهگــذاری شــبکه در حاشــیه جادههــای اصلــی بــه طــول

تقریبــی  7500متــر بــرای  160ســانتیمتر بهعــاوه قطــر
لولــه اســت.

 -تهیــه ماســهبادی بــا تهیــه خــاکل ســرندهکرده و

عنوان ریسک

ریختــن بــه ضخامــت  15ســانتیمتر زیــر و  30ســانتیمتر
روی لولــه ،گــذاردن نــوار زرد اخطــار و ریختــن خاکهــای

ریسک سیاسی

حاصــل از کانالکنــی بــه درون کانــال ،غرقابکــردن

کانــال یــا آبپاشــی و کوبیــدن و جمــعآوری و تمیــزکاری
ســطح مســیر لولهگــذاری و بارگیــری و حمــل مــواد زائــد

ی کــه منــع
بــه خــارج از کارگاه و تخلیــه در محلهایــ 
قانونــی نداشــته باشــد.

 -انجــام عملیــات لولهگــذاری لولــه فلــزی بــه قطــر 6

اینــچ بــه طــول تقریبــی  2544متــر ،بــه قطــر  8اینــچ

بــه طــول تقریبــی  2640متــر و لولــه پلیاتیلــن بــه
قطــر  63میلیمتــر بــه طــول تقریبــی  33100متــر ،بــه

قطــر  90میلیمتــر بــه طــول تقریبــی  14400متــر ،بــه
قطــر  110میلیمتــر بــه طــول تقریبــی  3100متــر ،بــه

قطــر  125میلیمتــر بــه طــول تقریبــی  6660متــر ،بــه
قطــر  160میلیمتــر بــه طــول تقریبــی  4140متــر بــا
فشــار بهرهبــرداری  60پونــد بــر اینــچ همــراه بــا نصــب

حوضچههــا و نصــب عالئــم شناســایی.
 )2-4گامهای اجرایی تحقیق

گام اول :شناســایی مخاطــرات ،علــل خطــا و پیامدهــای

ریسک محیطی

گام دوم :امتیازدهــی و ارزیابــی احتمــال وقــوع ،شــدت
و احتمــال کشــف هــر یــک از علــل خطــای مخاطــرات

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3،0.2،0.1

عدمرضایت کارکنان

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

عدمرضایت جامعه

()0.8،0.7،0.6

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

فرهنگ کارگاهی

()0.8 ،1 ،1

()0.8،0.7،0.6

()0.3،0.2،0.1

تورم

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8 ،1 ،1

()0.3،0.2،0.1

شرایط بازار

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

تغییر در قوانین و
مقررات

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3،0.2،0.1

نوع زمین

()0.8 ،1 ،1

()0.8،0.7،0.6

()0.1،0،0

سطح شیب زمین

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

()0.1،0،0

ریسک ناشی از
بالیای طبیعی

زلزله

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8،0.7،0.6

سیل

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

ریسک حوادث

ریزش کانال

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8،0.7،0.6

()0.3،0.2،0.1

ریسک
قراردادی

برخورد افراد با اجسام

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3،0.2،0.1

تأخیرات پیمانی

()0.8 ،1 ،1

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

ریسک
سرمایهگذاری
ریسک
طراحی-
مهندسی
ریسک
عملیاتی-
اجرایی

ریسک منابع
انسانی

آنهــا از طریــق نظــر خبــرگان پــروژه در قالــب یــک کار

گروهــی و رســیدن بهاتفاقنظــر جمعــی اقــدام گردیــد.

فشارهای نهادهای
پاییندستی (دهیاری،
بخشداری)

سایر ریسکها

ورشکستگی پیمانکاران

()0.3 ،0.6،0.45

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

کمبود نقدینگی

()0.8 ،1 ،1

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

ناکافی بودن مدارک
و نقشهها

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

تغییرات در طراحی

()0.8 ،1 ،1

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

رد آزمون پروژه (کلیه
آزمونها)

()0.8،0.7،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.3،0.2،0.1

عدم تحصیل بهموقع
زمین و مجوزهای
حفاری

()0.8،0.7،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

ضعف فنی و مالی
پیمانکاران

()0.8،0.7،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

کمبود نیروی انسانی
ماهر

()0.8،0.7،0.6

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

کیفیت پایین مواد
اولیه

()0.8،0.7،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.8،0.7،0.6

کیفیت پایین جوش

()0.8،0.7،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.6،0.45

جدول  :2اعداد فازی مثلثی عوامل عدد اولویت ریسک پروژه گازرسانی

شناساییشــده بــا توجــه بــه تابــع عضویــت متغیرهــای

گام چهــارم :محاســبه مقادیــر دقیــق عــدد اولویــت ریســک

گام ســوم :تبدیــل متغیرهــای زبانــی بــه اعــداد مثلثــی

اولویــت ریســک نهایــی ریسـکهای پــروژه گازرســانی بابــل

شناساییشــده پــروژه گازرســانی در جــدول ( )2آورده

اســت .روشهــای استفادهشــده بــه شــرح زیــر اســت:

زبانــی انجــام شــد.

اســت .جــدول ( )3شــامل نتایــج بهدســتآمده عــدد

انجــام شــد .دادههــای حاصلشــده بعضــی از مخاطــرات

و اولویتبنــدی آنهــا براســاس نتایــج حاصــل از روش ســوم

شــده اســت.

 .1تکنیــک تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی بــدون

درنظرگرفتــن اوزان ســه پارامتــر احتمــال وقــوع ،شــدت و

احتمــال کشــف محاســبه عــدد اولویــت ریســک از طریــق

رابطــه ( )10بهدســت میآیــد:

63
ارائهی یک الگوریتم ترکیبی از تجزیهوتحلیل نقاط شکست

اتصــاالت ،شــیرها ،فلنجهــا و متعلقــات مربوطــه و ســاختن

ریسک حقوقی

جابهجایی مدیران

()0.3،0.2،0.1

()0.3 ،0.6،0.45

()0.3 ،0.6،0.45

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

مترمربــع.

ریسک
اقتصادی

تحریم

()0.8 ،1 ،1

()0.8 ،1 ،1

()0.3،0.2،0.1

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 -انجــام عملیــات آســفالت شــکافی بــه میــزان 1000

ریسک
اجتماعی

علل ریسک

احتمال وقوع

شدت

احتمال کشف

 .3الگوریتــم ترکیبــی تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی

 .2تکنیــک تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی بــا

درنظرگرفتــن اوزان ســه پارامتــر احتمــال وقــوع ،شــدت

و تکنیــک مجمــوع وزیــن ردهای محاســبه عــدد اولویــت
ریســک از طریــق رابطــه ( )12بهدســت میآیــد:

و احتمــال کشــف محاســبه عــدد اولویــت ریســک از طریــق
ضــرب اوزان در مقادیــر پارامترهــای عــدد اولویــت ریســک

ارائهی یک الگوریتم ترکیبی از تجزیهوتحلیل نقاط شکست

از طریــق رابطــه ( )11بهدســت میآیــد:

سال چهارم -شماره  - 3پیاپی  - 13پاییز 1393

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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عنوان ریسک

ریسک سیاسی

علل ریسک

عدد اولویت
ریسک
(روش )1

عدد اولویت
ریسک (روش
)2

عدد اولویت
ریسک (روش
)3

اولویتها

تحریم

0.191

0.00375

0.857

2

جابهجایی مدیران

0.047

0.00091

0.3765

25

فشارهای نهادهای
پاییندستی

0.095

0.00185

0.5985

16

عدمرضایت کارکنان

0.142

0.00274

0.5808

17

عدمرضایت جامعه

0.212

0.0041

0.6959

13

فرهنگ کارگاهی

0.142

0.00556

0.7223

9

تورم

0.095

0.00185

0.6925

14

شرایط بازار

0.142

0.00274

0.5808

18

تغییر در قوانین و
مقررات

0.047

0.00091

0.0434

26

نوع زمین

0.029

0.00056

0.7042

11

سطح شیب زمین

0.01

0.00018

0.416

24

ریسک ناشی از
بالیای طبیعی

زلزله

0.142

0.00274

0.48

22

سیل

0.095

0.00184

0.457

23

ریسک حوادث

ریزش کانال

0.071

0.0014

0.5578

19

ریسک
قراردادی

برخورد افراد با اجسام

0.095

0.00185

0.5986

15

تأخیرات پیمانی

0.286

0.00556

0.745

8

ورشکستگی پیمانکاران

0.192

0.00373

0.7156

10

کمبود نقدینگی

0.384

0.00756

0.88

1

ریسک
اجتماعی
ریسک
اقتصادی
ریسک حقوقی
ریسک محیطی

ریسک
سرمایهگذاری
ریسک
طراحی-
مهندسی
ریسک
عملیاتی-
اجرایی

ریسک منابع
انسانی

سایر ریسکها

ناکافی بودن مدارک
و نقشهها

0.142

0.00274

0.5358

20

تغییرات در طراحی

0.286

0.00556

0.745

7

رد آزمون پروژه (کلیه
آزمونها)

0.142

0.00276

0.7713

12

عدم تحصیل بهموقع
زمین و مجوزهای
حفاری

0.286

0.00556

0.794

5

ضعف فنی و مالی
پیمانکاران

0.286

0.00556

0.794

6

کمبود نیروی انسانی
ماهر

0.142

0.00274

0.5358

21

کیفیت پایین مواد
اولیه

0.427

0.0083

0.817

3

کیفیت پایین جوش

0.286

0.00556

0.794

4

جدول  :3مقادیر غیرفازی (دقیق) عدد اولویت ریسک پروژه گازرسانی و اولویتبندی آنها

 )5نتیجهگیری و بحث
در ایــن تحقیــق ضمــن بررســی مخاطــرات پــروژه بــا
اســتفاده از تکنیــک تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات

آن ،جزئیــات ســه روش تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت
فــازی بــدون درنظرگرفتــن اوزان ،تکنیــک تجزیهوتحلیــل

نقــاط شکســت فــازی بــا درنظرگرفتــن اوزان و الگوریتــم
ترکیبــی تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی و تکنیــک
مجمــوع وزیــن ردهای جهــت تعییــن عــدد اولویــت ریســک

ارزیابــی و اولویتبنــدی دقیــق مخاطــرات و نیــاز بــه کاهــش
ریسـکهای پــروژه و یــا کاهــش عــدد اولویت ریســک جهت

کنتــرل زمــان و هزینــه اجــرا در پروژههــای مخاطرهآمیــز
گازرســانی از اقدامــات ضــروری بــرای مدیریــت ریســک

و تصمیمگیــری صحیــح و دقیــق و ارائــه پاســخ الزم بــه

ریس ـکهای مرتبــط از طریــق اصــول زیــر اســت:

 .1حــذف احتمــال وقــوع (بــا حــذف احتمــال وقــوع ،شــدت
ریســک را نیــز حــذف میکنیــم)،

 .2کاهش شدت ریسک،

 .4افزایش احتمال کشف.

لــذا بهدلیــل وجــود مســائل زیــر در اجــرای تکنیــک
تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی بــرای شناســایی و

اولویتبنــدی مخاطــرات پــروژه ،بــر آن شــدیم تــا از الگوریتــم

ترکیبــی تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی و تکنیــک
مجمــوع وزیــن ردهای جهــت اولویتبنــدی و تصمیمگیــری

دقیقتــر ریســکهای پــروژه گازرســانی اســتفاده نماییــم:

 .1عــدم اهمیــت نســبی و دادن وزن بــه هریــک از ســه پارامتر
احتمــال وقــوع ،شــدت و احتمال کشــف،

 .2عــدم اولویتبنــدی صحیــح و منطقــی اســت کــه بعضــی
از اعــداد اولویــت ریســک حاصلشــده بــا هــم برابرنــد

درحالیکــه مقادیــر احتمــال وقــوع ،شــدت و احتمــال کشــف

آنهــا متفــاوت اســت و هیــچ تفاوتــی را قائــل نشــده اســت و
کار تصمیمگیــری را دچــار مشــکل مینمایــد.

بــرای نمونــه میتــوان بــه ریسـکهای زیــر کــه عــدد اولویــت
ریســک از طریــق رابطــه ( )10حاصــل شــد اشــاره نمود:

ریسک
اقتصادی

تورم

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.8 ،1 ،1

()0.1 ،0.2 ،0.3

0.095

ریسک
قراردادی

تأخیرات
پیمانی

()0.8 ،1 ،1

()0.6 ،0.7 ،0.8

()0.3 ،0.45 ،0.6

0.286

ریسک
عملیاتی-
اجرایی

عدم
تحصیل
بهموقع
زمین و
مجوزهای
حفاری

()0.6 ،0.7 ،0.8

()0.8 ،1 ،1

()0.3 ،0.45 ،0.6

0.286

بنابرایــن بایــد اهمیــت نســبی را مطابــق اصــول فوقالذکــر
بــرای هریــک از ســه پارامتــر قائــل شــد .لــذا از تکنیــک
تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت فــازی بــا درنظرگرفتــن

اوزان بــه هریــک از ســه پارامتــر عــدد اولویــت ریســک بــه
شــرح روش زیــر استفادهشــده اســت.

اعمــال اوزان در هــر یــک از اعــداد غیرفــازی (دقیــق) ســه

پارامتــر و اســتفاده از روش معمــول بهدســتآوردن عــدد
اولویــت ریســک یعنــی ،ضــرب ســه پارامتــر احتمــال،
شــدت و کشــف .ایــن روش مشــکل عــدم اهمیــت نســبی

هــر یــک از ســه پارامتــر احتمــال وقــوع ،شــدت و احتمــال
کشــف را حــل نمــوده اســت ولــی نتوانســته مشــکل
عدماولویتبنــدی صحیــح و منطقــی اعــداد اولویــت
ریســک را بــا توجــه بــه اینکــه مقادیــر احتمــال وقــوع،

شــدت و احتمــال کشــف متفــاوت اســت ،حــل نمایــد .برای

نمونــه میتــوان بــه ریســکهای زیــر کــه عــدد اولویــت
ریســک از طریــق رابطــه ( )11حاصــل شــد اشــاره نمــود:

عنوان
ریسک

علل
ریسک

احتمال وقوع

شدت

احتمال کشف

عدد اولویت
ریسک

ریسک
سیاسی

جابهجایی
مدیران

()0.1 ،0.2 ،0.3

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.3 ،0.45 ،0.6

0.00091

ریسک
حقوقی

تغییر در
قوانین و
مقررات

()0.3 ،0.45 ،0.6

ریسک
طراحی-
مهندسی

ناکافی
بودن
مدارک و
نقشهها

()0.6 ،0.7 ،0.8

ریسک
عملیاتی-
اجرایی

کمبود
ماشینآالت
و کاالی
پروژهای

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.6 ،0.7 ،0.8

()0.1 ،0.2 ،0.3

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.3 ،0.45 ،0.6

0.00091

0.00274

0.00274
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 .3کاهش احتمال وقوع،

()0.8 ،1،1

()0.3 ،0.45 ،0.6

()0.1 ،0.2 ،0.3

0.095
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قــرار گرفــت.

ریسک
سیاسی

فشارهای
نهادهای
پاییندستی
(دهیاری،
بخشداری)

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــرای اولویتبنــدی و تصمیمگیــری صحیــح موردبررســی

عنوان
ریسک

علل
ریسک

احتمال وقوع

شدت

احتمال کشف

عدد
اولویت
ریسک

جهــت برطر فنمــودن مشــکالت ذکرشــده در دو

لــذا نتایــج حاصــل از ســه روش بیانگــر برتــری

نقــاط شکســت فــازی و تکنیــک مجمــوع وزیــن

فــازی و تکنیــک مجمــوع وزیــن رد های اســت و

روش فــوق ،از الگوریتــم ترکیبــی تجزیهوتحلیــل

رد های کــه میتوانــد اعــداد ریســک متفــاوت و
دقیــق را بهدســت آورد و اولویتبنــدی ریســکها

را بهخوبــی انجــام دهــد ،اســتفاده نماییــم.

الگوریتــم ترکیبــی تجزیهوتحلیــل نقــاط شکســت
اولویتبنــدی صحیــح ریســکها و تصمیمگیــری
مناســب و دقیــق جهــت کنتــرل و انجــام اقدامــات

پیشــگیرانه و اصالحــی را منتــج میشــود.
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 .1تقــا ،نکیســا" ،1389 .مدیریــت ریســک در پروژ ههــای نفــت و گاز ،پــروژه توســعه میــدان گازی پــارس

جنوبــی فــاز  17و  -18ناحیــه  ."Cپایا ننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت صنعتــی ،دانشــکده مدیریــت و
اقتصــاد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.

 .2دری ،بهــروز .معــزز ،هاشــم .ســامی ،هــادی" ،1387 .رویکــردی تلفیقــی در تحلیــل ریســک بــا اســتفاده از

رو شهــای تجزیهوتحلیــل شکســت و آثــار آن (  )FMEAو فراینــد تحلیــل شــبکهای".

 .3رضایــی ،کامــران .ســیدی ،مجیــد .نــوری ،بهــروز ،1382 .تجزیهوتحلیــل حــاالت خطــا و اثــرات ناشــی از آن،
شــرکت مشــارکتی آر ِ -و  -تــوف ایــران بــا همــکاری نشــر آتنــا.

 .4قراچورلــو ،نجــف ،1384 .ارزیابی و مدیریت ریســک ،انتشــارات علوم و فنون.

 .5کیانفــر ،فریــدون .نجمــی ،منوچهــر .ابراهیمــی ،مجیــد ،1383 .مقالــه محاســبه ریســک در مــدل  FMEAبــا
اســتفاده از نظریــهی فــازی.
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 .6موســوی شــیاده ،ســید مجیــد" ،1389 .ارائــه مدلــی بــرای ارزیابــی ریســکهای پــروژه ســد مخزنــی ارس
 ."2پایا ننامــه کارشناســی ارشــد مدیریــت صنعتــی ،دانشــکده مدیریــت و اقتصــاد ،دانشــگاه تربیــت مــدرس.
 .7مؤمنــی ،منصــور ،1385 .مباحــث نویــن تحقیــق در عملیات .تهران :دانشــگاه تهران ،دانشــکده مدیریت.

 .8میرابــی ،مهــرداد .میا نآبــادی ،حجــت .شــریفی ،محمدباقــر ،1390 .مقالــه کاربــرد تصمیمگیــری چنــد
شــاخصه در انتخــاب گزینهــی مناســب جهــت جمــعآوری فاضــاب مطالعــه مــوردی :شــهر نیاســر.
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