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Abstract 
One of the major challenges in the automotive industry is facing different 
risks, especially when new products are offered due to meeting the needs of 
customers, which leads to a lack of accurate identification in changing 
methods and design, new machinery and materials, demand, production 
speed,and so on. These can cause serious injuries and risks. To recognizing 
these risks, you need to look for the right ways to identify risks and prioritize 
them to exercise control over critical risks. Therefore, in this paper, after 
identifying the main areas of identified risks, production line risks were 
graded and based on that, the fuzzy cognitive maps approach was developed 
and 13 risks were identified in three groups of technical, strategic and 
operational risks were analyzed. Then, using interpretive structural modeling 
approach, the correlation of risks was evaluated and the most important risks 
were identified using the network analysis process. Finally, the results show 
that the risks of design errors, low motivation, lack of financial resources, 
lack of parts and low productivity are among the five main risks in the Isaco 
auto parts supply chain. 
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قطعات  نیتأم رهیزنج يهاسکیر يبندو رتبه یابیمدل ارز
 يساختار يسازو مدل يفاز یخودرو با استفاده از نقشه ذهن
  يریتفس

 رانی)، تهران، ارانداكی(ا رانیاطالعات ا يپژوهشگاه علوم و فناور ار،یدانش   يمحمدجواد ارشاد
  

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ار،یاستاد   يزیعز ریام
  

 رانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم ارشد،یکارشناس  يمهاجر دیمج
  

 چکیده
 که زمانی ژهیوبه است متفاوت هايریسک باشدن مواجه خودروسازي صنایع در مهم هايچالش از یکی

 در درست و قیقد شناسایی معد باعث که شودیارائه م جدید محصوالت مشتریان نیاز به پاسخگوییعلت به
 این. شودمی دیگر موارد و تولید سرعت و تقاضا میزان جدید، ادمو و آالتنیماش طراحی، و روش تغییر

 هاریسک این بنامطلو اتثرا نساندر قلاحد به ايبر. آورد بار به جدي خطرات و هاآسیب تواندیم موارد
 اعمال براي هاریسک بندياولویت و هاریسک شناسایی براي درست هايروش دنبال به باید ،تولید ندرو بر

 هايریسک اصلی يهاحوزه شناسایی از پس مقاله، این در رونی. ازابود تیپراهم يهاسکیر کنترل
 فازي شناختی هاينقشه رویکرد آن اساس بر و شدند گریدبندي تولید خطوط يهاسکیر شدهییشناسا
 مورد شدهییشناسا عملیاتی و استراتژیکی تکنیکی، ریسک گروه سه در ریسک 13 و شد داده توسعه

 هاسکیر همبستگی تفسیري، ساختاري يسازمدل رویکرد از استفاده با سپس. گرفتند قرار لیوتحلهیتجز
 نتایج ،تی. درنهاشدند مشخص ياشبکه تحلیل فرآیند از استفاده با هاسکیر نیترمهم و شدند ارزیابی

 و قطعات کمبود مالی، منابع کمبود انگیزه، بودن پایین طراحی، در خطا يهاسکیر که دهدمی نشان
 .باشندمی خودرو قطعات نیتأم زنجیره در اصلی ریسک پنج جزو پایین يوربهره

 ،يریتفس يساختار يسازمدل ،يفاز ینقشه شناخت ،يبندرتبه سک،یر یابیارز :هاواژهکلید
 .ياشبکه لیتحل ندیفرآ

 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم عیصنا یارشد رشته مهندس ینامه کارشناس انیمقاله حاضر برگرفته از پا
 است.
  :نویسنده مسئولazizi@srbiau.ac.ir 
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 مسئلهمقدمه و بیان 
 حاصل ،نسانیا معاجو زنیاردمو تمحصوال عرضه جهت جدید صنایع ونفزروزا توسعه

ارد مو ینا قیقد شناسایی معد که ستا جدید آالتنیماش در پیشرفت و هاکیتکن در تغییر
 در را ستیزطیمح و بشر ندتوامی )...و تولید سرعت اد،مو ،آالتنیماش روش، (تغییر

 ندرو بر بنامطلو اتثرا نساندر قلاحد به ايبر هد.د ارقر يجد اتخطر و سیبآ ضمعر
 ،یربناییز مهندسی فرهنگ و مدیریتی نوین يهاستمیس از دهستفاا با تا ستا بهتر ،تولید

 مینهز ینا در و دکر دیجاا شیزموآ کزامر حتی وها سازمان ،هادنها همه در را ارپاید توسعه
 یسکر مدیریت ).2019، 1هوفیقداد ( قسو مستمر دبهبو يسوبهرا ها سازمان دعملکر
 از یکی یسکر یابیارز. ستا مختلف يهاسکیر يبندرتبه و یابیارز ،شناسایی ممستلز

 يشاخصها سساا بر هاسکیر يریگاندازه آن فهد ده وبو یسکر مدیریت نکاار
 باشد قیقترد مرحله ینا نتایج چه هر و باشدیم عقوو لحتماا و ریتأث انمیز قبیل از مختلف

 يتبهبندر. ردیگیم منجاا يباالتر نطمیناا جهدر با یسکر مدیریت یندافر که گفت توانیم
 هر يبرتر ي،تبهبندر منجاا با ایرز. روندیم رشما به یندافر ینا يکلید قسمت ،هاسکیر
 انمیز ردمو در تواندیم رندهیگمیتصم جهیدرنت و مشخص یسکهار سایر مقابل در یسکر

 ).2019، 2(کارنجونماید  يیزربرنامه یسکر هر با مقابله ايبر دموجو منابع تخصیص
 هاي صنعت کشور است که ارزیابیترین بخشصنعت خودرو یکی از مهم

 هايترین تکنیکمهم از یکی .است حیاتی در آن کاري بسیار رگذاریتأثهاي ریسک
 یک عنوان به که است) 3FMEA( اثرات آن و شکست لیوتحلهیتجز ریسک، ارزیابی

 ،FMEA معمول روش است. در شده معرفی خطر ارزیابی يهاکیتکن میان در معتبر روش
مورداستفاده  سیستم مختلف يهاحالت خطرات محاسبه براي) 4RPN( خطر اولویت شماره

و  Severity (S)، )Occurrence (O: است خطرزا عامل سه ضرب RPN. ردیگیم قرار
Detection (D)محاسبه . هدف RPN، هر تا است شکست يهاحالت يبندتیاولو 

1. Höfig 
2. Cornejo 
3. Failure Mode and Effects Analysis 
4. Risk Priority Number 
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باوجود کاربرد گسترده این  .گیرد قرار اول اولویت در RPN نمره باالترین با شکست
ترین این شود. یکی از مهمهایی نیز در آن دیده میرویکرد در ارزیابی ریسک، کاستی

 گرفتن نظر در بدون و مستقلطور به شکست هر براي SOD ها این است که عواملکاستی
 اهدیدگ به توجه با و واقعیت درازآنجاکه شود. در نظر گرفته می شکست بین علی روابط

 بالقوه هايشکست همچنین و شوندینم اجرا زمانهمطور به تولید مراحل گرا، پردازش
 يهاشکست تأثیر تحتها شکست از برخی حقیقت، در افتد؛نمی اتفاقزمان طور همبه

 مشکل به توجهبا  .گذاردیم اثر بعدي مراحل يهاشکست بر و رندیگیم قرار قبلی مراحل
 ها ضروري است. همچنین،معلولی میان شکستگرفتن روابط علیدر نظر  گفته،پیش

) فرآیندهاي( مراحل هايفعالیت ریتأث تحت هافعالیت تمام فرآیند، در حینازآنجاکه 
موردتوجه  ياچندمرحله رویکرد با مراحل بین روابط است الزم ،رندیگیم قرار گذشته

 یک ازآمده دستبه نمره بندي،اولویت دقت بهبود براي مطالعه این در رونیازا .گیرد قرار
 RPN معمول نمره يجابه هاشکست يبندتیاولو ، براي)FCM( يفاز شناختی نقشه

 هر ریتأث میزان به توجه با را شکست يبندتیاولو رویکرد این ،. درواقعشودیم استفاده
 و) قبلی مرحله شکست وقوع یا شکست آن وقوع طریق ازها (شکست سایر در شکست
 رابطه بررسی بر عالوه رویکرد، این در .کندیم يبندتیاولو SOD عوامل مقدار همچنین

 دیدگاه یک با مراحل بین ارتباط توانیم ،FCM از استفاده با شکست بین علی
این  )1ISM( يریسازي ساختاري تفسمدلاز سوي دیگر،  .گرفت نظر در را ياچندمرحله

عوامل گوناگون و مرتبط به هم در یک مدل  ي ازامجموعه کهکند امکان را ایجاد می
با استفاده از برخی مفاهیم اصولی تئوري . این رویکرد دهی شودجامع، ساختار افتهیسازمان

. کندگراف، الگوي پیچیده روابط مفهومی بین یک مجموعه از متغیرها را تشریح می
ها از این رویکرد استفاده شده است. شکست ، در این مقاله براي ارزیابی اثرگذاريرونیازا

ارائه خواهند  شدهمطرحهاي مرتبط با موضوع پژوهش نهیشیپدر ادامه و در بخش بعدي 
 شد.

1. Interpretive Structural Modeling 
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 پیشینه پژوهش
از آنچــه مـورد انتظــار بـوده اســت دانســت.  هـاتیواقعتــوان امکـان انحــراف ریسـک را می

، توسـعه صـنایع جدیـد را دمـدتبلنهاي تولیـد در مدیریت ریسک از طریق کـاهش هزینـه
کند. آشکارترین مزیت آن براي افراد جامعه، از فرآیند کنترل خسارات ممکن و تسهیل می

توان فرآینـد سـنجش یـا ارزیـابی شود. مدیریت ریسک را میدر مدیریت ریسک نتیجه می
ي دیگـر، اجتنـاب از هـابخشریسک و سپس طـرح راهبردهـایی ماننـد انتقـال ریسـک بـه 

). 1392زاده، و کاهش اثرات منفی ریسک براي اداره ریسک در نظر گرفت (معین ریسک
هـاي گونـاگون صـنعت که در مقدمه مقاله اشاره شـد) در حوزه گونههمان( FMEAروش 

است. این تکنیک با در نظر  در مدیریت ریسک شدهشناختهصنعت خودرو) روشی  ژهیوبه(
هاي گونـاگون بنـدي ریسـکگرفتن سـه مقولـه شـدت، وقـوع و تکـرار بـه ارزیـابی و رتبه

در نظر نگرفتن همبسـتگی  خألتواند می FCP). روش 1397پور، پردازد (علیزاده و ایرجمی
). در ایــن روش Mashhadi et al., 2022را پوشــش دهــد ( FMEAمیــان اجــزاء اصــلی 

ها را ارزیـابی و معلولی میان ریسک-توان روابط علیهاي طراحی شده مییاگرامکمک دبه
در ها صـورت داد. تري را در مـورد ریسـکهـاي جـامعتحلیل نمود و با این رویکرد تحلیل

بـین معیارهـا و ارتبـاط  يرگـذاریروابـط متقابـل و تأث ISM در مـدل جادشـدهیاي هاگراف
گیري ایان است که موجب درك بهتـر فضـاي تصـمیمنم یخوبمعیارهاي سطوح مختلف به

هاي اصـالحی تواند به تقویت مدیریت ریسک منجر شود و اقـدام. این رویکرد، میشودمی
 ).Jitesh Thakkar et al., 2017را ارتقاء دهد ( شدهفیتعر

 و ابزارهـا مراحـل، تشـریح و در پـژوهش خـود بـه تبیـین )1397باغبانی و همکـاران (
هـا آن آثـار و خرابـی حاالت لیوتحلهیتجز تکنیک اثربخش يسازادهیپ براي زمال اقدامات

ــد در ــدي يهاســازمان در) PFMEA( فرآین ــد تولی ــربخش يســازادهیپ مراحــل. پرداختن  اث
PFMEA مـداخالت از قبـل تولیـد وضعیت تعیین پروژه، تیم و راهنما ائتالف ایجاد شامل؛ 

 تعیـین و فرآینـد خطاهـاي شناسـایی تولیـد، فرآیندهاي نقشه استخراج ،آزمونشیعنوان پبه
هـا آن آثار کاهش یا حذف جهت باال اولویت با خطاهاي تعیین ،)RPNخطا ( اولویت عدد
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 بـراي PFMEA هـايکـاربرگ تکمیل ریسک، يبندرتبه جدول و وقوع-شدت ماتریس با
 ایجـاد يمنشـأها و دالیـل شناسـایی خطـا، درخـت تحلیـل ترسـیم بـاال، اولویت با خطاهاي

 و راهکارهـا يسـازادهیپ ،هـاآن آثـار کـاهش یـا و خطاهـا حـذف راهکارهاي ارائه خطاها،
 شـده انجام اقدامات اثربخشی میزان تعیین جهتآزمون پس میزان آوردن دست به تیدرنها
 .است

 يهاسکیر سطح کاهشباهدف در پژوهش خود  )1397پور ( ایرج و زاده علی
 و فرآیندي يهابیآس تحلیل و شناسایی به نسبت P-FMEA روش به فرآیندي

 يهاکیتکن با متخصص تیم توسطشده ارائه فنی پیشنهادي راهکارهاي يبندتیاولو
SAW و TOPSIS تشخیص، جهت متخصص یک تیم در این پژوهش، ابتدا. پرداختند 
 سپس است شده تشکیل ریسک هر اجرایی راهکارهاي نیز و) RPN( ریسک میزان تعیین

 با راهکارها يبندتیاولو به نسبت هاسکیر برخی براي مشترك راهکار وجود حسب
 RPN نیز و محیط و سیستم با يریپذقیتطب سرعت اجرا، زمان اجرا، هزینه يهاشاخص
 که است ییهاطرح با هاتیاولو که دهدیم نشان تحقیق يهاافتهی. گردید اقدامشده اصالح

 را باالتري امتیاز اجرا زمان و هزینهازلحاظ  اما دهندیم پوشش را يترنییپا RPNهرچند 
 .باشندیم دارا

 و توسعه با در پژوهش خود بیان داشتند که امروزه )1397جهري ( کوه پیشه نیک
 شده باعث موضوع همین است، یافته افزایش صنایع در ریسک تولید میزان فناوري پیشرفت

 به دستیابی جهت. باشند خطرات این میزان کاهش براي راهی یافتن پی درها سازمان تا
 مطرح کشور در الزام یک عنوان به یطیمحستیز مالحظات رعایت پایدار، توسعه اهداف

 به دستیابی جهت مناسبی ابزار تواندیم ی،طیمحستیز ریسک ارزیابی راستا این در است
 همچنین و پایدار توسعه به رسیدن جهت هاکیتکن از یکی. باشد پایدار توسعه اهداف
 و شکست حاالت لیوتحلهی(تجزEFMEA روش یطیمحستیز يامدهایپ حذف یا کاهش

 مدل در. است سیستماتیک و افتهیسازمان متد یک که است) ستیزطیمحآن در  آثار
EFMEA کرده آنالیز و شناسایی را هاسکیر موجود، فرایند مطالعه و شناخت از بعد 
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 راهکارهاي ارائه با تیدرنها و شودیم تعیین را آن سطح و يبندطبقه و ارزیابی سپس
 .داد کاهش توانیم موجود يهاسکیر اصالحی

 يهابخش از یکی روانکاري در پژوهش خود بیان داشتند، سیستم )1397ویسی (
 عملکرد بر یتوجهطور قابلبه آن يهایخراب یاخطاها  زیرا است، CNC دستگاه حیاتی
 با باید روانکاري سیستم بنابراین،؛ گذاردیم ریتأث دستگاه تولید توقف و دستگاه اجزاي

 و خرابی بالقوه حاالت فازي لیوتحلهیتجز از استفاده مطالعه، این در. شود پایش دقت
 کار فرآیند دراحتماالً  که ییهاشکست ارزیابی و يبندتیاولو براي) FMEA( آن اثرات
 بدون مستقلطور به هاستمیرسیز تمام. است شده پیشنهاد ،افتدیم اتفاق روانکاري سیستم

 تواندیم روش این همچنین،. گرفتند قرار یموردبررس دیگر يهاستمیس دخالت
 .دهد کاهش را متداول FMEA يهاتیمحدود

کنتراکتورهاي بیان داشتند که تحقیقات قبلی نشان داده است که  2017تیچرا در سال 
) در معرض ریسک T&Dالکتریکی موجود در ساختار و ابقاي خطوط انتقال و توزیع (

عبارت از نابودي  T&Dباالي الکتروکاتیون قرار دارند. نتیجه تماس نا هم جوار با خطوط 
ي اسکلتی، هاچهیماهي داخلی، اختالالت هاارگانیا جراحتی است که آسیب به 

ی ایمنی المللنیب. فوندانسیون شودیمو سوختگی شدید را شامل هاي نورولوژیکی آسیب
و یگانه دلیل  نیتربزرگالکتریکی نشان داده است که تماس با خطوط سربار برق 

تسهیالت الکتریکی در طی دهه اخیر بوده است. براي کاستن از میزان غیرتحمل آسیب، 
مثل کاربرد تجهیزات عایق  ییهاياستراتژکنتراکتورهاي الکتریکی اقدام به اجراي 

 .ندینمایمپالستیکی و تجهیزات قفل کننده 
 ،FMEA از ترکیبی کهاند کرده پیشنهاد را جدیدي روش نویسندگان

MULTIMOORA روش و افتهیگسترش AHP است فازي محیط در .Peeters، Basten 
 FMEA و) FTA( درخت لیوتحلهیتجز از استفاده با ترکیبی روش کی) Ting )2018و 
 فلز چاپ براي افزودنی تولید سیستم در را روش این و دادند ارائه بازگشتی روش به را

 .دادند انجام
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 ریسک مدیریت براي نامطلوب يهایخروج با قوي DEA و FMEA ادغام همچنین،
HSE است گرفته قرارمورداستفاده  که است دیگري ترکیبی يهاروش از یکی Yousefi، 

Alizadeh، Hayati، & Bagheri، Baynal،Sarı  وAkpınar )2018( از ترکیبی GRA و 
FMEA با ترکیبی روش. کردند اعمال خودرو تولید فرایند در يوربهره افزایش براي را 
 ناب ابزارهاي انتخاب براي فازي فناوري و فازي QFD گیاه، يبندطرح ،VSM از استفاده

 .شدند معرفی) 2018( وران پارامش و کومار بووونش تولیدي سازمان در
 و Varzakas. است غذایی صنایع در خطرات لیوتحلهیتجز در FMEA دیگر کاربرد

Arvanitoyannis )2007ی) در پژوهش FMEA و اثرات و علت و اثر لیوتحلهیتجز در را 
 براي) HACCP( بحرانی کنترل نقاط و خطر ارزیابی سیستم با ارتباط در پارتو نمودار

 .شد استفاده ذرت تولید در ریسک ارزیابی
 ي: مورد شهريشهر ینشانآتش يخطر برا یابیجامع در ارز لیوتحلهیتجز«مقاله 

Haikou«  بار از  نیاول يمقاله برا نی. ادیژانگ ارئه گرد انگیتوسط  2013در سال
در » سکیر«از  فیبا استناد به هر دو تعر» يشهر يهايسوزآتش سکیر«اصطالح 

و  دیرس بیبه تصو 2004که در سال » ایکاهش بال یالمللنیب ياستراتژ«سازمان ملل متحد 
 یجامع زیمقاله آنال نی. در مرحله دوم، اکندیم فیتعر يشهر يسوزآتش يهایژگیاز و

در مناطق  يسوزاز جهات: خطر ابتال به حوادث آتش يشهر يهايسوزاز خطر آتش
مقاله از  نیا در. دینمایارائه م يضد آتش شهر تیو قابل يشهر يریپذبیآس ،يشهر

 جادیا ياست برا دهیاستفاده گرد )AHP( یسلسله مراتب لیتحل ندیفرآ ل،یوتحلهیروش تجز
 13شاخص در سطح اول،  3که شامل  يشهر يهايسوزخطر آتش یابیارز ستمیس کی

ها در مقاله با داده نیا هی. پاباشدیشاخص در سطح سوم م 48 شاخص در سطح دوم و
 است. دهیدر گذشته بنا گرد يسوزو آمار آتش يسوزحوادث آتش

 یابیگوناگون ارز يفاکتورها«با عنوان  يامقاله 2011اما چو و همکاران در سال  ادی
کردند که:  انیارائه نمودند و ب» يادو مرحله يبنددسته لهیوسساختمان به قیحر سکیر

 گرددیها استفاده مساختمان قیحر يبرا ياطور گستردهبه قیرح يهاسنسورها و کاشف
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 دید دانیو م CO2و  CO يهمچون دما، تجمع گازها ییهاداده راتییتغ قیکه از طر
 قیحاصله از طر يهابیخطر را کشف کرد؛ و آس تیبا استفاده از سنسورها موقع تواندیم

و حرکت و  صیتشخ ییممکن است باعث کاهش سطح توانا CO2 ای COباال،  يدما
ها داده نیا هیبر پا سکینقشه ر کی یطراح يابر نیدر افراد گردد که ا ياریسطح هوش

 مهم است. اریبس مییاستفاده نما هیتخل ياستراتژ کی یدر طراح میتوانیکه م

 يافزارنرم پروژه یک خرابی ) در پژوهش خود بیان داشتند که میزان2018( ياربا
. است زیاد بسیارها آن خطرناك و نامشخص ساختار دلیل به) IT( اطالعات فناوري

 روشی) FMEA( اثر تحلیل و موفقیت عدم. شودیم مهمها پروژه نوع این ریسک مدیریت
 اعداد از استفاده با پروژه یک در خطرات اهمیت سطح شناسایی براي که است گسترده
 شناختی يهامهارت و تجربه بر مبتنی روش این. شودیم استفاده) RPN( ریسک اولویت

 يریگجهینت وضعیت این. است ریسک ارزیابیمنظور ها بهداده يآورجمع در متخصصان
 در ياطور گستردهبه فازي منطق. کندیم ایجاد نهایی ریسک يبندرتبه در نادرست
FMEA و ارزیابی حین در ادبیات در ناسازگاري و دقت عدم این به رسیدگی براي 

 است. یکپارچه کردند، پیشنهاد که FMEA فازي روش از فراخوانی
را  FMEAکه گستردگی کاربرد روش  حالنیدرعهاي پیشین نتایج ارزیابی پژوهش

هاي این روش را نیز در حوزه اثرگذاري دهد، کاستیمدیریت ریسک نشان می حوزهدر 
هاي اندکی توسعه این روش را به سازد. همچنین، پژوهشها بر یکدیگر نمایان میریسک

 ISMرویکردهایی مانند  اند. از سوي دیگر،قرار داده موردتوجه FCMکمک روش 
تر سازد. هاي عملیاتی را اثربخشده و اقدامهاي تحلیل ریسک را بهبود داتواند روشمی
، در این مقاله با ترکیب این رویکردها سعی در ارائه چارچوبی اثربخش در حوزه رونیازا

 مدیریت ریسک هستیم که بتواند به بهبود مدیریت عملیاتی در صنایع گوناگون منجر شود.

 روش
کیفی است.  -توصیفی نوع روش ازلحاظنوع هدف، کاربردي و  ازلحاظاین تحقیق 

مطالعات میدانی است. براي  صورتبهآوري اطالعات ابزارهاي این تحقیق در بخش جمع
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تحلیل اطالعات از روش امتیازدهی (توسط خبرگان) و جهت تست مدل از مطالعه موردي 
 شرکت ایساکو استفاده شده است.

 1/8/1356ر تاریخ د خودرورانیا یدکیتهیه و توزیع قطعات و لوازم ایساکو شرکت
در  15/8/1356در تاریخ  30048و با شماره ثبت  سیدر قالب شرکت سهامی خاص تأس

موضوع ارائه خدمات پس از  ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.اداره ثبت شرکت
و پیش از آغاز  1371در ابتداي سال  خودرورانیکنندگان از محصوالت افروش به استفاده

شرکت تهیه و توزیع محول شد. پس از تغییر مدیریت، با بهلیت، شرکتدهه سوم فعا
در » خدمات پس از فروش«و درج  1378نامه شرکت در سال تصویب تغییرات اساس

صورت رسمی به خودرورانیا یدکیموضوع آن، شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم
 .شناخته شد خودرورانیکننده خدمات پس از فروش، محصوالت اعنوان ارائهبه

 ي تولیدهاسکیرارائه یک مدل براي شناسایی  منظوربهاین تحقیق  ازیموردنهاي داده

آوري گردید. کتب انگلیسی و فارسی مرتبط با اي جمعصورت کتابخانهدر مرحله اول به
هاي اینترنتی مرتبط، مقاالت نشریات، ي دانشجویی، سایتهانامهانیپااین حوزه، 

ي اچندمرحلهي تولید با توالی هاسکیرشناسایی  هایی با موضوعاتها و همایشکنفرانس
آوري ادبیات تحقیق بوده است. در حوزه ارزیابی و شناسایی جمع منظوربه مورداستفاده

 از برخی مستندات موجود در صنایع مختلف نیز استفاده شد. ریسک
اي با ي تولید، مصاحبههاسکیرین اي، جهت تعیپس از انجام مطالعات کتابخانه

در فاصله زمانی نزدیک به دو ماه  درمجموعتعدادي از متخصصین صورت خواهد گرفت. 
توان در شکل زیر هاي پژوهش را مینفر از متخصصین فراهم شد. گام 8فرصت مصاحبه با 

 مشاهده کرد.
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 ي پژوهشهاگام. 1شکل 
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هاي اصلی شرکت شود، در اولین مرحله ریسکمشاهده می 1که در شکل  گونههمان
هایی که در منابع شود. در این مرحله ریسکقطعات خودرو شناسایی می کنندهنیتأم

و به کمک مصاحبه با خبرگان نهایی شدند.  شدهییشناساپژوهشی موجود بودند علمی
و  شدهیابیارز FMEAرپایه روش در گام اول، در گام دوم ب شدهاستخراجهاي ریسک

هاي گوناگون بر یکدیگر به هاي ریسککنششوند. در گام سوم، برهمبندي میرتبه
از گام دو،  آمدهدستبهگیرد. نتایج ی قرار میموردبررسکمک روش نقشه ذهنی فازي 

کم «شامل شود. متغیرهاي فازي سازي در این گام استفاده میبه کمک روش نرمال
L)«(، » خیلی کمVL)«(،» متوسط)M«(، »ادیز )H( « خیلی زیاد «و)VH «( در این مرحله

روند. در گام چهارم، به کمک به کار می گریکدیبر ها کنش ریسکبراي ارزیابی برهم
بندي شوند. رتبهها نهایی میبندي ریسکدر مرحله سوم، رتبه شدهانجامتحلیل استاتیک 

است) باتوجه به اثرگذاري  FCMرپایه تحلیل دینامیک در این گام (که ب جادشدهیا
بندي حاصل از تري نسبت به رتبهو نتایج بسیار دقیق آمدهدستبهها بر یکدیگر ریسک
) براي تعیین ISMخواهد داشت. در گام پنجم، مدل ساختاري تفسیري ( FMEAروش 

هاي د گرفت. زیرگامقرار خواه مورداستفادهها بر یکدیگر اثرگذاري و اثرپذیري ریسک
اند از تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاري، تشکیل ماتریس ترتیب عبارتاین روش به

، ترسیم مدل هاسکیر، تعیین سطح شدهاصالحدستیابی اولیه، تشکیل ماتریس نهایی 
، درگام ششم تیدرنها. هاسکیرنهایی ساختاري تفسیري، تعیین نفوذ و وابستگی 

بندي نهایی ارائه هاي پیشین صورت پذیرفته و اولویتنتایج گامتحلیل و بحث روي 
 خواهد شد.

، داراي پیچیدگی بوده و FCMروابط ریاضی موجود در تحلیل استاتیک  ازآنجاکه
نیاز به توضیح بیشتري دارد در این بخش این روابط توضیح داده شده است. جزییات 

با ارائه نتایج پژوهش توضیح داده ها و همراه ي پژوهش در بخش یافتههاگامسایر 
 اند.شده
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 FCM تحلیل استاتیک در

 مربوط به میاز مفاهبا استفاده از ماتریس مجاورت و یا گراف روابط و همچنین استفاده 
ی تحلیل و ارزیابی کیطور استاتبهرا  FCMتوسط  شدهارائهمدل  توانیم» تئوري گراف«

باشد که جهت ارزیابی ي استاتیکی میهالیتحلاز یکی  هاگرهمحاسبه مرکزیت . نمود
، مرکزیت هاسکیرجهت تحلیل استاتیک . شودانجام می هاگرهاز  هرکداماهمیت نسبی 

محاسبه  و با کمک معادالت زیر هاسکیرها با استفاده از ماتریس مجاورت هر یک ازگره
 آن باید د،کر لیوتحلهیتجز را لمد انبتو کهنیا ايبر ،نقشه فیکیاگر ترسیم از بعد .گردید

 هگر یک یردمقا آوردن ستد به از بعد و رکا نیازا. پسدکر لمد یاضیر يهالبا فرمو را
 به یرز لفرمو از دهستفاا با را هستند طتباار در هگر ینا با که یگرد يهاگرهیر دمقا توانیم
 :آورد ستد
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 رابطه 1                                          

Ai(k +  k+1در زمان  Ci: مقدار مفهوم (1
Ai(k) مقدار مفهوم :Ci  در زمانk 

wij وزن رابطه بین مفهوم :ci  وcj 

f(x) يسازنرمال: تابع 
 :نوشت یرز شکل به توانیم را باال لفرمو ماتریسی شکل به و کلی رتصو به

 

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑓𝑓(𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + �𝑤𝑤 ∗  𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)                                                        2 رابطه  

نیز یک  wیک بردار است که ماتریس مقادیر مفاهیم نام دارد،  Aکه در فرمول باال 
 ي نام دارد.سازنرمالتابع  F و باشدیم ستمیسماتریس است که بیانگر اوزان بین مفاهیم 

 هاي پژوهش خواهیم پرداخت.بخش بعدي به ارائه یافته در ادامه و در
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 هایافته
در اولین گام از اجراي پژوهش، برپایه روشی که در بخش پیشین توضیح داده شد، 

قطعات به کمک مصاحبه با خبرگان به شرح زیر شناسایی شدند  نیتأمي اصلی هاسکیر
 ).1(جدول 

 قطعات نیتأمي هاسکیر. نمره دهی 1جدول 

 شرح دسته اصلی
شدت 

 اثر
 استراتژي RPN کشف احتمال

 ي تکنیکیهاسکیر

 کاهش ریسک 18 2 3 3 کمبود منابع مالی

 نیتأمو  هاسفارشدر  ریتأخ
 کاهش ریسک 18 2 3 3 اقالم کاري

 کاهش ریسک 64 4 4 4 کمبود قطعات

 100 4 5 5 پایین بودن انگیزش
 -بحرانی  تیوضع

 اقدام آنی

ي هاسکیر
 استراتژیک

 کاهش ریسک 32 2 4 4 ضعف در نظارت

 کاهش ریسک 36 3 4 3 عدم رعایت اصول ایمنی

 کاهش ریسک 16 2 2 4 نیروي کار غیر ماهر

 کاهش ریسک 36 4 3 3 ي در اجراکاردوباره

 ي عملیاتیهاسکیر

 کاهش ریسک 36 3 4 3 شرایط بد اجرایی

 کاهش ریسک 24 2 3 4 بروز حوادث

 کاهش ریسک 27 3 3 3 در طراحیخطا 

 کاهش ریسک 24 2 3 4 طراحی دست باال

 کاهش ریسک 60 5 4 3 ي پایینوربهره

 ترسیم گردید. هاآنفازي  ي کلی، نقشه شناختیهاسکیردر ادامه، با توجه به شناسایی 
هاست. تعیین میزان فعال بودن هر یک از گره FCMي با کمک سازمدلاقدام کلیدي در 

مقدار اولیه (اهمیت  عنوانبه هاي آنالیز کیفی، شدت اثر هر یک از ریسکسازمدلدر 
آنان در خطوط تولید در نظر گرفته شده  ي)رگذاریتأثنسبی) یا همان میزان فعال بودن (

 قبالً که  طورهماناشد. بها میاهمیت نسبی هر یک از ریسک دهندهنشان) 2است. جدول (
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به کشف  × ریتأث ×ضرب احتمال  بر اساسها بیان شد، اهمیت نسبی هر یک از ریسک
 بر اساس هاسکیرو کشف هر یک از  ریتأثآید به همین منظور مقادیر احتمال و می دست

 شدهيآورجمعي هاداده ازآنپسي پیشین مشخص شد. هاپروژهتجربیات خبرگان در 
 يشکست در هر مرحله برا کشف سه عامل شدت، احتمال ونرمال شده از  ریمقادتجمیع و 

سپس، مقادیر نهایی مربوط اهمیت نسبی هر  ها موردتوجه قرار گرفته است.شکست نیا
 ).2به دست آمد (جدول  هاسکیریک از 

 FCMي در تحلیل سازمدلاي است که براي اهمیت نسبی همان مقدار اولیه
به مقدار  FCMهاي تکرار در تحلیل شود. این مقدار اولیه در طول دورهمی کاربردهبه

ي بندرتبهاهمیت نسبی  بر اساس هاسکیر، 2گردد. در جدول نهایی و ثابت همگرا می
 .اندشده

 نظرات خبرگان)(اهمیت اولیه نسبی  بر اساسي بندرتبه. 2جدول 
 کد دالیل ي پروژههاسکیر اهمیت نسبی رتبه

 1C کمبود منابع مالی 0,376 1
 12C اقالم کاري نیتأمو  هاسفارشدر  ریتأخ 0,352 2
 13C کمبود قطعات 0,351 3
 7C پایین بودن انگیزش 0,315 4
 4C ضعف در نظارت 0,311 5
 9C عدم رعایت اصول ایمنی 0,305 6
 6C نیروي کار غیر ماهر 0,295 7
 5C ي در اجراکاردوباره 0,28 8
 10C شرایط بد آب و هوایی 0,279 9

 11C بروز حوادث 0,269 10
 3C خطا در طراحی 0,252 11
 2C طراحی دست باال 0,237 12
 8C ي پایینوربهره 0,233 13

داراي ارتباطات و اثرگذاري  هاسکیرکه در بخش مقدمه اشاره شد، برخی از  گونههمان
تعیین روابط سببی بین  FCMي با کمک سازمدلبر یکدیگر هستند. گام بعدي در 
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در بخش روش،  شدهارائههاي مختلف نسبت به یکدیگر است. مطابق توضیحات گره
 ي مختلف در خطوط تولید با کمک خبرگان تعیین گردید.هاسکیرروابط سببی بین 

 SOD نرمال شده کردیآمده از رودستها بر اساس نمرات بهحال حاضر، شکست در
مورداستفاده  FCM نیدر ا SOD، ارزش سه عامل FCMبه نمره بر اساس  یابیدست يبرا

هستند، به هر  SODدهنده عوامل کار، سه مفهوم که نشان نیانجام ا يبرا .ردیگیقرار م
نکته  است. 1ها برابر با که وزن آن شوندیبا قوس متصل م FCMگره موجود (شکست) در 

 بر یکدیگر است. هاسکیرمستقیم  راتیتأث هاسکیرمهم در زمان در نظرگیري اندرکنش 
بر یکدیگر در  هاسکیرمستقیم  راتیتأثها بر یکدیگر، فقط جهت تعیین اندرکنش ریسک

منجر ایجاد یا تشدید ریسک  تواندیمنمونه، کمبود منابع مالی  عنوانبهنظر گرفته شد. 
منجر به ایجاد یا  تواندیم پایین بودن انگیزش گردد. از سوي دیگر، پایین بودن انگیزش

بر  میرمستقیغ طوربهبنابراین کمبود منابع مالی ممکن است ؛ ي پایین شودوربهرهتشدید 
بین ریسک کمبود منابع مالی  FCMي در سازمدلدر  رونیازاگذارد  ریتأثي پایین وربهره
اندرکنش  2ي پایین اندرکنشی در نظر گرفته نشده است. شکل شماره وربهرهو 

 کند.ي خطوط تولید با یکدیگر را بیان میهاسکیر

 
 . نقشه ذهنی فازي2شکل 
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ي در کاردوبارهوجود نیروي کار ناکارآمد باعث ایجاد و یا تشدید ریسک  مثالعنوانبه
موجب تشدید و یا وقوع ریسک  وقوع این ریسک در خطوط تولید رونیازاگردد. اجرا می

ي است که منجر هاسکیرکمبود منابع مالی گردد. شرایط بد آب و هوایی یکی دیگر از 
ي دیگر گردد مانند بروز حوادث، عدم رعایت اصول ایمنی، ضعف در هاسکیربه وقوع 

، جهت کمی سازي شدههداد. مطابق با توضیحات شودیمي پایین وربهرهنظارت و 
ي هر یک از رگذاریتأثدرخواست شد تا میزان  از خبرگان، هاسکیراندرکنش موجود بین 

خیلی « ،)»(Lکم «شامل را با استفاده از متغیرهاي زبانی فازي  هاسکیربر سایر  هاسکیر
الزم به . مشخص نمایند)» VH(خیلی زیاد «و » )H( ادیز« ،)»M(متوسط «،)»(VLکم 
با یکدیگر  هاسکیرست که درکمی سازي روابط فقط اندرکنش مستقیم ذکرا

 ها، با استفاده از روش غیرفازي سازيي پرسشنامهآورجمعپس از . درنظرگرفته شد
گیري از مقادیر با میانگین ی هریک از خبرگان غیرفازي شدانتخاب ریمقاد، »مرکزسطح«

توسط تمامی خبرگان، ماتریس مجاورت  شدهلیتشکي مجاورت هاسیماترغیرفازي شده 
). از 3جدول نهایی مربوط به اندرکنش دالیل مختلف تغییرات با یکدیگر به دست آمد (

است که  حیبه توض الزماستفاده شده است.  FCMي در سازمدلاین ماتریس براي 
 يها با اجراگره نیندارند، ارزش ا يلبه ورود کی SODعامل  يهاازآنجاکه گره

 یرمنطقیغ ریاز تأث يریجلوگ يبرا ل،یدل نیهم به .کندینم رییتغ يریادگی تمیورالگ
عوامل و  نیا انیم یشکست، وزن روابط عل يهاگره يهابر ارزش SODعوامل  يهاارزش

 شکست در برابر تکرار صفر خواهد بود.

 هاسکیرمجاورت نهایی مربوط به اندرکنش  سیماتر .3جدول 

13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C  
0 0.671 0 0 0 0 0.723 0.593 0 0 0 0 0 1C 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.456 2C 
0 0 0 0 0 0.54 0 0 0.755 0 0 0 0 3C 
0 0 0.277 0 0.29 0.686 0 0 0.649 0 0.424 0.292 0 4C 
0 0 0 0 0 0.686 0 0 0 0 0 0 0.649 5C 
0 0.42 0.716 0 0 0.714 0 0 0 0 0.376 0 0 6C 
0 0 0 0 0 0.699 0 0 0 0 0 0 0 7C 
0 0 0 0.413 0.558 0 0 0 0 0 0 0 0.629 8C 
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13C 12C 11C 10C 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C  
0 0 0.714 0 0 0.529 0 0 0 0 0 0 0 9C 
0 0 0 0 0.597 0.487 0 0 0 0.514 0 0 0 10C 
0 0 0 0 0 0.394 0 0 0.446 0 0 0 0 11C 

0.71 0 0 0 0 0.485 0 0 0 0 0 0 0 12C 
0 0 0 0 0 0.599 0 0 0 0 0 0 0 14C 

باشد. در بخش تحلیل استاتیکی و دینامیکی می FCMي با کمک سازمدلآخرین گام در 
و مبناي ریاضیاتی آنان بحث شد. در ادامه این  هالیتحلکامل پیرامون این  طوربهپیشین 

 صورت جداگانه پرداخته خواهد شد.بخش به ارائه نتایج تحلیل استاتیک و دینامیک به

 FCM نتایج تحلیل استاتیک

مقادیر مربوط به مجموع قدرمطلق وزن روابط سببی ورودي به  دهندهنشان، 4 جدول
و همچنین مجموع قدر مطلق وزن روابط سببی خروجی ازهرگره  IN(CI)هرگره 

OUT(CJ)باشد، می .IN(CI) ها و ي هریک از ریسک از سایرریسکریرپذیتأث دهندهنشان
OUT(CJ) ،در این جدول  .باشدمی نیریبر سا هاآني هریک از رگذاریتأث دهندهنشان

مختلف با  هايریسک OUT(CJ(ي رگذاریتأثو  IN(CI)ي ریرپذیتأثمقادیر مربوط به 
 .مقدار نرمال گردیده است نیتربزرگتقسیم بر 

 بر اساس مرکزیت هر یک در ماتریس مجاورت هاسکیري بندرتبه. 4جدول 
 IN(𝐂𝐂𝒊𝒊) OUT(𝐂𝐂𝒊𝒊) CEN ي پروژههاسکیر کد عامل رتبه
1 C8 7.419 1.600 5.819 ي پایینوربهره 

2 C1 3.721 1.987 1.734 کمبود منابع مالی 

3 C5 3.185 1.335 1.85 ي در اجراکاردوباره 

4 C4 3.132 2.618 0.514 ضعف در نظارت 

5 C6 2.819 2.226 0.593 نیروي کار غیر ماهر 

6 C9 2.688 1.243 1.445 عدم رعایت اصول ایمنی 

7 C11 2.547 0.840 1.707 بروز حوادث 

8 C12 2.286 1.195 1.091 اقالم کاري نیتأمو  هاسفارشدر  ریتأخ 

9 C3 2.095 1.295 0.8 خطا در طراحی 
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 IN(𝐂𝐂𝒊𝒊) OUT(𝐂𝐂𝒊𝒊) CEN ي پروژههاسکیر کد عامل رتبه
10 C10 2.011 1.598 0.413 شرایط بد آب و هوایی 

11 C7 1.422 0.699 0.723 پایین بودن انگیزش 

12 C13 1.309 0.599 0.71 کمبود قطعات 

13 C2 0.748 0.456 0.292 طراحی دست باال 

ریسک در میان  نیرتریرپذیتأث »ي پایینوربهره«،FCMنتایج تحلیل استاتیک  بر اساس
 باشدمی هاسکیرریسک بر سایر  نیرگذارتریتأث »ضعف در نظارت«ي پروژه و هاسکیر

به منجر  تاًینها هاسکیربدین گونه تفسیر نمود که وقوع هر یک از این  توانیم رونیازا
ي وربهره« سکیرمدیریتی  ازنظرریسک  نیمؤثرترگردد بنابراین می »ي پایینوربهره«

 هاسکیربر سایر  »ضعف در نظارت« يباالي رگذاریتأثدیگر  . از طرفباشدیم »پایین
زمان داشته و -ي هزینهسازنهیبهي در مدیریت و مؤثردهد که این ریسک نقش نشان می

ي و ریرپذیتأثبا جمع مقادیر مربوط به  .گرددي میسازنهیبهکنترل آن سبب افزایش 
محاسبه  مؤثري هاسکیرهریک از ) CEN( تیمرکزي مختلف، هاسکیري رگذاریتأث

 ریساي بر رگذاریتأثاهمیت نسبی آن از نظر  دهندهنشانمرکزیت یک ریسک . گرددمی
گفت مرکزیت یک گره  توانیم گریدعبارت؛ بهباشدي از آنان میریرپذیتأثو با  هاسکیر

مرکزیت هر یک از . باشدمیزان فعال بودن آن در ماتریس مجاورت می دهندهنشان
بر اساس مرکزیت  هاسکیرجدول  نی. در ا، نشان داده شده است4جدول در  هاسکیر

 ،»کمبود منابع مالی«،»ي پایینوربهره« شودهمانطورکه مشاهده میاند. شدهي بندرتبه
ریسکی هستند که  5، »یروي کار غیر ماهرن« ،»ضعف در نظارت« ،»ي در اجراکاردوباره«

تحلیل استاتیک، اهمیت نسبی آنان نسبت به سایر  ازنظرداراي بیشترین مرکزیت بوده و 
 .بیشتراست هاسکیر

 FCMتحلیل دینامیک 

به  هاسکیردر گام پیشین، میزان و چگونگی اثر هر یک از  شدهارائهبرپایه توضیحات 
به دست آمد. از این شاخص به عنوان مقدار اولیه  هاسکیرعنوان اهمیت نسبی هریک از 
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در  ذکرشدهاستفاده شده است. بر اساس قانون استنباطی  FCMدر فرآیند تحلیل دینامیکی 
ها و بدون در نظرگیري حلقه بازخوردي به خود، مقدار اولیه نظرگیري مقدار قبلی گره

گردید و سپس با مقدار اولیه ضرب  هاسکیردر ماتریس مجاورت  هاسکیراهمیت نسبی 
ي زیگموید با سازفعالجمع شد. در مرحله بعدي و با استفاده از تابع  هاسکیراهمیت نسبی 
به عنوان  مجدداً] نرمال گردیده و 1و  0در بازه [ آمدهدستبهمقادیر  0.5λ=مقدار ثابت 

کرد که اهمیت نسبی داده شد. این روند تکراري تا جایی ادامه پیدا  FCMمقدار اولیه به 
 هاسکیربندي رتبه دهندهنشان 5جدول  .به مقادیر ثابتی همگرا شدند FCMدر  هاسکیر

. باشدیم FCMبر اساس مقادیر نهایی مربوط به تحلیل دینامیک اهمیت نسبی آنان در 
ي خطوط تولید، هاسکیرشود با در نظرگیري اندرکنش بین که مشاهده می گونههمان

، دچار هاسکیري اولیه بندرتبهي مختلف تغییر نموده و هاسکیرمقادیر اهمیت نسبی 
 تغییرات زیادي گردیده است.

 FCMي پروژه در هاسکیر. مقادیر نهایی مربوط تحلیل دینامیک اهمیت نسبی 5جدول 

 هاگرهمقدار نهایی  ي پروژههاسکیر کد عامل رتبه

1 C8 0.997 پاییني وربهره 

2 C1 0.922 کمبود منابع مالی 

3 C5 0.919 ي در اجراکاردوباره 

4 C11 0.911 بروز حوادث 

5 C9 0.893 عدم رعایت اصول ایمنی 

6 C12 0.860 اقالم کاري نیتأمو  هاسفارشدر  ریتأخ 

7 C7 0.815 پایین بودن انگیزش 

8 C3 0.806 خطا در طراحی 

9 C13 0.805 کمبود قطعات 

10 C6 0.792 نیروي کار غیر ماهر 

11 C10 0.764 شرایط بد آب و هوایی 

12 C4 0.760 ضعف در نظارت 

13 C2 0.719 طراحی دست باال 
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هاي تحلیل ISMها پرداخته و بر اساس رویکرد روش در گام بعدي به تحلیل علّی ریسک
 اجرا خواهد شد. هاسکیرکمی در خصوص 

 تفسیريمدل ساختاري 
در این مرحله به تحلیل اثرات  هاسکیرپس از ارزیابی نقشه شناخت فازي در خصوص 

به خطوط  هاسکیردر خصوص تولید پرداخته خواهد شد و نفوذ و وابستگی  هاسکیر
 .شودیمتولید بحث و بررسی 

 )SSIMي (ساختار یخودتعامل سیماتر لیتشک گام اول:
ایــن مــاتریس را در بــین خبرگــان توزیــع کــرده و  پــس از تشــکیل مــاتریس خــود تعــاملی،

گـردد و بـه ي میآورجمـعبه همین صورت نظر خبرگان  ؛ وآوریماطالعات را به دست می
کنیم ي نظـرات خبرگـان را آمـاده مـیبنـدجمعروش مُد در نمونه عمـل کـرده و مـاتریس 

 ).6(جدول 

 خبرگان) مدنظر. ماتریس خود تعاملی ساختاري (6جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 
C1 - X X X X X X X X X X X X 
C2  - X V X O X O X X X V X 
C3   - X O X X O X X X X O 
C4    - O O X X X X X X O 
C5     - X X X X X X X X 
C6      - X X X O X X O 
C7       - X X X X X O 
C8        - A O O O O 
C9         - X X X O 

C10          - X X O 
C11           - X X 
C12            - A 
C13             - 

 )RM( هیاول یابیدست سیماتر لیتشکگام دوم: 
تبـدیل  1-0بـه مـاتریس  SSIM، مـاتریس 1-0در این گام، با استفاده از قانون جایگـذاري 
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 شود.می

 ماتریس دستیابی اولیه .7جدول 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 

C1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C2 1 - 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

C3 1 1 - 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 

C4 1 0 1 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

C5 1 1 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

C6 1 0 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1 0 

C7 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 0 

C8 1 0 0 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 

C9 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 

C10 1 1 1 1 1 0 1 0 1 - 1 1 0 

C11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 - 1 1 

C12 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 - 0 

C13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 - 

 شدهاصالحگام سوم: تشکیل ماتریس دستیابی 
منجربه حصول  jو عنصر  شود jنجربه عنصر م iاگر عنصر  يتعد تیازآنجاکه طبق خاص

 رابطه برقرار نیاگر ا گردد. kمنجربه عنصر  دیبا زین iعنصر  بیترت نیگردد به هم kعنصر 
شده اصالح یابیدست سیمرحله ماتر نیبه ا .میکنیاستفاده م *1عالمت  از سیماتر در نبود

 .)8(جدول  ندیگویم یینها یابیدست سیماتر ای

 شدهاصالح. ماتریس دستیابی 8جدول 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 نفوذ 

C1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
C2 1 1 1 1 1 0 1 1*  1 1 1 1 1 12 
C3 1 1 1 1 0 1 1 1*  1 1 1 1 1*  12 
C4 1 0 1 1 1*  0 1 1 1 1 1 1 1*  11 
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 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 نفوذ 

C5 1 1 1*  1*  1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 
C6 1 0 1 1*  1 1 1 1 1 1*  1 1 1*  12 
C7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 
C8 1 0 1*  1 1 1 1 1 1*  1*  1*  1*  1*  12 
C9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 

C10 1 1 1 1 1 0 1 1*  1 1 1 1 1*  12 
C11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12 
C12 1 0 1 1 1 1 1 1*  1 1 1 1 1*  12 
C13 1 1 0 1*  1 1*  1*  1*  1*  1*  1 1 1 12 
یوابستگ  13 9 12 13 12 10 13 12 13 13 13 13 11  

 هاسکیرگام چهارم: تعیین سطح 
 دو ارهایسطح مع نییتع يبرا یینها یابیدست سیمرحله با به دست آمدن ماتر نیدر ا

سپس  کرده و فیتعر ) راي) و مجموعه مقدم (ورودی(خروج یابیدستمجموعه قابل
 يامجموعه ،یابیدستکه مجموعه قابل بیترت نیبد آوریم.میها را به دست اشتراك آن

ظاهرشده باشد و  کیصورت سطر به در ارهایعدد مع ،یینها یابیدست سیاست که در ماتر
 کیصورت ها؛ بهدر ستون ارهایاست که در آن عدد مع يامجموعه مقدم مجموعه

 ظاهرشده باشد.
 لیجدول (اشتراك) تکم يدو مجموعه ستون بعد نیبه دست آوردن اشتراك ا با

سطح  باشد، یابیدستمجموعه قابل با مجموعه برابر که اشتراك دو يسطر نیاول خواهد شد.
شده که سطح آن مشخص ییارهایمع ای اریمع سطح، نییپس ازتع خواهد شد. تیاول اولو

 يرهایمتغ یتمام تا میکنیم کرارت عمل را نیا قدرآن جدول حذف کرده و است را از
شکل  ،ییسطح نها نییتع پس از، تیدرنها). 12تا  9(جداول  سطح شوند نییتع زین ماندهیباق
 شد. خواهد میترس شدهنییسطوح تع استفاده از با رهایمتغ یینها
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 . ماتریس تعیین سطح اول9جدول 

 ابعاد
 یابیدستمجموعه قابل
 )ی(خروج

 مجموعه مقدم
 )ي(ورود

 سطح اشتراك

C1 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
1 

C2 
1-2-3-4-5-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-5-7-9-10-

11-13 
1-2-3-5-7-9-10-11-

13 
 

C3 
1-2-3-4-6-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12 
1-2-3-4-6-7-8-9-

10-11-12 
 

C4 
1-3-4-5-7-8-9-10-11-

12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-3-4-5-7-8-9-10-

11-12-13 
1 

C5 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
1-2-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
1-2-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
 

C6 
1-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13 
1-3-5-6-7-8-9-11-

12-13 
1-3-5-6-7-8-9-11-

12-13 
 

C7 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 
1 

C8 
1-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-12-13 
1-3-4-5-6-7-8-9-

10-12-13 
 

C9 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12 
1 

C10 
1-2-3-4-5-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-7-8-9-

10-11-12-13 
1 

C11 
1-2-3-4-5-6-7-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-9-

10-11-12-13 
1 

C12 
1-3-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13 
1 

C13 
1-2-4-5-6-7-8-9-10-

11-12-13 
1-2-3-4-5-6-7-8-

9-10-11-12-13 
1-2-3-4-5-6-8-10-

11-12-13 
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 . ماتریس تعیین سطح دوم10جدول 

 ابعاد
 یابیدستمجموعه قابل
 )ی(خروج

 مجموعه مقدم
 )ي(ورود

 سطح اشتراك

C2 2-3-5-8-13 2-3-5-13 2-3-5-13  

C3 2-3-6-8-13 2-3-5-6-8 2-3-6-8  

C5 2-3-5-6-8-13 2-5-6-8-13 2-5-6-8-13  

C6 3-5-6-8-13 3-5-6-8-13 3-5-6-8-13 2 

C8 3-5-6-8-13 2-3-5-6-8-13 3-5-6-8-13 2 
C13 2-5-6-8-13 2-3-5-6-8-13 2-5-6-8-13 2 

 . ماتریس تعیین سطح سوم11جدول 

 ابعاد
 یابیدستمجموعه قابل
 )ی(خروج

 مجموعه مقدم
 )ي(ورود

 سطح اشتراك

C2 2-3-5 2-3-5 2-3-5 3 

C3 2-3 2-3-5 2-3 3 

C5 2-3-5 2-5 2-5  

 . ماتریس تعیین سطح چهار12جدول 

 ابعاد
 یابیدستمجموعه قابل
 )ی(خروج

 مجموعه مقدم
 )ي(ورود

 سطح اشتراك

C5 5 5 5 4 

 گام پنجم: ترسیم مدل نهایی ساختاري تفسیري

 ییمدل نهـا میترس سطح، در مرحله قبل، نییآمده از تعدستبه جیمرحله باتوجه به نتا نیدرا
 یخـود تعـامل سیمـاتر از )هاکانیروابط (جهت پ نییتع يو سپس برا ردیگیابعاد صورت م

 .)3(شکل  ) استفاده خواهد شدSSIM( يساختار
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 . ترسیم مدل نهایی ساختاري تفسیري3شکل 

 هاسکیرگام ششم: تعیین نفوذ و وابستگی 
در بخـش روش تعیـین شــد  شـدهگفتهنفـوذ و وابسـتگی متغیرهـا برپایـه رویکـرد  تیـدرنها

 نشان داده شده است. 4 در شکل MICMAC). همچنین، نتایج تحلیل 13(جدول 

 نفوذ و وابستگی متغیرها 13جدول 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 ابعاد
 12 12 12 12 12 12 12 12 13 11 12 12 13 نفوذ

 11 13 13 13 13 12 13 10 12 13 12 9 13 وابستگی
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 MICMAC. تحلیل 4شکل 

 رایـز هسـتند، سـتایا ریـغ، متغیرهاي باالي جدول شدهانجامبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل 
 زیـن سـتمیس دبـازخور تیدرنها و دهد قرار ریتحت تأث را ستمیتواند سیم آن در رییهرنوع تغ

ي طراحـی دسـت هاسـکیربه همـین شـکل،  ؛ ودهد رییرا دوباره تغ هاسکیر نیتواند ایم
عمـل  اصلی خطوط تولیـد يربنایهمانند سنگ زباال، نیروي کار غیر ماهر و کمبود قطعات 

 کرد. دیها تأکآن يدر وهله اول رو دیبا ستمیشروع کارکرد س يو برا کنندیم
نشـان داده  هاسکیري رگذاریتأثي و ریرپذیتأثنمودار چگونگی نمودار  5در شکل 

مختلـف  هايي ریسکرگذاریتأثمیزان  دهندهنشانمحور افقی در این نمودار  شده است.
ي یـک ریرپـذیتأثهرچـه  .باشـدمـی هاآني ریرپذیتأثمیزان  دهندهنشانو محور عمودي 

دالیل بیشتري قرار داشـته و در  ریتأثدلیل بیشتر باشد بدین معنا است که آن دلیل تحت 
 رونیـازا ابـدییمصورت وقوع سایر دالیل مرتبط با آن، احتمال وقوع آن دلیل افـزایش 

ي یـک دلیـل رگذاریتأثدیگر هرچه  . از طرفباشدیم ترمشکلمدیریت نمودن آن دلیل 
ر باشد، بدین معنا است که دلیل موردنظر یکی از دالیل مبنایی بـوده بر سایر دالیل بیشت
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 .احتمال وقوع سایر دالیل مرتبط با آن را کاهش دهد تواندیمو مدیریت آن 

 
 ي مختلفهاگرهي رگذاریتأثي و ریرپذیتأث. نمودار 5شکل 

ي شده است. ناحیه اول مربوط بـه بندمیتقس، به چهارمنطقه 5شکل در  شدهارائهنمودار 
 هاســکیري زیــادي بــر ســایر رگــذاریتأثي و ریرپــذیتأثهایی اســت کــه داراي ریســک

در این ناحیه قرار گرفته است. بدین معنی که  »ي پایینوربهره«تنها ریسک  ؛ کهباشندمی
ي ریرپـذیتأثبـوده و هـم  هاسـکیر ریسـاي زیادي بـر رگذاریتأثاین ریسک هم داراي 

نشـان  هاسـکیري باالي این ریسک بـر سـایر رگذاریتأثدارد.  هاسکیردي از سایر زیا
این ریسک عالوه بر اینکه خود منجر به کـاهش پیامـدهاي منفـی  مؤثرمدیریت  دهدیم

نیـز فـراهم  هاسـکیر، زمینه را براي کاهش تشدید سایر شودیمدر طول خطوط تولید 
ي کمـی بـر سـایر رگذاریتأثیی است که هاسکیر. ناحیه دوم شامل آن دسته از دینمایم

(C1)
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تاث
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(C1)  کمبود منابع مالی (C2) طراحی دست باال
(C3) خطا در طراحی (C4) ضعف در نظارت
(C5)  دوباره کاري در اجرا (C6) نیروي کاري غیر ماهر
(C7) پایین بودن انگیزش (C8) بهره وري پایین
(C9) عدم رعایت اصول ایمنی (C10) شرایط بد آب و هوایی
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 هاسـکیربـه ایـن . باشـدباال مـی هاسکیري آنان از سایر ریرپذیتأثدارند اما  هاسکیر
مشـکل بـوده و وقـوع  هاسکیري داشت زیرا مدیریت این دسته از اژهیوبایستی توجه 

از  کیـچیهـژوهش در ایـن پـ ؛ کهنمایدزمینه را براي وقوع آنان مهیا می هاسکیرسایر 
اند. ناحیه سوم شامل آن دسـته از دالیـل را در خـود در این ناحیه قرار نگرفته هاسکیر

از  هـاآني ریرپـذیتأثي آنـان بـر سـایر دالیـل و همچنـین رگذاریتأثجاي داده است که 
، »پـایین بـودن انگیـزش« ،»خطا در طراحـی«، »طراحی دست باال«باشد. سایرین کم می

، »اقالم کـاري نیتأمو  هاسفارشدر  ریتأخ« ،»بروز حوادث« ،»اصول ایمنیعدم رعایت «
تحلیل اسـتاتیکی  ازنظر. اندشدهواقعیی بودند که در این ناحیه هاسکیر »کمبود قطعات«

. ناحیـه چهـارم باشـدیمتغییرات کمتر  تیریدر مداهمیت این دالیل نسبت به سایرین، 
باشـد امـا ي آنـان بـر سـایرین زیـاد مـیرگذاریتأثه ک باشندیمشامل آن دسته از دالیل 

، »ضــعف در نظــارت«، »کمبــود منــابع مــالی«از ســایرین کــم اســت.  شــانيریرپــذیتأث
یی هاسـکیر »شـرایط بـد آب و هـوایی«، »نیروي کار غیر ماهر«، »ي در اجراکاردوباره«

 ریسـابـر  هاسکیري این رگذاریتأث. بدین معنی که اندگرفتهبودند که در این ناحیه قرار 
توانند زمینه را براي می هاسکیراین  گریدانیب. بهباشدیمي خطوط تولید زیاد هاسکیر

منجـر بـه کـاهش  توانـدیمـ هاسکیرمدیریت این . فراهم نمایند هاسکیروقوع دیگر 
 .گردد هاسکیرمنفی برخی  راتیتأث

 FCMو  FMEAدر دو چارچوب  هاسکیربندي ی نهایی و مقایسه رتبهابیارز .14جدول 

 FMEA تحلیل دینامیک تحلیل استاتیک 
کد 

 هاسکیر
 RPN يبندرتبه هاسکیر

 يبندرتبه مقادیر
مقادیر 
 مرکزیت

 يبندرتبه
مقادیر 
 نهایی

C1 0.922 2 3.721 2 18 8 کمبود منابع مالی 

C2 0.719 13 0.748 13 24 7 طراحی دست باال 

C3 0.806 8 2.095 9 27 6 خطا در طراحی 

C4 0.760 12 3.132 4 32 5 ضعف در نظارت 

C5 0.919 3 3.185 3 36 4 ي در اجراکاردوباره 

C6 0.792 10 2.819 5 16 9 نیروي کار غیر ماهر 
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 FMEA تحلیل دینامیک تحلیل استاتیک 
کد 

 هاسکیر
 RPN يبندرتبه هاسکیر

 يبندرتبه مقادیر
مقادیر 
 مرکزیت

 يبندرتبه
مقادیر 
 نهایی

C7 0.815 7 1.422 11 100 1 پایین بودن انگیزش 

C8 0.997 1 7.419 1 60 3 ي پایینوربهره 

C9  0.893 5 2.688 6 36 4 ایمنیعدم رعایت اصول 

C10 0.764 11 2.011 10 36 4 شرایط بد آب و هوایی 

C11 0.911 4 2.547 7 24 7 بروز حوادث 

C12 
و  هاسفارشدر  ریتأخ

 اقالم کاري نیتأم
8 18 8 2.286 6 0.860 

C13 0.805 9 1.309 12 64 2 کمبود قطعات 

 هاسکیر ارزیابی نهایی
ي حوزه خطوط هاسکیرابتدا  شدهگرفتهدر این مرحله با توجه به اهداف پژوهشی در نظر 

 FCMشناسایی شدند و سپس با استفاده از روش  FMEAتولید با استفاده از رویکرد 
تحلیل نفوذ و  ISMبا استفاده از رویکرد  تیدرنهاو  شدهانجامطراحی شبکه فازي 

ي هاروشها با توجه به ي ریسکبندرتبه 13در جدول  انجام شد. هاسکیروابستگی 
 مختلف نشان داده شده است.

به این صورت است که  FMEAبا رویکرد  هاسکیري بندرتبه 10با توجه به جدول  
ي در اجرا و ضعف کاردوبارهي پایین، وربهرهبه ترتیب پایین بودن انگیزه، کمبود قطعات، 

 .انددادهبه خود اختصاص را  5تا  1ي هارتبهدر نظارت 
عامل  FCMبر هم در تحلیل دینامیک  هاسکیرهاي پس از محاسبه آن در کنش

رتبه اول و دوم را عوامل  نیهمچن .کندیمنزول پیدا  7به  1پایین بودن انگیزه از رتبه 
 .کنندیمي پایین و کمبود منابع مالی کسب وربهره

 گیريبحث و نتیجه
 دخو متغیرها ینا لبتها. دارد ريبسیا يمتغیرها به بستگی يریگمیها تصمحوزه از ريبسیا در
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 بر ،رگذارندیتأث يریگمیتصم بر که متغیرها ینا دخو طرفی از ماا .رندییتغقابل نماز به نسبت
 حالنیدرع و پویا محیط یکدر  يریگمیتصم پس. نددار سببی اتتأثیر نیز یکدیگر روي

 که ملیاعو یابیارز و شناسایی ايبر ستا تکنیکی یسکر تحلیل .ردیگیم رتصو هپیچید
 ايبر. ندازبیند همخاطر به را فهد یک به ستیابید یا وژهپر یک موفقیت ستا ممکن

 هر ،که دکر عمل رتصو ینا به توانیم شکست یک دنبو نیابحر انمیز دنکر مشخص
 از شد هداخووکار موردنظر کسب گیر نگریبا که مختلفی رثاآ به توجه با ياحرفه فعالیت

 از یکید. گیر ارقرموردتوجه  ساسی بایدا اتتغییر یاازکارافتادن  ن،شد متوقف قبیل
 که ستا )FMEA( اتثرا لیوتحلهیتجز و شکست تحاال روش ،یسکر تحلیل يهااربزا
 از يپیشگیر و ینیبشیپ و هبالقو يهاشکست اوممد یابیارز در ديبررکا و مفید اريبزا

 دخو اتتفکر و تتجربیا ،نشدا تا ستا نشناسارکا ايبر هیرا لمد ینا. ستاها آن عقوو
 ،FMEA گبررکا مفر تکمیل از پس. هندد ئهارا افتهیساخت و مستند ،سمیر مفر در را

صورت به را سیستم ریپذبیآس طنقا تا سازدیم درقا را گرلیتحل نیابحر اردمو فهرست
 و حیاطر مرحله در ديیاز انمیز تا نطمیناا قابلیت و کیفیت ،منیتا و نماید مشخص قیقد

 بین طتباار که ستا ینا FMEA لمد در مشکل نیتر. بزرگرود باال لمحصو تولید
 ینابنابر ،شودینم گرفته نظر در ،باشند شتهدا یکدیگر بر ستا ممکن که يثرا و اتمخاطر

 ايبر ینجاا در. شتدا هیمانخوموردنظر  سیستم ردمو در يریگمیتصم ايبر قیقید نتایج
 زيفا شناختی يهانقشه روش از ،FMEA روش در دموجو تمشکال برخی دنکر فبرطر

)FCM( اتمخاطر ینیبشیپ و يبندتیاولو اربزا از نیز روش ینا که ،ستا هشد دهستفاا 
 ري،گازسا قابلیت و يریپذانعطاف نچو ییهاتیمز شتندا لیلد به روش ینا. ستا سیستم

 يسازمدل ،یکدیگر برات مخاطر ثرا گرفتن نظر در ،باالسرعت شتندا د،بررکا در سهولت
 ادعدا يجا بانیز یردمقا از دهستفاا وتر راحت يریگمیتصم و بیشتر درك ايبر یندنما

ي هاسکیري اصلی هاحوزهپس از شناسایی  رونیازاست. ا هشد بنتخاا ،قطعی
ي هانقشهبندي شدند و بر اساس آن رویکرد  دیدگریتولي خطوط هاسکیر شدهییشناسا

مورد تحلیل قرار گرفتند. سپس  شدهییشناساریسک  13شناختی فازي توسعه داده شد و 
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 شدهیابیارز هاسکیري ساختاري تفسیري، همبستگی همان سازمدلبا استفاده از رویکرد 
 .و مورد تحلیل قرار گرفتند

 کاهشمنظور بهي ذیل هاحلراه شدهییشناساي هاسکیربه جهت اصالح  تیدرنها
 :شودیمهستند به شرکت ایساکو پیشنهاد  اولویت داراي که ییهاشکست منفی تأثیر

هاي دیگر دارد و هم ي باالتري بر ریسکرگذاریتأثوري پایین هم بهره ازآنجاکه .1
قرار گیرد.  موردتوجهید در باالترین اولویت ي باالیی دارد لذا باریرپذیتأث هاسکیراز سایر 

 شود.اقدامات زیر براي کاهش اثرگذاري این ریسک پیشنهاد می

 در اطالعات مداوم تعامل تولید و خط از کوتاه يادوره بازرسی •
 نتایج بازرسی از صحیحمورداستفاده 

 و بازرسی کیفیت، کنترل بخش توسط اولیه مواد ورود زمان در •
 شود. انجام بیشتري يبردارنمونه

ي آزمایشگاهی مرتبط با هاتستاستفاده مضاعف و هدفمند از  •
 محصوالت با بازگشت باال

 آالتنیماشي از برداربهرهوري در جهت ارتقاء بهره اپراتورها آموزش •

ریسک کمبود قطعات در اولویت باالیی قرار دارد.  شدهانجامبرپایه تحلیل  .2
موقع به دریافت و ارسال برايونقل حمل يهاشرکت با قرارداد بستن و ، انتخابرونیازا

 حساب آید.عنوان یک اقدام کلیدي بهتواند بهمحصوالت می
موقع به دریافت و ارسال برايونقل حمل يهاشرکت با قرارداد بستن و انتخاب .3

 تواند به شکل مطلوبی کاهش دهد.در سفارش را می ریتأخمحصوالت، ریسک 

هاي وقوع حوادث و پتانسیل ISO 54001استقرار استانداردهاي ایمنی مانند  .4
 تواند کاهش دهد.مسائل مرتبط با ایمنی را می

قطعه  نیتأماز صنعت  هاسکیرکننده در فرایند ارزیابی خبرگان شرکت ازآنجاکه
، رونیازاانتخاب شدند براي ارائه نتایج درست نیاز به دانش کافی در این حوزه داشتند. 

ویژه خبرگان هاي این پژوهش نبود دانش کافی در این حوزه بهیکی از محدودیت
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کننده بود. از سوي دیگر، نداشتن زمان کافی که ناشی از مشغله فراوان این خبرگان ارزیابی
ی باال را براي پژوهشگران کاري سخت اثربخش بابود، فراهم کردن امکان آموزش 

هاي مقطعی همراه با ی صورت گرفته در این بخش ارائه آموزشنمود. اقدام اصالحمی
ها را به شکل مطلوبی طرح موضوع بود که بتوان در زمان مشخصی نتایج ارزیابی

 آوري کرد.جمع
گیري با هاي تصمیمبا تکنیک ISMهاي آتی استفاده از مدل ترکیبی در پژوهش

هاي ها و اثرپذیريتوان اثرگذاريشود. در این راستا میمعیارهاي چندگانه پیشنهاد می
مورد تحلیل قرار داد و  ANPگیري مانند را در یک مدل تصمیم ISMدر  شدهاستخراج

مانند هاي کمی مدیریت ریسک دهی کرد. همچنین، استفاده از سایر مدلرا وزن هاسکیر
تواند در تئوري بیز و دریافت بازخورد وضعیت موجود در تحلیل نتایج ارزیابی ریسک می

 آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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