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Abstract 

Objective: Risk management in organizations is a major process, one of the sub-

processes of which is the risk assessment. The simplest assessment methods have 

introduced risk as a function of the probability of occurrence and the severity. Using 

this definition, various methods for risk assessment have been developed. The 

development of these methods has introduced an indicator called the total efficient risk 

priority number (TERPN) in which more effective factors were considered to determine 

the importance of the risks. In addition to its many advantages, this indicator has 

limitations that if they are handled, it can have better performance in terms of 

effectiveness and efficiency, and the present study aims to eliminate these limitations. 

Methods: The proposed method is a step-by-step process consisting of 11 for risk 

assessment in which after identifying risk areas, risks, corrective and, preventive 

measures the process is performed using a combined method with data envelopment 

analysis. 

Results: To validate the proposed method with a sample example, it was found that this 

method selects risks that, based on both the TERPN index and the proposed index, 

causes a further reduction in the level of intolerable risks by 3.8%. Regarding the cost of 

corrective and preventive measures, it can be seen that based on the prioritization of the 

proposed method, the cost will be reduced by about 26.8% compared to the former 

method. 

Conclusion: In order to evaluate the risk, in addition to maintaining the positive 

features of the TERPN method, this research method eliminates the limitations and in 

the major implementation of the risk management process, it is possible to achieve a 

higher level of productivity (effectiveness and efficiency). 
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 چکیده

از احتمنال   یبن: نننواا رنابت    یس ر یابی،ارز یها است. در اغلب روش یس ر یابیارز یس ،ر یریتمد یندهایاز فرآ یکی هدف:

انند. در   تنده   روست: داده یس ر یابیمختلف ارز یها روش یفرتر یناز ا یریگ تده است. با بهره یرخداد و تدت اثر خطرات مترف
تاخص نوامنل   ینتده است. در ا ی( مترفTERPNجامع ) یرارا یس ِر یتاولو رهبا ننواا نم یها، تاخص روش ینرکامل ا یرس

 یمتتندد، دارا  ینای تناخص ننهوه بنر دارا بنودا م ا     ین. اگیرند یمد نظر قرار م ها، یس ر یتاهم یینرت یدر راستا یشتریموثر ب
داتنت.   ییو رنارا  یاز منظر اثربخش هترینملکرد ب رواا یها م تدا بر آا یرههست ر: در صورت چ ی ن یو اتکاالر ها یتمحدود

 .و اتکاالت صورت گرفت: است ها یتمحدود ینپژوهش حاضر با هدف رفع ا

روش پن  از مشنخص تندا     ینن است. در ا یس ر یابیارز یگام برا 11تامل  یندفرا ی پژوهش  ینا یشنهادیروش پ: روش

 یپوتشن  یلبر رحل یمبتن یبیروش ررر ی  یریبا بکارگ یس ر یابیارز یشگیران:،و پ یو اقدامات اصهح ها یس ر یس ،ر ینواح
 .تود یها انجام م داده

رن: بنر    رنند  یرا انتخنا  من   هایی یس روش ر ینتد امثال نمون:، مشخص  ی در  یشنهادیروش پ یانتبارسنج یبراها:  یافته

قابل رحمل بن:   یرغ های یس در سطح ر یشتریپژوهش بانث راهش ب ینا یشنهادیو تاخص پ TERPNهر دو تاخص  یمبنا
روش  بنندی  ینت ر: براسنا  اولو  تود یمشاهده م ی ن یران:شگیو پ یانجام اقدامات اصهح ین:. درباره ه تود یدرصد م 8/3 ی اام
 .درصد راهش خواهد داتت 8/62حدود  اقدامات نسبت ب: روش متمول در ی:رل ین:مقدار ه  یشنهادیپ

و  هنا  یت، محندود TERPNمثبنت روش   هنای  یژگنی نهوه بر حفظ و یس ر یابیپژوهش ب: منظور ارز ینروش اگیری:  نتیجه

را  ی( باالررییو رارا ی)اثربخش یور ب: سطح بهره یابیامکاا دست یس ر یریتمد یندفرا سازی یادهاتکاالت را برطرف نموده و در پ
 .نماید یم یجادا

  یس ر یریتها، مد داده یپوتش یلجامع، رحل یرارا یس ر یتنمره اولو یس ،ر یابیارزها:  کلیدواژه
 

جنامع بنا اسنتفاده از     یرنارا  یسن ِ ر یتنمره اولو یبر مبنا یس ر یابیارز (.1011) یدست ،روتندل و جتفر، یخلجان یدرقاستناد: 
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 مقدمه

ریس ، اصطهحاری چوا  هندف مطلنو  اسنت. در رئنوری متنای احتمال انحراف از نینل بن: ریس  از نظر رئوری، ب:

)آذر و  رود رار می ریس  ب: ارز با اصطهح هم اطمیننانی از آیننده نین  صبودا وضنتیت و بنی ندم قطتیت یا نامشخ

 تیریمددر ی  رتریف، . استمدیریت ریس  فرایند تناسایی، رحلیل و پاسخ ب: نوامل خطرساز (. 1315همکاراا، 

و  جینتای سازن:یشیب: منظور ب اهس یو وارنش در برابر ر لیرحل و :یرج  ،ییدر تناسا  یستماریس یندیفرآ س یر

. راربرد مدیریت ریس  در استسازماا اهداف  بر ناگوار یامدهایاثرات وقوع پ ایمثبت و راهش احتمال  عیوقا

های مدیریت ریس   ها رامه مشهود بوده ب: طوری ر: مدل ها و همچنین پروژه ری ی و مدیریت نملکرد سازماا برنام:

مهندسی »د ر: اغلب با ننواا رلی ان ها ب: رار برده تده متفاوری از راربردها و برای دامن: وسیتی از گرایش  برای گستره

 ت،یفیر ن:،یزماا، ه  یرو رواند یم(. مدیریت ریس  1315تدند )نالم ربری  و همکاراا،  مطرح می« یا مدیریت ریس 

ب: ننواا ی  رها فرایند از  یمدیریتاین دانش  .(1318)قبادی و همکاراا، بگذارد  رینملکرد رأث وی ور بهره

باتد. نلی رغم این ر:  فرایندها، فرایند ارزیابی ریس  میزیرزیرفرایندهای متتددی رشکیل تده است. یکی از این 

و  ناایاطم تیقابل شیاف اها و اب ارهای متفاوری را برای ارزیابی ریس  و همچنین  ها و مدیراا پروژه روش سازماا

ب: طور را  ناایاطمی و قابلیت منیر: بتواند ا ریفراگروش  ایاب ار   ی دستیابی ب:اما ، اند ررده فیها رتر ستمیس یمنیا

ب: همین دلیل ادبیات موضوع تامل رنوع باالیی از انواع  .(6118، 1)براا و ساوینو دتوار است اریبس ،رند نیرضمرامل 

و  :یرج ردررین رویکردها برای ارزیابی ریس ، فرایند ررین و پررارب باتد. یکی از محبو  های ارزیابی ریس  می روش

FMEAو اثرات تکست )حاالت  لیرحل
 یریو جلوگ ییتناسا یبرا  یستماریس کردیرو  ی FMEA ندیفرآباتد.  ( می6

از قبل  یریشگیپ» اصلبر  یمبتن یلیرحل  یرکنی   است. این فرایندآا  یندهایمحصول و فرآ دراز بروز مشکل 

 رواند ب: این مدل می .(6118، 3)باقری و همکاراا تود یاستفاده مبالقوه تکست نوامل  ییتناسا یاست ر: برا «وقوع

های  ننواا یکی از روش فرایندها با هدف اف ایش ایمنی و ب: ها و بهبود ننواا رویکردی برای پیشنگیری از تکست

 یجهاندر سطح  FMEAاز  بکارگیریقابلیت (. 1315نیا نربی،  پور و قاسم ب: رار گرفت: تود )ولینگر  ارزیابی خطر آینده

 رهیغی و ا ، هست:ییای، دریمختلف از جمل: هوافضا، خودرو، پدافند، پ تک عیاز صنا یاریدر بسرا رنوا  ب: اثبات رسیده و

، 0ها تده است )ب داگ و همکاراا   از این حوزهموجب ایجاد بهبود در هر ی FMEAاست. گرفت: مورد استفاده قرار 

FMECAهایی ر: بر آا داده تده است )مانند  این رکنی  و سایر روست: .(6115
(، از متیار نمره اولویت ریس  5

(2RPN:برای ررب )  رند. ها استفاده می بندی و ارزیابی ریس 

و سایر متیارهای  RPNدهد ر: تاخص  های پیشین پیراموا موضوع پژوهش نشاا می بررسی مقاالت و پژوهش

باتند. ب: همین  ها و نقاط ضتف می گیرند، دارای محدودیت مشابهی ر: در فرایند ارزیابی ریس  مورد استفاده قرار می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Brun & Savino
2 Failure Mode and Effect Analysis
3 Baghery et al.
4 Bozdag et al.
5 Failure Mode Effect and Criticality Analysis 
6 Risk Priority Number
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اند.  ها ارائ: ررده رفع اتکاالت موجود در این تاخصهای خود پیشنهاداری ب: منظور  دلیل پژوهشگراا مختلف در پژوهش

اند، رم روجهی ب:  های گذتت: داتت: های مورد استفاده در پژوهش هایی ر: تاخص ب: طور مثال برخی از محدودیت

، حساسیت ارهایرامل نبودا متی، ابیاز ارز یبودا بخش یا ق:یسل، ادیتدت اثر زو احتمال وقوع رم  یی دارایها س یر

(. یکی از 6118، 1ها و وابستگی ب: ساختار متیارهای ارزیابی است )دیبونا و همکاراا ایج ب: رغییرات روچ  در ورودینت

( TERPN6های قبلی ارائ: تده است، نمره اولویت ریس ِ رارای جامع ) های روش هایی ر: برای رفع محدودیت تاخص

مد نظر قرار  ها، س یر تیاهمبیشتری را در راستای رتیین نوامل موثر روانست: است  TERPNنام دارد. روش مبتنی بر 

باتند ر: در این  ی اقدامات، مواردی میاثربخشی و ریشگیپ تیقابلدهد. متیارهای ه ین: اقدامات اصهحی و پیشگیران:، 

و مقایس:  TERPNبتنی بر اند. نلی رغم این موضوع، پژوهشگراا این مقال: با نقد روش م روش مورد استفاده قرار گرفت:

ها و  نی  دارای محدودیت TERPNاند ر: تاخص  های موجود در ارزیابی ریس ، ب: این نتیج: رسیده آا با سایر روش

( و رارایی س یراهش ررواند نملکرد بهتری از منظر اثربخشی ) ها می اتکاالری است ر: در صورت چیره تدا بر آا

ها  ی ر: در این روش تناسایی تده است، در نظر گرفتن وزا یکساا برای تاخص)راهش ه ین:( داتت. اولین اتکال

ها  ها ب: این متنی است ر: در فرایند ارزیابی می اا اهمیت هر تاخص با سایر تاخص است. وزا یکساا برای تاخص

ئل رتمیم داد. مثال رواا آا را ب: رمامی مسا برابر است. ممکن است این گ اره در برخی مسائلی صحیح باتد اما نمی

نقض آا رفاوت در می اا اهمیت تاخص تدت اثر در ی  محیط بیمارستانی در برابر ی  محیط صنتتی است چرا ر: در 

دو تاخص گیرند. اتکال دوم وجود همپوتانی در مفهوم  های بیمارستانی اثرات جانی بیشتر مورد روج: قرار می محیط

باتد. بخشی از اثرات، اثرات مالی هستند. زمانی ر: ی  خرابی یا حالت تکست  می و تدت اثراقدامات اصهحی  ن:یه 

ای بر سیستم رحمیل نماید ر: بخشی از این ه ین: صرف اقدامات اصهحی از جمل:  ب: وقوع بپیوندد، ممکن است ه ین:

باتند ر:  انی مفهومی میرتمیر و یا رتویض تود. در نتیج: دو مفهوم ه ین: اقدامات اصهحی و تدت اثر دارای همپوت

های اقدامات اصهحی و  ب: این موضوع روج: نشده است. ایراد بتدی در این روش ندم رفکی  ه ین: TERPNدر روش 

ها است. ندم رفکی  این دو مورد از یکدیگر سبب تده است را همپوتانی مفهومی  پیشگیران: در محاسب: مقدار تاخص

سازی تاخص سطح ریس  رل نی  اتکال دیگری است ر:  وجود آید. ندم نرمال های بکار گرفت: تده ب: میاا تاخص

در این روش وجود دارد. نتیج: بروز این اتکال آا است ر: برای مقایس: سطح ریس  در طول زماا این روش رارایی 

قبلی، بخشی از  آیند یا بر اثر اقدامات های جدیدی ب: وجود می دهد. چرا ر: در طول زماا ریس  خود را از دست می

هایی ر: سیستم در مقاطع زمانی مختلف با آا  ها ممکن است دیگر مورد روج: قرار نگیرند. از این رو رتداد ریس  ریس 

ها بانث خواهد تد نتایج ب: رتداد وابست: باتند،  مواج: است، ثابت نبوده و با روج: ب: اینک: ندم نرمالسازی تاخص

زماا در این روش دارای اتکال خواهد بود. این پژوهش در نظر دارد با بکارگیری  مقایس: نتایج سطح ریس  در طول

های مثبت روش  ها روتی جدید ب: منظور ارزیابی ریس  ارائ: نماید ر: نهوه بر حفظ ویژگی رکنی  رحلیل پوتشی داده

TERPNریت ریس  امکاا دستیابی ب: سازی فرایند مدی ها و اتکاالت ذرر تده را برطرف نموده و در پیاده ، محدودیت

 .وری )اثربخشی و رارایی( باالرری را ایجاد نماید سطح بهره

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Di Bona et al.
2 Total Efficient Risk Priority Number
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 پیشینه پژوهش

قبل از  س یر یابیارزاز قابلیت  1ها آرنی شیسال پ 6011از  شید. بندار یطوالن ای سابق: س یر یابیو ارز س یمفهوم ر

نسبتاً  ینلم ن:یزم  یب: ننواا  س یر تیریو مد س یر یابیحال، ارز نیبا ا .اند ررده ها استفاده می یریگ میرصمانجام 

، یمجهت نلم نیدوره نخستدر این ندارد. نمر سال  01 الی 31از  شیب ب: طور رخصصی وباتد  مطرح می جدید

 تیریمناسب و مد یابیارز یدر مورد چگونگ یها و اصول اساس دهیا ی رخصصی تکل گرفت راها شیمقاالت و هما

فرایند ارزیابی ریس  ب: ننواا یکی از زیرفرایندهای مدیریت ریس  بر  .(6112، 6ب: وجود آیند )آن  و همکاراا س یر

رند. ب: طور نمومی  های مختلفی استفاده می ها رمرر  دارد و برای این منظور از روش بندی و رتیین اهمیت ریس  ررب:

های انجام تده در  رنند. ب: طور رلی بررسی از احتمال وقوع ارزیابی میهای ارزیابی ریس ، این مفهوم را با رابتی  روش

اند در  بندی ریس  ر: در مقاالت نلمی و مروری گذتت: ارائ: تده های اولویت دهد روش این پژوهش نشاا می

 گیرند  های زیر قرار می بندی دست:

 های مبتنی بر  رکنی  بکارگیریها با  بندی ریس  اولویتRPN 

 گیری چند متیاره های رصمیم روشبکارگیری ها با  بندی ریس  اولویت 

 ری ی ریاضی برنام:بکارگیری ها با  بندی ریس  اولویت 

 منطق فازیبکارگیری ها با  بندی ریس  اولویت 

 ها رحلیل سیستمبکارگیری ها با  بندی ریس  اولویت 

 های فوق ها با بکارگیری ررریبی از روش بندی ریس  اولویت 

 ها پرداخت: تده است. بندی ادام: ب: مترفی هر ی  از این دست:در 

 RPNهای مبتنی بر  تکنیک بکارگیریها با  بندی ریسک اولویت

گیری و روست: تاخص  گیرند. راریخچ: تکل بندی قرار می های ارزیابی ریس  در این دست: ررین مدل رواا گفت ساده می

RPN ( برای  ( و تدت اثر ) گردد. در روش فارمر از دو متیار احتمال وقوع ) برمی 3ب: روتی رحت ننواا روش فارمر

 بوده است  1رابط: تماره تد. رابط: محاسباری سطح ریس  در این روش ب: صورت  ها استفاده می بندی ریس  اولویت

    (1رابطه       

گذاری تده بود و از حاصلضر  این دو متیار  مقیا  0را  1و تدت اثر در بازه  1را  1در این رابط: احتمال وقوع بین 

 (.6118و همکاراا،  بونایدتد ) می اا اهمیت هر ریس  محاسب: می

برای اولین بار  FMEAمترفی گردید. رکنی   RPNو گسترش راربرد آا، متیار  FMEAپ  از آا با ظهور فرایند 

در  یمنیو ا تیفیبهبود ر یب: سرنت برا. پ  از آا میهدی مورد استفاده قرار گرفت 21در صنتت هوافضا در ده: 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Athenians
2 Anes et al.
3 Farmer method
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ب:  FMEA همانطور ر: پیشتر نی  ذرر گردید، .وسازی مورد پذیرش قرار گرفتو ساخت روسط صنتت خودر یطراح

مورد استفاده قرار  عیاز صنا یا گسترده فیدر ط ناایاطم تیقابل لیو رحل س یر یابیارز یقدررمند برا یننواا اب ار

نهوه بر دو متیار احتمال وقوع و تدت اثر، متیار  RPNب: تاخص سدر محا .(6111، 1)لیو و همکاراا گرفت: است

رابط: تماره  بر همین اسا  رابط: محاسباری این تاخص ب: تکل تد.گرفت: بکار(  با ننواا احتمال رشف ) یجدید

 رغییر یافت. 6

 (2رابطه           

را  1رتریف گردید ر: در نتیج: آا می اا اهمیت هر ریس  بین  11را  1بین انداد  RPNگذاری متیارها در   امقی

 قابل محاسب: بود. 1111

برای ارزیابی ریس  روتی محبو  در میاا صاحباا صنتت و همچنین پژوهشگراا این حوزه بوده  RPNروش 

ها مورد استفاده قرار گرفت: است. در  دارد، متموال در ررریب با سایر روشی ر: این تاخص یها است. اما ب: نلت ضتف

ها  بندی ریس  . در این پژوهش نقدهایی بر روش ررب:ارائ: تد( 6113) 6ای در همین زمین: روسط بوول مقال: 6113سال 

موارد مهمی ر: در این  های جدید مهیا نمود. از جمل: روشبکارگیری وارد تد ر: زمین: را برای  RPN بکارگیریبا 

 161دارای تدت اثر زیاد و احتمال وقوع رم، قابلیت محاسب:  یها پژوهش ب: آا اتاره تده است ندم روج: ب: ریس 

در پژوهشی  ها و حساسیت نتایج نسبت ب: رغییرات روچ  است. بندی ریس  حالت موجود در ررب: 1111حالت از 

با را  FMEAروش متمول  ای در مقال:( 6118) نویبراا و ساواست،  استفاه نموده    دیگری ر: از تاخص 

مارروف  یها هریو زنج RPNدر محاسب:  یورود یفارتورها ینسب تیاهم نییرت یدر راستا یزوج ساتیمقابکارگیری 

 .داده و مورد استفاده قرار دادنددر بلند مدت بهبود  س یر عیمحاسب: روز یبرا

 گیری چند معیاره های تصمیم روشبکارگیری ها با  بندی ریسک اولویت

MCDMگیری چندمتیاره ) رصمیم بکارگیری
تداد زیادی از ر باتد ر: هایی می بندی ، یکی از دست:( در ارزیابی ریس 3

( در بین 6111. در ی  مطالت: مروری روسط لیو و همکاراا )را ب: خود اختصاص داده استهای این حوزه  پژوهش

ها استفاده ررده  بندی ریس  برای اولویت MCDMمقال: استخراج گردید ر: از  121رتداد  6118را  1111های  سال

از رنوع باالیی برخوردار  MCDMهای  آا است ر: از طرفی روش حجم مقاالت در این حوزهزیاد بودا بودند. نلت 

ای روست: یافت: است. نموم این  هحظ:بندی ب: طور قابل م ها در موضوع ررب: باتند و از طرف دیگر راربرد این روش می

ها، رتیین اهمیت نسبی  بندی ریس  اند ر: نباررند از مشخص نمودا متیارهای ررب: ها از چند گام رشکیل تده روش

ها در هر متیار( و محاسب: نمره و ررب: نهایی هر ریس .  )وزا( متیارهای ارزیابی، رشکیل مارری  رصمیم )نمرات ریس 

 ارائ: تده است. س یرها در موضوع ارزیابی  از راربرد این روشهایی  بخش نمون: این ادام:در 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Liu et al.
2 Bowles
3 Multi Criteria Decision Making 
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 یارهایمتگیری چندتاخص: استفاده نموده است،  های رصمیم ( در پژوهشی ر: از رکنی 6111) 1آگویار و همکاراا

با  ها س یر یبند ررب:نمودند. در این پژوهش  یده وزا AHPروش بکارگیری با  را RPNموجود در مدل متمول 

بندی از  های مشاب: در همین دست: این روش نسبت ب: پژوهش .تدانجام  ارهایمت ریدار تده مقاد وزا نیانگیمبکارگیری 

از نتایج ی  پروژه نملی در زمین:  یب: ارائ: گ ارت( 6113) 6چن و ووسهولت محاسباری بیشتری برخودار بوده است. 

رننده پرداختند. روش این پژوهش برای ارزیابی ریس   باط با مسأل: انتخا  رامینارزیابی ریس  زنجیره رامین در ارر

دهد ر:  ینشاا م پژوهش ج:ینتاست.  FMEA( و روش متمول AHPگیری چند متیاره ) های رصمیم ررریبی از رکنی 

رری رم خطررای رتحال  نیو در ننموده  یبند طبق: یرنندگاا خود را ب: طور مؤثر نیرأم رواند می مطالت: موردسازماا 

بندی  برای رج ی: و رحلیل نوامل و متیارهای اثرگذار بر ررب:( 6113) 3زاموری و گابریلی .نمایدانتخا   نیرأم رهیزنجدر 

ژانگ و  هستند. RPN. متیارهای اصلی این پژوهش متیارهای روش متمول اند هاستفاده ررد ANPریس ، از روش 

 یقبل یاز پژوهش ها یاریمشاب: بس( ارخاذ نموده و 6113) زاموری و گابریلیشاب: ( نی  روتی م6113) 0همکاراا

 یها پژوهش تاخص نیبوده است. در روش ا RPNبکار رفت: در  یها تاخص ،یابیارز یارهایمت یاصل یبند دست:

( پژوهشی ارائ: 6115) و همکاراا ویل تده است. یده وزا AHPبر  یمبتن افت:یروش روست:   ی با بکارگیری یابیارز

 ندیدر فرا یا ق:یسل ای یذهن یها یریگ میاز رصم یابهام نات طیو ترا تیمواج: با حالت ندم قطت یبرانمودند ر: در آا 

. تده استارائ:  یفاز VIKORو روش  یبیبر اسا  وزا ررر FMEA یدر راستا دیجد کردیرو  ی س ،یر یابیارز

 لیو رحل :یرج  یخود را برا یفاز FMEA دیجد شبالقوه مدل خود، رو ینشاا دادا راربردها یپژوهشگراا برا نیا

ای برای ارزیابی و  از ی  مدل دو مرحل:( 6112) آن  و همکاراا اند. استفاده نموده ینموم یهوتیب ندیدر فرآ س یر

 3دهی  اقدام ب: وزا پژوهشگراا Isosurfaceبا مترفی رابتی با ننواا  یکم گام. در اند ررده ها استفاده بندی ریس  اولیت

 انجام تده است. یکم گامبدست آمده از  یها دوم ارزیابی ریس  با استفاده وزا گاممتیار ارزیابی ریس  پرداخت: و در 

بندی  . اولویتاند رردهه گیری چندمتیاره استفاد های رصمیم برای ارزیابی ریس  از روش( نی  6118) 5بیاا و همکاراا

مرجح روش ارائ: تده انجام تده است.  D-numberها با بکارگیری مدل ررریبی راپسی  و روتی با ننواا  ریس 

ی  مطالت:  همچنین در این پژوهش رند. یم یبند ررب:ریس  تکست را از نظر نوامل  یها تحال بودا هر یکی از

ارائ:  یشنهادیروش پ یینشاا دادا رارا یبرا مایهواپ نیرورب  یرورور  یها :غیر یخراب یها حالتموردی در اررباط با 

ادبیات مروری، رنظیم چ  لیست و نظرات خبرگاا و  با بکارگیری( 1318) پور و زارع یطهماسب نیام تده است.

 AHPو  یفاز  یراپس یها روش با بکارگیریرا های آ  و فاضه  روستایی  های موجود در پروژه رارتناساا، ریس 

 های اولی: و رکمیلی رقسیم تده بود. بندی در این پژوهش ب: دو بخش تاخص های ررب: . تاخصنمودند یبند ررب: یفاز

 

 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Aguiar et al.
2 Chen & Wu
3 Zammori & Gabbrielli
4 Zhang et al.
5 Bian et al.
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 ریزی ریاضی برنامه با بکارگیریها  بندی ریسک اولویت 

. در مهحظ: نمود( 6115) 1پژوهش گارسیا و تیرورواا در  را میری ی ریاضی در موضوع ارزیابی ریس   بکارگیری برنام:

DEAها ) این پژوهش از رکنی  رحلیل پوتشی داده
ها استفاده تده است. رکنی   بندی ریس  ( فازی برای اولویت6

 یبرا  یپارامتر ریروش غ  ی . این رکنی تد یمترف (1108) 3همکارااها اولین بار روسط چارن  و  رحلیل پوتشی داده

با روج: ب: این ر: مدل  )مرز رارآمد( است.گ ین: موجود  نینسبت ب: بهترها گ ین: س:یمقا جهت ییرارا لیو رحل :یرج 

در بخش مدل پیشنهادی  DEAبندی مدل  پیشنهادی پژوهش حاضر مبتنی بر همین رکنی  خواهد بود، ساختار و فرمول:

 یپوتش لیبر رحل یروش مبتن  ( در پژوهش خود ی6111) 0چین و همکاراا گردد. پژوهش ب: طور رامل ارائ: می

از حاالت   یهر  س یر بیشین:و  رمین: پژوهش نیا یشنهادی. روش پندا هنمودارائ:  س یر یابیارز یها برا داده

مدل  نی. در ادینما یرا مشخص م س یر یدو مقدار، سطح رل نیاز ا یریگ نیانگینموده و با م یریگ تکست را اندازه

با بیاا این ر: ( 6118) و همکاراا یباقر .تود یم نییرت س یر بیشین:و  رمین: ریمقاد س:یمقا با س یهر ر تیاولو

باتد، اقدام ب: ارائ: یکی روش ررریبی برای ارزیابی ریس  نموده است.  دارای نقاط ضتف قابل روجهی می RPNتاخص 

 با بکارگیریای دریافت تده و  های مورد نیاز برای ارزیابی ریس  در قالب انداد بازه داده نخستدر روش این پژوهش 

دهد روش پیشنهادی  اند. نتایج این پژوهش نشاا می بندی تده ها اولیت ای، ریس  بازه DEAرحلیل رابط: خارستری و 

رارپیته و  .داده استاهش ریس ( را گیرندگاا این حوزه امکاا دستیابی ب: سطح بهتری از اثربخشی )ر ب: رصمیم

چند  یریگ میرصم یها و روش ناایاطم تیقابل لیو رحل :یاز رج  یبیر: رررنمودند ارائ:  یکردیرو( 6118) 5همکاراا

این پژوهش بر روی  کردیرو است. دهیچیپ یها ستمیس ینگهدار یها تیفتال یساز ن:یبه یبرا( AHP)راپسی  و  هاریمت

 یپروژه نمل  ی جیب: گ ارش نتا( 6161) و همکاراا یقوام سازی تده است. پیاده یواقت یایدر دن یمطالت: مورد  ی

 GIS یها داده با بکارگیری س یر یابیارز یبرا ازیمورد ن یها . دادهاند پرداخت: یفاضه  تهر س یر یابیارز ن:یدر زم

 .قرار گرفت: است یابیمورد ارز AHP-DEA یبیتده و با روش ررر یآور جمع

 با بکارگیرییاد تده های  گامها برای ارزیابی ریس  رقریبا مشاب:  سازی رحلیل پوتشی داده پیادههای  گام

MCDM دهی و رتیین اهمیت نسبی متیارهای ارزیابی روسط مدل  باتد با این رفاوت ر: در این رکنی  گام وزا می

 تود. ریاضی انجام می

 منطق فازی بکارگیری باها  بندی ریسک اولویت 

رواند  گیری مواج: باتیم، رارایی خواهد داتت. رئوری فازی می منطق فازی در هر ترایطی ر: با ندم قطتیت در رصمیم

ها یا روابط ارزیابی ریس  دارای ندم قطتیت  در زمین: ارزیابی ریس  در دو نوع ظاهر تود. در نوع اول زمانی ر: داده

گیری چندمتیاره  رصمیم یها بندی خواهد آمد و تاهد استفاده از رکنی  های اولویت سایر روشباتد، این رئوری ب: رم  

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Garcia & Schirru
2 Data Envelopment Analysis 
3 Charnes et al. 
4 Chin et al. 
5 Carpitella
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این بخش آورده تده است.  پایااهایی از این نوع راربرد در  ها در محیط فازی خواهیم بود. نمون: و رحلیل پوتشی داده

ارزیابی ریس  است ر: نمون: آا در پژوهش  در 1بندی فازی اما نوع دوم راربرد این رئوری استفاده از روش اولویت

ای برای رجمیع نظر  های فازی نوع دوم بازه تود. در این پژوهش از مجمون: ( مشاهده می6115ب داگ و همکاراا )

و روش  6ای در مدل این پژوهش از انداد فازی نوع دوم بازه .تده استها استفاده  بندی ریس  ارزیاباا و اولویت

نشاا طالت: موردی م  این پژوهش ب: وسیل: ی یشنهادیپ کردیرو یراربرد و اثربخشاستفاده تده است.  بندی فازی ررب:

 یشنهادیپ کردیدهد ر: رو ینشاا مقطتی  یها حاصل از روش جیبا نتانتایج این پژوهش  س:یداده تده است. مقا

 دهد. یرا ارائ: م ناایبهتر از ندم اطم ییالگورند و  یفراهم م یریگ میمتخصصاا در رصم یرا برا یشتریب یریپذ انتطاف

بالقوه  یها س یاحتمال وقوع، احتمال رشف و تدت اثر، ر یها در تاخص یده با انجام وزا( 6161) و همکاراا ییرضا

و  یفاز یها داده یپوتش لیروش رحل بیو ررر یزبان یرهایمتغ با بکارگیریرا  س یر یابیو ارزنموده  ییتناسارا 

 یپوتش لیرحل یرودو یب: ننواا پارامترها یاستنتاج فاز ستمیس جینتا ی. خروجدادندانجام  یاستنتاج فاز ستمیس

 یبند و ررب: ییتناسا( پژوهشی با هدف 1312ی )رمر یو محمد یررم .: استمورد استفاده قرار گرفت یفاز یها داده

 با بکارگیریمنظور  نیا یبراصورت داده و ندراا در استاا ماز یرشاورز یها تررت تهرک نیرام رهیزنج یها مخاطره

 ییتناسا یها مخاطره یبند ب: منظور ررب:در این پژوهش . سپ  نمودنداستفاده  یفاز یدلف کردینظرات خبرگاا از رو

 .ه استتد یریبهره گ یفاز یسلسل: مرارب لیتده از رحل

 ها تحلیل سیستم با بکارگیریها  بندی ریسک اولویت 

مطرح نمود ر: بر تناسایی و رحلیل  0تناسی سیستم مفهومی با ننواا پویایی 3ده: تصت میهدی فارستردر اوایل 

های مختلفی مورد  ها متمرر  بود. این مفهوم در زمین: نمودا روابط نلی و متلولی میاا آا :ها از طریق فرمول سیستم

زمین: ارزیابی ریس  پژوهشگراا رمتری از این روش استفاده قرار گرفت: است و رارایی آا ب: اثبات رسیده است. در 

اند ر: از  ( پژوهشی در این زمین: ارائ: نموده6112) 5اند. گاربولینو و همکاراا ها استفاده نموده نسبت ب: سایر روش

روست: این پژوهش ب: روش ها در محیط صنتت استفاده نموده است.  بندی ریس  ها برای اولویت تناسی سیستم پویایی

 یصنتت یها تیفتال رواند ر: میاختصاص داده تده  ها تناسی سیستم ییایپوبا رویکرد  س یر یابیچارچو  ارز  ی

 ستمیسپویای  یمدل ساز ؛توند یم میرقس یاصلفاز است ر: ب: دو  گام 11تامل روش  نی. ارا پشتیبانی رند یبانیپشت

مطالت:   ی یبراهای پویا مدلسازی تده  ستمیس: ب: صورت ریس  ر لیو رحل :یرج  نی. اس یر لیو رحل :یرج و 

 تده است.استفاده در حوزه صنایع دارویی  یمورد

 1تماره ها پرداخت: تده است. جدول  بندی ریس  ب: مقایس: مقاالت مرور تده از نظر روش ررب: پژوهشدر ادام: 

 باتد. نشاا دهنده این موضوع می

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Fuzzy ranking method 
2 Intetval fuzzy type 2 
3 Forrester
4 System dynamics 
5 Garbolino
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 ها بندی ریسک مقایسه مقاالت مرور شده از منظر نوع روش رتبه .2جدول 

 RPN MCDM مقال: ردیف
ری ی  برنام:

 ریاضی
 رحلیل سیستم منطق فازی

      (6113بوول ) 1

      (6115گارسیا و تیرو ) 6

      (6111چین و همکاراا ) 3

      (6111آگویار و همکاراا ) 0

      (6113چن و وو ) 5

      (6113زاموری و گابریلی ) 2

      (6113ژانگ و همکاراا ) 0

      (6115ب داگ و همکاراا ) 8

      (6115لیو و همکاراا ) 1

      (6112آن  و همکاراا ) 11

      (6112) و همکاراا نویگاربول 11
      (6118دیبونا و همکاراا ) 16

      (6118)باقری و همکاراا  13

      (6118بیاا و همکاراا ) 10

      (6118) نویبراا و ساو 15

      (6118رارپیته و همکاراا ) 12

      (6161رضایی و همکاراا ) 10

      (6161قوامی و همکاراا ) 18

      (1312ی )رمر یو محمد یررم 11

      (1318) پور و زارع یطهماسب امبن 61
 

ها از س: تاخص  دهد ر: در این پژوهش باتند، نشاا می مرربط می پژوهشبررسی مقاالت پیشین ر: با موضوع 

ها استفاده تده است. با روج: ب:  بندی ریس  احتمال رشف، احتمال وقوع و تدت اثر ب: ننواا مبنای اصلی ررب:

راهکارهای متفاوری نسبت  با بکارگیرین پژوهش در موضوع ارزیابی ریس  دارد، ای RPNهایی ر: تاخص  محدودیت

انجام تد،  (6118) ها ر: روسط دیبونا و همکاراا اند. در یکی از این پژوهش ب: رفع نواقص این روش رهش ررده

ی، ریشگیپ تیقابل های تاخصمترفی تد ر: نهوه بر س: متیار مذرور، از  TERPNای با ننواا  تاخص روست: یافت:

استفاده از ها ب: همراه نکات دیگری از جمل:  اثربخشی و ه ین: اقدامات اصهحی استفاده نمودند. استفاده از این تاخص

و روش بکارگرفت: تده جهت انتبارسنجی مدل، از دیگر نقاط برجست: این  ب: طور هم ماا یفیو ر یرم یارهایمت

نی   TERPNدهد تاخص  نشاا مینویسندگاا این مقال: روسط  های انجام تده باتند. با این حال بررسی پژوهش می

این نقاط  ها ب: سطح باالرری از اثربخشی و رارایی دست یافت. آا چیره تدا بررواا با  هایی است ر: می دارای نقیص:

وجود  ،یها تاخص یبرا کساایتده است در نظر گرفتن وزا  ییروش تناسا نیک: در اضتف نبارت هستند از این

و  یاقدامات اصهح یها ن:یه   یو تدت اثر، ندم رفک یاقدامات اصهح ن:یدر مفهوم دو تاخص ه  یمپوتانه

 س:یمقا یاتکال برا روزب ج:یرل و در نت س یتاخص سطح ر یها، ندم نرمال ساز در محاسب: مقدار تاخص ران:یشگیپ

 .باتد یدر طول زماا م س یسطح ر
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در اقدامات  ها ن:یه  نیاز سهم ا یمربوط ب: اقدامات اصهح یها ن:یسهم ه در این پژوهش با اصهح این تاخص  

جدا تده را میاا دو تاخص ه ین: و تدت اثر از نظر رتریف همپوتانی وجود نداتت: باتد. همچنین از ی   ران:یشگیپ

. استفاده تده است مختلف یزمان یها در دوره ها س یر اثر متفاوت بودا رتدادروش نرمالسازی برای از بین بردا 

ها در محاسب:  استفاده از رکنی  رحلیل پوتشی دادهموضوع دیگری ر: در این پژوهش مورد روج: قرار گرفت: است، 

متفاوت بودا اهمیت       باتد. در روش مرسوم محاسب: تاخص  دهی قبلی می تاخص رارایی بدوا نیاز ب: وزا

 .تود این نقط: ضتف برطرف میحاضر، پژوهش در  ها در نظر گرفت: نشده ر: در مدل پیشنهادی تاخص نسبی

 شناسی پژوهش روش

ب: طراحی مدل مفهومی پژوهش پرداخت: خواهد تد. در بخش اول مبانی نظری مربوط ب:  ،پژوهشدر این بخش از 

این روش پیشنهادی آا، ترح داده خواهد تد و پ  از  جامع یرارا س ِیر تینمره اولوروش ارزیابی ریس  مبتنی بر 

 گردد. ها ارائ: می بندی ریس  پژوهش برای اولویت

  ارزیابی ریسک مبتنی بر      

روتی برای ارزیابی ریس  پیشنهاد  (6118) اتاره تد، دیبونا و همکاراا پژوهشهای قبلی  همانگون: ر: در بخش

توند. در این روش  بندی می اولویت      بر مبنای ی  تاخص جدید با ننواا  های سیستم نمودند ر: در آا ریس 

باتد، اقدام  های ارزیابی می با اتاره ب: این ر: یکی از موضونات حسا  در فرایند ارزیابی ریس  انتخا  مناسب تاخص

ای ر: در  ارزیابی ریس  نمودند. نقاط برجست:برای     ب: استفاده از متیارهای جدیدی نهوه بر متیارهای مرسوم در 

 این روش وجود دارد نباررند از 

 یساز ادهیسهولت در پ 

 س یر تینوامل موثر بر اهم :ینظر گرفتن رل در 

 س یر یابیدر ارز دقت. 

مناسب  ی، انتخا  اقدامات اصهح     سازی  پیادهجنب: در  نیمهمتر( ادنا نمودند ر: 6118دیبونا و همکاراا )

، این موضوع    ر: بر اسا   است     ریمقاد نیباالررهای دارای  سطح ریس  با رمرر  بر ریس راهش  یبرا

در این روش ارزیابی ریس   .تود دیگر انجام می نوامل مهمسایر اقدامات ارخاذ تده و  یو اثربخش ن:یروج: ب: ه بدوا 

 تود  های زیر انجام می بر اسا  گام

 و ... محصوالتآالت،   نیمات، ها تیفتالمانند   را مشخص رنید. س یر ینواح -1

 یهنا  س یر، مربوط ب: سهمت راررناا یها س یرمانند   را تناسایی رنید. س یر :یموجود در هر ناح یها س یر -6

 تین فیمربنوط بن: ر   یهنا  سن  یرو  سنازماا  یتیریمند  یهنا  مربوط ب: جنب: یها س یر، راررناا یمنیمربوط ب: ا

 والتمحص

  این مق .دین محاسنب: رن  سن  یهنر ر  یاحتمال وقوع، احتمال رشف و تدت اثر را بنرا  س یر یاز نواح  یدر هر  -3

 صورت است  نیها ب: ا تاخص نیا یده نمره
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 … 

 باتد. احتمال رشف می  تدت اثر و   پارامتر نشاا دهنده احتمال رخداد،   در این نبارات 

 را محاسب: رنید.    برای هر ریس  مقدار  -0

 (3رابطه                  

 .دیمحاسب: رن س یهر ر ی( را برا ) یریشگیپ تیمقدار تاخص قابل -5

 .استفاده تود (6)جدول تماره بندی  از جدول مقیا   برای محاسب: 

 ( را برای هر ریس  محاسب: رنید. مقدار تاخص اثربخشی ) -2

 .استفاده تود 3ارائ: تده در جدول تماره از چ  لیست   برای محاسب: 

  بندی شاخص  مقیاس .1جدول 

  مقدار  رتریف مقیا 

 1 ای ممکن نیست هیچ اقدام پیشگیران: بسیار رم

 5/6 باتد رتداد بسیار رمی اقدام پیشگیران: ممکن می رم

 5 باتد رتداد رمی اقدام پیشگیران: ممکن می متوسط

 5/0 باتد میرتداد زیادی اقدام پیشگیران: ممکن  زیاد

 11 باتد رتداد بسیار زیادی اقدام پیشگیران: ممکن می بسیار زیاد

 

 11را  1بین   متادل ی  نمره است. در نتیج: مقدار تاخص « بلی»هر پاسخ  3جدول تماره  در چ  لیست

 .دیمحاسب: رن س یهر ر ی( را برا ) یاقدامات اصهح ن:یمقدار تاخص ه  -0باتد. می

 یها یاسترارژ یساز ادهیر: سازماا بابت پ ییها ن:یه  :یاز رل یاقدام اصهح ن:یتاخص نباررست از درصد ه  نیا

 تود. محاسب: می( 0)جدول تماره بندی  و بر اسا  جدول مقیا  دهد یانجام م س یر تیریمد

 چک لیست محاسبه شاخص اثربخشی .3جدول 

 سوال
 پاسخ
 خیربلی / 

  آیا ریس  ب: طور رامل در سازماا درک تده است؟ .1

  ؟گرفت: استرا در نظر ریس  اطهنات موجود در مورد  ی، رمامان: یا حفاظتیریشگیپ یها یاسترارژ ایآ .6

  ؟باتد ان: یا حفاظتی در اررباط با این ریس  هم راستا با اهداف سازماا میریشگیپ یها یاسترارژ ایآ .3

  ؟باتد ان: یا حفاظتی در اررباط با این ریس  هم راستا با فرایندهای جاری در سازماا میریشگیپ یها یاسترارژ ایآ .0

ان: یا حفاظتی در اررباط با این ریس  نیاز ب: حفاظت از اموال، افراد و محیط زیست را ریشگیپ یها یاسترارژ ایآ .5
 ؟رند رامین می

 

  ؟حفاظتی در اررباط با این ریس  در مدت زماا مناسبی ممکن استان: یا ریشگیپ یها یاسترارژسازی  پیاده ایآ .2

 ان: یا حفاظتی در اررباط با این ریس  در سازماا ریشگیپ یها یاسترارژسازی  آیا رواا مدیریتی رافی برای پیاده .0



 201 ها داده یپوشش یلجامع با استفاده از تحل یکارا یسکِر یتنمره اولو یبر مبنا یسکر یابیارز

 

 سوال
 پاسخ
 خیربلی / 

 وجود دارد؟

در اررباط با این ریس  ب: طور ان: یا حفاظتی ریشگیپ یها یاسترارژسازی  آیا فرد یا گروه مسئول در اررباط با پیاده .8
 باتد؟ صریح در سازماا مشخص می

 

ان: یا حفاظتی در اررباط با این ریشگیپ یها یاسترارژسازی  سازی پیاده های دیگری ر: ب: نلت پیاده آیا ریس  .1
 ریس  ممکن ا  ب: وجود آیند، در نظر گرفت: تده است؟

 

اررباط با این ریس  ب: راحتی روسط مدیراا سازماا قابل فهم ان: یا حفاظتی در ریشگیپ یها یاسترارژ ایآ .11
 باتند؟ می

 

  باتد( می« بلی»ها  )رتداد مواردی ر: پاسخ آا   مقدار تاخص 

  بندی محاسبه شاخص  مقیاس .0جدول 

 یساز ادهیر: سازماا بابت پ ییها ن:یه درصدی از 
 باید بپردازد س یر تیریمد یها یاسترارژ

  مقدار 
 یساز ادهیر: سازماا بابت پ ییها ن:یه درصدی از 
 باید بپردازد س یر تیریمد یها یاسترارژ

  مقدار 

 2 درصد 21را  51 1 درصد 11را  1

 0 درصد 01را  21 6 درصد 61را  11

 8 درصد 81را  01 3 درصد 31را  61

 1 درصد 11را  1 0 درصد 01را  31

 11 درصد 111را  11 5 درصد 51را  01

 

ERPNبرای هر ریس  مقدار  -8
 را محاسب: رنید. 1

 تود  محاسب: می 0بر اسا  رابط:  ERPNمقدار تاخص 

     
         

 
 

       

 
(4رابطه    

 .دیبدست آور ERPN ریجمع مقاد قیاز طر س یهر محدوده ر یرا برا TERPNمقدار تاخص  -1

       ∑     

 

 (5رابطه  

 برای نواحی ریس  بکار رفت: است.  ها و اندی   برای ریس   در این رابط: اندی  

 بدست آورید.       مجموع مقادیر  با بکارگیریسطح ریس  رل را  -11

            ∑      

 

 (6رابطه  

است. در ادام: روش  TERPNروش پیشنهادی این پژوهش برای ارزیابی ریس ، روتی روست: یافت: بر مبنای 

بررسی  TERPNهای روش  نقاط ضتف و محدودیت ،های روش پیشنهادی پژوهش رشریح تده است. پیش از ارائ: گام

 تود. ها رتیین می آا چیره تدا برتده و راهکار 

( و ه ین:  مشخص تده، همپوتانی مفهوم تدت اثر ) پژوهشگراای انجام تده روسط ای ر: در بررس اولین نکت:

روانند از انواع  باتد. این اثرات می باتد. ریس  ب: ننواا ی  پیشامد دارای اثراری متفاوری می ( می اقدامات اصهحی )

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Efficient Risk Priority Number 
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اثرات جانی )صدم: بدنی، تکستگی، جراحت و ...(، اثرات متنوی )از دست دادا اطهنات با ارزش( و یا اثرات مالی 

ا ر: اثرات مالی ریس  پدیدار تود، برای رفع آا نیاز ب: )خرابی ماتین آالت، از بین رفتن قطتات و ... ( باتند. پ  از آ

اقدامات اصهحی خواهد بود. مثه در صورری ر: ی  قطت: ب: خصوص در یکی از ماتین آالت دچار خرابی تود، باید 

ر: تود  نسبت ب: رتمیر یا جایگ ینی اقدام نمود. انجام رتمیر و یا جایگ ینی این قطت: ی  اقدام اصهحی محسو  می

 باتند. دارای همپوتانی از نظر مفهوم می  و   مستل م صرف ه ین: است. در نتیج: دو تاخص 

ها، هر چ: تدت اثر و ه ین: اقدام اصهحی ی  ریس  بیشتر  از طرف دیگر با ثابت فرض رردا سایر تاخص

تود،  داده می TERPN باتد، آا ریس  از اولویت بیشتری برخوردار است. در نتیج: برخهف آنچ: ر: در تاخص

( و ه ین: انجام اقدامات   نباید در مخرج رسر قرار بگیرد. در این پژوهش ه ین: انجام اقدامات اصهحی )  تاخص 

. ه ین: انجام اقدامات اصهحی بخشی از متیار تدت اثر است و ه ین: توند فرض میاز یکدیگر مستقل (   پیشگیران: )

:، متیاری است ر: باید در مخرج این رسر قرار بگیرد. ب: این دلیل ر: با ثابت فرض رردا سایر انجام اقدامات پیشگیران

ها، هرچ: برای ی  ریس  ه ین: رمتری برای انجام اقدامات پیشگیران: مورد نیاز باتد، آا ریس  باید در  تاخص

 اولویت باالرری قرار بگیرد.

ارد و رفع آا دارای اهمیت است، ندم اختصاص وزا ب: وجود د TERPNمحدودیت دیگری ر: در روش متمول 

رواا  توند. می باتد. در واقع اهمیت متیارهای ارزیابی ریس  در این روش یکساا در نظر گرفت: می متیارهای ارزیابی می

یدی ، روش مذرور را روست: داد. بر این اسا  رابط: جدERPNبا رخصیص وزا ب: این متیارها و اصهح رابط: محاسب: 

 تود   رتریف می 0ب: صورت رابط:   ERPNبرای محاسب: 

       
                        

     
 (7رابطه  

باتند ر:  وزا هر ی  از متیارها می   باتد و مقادیر  می ERPNتاخص اصهح تده         ، 0 در رابط:

. با روج: ب: اینک: فقط ی  متیار در مخرج رسر برابر ی  خواهد بودو مخرج ها برای متیارهای صورت رسر  مجموع آا

 است.     وجود دارد در نتیج: 

 (8رابطه                  

 خواهد بود.      باتد،  هم با روج: ب: اینک: رنها ی  متیار در مخرج رسر می   برای متیار 

ها، رحلیل پوتشی  های مختلفی برای رتیین اهمیت نسبی متیارهای ارزیابی وجود دارد. یکی از این روش روش

د. این اب ار، از زماا پیدایش تو می رلقی بندی برای ررب: ب: ننواا اب اری محبو  ها رحلیل پوتشی داده باتد. ها می داده

ذاری غنی تده و  تداین رو هم از ب رتد مداوم و روأمانی در مطالتات نظری و رجربی داتت: است، از 1101آا در سال 

این  (.1310راد،  )راظمی و فائضی های رناربردی فراواننی را صورت داده است هم در ابتاد رجربی و نملیاری، پژوهش

گ ین:  نینسبت ب: بهترها )واحدها( گ ین: س:یمقا جهت ییرارا لیو رحل :یرج  یبرا  یپارامتر ریروش غ  ی رکنی 

 ینسب ییرارا یابیارز یبرا ری ی ریاضیبر برنام: یروش مبتن  ی DEA ،یاضی)مرز رارآمد( است. از لحاظ رموجود 

ها  ای رحلیل پوتشی داده رابع هدف مدل پای: است. یو چند خروج یبا چند ورود یریگ میرصم یاز واحدها یامجمون:
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مقدار رارایی  تود ر: ای رتیین می است. در این روش وزا متیارها روسط مدل ب: گون:سازی رارایی هر گ ین:  مار یمم

در  بر پیچیده دهی روسط افراد و انجام محاسبات زماا بیشتر نباتد. در نتیج: نیازی ب: وزاها از مقدار واحد  رمامی گ ین:

رواند از بروز اختهف در اررباط با وزا متیارها جلوگیری نموده و  این زمین: وجود ندارد. همچنین بکارگیری این روش می

 های تخصی قرار ندهد. اهمیت نسبی متیارها را رحت راثیر قضاوت

    
∑      

 
   

∑      
 
   

 (9رابطه   

∑      
 
   

∑      
 
   

 (11رابطه       

 (11رابطه    ,          

مقدار رسر  11و  11، 1در روابط 
∑      

 
   

∑      
 
   

  رتداد متیارهای خروجی،   باتد.  می  ی  متادل رارایی گ ین: 

   ،  ام برای گ ین:  مقدار متیار خروجی     ام،  متغیر نشاا دهنده وزا متیار خروجی    رتداد متیارهای ورودی، 

 است.  ام برای گ ین:  مقدار متیار ورودی     ام و  متغیر نشاا دهنده وزا متیار ورودی 

باتد. در چنین  می   تود، مخرج این تاخص فاقد متغیر  مشاهده می       همانگون: ر: در تاخص 

DEA-WEIهای صریح )رحلیل پوتشی بدوا ورودیهای رواا از مدلترایطی می
ر: در  پژوهشی( الگو گرفت. در 1

صورت گرفت ر: بدوا رقسیم رردا متیارها ب:  DEAای بر روش انجام تد، روست: 6روسط لیو و همکاراا 6111سال 

ها یل پوتشی دادهتود. همانطور ر: بیاا تد این مدل با نام رحلدو دست: ورودی و خروجی ب: حل مسأل: پرداخت: می

بندی بدوا ورودی صریح تناخت: تده است. در این مدل ب: جای استفاده از نبارت رارایی از مفهوم مطلوبیت برای ررب:

توند و تود. در واقع در این مدل رمام متیارها از جن  خروجی در نظر گرفت: میواحدهای رصمیم گیرنده استفاده می

 تود. درگیرنده در نظر گرفت: میر در وزا آا، ب: ننواا مطلوبیت هر واحد رصمیممجموع مقادیر حاصلضر  هر متیا

همکاراا  و لیو روسط تده ارائ: مدل روست: ب: ( صورت گرفت:6110) 3همکاراا و دیگری ر: روسط یانگ پژوهش

با  گیرنده رصمیم واحد هر مطلوبیت بیشین: آوردا بدست جهت این نویسندگاا مدلی است. تده ( پرداخت:6111)

 را مطلوبیت اجرا، مررب: ی  با ر: است تده طراحی ای گون: ب: پژوهش این مدل. نمودند ارائ: وزنی بردار ی  بکارگیری

مقدار اختهف با بهترین مقدار  بیشین:در واقع در این مدل  .نماید می محاسب: گیرنده رصمیم واحدهای رمامی برای

(، رمین: خواهد تد و بدین ررریب با بدست آوردا ی  minmaxگیرنده )واحدهای رصمیمی مطلوبیت برای مجمون:

 12را  16روابط تماره آید. در گیرنده، بهترین مقادیر مطلوبیت بدست میبردار وزا واحد برای رمامی واحدهای رصمیم

 نحوه مدلسازی آا نشاا داده تده است.

 (12رابطه       

 (13رابطه         

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 DEA-Without Explicit Input 
2 Liu et al 
3 Yang
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∑     

 

   

 (14رابطه          

∑  

 

   

 (15رابطه     

 (16رابطه         

متغیر رمکی   نشاا دهنده مقدار اختهف مطلوبیت واحد با بیشین: مطلوبیت قابل دستیابی است.    در این مدل 

 .گردد سازی مدل است. با روج: ب: این روضیحات مدل پیشنهادی این پژوهش ارائ: می برای خطی

 های پژوهشیافته

 باتد. روش پیشنهادی ب: صورری ر: در ادام: آورده تده می با بکارگیریارزیابی ریس  های  گام

 .دیرا مشخص رن س یر ینواح -1

 .دیرن ییرا تناسا س یر :یموجود در هر ناح یها س یر -6

 رتیین رنید. 11را  1بندی  را بر اسا  مقیا  احتمال رشفو  احتمال وقوعبرای هر ریس   -3

را رتیین رنید. در رتیین مقدار تدت اثر ی  ریس ، اثرات جنانی، منالی و متننوی     تدت اثربرای هر ریس  مقدار  -0

 مدنظر قرار گیرد.

 .دیرنرتیین  6بر اسا  مقیا  جدول تماره  س یرهر  یرا برا ( ) یریشگیپ تیمقدار تاخص قابل -5

 .دیرن رتیین 3برا اسا  چ  لیست جدول  س یهر ر یرا برا ( ) یمقدار تاخص اثربخش -2

رتیین  5تماره بندی جدول  ( را برای هر ریس  بر اسا  مقیا   مقدار تاخص ه ین: انجام اقدامات پیشگیران: ) -0

 رنید.

   بندی مقدار شاخص  مقیاس .1جدول 

 یساز ادهیر: سازماا بابت پ ییها ن:یاز ه  یدرصد
-1 رند پرداخت می س یر تیریمد یها یاسترارژ

11
 %
 

11
-
61
 %
 

61
-
31
 %
 

31
-
01
 %
 

01
-
51
 %
 

51
-
21
 %
 

21
-
01
 %
 

01
-
81
 %
 

81
-
11
 %
 

11
-

111
 %
 

 11 1 8 0 2 5 0 3 6 1   مقدار 

 

 رتیین رنید.(61را  10)رابط: تماره  ها مدل رحلیل پوتشی داده با بکارگیریوزا متیارها را  -8

 (17رابطه       

 (18رابطه         

 (19رابطه                                  

 (21رابطه                   

 (21رابطه         

 است              بیانگر اندی  مربوط ب: هر ریس  و   در این مدل 

 برای هر ریس  محاسب: رنید. 66تماره  را براسا  رابط:       مقدار تاخص  -1
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(22رابطه    

 .دیبدست آور        ریجمع مقاد قیطراز را ب: ننواا سطح ریس  رل         مقدار تاخص  -11

           
   ∑     

  

 

 (23رابطه  

های زمانی مختلف، قبل و بتد از انجنام اقندامات پیشنگیران:،     برای مقایس: سطح ریس  رل در ترایط مختلف )بازه -11

نشاا دهنده مین اا رغیینرات    1    استفاده رنید. تاخص  60 قبل و بتد از انجام اقدامات اصهحی و ...( از رابط:

 تود. در سطح ریس  رل سازماا است ر: ب: صورت درصد گ ارش می

     

 
  ⁄             

     
 ⁄             

  

 
 ⁄             

  
 (24رابطه  

 ها در حالت دوم است. بیانگر رتداد ریس    و  یکمها در حالت  بیانگر رتداد ریس   در این رابط: 

 ها مقدار معیارهای مربوط به ارزیابی ریسک .1جدول 

              ننواا ریس  ناحی: ریس  ردیف
1 

 ها فتالیت

 3 0 5 0/6 6 6 نملکرد نادرست سررارگر

 1 5 5/6 11/1 6/3 6 نادرست مکانی  فنینملکرد  6

 11 2 5 30/6 5/3 1 نملکرد نادرست مسئول آموزش 3

 2 0 5 86/1 6 3 نملکرد نادرست مسئول فناوری اطهنات 0

 3 0 5/6 10/1 1/3 1 نملکرد نادرست مسئول رنترل ریفیت 5

 3 8 5/6 6/2 5/1 1 نملکرد نادرست نگهباا 2

0 

 ماتین آالت

 6 2 5 52/0 3 5/6 اتکال در بدن: ماتین بافندگیوقوع 

 8 0 5/6 52/0 6 0/3 گیری وقوع اتکال در اب ار اندازه 8

 3 2 5 65/6 0 5/1 وقوع اتکال در دستگاه رورش 1

 6 0 5 3/2 6 1 وقوع اتکال در حوضچ: رنگ 11

11 

ریفیت 
 محصوالت

 3 5 5 56/1 6/3 6/6 مشکل در نملکرد دستگاه بافندگی

16 
مشکل در نملکرد دستگاه خشکشویی 

 محصوالت
6 0 1 5/6 2 6 

 5 5 5 31/1 5/3 6/6 مشکل در نملکرد دستگاه پرداخت پارچ: 13

 اعتبارسنجی روش ارزیابی 

ب: منظور مقایس: نمود،  TERPNبرای اینک: بتواا نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی این پژوهش را با روش متمول 

( استفاده تده است. 6118پژوهش دیبونا و همکاراا )مثال نمون: های ارائ: تده در  دادهبررسی انتبار روش پیشنهادی از 

س یرها در س: ناحی:  نساجی بدست آمده است. در این تررت ریس تررت   بکار رفت: در این مثال از ی یها داده

ی دیمحصوالت رولهای مربوط ب: ریفیت  و ریس  آالت نیمربوط ب: ماتهای  ، ریس سازماا یها تیمربوط ب: فتال های

 نشاا داده تده است. 2تماره اند. اطهنات مربوط ب: مقادیر متیارها در جدول  بندی تده دست:

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Improved Risk Priority Number
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توند. این  رقسیم می 3و غیرقابل رحمل 6، قابل رحمل1ها در س: دست: قابل قبول پ  از انجام ارزیابی، ریس 

 تود. انجام می 0تماره های ارائ: تده در جدول  بندی براسا  مقیا  رقسیم

 ها بر اساس سطح ریسک بندی ریسک مقیاس دسته .1جدول 

 سطح ریس  نوع ریس 

 های دارای رمترین سطح ریس  درصد ریس  61 قابل قبول

 ها از نظر سطح ریس  درصد میانی ریس  51 قابل رحمل

 های دارای بیشترین سطح ریس  درصد ریس  31 غیرقابل رحمل

هایی ر: در سطح غیرقابل رحمل قرار داتت: باتند، اقدام اصهحی و یا اقدام پیشگیران: در نظر  سپ  برای ریس 

تود. هر ی  از این اقدامات از ی  طرف مستل م صرف ه ین: و از طرف دیگر موجب راهش سطح ریس   گرفت: می

استفاده تده است.  TERPNد تد. از این موضوع برای بررسی انتبار مدل پیشنهادی و مقایس: آا با روش متداول خواه

انداد مربوط ب: مقدار ه ین:  گ ارش تده است. 8تماره در جدول  ،می اا ه ین: و اثرگذاری بر سطح ریس  هر اقدام

( وجود داتت: و از این منبع برداتت تده است. 6118انجام اقدام اصهحی یا پیشگیران: در پژوهش دیبونا و همکاراا )

های این پژوهش وجود دارد  همچنین می اا راثیر بر راهش متیارهای تدت اثر، احتمال رشف و احتمال رخداد در پیوست

های مختلف مورد استفاده قرار گرفت: است. درباره دو تاخص قابلیت  پ  از انمال روش RPNو برای محاسب: 

باتد، از  پیشگیری و اثربخشی و همچنین تاخص ه ین: اقدامات اصهحی، ر: تاخص جدید پیشنهادی این پژوهش می

  نفر در صنتت نساجی رم  گرفت: تده است. دو نفر از این افراد از متخصصین حوزه صنتت بوده ر: ی خبرهس: نفر 

فتالیت داتت: است. نفر سوم از خبرگاا دانشگاهی بوده است. در انتخا  این افراد ستی تده را نظرات دریافتی رلفیقی از 

 گیری و گ ارش تده است.  دانش رجربی و آرادمی  را فراهم نماید. سپ  مقادیر مورد نظر ایشاا میانگین

 اثیر انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بر معیارها و میزان هزینه انجام هر کدامت .1جدول 

ناحی: 
 ریس 

 ننواا ریس 
اقدام اصهحی یا 
 پیشگیران: مناسب

مقدار 
 ه ین:

 می اا راثیر بر راهش متیار

             

 ها فتالیت

نملکرد نادرست 
 سررارگر

 %39 %10 %41 %0 %18 %31 6111 (  آموزش راررناا )

نملکرد نادرست مکانی  
 فنی

جایگ ینی افراد و یا 
 (  قطتات )

1111 58% 60% 49% 39% 45% 38% 

نملکرد نادرست مسئول 
 آموزش

نصب نهئم و 
ها در واحد  دستورالتمل

 (  رولید )
6611 11% 0% 42% 21% 20% 35% 

نملکرد نادرست مسئول 
 فناوری اطهنات

 %19 %47 %17 %29 %7 %30 11111 (  راررناا )آموزش 

 %19 %38 %14 %10 %11 %4 3511نصب نهئم و نملکرد نادرست مسئول 

 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
1 Acceptable
2 Tolerable
3 Unacceptable
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ناحی: 
 ریس 

 ننواا ریس 
اقدام اصهحی یا 
 پیشگیران: مناسب

مقدار 
 ه ین:

 می اا راثیر بر راهش متیار

             
ها در محیط  دستورالتمل رنترل ریفیت

 (  نمومی )

 نملکرد نادرست نگهباا
نصب نهئم و 

ها در محیط  دستورالتمل
 (  نمومی )

3111 16% 49% 45% 19% 8% 2% 

ماتین 
 آالت

وقوع اتکال در بدن: 
 ماتین بافندگی

جایگ ینی افراد و یا 

 (  قطتات )
6311 0% 0% 34% 0% 16% 0% 

وقوع اتکال در اب ار 
 گیری اندازه

نصب نهئم و 
ها در محیط  دستورالتمل

 (  نمومی )
0111 12% 32% 1% 28% 9% 48% 

وقوع اتکال در دستگاه 
 رورش

 %18 %15 %0 %10 %5 %15 3111 (  آموزش راررناا )

وقوع اتکال در حوضچ: 
 رنگ

 %10 %0 %13 %8 %0 %14 6111 (  آموزش راررناا )

ریفیت 
 محصوالت

مشکل در نملکرد 
 دستگاه بافندگی

 %0 %12 %38 %49 %13 %0 6111 (  آموزش راررناا )

مشکل در نملکرد 
دستگاه خشکشویی 
 محصوالت

جایگ ینی افراد و یا 

 (  قطتات )
1511 44% 0% 35% 26% 0% 21% 

مشکل در نملکرد 
 دستگاه پرداخت پارچ:

نصب نهئم و 
ها در محیط  دستورالتمل

 (  نمومی )
3511 0% 36% 36% 5% 0% 19% 

)روش پیشنهادی این پژوهش( منجر ب:         )روش متمول( و       سازی دو روش  پیاده

ها را  بندی ریس  تده است. رفاوت در ررب: 2های مطرح تده در جدول تماره  های متفاوری برای ریس  بندی اولویت

 مشاهده نمود. 1تماره رواا در جدول  می

 ها مقدار معیارهای مربوط به ارزیابی ریسک .1جدول 

  
ناحی: 
 ریس 

 ننواا ریس 
              

     

      
 ررب:

سطح 
 ریس 

     
 ررب:   

سطح 
 ریس 

1 

 ها فتالیت

 0 1611/1 نملکرد نادرست سررارگر
غیرقابل 
 رحمل

 قابل رحمل 2 1280/1

 1 8160/6 قابل رحمل 2 8881/1 نملکرد نادرست مکانی  فنی 6
غیرقابل 
 رحمل

 قابل قبول 13 6215/1 قابل قبول 13 6081/1 نملکرد نادرست مسئول آموزش 3

0 
نملکرد نادرست مسئول فناوری 

 اطهنات
 قابل رحمل 11 2800/1 قابل رحمل 0 2301/1

 قابل رحمل 1 8800/1 قابل قبول 16 3518/1نملکرد نادرست مسئول رنترل  5
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ناحی: 
 ریس 

 ننواا ریس 
              

     

      
 ررب:

سطح 
 ریس 

     
 ررب:   

سطح 
 ریس 

 ریفیت

 قابل رحمل 5 6021/1 قابل رحمل 8 /.2611 نملکرد نادرست نگهباا 2

0 

ماتین 
 آالت

وقوع اتکال در بدن: ماتین 
 بافندگی

1311/5 1 
غیرقابل 
 رحمل

1025/6 6 
غیرقابل 
 رحمل

 قابل قبول 16 5011/1 قابل قبول 11 3802/1 گیری وقوع اتکال در اب ار اندازه 8

 3 3511/1 وقوع اتکال در دستگاه رورش 1
غیرقابل 
 رحمل

 قابل رحمل 8 1838/1

 6 6151/6 وقوع اتکال در حوضچ: رنگ 11
غیرقابل 
 رحمل

8118/1 3 
غیرقابل 
 رحمل

11 

ریفیت 
 محصوالت

 قابل رحمل 0 1682/1 قابل رحمل 5 8110/1 مشکل در نملکرد دستگاه بافندگی

16 
مشکل در نملکرد دستگاه 
 خشکشویی محصوالت

 0 0105/1 قابل رحمل 1 2111/1
غیرقابل 
 رحمل

13 
مشکل در نملکرد دستگاه پرداخت 

 پارچ:
 قابل قبول 11 2168/1 قابل رحمل 11 5356/1

 

قرار « غیر قابل رحمل»هایی ر: در محدوده  ها در دو روش سبب تده است را ریس  بندی ریس  رفاوت در ررب:

ای ر: برای هر ردام از این دو  گیرند، در هر دو روش با هم متفاوت باتند. در نتیج: اقدامات اصهحی و پیشگیران: می

نتایج روش پیشنهادی اطمیناا حاصل نمود، دو نوع  درستی: از حالت باید ارخاد گردد، با دیگری متفاوت است. برای اینک

انجام تده است. در این دو مقایس:، ی  بار  TERPNمیاا نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی و روش متمول   مقایس:

برای محاسب: سطح ریس  قبل و بتد از انجام اقدامات         و بار دیگر از تاخص       از تاخص 

ها ب: همراه می اا  ها، اقدامات اصهحی، پیشگیران: و ه ین: هر ردام از آا بندی استفاده تده است. بر اسا  این اولویت

 گ ارش تده است. 11تماره راثیرگذاری آا بر پارامترها در جدول 

قرار « غیر قابل رحمل»هایی ر: در محدوده  سبب تده است را ریس ها در دو روش  بندی ریس  رفاوت در ررب:

ای ر: برای هر ردام از این دو  گیرند، در هر دو روش با هم متفاوت باتند. در نتیج: اقدامات اصهحی و پیشگیران: می

حاصل نمود، دو نوع  نتایج روش پیشنهادی اطمیناا درستیحالت باید ارخاد گردد، با دیگری متفاوت است. برای اینک: از 

انجام تده است. در این دو مقایس:، ی  بار  TERPNمیاا نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی و روش متمول   مقایس:

برای محاسب: سطح ریس  قبل و بتد از انجام اقدامات         و بار دیگر از تاخص       از تاخص 

ها ب: همراه می اا  ها، اقدامات اصهحی، پیشگیران: و ه ین: هر ردام از آا بندی یتاستفاده تده است. بر اسا  این اولو

 گ ارش تده است. 11تماره راثیرگذاری آا بر پارامترها در جدول 
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 مقایسه نتایج دو روش .21جدول 

        بندی بر اسا  اولویت      بندی بر اسا   اولویت

تماره 
های  ریس 

غیر قابل 
 رحمل

نوع 
 اقدام

مقدار 
 ه ین:

سطح ریس  قبل از 
 اقدام

سطح ریس  پ  از 
 اقدام

تماره 
های  ریس 

غیر قابل 
 رحمل

نوع 
 اقدام

مقدار 
 ه ین:

سطح ریس  قبل از 
 اقدام

سطح ریس  پ  از 
 اقدام

     

      
     

   
     

      
     

   
     

      
     

   
     

      
     

   

1    6111 1611/1 1280/1 2161/1 0350/1 6    1111 8881/1 8160/1 1016/1 1288/1 

0    6311 1311/5 1311/5 3012/1 0152/1 0    6311 1311/5 1025/6 3012/1 0152/1 

1    3111 3511/1 1838/1 1101/1 1163/1 11    6111 6151/6 8118/1 2820/1 3303/1 

11    6111 6151/6 8118/1 2820/1 3303/1 16    1511 2111/1 0105/1 6102/1 1550/1 

 0600/0 3168/3 1825/8 863/8 2811 مجموع 5112/5 2821/0 1163/1 815/1 1311 مجموع
 

نمل رنیم، بر مبنای       بندی روش  دهد در صورری ر: بر اسا  اولویت نشاا می 11بررسی انداد جدول 

یابد. همچنین چنانچ:  درصد( راهش می 6/56) 2821/0ب:  815/1های غیر قابل رحمل از  سطح ریس      تاخص 

 یابد. د( راهش میدرص 5/38) 5112/5ب:  1163/1ها از  باتد سطح این ریس        مبنا تاخص 

های  سطح ریس      نمل تود، بر مبنای تاخص         بندی روش  در صورری ر: بر اسا  اولویت

باتد سطح        یابد. همچنین چنانچ: مبنا تاخص  درصد( راهش می 2/26) 3168/3ب:  863/8غیر قابل رحمل از 

 یابد. درصد( راهش می 3/06) 0600/0ب:  1825/8ها از  این ریس 

بندی ارائ: تده در روش پیشنهادی این پژوهش،  بندی بر اسا  اولویت دهد ر: ررب: مقایس: این نتایج نشاا می

بانث راهش بیشتری در سطح        و      رند ر: بر مبنای هر دو تاخص  هایی را انتخا  می ریس 

ها بر اسا  روش پیشنهادی این پژوهش  بندی ریس  تود. ب: بیاا دیگر از اولویت های غیر قابل رحمل می ریس 

درصد راهش خواهد یافت در حالی ر:  2/26های مد نظر ب: مقدار  سطح ریس      استفاده تود بر مبنای تاخص 

های غیر قابل  درصد راهش بیشتر در سطح ریس  1/11رصد است )د 5/56،      این ندد برای روش متمول 

درصد راهش ریس  را گ ارش  5/38مبنا باتد، روش متمول        رحمل(. همچنین در صورری ر: تاخص 

درصد راهش بیشتر در سطح  8/3درصد است ) 3/06رند درحالی ر: در روش پیشنهادی راهش ریس  ب: مقدار  می

 حمل(.های غیر قابل ر ریس 

بندی روش پیشنهادی  تود ر: براسا  اولویت درباره ه ین: انجام اقدامات اصهحی و پیشگیران: نی  مشاهده می

% راهش  8/62واحد است ) 1311واحد بوده ر: در روش متمول این مقدار برابر  2811مقدار ه ین: رلی: اقدامات برابر 

 ه ین:(.

ی ررد ر: روش پیشنهادی این پژوهش در مقایس: با روش متمول گیر رواا ی: این صورت نتیج: در مجموع می

ها و اتکهت این روش، ب: طور هم ماا می اا بیشتری از راهش  روانست: است با چیره تدا بر محدودیت      

ریس  )اثربخشی( و راهش ه ین: )رارایی( را ب: همراه داتت: باتد ر: نشاا دهنده درستی و انتبار روش پیشنهادی 

 ت.اس
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 گیری   بحث و نتیجه

باتد. در  ها از اج ا متفاوری رشکیل تده است. یکی از این اج ا، ارزیابی ریس  می فرایند مدیریت ریس  در سازماا

 یمنیو ا ناایاطم تیقابل شیاف اهای متفاوری برای ارزیابی ریس  و همچنین  ها، روش ها و پروژه بسیاری از سازماا

ب: طور رامل را  ناایاطمی و قابلیت منیر: بتواند ا ریفراگ روش ایاب ار   ی دستیابی ب:اما تده است،  فیها رتر ستمیس

های ارزیابی ریس  یکی از موضونات محبو  در  ردوین روش .(6118)براا و ساوینو،  دتوار است اریرند بس نیرضم

دهد ر:  ش مقال: حاضر نشاا میهای انجام تده روسط پژوه باتد. بررسی میاا پژوهشگراا حوزه مدیریت ریس  می

گیری از  اند. بهره ها، ارزیابی ریس  را ب: ننواا رابتی از احتمال رخداد و تدت اثر خطرات مترفی ررده ررین روش ساده

ها،  های مختلفی برای ارزیابی ریس  را روست: داده تود. سیر رکامل این روش این رتریف بانث تده است ر: روش

مد نظر  ها، س یر تیاهم نییرت یدر راستا یشترینوامل موثر برا مترفی نموده ر: در آا       تاخصی با ننواا 

 یاقدامات. نل یو اثربخش یریشگیپ تیقابل ران:،یشگیو پ یاقدامات اصهح ن:یه این متیارها نباررند از . گرفت: استقرار 

      داده است ر: تاخص  ااروش نش نیاروسط نویسندگاا این مقال: و نقد انجام تده  یبررس ،موضوع نیرغم ا

از منظر  ینملکرد بهتر رواا یمها  آا چیره تدا برر: در صورت بوده است  یو اتکاالر ها تیمحدود یدارا  ین

 یبرا کساایر نظر گرفتن وزا تامل داتکاالت این . داتت( ن:ی)راهش ه  یی( و راراس ی)راهش ر یاثربخش

اقدامات  یها ن:یه   یو تدت اثر، ندم رفک یاقدامات اصهح ن:یدر مفهوم دو تاخص ه  یها، وجود همپوتان تاخص

بروز اتکال  ج:یرل و در نت س یتاخص سطح ر یها، ندم نرمال ساز در محاسب: مقدار تاخص ران:یشگیو پ یاصهح

ها  داده یپوتش لی  رحلیرکن یریبا بکارگروانست: است پژوهش  نی. اباتد یدر طول زماا م س یسطح ر س:یمقا یبرا

و  ها تی، محدود     مثبت روش  یها یژگیر: نهوه بر حفظ و دیارائ: نما س یر یابیب: منظور ارز دیجد یروت

 یور ب: سطح بهره یابیامکاا دست ،س یر تیریمد ندیرها فرا یساز ادهیاتکاالت ذرر تده را برطرف نموده و در پ

های  برای انتبارسنجی این روش از مقایس: نتایج آا با نتایج یکی از مثال .دینما جادیرا ا ی( باالررییو رارا ی)اثربخش

و تاخص این پژوهش       نمون: موجود در مقاالت نلمی متتبر استفاده تده است. این مثال با تاخص 

رند  نتخا  میهایی را ا دهد روش پیشنهادی این پژوهش، ریس  ( حل و مقایس: تد. این مقایس: نشاا می       )

های غیر قابل رحمل  بانث راهش بیشتری در سطح ریس         و       ر: بر مبنای هر دو تاخص 

درصد  1/11های مد نظر را  سطح ریس      تود. همچنین روش پیشنهادی این پژوهش بر مبنای تاخص  می

مبنا باتد،        ر: تاخص راهش خواهد داد. همچنین در صورری       راهش بیشتر نسبت ب: روش متمول 

های غیر قابل رحمل بدست خواهد  درصد راهش بیشتر در سطح ریس  8/3روش پیشنهادی نسبت ب: روش متمول 

بندی روش پیشنهادی  تود ر: براسا  اولویت آورد. درباره ه ین: انجام اقدامات اصهحی و پیشگیران: نی  مشاهده می

درصد  8/62واحد است ) 1311واحد بوده ر: در روش متمول این مقدار برابر  2811مقدار ه ین: رلی: اقدامات برابر 

،      رواا ادنا نمود روش این پژوهش با اصهح نقایص یاد تده در روش متمول  راهش ه ین:(. در نتیج: می

 موفق تده است را با صرف ه ین: رمتر، سطح ریس  راه راهش دهد.
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های الزم برای  آوری داده ای وجود دارد ر: مربوط ب: نحوه جمع هحظ:در استفاده از نتایج این پژوهش م

های جدید  بخشی از دادهبوده را  ازین یشنهادیانجام محاسبات مربوط ب: روش پ یبراانتبارسنجی روش پیشنهادی است. 

توند.  افتیدر یاز هماا منابع قبل  ین دیجد یها حالت مطلو  آا است ر: داده مشخصااز خبرگاا صنتت دریافت تود. 

قرابت را با  نیشتریاند ر: ب بوده یمقال: ناچار ب: استفاده از روت نیا سندگاایب: آا منابع، نو یاما با روج: ب: ندم دسترس

اند ر: نسبت ب: صنتت  استفاده نموده دیجد یها داده افتیدر در یمنظور از خبرگان نیحالت مطلو  داتت: باتد. ب: هم

رامه وابست:  یابیارز یارهایالزم است ر: مقدار مت  ین حیروض نیبرخوردار باتند. ارائ: ا یربوط: از دانش و رجرب: رافم

ارها را متاثر یدرصد راهش مقدار مت رواا یاما م ،باتند ینم یریگ ب: مورد مطالت: بوده و مستقل از مورد مطالت: قابل اندازه

و استفاده از دانش و رجرب: خبرگاا  یمهحظات مربوط ب: تروط خبرگ تیبا رنا ران:یشگیپ ای یاز انجام اقدامات اصهح

ب: منظور انجام داد.  میرتمدر حد قابل قبولی مشاب: هماا صنتت  یها تیصنتت خاص، برآورد نمود و ب: فتال  یدر 

مطالت: موردی بکارگیری نموده تود پژوهشگراا روش ارائ: تده در این پژوهش را در ی   های آری پیشنهاد می پژوهش

 و نتایج آا را گ ارش نمایند.

 منابع

موجود در  یها س یر دگاهیاز د ن:یو انتخا  طرح به یطراح(، 1315ی، )مجتب دیس مجومرد یهاتم ،جتفری درخلجانیق ،آذر نادل
 .66-1(، 1)8 ،مدیریت صنتتی، دیمحصول جد ۀروست

تناسایی و اولویت بندی ریس  های پروژه های آ  و فاضه  روستایی  روش (، 1318) پور مهدی طهماسبی حم ه, زارع امین
 .51-35(، 2)31، آ  و فاضه ، های رصمیم گیری چندتاخص: در محیط فازی )مطالت: موردی  آبفار گیها(

ررت تهرک های تناسایی و اولویت بندی ریس  های زنجیره رامین در ت(، 1312، )ررمی آیت ال:, محمدی رمری ذرریا
 .60-1(، 3)11، اقتصاد رشاورزی، رشاورزی استاا مازندراا

 یساختمان یپروژه ها یها س یر یبند تیو اولو ییتناسا(، 1318ی، )مصطف یرشتل ییآقا یجواد, حاج اایجواد, رضائ یقباد
مهندسی نمراا ،   تهرستاا سوادروه(ی)مطالت: مورد FANP( و  )FDEMATEL یروش ها قیبر رلف یسب  مبتن

 .212-511(، 3)51، امیرربیر )امیرربیر(

پیش بینی زماا پروژه از طریق طول زماا رسب تده و مدیریت (، 1315، )نالم ربری  اربر, خالدیاا فرنوش, مهدی پور مصطفی
 .610-610(، 6)8، یمدیریت صنتت، ریس 

 لیدر رحل یزمان یرهایاز رأخ یرخطیغ یریرپذیب: رم  رأث ییرارا ینیب شیپ(، 1310راد محمدنلی، ) راظمی مصطفی، فائضی
 .30-10(، 1)11، مدیریت صنتتیی، مصنون ینصب یها با تبکهها داده یپوتش

بالقوه در  یها س یر یابیارز یبرا یاستنتاج فاز ستمیس یساز مدل(، 1315، )نرج ی نرب ایقاسم ن ،محمد ریپور خط یول
 .550-533(، 0)8، مدیریت صنتتیی، پ تک  اتیرجه
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