
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  المللي علوم الكترونيك ينبكميسيون 
  هاي ارزيابي ريسك تكنيك –مديريت ريسك 

  
  پيشگفتار

المللي براي استانداردسازي است و متشكل  ) سازمان بينIECالمللي الكتروتكنيكال ( كميته بين )1
ترويج  IEC) است. هدف IECهاي ملي  هاي ملي الكتروتكنيكال (كميته از كليه كميته

هاي الكتروتكنيكال  المللي در كليه مسائل مربوط به استانداردسازي زمينه هاي بين همكاري
المللي، مشخصات  استانداردهاي بين IECهاي ديگر،  است. براي اين هدف و ديگر فعاليت

كند.  ) و راهنماها را منتشر ميPASعموم ( در دسترسي فني، مشخصات ها گزارشفني، 
كه به موضوع عالقه دارد  IECشود؛ هر كميته ملي  هاي فني سپرده مي ها به كميته سازي آن آماده

للي، دولتي و غيردولتي الم هاي بين ممكن است در كار مقدماتي شركت كند. همچنين سازمان
همكاري نزديكي با سازمان  IECكنند.  سازي شركت مي رابطه دارند در اين آماده IECكه با 
 ) مطابق شرايط تعيين شده مورد توافق بين دو سازمان دارد.ISOي (استانداردسازالمللي  بين

المللي از  در بيان مسائل فني، اجماع تا حد ممكن بين IECتصميمات يا توافقات رسمي   )2
مند بيان  عالقه IECهاي ملي  نظرات در موضوعات مرتبط است كه هر كميته فني از كليه كميته

 كند. مي

هاي فني  المللي دارد و توسط كليه كميته هاي بين حالت پيشنهادي براي استفاده IECانتشارات  )3
IEC اي اطمينان از دقت اي كه بر هاي خردمندانه در اين سطح پذيرفته شده است. با كليه تالش

 2پيوست 
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شود يا تفسيري  ها استفاده مي براي روشي كه اين گيرد، صورت مي IECمحتواي فني انتشارات 
 تواند هيچ مسئوليتي را به عهده بگيرد. نمي IECها دارد  كه توسط هر كاربر هدف از آن

اي  اند در انتشارات ملي و ناحيه توافق كرده IECهاي ملي  سازي، كميته ترويج يكسان منظور به )4
 IECرا تا بيشترين حد ممكن ترويج و اجرا كنند. هر تفاوت بين انتشارات  IECخود انتشارات 

 در آينده بيان شود. وضوح بهاي مشابه بايد  و انتشارات ملي و ناحيه

5( IEC  اي كه اعالم كرده است با  ي براي بيان قوانين ندارد و براي هر وسيلها شدههيچ رويه اعالم
 تواند هيچ مسئوليتي داشته باشد. مطابق است نمي IECانتشارات 

 كنندگان بايد از داشتن آخرين ويرايش اين سند اطمينان داشته باشند. كليه استفاده )6

ها شامل متخصصان  ها يا موسسه يا مدير، كارمندان، خدمه IECمسئوليت قانوني متوجه  )7
براي هر جراحت شخصي، خسارت  IECهاي ملي  هاي فني يا كميته خصوصي و اعضاي كميته

هاي  ها (شامل قيمت يرمستقيم، يا براي هزينهغمالي يا ديگر خسارات با هر ماهيتي، مستقيم يا 
 نيست. IECها و ارتباطات با اين سند يا هر سند  ها ناشي از سند و استفاده قانوني) و پرداخت

د توجه كنيد. استفاده از اين اسناد مرجع براي اجرا صحيح اين برده شده در سن به مراجع نام )8
 سند مفيد و مهم است.

داراي موضوع حق اختراع باشد.  IECتوجه كنيد كه ممكن است بعضي از اجزاي اين سند  )9
IEC گيرد. هيچ مسئوليتي براي شناسايي حق اختراع در نظر نمي  

 آماده شده است: 56شماره  IECفني  توسط كميته ISO/IEC 31010المللي  استاندارد بين
  داشته است. ISO TMB» مديريت ريسك«همكاري مشترك با گروه كاري 

  متن اين استاندارد بر پايه اسناد زير است:
  

Rapport de voteFDIS 
56/xx/RVD 56/xx/FDIS 

  
جدول باال گيري شامل  توان در گزارش رأي گيري براي اين استاندارد را مي اطالع كامل از رأي

  پيدا كرد.
  تهيه شده است. ISO/IECدوم  ساختار قسمتاين سند مطابق 
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كه در درگاه  كميته تصميم گرفته است تا محتواي اين سند بدون تغييرات باقي بماند تا زماني
IEC  تحت عنوانhttp://webstore.iec.ch صات انتشارات در مورد آن اعالم هايي درباره مشخ كه داده
  شود. در اين تاريخ، سند ممكن است: مي
 مجدد تأييد شود؛ 

 از اعتبار خارج شود؛ 

 با ويرايش اصالحي جايگزين شود؛ 

 .اصالح شود 

  
  مقدمه

اند كه ممكن است  ها مواجه اي از ريسك اي با طيف گسترده ها با هر نوع و اندازه كليه سازمان
  اثرگذار باشند. ها در تحقق اهداف آن

هاي استراتژيك تا  هاي سازمان، از طرح اين اهداف ممكن است مرتبط با طيفي از فعاليت
و بازتابي در شرايط اجتماعي، محيطي، فني، ايمني و امنيتي،  ها هاي عملياتي، فرآيندها و پروژه فعاليت

  و اعتباري باشند.تجاري، تدابير مالي و اقتصادي همانند اثرات اجتماعي، فرهنگي، سياسي 
هاي سازمان شامل ريسك است كه بايد مديريت شود. فرآيند مديريت ريسك با  كليه فعاليت

ها بر اهداف  اطمينان و احتمال پيشامدها يا شرايط (خواسته يا ناخواسته) آينده و اثرات آن محاسبه عدم 
  كند. گيري كمك مي مورد توافق، به تصميم

  مند و منطقي براي هاي نظام از روشمديريت ريسك شامل استفاده 
 مشاوره و ارتباط در طول فرآيند؛  
 سازي براي شناسايي، تحليل، ارزشيابي، درمان ريسك در ارتباط با هر فعاليت،  زمينه

  فرآيند، عملكرد يا محصول؛
 ها؛ نظارت و بازنگري ريسك  
  مناسب است. صورت بهگزارش و ثبت نتايج  

اي را براي شناسايي  ريسك است كه فرآيند ساختاريافته ارزيابي ريسك قسمتي از مديريت
ها، فراهم  پيامدها و احتمال آن وجود باچگونگي تحت تأثير قرار گرفتن اهداف، و تحليل ريسك 

  گيري شود. كه، در مورد نياز به درمان بيشتر تصميم آورد قبل از اين مي
  دهد: كند تا به سؤاالت اساسي زير پاسخ ارزيابي ريسك تالش مي
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 تواند بيافتد و چرا (توسط شناسايي ريسك)؟ چه اتفاقي مي  
 پيامدهاي آن چيست؟  
 ها در آينده چيست؟ احتماالت وقوع آن  
 آيا عواملي براي تسكين پيامدهاي ريسك يا كاهش احتمال ريسك وجود دارد؟ 

ين پذيرش است و نياز به درمان بيشتر وجود دارد؟ ا  تحمل يا قابل آيا سطح ريسك قابل 
هاي ارزيابي  هاي مناسب موجود براي انتخاب و استفاده از تكنيك استاندارد تهيه شده است تا شيوه

بخشي در مجامع  ريسك را منعكس كند و به مفاهيم جديد يا در حال تحول كه به سطح رضايت
  كند. اي نمي اند، اشاره اي نرسيده حرفه

هايي در بسياري از صنايع و انواع  راهنمايي اين استاندارد داراي ماهيت عمومي است، بنابراين
ها دارد. ممكن است استانداردهاي خاص ديگري در اين صنايع موجود باشد كه روش و  سيستم

سطوح ارزيابي در كاربري مخصوص با آن استانداردها بهتر باشد. اگر آن استانداردها با اين استاندارد 
  تواند كافي باشد. اي خاص عموماً ميمطابقت و همگرايي داشته باشند، استاندارده

  
  هاي ارزيابي ريسك تكنيك –مديريت ريسك

  
  محدوده -1

است و راهنمايي براي انتخاب  ISO 31000المللي، استانداردي پشتيبان براي  اين استاندارد بين
  كند.  مند ارزيابي ريسك فراهم مي هاي نظام و استفاده از تكنيك

هاي مديريت ريسك كمك  مطابق اين استاندارد به ساير فعاليتارزيابي ريسك انجام شده 
  كند. مي

المللي  اند، با رجوع به استانداردهاي مخصوص بين هايي كه معرفي شده كاربرد طيفي از تكنيك
  ديگر است و مفاهيم و كاربردهاي تكنيك با جزئيات بيشتري توضيح داده شده است.

  گذاري يا استفاده قراردادي تهيه نشده است. استفاده قانون اين استاندارد براي ارائه گواهينامه،
دهد و  اين استاندارد معيارهاي مخصوصي براي شناخت نيازهاي تحليل ريسك ارائه نمي

  مخصوص نوعي از تحليل ريسك، براي كاربري خاصي نيست.
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به معناي گيرد و حذف تكنيكي از اين استاندارد  يبرنمها را در  اين استاندارد كليه تكنيك
ارزش بودن آن تكنيك نيست. واقعيت آن است كه روشي كه براي شرايط مخصوصي كاربرد دارد،  بي

  به معناي آن نيست كه آن روش لزوماً اجرايي است.
خاص با ايمني سروكار ندارد. استاندارد مديريت ريسك عمومي  طور بهتوجه اين استاندارد 

ض ماهيت اطالعاتي دارد. راهنما براي آشنايي با مح صورت بهاست و هر مرجعي براي ايمني 
  است. آمده ISO/IEC 51 در IECهاي ايمني در استاندارد  جنبه

  
  منابع اصلي -2

دار، تنها ويرايش  اسناد مرجع زير براي استفاده در اين سند ضروري هستند. براي منابع تاريخ
نهايي اسناد (داراي اصالحات) استفاده  دار، ويرايش شود. براي منابع غير زمان استفاده مي ذكرشده

  شود. مي
 ISO/IEC Guide 73 راهنمايي براي استفاده در استانداردها –واژگان  –، مديريت ريسك  
 ISO/FDIS 31000 اصول و رهنمودها –، مديريت ريسك 

  
  تعاريف و اصطالحات -3

  شود. استفاده مي ISO/IEC Guide 73براي اهداف اين سند، تعاريف و اصطالحات 
  

  مفاهيم ارزيابي ريسك -4
  

  هدف و مزايا 4- 1
گيري در  هدف ارزيابي ريسك فراهم كردن اطالعاتي بر اساس شواهد و تحليل براي تصميم

  ها است. مورد درمان ريسك و انتخاب گزينه
  بعضي از مزاياي اصلي ارزيابي ريسك شامل موارد زير است:

  بر اهداف؛درك ريسك و تأثير بالقوه آن  
 گير؛ فراهم كردن اطالعات براي افراد تصميم  
  ،شود؛ هاي درمان مي كمك براي انتخاب بين گزينه منظور بهمنجر به درك ريسك  
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  هاي ضعيف در سيستم يا  ها و لينك كنندگان در ريسك شركت ترين مهمشناسايي
  سازمان؛

 ها و رويكردهاي ديگر؛ ها، تكنولوژي ها در سيستم مقايسه ريسك 

 اطمينان؛ ها و عدم  ارتباط بين ريسك  
 ها؛ پشتيباني با تعيين اولويت  
  كمك در جهت پيشگيري از حادثه بر پايه تحقيقات در مورد اتفاقاتي كه ممكن است

  رخ دهد؛
 انتخاب حاالت مختلف درمان ريسك؛  
 آشنايي با الزامات قانوني؛  
  كه به ارزشيابي پذيرش  شده يف تعرتهيه اطالعاتي در مقايسه با معيارهاي از پيش

  ها كمك كند؛ ريسك
 .ارزيابي ريسك براي دوره در معرض 

  
  ارزيابي ريسك و چارچوب مديريت ريسك 4- 2

در اين استاندارد فرض بر آن است كه ارزيابي ريسك در چارچوب و فرآيند مديريت ريسك 
  پذيرد. انجام مي ISO 31000تشريح شده در 

كند كه مديريت  ها، رويه و ترتيبات سازماني را فراهم مي چارچوب مديريت ريسك سياست
  گيرد. يبرمريسك را در كليه سطوح سازمان در 

گيري داشته  بخشي از اين چارچوب، سازمان بايد سياست يا استراتژي براي تصميم عنوان به
  يابي قرار بگيرند.ها بايد مورد ارز زماني و چگونه ريسك باشد تا بداند كه چه

  خاص ارزيابي ريسك در خصوص موارد زير واضح باشد: طور به
 ها و اهداف سازماندهي؛ زمينه  
 پذيرش   هاي غيرقابل تحمل هستند و چگونه ريسك هايي كه قابل  اندازه و نوع ريسك

  درمان شوند؛
 چگونه ارزيابي ريسك با فرآيند سازماني يكپارچه شود؛  
 ها در فرآيند  شوند و سهم آن ه براي ارزيابي ريسك استفاده ميهايي ك ها و روش شيوه

  مديريت ريسك؛
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  ارزيابي ريسك؛ پاسخگويي، مسئوليت و اختيارات براي اجراي  
  براي انجام ارزيابي ريسك؛ در دسترسمنابع  
 .چگونگي گزارش و بازنگري ارزيابي ريسك 

  
  ارزيابي ريسك و فرآيند مديريت ريسك 4- 3
  
  كليات 1-3-4

يف تعر ISO 31000ارزيابي ريسك جزء عناصر اصلي فرآيند مديريت ريسك است كه در 
  اجزا زير است: شاملشده است كه 

 ارتباط و مشاوره؛  
 سازي؛ زمينه  
 ارزيابي ريسك (شامل شناسايي ريسك، تحليل ريسك، ارزشيابي ريسك)؛  
 درمان ريسك؛  
 .نظارت و بازنگري 

هاي ديگر فرآيند مديريت ريسك  بايد كامالً با قسمتارزيابي ريسك فعاليتي مستقل نيست و 
  يكپارچه باشد.

  
  ارتباط و مشاوره 2-3-4

  نفعان است. داران و ذي ارزيابي ريسك موفق وابسته به ارتباط و مشاوره مؤثّر با سهام
  كند: نفعان در فرآيند مديريت ريسك به موارد زير كمك مي داران و ذي درگير كردن سهام

 عه طرح ارتباطي؛ايجاد و توس  
 مناسب؛ صورت بهها  تعريف زمينه  
  نفعان درك و لحاظ شده است؛ منافع ذي كه ايناطمينان از  
 هاي مختلف تخصص براي شناسايي و تحليل ريسك؛ گردآوري زمينه  
  صورت مناسب در ارزشيابي ريسك لحاظ شده است؛ هاي مختلف به ديدگاه كه ايناطمينان از  
  كافي شناسايي شده است؛ اندازه بهك ريس كه ايناطمينان از  
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 .پشتيباني و تأييد طرح درماني ريسك 

نفعان بايد در فرآيند ارزيابي ريسك همراه با نظام مديريتي ديگر شامل تغييرات مديريت،  ذي
  مديريت برنامه و پروژه و همچنين مديريت مالي شركت داشته باشند.

  
  سازي زمينه 3-3-4

كند و اهداف و معيارها را  اساسي براي مديريت ريسك را تعريف ميسازي پارامترهاي  زمينه
سازي شامل درنظر گرفتن پارامترهاي دروني و بيروني مرتبط با  كند. زمينه براي ادامه فرآيند تنظيم مي

  هاي خاصي كه بايد سنجيده شوند. زمينه ريسك كل سازمان است و همچنين پيش
و برنامه ارزيابي ريسك تعيين و  ، معيارهاي ريسكسازي، اهداف ارزيابي ريسك در زمينه
  گيرد. مورد توافق قرار مي

هاي بيروني، دروني و مديريت  سازي بايد شامل زمينه براي ارزيابي ريسك خاص، زمينه
  بندي معيارهاي ريسك باشد: ريسك و طبقه

  كند شامل: اليت ميسازي بيروني شامل آشنايي با محيطي كه سازمان يا سيستم در آن فع الف) زمينه
 و محيط رقابتي در سطح  اي، مالي، اقتصادي نامه عوامل فرهنگي، سياسي، قانوني، آيين

  اي، محلي؛ المللي، ملي، منطقه بين
 ها و روندهاي كليدي كه بر اهداف سازمان تأثيرگذار هستند؛ محرك  
 نفعان بيروني. هاي ذي برداشت و ارزش  

  موارد زير است:سازي دروني شامل درك  ب) زمينه
 هاي سازمان از لحاظ منابع و دانش؛ قابليت  
 گيري؛ جريان اطالعات و فرآيندهاي تصميم  
 نفعان داخلي؛ ذي  
 رود؛ ها به كار مي هايي كه براي دستيابي به آن اهداف و استراتژي  
 ها و فرهنگ؛ ها، ارزش برداشت  
 ها و فرآيندها؛ سياست  
 ط سازمان؛استانداردها و مدل مرجع تصويب شده توس  
 ) ها و پاسخگويي). مثال دولت، نقش عنوان بهساختارها  

  سازي فرآيند مديريت ريسك شامل موارد زير است: ج) زمينه
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 ها؛ ها و پاسخگويي تعريف مسئوليت  
 ها و اجزا  هاي مديريت ريسك كه بايد انجام گيرد، شامل محدوديت اي از فعاليت تعريف اندازه

  خاص؛
 زمان و مكان؛ ازلحاظيند، عملكرد يا فعاليت تعريف حدود پروژه، فرآ 

 هاي سازمان؛ ها و فعاليت تعريف روابط بين پروژه يا فعاليتي خاص و ديگر پروژه 

 شناسي ارزيابي ريسك؛ تعريف روش 

 تعريف معيارهاي ريسك؛ 

 تعريف چگونگي ارزشيابي عملكرد مديريت ريسك؛ 

 بايد گرفته شوند؛هايي كه  شناسايي و مشخص كردن تصميمات و فعاليت 

  شناسايي محدوده يا چارچوب مطالعات مورد نياز، حدود، اهداف و منابع مورد نياز براي هر
  مطالعه.

  گيري د) تعريف معيارهاي ريسك شامل تصميم
 شود، ها را شامل مي ماهيت و انواع پيامدهايي كه بايد در نظر گرفته شود و چگونگي تدبير آن  
  شود، وسيله آن بيان مي بهروشي كه احتماالت  
 ،چگونه سطح ريسك تعيين شود  
 گيري شود، معيارهايي كه بر اساس آن نياز به درمان براي ريسك تصميم  
 شود، گيري مي معيارهايي كه بر اساس آن در مورد پذيرش يا تحمل ريسك تصميم  
 ها درنظر گرفته شود. چه زمان و چگونه تركيبي از ريسك  

  اساس منابعي همچون موارد زير باشد:تواند بر  معيارها مي
 ،اهداف مورد توافق فرآيند 

 ،معيارهاي تعيين شده در مشخصات 

 هاي عمومي، منابع داده 

  شده مانند سطح يكپارچگي ايمني، يرفتهپذمعيارهاي صنعتي 

 پذيري سازمان، ريسك 

 هاي كاربردي. الزامات قانوني براي تجهيزات خاص يا برنامه 
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  سكارزيابي ري 4-3-4
  ارزيابي ريسك فرآيند كلي شناسايي ريسك، تحليل ريسك و ارزشيابي ريسك است.

هاي  ها يا ريسك ها، فعاليت توانند در سطح سازمان، سطح مديريت، براي پروژه ها مي ريسك
  هاي مختلف مناسب باشند. توانند در زمينه هاي متفاوت مي خاص سنجيده شوند. ابزارها و تكنيك

ها را تهيه  ها، پيامدها و احتمال آن ها، علل آن به درك ريسك اطالعاتي راجعارزيابي ريسك 
  كند: در مورد مسائل زير فراهم مي  گيري هاي مورد نياز را براي تصميم كند. اين مرحله ورودي مي
 آيا فعاليت بايد انجام پذيرد؛  
 ها؛ چگونگي به حداكثر رساندن فرصت 

 ها نياز به درمان دارند؛ آيا ريسك  
 هاي متفاوت؛ هاي مختلف با ريسك انتخاب بين گزينه  
 هاي درمان ريسك؛ بندي گزينه اولويت  
 تحمل پايين  هاي نامطلوب را تا سطح قابل  ترين استراتژي درمان كه ريسك انتخاب مناسب

 آورند. مي

  
  درمان ريسك 5-3-4

يا چند گزينه  براي تكميل ارزيابي ريسك، درمان ريسك شامل انتخاب و توافق در مورد يك
  ها وجود دارد. مرتبط براي تغيير احتمال وقوع، اثرات ريسك و يا هر دو موارد و اجراي اين گزينه

تا سطح تحمل را در  يابد اي با ارزيابي مجدد سطح جديد ريسك ادامه مي اين فرآيند چرخه
بيشتري نياز است، مقايسه  آيا درمان كه اينتصميم در مورد  منظور بهبرابر معيارهاي از قبل تعريف شده 

  كند.
  

  نظارت و بازنگري 6-3-4
اي  ها بايد بر اساس بازديد دوره ها و كنترل بخشي از فرآيند مديريت ريسك، ريسك عنوان به

  مورد نظارت و بازنگري قرار گيرند تا
 ها معتبر باشد؛ فرضيات در مورد ريسك  
 هاي بيروني و دروني،  ل زمينهفرضيات كه بر اساس آن ارزيابي ريسك صورت گرفته، شام

  معتبر باشد؛
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 نتايج مورد انتظار تحقق يابند؛  
 نتايج ارزيابي ريسك با تجربيات واقعي همسو باشند؛  
 ي استفاده شوند؛درست بههاي ارزيابي ريسك  تكنيك  
 .درمان ريسك اثربخش باشد 

  پاسخگويي براي نظارت و بازنگري بايد تعيين شده باشد.
  
  فرآيند ارزيابي ريسك -5
  
  بررسي اجمالي 5- 1

هايي كه  هاي مسئول، درك بهتري از ريسك گيران و بخش ارزيابي ريسك براي تصميم
آورد.  هاي موجود را، فراهم مي توانند بر تحقق اهداف تأثيرگذار باشند و كفايت و اثربخشي كنترل مي

آورد.  رويكرد براي درمان ريسك را فراهم ميترين  گيري در مورد مناسب اي براي تصميم اساس و پايه
  گيري سازمان است. نتايج ارزيابي ريسك ورودي براي فرآيند تصميم

اي كه  ). شيوه2- 1ارزيابي ريسك فرآيند كلي شناسايي، تحليل و ارزشيابي ريسك است (شكل 
شيوه و تكنيكي  شود فقط به چارچوب مديريت ريسك وابسته نيست بلكه به در اين فرآيند استفاده مي

  شود، وابسته است. كه در ارزيابي ريسك استفاده مي
گيرد، ممكن است ارزيابي  يبرمها طيف وسيعي از علل و پيامدها را در  كه ريسك هنگامي

  اي داشته باشد. ريسك نياز به رويكرد چندرشته
  

  شناسايي ريسك 5- 2
  شناسايي ريسك فرآيند يافت، شناخت و ثبت ريسك است.

هدف از شناسايي ريسك، شناخت اتفاقاتي است كه ممكن است رخ دهد يا شرايطي كه ممكن 
كه ريسك  يهنگاماست وجود داشته باشد و بر دستيابي اهداف سيستم يا سازمان تأثيرگذار باشد. 

هاي طراحي، افراد، فرآيندها و سيستم را  شناسايي شد، سازمان بايد هر كنترل موجود شامل ويژگي
  يي كند.شناسا
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  مديريت ريسک فرآينداز ك سري ارزيابیهم س ۲-۱شکل 

  
هاي  آسيبفرآيند شناسايي ريسك شامل شناخت علل و منابع ريسك (مخاطرات در مورد 

  تواند بر اهداف تأثيرگذار باشد و ماهيت اين اثرات است. فيزيكي)، پيشامد، وضعيت يا شرايط كه مي
  تواند شامل موارد زير باشد: هاي شناسايي ريسك مي روش
 هاي تاريخي؛ ها و بررسي داده ليست هاي مبتني بر شواهد، مانند چك روش  
 براي شناسايي ريسك  مند نظام يندفرآمند، جايي كه گروهي از متخصصان  رويكرد گروهي نظام

  كنند؛ ها يا سؤاالت ساختاريافته را دنبال مي يله فعاليتوس به
 ي استداللي قياسي مانند ها فنHAZOP.  

شود، تواند براي بهبود دقت و تكميل شناسايي ريسك استفاده  هاي پشتيباني مختلف مي تكنيك
  ذهني و روش دلفي. شامل طوفان

گرفتن عوامل انساني و سازماني در هنگام  در نظرشود،  نظر از هر تكنيكي كه استفاده مي صرف
رو، انحراف عوامل انساني و سازماني از آنچه مورد انتظار  شناسايي ريسك بسيار مهم است. از اين

و » يافزار سخت«گونه كه پيشامد  هماناست بايد در فرآيند شناسايي ريسك درنظر گرفته شود. 
  شود. در نظر گرفته مي» يافزار نرم«

 
 نظارت
 و

 بررسي

 
رسانياطالع  
 و

 مشاوره

ريسك ارزيابي     

سازيزمينه

 شناسايي ريسك

 تحليل ريسك

ريسكارزشيابي  

 درمان ريسك
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  تحليل ريسك 5- 3
  
  كليات 1-3-5

تحليل ريسك براي ايجاد درك از ريسك است. اين مرحله ورودي ارزيابي ريسك و 
هاي درمان را فراهم  ها و روش ترين استراتژي گيري در مورد نياز به درمان ريسك و مناسب تصميم

  كند. يم
و  ها براي شناسايي پيشامدهاي ريسك است تحليل ريسك شامل تعيين پيامدها و احتماالت آن

ها تعيين  كند. پيامدها و احتماالت آن هاي موجود را بررسي مي حضور (عدم حضور) و اثربخشي كنترل
  سطح ريسك معين شود. تاشوند  مي

دهاي آنان و احتماالت آن دسته از تحليل ريسك شامل رسيدگي به علل و منابع ريسك، پيام
توانند رخ دهند. عواملي كه بر پيامدها و احتماالت تأثيرگذارند بايد شناسايي  پيامدهايي است كه مي

هاي  شوند. پيشامد ممكن است چندين پيامد داشته باشد و بر اهداف متعددي تأثير داشته باشد. كنترل
ها در  هاي متفاوت براي اين تحليل ه قرار بگيرد. روشها بايد مورد توج موجود ريسك و اثربخشي آن

  پيوست (ب) شرح داده شده است. ممكن است بيشتر از يك تكنيك در كاربردهاي پيچيده نياز باشد.
تحليل ريسك معموالً شامل تخمين طيفي از پيامدهاي بالقوه است كه ممكن است از پيشامد، 

شود.  گيري سطح ريسك مي باشد كه منجر به اندازه ا ه و احتماالت مرتبط با آن شرايط يا وضعيت
كه به احتمال زياد پيامدها ناچيز باشد، يا احتمال وقوع بسيار  اگرچه در بعضي از موارد، مانند زماني

  گيري كافي باشد. تواند براي تصميم پايين باشد، برآورد پارامتر هم مي
نتيجه طيفي از پيشامد يا شرايط مختلف، يا پيشامد  عنوان بهتواند  در برخي شرايط، پيامد مي

خاصي باشد كه شناسايي نشده است. در اين مورد، تمركز ارزيابي ريسك بر تحليل اجزاي مهم و 
  هاي بازيافت است. پذير سيستم با توجه به تعريف درمان مرتبط با سطح حفاظت و استراتژي آسيب

كمي يا كمي باشد. درجه دقت  واند كيفي، نيمهت هاي استفاده شده در تحليل ريسك مي روش
گيري  هاي قابل اطمينان و نيازهاي تصميم پذيري داده مورد نياز وابسته به كاربرد خاص، دسترس

  تواند توسط قانون مقرر شده باشد. ها و درجات جزئيات تحليل مي سازمان هستند. بعضي از روش
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، »زياد«مانند   يسك را توسط سطح اهميتارزيابي كيفي، پيامدها و احتماالت و سطح ر
و نتايج سطح  و ممكن است پيامدها و احتماالت را تركيب كرده كند تعريف مي» كم«و » متوسط«

  كند. ريسك را در برابر معيارهاي كيفي ارزشيابي 
كند و  ها استفاده مي بندي عددي براي پيامدها و احتماالت آن كمي از مقياس رتبه هاي نيمه روش

ها ممكن است خطي يا  برد. مقياس ها در جهت توليد سطح ريسك بهره مي از فرمول براي تركيب آن
  توانند بسيار متنوع باشند. ها مي لگاريتمي باشد يا روابط ديگري داشته باشند؛ فرمول

كند و در واحدهاي  ها را برآورد مي تحليل كمي ارزش كاربردي براي پيامدها و احتماالت آن
كند. تحليل  كه هنگام ايجاد چارچوب تعريف شده است ارزش سطح ريسك را توليد ميمشخصي 

عّلت اطالعات ناكافي در مورد سيستم يا فعاليت  كمي كامل ممكن است هميشه قابل اجرا نباشد يا به
بندي  تحت تحليل، عدم وجود داده، تأثير عوامل انساني و غيره نامطلوب باشد. در چنين شرايطي، رتبه

  كه در زمينه مربوطه آگاه هستند، ممكن است مؤثّر باشد. اي توسط متخصصان كمي مقايسه كيفي يا نيمه
 كار گرفته بهكه تحليل كيفي است، بايد توضيح واضح از كليه شرايط  در بعضي از موارد زماني

  و اساس كليه معيارها ثبت شود. شده 
 شده محاسبهنياز به شناخت سطح ريسك  حتي جايي كه تحليل كمي كامل در حال اجرا است،

ها و روش  ها با دقت داده توسط برآورد وجود دارد. بايد مطمئن شويم كه سطحي از دقت و صحت آن
  ، سازگار باشد.استفاده مورد

ترين شرايط براي نوع ريسك و در جهت كمك به ارزشيابي  سطح ريسك بايد در مناسب
  توان با توزيع احتمال از پيامدها بيان كرد. ي ريسك را ميريسك بيان شود. در برخي موارد، بزرگ

  
  ها ارزيابي كنترل 2-3-5

هاي موجود دارد. سؤاالتي كه با آن مواجه  يت و اثربخشي كنترلكفا بهسطح ريسك بستگي 
  اند از: هستيم عبارت

 هاي موجود براي ريسك خاص چيست؟ كنترل 

 تحمل  ميزان كافي را دارند، طوري كه تا سطح قابل ها توانايي درمان ريسك به  آيا اين كنترل
 ها را كنترل كنند؟ آن

 تواند در زمان مورد نياز مؤثّر  اي كه درنظر گرفته شده مي در عمل، آيا عمليات كنترل در شيوه
 واقع شود؟
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اين سؤاالت صرفاً با اطمينان از اسناد مناسب و فرآيندهاي مطمئن كه در محل وجود دارند، 
  ند پاسخ داده شوند.توان مي

صورت كيفي،  تواند به هاي مرتبط، مي اي از كنترل سطح اثربخشي كنترل خاص، يا مجموعه
كمي يا كمي بيان شود. در بسياري از موارد، سطح دقت باال موجه نيست. اگرچه، براي بيان و ثبت  نيمه

وت كرد كه تالش براي شود قضا طوري كه مي هاي ريسك ارزشمند است به اندازه اثربخشي كنترل
  هاي ريسك مختلفي را فراهم كنيم. بهبود كنترل را داشته باشيم يا درمان

  
  ارزيابي پيامدها 3-3-5

تواند روي دهد با فرض وضعيت يا شرايط  تحليل پيامد تعيين ماهيت و نوع اثراتي است كه مي
متفاوت داشته باشد و بر طيفي پيشامد كه رخ داده است. پيشامد ممكن است طيفي از اثرات با اندازه 

سازي بايد در مورد نوع  نفعان مختلف تأثير داشته باشد. در زمان زمينه از اهداف گوناگون و ذي
  گيري شود. نفعان تحت تأثير، تصميم پيامدهايي كه بايد تحليل شوند و ذي

پذيري  سيبتواند از تشريح ساده پيامد تا الگوهاي جزئيات عددي و تحليل آ تحليل پيامد مي
  بسيار متفاوت باشد.
توانند پيامد كم با احتمال باال، يا پيامدهاي زياد با احتمال كم، يا موارد متوسط را در  اثرات مي

ها  كه اين بر داشته باشد. در بعضي موارد تمركز بر ريسك با نتايج بالقوه بسيار بزرگ مناسب است
عضي ديگر ممكن است اين بسيار مهم باشد كه هاي مديران هستند. در ب ترين نگراني اغلب بزرگ

صورت جداگانه تحليل كنيم. براي مثال، مشكل متوالي اما با اثرات كم  پيامدهاي كم و زياد را به
تواند اثرات انباشته بزرگ و طوالني مدت داشته باشد. عالوه بر اين، فعاليت درماني براي  مزمن) مي(

  بسيار متفاوت است، بنابراين تحليل جداگانه آنها مؤثّر است. مقابله با اين دو نوع از ريسك اغلب
  تواند شامل موارد زير باشد: تحليل پيامد مي

 هاي موجود براي درمان پيامدها، همراه با كليه عوامل  توجه به مالحظات كنترل
 كننده مرتبط كه بر پيامدها اثرگذار هستند؛ شركت

 رابطه بين پيامدهاي ريسك و اهداف اصلي؛ 

 دهد، اگر  درنظر گرفتن پيامدهاي فوري و پيامدهايي كه بعد از زمان مشخصي روي مي
 ها در محدوده ارزيابي ريسك درنظر گرفته شده باشند؛ آن
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  درنظر گرفتن پيامدهاي ثانويه، مانند اثراتي كه مرتبط با سيستم، فعاليت، تجهيزات يا
 سازمان است.

 
  برآوردتحليل احتمال وقوع و تخمين  4-3-5

شود؛ كه ممكن است جداگانه يا  سه رويكرد كلي معموالً در تخمين احتمال استفاده مي
  استفاده شود: توأمصورت  به

هايي كه در گذشته رخ داده است  هاي تاريخي مرتبط كه در پيشامد و يا وضعيت آ) استفاده از داده
احتمال رويداد در آينده استفاده كرد. ها براي برونيابي  توان از آن شناسايي شده و از اين رو مي

هاي مورد استفاده بايد مرتبط با نوع سيستم، تأسيسات، سازمان يا فعاليت باشد و شامل  داده
استانداردهاي عملياتي سازمان باشد. اگر توالي خيلي پايين از اتفاقات تاريخي در دسترس باشد، 

خصوص براي شرايطي كه  است. اين به آنگاه هر احتمالي كه تخمين زده شود بسيار نامطمئن
توان فرض كرد كه پيشامد، شرايط يا وضعيت در آينده  كند زيرا نمي هيچگاه رخ نداده صدق مي

  وجود نخواهد داشت.
كننده مانند تحليل درخت خرابي و تحليل  بيني هاي پيش بيني احتمال با استفاده از تكنيك ب) پيش

هاي تاريخي غيرقابل دسترس يا ناكافي باشند، الزم  داده كه درخت پيشامد (پيوست ب). هنگامي
است كه توسط تحليل سيستم، فعاليت، تجهيزات يا سازمان و حاالت موفقيت و شكست مرتبط با 

هاي عددي براي تجهيزات، نيروي انساني، سازمان يا سيستم  آن، احتمال استخراج شود. سپس داده
شوند تا تخمين احتمال پيشامد نهايي  اي منتشر شده تركيب ميه از تجربيات عملياتي، يا منابع داده

 1كننده بايد اطمينان داشته باشيم كه مقادير مجاز بيني هاي پيش تعيين شود. هنگام استفاده از تكنيك
كه شامل خرابي همزمان تعدادي از  شده باشد براي تحليل امكان حالت خرابي مشترك از قبل تعيين 

اند. ممكن است  تلف درون سيستم است و براثر علّتي واحد حادث شدهها يا اجزاي مخ بخش
سازي براي توليد احتمال شكست تجهيزات و ساختارهاي ناشي از فرسودگي و  هاي شبيه تكنيك

  اطمينان را محاسبه كند. تا اثرات عدم  هاي تخريب نياز باشد ديگر فرآيند
و ساختاريافته براي تخمين احتمال استفاده شود.  مند نظام يندفرآتواند در  ج) نظرات كارشناسي مي

قضاوت كارشناسي بايد از همه اطالعات مرتبط در دسترس شامل تاريخي، مخصوص سيستم، 
هاي رسمي براي قضاوت كارشناسي  سازمان، آزمايشي، طراحي و غيره بهره ببرد. تعدادي از روش

                                                 
1- Due Allowance 



  
  
  
  

  
  193  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

شامل رويكرد  در دسترسهاي  روشكند.  شده است كه به تدوين سؤاالت مناسب كمك مي يهته
  اي و قضاوت احتمال مطلق است. بندي رتبه دلفي، مقايسه جفتي، دسته

  
  تحليل مقدماتي 5-3-5

هاي كم  ها شناسايي شوند، يا ريسك ترين ريسك ها ممكن است غربال شوند تا مهم ريسك
از تمركز بيشتر منابع بر  هاي بيشتر ورود نكنند. هدف از اين كار، اطمينان اهميت و جزئي در تحليل

ي فراواني باال و اثرات تجمعي مهم داراهاي پايين  هاي مهم است. بايد مراقبت كرد كه ريسك ريسك
  حذف نشوند.

سازي تعريف شده است انجام گيرد. تحليل اوليه  غربال بايد بر اساس معيارهايي كه در زمينه
  ند:ك هاي زير را تعيين مي يك يا چند فعاليت از گزينه

 تصميم به درمان ريسك بدون نياز به ارزيابي بيشتر؛ 

 ها قابل توجيه نيست؛ هاي ناچيز كه درمان براي آن كنار گذاشتن ريسك 

 .ادامه ارزيابي ريسك با جزئيات بيشتر 

  نتايج و فرضيات اوليه بايد مستند شوند.
  
  
  ها ها و حساسيت اطمينان عدم  6-3-5

اطمينان نياز  همراه با تحليل ريسك وجود دارد. درك عدم توجهي  اطمينان قابل اغلب عدم 
ها  ها، روش اطمينان در ارتباط با داده مؤثري به تفسير و ارتباط با نتايج تحليل ريسك دارد. تحليل عدم 

ها دارد.  اند، نقش مهمي در استفاده از آن و الگوهايي كه در شناسايي و تحليل ريسك استفاده شده
آوري  و ناشي از پارامترهاي متنوع جمع نان شامل تعيين، تنوع يا عدم دقت در نتايجاطمي تحليل عدم 

اي كه رابطه نزديكي با تحليل عدم  شده و فرضياتي است كه در تعريف نتايج استفاده شده است. زمينه
  اطمينان دارد، تحليل حساسيت است. 

يرات پارامترهاي ورودي تحليل حساسيت شامل اندازه و اهميت مقدار ريسك نسبت به تغي
هايي كه حساسيت  دارند و آن دقت بهشود كه نياز  هايي استفاده مي شناسايي داده منظور بهاست. اين كار 

  رو اثر كمتري بر دقت كلي دارند. ين ا ازكمتري دارند و 
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اطمينان تا  تكامل و دقت تحليل ريسك تا آن حد كه ممكن است بايد كامل باشد. منابع عدم 
ها يا مدل/روش بررسي شده باشد. پارامترهاي  اطمينان در داده شده باشند و عدم  ممكن شناساييحد 

  موجود در تحليل حساسيت و درجه حساسيت بايد توضيح داده شده باشد.
  

  ارزشيابي ريسك 4-5
ارزشيابي ريسك شامل مقايسه سطح ريسك برآورد شده با معيارهاي ريسك تعريف شده در 

  تعيين سطح اهميت و نوع ريسك است. منظور بهزي، سا بخش زمينه
كند تا براي  دست آمده در مرحله تحليل ريسك استفاده مي ارزشيابي ريسك، از فهم ريسك به

گيري كند. مالحظات اخالقي، قانوني و مالي و ديگر مالحظات شامل  هاي آينده تصميم فعاليت
  د.گيري هستن هايي براي تصميم احساس از ريسك، ورودي

  ها ممكن است شامل موارد زير باشد: تصميم
 نياز به درمان ريسك؛  
 ها براي ريسك؛ اولويت  
 فعاليتي كه بايد انجام پذيرد؛  
 ها بايد دنبال شوند. كدام يك از راه  

سازي درباره ماهيت تصميماتي كه بايد گرفته شود و معيارهاي مورد استفاده در  در بخش زمينه
شده است. اما نياز است بازبيني با جزئيات بيشتر در اين مرحله كه  گيري ها، تصميم اين تصميم

  هاي مخصوص شناسايي شده است صورت پذيرد. اطالعات بيشتري درباره ريسك
ها را به دو بخش  ترين چارچوب براي تعريف معيارهاي ريسك سطحي است كه ريسك ساده

اي را دارد اما عدم  كار نتايج بسيار ساده  اينكند.  نيازمند به درمان و بدون نياز به درمان تقسيم مي
هايي را كه نياز به درمان دارند و يا ندارند را منعكس  اطمينان، شامل برآورد ريسك و مرز بين ريسك 

  كند. نمي
ها درمان شوند ممكن است وابسته به هزينه و  كه چقدر و چگونه ريسك تصميم در مورد اين

  هاي بهبود بخش ريسك باشد. كنترل مزاياي ريسك و هزينه و اجراي
  كند: ها را به سه گروه تقسيم مي رويكرد معمول ريسك

تحمل است هرچند كه مزايايي داشته باشد و  آ) حد بااليي كه سطح ريسك غيرقابل 
  ها ضروري است. اي براي اين ريسك درمان ريسك با هر هزينه



  
  
  
  

  
  195  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

و مزايا درنظر گرفته شده و ها  كه در آن هزينه») خاكستري«منطقه (ب) حد مياني 
  شوند. ها در برابر پيامدهاي بالقوه بررسي مي فرصت

كوچك است كه نياز به  قدر آنپوشي است، يا  ج) حد پايين كه ريسك قابل چشم
  تدابير درماني نيست.

كه در كاربردهاي ايمني استفاده  ALARPيا » ترين مقدار ممكن پايين«سيستم معيارهاي 
كند. در اين رويكرد، در حد متوسط، مقياس متغيري براي  رويكرد تبعيت ميشوند از اين  مي

طور مستقيم مقايسه كرد. اما در  توان به ها و مزايا را مي هاي كم وجود دارد كه در آن هزينه ريسك
دست  ي كاهش بيشتر با ايمني به اي كه هزينه هاي باال، پتانسيل خسارت بايد كاهش يابد تا نقطه ريسك

  ه متناسب نباشد.آمد
  

  مستندسازي 5- 5
هاي قابل  ها بايد با مؤلفه فرآيند ارزيابي ريسك بايد همراه با نتايج ارزيابي مستند شود. ريسك

  ها بيان شده است بايد واضح باشند. درك بيان شوند و واحدهايي كه سطح ريسك با آن
هاي بسيار ساده،  ارزيابيسطح گزارش بستگي به اهداف و حيطه ارزيابي ريسك دارد. بجز 

  مستندات كه بايد شامل موارد زير باشد:
 حيطه و اهداف؛ 

 ها؛ هاي مرتبط سيستم و وظايف آن شرح قسمت 

 اي از چارچوب بيروني و دروني سازمان و چگونگي ارتباط با وضعيت، سيستم يا  خالصه
 شرايط كه بايد سنجيده شود؛

 ا؛ه معيارهاي ريسك مورد استفاده و توجيه آن 

 ها، مفروضات و توجيه فرضيات؛ محدوديت 

 شناسي ارزيابي؛ روش 

 نتايج شناسايي ريسك؛ 

 ها؛ ها، مفروضات و منابع و اعتبار آن داده 

 ها؛ نتايج تحليل ريسك و ارزشيابي آن 

  اطمينان؛ تحليل حساسيت و عدم 

 فرضيات بحراني و ديگر عواملي كه نياز به نظارت دارند؛ 
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 بحث نتايج؛ 

 و پيشنهاد؛ گيري يجهنت 

 .منابع 

صورتي انجام گيرد و  اگر ارزيابي ريسك از فرآيند مديريت ريسك مستمر پشتيباني كند، بايد به
مستند شود كه بتوان در سراسر چرخه عمر سيستم، سازمان، تجهيزات يا فعاليت، نگهداري شود. 

رچوب، مطابق با نيازهاي قرارگرفتن اطالعات مهم جديد و تغيير چا در دسترسارزيابي بايد در زمان 
  ي شود.روزرسان بهفرآيند مديريت 

  
  نظارت و بازنگري ارزيابي ريسك 6-5

رود در طول زمان تغيير كند و  فرآيند ارزيابي ريسك، چارچوب و ديگر عواملي كه انتظار مي
خاص  طور كند. اين عوامل بايد به ارزش شدن ارزيابي ريسك شود را برجسته مي منجر به تغيير يا بي

  ي شود.روزرسان بهبراي نظارت و پايش شناسايي شوند، بنابراين ارزيابي ريسك بايد 
آوري  اصالح ارزيابي ريسك بايد پايش شوند و همچنين شناسايي و جمع منظور بهها هم  داده

  شوند.
آوري داده براي استفاده در تحليل ريسك مستند  ها بايد بررسي و جهت فراهم اثربخشي كنترل

  شوند. مسئوليت براي ايجاد و نظارت شواهد و مستندات بايد تعريف شده باشد.
  

  كاربرد ارزيابي ريسك در فازهاي مختلف چرخه عمر 7-5
اي باشد كه از  اي چرخه ها و محصوالت ممكن است شامل رويه ها، پروژه بسياري از فعاليت

ي ادامه افزار سختو فرسودگي  مفاهيم و تعاريف اوليه شروع شده تا مسير نهايي شامل تخريب
  يابد. مي

تواند بر كليه مراحل چرخه عمر اعمال شود و معموالً چندين بار با سطوح  ارزيابي ريسك مي
  گيري در هر مرحله كمك كند. شود تا به تصميم مختلفي از دقت اجرا مي

لبد. ط هاي متفاوتي را مي مراحل مختلف چرخه عمر با توجه به نيازهاي مختلف، تكنيك
شوند، ارزيابي ريسك بايد  ها شناسايي مي كه فرصت مثال در مرحله مفاهيم و تعاريف، زماني عنوان به

  تصميم به ادامه داشتن يا نداشتن رويه بگيرد.
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تواند از ارزشيابي مفاهيم  هاي مختلفي در دسترس است، ارزيابي ريسك مي كه گزينه هنگامي
  هاي مثبت و منفي، استفاده كند. دل در ريسكگيري تعا جايگزين براي كمك به تصميم

  كند: در طول مراحل طراحي و توسعه، ارزيابي ريسك كمك به موارد زير مي
 تحمل هستند؛ هاي سيستم قابل  دهد كه ريسك اطمينان مي  
 شود؛ طراحي فرآيند اصالحي انجام مي  
 مطالعات اثربخشي هزينه؛  
 .اثرات ريسك بر مراحل بعدي چرخه عمر  

هاي  تواند اطالعاتي را فراهم كند تا روش ها ادامه يابد، ارزيابي ريسك مي كه فعاليت هنگامي
  توسعه در شرايط معمول و بحراني را داشته باشيم.

  
  هاي ارزيابي ريسك انتخاب تكنيك -6
  

  كليات 6- 1
توانند انتخاب شوند.  هاي ارزيابي ريسك مي دهد كه چگونه تكنيك اين بند توضيح مي

گيري ارزيابي  تواند در شكل ها است كه مي يح طيفي از ابزارها و تكنيكو توض ها شامل ليست وستپي
ريسك استفاده شوند يا به فرآيند ارزيابي ريسك كمك كنند. ممكن است گاهي اوقات بيش از يك 

  روش براي ارزيابي ريسك استفاده شود.
  

  ها انتخاب تكنيك 6- 2
درجات مختلفي از دقت و كيفيت انجام شود و استفاده از ارزيابي ريسك ممكن است تحت 

يك يا چند روش از ساده تا پيچيده را در بر داشته باشد. فرم ارزيابي و نتايج آن بايد با معيارهاي 
سازي، سازگار باشد. پيوست (الف) رابطه مفهومي بين دسته وسيعي  ريسك ايجاد شده در بخش زمينه

هاي گويايي  دهد و مثال و عوامل حاضر در شرايط ريسك را نشان مي هاي ارزيابي ريسك از تكنيك
  ها چگونه تكنيك ارزيابي ريسك مناسب را براي شرايط خاص انتخاب كنند. آورده است كه سازمان

  در حالت عمومي، تكنيك مناسب بايد مشخصات زير را در خود داشته باشد:
  نظر باشد؛بايد موجه و مناسب براي شرايط يا سازمان مورد  
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 هاي  صورتي فراهم شود كه فهم از ماهيت ريسك را افزايش داده و راه بايد نتايج به
  درمان را مشخص كند؛

 و تحقق پذيرند توانايي داشته باشد. هايي كه قابل رديابي، تكرار بايد در استفاده از راه 

كه  ست. هنگاميداليلي كه براي انتخاب تكنيك بايد آورده شود، مرتبط و مناسب بودن آن ا
شوند، تكنيك استفاده شده و نتايج بايد قابل مقايسه  نتايج حاصل از مطالعات مختلف يكپارچه مي

  باشند.
شوند،  شود و اهداف و حوزه تعريف مي كه تصميم به انجام مديريت ريسك گرفته مي هنگامي

  ند موارد زير باشد:تكنيك ارزيابي بايد انتخاب شود و انتخاب بر اساس معيارهاي كاربردي مان
  .اهداف مطالعه؛ اهداف ارزيابي ريسك تأثير مستقيمي بر تكنيك مورد استفاده خواهد داشت

هاي مختلف تحت اجرا انجام شود، ممكن است  اي بين گزينه مثال، اگر مطالعه مقايسه عنوان به
ييرات اثرپذيري هايي از سيستم كه از تغ هايي با جزئيات كمتر براي قسمت پذيرفته شود كه مدل

 ندارند، انتخاب شوند.

 علّت سطح بااليي از جزئيات نياز به تصميم  گيرندگان. در بعضي از موارد، به نيازهاي تصميم
 ير موارد دانستن موارد عمومي كافي است.در سامناسب است و 

 هايي كه بايد تحليل شوند؛ نوع و طيف ريسك 

 زيابي ريسك در چه سطحي انجام پذيرد بر اساس كه ار بزرگي بالقوه پيامدها؛ تصميم بر اين
انعكاسي از درك اوليه پيامدها است (اگرچه ممكن است از زمان ارزشيابي اوليه تغييراتي ايجاد 

 شده باشد)؛

 اي كه كامل انجام پذيرد  نياز به درجاتي از تخصص، منابع انساني و ديگر منابع. روش ساده
اي كه ضعيف انجام شده است، بنابراين در  ز روش پيچيدهتواند نتايج بهتري داشته باشد ا مي

هايي كه جهت  توان محدوده و اهداف ارزيابي را مشاهده كرد. معموالً، تالش طول فعاليت مي
 ارزيابي ريسك انجام شود بايد با سطح ريسك تحليل شده مطابقت داشته باشد.

 به سطح باالتري از اطالعات و داده ها نياز  ها. بعضي از تكنيك پذيري اطالعات و داده دسترس
 دارند.

 رساني  روز رساني ارزيابي ريسك. ارزيابي ممكن است نياز به اصالح/ به روز نياز به اصالح/ به
 ترند. ها در اين زمينه حساس در آينده داشته باشد و بعضي از تكنيك

 اي و قراردادي. نامه الزامات آيين 
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ها و اطالعات  اطمينان در داده ابع، ماهيت و درجه عدم پذيري من عوامل مختلفي مانند دسترس
  ).2جدول الف .است (در دسترسي و پيچيدگي فعاليت در انتخاب رويكرد ارزيابي ريسك تأثيرگذار 

  
  دسترسي منابع 6- 3

  توانند در انتخاب تكنيك ارزيابي ريسك اثرگذار باشند شامل: ها مي منابع و قابليت
  قابليت تيم ارزيابي ريسك؛مهارت، تجربه، ظرفيت و 

 محدوديت زمان و ديگر منابع در سازماندهي؛ 

  در صورت نياز به منابع خارجي. در دسترسبودجه 

  
  اطمينان ماهيت و درجه عدم  4-6

و تحت  در دسترساطمينان نياز به فهم كيفيت، كميت، كليت اطالعات  ماهيت و درجه عدم 
شرايط ريسك دارد. اين شامل ميزان اطالعات كافي درباره ريسك، منابع و علل، پيامدهاي آنان براي 

ها يا عدم وجود  تواند ناشي از كيفيت پايين داده اطمينان مي است. عدم  در دسترستحقق اهداف 
است تغيير كند، راه آوري اطالعات ممكن  ي باشد. براي مثال، روش جمعضروراعتماد و  هاي قابل داده

استفاده سازمان از آن روش ممكن است تغيير كند، يا سازمان هرگز نتواند روش سازماندهي مناسبي را 
  آوري كند. هاي شناسايي ريسك را جمع تا داده در خود داشته باشد

 در دسترسهاي  تواند در چارچوب مفاهيم بيروني و دروني سازمان باشد. داده اطمينان مي عدم 
هاي تاريخي ممكن  فرد، داده هاي منحصربه اعتماد براي آينده نيستند. براي ريسك اي قابل ميشه پايهه

نفعان مختلف باشد.  هاي قابل دسترس توسط ذي است در دسترس نباشد يا تفاسير متفاوتي از داده
از ارزيابي  اطمينان و درك مفهوم نتايج حاصل انجام ارزيابي ريسك نياز به فهم ماهيت و نوع عدم 

  گيرنده در رابطه باشد. دارد. اين موارد هميشه بايد با تصميم
  

  پيچيدگي 6- 5
مثال در سيستم پيچيده نياز به ارزيابي  عنوان بهتنيده شده باشند.  توانند در هم  ها مي ريسك

صورت مستقل و ناديده گرفتن فعل و انفعاالت  ريسك در سراسر سيستم قبل از بررسي هر قسمت به
است. در موردي ديگر، درمان ريسك در مكاني ديگر بوده و اثراتي را بر فعاليت آن دارد. اثرات 
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پيامدها و وابستگي ريسك نياز به اين فهم دارد كه مديريت ريسك در مكاني ديگر وضعيت غيرقابل 
اتي است براي سازمان بسيار حي  هاي ريسك يا پروفايل ريسك كند. درك پيچيدگي تحمل را ايجاد نمي 

  هاي ارزيابي ريسك را انتخاب كنند. وسيله آن روش و تكنيك تا به
  

   كاربرد ارزيابي ريسك در مراحل چرخه عمر 6-6
اي باشد كه از  اي چرخه ها و محصوالت ممكن است شامل رويه ها، پروژه بسياري از فعاليت

ي ادامه افزار سختگي مفاهيم و تعاريف اوليه شروع شده تا مسير نهايي شامل تخريب و فرسود
  يابد. مي

تواند بر كليه مراحل چرخه عمر اعمال شود و معموالً چندين بار با سطوح  ارزيابي ريسك مي
  گيري در هر مرحله كمك كند. شود تا به تصميم مختلفي از دقت اجرا مي

طلبد.  هاي متفاوتي را مي مراحل مختلف چرخه عمر با توجه به نيازهاي مختلف، تكنيك
شوند، ارزيابي ريسك بايد  ها شناسايي مي كه فرصت مثال در مرحله مفاهيم و تعاريف، زماني عنوان به

  تصميم به ادامه داشتن يا نداشتن رويه بگيرد.
تواند از ارزشيابي مفاهيم  هاي مختلفي در دسترس است، ارزيابي ريسك مي كه گزينه هنگامي

  هاي مثبت و منفي، استفاده كند. سكگيري تعادل در ري جايگزين براي كمك به تصميم
  كند: در طول مراحل طراحي و توسعه ارزيابي ريسك كمك به موارد زير مي

 تحمل هستند؛ هاي سيستم قابل  دهد كه ريسك اطمينان مي  
 شود؛ طراحي فرآيند اصالحي انجام مي  
 مطالعات اثربخشي هزينه؛  
 .اثرات ريسك بر مراحل بعدي چرخه عمر  

هاي  تواند اطالعاتي را فراهم كند تا روش ها ادامه يابد، ارزيابي ريسك مي فعاليتكه  هنگامي
  توسعه در شرايط معمول و بحراني را داشته باشيم.

  
  هاي ارزيابي ريسك انواع تكنيك 7-6

بندي كرد تا به شناخت نقاط  هاي مختلف طبقه توان در شيوه هاي ارزيابي ريسك را مي تكنيك
ها را  بندي آن ها و دسته ها كمك كند. جدول پيوست الف رابطه بين تكنيك با آنقوت و ضعف مرتبط 

  دهد. براي اهداف مشخص نشان مي
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شامل ماهيت ارزيابي  هايي كه در پيوست (ب) بيشتر توضيح داده شده است از تكنيك هركدام
  ها در شرايط مشخص است. ها و راهنمايي براي استفاده از آن آن
  

  هاي ارزيابي ريسك يسه تكنيكمقا: پيوست الف
  

  انواع تكنيك 1الف.
ها در هر مرحله از فرآيند ارزيابي ريسك را در  بندي اول چگونگي استفاده از تكنيك طبقه

  دهد: مراحل زير نشان مي
 شناسايي ريسك؛ 

  تحليل پيامدها؛ –تحليل ريسك 

  ي؛ برآورد احتمال كيفي، نيمه –تحليل ريسكي يا كمكم 

  هاي موجود؛ ارزيابي اثربخشي كنترل –تحليل ريسك 

  برآورد سطح ريسك؛ –تحليل ريسك 

 .ارزشيابي ريسك 

هاي بسيار كاربردي، داراي  براي هر مرحله در فرآيند ارزيابي ريسك، استفاده از روش با واژه
  ).1جدول الف.است (كاربرد يا بدون كاربرد شرح داده شده 

  
  هاي ارزيابي ريسك تكنيكعوامل مؤثّر در انتخاب  2الف.

  شود با شرايط: ها شرح داده مي در بخش بعد ويژگي روش
 هايي كه براي تحليل آن نياز است، پيچيدگي مسئله و روش 

  اطمينان ارزيابي ريسك كه وابسته به ميزان اطالعات در دسترس  ماهيت و درجه عدم
 برآورد اهداف نياز است، آنچهو 

  مانند زمان، سطح تخصص، داده مورد نياز و هزينه،مقدار منابع مورد نياز 

 ي را فراهم ميكند. آيا روش نتايج كم 

در دسترس است كه هر روش  2هاي ارزيابي ريسك در جدول الف. هايي از انواع روش مثال
  هاي بسيار كاربردي، كاربردي و غيركاربردي شرح داده شده است. با واژه
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  رد استفاده در ارزيابی ريسککاربری ابزارهای مو -  ۱جدول الف.

 ها ابزارها و تكنيك

 فرآيند ارزيابي ريسك

 پيوست
 ارزشيابي تحليل ريسك شناسايي

 احتماالت پيامدها ريسك
سطح 
 ريسك

 ريسك

 01ب  SA1  NA2 NA NA NA  ذهني طوفان

 02ب  SA NA NA NA NA منظم مصاحبه منظم و نيمه

 03ب  SA NA NA NA NA دلفي

 04ب  SA NA NA NA NA ليست چك

 05ب  SA NA NA NA  NA  تحليل خطر اوليه

عملكرد مطالعه خطر و 
)HAZOP( 

SA SA A3 A A  06ب 

تحليل خطر و نقاط كليدي 
 )HACCPكنترل (

SA SA NA NA SA  07ب 

 08ب  SA SA SA SA SA  ارزيابي ريسك محيطي

» شود اگر چه مي«ساختار 
)SWIFT( 

SA SA SA SA SA  09ب 

 10ب  SA SA A A A تحليل سناريو

 11ب  A SA A A A تحليل اثرات تجارت

 12ب  NA SA SA SA SA اي تحليل علل ريشه

 13ب  SA SA SA SA SA تحليل اثرات آثار خرابي

 14ب  A NA SA A A  تحليل درخت خطا

 15ب  A SA A A NA تحليل درخت پيشامد

 16ب  A SA SA A A پيامد -تحليل علّت 

 17ب  SA SA NA NA NA  تحليل علّت و معلول

 18ب  A SA A A NAحفاظت هاي  تحليل اليه
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)LOPA( 

 19ب  NA SA SA A A درخت تصميم

 20ب  SA SA SA SA A تحليل قابليت اطمينان انساني

 21ب  NA A SA SA A تحليل پاپيوني

قابليت اطمينان نگهداري 
 مركزي

SA SA SA SA SA  22ب 

 23ب  A NA NA NA NA مدار پنهانيتحليل 

 24ب  A SA NA NA NA تحليل ماركوف

 25ب  NA NA NA NA SA كارلو مونتسازي  شبيه

 26ب  NA SA NA NA SA هاي بيز آمار بيزي و شبكه

 27ب  FN A SA SA A SAمنحني 

 28ب  A SA SA A SA  شاخص بررسي ريسك

 29ب  SA SA SA SA A ماتريس پيامد/احتمال

 30ب  A SA A A A تحليل هزينه/فايده

 ارهيمعگيري چند  تحليل تصميم
)MCDA( 

A SA A SA A  31ب 

  ) كاربردي3غير كاربردي               )2) بسيار كاربردي              1
  

  های انتخاب ابزارهای ارزيابی ريسک ويژگی -  ۲جدول الف.

توانايي 
ايجاد 
نتايج 
 كمي

 ارتباط عوامل مؤثر

 توضيحات

  نوع تكنيك
ارزيابي 
 ريسك

 پيچيدگي

 ماهيت و
درجه 
عدم 
 اطمينان

منابع و 
  ها قابليت
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 هاي جستجوگر روش

 كم كم كم ندارد

فرم ساده از شناسايي ريسك. تكنيكي 
هاي معمول  اطمينان كه ليستي از عدم 

را كه نياز است در نظرگرفته شوند را 
 كند. فراهم مي

 ها ليست چك

 كم باال متوسط ندارد

روش تحليل قياسي ساده كه هدفش 
شناسايي خطر يا وضعيت و 
تواند  پيشامدهاي خطرناك است كه مي

عامل زيان در فعاليت، تأسيسات يا 
 سيستم داده شده باشد.

تحليل خطر 
 اوليه

 هاي پشتيبان روش

 كم كم كم ندارد

آوري نظرات و  اي براي جمع وسيله
ها  بندي آن دستهها و  ارزشيابي آن

ذهني ممكن است  توسط تيم. طوفان
يك يا يك با چند نفر  به با مصاحبه يك

 انجام شده باشد.

مصاحبه منظم 
 ذهني و طوفان

 متوسط متوسط متوسط ندارد

ابزاري براي تركيب نظرات كارشناسان 
كه ممكن است از منابع و اطالعات 

شناسايي شده، برآورد پيامدها و 
سطح ارزشيابي ريسك احتماالت و 

پشتيباني كند. تكنيكي اشتراكي براي 
ايجاد اجماع بين متخصصان است. 

شامل تحليل وابستگي و رأي گيري از 
 متخصصين است.

 تكنيك دلفي
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 متوسط متوسط هيچ ندارد

سيستمي براي به فعاليت گرفتن يك 
تيم براي شناسايي ريسك. معموالً در 

شود.  ميكارگاه ساده شده استفاده 
هاي  معموالً به تحليل ريسك و تكنيك

 پردازد. ارزشيابي لينك مي

ساختار 
SWIFT 
what-if 

 متوسط متوسط متوسط دارد

) HRAارزيابي قابليت اطمينان انسان (
اثرات انسان بر كاركرد سيستم را 

تواند براي  كند و مي بررسي مي
ارزشيابي خطاهاي انساني تأثيرگذار بر 

 شود. سيستم استفاده

تحليل قابليت 
 اطمينان انسان

HRA 

 تحليل سناريو

 متوسط كم متوسط ندارد

خسارتي كه اتفاق افتاده، تحليل 
شود تا علل سهيم در حادثه  مي

شناسايي و چگونگي بهبود سيستم يا 
فرآيند براي جلوگيري از حادثه مشابه 
در آينده بررسي شود. تحليل شامل 

حادثه و هاي موجود در زمان  كنترل
 ها است. چگونگي بهبود كنترل

تحليل علل 
 اي ريشه

 متوسط باال متوسط ندارد

سناريوهاي ممكن آينده كه از تصور يا 
هاي فعلي درنظر  يابي از ريسك برون

شود كه هر  گرفته شده و فرض مي
تواند اتفاق  ها مي كدام از اين سناريو
تواند رسمي يا  بيافتد. اين مي

 يا كيفي باشد.ي، كمي ررسميغ

 تحليل سناريو
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 باال باال متوسط دارد

شوند  مخاطرات شناسايي و تحليل مي
هاي ممكن كه هدف خاصي در  و راه

معرض خطر قرار گيرد، شناسايي 
شود. اطالعات درباره سطح خطر و  مي

ماهيت علل خسارت در سطح خاصي 
شوند تا اندازه  مي بيخطر تركاز 

احتمال آسيب خاصي كه اتفاق 
 گيري شود. افتد، اندازه مي

ارزيابي ريسك 
تيسم 

 متوسط متوسط متوسط ندارد

تحليل چگونگي اثرات ريسك 
اختالالت كليدي بر عمليات سازمان 

هاي مورد  كند و قابليت را فراهم مي
يي و شناسانياز براي مديريت آن را 

 .كند گيري مي اندازه

تحليل اثرات 
 تجارت

 باال باال متوسط دارد

تكنيكي كه با پيشامد نامطلوب آغاز 
هايي كه اين اتفاق  شود و تمام راه مي
كند.  تواند بيافتد را شناسايي مي مي
صورت گرافيكي در نمودار درختي  به

شود. وقتي  منطقي نمايش داده مي
هايي  راه ديبا درخت خطا ايجاد شد،

براي كاهش يا حذف علل/منابع داشته 
 باشد.

تحليل درخت 
 خطا

 متوسط متوسط متوسط دارد

از استدالل استقرايي براي تحليل 
پيشامد مختلف ابتدايي به نتايج ممكن 

 كند. استفاده مي

تحليل درخت 
 پيشامد
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 باال متوسط باال دارد

تركيبي از تحليل درخت خطا و تحليل 
درخت پيشامد است و شامل زمان 

 شامديپ يامدهايپتعلل است. علل و 
 ابتدايي بايد درنظر گرفته شود.

 پيامد- تحليل علّت

 كم كم متوسط ندارد

توانند عوامل سهيم  تأثيري كه مي
توانند در  متعددي را داشته باشد و مي

ي مختلفي جا داشته ها يبند دسته
باشند. عوامل سهيم اغلب در 

ذهني شناسايي شده و در  طوفان
ساختار درختي يا دياگرام استخوان 

 شود. ماهي نمايش داده مي

تحليل علّت و 
 معلول

 تحليل كاركرد
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 متوسط متوسط متوسط دارد

) FMEAاثرات (تحليل آثار شكست و 
تكنيك براي شناسايي مكانيسم و 

. ها است آنو اثرات  حاالت خرابي
موجود است:  FMEAانواع مختلفي از 

FMEA  طراحي كه براي اجزا و
شود، سيستم  محصوالت استفاده مي

FMEA ها كاربرد  كه براي سيستم
ي، كه براي نديفرآ FMEAدارد،

فرآيندهاي ساخت و مونتاژ كاربرد 
 FMEAسرويس و  FMEAدارد. 
ممكن  FMEAافزاري. تحليل  نرم

ريف است با تحليل بحراني براي تع
صورت  اهميت هر حالت شكست به

) FMECA( يكمي، يا نيمه كم كيفي،
ادامه داشته باشد. تحليل بحراني 

تواند بر اساس احتمال حالتي از  مي
خرابي كه در سيستم شكست را ايجاد 

 باحالتكند، يا سطح ريسك همراه  مي
 هاي ريسك باشد. شكست، يا اولويت

FMEA ahd 
FMCEA 

 متوسط متوسط متوسط دارد

هايي كه  روشي براي شناسايي سياست
ها اجرا شود  بايد براي مديريت خرابي

ي، اقتصاد ريپذ دسترستا ايمني، 
عملياتي مورد نياز مؤثّر و كارا تأمين 

 شود.

نگهداري و 
تعميرات براساس 
 قابليت اطمينان



  
  
  
  

  
  209  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

 متوسط متوسط متوسط ندارد

روشي براي شناسايي اشتباهات 
افزار،  پنهاني سختطراحي. شرايط 

؛ افزار يا شرايط تركيبي نهفته است نرم
ممكن است باعث پيشامد  كه

ناخواسته يا مهار پيشامد مورد نظر 
شود كه ناشي از خرابي اجزا نباشد. 

اين شرايط با ماهيت تصادفي و 
قابليت فرار از شناسايي در 

هاي استاندارد  ترين آزمون سخت
ان پنه طيشرا ها مشخص است. سيستم
 تواند عامل فعاليت ناصحيح، مي

 تحليل مدار پنهاني

    

در دسترس نبودن سيستم، تاخير برنامه 
 كاركنانيا حتي مرگ و مصدوميت 

 شود.

ميزان بحران انحرافات مورد ارزيابي 
 گيرد. قرار مي

 

 متوسط باال باال ندارد

 منظور بهفرآيند كلي شناسايي ريسك 
تعريف انحرافات ممكن از عملكرد 

است.  شده گرفتهمورد انتظار يا درنظر 
از سيستم كلمات راهنما استفاده 

كند. حساسيت انحرافات سنجيده  مي
 شود. مي

مطالعات خطر 
 و عملكرد

HAZOP 
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 متوسط متوسط متوسط ندارد

، فعال، پيشگيرانه براي مند نظامسيستم 
تضمين كيفيت محصول، قابليت 

توسط اطمينان و ايمني فرآيندها 
هاي  ي و نظارت ويژگيريگ اندازه

ها  مخصوص كه نياز است حدود آن
 باشد. شده مشخص

تحليل خطر و 
نقاط كليدي 

كنترل 
HACCP 

 ها ارزيابي كنترل

 متوسط متوسط متوسط دارد

ناميده (ممكن است تحليل مانع نيز 
ها را  ها و اثربخشي آن شود). كنترل

 كند. ارزشيابي مي

تحليل 
هاي  اليه

 حفاظتي

 متوسط باال متوسط دارد

روش نموداري ساده براي تشريح و 
هاي ريسك از خطر تا نتايج  تحليل راه

تواند آن را  ها. مي و بررسي كنترل
تركيبي از منطق درخت خطا  عنوان به

كنند (به  كه علل پيشامد را تحليل مي
) و درخت ونيپاپ يها گرهكنندگي از 

 كند. پيشامد كه پيامدها را تحليل مي

تحليل پاپيوني

 هاي آماري روش

 باال كم باال دارد

ي اوقات تحليل گاه تحليل ماركوف،
شود، معموالً در  فضا ناميده مي- حالت

ي پيچيده تعميرپذير ها دستگاهتحليل 
تواند حاالت  شود كه مي استفاده مي

مختلفي موجود باشد، شامل حاالت 
 تخريب مختلف.

تحليل 
 ماركوف
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 باال كم باال دارد

سازي براي ايجاد تغييرات  اين شبيه
گسترده در نتايج سيستم با تغييرات در 

ها، كه  سيستم، براي تعدادي از ورودي
ي دارد ا شدههر ورودي توزيع تعريف 

ها  ها و خروجي و مرتبط شدن ورودي
با يك رابطه مشخص باشد. تحليل 

تواند براي مدل مشخص كه رابطه  مي
ت صور هاي مختلف به بين ورودي

رياضي تعريف شده است، استفاده 
توانند بر اساس  ها مي شود. ورودي

 و تيماهانواع توزيع مختلف مطابق 
اطمينان باشد. براي ارزيابي  عدم 

ريسك، معموالً توزيع مثلثي يا بتا 
 شود. استفاده مي

 كارلو مونتتحليل 

 باال كم باال دارد

ها  ي از دادهريگ بهرهروش آماري كه با 
قبل از توزيع براي ارزيابي احتمال 

كند. تحليل بيز  نتايج استفاده مي
نتايج قبل از توزيع  دقت بهبستگي 

براي استنباط دقت نتايج دارد. مدل 
هاي بيز علل و آثار را در  شبكه
هاي مختلف با گرفتن روابط  دامنه

هاي مختلف براي  احتمالي از ورودي
 كند. ميگرفتن نتيجه استفاده 

 تحليل بيز
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  هاي ارزيابي ريسك تكنيك: پيوست ب
  

  1ذهني طوفان 1ب.
  

  بررسي اجمالي 1- 1ب.
با دانش تشويق و تحريك جريان آزاد گفتگو ميان گروهي از افراد روشي براي ذهني  طوفان

گيري و/يا  هاي تصميم ها، معيار براي شناسايي حاالت خرابي بالقوه و مخاطرات، ريسك كافي
صورت سطحي براي هر نوع مباحثه  اغلب به »ذهني طوفان«هايي براي درمان است. اصطالح  فعاليت

هايي مخصوص و در تالش براي اين  ذهني صحيح شامل تكنيك شود. اگرچه طوفان گروهي استفاده مي
  ر افراد با افكار و اظهارات ديگران در گروه تضمين شود.تصواست كه 

دادن  ج بودن آغاز بحث، سوقتسهيالت مؤثّر در اين تكنيك بسيار مهم است و شامل مهي
ها (معموالً بسيار پر جنب  هاي مرتبط ديگر و تسخير موضوعات ناشي از بحث اي گروه در زمينه دوره

  ).شود ميو جوش 
  

  كاركرد 1- 2ب.
هاي ارزيابي ريسك كه در زير توضيح داده شده  تواند در ارتباط با روش ذهني مي فانطو

در هر مرحله از فرآيند مديريت ريسك و از  خالقانهاستفاده شود يا به تنهايي براي تشويق تفكر 
هاي سطح باال كه موضوعات شناسايي شده  چرخه عمر سيستم استفاده شود. ممكن است در بحث

  تر يا در سطح جزئيات براي مسائل خاصي استفاده شود. هاي دقيق ررسياست، براي ب
 ي مفيد است كه بخواهيمخصوص زمان ذهني تاكيد شديدي بر تصورات دارد. بنابراين به طوفان

كه  هنگاميرا بررسي كنيم و يا وجود ندارد آن اي ه هاي جديد كه داده شناسايي ريسك تكنولوژي
  ياز است.ن مسائلحل جديد براي  راه

  

  ها ورودي 1- 3ب.
سازمان، سيستم، فرآيند يا كاربردهايي كه بايد مورد ارزيابي ي كه در خصوص تيمي از افراد

  ، دانش كافي داشته باشند.قرار گيرند
                                                 
1- Brainstorming 
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  فرآيند 1-4ب.
تر با  ذهني رسمي ساختاريافته تواند رسمي يا غيررسمي باشد. طوفان ذهني مي طوفان

ابزارهاي ي داراي اهداف و نتايج تعريف شده، همراه با  و جلسه ن شدهتعييكنندگان از پيش  شركت
ذهني غيررسمي ساختاريافتگي كمتر و اغلب بدون طرح  است. طوفان پيشنهاديارزشيابي نظرات 

  هستند.
  در فرآيند رسمي:

 كند؛ هاي فكري و مفاهيم مناسب را قبل از جلسه آماده مي مسئول جلسه فعاليت 

 شوند؛ و قوانين شرح داده مي اهداف جلسه تعريف 

 هاي  كند و هر شخصي به بررسي ايده اي از افكار را شروع مي مسئول جلسه سلسله
در اين نقطه هيچ  .پردازد عنوان بسياري از مسائل كه ممكن است مي شناسايي شده به

يا چگونگي معناي اظهارات،  شوندبحثي در مورد چيزهايي كه بايد يا نبايد در ليست 
  ها قابل ها تمايل به مهار جريان آزاد تفكر را دارند. كليه ورودي ندارد زيرا اين وجود

كند و  سرعت حركت مي گيرند و گروه به مورد نقد قرار نمي كدام يچپذيرش هستند و ه
 ها به سمت تفكرات جانبي برود؛ دهد ايده اجازه مي

 د، مسئول جلسه بايد منحرف شاز موضوع اصلي يا  كننده كسلموضوع بحث كه  هنگامي
گوناگون  هاي ايدهاي از  قرار دهد. ايده اين است كه مجموعه يافراد را در مسير جديد
 كنيم. آوري هاي بعدي جمع ممكن را براي تحليل

 

  ها خروجي 1-5ب.
بستگي به مرحله فرآيند مديريت ريسك دارند براي مثال در مرحله شناسايي،  ها خروجي

  هاي موجود باشد. ها و كنترل ي از ريسكتواند ليست ها مي خروجي
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 1-6ب.
  :موارد زير است ذهني شامل نقاط قوت طوفان

 رات كه يتهيكند؛ هاي جديد كمك مي حل ها و راه ه شناسايي ريسكبج تصو  
 كند؛ نفعان كليدي است و از اين رو به ارتباط كامل كمك مي شامل ذي  
  براي اجرا است.نسبتاً سريع و آسان  
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  :موارد زير است ها شامل محدوديت
 كنندگان ممكن است فاقد مهارت و دانش كافي در جهت همكاري مؤثّر باشند؛ شركت  
  است و كليه  دشوارچون نسبتاً بدون ساختار است، نشان دادن جامع بودن فرآيند بسيار

  هاي بالقوه بايد شناسايي شوند. ريسك
 شوند، پويايي گروه خاصي كه افرادي  بر بحث حاكم مي ديگران كه يممكن است هنگام

ذهني  تواند با طوفان با نظرات ارزشمند در آن قرار دارند مسكوت بماند. اين مي
ذهني  ها يا تكنيك گروه اسمي، حل شود. طوفان كامپيوتري، استفاده از چت فروم

شخصي و سياسي نام هم برگزار شود، بنابراين از مسائل  تواند بدون كامپيوتري مي
توانند موجب جلوگيري از جريان آزاد عقايد شوند. در تكنيك  كه ميكند  اجتناب مي

شود و سپس گروه درباره آن بحث  نام به مدير منتقل مي گروه اسمي نظرات بدون
 كند. مي

  
  1ساختاريافته مصاحبه ساختاريافته يا نيمه 2ب.

  

  بررسي اجمالي 2- 1ب.
از سؤاالت شامل هاي  م اي از فر در مصاحبه ساختاريافته، شخص مصاحبه شونده با مجموعه

از و شناسايي ريسك گيرد و مصاحبه شونده را به مشاهده شرايط  آماده شده مورد پرسش قرار ميقبل 
و مشابه است، براي گفتگو نيز به ترتيبي ساختاريافته  كند. مصاحبه نيمه نماهاي مختلف تشويق مي

  .دهد آزادي عمل بيشتري را در اختيار قرار ميآيند،  بررسي موضوعاتي كه پيش مي
  

  كاركرد 2- 2ب.
ساختاريافته زماني مفيد است كه گردآوري افراد براي جلسات  هاي ساختاريافته و نيمه مصاحبه

نباشد.  گروه مناسب اعضايعلّت شرايط يا  يا جريان آزاد بحث در گروه به باشدذهني دشوار  طوفان
شوند كه  هاي موجود استفاده مي كنترل اثربخشيها يا ارزيابي  اغلب براي شناسايي ريسكاين روش 

در هر مرحله از پروژه يا فرآيند استفاده  توان همچنين از اين روش ميبخشي از تحليل ريسك است. 
  ارزيابي ريسك شوند.ي  مرحلهوارد بتوانند نفعان  كند تا ذي . اين تكنيك ابزاري را فراهم ميكرد

                                                 
1- Structured or Semi-Structured Interviews 
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  ها ورودي 2- 3ب.
  :موارد زير است ها شامل ورودي
  از اهداف مصاحبه؛ واضحتعريف  
 اند؛ نفعان مرتبط انتخاب شده از مصاحبه شوندگان كه از ذي يليست  
 اي از سؤاالت آماده شده. مجموعه 

  
  فرآيند 2-4ب.

گر ايجاد شده است. سؤاالت بايد تا حد  اي از سؤاالت مرتبط، براي راهنمايي مصاحبه مجموعه
را واحدي موضوع  صرفاً، ساده، در زبان مناسب براي مصاحبه شونده باشند و 1استداللي و آزادممكن 

  بيشتر، آماده شوند. يجستجو جهتسؤاالت ممكن در رويه پرسشنامه بايد پوشش دهند. همچنين 
شود،  كه جزئيات بررسي مي  هنگامي شود. شونده مطرح مي سپس سؤاالت با فرد مصاحبه

  نشود. »هدايت«احبه شونده صباشند. بايد مراقب بود م استداللي و آزادسؤاالت بايد 
هايي را در بررسي  پذيري درنظرگرفته شوند تا فرصت اي از انعطاف ها بايد با درجه پاسخ

  ها عالقه دارد. كه مصاحبه شونده به آنهايي فراهم كنند  زمينه
  

  ها خروجي 2-5ب.
  نفعان درباره موضوع هدف مصاحبه است. ديدگاه ذي ها شامل خروجي

  ها نقاط قوت و محدوديت 2-6ب.
  :موارد زير است نقاط قوت مصاحبه ساختاريافته شامل

 زمان داشته دهد كه براي تفكر بر روي موضوع  مصاحبه ساختاريافته به افراد اجازه مي
  باشند؛

 تر بررسي شود؛ دهد كه موضوع عميق يك اجازه مي به ارتباط يك  
 ذهني كه گروه كوچك  مصاحبه ساختاريافته اين توانايي را دارد تا نسبت به طوفان

  نفعان را استفاده كند. كند، تعداد بيشتري از ذي مرتبطي را انتخاب مي

                                                 
1- open-end  سؤاالتي كه جواب آن منحصر به انتخاب جواب صحيح از ميان چند گزينه محدود نيست. سؤاالت

 شود. تشريحي كه بصورت استداللي و خالقانه پاسخ داده مي
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  :موارد زير است ها شامل محدوديت
  دست آورد؛ گوناگون را از اين راه به نظرات بر است تا بسيار زمان گر تسهيلبراي  
 ؛ندرو از ميان نمي ،شوند تحمل مي اه از طريق بحث تعصب  
 رات كه از ويژگي ١رهاسازيشود. ذهني است در اين روش حاصل نمي هاي طوفان تصو 

  
  2تكنيك دلفي 3ب.

  
  بررسي اجمالي 3- 1ب.

گروهي از متخصصان  نظراتدست آوردن اجماع قابل اطمينان از  اي براي به تكنيك دلفي رويه
 ،شود ذهني استفاده مي صورت گسترده براي هر صورت از طوفان است. هرچند اين اصطالح اغلب به

صورت صحيح فرموله شده باشد، اين است كه متخصصين  اما ويژگي اساسي تكنيك دلفي، اگر به
كارشناسان در طول ساير در حالي كه به نظرات  ،كنند نام و جداگانه بيان مي ود را بدوننظرات خ

  پيشرفت فرآيند دسترسي دارند.
  

  كاركرد 3- 2ب.
تواند در هر مرحله از  كه اجماع نظرات متخصصين مورد نياز است، تكنيك دلفي مي هنگامي

  فرآيند مديريت ريسك يا چرخه عمر سيستم استفاده شود.
  

  ها ورودي 3- 3ب.
  است. هايي كه براي اجماع نياز  اي از فعاليت مجموعه

  
  فرآيند 3-4ب.

يكديگر را شوند. متخصصين  ساختاريافته سؤال مي گروهي از متخصصين با پرسشنامه نيمه
  ، بنابراين نظرات مستقل است.مالقات نمي كنند

  :موارد زير است رويه شامل
                                                 
1- Triggering 
2- Delphi Technique 
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  پايش فرآيند دلفي؛تشكيل تيم براي تحت نظر گرفتن و  
 تواند يك يا چند پنل از متخصصين باشد)؛ (مي ينانتخاب گروهي از متخصص  
 ايجاد پرسشنامه دور اول؛  
 پرسشنامه؛ آزمون  
 صورت جداگانه؛ فرستادن پرسشنامه به اعضاي پنل به  
 به صورت چرخشي  مجدداً بهها تحليل و تركيب شوند و  اطالعات دور اول پاسخ

  برگردانده شوند؛اعضاي پنل 
 حاصل شود.نهايي شود تا اجماع  دهند و فرآيند تكرار مي ها پاسخ مي اعضاي پنل 

 

  ها خروجي 3-5ب.
  همگرايي درمورد اجماعي كه در دست جريان است.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 3-6ب.

  :موارد زير است نقاط قوت شامل
 با عموميت كم به احتمال بيشتري بيان  نظراتنام است،  ها بدون ديدگاه كه با توجه به اين

  شود؛ مي
 ها برطرف  تسلط شخصيت سئلهها داراي وزن برابر است، م ديدگاه از آنجايي كه

  شود؛ مي
 دسترسي به مالكيت نتايج وجود دارد؛  
  جمع شوند.واحدي در مكان و الزم نيست افراد در زمان  

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
 ر است.ب فشرده و زمان يكار  
 ند.شرح دههايشان  در نوشته واضحصورت  بهرا افكار خود بايد كنندگان  شركت 
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  1ها ليست چك 4ب.
  

  بررسي اجمالي 4- 1ب.
ها هستند كه معموالً از تجربيات  ها يا كنترل خرابي ها ليستي از مخاطرات، ريسك ليست چك

  هاي گذشته است. خرابيشوند كه ناشي از نتايج ارزيابي ريسك يا نتايج  ايجاد مي
  

  كاركرد 4- 2ب.
ها استفاده  كنترل اثربخشيها يا ارزيابي  تواند براي شناسايي مخاطرات و ريسك ليست مي چك

توانند به  ها مي توانند در هر مرحله از چرخه محصول، فرآيند يا سيستم استفاده شوند. آن ها مي شود. آن
كه دارند زماني بيشترين كارايي را اما  ،ك استفاده شوندارزيابي ريس هاي ساير تكنيكعنوان بخشي از 

  خالقانهاستفاده شود تا بررسي كند كه همه جوانب پوشش داده شده است.تكنيك يكي ازبعد از 
  

  ها ورودي 4- 3ب.
هاي مرتبط و ترجيحاً معتبر كه  ليست اطالعات قبلي و تخصص بر روي موضوع، مانند چك

  وند.تواند انتخاب يا ايجاد ش مي
  

  فرآيند 4-4ب.
  به شرح زير است: يهرو
 شود؛ فعاليت تعريف مي حيطه  
 نياز دهدپوشش طور كافي حيطه مورد نظر را  شود كه به زماني انتخاب ميليست  چك .

ليست كنترل  دقت براي اهداف انتخاب شوند. براي مثال چك ها به ليست است كه چك
  ؛كرديا ريسك جديد استفاده توان براي شناسايي مخاطرات  نميرااستاندارد 

 كند و وجود  را طي مياز فرآيند يا سيستم  جزليست هر  چكاستفاده كننده از  يا تيم فرد
 كند. ليست را بررسي مي هاي موجود در چك آيتميا عدم وجود 

  

                                                 
1- Check-Lists 
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  ها خروجي 4-5ب.
خروجي آن كه در كدام مرحله از فرآيند مديريت ريسك از اين ابزار استفاده كنيم،  بسته به اين

ها  هاي ناكافي يا ليست ريسك تواند ليست كنترل . به عنوان مثال خروجي ميتواند متفاوت باشد مي
  باشد.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 4-6ب.

  :موارد زير است ليست شامل نقاط قوت چك
 غير متخصص استفاده شود؛افراد تواند توسط  مي  
  ها را براي استفاده  اي از تخصص مناسب طراحي شده باشد، طيف گستردهطور  بهاگر

  كند؛ آسان در سيستم تركيب مي
 شوند. فراموش نمي مسائلسادهكند كه  اين تكنيك تضمين مي  

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
  رات در شناسايي ريسكاين روشها دارند؛ تمايل به مهار تصو  
  يا  »هاي معلوم نادانسته«نه  دهد  را مورد خطاب قرار مي«  هاي معلوم دانسته«اين روش

  .»هاي نامعلوم نادانسته«
 كند. را تشويق مي »١ها تيك زدن گزينه«رفتار  اين روش  
  مسائلي را كه آسان ديده ممكن است ، بنابراين استمشاهدات اين روش بر پايه

 .را ناديده بگيردشوند  نمي

 

  PHA(2( يهتحليل خطر اول 5ب.
  

  بررسي اجمالي 5- 1ب.
PHA شناسايي مخاطرات و شرايط خطرناك و  آن كه هدفاست ساده قياسي  روش تحليل
  .موجود شودتواند منجر به خسارت براي فعاليت، تأسيسات يا سيستم  است كه مي پيشامدهايي

  

                                                 
1- Tick The Box 
2- Preliminary Hazard Analysis 
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  كاركرد 5- 2ب.
كه اطالعات كمي در مورد جزئيات  شود هنگامي معموالً در مراحل اوليه توسعه پروژه انجام مي

تواند پيشرو در مطالعات بيشتر باشد يا اطالعات براي  اغلب مي .فعاليت وجود داردطراحي يا رويه 
ها  بندي مخاطرات و ريسك تواند براي اولويت مي اين روشمشخصات طراحي سيستم فراهم كند. 

در مواقعي استفاده شود كه استفاده از هاي موجود مؤثّر باشد يا  هاي بيشتر در تحليل سيستم براي تحليل
  .هاي گران مجاز نيست نيكتك

  
  ها ورودي 5- 3ب.

  :موارد زير است ها شامل ورودي
 اطالعات در مورد سيستم كه بايد مورد ارزيابي واقع شوند؛ 

 .مانند جزئيات طراحي سيستم كه در دسترس و مرتبط هستند  
  

  فرآيند 5-4ب.
شامل مشخصاتي اند  هايي كه فرموله شده ليست مخاطرات و شرايط خطرناك عمومي و ريسك

  مانند:
 هاي آنان؛ شوند و واكنش موادي كه استفاده يا توليد مي 

  ؛شود ميتجهيزاتي كه استفاده 

 عوامل محيطي؛ 

 ؛چيدمان 

 .رابطه ميان اجزاي سيستم، غيره 

ها  ريسكبراي شناسايي ها ممكن است  ناخواسته و احتماالت آن پيشامدتحليل كيفي پيامدهاي 
  هاي بيشتر، انجام شود. ارزيابي جهت

PHA شناسايي رسانيشود تا مخاطرات جديد  روز به ونبايد در طي مراحل طراحي، ساخت، آزم
هاي گوناگون مانند  تواند از راه دست آمده مي شود. نتايج به انجامو در صورت نياز اطالحات شوند 

  جدول يا درخت ارائه شوند.
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  ها خروجي 5-5ب.
  :موارد زير است ها شامل خروجي
 ها؛ ليست مخاطرات و ريسك  
 هاي كنترل، مشخصات طراحي يا درخواست ارزيابي  پذيرش، توصيه برايهايي  توصيه

 با دقت بيشتر.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 5-6ب.

  :موارد زير است نقاط قوت شامل
  اطالعات موجود، استفاده شوند؛ محدود بودناين قابليت را دارند تا هنگام  
  دهد كه ريسك خيلي سريع وارد چرخه عمر سيستم شود. اجازه مياين روش  

  ها شامل: محدوديت
 PHA كند؛ اين روش جامع نيست، اطالعات دقيق در  فقط اطالعات اوليه را فراهم مي

 كند. مورد خطرات و چگونگي جلوگيري از آنان را مشخص نمي

  
  HAZOP 6ب.

  
  بررسي اجمالي 6- 1ب.

HAZOP مند طرح يا  و نظام منظماست و بررسي  1مطالعه خطر و عملكرد نام مخفف از
محصول، فرآيند، رويه يا سيستم موجود است. تكنيكي براي شناسايي ريسك براي افراد، تجهيزات، 

حلي براي درمان  رود، در صورت امكان، راه محيط و/يا اهداف سازمان است. از تيم مطالعه انتظار مي
  ريسك فراهم كنند.

در كه تكنيك كيفي است بر اساس استفاده از كلمات راهنما بنا شده است  HAZOP فرآيند
مقاصد طراحي و يا شرايط عملياتي كه در هر مرحله از طراحي، فرآيند، رويه يا سيستم كه قابليت 

  پذيرد. اي از جلسات صورت مي اي در مجموعه توسط تيم چندرشته اًحصول را ندارد. عموم

                                                 
1- Hazard and Operability Study 
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HAZOP مشابه FMEA  در شناسايي حاالت شكست فرآيند، سيستم يا رويه و علل و
نتايج ناخواسته و انحراف  يمت HAZOPدر در اين است كه روش ها است. تفاوت اين دو  پيامدهاي آن

با  FMEAكه  ، در صورتيرسد مياز نتايج طراحي را درنظر گرفته و به داليل ممكن و حاالت خرابي 
  شود. از ميشناسايي حاالت خرابي آغ

  
  كاركرد 6- 2ب.

هاي شيميايي ايجاد شد اما در ادامه بر انواع ديگر  در ابتدا براي تحليل سيستم HAZOPتكنيك
ها و  هاي مكانيكي و الكتريكي و رويه ها شامل سيستم هاي پيچيده بسط يافت. اين ها و فعاليت سيستم
  بازنگري قراردادهاي قانوني است.افزاري و حتي تغييرات سازماني و طراحي و  هاي نرم سيستم

تواند با كليه حاالت انحراف از مقاصد طراحي تا كمبودهاي طراحي، اجزا،  مي HAZOPفرآيند
  هاي انساني را شامل شود. هاي طراحي و فعاليت رويه

كه بر ابزارهاي  افزارها كاربرد دارد. هنگامي صورت گسترده در بررسي طراحي نرم بهاين روش 
شود (تحليل  شناخته مي CHAZOPشود بنام  اي اعمال مي هاي رايانه ي كنترل و سيستمايمني حيات

  كنترل خطرات و عملكرد يا تحليل عملكرد يا خطرهاي كامپيوتر).
كه نمودار كامل از  افتد، هنگامي معموالً در مرحله طراحي جزئيات اتفاق مي HAZOPمطالعات 

اما تغييرات در طراحي هنوز امكان داشته باشد. در هر صورت  ،فرآيند مورد نظر در دسترس باشد
اي، براي هر مرحله از توسعه جزئيات در طراحي استفاده كرد. مطالعات  رويكرد مرحله باتوان،  مي

HAZOP ا نياز به تغييرات در اين مرحله گران است. ،تواند در دوره فعاليت سيستم نيز انجام شود ميام  
  

  ها ورودي 6- 3ب.
شامل اطالعات موجود در مورد سيستم، فرآيند يا  HAZOPهاي اساسي در مورد  ورودي

تواند شامل:  ها مي شود و اهداف و عملكرد مشخصات طراحي است. ورودي ي كه بررسي ميا رويه
، 1چيدمانهاي  هاي رويه كار، نمودارهاي كنترل فرآيند و منطق، نقشه ها، برگه مشخصات، برگه نقشه

ها  ورودي ،افزاري غيرسخت HAZOPبرايداري و عملكرد و رويه خدمات اضطراري باشد. رويه نگه
. براي مثال، باشدكاركرد و اجزاي سيستم يا رويه تحت مطالعه  كننده مستندات تشريحتواند شامل  مي

                                                 
1- Layout Drawings 
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نويس قراداد يا حتي  نمودارهاي سازماندهي و يا پيشو ها  تواند شامل تشريح نقش ها مي ورودي
  نويس رويه باشد. پيش

  
  فرآيند 6-4ب.

HAZOP ،»و مشخصات فرآيند، رويه يا سيستم مورد مطالعه را گرفته و هر قسمت را  »طراحي
تواند اتفاق بيافتد و علل بالقوه و  انحرافات از عملكرد درنظرگرفته شده كه مي كندتا بررسي مي
هر قسمت از سيستم، فرآيند يا رويه در  مند كه بررسي نظامين با ا را شناسايي كند. احتمالي پيامدهاي

. كلمات راهنما آيد دست مي بهتغييرات پارامترهاي كليدي توسط كلمات راهنما مناسب پاسخ به 
صورت خاص تعريف شود و يا از كلمات عمومي كه در كليه  تواند براي سيستم، فرآيند يا رويه به مي

اي از كلمات راهنما معمول كه در  نمونه 1شود استفاده شود. جدول ب. حاالت انحراف مطرح مي
خيلي «، »خيلي زود«دهد. از كلمات راهنما مشابهي مانند  شود را ارائه مي هاي فني استفاده مي سيستم

فعاليت « ،»هدف اشتباه«، »جهت اشتباه« ،»خيلي كوتاه«، »خيلي بلند«، »خيلي كم«، »خيلي زياد«، »دير
  توان در شناسايي حاالت خطاهاي انساني بهره برد. مي »اشتباه

  شامل: HAZOPمراحل معمول در مطالعه
 هاي الزم تا مطالعات  تعيين فرد با اختيارات و مسئوليتHAZOP  را شكل دهد و

  اطميناني جهت كامل بودن مطالعات داشته باشد؛
 مطالعه؛ يطهتعريف اهداف و ح 

  راهنما براي مطالعات؛تعيين مجموعه از كليدها يا كلمات 

  تعريف كردن تيم مطالعهHAZOPاي و بايد تركيبي از پرسنل  ؛ اين تيم معموالً چندرشته
فني و طراحي با تخصص فني مناسب براي ارزشيابي اثرات انحراف از طراحي اوليه يا 

كه مستقيماً در طراحي باشد شود كه تيم شامل افرادي  طراحي موجود باشد. پيشنهاد مي
 دارند.نتم و يا فرآيند حضور سيس

 .جمع آوري مستندات مورد نياز  
  شود: هاي زير تسهيل مي كارگروهي با فعاليت

 ها يا فرآيندهاي فرعي  تجزيه سيستم، فرآيند و يا روش به اجزاي كوچكتر يا زير سيستم
 تر باشد. يا اجزاي فرعي تا مطالعه محسوس
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  بررسي اهداف طراحي براي هر زير سيستم، فرآيند فرعي يا اجزاي فرعي و سپس براي
هر آيتم در زير سيستم، اجزا كلمات راهنما را بترتيب اعمال كرده تا قياس منطقي 

 پذير باشد. نتايج نامطلوب امكان سرمنشاانحراف و 

  د بررسي شود و آن در هر مور پيامدهايهر كجا نتيجه نامطلوب شناسايي شد، علل و
اثرات در صورت اتفاق  تسكيني براي درمان و يا جلوگيري از اتفاق و يا هايپيشنهاد

 ها داشته باشيم. آن

 ها. ها و بررسي اقدامات خاص در جهت شناسايي ريسك مستند كردن بحث 

 
  HAZOPمثالی از کلمات راهنما در  - ۱جدول ب.

  تعريف  اصطالح
No or notوجود نداردشود يا شرايط مورد نظر  هيچ قسمتي از نتايج مورد نظر تأمين نمي 

More (higher)يابد ها يا شرايط عملياتي افزايش مي ت در خروجيميك  
Less(lower)يابد ت كاهش ميميك  
As well asيابد (به عنوان مثال مواد اضافه شده) ت افزايش ميميك  

Part of (به عنوان مثال يك يا دو مولفه در تركيب)يابد  ت كاهش ميميك  
Reverse/opposite(به عنوان مثال جريان برگشتي) مخالف  

Other thanشود، بعضي موارد كامالً متفاوت اتفاق  هيچ قسمت از مقاصد حاصل نمي
  افتد. مي

Compatibilityمواد؛ محيط زيست  
  شوند: ميكلمات راهنما براي پارامترهايي مانند استفاده 

 مشخصات فيزيكي ماده يا فرآيند  
 شرايط فيزيكي مانند دما، سرعت  
 جايي اطالعات) اي از سيستم يا طراحي (به عنوان مثال جابه مقاصد مشخص مولفه  
 هاي عملياتي جنبه  
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  ها خروجي 6-5ب.
تواند شامل: كلمات  شود. اين مي در هر بررسي ثبت مي آيتمبراي هر  HAZOP هجلسصورت

با آن مواجه  مسائلي كههايي كه در شناسايي  ، انحراف، علل ممكن، فعاليتشود راهنمايي كه استفاده مي
  ها باشد. هاي اشخاص در فعاليت شويم و مسئوليت مي

  افي بايد ارزشيابي شود.تواند صادق باشد، بنابراين ريسك هر انحر ها نمي براي هر انحرافي اين
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 6-6ب.
  مزايا زير را در بر خواهد داشت: HAZOPتحليل 
 مند و كامل سيستم، فرآيند يا رويه؛ آوردن ابزاري براي بررسي نظام فراهم  
 ها قابليت اين را دارد كه  اي است كه تجربه واقعي عملياتي آن تيم چندرشته  شامل

 را انجام دهند؛ درمانياقدامات 

 كند؛ ريسك را توليد مي درمانحل و اقدامات  راه 

 ها قابل كاربرد است؛ ها، فرآيندها و رويه اي از سيستم در طيف گسترده 

  دهد؛ خطاهاي انساني مالحظاتي صريح را ارئه مي پيامدهايبراي علل و 

 به نمايش شود كه تالش صورت گرفته را  مدرك نوشته شده از رويه پروژه آماده مي
 گذارد. مي

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
 و بنابراين گران باشد؛ بر زمانتواند خيلي  تحليل جزئيات مي 

 .تحليل دقيق نياز به سطح بااليي از مستندات يا مشخصات سيستم، فرآيند و رويه دارد 

 بپردازد  هاي اساسي فرض حلي براي جزئيات تاكيد كند تا به بررسي پيش تواند بر راه مي
 )؛تسكين يابدتواند با رويكرد فازي  (اگرچه، اين مي

 تر يا  بر موضوعات وسيع هتواند بر موضوعات جزئي طراحي تمركز كند و ن ها مي بحث
 خارجي؛

 ها و اهداف تعريف شده  هاي طراحي، مقاصد طراحي، حوزه اين روش با پيش فرض
 براي تيم محدود شده است؛

 است تا  دشوارسته به تخصص طراحان است و اين بسيار صورت شديد واب فرآيند به
 شوند را شناسايي كنند. ي كه مانع از رسيدن به اهداف طراحي ميمسائل
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  سند مرجع 6-7ب.
IEC 61882, Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide 

  
  HACCP(1تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني ( 7ب.

  
  بررسي اجمالي 7- 1ب.

و ايجاد  مخاطره) ساختاري براي شناسايي HACCPتحليل خطر و نقاط كنترل بحراني (
و نگهداري  مخاطرهاظت در برابر فهاي مرتبط فرآيند براي ح هاي در محل در كليه قسمت كنترل

ها  تضمين حداقل شدن ريسك HACCPكند. هدف  قابليت كيفيت و ايمني محصوالت فراهم مي
  ها در طول فرآيند و نه از طريق بازرسي محصول نهايي است. رلكنت توسط

  
  كاركرد 7- 2ب.

HACCP  ايجاد شد. در حال حاضر توسط  2ناسابراي تضمين كيفيت غذايي برنامه فضايي
هاي فيزيكي، شيميايي  هايي كه در هر مرحله از زنجيره غذايي دخالت دارند براي كنترل ريسك سازمان

شود. اين روش همچنين در توليدات دارويي و صنايع  بيولوژيك غذايي استفاده ميهاي  يا آلودگي
تواند كيفيت محصول را تحت تأثير  پزشكي گسترش يافته است. اصل شناسايي چيزهايي است كه مي

قرار دهد و نقاطي را در فرآيند تعريف كند كه پارامترهاي بحراني بتوانند پايش و مخاطرات كنترل 
  هاي سيستمي ديگر عموميت داد. تواند به ديگر تكنيك شوند و مي

  
  ها ورودي 7- 3ب.

HACCP  بر كيفيت،  موثرجريان يا نمودار فرآيند و اطالعات مخاطرات  اساسياز نمودار
ها و  شود. اطالعات مخاطرات و ريسك آن ايمني يا اطمينان محصول يا خروجي فرآيند آغاز مي

  هستند. HACCPد ورودي براي توانند كنترل شون هايي كه مي راه
  

                                                 
1- Hazard Analysis and Critical Control Points 
2- NASA 
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  فرآيند 7-4ب.
HACCP :شامل هفت اصل است  

 شناسايي خطرات و تدابير پيشگيرانه مرتبط با آن خطرات؛  
 تواند كنترل يا حذف شوند (نقاط كنترل بحراني  تعيين نقاطي از فرآيند كه مخاطرات مي

  ؛١)CCPsيا 
  برقراري حدود بحراني كه براي كنترل مخاطرات نياز است؛ هرCCP  بايد به پارامترهاي

  خاص خود براي اطمينان از كنترل خطر عمل كند.
  برقراري سيستم پايش براي هرCCP در فواصل زماني تعريف شده؛  
 برقراري اقدامات اصالحي اگر فرآيند خارج از محدوده ايجاد شده باشد؛  
  ؛هاي اعتباري رويهبرقراري  
 .ايجاد مستندسازي و حفظ مدارك براي هر مرحله 

 

  ها خروجي 7-5ب.
  است. HACCPهاي تحليل خطر و طرح  ثبت مستندات شامل برگه

  هاي ليست تحليل خطر براي هر مرحله از فرآيند: برگه
 شوند؛ تواند در اين مرحله شناسايي شده، كنترل شده يا از كنترل خارج  خطراتي كه مي  
  چگونگي ايجاد ريسك مهم توسط مخاطرات (بر پايه پيامدها و احتماالت از تركيب

  تجربيات، داده و ادبيات تكنيكي)؛
 ؛اجرا توجيه براي اهميت  
  ؛هطراخمتدابير پيشگيرانه ممكن براي هر  
 شود. چگونگي پايش يا تدابير كنترلي كه در اين مرحله اجرا مي 

ضمين كنترل مشخصات طراحي، محصول، فرآيند يا ي كه بايد براي تاي رويه HACCPطرح 
  :CCPهاست و هر  CCPكند. طرح شامل ليستي از  رويه ادامه يابد را تعيين مي

 حدود بحراني براي تدابير پيشگيرانه؛  
 زماني پايش صورت پذيرد و  هاي كنترلي (شامل چه، چگونه، چه پايش و مستمر بودن فعاليت

  توسط چه كسي)؛
                                                 
1- The critical Control Points 
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  مورد نياز اگر انحرافي از محدوده بحراني شناسايي شده باشد؛اقدامات اصالحي  
 ها؛ مستندسازي و نگهداشتمدارك فعاليت 

 

  ها نقاط قوت و محدوديت 7-6ب.
  :موارد زير است نقاط قوت شامل

 ها،  كه شواهد مستندي را براي كنترل كيفيت مانند شناسايي و كاهش ريسك منظمفرآيند
  كند؛ فراهم مي

  توانند پيشگيري و  طرات مياخم، در فرآيند، جايي دارد كه چگونه و چهاين تمركز بر
  ها كنترل شوند؛ ريسك

 كنترل بهتر در طول فرآيند نسبت به بررسي محصول نهايي؛  
  هاي انسان و چگونگي كنترل  طرات تعريف شده ناشي از فعاليتاخمتوانايي شناسايي

  ها در نقطه معرفي شده يا پس از آن؛ آن
  :موارد زير است ا شامله محدوديت

 HACCP  ها ايجاد  هايي كه آن طرات شناسايي شوند، ريسكاخمنياز به اين دارد كه
هاي  ها به عنوان ورودي در فرآيند درك شود. كنترل اند تعريف شوند و اهميت آن كرده

تعيين نقاط كنترل بحراني و پارامترهاي ملزم به ها  تعريف شوند. ايننيز بايد مناسب 
براي محقق شدن اين امر، و ممكن است نياز باشد  هستند HACCPكنترل در طول 
  استفاده شوند؛ يابزارهاي ديگر

 ممكن است تغييرات  دكه پارامترهاي كنترل فراتر از محدوده تعريف شده برو هنگامي
تدريجي در پارامترهاي كنترل ناديده گرفته شوند كه از نظر آماري مهم است و حتي 

  شود. اقدام منجر به 
  

  سند مرجع 7-7ب.
ISO 22000, Food safety management systems – Requirements for any organization in the 
food chain 
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  1يتمارزيابي س 8ب.
  

  سي اجماليبرر 8- 1ب.
شود، فرآيندي است كه ارزيابي ريسك در  ارزيابي ريسك محيط زيست كه در اينجا استفاده مي

محيطي  ها را به عنوان نتيجه در معرض قرار گرفتن طيف مخاطرات زيست گياهان، حيوانات يا انسان
ن ريسك گيري شامل ارزشيابي ريسك و درما دهد. مديريت ريسك اشاره به مراحل تصميم پوشش مي

  دارد.
روش شامل تحليل مخاطرات يا منابع مضر و چگونگي اثرات آن بر جمعيت هدف و مسيرهاي 

شوند تا  به جمعيت هدف حساس است. اين اطالعات سپس تركيب ميدسترسي مخاطره ممكن 
  .ارائه دهندتخميني از اندازه احتمال و ماهيت خسارت 

  
  كاركرد 8- 2ب.

شود كه در معرض  ها استفاده مي فرآيند براي ارزيابي ريسك گياهان، حيوانات و انساناين 
  ها قرار دارند. مانند شيميايي، ميكروارگانيسم يا ديگرگونه يطراتاخم

تواند در معرض  هاي مختلف كه هدف مي شناسي، مانند تحليل مسير كه راه هاي روش جنبه
تواند فراتر از سالمت انسان و محيط زيست تعميم يابد و  مي .دكن منبع ريسك قرار بگيرد را بررسي مي

هاي ريسك متفاوتو در شناسايي درمان براي كاهش ريسك استفاده  در سراسر طيف وسيع محدوده
  شود.

  
  ها ورودي 8- 3ب.

 هاي مناسب در مورد ماهيت و مشخصات مخاطرات، حساسيت جمعيت اين روش به داده
ها معموالً بر پايه تحقيقات، آزمايشگاهي  تعامل اين دو نياز دارد. اين داده هاي ها) هدف و راه (جمعيت

  يا اپيدمولوژيك، هستند.
  

                                                 
1- Toxicity Assessment 
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  فرآيند 8-4ب.
  رويه به شرح زير است:

اين شامل تعيين اهداف ارزيابي با تعريف طيف جمعيت هدف و انواع  -فرموله كردن مسئله  ) أ
 طرات مورد انتظار است.اخم

از  ،شامل شناسايي كليه منابع ممكن خسارت براي جمعيت هدفاين  -شناسايي مخاطرات  ) ب
مطالعه هستند. شناسايي مخاطرات معموالً متكي بر دانش  حيطهاست كه در  يطراتاخم

 تخصصي و بررسي ادبيات است؛

و چگونگي تأثير آن بر هدف است. براي مثال، در  هطراخمشامل درك ماهيت  –هطراخمتحليل   ) ت
تواند شامل سميت حاد و مزمن، پتانسيل آسيب به  معرض اثرات شيميايي قرار گرفتن انسان، مي

DNA علّت بالقوه سرطان يا نقايص مادرزاد باشد. براي هر اثر خطرناك، مقدار اثرات ،
شود و اگر  ز) مقايسه ميار گرفته (داي كه هدف در معرض آن قر ها) با ميزان مخاطره (پاسخ

شود. سطوحي كه در آن هيچ  كند، شناسايي مي ممكن است مكانيسمي كه اين اثر را توليد مي
) و سطحي كه هيچ اثر جانبي قابل مشاهده نيست NOELاي وجود ندارد ( اثر قابل مشاهده

)NOAELپذيرش ريسك ه عنوان معيارهايي براي بها  ايندر شرايطي شود.  ) مشخص مي
 شود. استفاده مي

  
  پاسخ–منحنيُدز - ۱.ب شکل

  

پاسخ مشاهده 

 دز

پاسخ-منحني دز آستانه پاسخ 
 عوارض جانبي

NOEL NOAEL 

آستانه پاسخ
 مشاهدات
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شود؛ مانند  پاسخ استفاده مي -زمنحني دبراي استخراج براي خطرات شيميايي، نتايج آزمون 
نشان داده شده است. اين نتايج معموالً از آزمايش روي حيوانات يا  1شكل ب.اي كه در  نمونه

  شوند. هاي آزمايشگاهي مانند بافت يا سلول كشت شده استخراج مي از سيستم
هاي  ند از دادهنتوا هاي شناخته شده مي ها يا گونه اثرات ديگر خطرات مانند ميكروارگانيسم

ها و سموم با هدف تعيين  . ماهيت روابط بيماريدنموجود و مطالعات اپيدمي تعيين شو
گيرند، تخمين  د و احتمال مشخص سطح خسارت كه در معرض خطر خاص قرار مينشو مي

  شود. زده مي
و با چه هاي آن  مانده ماده خطرناك يا باقيكند چگونه  تعيين مياين مرحله  –تحليل موقعيت   ) ث

غلب شامل تحليل مسير، علل مختلف ايجاد د. اند به جمعيت هدف حساس برسنتوان ميميزاني 
تواند از دسترسي آن به هدف جلوگيري كند و عواملي مؤثّر بر موقعيت  ، موانعي كه ميهطراخم

تواند  قرارگيري هستند. براي مثال، با درنظر گرفتن ريسك پخش شيميايي، تحليل موقعيت مي
صورت مستقيم  و حيوانات به ها نساناكه و شرايطي  ها شامل ميزان ماده شيميايي پخش شده، راه

كاهد، سرنوشت محيط زيست  مانده گياهان مي از عمر باقي ه ميزان، چگيرد در معرض قرار مي
هاي زيرزميني باشد. در  رسند، نحوه تجمع در جانوران يا ورود به آب از سموم كه به زمين مي

تواند به محيط وارد شود،  م ميمحيطي، تحليل مسير ممكن است شامل چگونه س ايمني زيست
 تواند وارد محيط زيست شود، مستقر شود و گسترش يابد. مي

و تحليل موقعيت با هم جمع  هطراخمدر اين مرحله، اطالعات از تحليل  –مشخصات ريسك   ) ج
. ندتخمين ز را شود ها تركيب مي كه اثرات از كليه راه هنگامي خاصيشوند تا احتمال پيامد  مي

يا مسير موجود بود، غربالگري اوليه انجام شود و تحليل مخاطرات و  رهطاخماگر تعداد زيادي 
 پذيرد. تر و خصوصيات ريسك در سناريوهاي ريسك باالتر انجام مي موقعيت دقيق

 

  ها خروجي 8-5ب.
شاخص سطح ريسك از در معرض قرار گرفتن هدف خاصي در  ،طور معمول خروجي به

كمي يا كيفي بيان شود. براي  تواند كمي، نيمه مقابل خطر مخصوص در زمينه مرتبط است. ريسك مي
شود، شخص ممكن است سرطان بگيرد اگر  صورت احتمال كمي بيان مي مثال، ريسك سرطان اغلب به

ي ممكن است براي كم خاص قرار بگيرد. تحليل نيمه بيشتر از دوره مشخصي در معرض آلودگي
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تواند سطح ريسك (باال، متوسط،  كار رود و نتيجه كيفي مي استخراج شاخص آلودگي يا سم خاصي به
  هاي عملي از شرايط احتمالي باشد. كم) يا شرح داده

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 8-6ب.

 هاز ماهيت مسئله و عوامل افزايش دهنددقيق  بسيارنقطه قوت اين تحليل اين است كه درك 
  كند. مي ارائهريسك را 

ابزاري مفيد براي كليه سطح خطرات است و اجازه شناسايي چگونگي و كجايي  ،تحليل مسير
  دهد. هاي ممكن يا ايجاد كنترل جديد را مي بهبود كنترل

اطمينان  االيي از عدم هاي مناسب كه اغلب در دسترس نيستند يا سطح ب با اين حال، نياز به داده
پاسخ كه از قرارگيري حيوانات در سطح باالي خطر -زهمراه اين روش است. براي مثال، منحني د

هاي  و مدل دست آيد بهبر انسان با سطح پايين اثر آلودگي تخمين شود تا  ايجاد شده است برونيابي مي
صلي است و خطرات شيميايي گوناگوني براي اين امر وجود دارد. وقتي كه محيط زيست هدف ا

  توانند محدود باشند. با شرايط مخصوص مطالعه مي هاي مرتبط مستقيم نيستند، داده
  

  SWIFT(1(»شود اگر چه مي«تكنيك ساختارمند  9ب.
  

  بررسي اجمالي 9- 1ب.
SWIFT ساده براي  يدر اصل به عنوان جايگزينHAZOP مند و  ايجاد شده است. مطالعه نظام

در كار گروهي، براي تشويق  گر تسهيلكه توسط  »سريع«تيمي است كه از مجموعه كلمات و عبارات 
چه «و تيم از انواع عبارات استاندارد  گر تسهيلكند.  كنندگان جهت شناسايي ريسك استفاده مي شركت

چگونگي تأثير انحرافات بر عمليات و رفتار نرمال  در تركيب با عبارات سريع براي تحقق »شود اگر مي
با جزيئات و ها  معموالً در سطح سيستم SWIFTكنند. سيستم، مجموعه، سازمان يا رويه استفاده مي

  شود. استفاده مي HAZOPكمتري نسبت به 

                                                 
1- Structured “What-if” Technique (SWIFT) 



  
  
  
  

  
  233  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

  كاركرد 9- 2ب.
SWIFT هاي شيميايي و پتروشيمي طراحي شده بود، در  در اصل براي مطالعه خطر مجموعه
  رود. ها به كار مي خصوص سازمان ها و به ها، مجموعه صورت گسترده در سيستم حال حاضر به

وجود آمده  متحول شده و يا بههاي  صورت خاص براي بررسي پيامدهاي تغييرات و ريسك به
  شود. مياستفاده از اين تغييرات 

  
  ها ورودي 9- 3ب.

تواند مقدمه باشد.  دقت تعريف شده قبل از مطالعه مي هسيستم، رويه، مجموعه و/يا تغييرات ب
ها توسط  ها و نقشه هر دو زمينه دروني و بيروني از طريق مصاحبه و از طريق مطالعه اسناد، طرح

ها و اجزاي كليدي تجزيه  طالعه به گرهشوند. معموالً آيتم، شرايط يا سيستم براي م ايجاد مي گر تسهيل
نياز است اين به ندرت  HAZOPشوند تا فرآيند تحليل را ساده كنند اما در سطح تعاريفي كه براي  مي

  افتد. اتفاق مي
دقت  هاي اصلي، تخصص و تجربه موجود در تيم مطالعه است كه بايد به يكي ديگر از ورودي

در اند،  ها، تغييرات يا شرايط مشابه داشته سيستمها،  آيتمياتي كه در نفعان با تجرب انتخاب شود. كليه ذي
  با هم حضور يابند. صورت امكان

  
  فرآيند 9-4ب.

  فرآيند كلي به شرح زير است:
تواند از  كه ميكند  را تهيه ميليست كلمات و عبارات سريع  گر تسهيلقبل از آغاز مطالعه،   . أ

ها قابل  براي بررسي جامع خطرات و ريسكو  باشدمجموعه استاندارد باشد يا ايجاد شده 
 كاربرد باشد.

مطالعه  حيطهسيستم، تغييرات يا وضعيت و آيتم، هاي بيروني و دروني  در كار گروهي زمينه  . ب
 گيرد. مورد بحث و توافق قرار مي

 كند در مورد: كنندگان سؤال مي از شركت گر تسهيل  . ت

 ها و مخاطرات شناخته شده؛ ريسك -

 رويدادهاي گذشته؛تجربيات و  -
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 هاي موجود و شناخته شده؛ ها و حفاظت كنترل -

 ها. الزامات قانوني و محدوديت -

و كلمات يا موضوعات سريع، ساده  »شود اگر چه مي«بحث با ايجاد سؤاالتي كه از عبارت   . ث
اگر اتفاق خاصي «، »اگر روي دهد...«تواند با عبارتي مانند  مي »شود اگر چه مي«شود. عبارت  مي
جايگزين شود تا تيم  »شخص يا چيزي تا حال...«، »تواند ... شخص يا چيزي مي«، »وي دهد...ر

 مطالعه را تحريك به شناسايي سناريوهاي بالقوه، علل و پيامدهاي آن كند.

 گيرد. را درنظر مي موجودهاي  شوند و تيم كنترل ها خالصه مي ريسك  . ج

 .شوند انتظار توسط تيم، تأييد شده و ثبت ميهاي مورد  تشريح ريسك، علل، پيامدها و كنترل  . ح

ها به  كنترل اثربخشيو در مورد سطح  كند بررسي ميها را  كنترل اثربخشيتيم كافي بودن و   . خ
بخشي را  بخش بود، درمان ريسك رضايت رسد. اگر كمتر از سطح رضايت توافق مي

 كند. هاي بالقوه را تعريف مي درنظرگرفته و كنترل

 شوند. هاي بيشتر، مطرح مي براي شناسايي ريسك 'شود اگر چه مي'در طول بحث سؤاالت   . د

سريع براي پايش بحث و پيشنهاد موضوعات و سناريوهاي بيشتر در كلمات از ليست  گر تسهيل  . ذ
 كند. جهت مباحثه در تيم، استفاده مي

هاي اقدامات انجام  اولويتبندي  ي براي رتبهكم تكنيك ارزيابي ريسك كيفي يا نيمهاستفاده از   . ر
 بخشيهاي موجود و اثر شده معمول است. اين ارزيابي ريسك معموالً با درنظر گرفتن كنترل

 پذيرد. ها صورت مي آن

  
  ها خروجي 9-5ب.

ها  بندي شده است. اين فعاليت هاي رتبه هاي ثبت شده و فعاليت خروجي شامل ريسك
  ند.توانند سپس اساسي براي طرح درماني باش مي

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 9-6ب.

  :SWIFTنقاط قوت 
 هاي فيزيكي، وضعيت يا  ها يا سيستم اي قابل كاربرد در كليه حاالت مجموعه صورت گسترده به

  شرايط، سازمان يا فعاليت؛
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 به آمادگي حداقلي تيم نياز دارد؛  
 آشكار  سرعت در جلسات كار گروهي هاي اصلي به نسبتاً سريع است و خطرات و ريسك

  شوند؛ مي
  كنندگان پاسخ سيستم به  دهد تا شركت است و اجازه مي »گيري سيستمي جهت«مطالعه

  انحرافات را بيشتر از بررسي پيامدهاي خرابي اجزا داشته باشند؛
 ها استفاده شود و در كل  ها در جهت بهبود فرآيندها و سيستم تواند براي شناسايي فرصت مي

  شوند؛ شود كه به افزايش احتمال موفقيت منجر مي هايي استفاده مي فعاليتبراي شناسايي 
 هاي موجود پاسخگو هستند و براي اقدامات  گروهي شامل افرادي است كه براي كنترل كار

  هاست؛ ها با خود آن درماني بيشتر، تقويت مسئوليت
 ي ايجاد ميكند؛ ثبت ريسك و طرح درماني ريسك را با تالش كم  
 كه حالت كيفي يا نيمه مانياغلب ز بندي ريسك در ارزيابي ريسك يا  ي براي درجهكم

طرات و اخمتواند براي تبديل  مي SWIFTبندي نتايج فعاليت استفاده شده است،  اولويت
  ي استفاده شود.هاي شناخته شده به مطالعات كم ريسك

  :SWIFTهاي  محدوديت
  با تجربه و توانا دارد؛ گر تسهيلبودن نياز به  كارابراي  
 تيم تلف نشود؛ يآمادگي دقيقي نياز است تا زمان كارگروه  
 كافي را نداشته باشند يا سيستم كار جامع نباشد، بعضي از  يپايه تجرب ،اگر تيم كارگروه

  ها ممكن است شناسايي نشوند؛ و ريسك مخاطرات
 وابط را آشكار نكند.تكنيك ممكن است علل پيچيده، جزئي و ر اينسطح باال  كاربرد 

 

  1تحليل سناريو 10ب.
  

  بررسي اجمالي 10- 1ب.
كه چگونگي تغييرات ممكن است تحليل سناريو نامي است كه به روش توصيفي داده شده 

ها و  ها با درنظرگرفتن توسعه تواند براي شناسايي ريسك مياين روش كند.  آينده را بررسي مي
حالت مورد «، و »بدترين حالت«، »بهترين حالت«هاي آينده استفاده شود. مجموعه سناريو  بررسي

                                                 
1- Scenario Analysis 
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ها در هر سناريو به  تواند براي تحليل پيامدهاي بالقوه و احتماالت آن كند. مي را منعكس مي »انتظار
  زمان تحليل ريسك استفاده شود. عنوان تحليل حساسيت در

 ساليقسال گذشته در تكنولوژي،  50ايجاد شده در  قدرت تحليل سناريو با تغييرات بزرگ
تواند احتمال  نشان داده شده است. تحليل سناريو نمي هاي اجتماعي و غيره كنندگان، نگرش مصرف

خود ها كمك كند تا نقاط قوت  سازمان تواند شامل پيامدها باشد و به بيني كند اما مي تغييرات را پيش
  وجود آورند. شده به بيني انطباق با تغييرات پيش را افزايش داده و انعطاف پذيري مورد نياز را براي

  
  كاركرد 10- 2ب.

هاي  گيري و طراحي استراتژي هاي تصميم تواند پيشتيباني براي ايجاد سياست تحليل سناريو مي
تواند به عنوان بخشي از سه قسمت ارزيابي ريسك  اي موجود باشد. ميه آينده با درنظرگيري فعاليت

، مجموعه سناريوهاي بهترين حالت، بدترين حالت و حالت مورد ريسك باشد. براي شناسايي و تحليل
تواند براي شناسايي اتفاقاتي كه تحت شرايط خاصي ممكن است روي دهد، استفاده شود و  انتظار مي

  د.نحتماالت را براي هر سناريو تحليل كپيامدهاي بالقوه و ا
هاي احتمالي  تهديدات و فرصتوجود آمدن  بهبيني  تحليل سناريو ممكن است براي پيش

تواند براي كليه حاالت ريسك در دو چارچوب كوتاه و بلندمدت استفاده شود. در  استفاده شود و مي
شود.  برونيابي حالت موجود استفاده ميهاي مناسب، احتماالت سناريو از  مدت و داده چارچوب كوتاه
تواند به  شود و مي مي خالقانههاي ضعيف، تحليل سناريو بيشتر  هاي بلندمدت يا داده براي چارچوب

  هاي آينده ارجاع داده شود. تحليل
هاي مثبت و  هاي توزيعي شديدي بين خروجي تحليل سناريو هنگامي مفيد است كه تفاوت

  زمان و گروه جامعه يا سازمان وجود دارد. هاي منفي در فضا، خروجي
  

  ها ورودي 10- 3ب.
ها دركي از ماهيت  نياز الزم براي تحليل سناريو تيمي از افرادي است كه در بين آن پيش

در مورد آينده موجود باشد، بدون  خالقانههاي ممكن در تكنولوژي) و تفكر  تغييرات مرتبط (پيشرفت
هايي در مورد تغييراتي كه  هبي كنند. همچنين دسترسي به ادبيات و دادكه لزوماً از گذشته برونيا آن

  تواند مفيد باشد. افتد، مي درحال حاضر اتفاق مي
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  فرآيند 10-4ب.
  تواند رسمي يا غيررسمي باشد. ساختار براي تحليل سناريو مي

بايد  و موضوع مسئلههاي  گرفتن تعريف زمينه هاي ارتباطي مرتبط و درنظر ايجاد تيم و كانال
مرحله بعد شناسايي ماهيت تغييراتي است كه ممكن است روي دهد. نياز به  در نظر گرفته شود،

در  خالقانهگونه كه به تفكر  و زمان احتمالي تغييرات وجود دارد همان اصليهاي  روندپژوهش در 
  .استمورد آينده نياز 

  شوند شامل: تغييراتي كه درنظر گرفته مي
 وني (مانند تغييرات تكنولوژيك)؛تغييرات بير  
 ا ممكن است خروجيهاي  تصميماتي كه نياز است در آينده نزديك گرفته شود ام

  متفاوتي را داشته باشد؛
 ها؛ نفعان و چگونگي تغييرات ممكن درآن نيازهاي ذي  
 ) ناپذير و  ها اجتناب شناسي و غيره) كه بعضي ، جمعيتمقرّراتتغييرات در محيط كالن

  ا عدم قطعي خواهند بود.ه بعضي
ها شود. براي مثال،  گاهي اوقات، تغييرات ممكن است منجر به پيامدهايي در ديگر ريسك

كند. اين  كنندگان مرتبط با غذا ايجاد مي ريسك تغييرات آب و هوايي تغييراتي را در تقاضاي مصرف
گونه كه بر غذاهاي محلي  نتواند بر غذاهايي كه براي صادرات سودآور هستند تأثير بگذارد هما مي

  گذارد. تأثير مي
اطمينان  ) عدم 2( يت) اهم1بندي ( تواند براي رتبه كالن و محلي مي روندهاياكنون عوامل يا 
اطمينان هستند. عوامل يا  و داراي بيشترين عدم  ترين كه مهم استه عواملي بليست شود. توجه ويژه 

  شوند تا محيط توسعه سناريو را، نشان دهند. اساسي در مقابل يكديگر بررسي مي روندهاي
شوند كه هر كدام بر تغييرات قابل قبولي در پارامترها تمركز  يوها تعريف ميراي از سنا مجموعه

  اند. كرده
شود كه چگونگي حركت از اين نقطه تا اهداف  سپس براي هر سناريو نوشته مي »داستان«يك 

به ارزش سناريو اين تواند شامل جزئيات قابل قبول باشد كه  كند. اين داستان مي و را بيان ميسناري
  افزايد. مي

مل مهم ايا ارزشيابي سؤال اصلي استفاده شود. آزمون هر ع ونتواند سپس براي آزم سناريو مي
ليت) سناريو جديد (فعا يمش خط» موفقيت«بيني را وارد كرده (الگوهاي مختلف) و سپس  اما قابل پيش
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براي فرضيات اساسي  ،ايجاد شده »شود اگر چه مي«كه با سؤاالت  »آزمون پيش«شود و نتايج  بررسي مي
  شود. مدل مي

هاي هر سناريو ارزشيابي شد، ممكن است نياز  كه سؤاالت يا پروپوزال با توجه به جنبه هنگامي
هاي  شود. همچنين بايد بعضي از شاخصمشاهده  ها ريسك تر كردنيا كم تقويتبه تغييرات براي 

دهند تا جاي ممكن شناسايي شوند. پايش و پاسخگويي به  پيشرو كه زمان وقوع تغييرات را نشان مي
  ها فراهم كند. هايي براي تغييرات در استراتژي طرح تواند فرصت هاي پيشرو مي شاخص

اطمينان از احتمال خروجي كند،  از آينده ممكن را تعريف مي »قسمتي«از آنجا كه سناريو 
كه  اهميت است. به عنوان مثال هنگاميداراي افتد براي انطباق با چارچوب ريسك  خاصي كه اتفاق مي

تا  گيردهايي بايد صورت  شوند، تالش سناريوهاي بهترين، بدترين و حالت مورد انتظار استفاده مي
  احتمال وقوع هر كدام از سناريوها را تعيين كند.

  
  ها خروجي 10-5ب.

ها و  از طيف فعاليت واضحيها درك  سناريو موجود نباشد اما يكي از آنترين  مناسبشايد 
  ها به عنوان شاخص حركت دارد. چگونگي اصالح رويه انتخاب شده فعاليت

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 10-6ب.

رويكردهاي سنتي گيرد كه ممكن است به  هاي ممكن را درنظر مي تحليل سناريو طيفي از آينده
پيشامدهاي كند و  كم را فرض مي- متوسط- هاي زياد بيني هاي تاريخي، پيش كه از طريق استفاده از داده
دانند، ترجيح داشته باشد. براي شرايطي بسيار با ارزش است كه  گذشته مي ندآينده را ادامه ممكن از رو

تري را درنظر  زمان آينده طوالني ها ها وجود دارد يا ريسك بيني براي پيش اندكيدانش موجود 
  گيرند. مي

اين نقطه قوت البته نقطه ضعفي همراه خود دارد و آن اين است كه در بعضي از سناريوها  
  تواند غير واقعي باشد. اطمينان زيادي وجود دارد كه مي عدم 

و  رگ تحليلها، توانايي  پذيري داده استفاده از تحليل سناريو دسترسمسئله اصلي براي 
  هاي ممكن باشد. كه تابع كاوش در خروجياست ايجاد سناريو واقعي  برقراريگيرنده در  تصميم

گيري اين است كه سناريو استفاده شده  عنوان ابزار تصميم خطر استفاده از تحليل سناريو به
  د.ند؛ و نتايج غيرواقعي ناشناخته باشنها سوداگرانه باش اساس كافي نداشته باشد؛ داده
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  BIA(1وكار ( كسبتحليل اثرات  11ب.
  

  بررسي اجمالي 11- 1ب.
شود، چگونگي اثرات  شناخته مي وكار كسبارزيابي اثرات  عنوان به، وكار كسبتحليل اثرات 

هايي كه براي مديريت آن را  كند و توانايي هاي اختالل كليدي بر عملكرد سازمان را تحليل مي ريسك
صورت خاص  كند. به ي مينياز است شناسايي و كمBIA كند: مفاهيم مورد توافق زير را فراهم مي  

  آن و  كاركردهاي، منابع همراه و وكار كسبفرآيندهاي كليدي و حساسيت شناسايي
 هاي كليدي كه براي سازمان وجود دارد؛ وابستگي

  ير تأث وكار كسباهداف بحراني  برآورده شدنمخل در ظرفيت و قابليت  پيشامدهايچگونه
 گذارند؛ مي

 توافقسطح عمليات مورد  سازيظرفيت و قابليتي كه براي مديريت اثرات اختالالت و باز 
 نياز است.مورد  سازمان

 

  كاركرد 11- 2ب.
BIA ها (افراد، تجهيزات  بندي بازسازي فرآيندها و منابع همراه آن براي تعيين حساسيت و زمان

شود. عالوه بر  اهداف استفاده مي برآورده شدنو اطالعات تكنولوژي) در جهت تضمين مستمر بودن 
در  هاي داخلي و خارجي و هرگونه ارتباط از تعيين وابستگي و روابط بين فرآيندها، بخش BIAاين، 

  كند. مي پشتيبانيزنجيره تأمين 
  

  ها ورودي 11- 3ب.
  :موارد زير است ها شامل ورودي
 كند؛ تيم كه تحليل را درنظر گرفته و طرح را ايجاد مي  
 هاي سازمان؛ ها و وابستگي اهداف، محيط، فعاليت ااطالعات مرتبط ب 

 تي، روابط با ديگر هاي سازمان، شامل فرآيندها، منابع حماي ها و عمليات جزئيات فعاليت
 نفعان؛ ها، آرايش منابع بيروني، ذي سازمان

                                                 
1- Business impact analysis 
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 پيامدهاي مالي و عملياتي از دست دادن فرآيندهاي بحراني؛ 

 نامه آماده؛ پرسش 

  ها تماس گرفته  نفعاني كه با آن هاي مرتبط سازمان و/يا ذي زمينه درليست مصاحبه شوندگان
 شود. مي

 

  فرآيند 11-4ب.
تواند با پرسشنامه، مصاحبه، كارگروهي ساختاريافته يا تركيبي از هر سه، براي  مي BIA فرآيند

دست آوردن درك از فرآيند بحراني، اثرات از دست دادن اين فرآيندها و ساختار زماني بازسازي و  به
  منابع پشتيباني مورد نياز انجام شود.

  :موارد زير است مراحل كليدي شامل
  كليدي سازمان براي  هاي خروجيپذيري، فرآيندها و  ك و آسيببر ارزيابي ريسمبتني

 شوند؛ تعيين فرآيندهاي بحراني تأييد مي

  تعيين پيامدهاي اختالل در شناسايي فرآيند بحراني شرايط مالي و/يا عملياتي، فراتر از
 دوره تعريف شده؛

 طرحشامل  تواند نفعان كليدي داخلي و خارجي. اين مي هاي بين ذي شناسايي وابستگي 
 ها در زنجيره تأمين باشد؛ ماهيت وابستگي

  و سطح الزم از منابع مورد نياز براي ادامه فعاليت در در دسترس تعيين منابع موجود
 ايجاد اختالل؛بعد از سطح حداقلي قابل قبول 

 اي كه براي  هاي جايگزين يا فرآيندهاي موجود در حال استفاده يا برنامه حل شناسايي راه
دسترس يا   ها غيرقابل وجود دارد. در مواردي كه هنگام اختالل منابع و قابليت توسعه

 ؛ها و فرآيندهاي جايگزين ايجاد شوند حل ، ممكن است نياز باشد كه راهناكافي است

 ) تعيين حداكثر زمان از دسترس خارج شدن قابل قبولMAOبر مبتني  ) براي هر فرآيند
حداكثر دوره زماني  MAOقيت اصلي براي هر كاركرد. شناسايي پيامدها و يا عوامل موف

 تواند از دست دادن ظرفيت را تحمل كند؛ كه سازمان ميدارد  را بيان مي

 ) تعييت زمان بازسازي اهدافRTO براي هر تجهيزات مخصوص يا تكنولوژي (
كند كه اهداف سازمان براي بازسازي ظرفيت  زماني را بيان مي RTOاطالعات. 
 ؛نياز دارندخصوص يا تكنولوژي اطالعات تجهيزات م
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 تواند شامل  تأييد سطح آمادگي موجود فرآيندهاي بحراني براي مديريت اختالل. اين مي
  كنندگان متناوب باشد. (مانند تجهيزات يدكي) يا وجود تأمين يشافزا

  
  ها خروجي 11-5ب.

 :موارد زير است ها شامل خروجي

  ها؛ هاي همراه آن و وابستگيليست اولويت از فرآيندهاي بحراني  
 مستندات اثرات مالي و عملياتي ناشي از دست دادن فرآيندهاي بحراني؛  
 منابع پشتيبان مورد نياز براي شناسايي فرآيندهاي بحراني؛  
  چارچوب زماني قطع فرآيند بحراني و چارچوب زماني بازسازي تكنولوژي اطالعات

 همراه با آن.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 11-6ب.

  :موارد زير است شامل BIAنقاط قوت 
  هداف اعالم شده طور مستمر به ا بهازمان شود س باعث ميدرك فرآيندهاي بحراني كه

  ؛نائل آيد
 درك منابع مورد نياز؛  
  تقويت سازمان؛ پشتيباني ازفرصت براي بازتعريف فرآيند عملياتي سازمان در جهت  

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
 ها و  پرسشنامه، يا حاضر در مصاحبه ردنتكميل كدر كنندگان  عدم آگاهي شركت

  كارگروهي؛
 پويايي گروه ممكن است بر كامل بودن تحليل فرآيند بحراني تأثير بگذارد؛  
 بينانه در نيازهاي بازسازي؛ انتظارات ساده يا بيش از حد خوش  
 هاي سازمان. ها و عمليات بودن سطح درك كافي از فعاليت دشوار 
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  RCA(1( يا ريشه لتتحليل ع 12ب.
  

  بررسي اجمالي 12- 1ب.
)، RCA( يا تحليل خسارات عمده براي جلوگيري از بازتكرار آن معموالً به تحليل علت ريشه

ها  رات داراييبر خسا RCAشود.  مي ) يا تحليل خسارت رجوعRCFA( يا تحليل علت خرابي ريشه
كه تحليل خسارت توجه زيادي به خسارات مالي  ناشي از انواع مختلف خرابي تمركز دارد در صورتي

اي و  و اقتصادي ناشي از عوامل بيروني يا فجايع دارد. اين روش تالش براي شناسايي علت ريشه
هاي اصالحي هميشه  هاي ظاهري سريع را دارد. مشخص است كه فعاليت جاي مواجه با نشانه اصلي به
اغلب در ارزشيابي خسارات عمده  RCA. وجود داردو نياز به بهبودهاي مستمر  ارندكامل ند ياثربخش

تواند در تحليل خسارات براي تعيين اقدامات  شود اما همچنين در سطح جهاني مي استفاده مي
  بهبودبخش، استفاده شود.

  
  كاركرد 12- 2ب.

RCA شود: هاي گسترده زير استفاده مي هاي مختلفي كاربرد دارد و در محيط در زمينه  
 RCA اي و ايمني استفاده  ايمني براي تحقيقات حادثه و بهداشت حرفهي بر مبتن

  شود؛ مي
 وري مرتبط با قابليت اطمينان و نگهداري استفاده آ هاي فن تحليل خرابي در سيستم

  شود؛ مي
 RCA در زمينه كنترل كيفيت براي توليد صنعتي كاربرد دارد؛توليد ي بر مبتن 

 RCA فرآيند تمركز بر فرآيندهاي تجارت دارد؛ي بر مبتن 

 RCA هاي  هاي قبلي، براي مواجهه با سيستم سيستم به عنوان تركيبي از زمينهي بر مبتن
ها  پيچيده، ايجاد شده است تا در مديريت تغييرات، مديريت ريسك و تحليل سيستم

  ربرد داشته باشد.كا

                                                 
1- Root Cause Analysis 
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  ها ورودي 12- 3ب.
آوري شده از خرابي يا خسارت هستند.  كليه شواهد جمع RCAهاي اساسي براي  ورودي
تواند نتايج انجام  ها مي تواند وارد تحليل شود. ديگر ورودي هاي مشابه مي ها از خرابي همچنين داده

  فرضيه خاصي باشد. ونشده آزم
  

  فرآيند 12-4ب.
شناسايي شد، گروهي از متخصصين براي انجام تحليل و ارائه  RCAكه نياز به  هنگامي

شوند. نوع تخصص بايد شديداً مرتبط به تخصص مخصوص مورد نياز براي  مي تعيين پيشنهادها
  تحليل خرابي باشد.
 هاي اساسي در گيري تحليل استفاده شود، گام تواند براي شكل هاي گوناگوني مي اگرچه راه

  :موارد زير هستند مشابه هستند و شامل RCAگيري  شكل
 تشكيل تيم؛ 

 و اهداف  تعيين حيطهRCA؛ 

 آوري داده يا شواهد از خرابي يا خسارت؛ جمع 

 اي؛ تشكيل تحليل ساختاريافته براي تعيين علت ريشه 

 ها و پيشنهادها؛ حل راه ارائه 

 اجراي پيشنهادها؛ 

 اجرا شده. يتأييد موفقيت پيشنهادها 

  از موارد زير باشد: موردي تواند شامل مي يافتهكنيك تحليل ساختارت
  هاي مختلف از علل و زيرعلل  تا اليه »چرا؟«شود  ، بارها سؤال مي»چرا پنج«تكنيك

 برداشته شود.

 تحليل حالت و اثرات خرابي؛ 

 ل درخت خطا؛يتحل 

 ؛ايشيكاواماهي يا  نمودار استخوان 

  ؛پاراتوتحليل 

 اي. ريشههاي علت  نقشه 
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آخر  ي از علت فيزيكي مشهود اوليه تا علت انساني مرتبط و درا ارزشيابي علت اغلب رويه
هاي درگير در جهت  علت مديريتي و اساسي است. عوامل سببي بايد قادر به كنترل يا حذف قسمت

  اقدام اصالحي مؤثّر و ارزشمند باشد.
  

  ها خروجي 12-5ب.
  :ستموارد زير ا شامل RCA يها خروجي
 آوري شده؛ ها و شواهد جمع مستندات داده  
 هاي درنظر گرفته شده؛ فرضيه  
 اي براي خرابي يا خسارت؛ ريشه علتترين  گيري در مورد محتمل نتيجه  
 براي اقدامات اصالحي. يپيشنهادهاي 

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 12-6ب.

  :موارد زير است نقاط قوت شامل
  ؛دارندشامل متخصصين قابل كه در محيط تيم شركت  
 تحليل ساختاريافته؛  
 هاي محتمل؛ شامل كليه فرضيه  
 مستندسازي نتايج؛  
 پيشنهادهاي نهايي؛توليدبه  نياز  

  :موارد زير است شامل RCAهاي  محدوديت
 د؛ننياز به متخصصاني كه ممكن است در دسترس نباش  
  يا در زمان نظافت پاك شوند؛ ندبين بروها از  ممكن است در خرابي حساسشواهد  
 تيم ممكن است زمان و منابع كافي براي ارزشيابي كامل شرايط را نداشته باشد؛  
 .ممكن است امكان اجراي پيشنهادها به اندازه كفايت ممكن نباشد 
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) و تحليل حاالت خرابي و FMEAتحليل حاالت خرابي و اثرات ( 13ب.
  )FMECA( يتاثرات و حساس

  
  بررسي اجمالي 13- 1ب.

براي شناسايي مورد استفاده تكنيكي است كه  FMEA(1تحليل حاالت خرابي و اثرات (
توانند منجر به عدم موفقيت تحقق اهداف  مي يي است كهها يا فرآيندها هايي كه اجزا، سيستممسير

  طراحي شوند.
FMEA كند: شناسايي مي  
 خرابي آن چيزي است كه در  هاي مختلف سيستم (حالت كليه حاالت خرابي قسمت

 شود)؛ شكست يا فعاليت ناصحيح مشاهده مي

 د بر روي سيستم داشته باشند؛نتوان ها مي اثراتي كه اين خرابي 

 مكانيسم خرابي؛ 

 ها بر سيستم. اثرات خرابي تسكينها، و/يا  چگونگي اجتناب از خرابي 

FMECA2  بسطFMEA شود مطابق اهميت و  است كه هر حالت خرابي كه شناسايي مي
  شود. بندي مي حساسيت رتبه

ي تواند با نرخ شكست واقعي كم ي است اما ميكم اين تحليل حساسيت معموالً كيفي يا نيمه
  شود.

  
  كاركرد 13- 2ب.

كه براي اجزا و  Design (or Product) FMEAوجود دارد:  FMEAكاربردهاي مختلفي براي 
كه  Process FMEAشود،  ها استفاده مي كه براي سيستم System FMEAشود،  محصوالت استفاده مي

  .Software FMEAو  Service FMEAشود،  براي فرآيندهاي توليد و مونتاژ استفاده مي
FMEA/FMECA  ممكن است در طول طراحي، ساخت يا عمليات سيستم فيزيكي استفاده

  شود.

                                                 
1- Failure Modes and Effects Analysis 
2- Failure Modes and Effects and Criticality Analysis 



  
  
  
  

  
  سازي چارچوب مديريت ريسك راهنماي جامع طراحي و پياده  246

 

 FMEAد. نشو تر اجرا مي افزايش قابليت اطمينان، معموالً تغييرات در مرحله طراحي آسان براي
ها استفاده شود. براي مثال، براي شناسايي خطاهاي  رويه توانند در فرآيندها و همچنين مي FMECAو 

  شود. هاي نگهداري استفاده مي هاي سالمت و خرابي در رويه پزشكي بالقوه در سيستم
FMEA/FMECA براي: تواند استفاده شود مي  

 هاي جايگزين با قابليت اطمينان باال، پشتيباني از انتخاب طراحي 

 ها برموفقيت  ها يا فرآيندها و اثرات آن كه كليه حاالت خرابي سيستم تضمين اين
 شود، عمليات درنظر گرفته مي

 ،شناسايي حاالت خطاهاي انساني و اثرات 

 هاي فيزيكي، ريزي و نگهداري سيستم برنامه آزمونبراي  اساسي 

 ها و فرآيندها، بهبود طراحي رويه 

 درخت خطا هاي تحليل مانند تحليل ي براي تكنيكفراهم آوردن اطالعات كيفي يا كم. 

FMEA  وFMECA هاي تحليل ديگر همچون تحليل  هايي را براي تكنيك تواند ورودي مي
  آورد. م ميي فراهدر سطح كيفي يا كم درخت خطا

  
  ها ورودي 13- 3ب.

FMEA  وFMECA  به اطالعاتي در مورد اجزاي سيستم با جزئيات كافي براي تحليل مفهومي
دقيق، اجزا ممكن است دقتي در سطح  Design FMEAهاي ممكن خرابي هر عضو نياز دارد. براي  راه

ممكن است در سطح  ، اجزاSystem FMEAكه براي  هاي انحصاري داشته باشد، در صورتي مؤلفه
  باالتري تعريف شوند.
  تواند شامل: اطالعات مي

 شود، يا اجزا، يا مراحل فرآيند؛ ها يا فلوچارت سيستمي كه تحليل مي نقشه 

 درك از عملكرد هر مرحله از فرآيند يا اجزا سيستم؛ 

 تواند بر عمليات اثرگذار باشد؛ جزئيات محيطي و ديگر پارامترها كه مي 

  خرابي خاصي؛درك از نتايج 

 هاي نرخ خرابي در دسترس. ها شامل داده اطالعات تاريخي خرابي 
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  فرآيند 13-4ب.
  شامل: FMEA فرآيند

 و اهداف مطالعه؛ ها حيطهتعريف   . أ

 گردآوري تيم؛  . ب

 شود؛ برقرار مي FMECAسيستم/فرآيند كه براي  درك  . ت

 تجزيه سيستم به اجزا يا مراحل آن؛  . ث

 تعريف كاركرد هر مرحله يا جز؛  . ج

 شود: براي كليه اجزا يا مراحل ليست زير شناسايي مي  . ح

 چگونه هر قسمت امكان خرابي دارد؟  
 تواند اين حاالت خرابي را توليد كند؟ چه مكانيسمي مي  
 اگر شكست اتفاق بيافتد، اثرات چه چيزي است؟  
 رسان است؟ ضرر يا آسيب آيا خرابي بي  
 شود؟ چگونه خرابي شناسايي مي 

 ها. ذاتي طراحي براي جبران خرابيهاي  شناخت ويژگي  . خ

، تيم مطالعه هر حالت خطر شناسايي شده را با توجه به حساسيت آن FMECAبراي 
  كند. بندي مي طبقه

  :هاي معمول شامل چندين راه براي انجام آن وجود دارد. روش
 حالت حساسيت شاخص  
 سطح ريسك  
 عدد اولويت ريسك 

عنوان نتيجه خرابي در كل سيستم درنظر  حالت به گيري احتمالي است كه مدل حساسيت، اندازه
  شود: گونه تعريف مي گيرد. اين مي

  
  احتمال اثرات خرابي * نرخ حالت خرابي* زمان فعاليت سيستم

  
ي تعريف شده و صورت كم اغلب براي خرابي تجهيزات كه هركدام از اين شرايط بهروش اين 

  شود. مي حاالت خرابي پيامدهاي يكساني دارند، استفاده
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كه  آيد. زماني دست مي سطح ريسك از تركيب پيامدهاي حالت خرابي و احتمال خرابي به
تواند بر تجهيزات  شود و مي پيامدهاي حاالت خرابي مختلف، متفاوت است اين حالت استفاده مي

  ي بيان شود.ي يا كمكم صورت كيفي، نيمه تواند به سيستم يا فرآيند اجرا شود. سطح ريسك مي
ي حساسيت است كه توسط ضرب اعداد از كم گيري نيمه ) اندازهRPNعدد اولويت ريسك (

 مسئله) براي پيامدهاي خرابي، احتمال خرابي و توانايي شناسايي 10تا  1اي (معموالً بين  مقياس رتبه
دهاي آيد. (اگر خرابي سخت شناسايي شود، اولويت بااليي دارد.) اين روش اغلب در كاربر دست مي به

  شود. تضمين كيفيت استفاده مي
تواند براي حاالت  كه حاالت و مكانيسم خرابي شناسايي شد، اقدامات اصالحي مي هنگامي

  تر تعريف و اجرا شوند. خرابي مهم
FMEA موارد زير است شود و شامل مستند مي يدر گزارش:  
 جزئيات سيستمي كه تحليل شده است؛  
 ها انجام شده است؛ كه فعاليت روشي  
 فرضياتي كه در تحليل درنظر گرفته شده است؛  
 منابع داده؛  
 هاي تكميل شده؛ نتايج، شامل برگه  
 شناسي كه براي تعاريف استفاده شده است؛ حساسيت و روش  
 طرح و  آزمونهاي براي  هر پيشنهادي براي تحليل بيشتر، تغييرات طراحي يا ويژگي

  غيره.
صورت كامل انجام شد، سيستم ممكن است توسط سيكل ديگري از  ها به ه فعاليتك بعد از آن

FMEA .بازارزيابي شود  
  

  ها خروجي 13-5ب.
ها و اثرات خرابي براي هر جز يا  ليست حاالت خرابي، مكانيسم FMEAاصلي  ها خروجي

تواند شامل اطالعاتي در مورد احتمال خرابي بر روي سيستم باشد).  مرحله سيستم يا فرآيند است (مي
 FMECAهاي  شود. خروجي ها و پيامدهاي آن بر روي كل سيستم داده مي اطالعاتي درباره علل خرابي

ت بر اساس احتمال خرابي سيستم، سطح ريسك ناشي شده از حالت خرابي يا بندي اهمي شامل رتبه
  حالت خرابي است. »توانايي شناسايي«تركيبي از سطح ريسك و 
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FMECA مي ي داشته باشد، اگر دادهتواند نتايج كم ي استفاده هاي نرخ خرابي و پيامدهاي كم
  شده باشد.
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 13-6ب.
  :است شامل موارد زير FMEA/FMECAنقاط قوت 
 افزارها،  ها و براي سخت استفاده گسترده براي حاالت خطا انساني، تجهيزات و سيستم

  ها؛ افزارها و رويه نرم
  ها در  ها بر روي سيستم و ارائه آن اجزا، علل و اثرات آن خرابيشناسايي حاالت

  ؛باشد خوانا يآسان بهكه  صورتي به
  در  مسئلهپرهزينه تجهيزات در سرويس توسط شناسايي سريع اجتناب از تغييرات

  فرآيند طراحي؛
 براي ايمني و تقويت سيستم؛ الزاماتاي شكست و  شناسايي حاالت نقطه  
 هاي كليدي  فراهم كردن ورودي براي توسعه برنامه پايش توسط برجسته كردن ويژگي

 كه بايد پايش شوند.

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
 توانند براي شناسايي حالت خرابي استفاده شوند، نه تركيبي از حاالت  ها فقط مي آن

  خرابي؛
 بر و پرهزينه  تواند زمان اندازه كافي متمركز و كنترل شده نباشد، مطالعات مي اگر به

  باشد؛
 كننده باشند. توانند سخت و خسته مي سطحيهاي پيچيده چند  براي سيستم 

  
  سند مرجع 13-7ب.

IEC 60812, Analysis techniques for system reliability – Procedures for failure mode and 
effect analysis (FMEA) 
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  FTA(1( درخت خطاتحليل  14ب.
  

  بررسي اجمالي 14- 1ب.
FTA خاصيناخواسته  پيشامدتوانند در  تكنيكي است براي شناسايي و تحليل عواملي كه مي 

شوند، به  استقرايي شناسايي مي صورت به شود) شركت كنند. عوامل سببي ناميده مي »نهايي پيشامد«(كه 
شوند كه عوامل سببي و  شوند و در نمودار درختي تصويري ارائه مي روش منطقي سازماندهي مي

  كشد. نهايي به تصوير مي پيشامدها را با  روابط منطقي آن
اجزا، خطاهاي انساني  يافزار ا خرابي سختتوانند همراه ب در درخت مي شده ييعواملي شناسا

  شود. مطلوب مي نا پيشامدمربوط ديگر شوند كه منجر به  پيشامديا هر 
  

  كاركرد 14- 2ب.
 پيشامدصورت كيفي براي شناسايي علل بالقوه و مسيرهاي خرابي ( تواند به ميدرخت خطا 

اده شود كه دانشي را براي احتمال نهايي استف پيشامدي براي محاسبه احتمال صورت كم نهايي) يا به
  دهد. عوامل سببي مي

ممكن است در مرحله طراحي سيستم براي شناسايي علل بالقوه خرابي و حتي انتخاب بين 
هاي  هاي مختلف طراحي استفاده شود. ممكن است در مرحله عمليات براي شناسايي خرابي گزينه

اصلي استفاده شود. ممكن  پيشامديرهاي مختلف تا تواند اتفاق بيافتد و اهميت نسبي مس اصلي كه مي
نموداري صورت  و به استفاده شود ،است درخت خطا براي تحليل خرابي كه اتفاق افتاده است

 .را نشان دهد مختلف براي ايجاد خرابي پيشامدچگونگي وقوع 

                                                 
1- Fault Tree Analysis(FTA) 
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  IEC60300-3-9از  FTAمثال از  - ۲شکل ب.

 

  ها ورودي 14- 3ب.
گونه كه درك فني از چگونگي خرابي سيستم مورد نياز است دركي  براي تحليل كيفي، همان

  تواند مفيد باشد. هم از سيستم و علل خرابي نياز است. نمودارهاي دقيق براي كمك به تحليل مي
ي پيشامدهاي اساسهاي نرخ خرابي يا احتمال حالت خرابي براي كليه  ي، دادهبراي تحليل كم

  ت خطا مورد نياز است.در درخ
  

  فرآيند 14-4ب.
  مراحل براي ايجاد درخت خطا شامل:

 اي از  تواند خرابي و يا نتيجه شود. اين مي نهايي كه بايد آناليز شود، تعريف مي پيشامد
شوند، درخت ممكن است شامل، بخش  كه نتايج تحليل مي آن خرابي باشد. هنگامي

 خرابي واقعي باشد. تسكينمرتبط با 

 خرابي شروع خودكار ژنراتور اضطراري

 خرابي ژنراتور نبودن سيگنال اوليه

خرابي 
فرستادن 
 سيگنال

خرابي 
انتقال 
 سيگنال

خرابي 
دريافت 
 سيگنال

A 
رسانا 
 شكسته

خرابي اتاق 
 كنترل

خرابي در مدار 
B 

خرابي در
 Aمدار 

قطع
 سوخت

خرابي 
 مكانيكي
اتور ژن

A
نبود

 سوخت
مسدود
شدن

خرابي اتفاق  -و
افتد اگر كليه مي

 وروديپيشامدهاي 
 روي دهد

خرابي اتفاق  -يا
افتد اگر هر يك مي

از پيشامدهاي 
روي دهد ورودي  

تحليل  -پيشامد پايه
بيشتر مفيد نيست

پيشامدهايي كه در 
اين زمان تحليل 

 شوندبيشتر نمي

پيشامدهايي كه 
تحليل بيشتر
 شوندمي
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  نهايي  پيشامدنهايي، علل سريع ممكن يا حاالت خرابي كه منجر به  پيشامدشروع با
 كند. شوند را شناسايي مي مي

 توانند منجر شوند،  هايي كه مي هركدام از حاالت علل/خرابي براي شناسايي خرابي
 شوند. تحليل مي

 تر  طح پايينصورت متوالي براي س هاي نامطلوب سيستم به گام فعاليت به شناسايي گام
افزاري  حاصل شود. در سيستم سخت كه تحليل بيشتر بي يابد تا هنگامي سيستم ادامه مي

ترين سطح  و عوامل سببي كه در پايين پيشامدتواند سطح خرابي اجزا باشد.  اين مي
 شود. هاي پايه شناخته ميپيشامدعنوان  شوند، به مي سيستم تحليل

 تواند محاسبه شود.  نهايي مي پيشامدباشد، احتمال  پايه داده شده پيشامداحتمال  اگر
ها براي  كه كليه ورودي بايد نشان دادباشد، در هر عملگر، ت معتبر كميكه  اينبراي 

. اگر اين اتفاق روي ندهد، درخت خطا براي الزم و كافي هستند خروجي توليد پيشامد
براي نشان دادن روابط سببي ابزاري مفيد  تحليل احتماالت معتبر نيست اما ممكن است

 باشد.

سازي با استفاده از جبر بولي براي  ي درخت خطا ممكن است نياز به سادهدر بخش كم
  محاسبه حاالت خرابي تكراري باشد.

اصلي، مجموعه كمترين برش كه مسير  پيشامدعالوه بر اين براي فراهم كردن تخمين احتمال 
اصلي محاسبه  پيشامدتواند شناسايي شود و اثرات آن بر  دارد، مياصلي  پيشامداي را تا  مستقل جداگانه

  شود.
هاي مختلف درخت خطا  تكراري در مكان پيشامدكه  به استثنا درخت خطا ساده، هنگامي

افزاري نياز است تا محاسبات را به درستي اداره كند، و مجموعه حداقل  نرم اي وجود دارد مجموعه
  كند. پذيري مي افزاري كمك به اطمينان ثبات، صحت و تحقق ي نرمبرش را محاسبه كند. ابزارها

  
  ها خروجي 14-5ب.

  :موارد زير است از تحليل درخت خطا شامل ها خروجي
  رهايي كه دو يا چند ينهايي كه ارتباط مس پيشامدارائه تصويري از چگونگي روي دادن

  دهد؛ همزمان بايد با هم روي دهد را نشان مي پيشامد
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 ها (مسيرهاي مستقل تا خرابي) با (اگر داده در دسترس  ز مجموعه حداقل برشليستي ا
  تواند روي دهد؛ باشد) احتمالي كه هر كدام مي

  نهايي. پيشامداحتمال 

 

  ها نقاط قوت و محدوديت 14-6ب.
  :موارد زير است شامل FTAنقاط قوت 

  ا در عين حال به اندازه كافي  مند است را فراهم مي كه بسيار نظام منظمرويكرديكند، ام
دهد عوامل مختلفي، شامل روابط انساني و عالئم فيزيكي  پذير است و اجازه مي انعطاف

  تحليل شود.
  اثرات بر است، متمركز  موجود در روشاً كه تلويح »پايينبه  باال«استفاده از رويكرد

  مستقيماً با پيشامد نهايي مرتبط است.خرابي است كه 
 FTA هايي با روابط و انفعاالت زياد مفيد است. مخصوصاً براي تحليل سيستم  
 ا از آنجا  ارائه تصويري منجر به درك آسان از رفتار سيستم و عوامل مشمول ميشود، ام

ها اغلب بزرگ است، فرآيند سيستم خرابي ممكن است نياز به سيستم  كه درخت
سازد اما تأييد و  تر منطقي را ممكن مي پيوتر داشته باشد. اين ويژگي روابط پيچيدهكام

 كند. مي دشوارتصديق درخت خطا را 

 ها در شناسايي ساده مسير خرابي  تحليل منطقي درخت خطا و شناسايي مجموعه برش
 منجر به پيشامد نهايي شد پيشامدهايدر سيستم خيلي پيچيده كه تركيبات خاصي از 

 توانند ناديده باشند، مفيد است. مي

  :موارد زير است ها شامل محدوديت
  شود.  وارد مي پيشامد نهاييهاي پايه در محاسبه احتمال پيشامداطمينان احتمال  عدم

نتايج با سطح  ،صورت دقيق شناسايي نشده باشد كه احتمال حالت خرابي پايه به هنگامي
اگرچه، درجه بااليي از اعتماد، با درك صحيح سيستم ؛ شود اطمينان باال روبرو مي عدم 

 شود. ممكن مي

 هاي  تواند درنظر گرفتن كليه راه در بعضي شرايط، علل سببي باهم مرز ندارند و اين مي
كند. براي مثال، كليه منابع اشتعال در تحليل آتش  دشوارمهم به پيشامد نهايي را 

 يل احتمال ممكن نيست.عنوان پيشامد نهايي. در اين شرايط تحل به
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 گيرد. هاي زماني را درنظر نمي درخت خطا تحليل ايستا است؛ وابستگي 

 (خرابي/عدم خرابي) مواجه است. تواند فقط با حالت دو دويي درخت خطا مي 

 كه حالت خطاهاي انساني در درخت خطا كيفي درنظر گرفته شود، در خرابي  هنگامي
 وارد شود. يآسان تواند به كند نمي ني مشخص ميكلي درجه كيفيتي كه اغلب خطاي انسا

 ندارد. يآسان هاي مشروط را به درخت خطا توانايي بررسي اثرات ترتيبي يا خرابي 

 

  سند مرجع 14-7ب.
IEC 61025, Fault tree analysis (FTA) 
IEC 60300-3-9, Dependability management — Part 3: Application guide — Section 9: Risk 
analysis of technological systems 

  
  ETA(1تحليل درخت پيشامد ( 15ب.

  
  بررسي اجمالي 15- 1ب.

ETA  تكنيك نمايشي براي ارائه رابطه متقابل ترتيب پيشامدها از پيشامد ابتدايي است كه
كند (شكل  هاي مختلف طراحي شده براي تسكين پيامدها را بررسي مي كاركرد سيستم كاركرد/عدم

  صورت كمي يا كيفي استفاده شود. تواند به ). مي3ب.

 

  تناوب
  (در سال)

  نتايج
فعال 
شدن 
  هشدار

كاركرد 
يستم س

  اسپرينكلر

شروع 
  آتش

پيشامد 
  اوليه

  

                                                 
1- Event Tree Analysis(ETA) 



  
  
  
  

  
  255  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

  
  مثال از درخت پيشامد - ۳شکل ب.

  
هايش كامالً مستقل  اي ساده از نمونه درخت پيشامد، در حالي كه شاخه محاسبه 3شكل ب.
  دهد. هستند را نشان مي

توانايي دارد تا حوادث تشديدي يا تسكيني براي پاسخ به  ETAبا درنظر گرفتن درخت، 
  هاي ديگر، كاركردها يا موانع بيان كند. پيشامد آغازين را با درنظر گرفتن سيستم

  
  كاركرد 15- 2ب.

ETA ريسك) براي سناريوهاي  نظر ازنقطهبندي ( سازي، محاسبه و رتبه تواند براي مدل مي
  مختلف حوادث استفاده شود كه ادامه پيشامد آغازين هستند.

ETA صورت  تواند به تواند در هر مرحله از چرخه عمر محصول يا فرآيند استفاده شود. مي مي
كيفي براي كمك به سناريوهاي بالقوه طوفان ذهني و سلسله پيشامدهايي كه پيشامد آغازين را دنبال 

هاي متفاوت براي تسكين نتايج  ها، موانع يا كنترل و چگونگي تأثيرپذيري نتايج از درمان كنند مي
  ناخواسته، استفاده شود.

 بله

شده آتش كنترل بله
شداربا ه  

7.9×10-3 

7.9×10-6 

8.0×10-5 

8.0×10-8 

2.0×10-3 

10-2 per year 

0.8 

 انفجار

0.001 

0.999 

0.001 

0.999 

0.01 

0.2 

 بله

 بله

 خير

 خير

 خير

 خير

شده كنترلآتش 
شداربدون ه  

نشده آتش كنترل
شداربا ه  

نشده آتش كنترل
شداربدون ه  

نبود آتش

0.99 
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كند. اين اغلب براي حالت خرابي كه  ها مي تحليل كمي خود را معطوف به درنظرگرفتن قابليت كنترل
  شود. چندين حفاظت وجود دارد استفاده مي

ETA تواند خسارتي يا سودآور  سازي پيشامد آغازين استفاده شود كه مي تواند براي مدل مي
سازي افزايش سود هستيم اغلب از مدل درخت  اگرچه، در شرايطي كه به دنبال بهينه باشند.
  شود. گيري استفاده مي تصميم

  
  ها ورودي 15- 3ب.

  ها شامل: ورودي
 ليست پيشامدهاي آغازين مناسب؛  
 ؛ و احتمال خرابي آن ها و كنترل ها، موانع اطالعاتي از درمان(يبراي تحليل كم) ها  
 شود. شناخت فرآيندهايي كه به موجب آن خرابي آغازين تشديد مي 

 

  فرآيند 15-4ب.
اي مانند انفجار يا  شود. ممكن است حادثه درخت پيشامد با انتخاب پيشامد آغازين شروع مي

هاي در محل براي تسكين نتايج، ليست  سيستم ها يا پيشامد سببي مانند قطع برق باشد. سپس فعاليت
شود كه موفقيت يا عدم موفقيت را بيان كند.  شوند. براي هر فعاليت يا سيستم، خطي رسم مي مي

وسيله قضاوت  كه در اين شرايط احتمال به تواند به هر خطي داده شود احتمال خاصي از خرابي مي
در اين روش، مسيرهاي مختلف از پيشامد آغازين  شود. مهندسي يا تحليل درخت خطا تخمين زده مي

  شوند. مدل مي
توجه داشته باشيد كه احتماالت در درخت پيشامد، احتماالت شرطي است، براي مثال احتمال 

دست آمده است اما احتمال بايد تحت آتش ناشي از  كاركرد اسپرينكلر از آزمون آن در شرايط عادي به
  انفجار باشد.

بنابراين، ؛ كند احتمال رويدادهايي را كه در مسير ممكن است بيافتد را بيان ميهر مسير، 
فردي است و فراواني حادثه آغازين، احتمال  فراواني نتايج، محصول احتمال شرطي منحصربه

  دهد. صورت مستقل مي رويدادهاي مختلف را به
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  ها خروجي 15-5ب.
  شامل موارد زير است: ETAهاي  خروجي
 ي مسائل بالقوه كه از تركيب پيشامدها، انواع مسائل (با طيف خروجي) را از تشريح كيف

  دهد؛ پيشامد آغازين شكل مي
 ي از فراواني پيشامد يا احتمال و اهميت نسبي توالي خرابيهاي مختلف و  تخمين كم

  پيشامدهاي مشاركت كننده؛
 ليست پيشنهادها براي كاهش ريسك؛  
 ي اثربخشي توصيها.ه ارزشيابي كم 

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 15-6ب.

  شامل موارد زير است: ETAنقاط قوت 
 ETA دهد و اثر موفقيت يا  سناريوهاي بالقوه مختلف ناشي از حادثه آغازين را نشان مي

دهنده را به شيوه نموداري واضح تحليل  ها يا كاركردهاي تسكين عدم موفقيت سيستم
  كند. مي

 را كه در مدل درخت خطا دست و پا گير بودند  ١دومينوييها و  اثرات زماني، وابستگي
  كند. بررسي مي

 ها ممكن  كند كه در درخت خطا بيان آن صورت نمايشي سلسله پيشامدها را بيان مي به
 نبود.

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
  بمنظور استفاده ازETA عنوان ارزيابي جامع، نياز به شناسايي تمام پيشامدهاي  به

) انجام شود، HAZOP،PHAازين است. اين ممكن است با روش تحليل ديگر (آغ
اگرچه، هميشه اين پتانسيل براي از دست دادن بعضي از پيشامدهاي آغازين مهم وجود 

  دارد؛
 ر  در درخت پيشامد، فقط با حاالت موفقيت و خرابي سيستم مواجه هستيمو اين تصو

  كند؛ سخت ميهاي موخر يا حوادث بازسازي را  موفقيت

                                                 
1- Domino 
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 هاي قبل در طول مسير اتفاق افتاده  هر مسير مشروط به حوادثي است كه در شاخه
ها،  هاي زيادي در طول مسير ممكن مواجه هستيم. بعضي از وابستگي است. با وابستگي

دقت رسيدگي نشده باشند، ممكن است  مانند اجزا معمول، سيستم ابزار و اپراتور اگر به
 و به برآورد خوشبينانه خطر منجر شود. ناديده گرفته شوند

 

  1پيامد -تحليل علّت 16ب.
  

  بررسي اجمالي 16- 1ب.
هاي درخت خطا و درخت پيشامد است. اين روش از  پيامد تركيبي از تحليل - تحليل علّت

كند تا  هاي منطقي بلي/خير تحليل مي پيشامد بحراني شروع شده و پيامدها را توسط تركيبي از دريچه
هاي سيستمي كه براي تسكين پيامدهاي پيشامد اوليه  شرايطي كه ممكن است رخ دهد يا خرابي

شود (قسمت  ها توسط درخت خطا تحليل مي طراحي شده است را نمايش دهد. علل شرايط يا خرابي
  را ببينيد). 15ب.

  
  كاركرد 16- 2ب.

هاي بحراني ايجاد شد  ايمني سيستماعتماد براي  عنوان ابزار قابل پيامد در ابتدا به -تحليل علّت
هاي  هاي سيستم بدهد. همانند تحليل درخت خطا، براي نمايش خرابي تري از خرابي تا درك كامل

ي اضافه نسبت به درخت خطا دارد و اجازه  كند اما مشخصه منطقي منجر به پيشامد بحراني استفاده مي
ين تاخيرهاي زماني را در تركيب تحليل پيامدها ها تحليل شود. روش همچن دهد توالي زماني خرابي مي

  دهد كه اين در تحليل درخت پيشامد ممكن نبود. اجازه مي
تواند پيشامد بحراني را دنبال كند، استفاده  روش براي تحليل مسيرهاي مختلفي كه سيستم مي

. اگر كمي گويي سريع) است هاي مشخصي (مانند سيستم پاسخ شود و وابسته به رفتار زيرسيستم مي
  كند. باشد، تخمين احتمال پيامدهاي ممكن متفاوت ناشي از پيشامد بحراني را مشخص مي

پيامد  -هاي زيرخطا است، تحليل علّت پيامد تركيبي از درخت -هر توالي در نمودار علّت
  هاي خطا بزرگ استفاده شود. عنوان ابزاري براي ساخت درخت تواند به مي

                                                 
1- Cause-Consequence Analysis 
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استفاده پيچيده هستند و تمايل استفاده از آن زماني است كه ميزان پيامد  نمودارها براي توليد و
  هاي گسترده داشته باشد. بالقوه خرابي توجيهي براي اين تالش

  
  ها ورودي 16- 3ب.

  درك از سيستم و حاالت خرابي و سناريوهاي خرابي نياز است.
  

  فرآيند 16-4ب.
  دهد. امد نشان ميپي - نمودار مفهومي از نوع تحليل علّت 4شكل ب.

  

  
  پيامد- از تحليل علّتمثال  -۴شکل ب.

  
  رويه به شرح زير است:

آغازين) (معادل پيشامد نهايي در درخت خطا و پيشامد آغازين در ( يبحرانشناسايي پيشامد   . أ
 درخت پيشامد)

 3درخت خطا 

2درخت خطا   

1درخت خطا   

 درخت خطا

خيربله

 شرايط

تشريح  تشريح  تشريح تشريح

 خير بله

 شرايط

 خيربله

 شرايط

حفظ ريسك در شرايط غير عادي

پيشامد شروع
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 14گونه كه در بخش ب. دهي درخت خطا براي علل پيشامد آغازين همان ايجاد و ارزش  . ب
 شود. يل درخت خطا معمول، استفاده ميهاي مشابه مورد استفاده در تحل تشريح شد. نشانه

كه كدام شرايط بايد درنظرگرفته شود. اين بايد شامل توالي منطقي مانند  تصميم در مورد اين  . ت
 دهند. كه رويدادها رخ مي توالي زماني باشد

ساخت مسيرهايي براي پيامدهاي وابسته به شرايط متفاوت. اين شبيه درخت پيشامد است اما   . ث
امد به كادرهاي مشخصي تجزيه شده است كه با شرايط خاصي استفاده مسير درخت پيش

 شوند. مي

تواند  شود، احتمال هر پيامد مي صورت مستقل تهيه مي ها براي هر كادر شرايط به خرابي  . ج
شود  هاي شرايط حاصل مي محاسبه شود. اين با تخصيص اوليه احتماالت به هر خروجي كادر

شود  ناسب است) احتمال هر توالي منجر به پيامد خاصي مي(استفاده از درخت خطا مرتبط م
كه با ضرب احتمال هر توالي از شرايط كه در شرايط خاص به پايان رسيده است. اگر بيش از 

شوند. اگر  يك توالي براي پيامدي مشابه موجود باشد، احتماالت از هر توالي با هم جمع مي
ل قطعي برق ممكن است چندين شرايط براي وابستگي بين شرايط توالي خرابي (براي مثا

 ها را مشخص كرد. قطعي داشته باشد) بايد قبل از محاسبه مسئله وابستگي

 

  ها خروجي 16-5ب.
پيامد ارائه نموداري از چگونگي خرابي سيستم است كه علل و  -ها تحليل علّت خروجي

بالقوه بر پايه تحليل احتمال رويداد دهد. تخمين احتمال رويدادها براي هر پيامد  پيامدها را نشان مي
  شرايط خاصي است كه ناشي از پيشامد بحراني است.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 16-6ب.

پيامد تركيب دو درخت پيشامد و درخت خطا است. عالوه بر اين، بر -مزيت تحليل علّت
امد در طول زمان غلبه وسيله توانايي تحليل پيش ها دارند به هايي را كه اين روش بعضي از محدوديت

  دهد. پيامد ديدي جامع از سيستم ارائه مي - كرده است. تحليل علّت
محدوديت اين روش پيچيدگي بيشتر نسبت به تحليل درخت خطا و درخت پيشامد است، هر 

  ها در طول محاسبات مواجه شد. كه با وابستگي صورتي دو را بايد ايجاد كرد به
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  1تحليل علّت و معلول 17ب.
  

  بررسي اجمالي 17- 1ب.
تحليل علّت و معلول روش ساختاريافته براي شناسايي علل ممكن پيشامد نامطلوب يا مسئله 

كه تمام  صورتي دهد، به هاي بزرگ سازمان مي كننده ممكن را در دسته است. اين تكنيك عوامل شركت
و اين علل فقط با شواهد  كند هاي ممكن را در برگيرد. با اين حال به علل واقعي اشاره نمي فرضيه

ماهي (ايشيكاوا هم  شود. اطالعات توسط نمودار استخوان واقعي و آزمون تجربي فرضيه مشخص مي
  يابد. نام دارد) يا در بعضي مواقع نمودار درختي سازمان مي

  
  كاركرد 17- 2ب.

تحليل علّت و معلول نمايش تصويري ساختاريافته از ليست علل معلول خاصي را فراهم 
  تواند مثبت (اهداف) يا منفي (مسئله) باشد. كند. وابسته به مفاهيم، معلول مي مي

ها را توليد  شود تا كليه سناريوها و علل ممكني كه اين سناريو اين تكنيك پركاربرد استفاده مي
ترين علل را ايجاد كند كه  كند را توسط تيمي از متخصصان درنظر بگيرد و اجماع نهايي از محتمل مي
هاي در دسترس آزمايش شود. بسيار ارزشمند است كه در  صورت تجربي يا با ارزشيابي داده تواند به مي

هاي بالقوه با رسميت  اي در مورد علل ممكن صورت پذيرد و سپس فرضيه آغاز تحليل تفكر گسترده
  بيشتر درنظر گرفته شوند.

  نياز به:تواند انجام شود كه  ساخت نمودار علّت و معلول هنگامي مي
 اي ممكن، داليل اصلي براي اثر، مسئله يا شرايط خاص؛ شناسايي علل ريشه 

 هاي ميان عوامل كه بر فرآيند خاصي اثر دارند؛ مرتب كردن و ارتباط دادن رابطه 

 تواند انجام شود. هاي اصالحي كه مي تحليل مسائل موجود و فعاليت 

  مزايا ايجاد نمودار علّت و معلول شامل:
  اي خاص؛ شدن توجه اعضاي بررسي به مسئلهمتمركز 

 اي مسائل با رويكرد ساختاريافته؛ كمك به تعيين علل ريشه 

 تشويق اعضاي گروه و استفاده از دانش گروه براي توليد يا فرآيند؛ 

                                                 
1- Cause-and-Effect Analysis 
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 استفاده از قالب منظم و آسان براي درك نمودار تحليل علّت و معلول؛ 

  فرآيند؛نشان دادن علل احتمالي تغييرات در 

 آوري شود. هايي براي مطالعات بيشتر بايد جمع هايي كه داده شناسايي زمينه 

اي استفاده شود  گيري تحليل علل ريشه عنوان روشي در شكل تواند به تحليل علّت و معلول مي
  را مشاهده كنيد). 12(قسمت ب.

  
  ها ورودي 17- 3ب.

هاي ايجاد و  كنندگان يا مدل شركتتواند تخصص و تجربه  ورودي تحليل علّت و معلول مي
  استفاده شده در گذشته باشند.

  
  فرآيند 17-4ب.

مراحل  اي كه نياز به درمان دارد انجام شود. تحليل علّت و معلول بايد توسط تيم آگاه از مسئله
  دادن تحليل علّت و معلول به شرح زير است: اصلي در شكل

 تواند  دن آن در كادر. بستگي به شرايط، معلول ميتعيين معلولي كه بايد تحليل شود و قرار دا
 مثبت (اهداف) يا منفي (مسئله) باشد؛

 شود.  مي ماهي نشان داده  هاي اصلي علل كه توسط كادرهايي در نمودار استخوان تعيين دسته
ها ممكن است شامل افراد، تجهيزات، محيط،  صورت معمول براي مسائل سيستمي دسته به

 شود؛ باشد. با اين حال، اين انتخاب متناسب با زمينه مشخص ميفرآيندها و غيره 

 ها را  ها كه روابط بين آن ها و زيرشاخه هاي اصلي با شاخه پر كردن علل احتمالي براي دسته
 دهد؛ شرح مي

  براي ارتباط علل؛» به چه علّتي؟«يا » چرا؟«پرسش 

 ن و اطمينان از اين كه علل بر ها به منظور بررسي سازگاري و كامل بود بازبيني تمام شاخه
 معلول اصلي تأثير دارند؛

 ترين علل بر پايه نظرات تيم و شواهد در دسترس. شناسايي محتمل 

شود. نمودار استخوان  نتايج معموالً در نمودار استخوان ماهي يا نمودار درختي نمايش داده مي
ستون فقرات ماهي نمايش دهد (توسط خط  هاي اصلي جاي مي ماهي علل جداگانه را در دسته

  كند. ترين علل در هر دسته را تشريح مي ها اصلي ها و زيرشاخه شود) كه شاخه مي
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  ماهی يا ايشيکاوا از نمودار استخوانمثال  - ۵شکل ب.

  

اغلب توسعه درخت از چپ به راست  اگرچهنمايش درختي در ظاهر شبيه درخت خطا است، 
حال، چون عوامل شركت علل هستند و خرابي با احتمال  ينبااشود.  است و از پايين صفحه شروع نمي

  ندارد.وقوع مشخص نيستند امكان كمي كردن احتمال پيشامد اصلي وجود 

  
  حالت درختی تحليل علّت و معلول - ۶شکل ب.

  

علّت علّت

 اثرات

1علّتبنديطبقه 3علّتبنديطبقه  5علّتبندي طبقه   

 زير علّت

2علّتبنديطبقه 4علّتبنديطبقه  6علّتبندي طبقه   

 علّت

 علّت

 علّت

علّت

 علّت

1علّتدسته  

2علّتدسته  

3علّتدسته  

 معلول
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شود. اين امكان وجود دارد كه احتمال مسئله را  نمودار علّت و معلول معموالً كيفي استفاده مي
ها اختصاص دهيم. اگرچه  فرعي را بر پايه درجه ارتباط سپس عللفرض كنيم و احتمال علل اصلي و  1

اي بر هم اثر و تعامل دارند و مقدار كمي توليد شده را  هاي پيچيده كننده اغلب از راه عوامل شركت
  سازد. ارزش مي بي

  
  ها خروجي 17-5ب.

محتمل  ماهي يا درختي است كه علل ممكن و خروجي تحليل علّت و معلول نمودار استخوان
كه پيشنهادها ايجاد  شود قبل از آن صورت تجربي آزمون و اصالح مي ها به كند. سپس اين را بيان مي

  شود.
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 17-6ب.
  نقاط قوت شامل موارد زير است:

 شامل كارشناسان اجرايي كه در محيط تيم حضور دارند؛ 

 تحليل ساختاريافته؛ 

 هاي محتمل؛ شامل كليه فرضيه 

 نمايش تصويري نتايج براي درك آسان؛ 

 هايي كه در آن داده بيشتري مورد نياز است؛ شناسايي زمينه 

 كننده براي اثرات خواسته يا ناخواسته استفاده  تواند براي شناسايي عوامل شركت مي
تري را تشويق  تواند مالكيت و مشاركت بزرگ شود. تمركز مثبت بر روي موضوع مي

 كند.

  شامل موارد زير است:ها  محدوديت
 ممكن است تيم تخصص الزم را نداشته باشد؛ 

 اي براي تهيه پيشنهادها دارد؛ فرآيندي كامل نيست و نياز به بخشي از تحليل علت ريشه 

 بيشتر تكنيكي تصويري براي طوفان مغزي است تا تكنيك تحليلي مستقل؛ 

 ين معني است كه رابطه هاي اصلي در شروع تحليل به ا جداسازي عوامل سببي در دسته
كه خرابي تجهيزات  شود. براي مثال هنگامي صورت كافي درنظرگرفته نمي ها به بين دسته
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علّت طراحي ضعيف  توسط خطاهاي انساني ايجاد شده است يا مشكالت انساني كه به
 ايجاد شده است.

  
  LOPA(1هاي حفاظتي ( تحليل اليه 18ب.

  
  بررسي اجمالي 18- 1ب.

LOPA ي براي تخمين ريسك پيشامد ناخواسته يا سناريو است. اين روش وجود  روش نيمهكم
  كند. تدابير كافي براي كنترل يا تسكين ريسك را تحليل مي

كننده كه از منجر شدن علل  هاي حفاظتي پيشگيري شود و اليه معلول انتخاب مي-جفت علّت
كفايت سطح  بمنظورشود. محاسبات مقداري  كند، شناسايي مي به پيامدهاي نامطلوب جلوگيري مي

  شود. تحمل انجام مي حفاظت براي كاهش ريسك تا سطح قابل 
  

  كاركرد 18- 2ب.
LOPA هاي حفاظتي بين خطر يا پيشامد  صورت ساده كيفي استفاده شود تا اليه تواند به مي

دقت بيشتري را براي غربال شود تا  كمي استفاده مي سببي و نتايج را بررسي كند. معموالً رويكرد نيمه
  ايجاد كند. PHAيا  HAZOPفرآيندهايي مانند 

LOPA 2هاي حفاظتي مستقل مبنايي براي مشخصات اليه )IPLs3) و سطح يكپارچگي ايمني 
شرح داده  IEC 61511و  IEC 61508كه در سري  كند ارائه مي 4هاي ابزاري ) براي سيستمSIL(سطوح 

 LOPAكند.  هاي ابزاري تعيين مي ) را در سيستمSIL( يمنياارچگي كه الزامات سطح يكپ شده است
تواند براي كمك به مؤثّر بودن منابع كاهش ريسك اختصاص داده شده، استفاده شود و كاهش  مي

  ريسك انجام شده را براي هر اليه حفاظتي تحليل كند.
  

  ها ورودي 18- 3ب.
  شامل: LOPAهاي  ورودي

                                                 
1- Layersof Protection Analysis (LOPA) 
2- Independent Protection Layers (IPLs) 
3- Safety Integrity Level (SIL) 
4- Instrumented Systems 
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  اطالعات اساسي ريسك شامل مخاطرات، علل و پيامدها كه از روشي مانندPHA  تهيه
 شده است؛

 هاي موجود يا پيشنهادي؛ اطالعاتي درباره كنترل 

 گيري پيامدها و تعريف  هاي حفاظتي، اندازه فراواني پيشامد سببي، احتمال خرابي اليه
 تحمل ريسك؛ سطح قابل 

 گيري پيامدها و تعريف  هاي حفاظتي، اندازه ابي اليهفراواني علل آغازين، احتمال خر
 تحمل ريسك. سطح قابل 

 

  فرآيند 18-4ب.
LOPA شود: توسط تيمي از متخصصان در رويه زير انجام مي  
  شناسايي علل آغازين براي نتيجه ناخواسته و جستجوي داده براي فراواني و پيامدهاي

 آنان؛

 معلول؛ -انتخاب جفت علّت 

 هاي حفاظتي كه از منجر شدن علل به پيامدهاي نامطلوب جلوگيري  شناسايي اليه
 شود؛ ها تحليل مي كند، اثربخشي آن مي

 هاي حفاظتي مستقل ( شناسايي اليهIPLsهاي حفاظتي  ) (تمام اليهIPLs نيستند)؛ 

  تخمين احتمال خرابي هرIPL؛ 

  فراواني علّت آغازين با احتمال خرابي هركدام ازIPL هر اصالحات  ها و احتمال
شرطي (اصالحات شرطي براي مثال شخص حاضري كه تحت تأثير باشد) تركيب 

شود تا فراواني رخداد پيامدهاي نامطلوب تعيين شود. مقدار عددي براي فراواني و  مي
 شود؛ احتمال استفاده مي

  تحمل براي تعيين نياز به حفاظت بيشتر مقايسه  سطح محاسبه شده ريسك با سطح قابل
 شود. مي

IPL  وسيله يا فعاليتي است كه قادر به جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب فرآيند سناريو، پيشامد
  سببي مستقل يا هر اليه حفاظتي ديگر همراه با سناريو است.

IPLs :شامل  
 هاي طراحي؛ ويژگي 
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 ابزار محافظ فيزيكي؛ 

 هاي ارتباطي و خاموشي؛ سيستم 

 هشدارهاي بحراني و مداخالت؛ 

  فيزيكي رويدادهاي بعدي؛محافظت 

 ها  ها و بازرسي هاي پاسخ اضطراري (رويه سيستمIPLs .(نيستند 

 

  ها خروجي 18-5ب.
تواند داده  ها در كاهش ريسك مي پيشنهادهايي براي هر كنترل بيشتر و اثربخشي اين كنترل

  شود.
LOPA هايي است كه از ارزيابي  از تكنيكSIL ي/مرتبط هاي ابزرا هنگام مواجه با سيستم

  كند. ايمني استفاده مي
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 18-6ب.
  نقاط قوت شامل موارد زير است:

  ي كامل نيازبه زمان و منابع كمتر نسبت به تحليل درخت خطا يا ارزيابي ريسك كم
 تر از قضاوت ذهني كيفي است. دارد اما دقيق

 كند. حفاظتي مي هاي ترين اليه كمك به شناسايي و تمركز منابع بر حساس 

 ها حفاظت كافي وجود ندارد را شناسايي  ها و فرآيندهايي كه براي آن ها، سيستم فعاليت
 كند؛ مي

 كند. ترين پيامد مي تمركز بر جدي 

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 LOPA معلول و يك سناريو در زمان واحد دارد. روابط  -فقط تمركز بر جفت علّت

 شود. ها پوشش داده نمي ها يا بين كنترل پيچيده بين ريسك

 يشود. سازي ريسك براي حاالت خرابي معمول محاسبه نمي كم 

 LOPA معلول زيادي  -هاي علّت براي سناريوهاي خيلي پيچيده و جايي كه جفت
گذارد، استفاده  نفعان مختلف تأثير مي پيامدهاي مختلفي بين ذيموجود است يا 

 شود. نمي
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  سند مرجع 18-7ب.
IEC 61508 (all parts), Functional safety of electrical/electronic/programmable 
electronicsafety-related systems 
IEC 61511, Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector 

  
  1تحليل درخت تصميم 19ب.

  
  بررسي اجمالي 19- 1ب.

اطمينان  كند كه عدم  هاي جايگزين و نتايج را در روش ترتيبي بيان مي درخت تصميم، تصميم
شود  كند. اين روش مانند درخت پيشامد است و از پيشامد يا تصميم اوليه آغاز مي نتايج را محاسبه مي

توانند اتفاق بيافتد و تصميمات مختلفي كه ممكن  سيرهاي و نتايج مختلف ناشي از پيشامد كه ميو م
  كند. است گرفته شود را مدل مي

  
  كاركرد 19- 2ب.

درخت تصميم براي مديريت ريسك پروژه و در شرايطي براي كمك به انتخاب بهترين اقدام 
تواند كمك به ارتباط  ايش تصويري همچنين ميشود. نم اطمينان هستند، استفاده مي كه داراي عدم 

  گيري كند. داليل براي تصميم
  

  ها ورودي 19- 3ب.
ها و بختي كه  گيري. اطالعاتي در مورد نتايج ممكن تصميم طرح پروژه با نقاط تصميم

  پيشامدها ممكن است بر تصميم اثر داشته باشند.
  

  فرآيند 19-4ب.
عنوان مثال ادامه پروژه الف بجاي پروژه ب.  شود، به درخت تصميم با تصميم ابتدايي آغاز مي

نگرانه  هاي آينده براي ادامه هر دو پروژه فرضي، پيشامدهاي مختلف ممكن است اتفاق بيافتد و تصميم

                                                 
1- Decision Tree Analysis 
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حتمال شوند. ا ها در سه شكل همانند درخت پيشامد بيان مي مختلفي نياز است گرفته شوند. اين
  تواند همراه با هزينه و نتيجه نهايي مسير تخمين زده شود. پيشامدها مي

صورت منطقي بيشترين ارزش مورد انتظار  گيري به اطالعات مربوط به بهترين مسير تصميم
كند كه از تمام احتماالت شرطي در طول مسير و ارزش نتايج حاصل شده  محاسبه شده را توليد مي

  است.
  

  ها خروجي 19-5ب.
  ها شامل موارد زير است: خروجي
 دهد هاي مختلفي كه ممكن است روي دهد را نشان مي تحليل منطقي ريسك كه گزينه 

 محاسبه ارزش مورد انتظار براي هر مسير ممكن 

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 19-6ب.

  نقاط قوت شامل موارد زير است:
  تصميم؛فراهم كردن ارائه تصويري واضح از جزئيات مسئله 

 .توانايي محاسبه بهترين مسير در طول وضعيت 

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 هاي تصميم بزرگ ممكن است براي ارتباط آسان با ديگران بسيار پيچيده باشد؛ درخت 

 كه نمودار  سازي شرايط داشته باشد براي آن ممكن است بيش از حد تمايل به ساده
 درختي بتواند آن را نشان دهد.

  
  HRA(1انسان (ارزيابي قابليت اطمينان  20ب.

  
  بررسي اجمالي 20- 1ب.

) با اثرات انسان بر عملكرد سيستم مواجه است و HRAارزيابي قابليت اطمينان انسان (
  تواند براي ارزشيابي تأثير خطاهاي انسان بر سيستم استفاده شود. مي

                                                 
1- Human Reliability Assessment (HRA) 
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كه زمان در  هستند، مخصوصاً هنگاميصورت بالقوه شامل خطاي انساني  بسياري از فرآيندها به
كه مسئله به اندازه كافي توسعه  گيري متصدي (اپراتور) كوتاه باشد. احتمال اين دسترس براي تصميم

يابد تا جدي شود، اندك است. با اين حال بعضي اوقات، اقدام انساني تنها دفاع براي جلوگيري از 
  تبديل خرابي اوليه به حادثه است.

مايش حوادث مختلف خطاهاي انساني بحراني است كه در توالي پيشامدهاي ن HRAاهميت 
هايي كه صرفاً بر  فاجعه بار شركت دارند. اين حوادث اخطاري است در برابر ارزيابي ريسك

افزار سيستم تمركز دارند. اين روش خطر ناديده گرفتن خطاهاي انساني ممكن  افزار و نرم سخت
وري  ها در برجسته كردن خطاهايي كه مانع بهره HRA. عالوه بر اين، دهد كننده را نشان مي شركت

ي و افزار سختها ( هاي آشكاري كه اين خطاها و ديگر خرابي شوند و راه هستند استفاده مي
  دهد. شود را نشان مي» بازسازي«تواند توسط متصديان و پرسنل نگهداري  افزاري) مي نرم

  
  كاركرد 20- 2ب.

HRA مي صورت كيفي، براي شناسايي خطاهاي انساني  ي يا كيفي استفاده شود. بهتواند كم
كمي براي تهيه داده خرابي انساني  HRAشود.  بالقوه و علل آن در جهت كاهش خطاها استفاده مي

  شود. ها استفاده مي يا ديگر تكنيك FTAبراي 
  

  ها ورودي 20- 3ب.
  شامل موارد زير است: HRAهاي  ورودي
 اره وظايفي كه افراد بايد انجام دهند؛اطالعاتي درب 

 دهند و پتانسيل هر خطا؛ تجربيات درباره انواع خطاهايي كه در عمل رخ مي 

 .ت آنتخصص در مورد خطاهاي انسان و كمي 

  
  فرآيند 20-4ب.

  شامل رويه زير است: HRAفرآيند
  ،چه نوع حضوري انسان در تحقيق/ارزيابي دارد؟تعريف مسئله 

 ،چگونه وظايف انجام شود و چه نوع كمكي براي حمايت عملكرد نياز  تحليل وظايف
 است؟
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 ،شود: چه خطاهايي  چگونه عملكرد وظايف دچار اختالل مي تحليل خطا انسان
 تواند بازسازي شود؟ تواند رخ بدهد و چگونه مي مي

 ،تواند با ديگر پيشامدهاي  چگونه اين خطاها يا خرابي عملكرد وظايف مي ارائه
و يا محيطي يكپارچه شود و تا احتمال خرابي كلي سيستم را  افزاري فزاري، نرما سخت

 بررسي كند؟

 ،اي حضور دارد كه نياز به محاسبه دقيق نداشته باشد؟ آيا خطا و وظيفه غربال 

  ،تاحتمال خطاهاي فردي و خرابي وظايف چقدر است؟كمي 

  ،عنوان مثال كدام باالترين  ارد، بهكدام خطا يا وظيفه بيشترين اهميت را دارزيابي اثرات
 مشاركت در قابليت اطمينان ريسك را دارند؟

  ،شود؟ چگونه قابليت اطمينان انسان بيشتري حاصل ميكاهش خطا 

  ،كدام جزئيات مستنداتHRA نياز به مستند شدن دارند؟ 

عنوان مثال تحليل وظايف و  است و گاهي اوقات اجزا (به گام به گام HRAدر عمل، فرآيند
  شود. شناسايي خطاها) در موازات يكديگر انجام مي

  
  ها خروجي 20-5ب.

  ها شامل موارد زير است: خروجي
 ها را  توان آن هايي كه توسط آن مي ليست خطاهايي كه ممكن است رخ دهند و روش

 م؛ترجيحاً از طريق بازطراحي سيست –كاهش داد 

 حاالت خطا، علل و پيامدهاي انواع خطا؛ 

 .ي ريسك كه توسط خطا مطرح شده استارزيابي كيفي يا كم 

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 20-6ب.

  شامل موارد زير است: HRAنقاط قوت 
 HRA دهد كه شامل خطاي انساني است و در شرايطي كه  يسم رسمي را ارائه ميمكان

ها را براي سيستم در نظر  هاي اين فعاليت كند، ريسك ميانسان نقش مهمي را ايفا 
 گيرد؛ مي

 تواند كمك به كاهش خرابي  درنظرگيري رسمي حاالت و مكانيسم خطاهاي انساني مي
 ناشي از خطاها كند.
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  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 كند؛ پيچيدگي و تنوع انسان، تعريف حاالت و احتماالت خرابي را پيچيده مي 

 ي ندارد. ا سادهها حالت موفقيت/شكست  هاي انسان ري از فعاليتبسياHRA  با
 گيري ضعيف مشكل دارد. هاي نسبي يا خرابي در كيفيت يا تصميم خرابي

  
  مثال ارزيابی قابليت اطمينان انسان - ۷شکل ب.

  

 خير

 خير

 بله

 بله

 تعريف

 تحليل وظايف

تحليل خطا انسان

 راهكارهاي اجتناب از خطا

غربال نياز

 كميت

اثراتارزيابي  

آيا سطح قابليت 
اطمينان انساني 
قابل قبول است؟

مستندسازي

عوامل موثر بر 
عملكرد و علل

 كاهش خطا
 غربال

خطاهاي ناچيز 
بيشتر مطالعه
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  1تحليل پاپيوني 21ب.
  

  بررسي اجمالي 21- 1ب.
پاپيوني روش نموداري ساده شرح و تحليل مسير ريسك از علل تا پيامدها است. اين تحليل 

هاي پاپيون  تواند شامل تركيبي از تفكرات علل پيشامد در تحليل درخت خطا (كه توسط گره روش مي
شود) و پيامدهاي تحليل درخت پيشامد باشد. با اين حال تمركز تحليل پاپيوني بر روي موانع  بيان مي

هاي خطا يا پيشامد ايجاد  تواند از درخت ن علل و ريسك، ريسك و پيامدها است. نمودار پاپيوني ميبي
  ذهني است. صورت مستقيم از جلسات طوفان شود، اما اغلب به

  
  كاركرد 21- 2ب.

شود و طيفي از علل ممكن و پيامدها را نشان  تحليل پاپيوني براي نمايش ريسك استفاده مي
هاي تحليل درخت خطاي كامل را  شود كه شرايط پيچيدگي تحليل زماني استفاده ميدهد. اين  مي

كه تمركز بر اطمينان از اين است كه مانع يا كنترلي براي هر مسير خرابي  كند يا زماني تضمين نمي
  كه مسيرهاي مستقل صريح منجر به خرابي وجود دارد اين روش مفيد است. وجود دارد. زماني

كه  رو هنگامي ينازاو  شود تر از درخت خطا يا پيشامد درك مي ي اغلب آسانتحليل پاپيون
  تواند ابزار ارتباطي مفيدي باشد. است، مي شده حاصلتر  يچيدهپهاي  تحليل با تكنيك

  
  ها ورودي 21- 3ب.

هايي كه ممكن است براي  دركي از اطالعات علل و پيامدهاي ريسك و موانع و كنترل
  تحريك كننده باشد.پيشگيري، تسكين يا 

  
  فرآيند 21-4ب.

  شود: پاپيون به شرح زير كشيده مي
 شود. شود و در گره مركزي پاپيون بيان مي ريسك خاصي براي تحليل شناسايي مي  .أ 

 هاي ايمني). شود (يا مخاطرات در زمينه علل پيشامد شامل منابع ريسك ليست مي  .ب 

                                                 
1- Bow tie Analysis 
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 شود. ايي ميمكانيسم منجر شدن منبع ريسك به پيشامد بحراني شناس  .ج 

گيرد. عواملي كه  شود و سمت چپ پاپيون شكل مي هاي بين هر علّت و پيشامد رسم مي خط  .د 
 توانند شناسايي شوند و در نمودار جاي داده شوند. ممكن است تشديد كننده باشند مي

هاي  صورت ميله توانند به موانعي كه از تبديل هر علّت به پيامد ناخواسته جلوگيري كند مي  .ه 
تواند باعث تحريك علل  كه عواملي مي ها نمايش داده شود. در صورتي در بين خط عمودي

تواند براي پيامدهاي  تواند بيان شود. اين رويكرد مي كنندگان هم مي شود، موانع اين تحريك
 كنند. هستند كه از ايجاد پيامدها حمايت مي 'هايي كنترل' كننده منعكسها  كه ميله مثبت زماني

اي از ريسك شناسايي شده و خطي از  ت پاپيون پيامدهاي متفاوت بالقوهدر سمت راس  .و 
 شود. پيشامد ريسك تا هر كدام از پيامدهاي بالقوه رسم مي

هايي در بين خطوط نمايش داده شده است. اين رويكرد  صورت ميله موانع پيامدها به  .ز 
هستند كه از ايجاد  'ها كنترل'ها منعكس كننده  كه ميله تواند براي پيامدهاي مثبت زماني مي

 كنند. پيامدها حمايت مي

توانند در  كند (مانند آموزش و بازرسي) مي ها حمايت مي كاركردهاي مديريتي كه از كنترل  .ح 
 هاي مربوطه مرتبط شوند. زير پاپيون نمايش داده شوند و به كنترل

لوم باشد و شكل بتواند اي مع كه مسيرها مستقل باشند، احتمال پيامدخاص يا نتيجه در صورتي
توان نمودار پاپيوني با سطح كمي ايجاد كرد. با اين  ها بدهد آنگاه مي تخميني براي اثربخشي كنترل

ها ممكن است رويه واحد باشند و  حال، در بسياري از شرايط مسيرها و موانع مستقل نيستند و كنترل
  شود. انجام مي ETAو  FTAناسب توسط صورت م ها واضح نباشد. كمي سازي اغلب به حتي اثربخشي
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  پيامدهای ناخواستهمثال از نمودار پاپيونی برای  - ۸شکل ب.

  
  ها خروجي 21-5ب.

خروجي، نمودار ساده از مسيرهاي ريسك اصلي و موانع موجود براي پيشگيري و تسكين 
  پيامدهاي نامطلوب يا تشويق و تحريك پيامدهاي مطلوب است.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 21-6ب.

  نقاط قوت تحليل پاپيوني شامل موارد زير است:
 دهد؛ يان تصويري واضح از مسئله ميشود و ب ساده درك مي 

 ها دارد؛ هاي موجود براي پيشگيري و تسكين و اثربخشي اين كنترل تمركز بر كنترل 

 تواند براي پيامدهاي مطلوب استفاده شود؛ مي 

 .نياز از سطح بااليي از تخصص براي استفاده ندارد 

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 دهد و علّت چند پيامد هستند نشان دهد.  همزمان روي ميتواند علل چندگانه را كه  نمي

 دهد.) در درخت خطا قسمت سمت چپ پاپيون را نشان مي» و«عنوان مثال  (به

 

 منابع ريسك

1 علّت  

3علّت  

2علّت  

كنندهعامل تشديد  

كنندهعامل تشديد  

هاي پيشگيري كنندهكنترل  

1پيامد   

4پيامد   

3پيامد   

2پيامد   

 پيشامد

هاي تسكيني و بازسازيكنترل  



  
  
  
  

  
  سازي چارچوب مديريت ريسك راهنماي جامع طراحي و پياده  276

 

 كه براي  سازي كند، مخصوصاً هنگامي ممكن است شرايط پيچيده را خيلي ساده
 كنيم. سازي تالش مي كمي

 

 1نگهداري و تعميرات بر اساس قابليت اطمينان 22ب.

  
  بررسي اجمالي 22- 1ب.

هايي  ) روشي براي شناسايي سياستRCMنگهداري و تعميرات بر اساس قابليت اطمينان (
پذيري و اقتصاد كارآمد و مؤثّر براي  است كه براي مديريت خرابي بايد اجرا شود تا ايمني، دسترس

  دست آيد. كليه انواع تجهيزات به  فعاليت
RCM اي است كه در طيف وسيعي از صنايع  ه و پذيرفته شدهدر حال حاضر روش اثبات شد

  شود. استفاده مي
RCM گيري براي شناسايي الزامات اجرايي و مؤثّر نگهداري پيشگيرانه تجهيزات  فرآيند تصميم
و مكانيسم  هاي قابل شناسايي كند كه مطابق با ايمني، فعاليت و اقتصاد پيامدهاي خرابي را فراهم مي

ها است. نتيجه نهايي فعاليت در طول فرآيند، قضاوتي در مورد ضرورت  اين خرابيتخريب مرتبط با 
انجام وظايف نگهداري يا اقدامات ديگر مانند تغييرات عملياتي است. جزئيات در مورد استفاده و 

  تهيه شده است. IEC 60300-3-11در  RCMكاركرد 
  

  كاركرد 22- 2ب.
هاي عملياتي  پرسنل و محيط است و بر اساس نگراني تمام وظايف مبتني بر ايمني در رابطه با

يا اقتصادي است. با اين حال بايد معيارهايي كه وابسته به ماهيت توليد و كاربرد آن است در نظر 
و نسبت به  گرفته شود. براي مثال، فرآيند توليد نياز به اين دارد كه از نظر اقتصادي متداوم باشد

نه حساس باشد، در حالي كه در مورد تجهيزات دفاعي بايد از نظر گيرا محيطي سخت مالحظات زيست
عملياتي موفق باشند، اما معيارهاي ايمني، اقتصادي و محيط زيستي سختگيرانه كمتري دارد. در 

توانند اثرات ايمني، محيط زيستي، اقتصادي يا عملياتي جدي داشته باشند،  ها مي شرايطي كه خرابي
  شود. داف تحليل حاصل ميترين مزيت از اه مهم

                                                 
1- Reliability Centered Maintenance 
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RCM و عموماً در مرحله طراحي و ايجاد  شود براي تضمين نگهداري مؤثّر و كارآمد انجام مي
  شود. شود و در مرحله فعاليت و نگهداري استفاده مي اعمال مي
  

  ها ورودي 22- 3ب.
ها،  و سيستم نياز به درك خوب از تجهيزات و ساختارها، محيط عملياتي RCMكاربرد موفق 

ها  هاي ممكن هستند و پيامدهاي اين خرابي هاي تجهيزات مرتبط كه همراه خرابي ها يا آيتم زيرسيستم
  دارد.

  
  فرآيند 22-4ب.

  اند از: عبارت RCMهاي اساسي از برنامه  گام
 ريزي؛ شروع و برنامه  
 تحليل خرابي كاركرد؛  
 انتخاب كار؛  
 اجرا؛  
 .بهبود مستمر  

RCM كند. نوعي از  هاي اساسي در ارزيابي ريسك را دنبال مي مبتني بر ريسك است و گام
كه در اين زمينه  ) است اما هنگاميFMECAارزيابي ريسك تحليل حالت خرابي، اثرات و حساسيت (

  شود، به رويكرد خاصي براي تحليل نياز دارد. استفاده مي
انجام وظايف نگهداري، ممكن است  شناسايي ريسك متمركز بر شرايطي است كه توسط

هاي بالقوه، فراواني و/يا پيامدهاي آنان حذف شوند يا كاهش يابند. اين فعاليت با شناسايي  خرابي
تواند منجر به گسست اين  كاركرد مورد نياز و استانداردهاي عملكرد و خرابي تجهيزات و اجزا كه مي

  شود. كاركردها شود، انجام مي
هايي است كه بايدانجام شود.  تخمين فراواني هر خرابي بدون نگهداري تحليل ريسك شامل

شوند. ماتريس ريسك فراواني خرابي و پيامدها را تركيب  پيامدها توسط تعريف اثرات خرابي تعيين مي
  كند. بندي براي سطوح ريسك ايجاد مي كند و طبقه مي

ي براي هر حالت خرابي سپس ارزشيابي ريسك براي انتخاب سياست مديريت مناسب خراب
  شود. انجام مي
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اي  شود. مجموعه صورت گسترده مستند مي هاي بعد به براي رجوع و بازبيني RCMكل فرآيند
  سازد. هاي مرتبط بهبود پايش نتايج و اجرا را ممكن مي هاي خرابي و نگهداري از داده

  
  ها خروجي 22-5ب.

RCM ،بندي  بندي بازسازي، زمان زمان تعريفي از شرايط نگهداري مانند شرايط پايش
كند. ديگر نتايجي  جايگزيني، يافتن خرابي يا شرايطي كه نياز به نگهداري پيشگيرانه نيست را تعيين مي
هاي نگهداري يا  كه ممكن است از تحليل گرفته شود شامل طراحي مجدد، تغييرات در عمليات يا رويه

  شود. ع مورد نياز شناسايي ميهاي بيشتر است. سپس فواصل كاري و مناب آموزش
  

  سند مرجع 22-6ب.
IEC 60300-3-11, Dependability management – Part 3-11: Application guide – Reliability 
centred maintenance 

  
  SCA(2و تحليل مدار پنهان SA(1 )تحليل پنهان ( 23ب.

  
  بررسي اجمالي 23- 1ب.

اشتباهات طراحي است. شرايط پنهان، شرايط نهفته  ) روشي براي شناساييSAتحليل پنهان (
اي است كه ممكن است علّت اتفاق پيشامد ناخواسته باشد يا  افزاري يا يكپارچه افزاري، نرم سخت

علّت خرابي اجزا نيست. اين شرايط توسط ماهيت  ممكن است پيشامد مطلوب را مهار كند و به
هاي استاندارد مشخص  هاي آزمون ترين سيستم يقتصادفي و توانايي گريز از شناخت در طول دق

تواند عامل عمليات اشتباه، از دست دادن دسترسي سيستم، تاخير برنامه، يا  شود. شرايط پنهان مي مي
  حتي مرگ يا جراحت پرسنل شود.

  

                                                 
1- Sneak Analysis (SA) 
2- Sneak Circuit Analysis (SCA) 
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  كاركرد 23- 2ب.
يكپارچگي و عملكرد  منظور بهبراي ناسا  1960) در اواخر دهه SCAتحليل مدار پنهان (

هاي آن ايجاد شد. ابزار مفيدي براي كشف مسيرهاي مدار الكتريكي ناخواسته است و كمك به  طرح
عنوان تكنيك پيشرفته، ابزارهاي تحليل مدار پنهان  حال، به ينبااحلي براي هر كاركرد است.  ايجاد راه

تواند مسائل  وش ميهم بايد پيشرفته باشند. تحليل پنهان شامل و فراتر از تحليل مسير پنهاني است. ر
تواند  افزاري موجود در هر تكنولوژي را در خود جاي دهد. ابزار تحليل پنهان مي افزاري و نرم سخت
) تخمين قابليت اطمينان FMEAهاي متعددي مانند درخت خطا، تحليل حالت خرابي و اثرات ( تحليل

  يي كند.وج صرفهو غيره را در تحليل يكپارچه كند و در زمان و هزينه پروژه 
  

  ها ورودي 23- 3ب.
ها  شبكه درختان، جنگل، سرنخ( يمتفاوتتحليل پنهان از فرآيند طراحي، كه در آن از ابزارهاي 

تا پيدا كردن نوع  شود كند) استفاده مي گر براي شناسايي شرايط پنهان مي يا سؤاالتي كه كمك به تحليل
بندي توپولوژيك از سيستم واقعي  ، گروهفرد است. شبكه درختان و جنگل خاصي از مسئله منحصربه

هايي كه ممكن است بر نتيجه  كند و كليه ورودي است. هر شبكه درخت زيرفعاليت واحدي را بيان مي
ها از تركيب شبكه درختان كه منجر به نتيجه سيستم  دهد. جنگل زير فعاليت اثر داشته باشد را نشان مي

هاي مرتبط با آن نشان  نتايج سيستم را با كليه ورودي شوند. جنگل مناسب شود ايجاد مي خاصي مي
  شود. ها، ورودي براي تحليل مي دهد. اين موارد، همراه ديگر چيز مي

  
  فرآيند 23-4ب.

  مراحل اصلي در تشكيل تحليل پنهان شامل موارد زير است:
 ها؛ سازي داده آماده 

 ساخت شبكه درخت؛ 

 ارزشيابي مسيرهاي شبكه؛ 

 نهايي. ها و گزارش توصيه 
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  ها خروجي 23-5ب.
يرمنتظره يا جريان منطقي درون سيستم است كه تحت شرايط مشخصي، غمسير پنهاني، مسير 

تواند كاركرد نامطلوب را ايجاد كند يا از كاركرد مطلوب جلوگيري كند. مسير ممكن است شامل  مي
دار پنهان نتيجه خرابي ، اقدامات متصدي، يا تركيبي از اين اجزا باشد. مافزار نرمافزار،  سخت
هاي  ي نيست اما شرايط مخفي، طراحي سهوي درون سيستم، كدهاي وارده در برنامهافزار سخت

  افزاري، ناشي از خطاي انساني است. چهار طبقه از مدار پنهان وجود دارد: نرم
 ي، يا توالي منطقي جريان در جهتانرژ مسيرهاي پنهان: مسيرهاي غيرمنتظره كه درطول آن،  . أ

 ناخواسته برقرار است؛

 يرمنتظره يا متناقض؛غبندي پنهان: رخ دادن پيشامدها در توالي  زمان  . ب

هاي پنهان: نمايش مبهم يا نادرست از شرايط فعاليت سيستم كه ممكن است از سيستم  نشانه  . ت
 يا اقدام نامطلوب متصدي باشد.

هاي سيستم،  مثال وروديعنوان  عالمت پنهان: عالمت نادرست يا مبهم از فعاليت سيستم، به  . ث
 ها، نمايش مسيرهايي كه باعث استفاده نادرست اپراتور از سيستم شود. كنترل

 

  ها نقاط قوت و محدوديت 23-6ب.
  نقاط قوت شامل موارد زير است:

 تحليل پنهان براي شناسايي اشتباهات طراحي مناسب است؛ 

 كه در ارتباط با  هنگاميHAZOP كند؛ شود، عالي كار مي استفاده مي 

 اتوماتيك  مانند كارخانجات اتوماتيك يا نيمه چندحالتههاي  براي استفاده در سيستم
 بسيار خوب است.

  ها ممكن است شامل: محدوديت
  ،اين فرآيند تا حدودي متفاوت است و وابسته به استفاده در مدارهاي الكتريكي

 افزارها است؛ يا نرم فرآيندهاي توليد، تجهيزات مكانيكي

 .روش وابسته به تعيين صحيح شبكه درختان است 
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  تحليل ماركوف 24ب.
  

  بررسي اجمالي 24- 1ب.
شود كه حالت آينده سيستم فقط وابسته به حالت فعلي  تحليل ماركوف در شرايطي استفاده مي

ند حالت داشته باشند و توانند چ شود كه مي هاي قابل تعمير استفاده مي آن باشد. معموالً براي سيستم
ها نامناسب باشد. روش  تواند براي تحليل كارايي اين سيستم اطمينان مي استفاده از تحليل قابليت

تر،  كارگيري فرآيندهاي ماركوف باالتر با مدل سختگيرانه هاي پيچيده توسط به تواند براي سيستم مي
  محاسبات رياضي و فرضيات تعميم داده شود.

تواند گسسته (با استفاده از احتمال تغييرات بين  ماركوف تكنيك كمي است و ميفرآيند تحليل 
  حاالت) يا پيوسته (استفاده از نرخ تغييرات بين حاالت) باشد.

كه تحليل ماركوف دستي صورت گيرد، ماهيت تكنيك خودش را به سمت استفاده از  هنگامي
  دهد. موجود است، سوق مي ها در بازار هاي كامپيوتري كه بسياري از آن برنامه

  
  كاركرد 24- 2ب.

هاي متفاوتي، با تعمير يا بدون تعمير،  تواند در ساختار سيستم تكنيك تحليل ماركوف مي
  استفاده شود و شامل:

 اجزاي مستقل كه موازي هستند؛ 

 اجزاي مستقل كه سري هستند؛ 

 گذاري بار؛ سيستم اشتراك 

  تواند رخ دهد؛ انتقال خرابي ميكه  ، شامل موارديكار به آمادهسيستم 

 هاي خراب شده. سيستم 

پذيري استفاده شود و شامل  تواند براي محاسبه دسترس تكنيك تحليل ماركوف همچنين مي
  محاسبه اجزا يدكي براي تعميرات است.

  
  ها ورودي 24- 3ب.

  هاي اساسي براي تحليل ماركوف شامل موارد زير است: ورودي
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 عنوان مثال كامالً عملياتي، بخشي  ، زير سيستم يا اجزا (بهليست حاالت مختلف سيستم
 حالت تخريب)، حالت خرابي، غيره)؛( ياتيعمل

  درك واضحي از مراحل تغيير ممكن كه الزم است مدل شوند. براي مثال، خرابي تاير
 اي دارد؛ رو نياز به بازرس دوره ينازاخودرو نياز به درنظر گيري چرخ يدك دارد و 

 صورت معمول توسط احتمال تغييرات بين  رات از حالتي به حالت ديگر، بهنرخ تغيي
) براي μ) و/يا نرخ تعمير (λحاالت براي پيشامدهاي گسسته، يا نرخ خرابي (

 شود. پيشامدهاي پيوسته بيان مي

 

  فرآيند 24-4ب.
و » پذيري دسترس«مثال عنوان  به - است» حاالت«تكنيك تحليل ماركوف براي مفاهيم 

و تغيير بين اين دو حالت در طول زمان مبنايي براي احتمال ثابت تغيرات است. ماتريس  - »خرابي«
از حاالت براي محاسبه نتايج مختلف استفاده  هركداماحتمال انتقال اتفاقي براي تشريح تغيير بين 

  شود. مي
تواند فقط سه حالت؛  مياي كه  براي نشان دادن تكنيك تحليل ماركوف، سيستم پيچيده

اند در نظرگرفته شده است. هر روز  تعريف شده S1 ،S2 ،S3شده و خراب كه با  عملكرد، تخريب
كه  Siاحتمال حالت فردا را كه سيستم در حالت  3سيستم در يكي از اين حاالت قرار دارد. جدول ب.

i باشد. 3، 2، 1تواند  مي  
  

  ماتريس مارکوف - ۲جدول ب.
  امروزحالت     
    S1 S2  S3 

  حالت فردا
S195/0  3/0  2/0  
S204/0  65/0  6/0  
S301/0  05/0  2/0  

  
ها  از اين ستون هركداماين مجموعه احتماالت، ماتريس ماركوف يا ماتريس انتقال است. جمع 

توان توسط نمودار  ها جمع كليه نتايج ممكن در هر مورد است. سيستم همچنين مي يك است و آن
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ها بيان  ها انتقاالت را همراه با احتماالت همراه آن اي دارد ارائه شود كه فلش ماركوف كه حالت چرخه
  كند. مي

  
  مثال نمودار سيستم مارکوف - ۹شکل ب.

  
شود، اما در اين مثال براي كامل بودن نشان داده  ينمفلش حالتي به خودش معموالً نشان داده 

  شده است.
Pi م در حالت احتمال حضور سيستi  برايi=1,2,3 كند و سپس معادالت همزمان  را بيان مي

  بايد حل شود:
 P1 = 0.95 P1 + 0.30 P2 + 0.20 P3  )1(ب.

  P2 = 0.04 P1 + 0.65 P2 + 0.60 P3  )2(ب.

  P3 = 0.01 P1 + 0.05 P2 + 0.20 P3  )3(ب.

معادله زير بايد مورد استفاده توان سه مجهول را پيدا كرد.  اين سه معادله مستقل نيستند و نمي
  قرار گيرد و يكي از معادالت فوق كنار گذاشته شود.

 P1 + P2 + P3 = 1  )4(ب.

 85است. سيستم براي  0.02و  0.13، 0.85عبارت از  3 و 1،2جواب بترتيب براي حالت 
 2درصد از زمان در حالت افت قرار دارد و در  13كند، در  صورت كامل فعاليت مي درصد زمان به

  درصد زمان خراب است.
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نظرگيري دو آيتم عمليات كه موازي با يكديگر هستند نياز به عمليات سيستم براي فعاليت  در
  ها دارد. و در دسترس بودن سيستم بستگي به حالت آيتمتوانند عملياتي يا خراب باشند  ها مي دارد. آيتم

  تواند شامل: اين حاالت مي
  هر دو آيتم از نظر فعاليت سالم هستند؛ 1حالت 
  و ديگري فعال است؛ يك آيتم خراب و تحت تعمير است 2حالت 
  هر دو آيتم خراب و يكي تحت تعمير است؛ 3حالت 

شود سپس  فرض مي μو نرخ تعميرات  λاشد ها براي هر آيتم پيوسته ب اگر نرخ خرابي  
  نمودار تغييرات شامل:

  
  مثالی از نمودار حالت انتقال - ۱۰شکل ب.

  
عنوان خرابي است براي هر دو آيتم است كه  به 2λانتقال از حالت يك به حالت دو داراي 

  رساند. سيستم را به حالت دو مي
Pi(t)  احتمال حالت اوليهi  در زمانt است؛ و  

Pi(t+δt)  احتمال حالت نهايي در زمانt+δt .است  
  ماتريس احتمال انتقال شامل:

  
  ماتريس نهايی مارکوف - ۳جدول ب.

  حالت اوليه    
    P1(t) P2(t)  P3(t) 

  حالت نهايي
P1(t+δt)-2λ μ 0  
P2(t+δt)2λ )μ+λ( - Μ  
P3(t+δt)0 λ  μ -  
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روشن است كه ارزش صفر در انتقال از حالت يك به حالت سه يا از حالت سه به  وضوح به
  شود. حالت يك ممكن نيست. همچنين، هنگام تعيين نرخ جمع ستون صفر مي

  شود: معادالت همزمان مي
dP1/dt = -2λP1(t) +μP2(t)  )5(ب.

  dP2/dt = 2λP1(t) + -(λ+μ)P2(t) +μP3(t)  )6(ب.

  dP3/dt =λP2(t) +-μP3(t)  )7(ب.
  هاي مورد نياز حالت، در دسترس هستند. شود كه دسترسي براي سادگي، فرض مي

تر  شود و معادله براي حل ساده صفر متمايل مي به dpi/dtكند،  به بينهايت ميل مي δtكه  هنگامي
  شود: ) نشان داده شده است همچنين استفاده مي4شود. معادله اضافه كه در معادله (ب. مي

  تواند بيان شود: یم A(t) = P1(t) + P2(t)كنون معادله ا
A = P1 + P2 

A = (μ2+2λμ)/(μ2+2λμ+λ2)  
  

  ها خروجي 24-5ب.
و بنابراين تخميني از  خروجي تحليل ماركوف احتماالت متفاوت از حاالت مختلف است

  پذيري يكي از اجزاي اساسي سيستم است. حاالت خرابي و/يا دسترس
  

  ها و محدوديت نقاط قوت 24-6ب.
  نقاط قوت تحليل ماركوف شامل موارد زير است:

 هاي با قابليت تعمير و حاالت تخريب متفاوت. توانايي محاسبه احتماالت براي سيستم 

  هاي تحليل ماركوف شامل موارد زير است: محدوديت
 فرض احتمال ثابت تغيير حالت؛ براي خرابي يا تعميرات؛ 

  مستقل هستند و حاالت آينده مستقل از تمام حاالت كليه پيشامدها از نظر آماري
 گذشته هستند، بجز حاالت قبلي نزديك؛

 نياز به دانش كليه احتماالت حاالت تغيير دارد؛ 

 دانش عمليات ماتريس؛ 

 كند. نتايج با پرسنل غير فني سخت ارتباط برقرار مي 
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  مقايسه 24-7ب.
در پايش و مشاهده حالت سيستم است، اگرچه از  1تحليل ماركوف مشابه تحليل شبكه پتري

  تواند حاالت مختلف را در زمان واحد در نظر بگيرد. شبكه پتري متفاوت است و مي
  

  سند مرجع 24-8ب.
IEC 61078, Analysis techniques for dependability – Reliability block diagram and Boolean 
methods 
IEC 61165, Application of Markov techniques 
ISO/IEC 15909 (all parts), Software and systems engineering – High-level Petri nets 
 

  2كارلو سازي مونت شبيه 25ب.
  

  بررسي اجمالي 25- 1ب.
هاي  سازي با استفاده از تكنيك ها و مدل اطمينان بر آن ها براي اثرات عدم  بسياري از سيستم

 Nعنوان متغير تصادفي و به تعداد  هايي به توان با در نظر گرفتن ورودي تحليلي پيچيده هستند، اما مي
 Nدست آوردن  به منظور بهها  گيري از ورودي شود) توسط نمونه سازي ناميده مي محاسبات (كه شبيه

  نتيجه ممكن كه مورد نظر است، ارزشيابي شوند.
هاي تحليل خيلي دشوار  اي كه درك و حل آن براي روش تواند با شرايط پيچيده اين روش مي

تواند با صفحات گسترده و ديگر ابزارهاي معمول ايجاد شود، اما  است مواجهه كند. سيستم مي
ها در  ي در دسترس هستند و خيلي از آنآسان به،  يباني از الزامات پيچيدهپشت منظور بهتر  ابزارهاي پيچيده

حال حاضر نسبتاً ارزان هستند. وقتي تكنيك براي اولين بار ايجاد شد، تعداد تكرارهاي مورد نياز براي 
ري، كرده بود، اما پيشرفت در كامپيوترها و تحوالت نظ بر زمانكارلو فرآيند را كند و  سازي مونت شبيه

  ها ناچيز كرد. ، زمان فرآيند را براي بسياري از فعاليت3گيري التين هايپركيوب مانند نمونه
  

  كاركرد 25- 2ب.
اي از  ها را در طيف گسترده اطمينان سيستم كارلو ابزار ارزشيابي اثرات عدم  سازي مونت شبيه

ها در آن  اواني نسبي ارزشكند. عموماً براي ارزشيابي طيفي از نتايج ممكن و فر شرايط فراهم مي
                                                 
1- Petri Net 
2- Monte Carlo Simulation 
3- Latin-Hypercube Sampling 
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گيري كمي سيستم مانند هزينه، زمان، توان، تقاضا و اقدامات مشابه استفاده  محدوده براي اندازه
  كارلو ممكن است براي دو هدف متفاوت استفاده شود: سازي مونت شود. شبيه مي 

  هاي تحليلي معمول؛ اطمينان بر مدل گسترش عدم 

 كند. هاي تحليلي كار نمي تكنيككه  محاسبه احتماالت هنگامي 

 

  ها ورودي 25- 3ب.
كارلو شامل مدل خوب از سيستم و اطالعاتي در مورد انواع  سازي مونت ورودي براي شبيه

هاي ورودي داراي عدم  اطمينان كه بايد بيان شود و نتايج مورد نياز است. داده ها، منابع عدم  ورودي
اطمينان معرفي  گستردگي توزيع متفاوت با توجه به سطح عدم عنوان متغير تصادفي با  اطمينان به 

  شود. هاي يكنواخت، مثلثي، نرمال، لگاريتمي اغلب به اين منظور استفاده مي شوند. توزيع مي
  

  فرآيند 25-4ب.
  فرآيند به شرح زير است:

 كند. يك مدل يا الگوريتم كه تا حد ممكن رفتار سيستم در حال مطالعه را بيان مي  . أ

سازي  شود (شبيه چندين بار توسط اعداد تصادفي براي توليد نتايج مدل اجرا مي مدل  . ب
اطمينان مدل به فرم معادله رابطه بين  سيستم)؛ هنگام استفاده از مدل اثرات عدم 

ها از توزيع  كند. مقادير انتخاب شده براي ورودي پارامترهاي ورودي و نتايج را بيان مي
 اطمينان را در اين پارامترها بيان كند. كه ماهيت عدم شود  احتمال مناسب وارد مي

هاي  ورودي ) بامرتبه 10000در هر صورت كامپيوتر مدل را به دفعات (اغلب باالي   . ت
كند. اين فرآيند با استفاده از آمار عمومي  كند و نتايج متعددي توليد مي مختلف اجرا مي

 كند. اطمينان را توليد مي صلهاطالعاتي مانند ارزش متوسط، انحراف استاندارد، فا

  سازي در زير آمده است. مثالي از شبيه
گيريم كه تنها يكي براي كاركرد سيستم مورد  دو آيتم عملياتي موازي با يكديگر را در نظر مي

  دارد. 0,8و ديگري  0,9نياز است. آيتم اول اطمينان 
  يجاد كنيم.هاي مشابه زير را ا اين امكان وجود دارد كه جدولي با ستون 
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  کارلو سازی مونت مثال شبيه - ۴جدول ب.
    1آيتم   2آيتم   

  عدد تصادفي  كاركرد؟  عدد تصادفي  كاركرد؟  سيستم
شماره 

  سازي شبيه
  1  577/0 243  بله  059/0 355  بله  1
  2  746/0 909  بله  311/0 324  بله  1
  3  541/0 729  بله  919/0 765  نه  1
  4  423/0 274  بله  643/0 514  بله  1
  5  917/0 776  نه  539/0 349  بله  1
  6  994/0 043  نه  972/0 506  نه  0
  7  082/0 574  بله  950/0 241  نه  1
  8  661/0 418  بله  919/0 868  نه  1
  9  213/0 376  بله  367/0 555  بله  1
  10  565/0 657  بله  119/0 215  بله  1

  
اي بين احتمال هر كدام  مقايسهكند تا  توليد كننده تصادفي اعدادي بين صفر تا يك را توليد مي

عنوان  به 0,9رود كه نتيجه  اجرا انتظار نمي 10ها براي تعيين كاركرد سيستم انجام شود. فقط با  از آيتم
گر براي مقايسه نتايج كلي فرآيند  اي دقيق اعمال شود. رويكرد معمول اين است كه محاسبه نتيجه
بعد از  979/0 9شود. در اين مثال، نتيجه  اد ميسازي براي حصول سطح دقت مورد نياز ايج شبيه

  دست آمده است. تكرار به 20000
  هاي مختلفي گسترش يابد. براي مثال: تواند در روش مدل باال مي

 كه آيتم اول  توسعه خود مدل (مانند درنظرگيري فعال شدن سريع آيتم دوم هنگامي
 شود)؛ خراب مي

 كه احتمال دقيق تعريف  ز توزيع مثلثي) هنگاميتغيير احتمال ثابت متغير (مثال خوبي ا
 نشده است؛
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  استفاده از تركيب نرخ خرابي همراه با ايجادگر تصادفي براي استخراج زمان خرابي
 ها) و تعيين زمان تعمير. (نمايي، وايبول، يا ديگر توزيع

عملكرد  هاي مالي، بيني اطمينان در پيش شامل كاربرد، در بين ساير چيزها، ارزيابي عدم 
بندي، شكست فرآيند اقتصادي و نيازهاي نيروي انساني  بيني زمان گذاري، هزينه پروژه و پيش سرمايه
  است.

هاي  ها وجود دارد تكنيك هاي ورودي و يا حتي خروجي اطمينان در داده كه عدم  هنگامي
  تحليلي قادر به تهيه نتايج نيستند.

  
  ها خروجي 25-5ب.

تواند نتيجه شرح توزيع  تكي، مانند آنچه در مثال باال تعيين شد، ميتواند ارزش  خروجي مي
  احتمال يا فراواني باشد يا شناسايي كاركرد مهمي در مدل كه اثرات بزرگي بر نتايج دارد.

تواند روي دهد يا  مي كارلو براي ارزيابي هر توزيع كامل از نتايج كه  سازي مونت عموماً، شبيه
  هايي مانند: توزيع گيري كليدي از اندازه
 احتمال نتيجه ناشي از تعاريف؛ 

  ،ارزش نتايج كه صاحبان مسئله سطح معيني از اعتماد را دارند كه نبايد بيشتر يا كمتر باشد
 رود. % مشخص فراتر مي80كه بيشتر  % شانس دارد و يا دوره زماني10اي كه كمتر از  هزينه

اند وزن اهميت نسبي عوامل كار را مشخص تو ها مي ها و خروجي تحليل روابط بين ورودي
  اطمينان بر نتايج را شناسايي كند. كند و اهداف مفيد براي تأثير عدم 

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 25-6ب.

  كارلو شامل موارد زير است: نقاط قوت تحليل مونت
 تواند هر توزيعي از متغير ورودي را شامل توزيع استخراج شده  در اصل اين روش مي

 مشاهدات را به سيستم ارتباط دهد؛ از

 توانند تا نقطه مورد نظر گسترش يابند؛ ها براي توسعه نسبتاً ساده هستند و مي مدل 

 تواند بيان شود و شامل اثرات ظريف مانند  هرگونه تأثير يا رابطه ناشي از واقعيت مي
 هاي شرطي؛ وابستگي

 كار رود؛ ند بهتوا ها مي ها و قوت تحليل حساسيت براي شناسايي ضعف 
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  ها شفاف است؛ ها و خروجي شود و رابطه بين ورودي ي درك ميراحت بهمدل 

 هاي رفتاري كارآمد مانند شبكه پتري ( مدلIEC 62551 در دسترس هستند كه براي (
 كارلو بسيار مفيد هستند؛ سازي مونت اثبات اهداف شبيه

 كند؛ گيري دقيق از نتايج را فراهم مي اندازه 

 رها به راحتي در دسترس هستند و نسبتاً ارزان هستند.افزا نرم 

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 شود (با افزايش سرعت  هايي دارد كه انجام مي سازي حل بستگي به تعداد شبيه دقت راه

 كامپيوترها، اين محدوديت كمتر اهميت دارد)؛

  با توزيع معتبر است؛اطمينان در پارامترهايي  مرتبط با توانايي نشان دادن عدم 

 نفعان با  هاي بزرگ و پيچيده ممكن است طراح را به چالش بكشد و تعامل ذي مدل
 فرآيند را دشوار كند؛

  تكنيك ممكن است براي پيشامدهاي با پيامد باال و احتمال كم كفايت نداشته باشد و
 پذيري سازمان در تحليل منعكس شود. دهد ريسك بنابراين اجازه نمي

 

  سند مرجع 25-7ب.
IEC 61649, Weibull analysis 
IEC 62551, Analysis techniques for dependability – Petri net techniques2 
ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty measurement – Part 3: Guide to the of uncertainty 
in measurement (GUM:1995) 

  
  2زهاي بي و شبكه 1آمار بيزي 26ب.

  
  بررسي اجمالي 26- 1ب.

كند هرگونه اطالعات  شود. اين روش فرض مي نسبت داده مي 3آمار بيزي به كشيش توماس بيز
هاي بعدي (پسين) تركيب شود تا احتمال كلي تخمين زده شود.  تواند با اندازه شده (از قبل) مي شناخته

  صورت زير بيان شود: تواند به حالت كلي قضيه بيز مي

                                                 
1- Bayesian Statistics 
2- Bayes Nets 
3- Thomas Bayes 
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	| 	| / 	|  

  كه
  مشخص شده است؛ P(X)با  Xاحتمال 

ام  iپيشامد  Eiمشخص شده است؛ و  P(X|Y)اتفاق افتاده باشد با  Yكه  آن شرط به Xاحتمال 
  يابد: ترين حالت معادله به شكل زير كاهش مي در ساده است.

  
	| 	| /P B  

  
شود كه تمام پارامترهاي توزيعي  آمار كالسيك متفاوت است و در آن فرض نميآمار بيزي از 

شود چون  تر درك مي ثابت هستند، اما آن پارامترها متغير تصادفي هستند. احتمال بيزي خيلي راحت
درجه اعتقاد افراد به پيشامد مشخصي را در نظر بگيرد كه مخالف آمار كالسيك است كه بر پايه 

اي براي  ي است. در رويكرد بيزي كه بر اساس تفسير ذهني احتماالت است، پايهشواهد فيزيك
  هاي بيزي). ، شبكه1هاي اعتقادي كند (يا شبكه هاي بيزي فراهم مي گيري و ايجاد و توسعه شبكه تصميم

ها استفاده  اي از متغيرها و روابط احتمالي آن هاي بيزي از مدل نمايشي براي بيان مجموعه شبكه
هايي از  كنند و با پيكان هايي است كه متغير تصادفي را بيان مي كند. اين شبكه تشكيل شده از گره مي

كند (كه در آن گره والدين متغيري است كه مستقيماً  ارتباط برقرار مي 3به گره فرزندان 2گره والدين
  تحت تأثير متغير ديگر است).

  
  كاركرد 26- 2ب.

هاي بيز نسبتاً گسترده شده است كه بدليل جذبه  تئوري و شبكههاي اخير استفاده از  در سال
هاي بيز در طيف  افزاري آن است. شبكه بصري و همچنين در دسترس بودن ابزارهاي محاسبه نرم

سازي تصوير، ژنتيك، تشخيص گفتار،  شود: تشخيص پزشكي، مدل وسيعي از موضوعات استفاده مي
توانند در هر  ها مي جستجوي قدرتمند امروزه كاربرد دارد. آن و در موتورهاي اقتصاد، اكتشاف فضايي

اي ارزشمند است كه الزاماتي در مورد پيدا كردن متغيرهاي شناخته نشده از طريق استفاده از  زمينه

                                                 
1- Belief Nets 
2- Parent Node 
3- Child Node 
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تواند براي آموزش روابط علّت و معلولي استفاده  هاي بيز مي ها باشد. شبكه روابط ساختاري و داده
  بيني مداخله پيامدها بدهد. رد دامنه مسئله و پيششود و دركي در مو

  
  ها ورودي 26- 3ب.

كارلو است. براي شبكه بيز، مثالي از مراحلي كه بايد  هاي مدل مونت ها مشابه ورودي ورودي
  انجام شود شامل شرح زير است:

 تعريف متغيرهاي سيستم؛ 

 تعريف ارتباط علّت و معلولي بين متغيرها؛ 

 شرطي و پيشين؛ مشخص كردن احتماالت 

 اضافه كردن شواهد به شبكه؛ 

 رساني عقايد؛ روز به 

 .استخراج عقايد پسين 

  
  فرآيند 26-4.ب

ها به كار برد. اين مثال ايجاد جدول بيز را در  توان براي طيف وسيعي از روش تئوري بيز را مي
عنوان  اعتقاد قبل از تست بهشود.  گيرد كه براي تست پزشكي و تعيين بيماري بيمار استفاده مي نظر مي

% اين بيماري را 1% جمعيت قبل از تست اين بيماري را ندارند و 99اطالعات پيشين اين است كه 
% موارد 98دهد كه اگر فردي اين بيماري را داشته باشد، نتايج تست در  دارند. دقت تست نشان مي

% 10باشيد و نتيجه تست مثبت باشد  كه شما اين بيماري را نداشته مثبت است. همچنين احتمال اين
  است. جدول بيز اطالعات زير را فراهم كرده است:

  
  های جدول بيز داده - ۵جدول ب.

  پسين  توليد شده  احتمال  پيشين  
  0901/0  009/0 8  98/0  01/0  داشتن بيماري
  9099/0  099/0 0  10/0  99/0  نداشتن بيماري

  1  108/0 8    1  جمع



  
  
  
  

  
  293  ابزارهاي مديريت ريسك - 31010 زوياستاندارد ا پيوست دوم 

 

شود. احتمال  بيز، احتمال توليد شده با تركيب پيشين و احتمال تعيين ميبا استفاده از قانون 
دهد كه نتيجه تست  شود. نتايج نشان مي پسين از ارزش احتمال توليد شده بر احتمال كل حاصل مي

% افزايش پيدا كرده است. از همه مهمتر، احتمال قوي وجود دارد كه حتي با آزمايش 9% به 1مثبت از 
) نشان 01/0×98/0)) / (01/0×98/0) + (99/0×1/0بيماري بعيد باشد. بررسي معادله (( مثبت، داشتن

  كند. هاي پسين بازي مي نقش اصلي را در ارزش» ارزش تست مثبت بدون داشتن بيماري«دهد كه  مي
  يري شبكه بيز به شرح زير است:نظرگدر 
  

  
  نمونه شبکه بيز -۱۱شکل ب.

  
 Yبا استفاده از شرايط احتمال پيشين تعريف شده و كه در جدول آمده است و استفاده از نماد 

 Nاست، كه ممكن است افزوده شود و » داشتن بيماري«براي منفي، كه مثبت به معني  Nبراي مثبت و 
  پايين بيايد.
  

  B و Aهای  احتماالت پيشين برای گره - ۶جدول ب.
P(B=N)P(B=Y) P(A=N)  P(A=Y) 

4/0  6/0  1/0  9/0  
  

  Bو  Aهای  با تعريف گره Cاحتمال شرطی برای گره  - ۷جدول ب.
P(C=N)P(C=Y) BA 

5/0  5/0  Y  Y 

1/0  9/0  N  Y  
8/0  2/0  Y  N 

3/0  7/0  N  N  

A 

D 

B

C
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  Cو گره  A  با تعريف گره Dاحتمال شرطی برای گره  - ۸جدول ب.
P(D=N)P(D=Y) CA 

4/0  6/0  Y  Y 

0/0  0/1  N  Y  
8/0  2/0  Y  N 

4/0  6/0  N  N  
  

 محاسبه  P (A,B|D=N,C=Y)، الزم است ابتدا P (A|D=N,C=Y)براي تعيين احتمال پسين 
  شود.

همانطور كه در زير نشان داده  P (D|A,C) P(C|A,B) P(A) P(B)با استفاده از قانون بيز، ارزش 
شود و از مثال  دهد كه جمعش يك مي شود و آخرين ستون احتمال نرمال را نشان مي شده تعيين مي

  قبل استخراج شده است (گرد كردن نتايج).
  

 Dو گره  Cتعريف گره  با Bو  Aهای  احتماالت پسين برای گره - ۹جدول ب.

P(D=N)  P (D|A,C) P(C|A,B) P(A) P(B) B A 
4/0  110/0 =6/0  ×9/0  ×5/0  ×4/0  Y  Y 

48/0  130/0 =4/0  ×9/0  ×9/0  ×4/0  N  Y  
04/0  010/0 =6/0  ×1/0  ×2/0  ×8/0  Y  N 

08/0  022/0 =4/0  ×1/0  ×7/0  ×8/0  N  N  
  

  نياز است جمع شود: B، تمام ارزش P (A|D=N, C=Y)براي استخراج 
  

  Dو گره  Cتعريف گره  A  احتماالت پسين برای گره - ۱۰جدول ب.
P (A=N|D=N, C=Y) P (A=Y|D=N, C=Y)  

12/0  88/0  
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افزايش داشته است كه فقط تغييري كوچك  12/0تا  1/0 از P (A=N)دهد احتمال  اين نشان مي
  كه تغييري مهمتر است. 56/0تا  4/0از  P (B=N|D=N,C=Y)است. در سوي ديگر، 

  
  ها خروجي 26-5ب.

اي از نتايج  تواند همانند آمار كالسيك و در همان سطح با طيف گسترده رويكرد بيزي مي
اي و فاصله اطمينان. محبوبيت  استخراج تخمين نقطه منظور بهها  عنوان مثال تحليل داده استفاده شود، به

ي درك آساني از مدل فراهم اخير در رابطه با شبكه بيز استخراج توزيع پسين است. نتايج تصوير
  ي تغيير كند و ارتباط و حساسيت پارامترها در نظر گرفته شود.آسان بهتوانند  ها مي كند و داده مي

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 26-6ب.

  نقاط قوت:
 آنچه مورد نياز است از قبل شناخته شده است؛ 

 اظهارات استنباطي براي درك آسان هستند؛ 

 است كه مورد نياز است؛ قانون بيز تمام چيزي 

 كند؛ يك مكانيسم براي اعتقادات ذهني از مسئله فراهم مي 

  ها: محدوديت
 ساز است؛ هاي پيچيده مسئله هاي بيز براي سيستم هاي در شبكه تعريف كليه رابطه 

  رويكرد بيزي نياز به آگاهي از بسياري از احتماالت شرطي دارد كه عموماً توسط
ها را بر اساس اين  توانند پاسخ ي صرفاً ميافزار نرم. ابزارهاي متخصصين فراهم شده است

 فرضيات فراهم كنند.
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  FN1هاي  منحني 27ب.
 

  بررسي اجمالي 27- 1ب.
  

  
 ALARPمفاهيم  - ۱۲شکل ب.

  
، نمايش تصويري از احتمال پيشامدهايي است كه سطح مشخصي از آسيب را براي FNمنحني 

  كنند. كند. اغلب اوقات به فراواني تلفات روي داده شده رجوع مي جمعيت مشخصي ايجاد مي

                                                 
1- FN Curves 

 پذيرشقابلناحيه غير

يا  تحملقابلناحيه 
ALARP  ريسك انجام)

شود اگر سودي از بين مي
 )رود.

 ناحيه پذيرش گسترده
(هيچ نيازي به كار دقيق 

 ALARPبراي تعيين
 ريسك قابل صرفنظر

الزم است تضمين شود 
ريسك در همين سطح

است اگر  تحملقابل
هاي كاهش منجر به هزينه

بهبود سود شود

است اگر كاهش  تحملقابل
ريسك قابل اجرا نباشد يا 
تناسب هزينه و سود بهبود به 

 باشدمتعادلشدت نا

حفظ ريسك در شرايط 
 غير عادي توجيه ندارد
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يا تعداد بيشتري از جمعيت تحت  N) را براي مواردي كه Fفراواني تجمعي ( FNهاي  منحني
يار مورد عالقه بس F كه ممكن است رخ دهد با فراواني باال Nدهد. ارزش باالي  تأثير باشند نشان مي

  پذيرش نباشد.  ها ممكن است از نظر اجتماعي يا سياسي قابل است زيرا آن
  

  كاركرد 27- 2ب.
روشي براي نشان دادن نتايج تحليل ريسك است. خيلي از پيشامدها داراي  FNهاي  منحني

نمايشي از  FNهاي  پيشامدهاي كم با احتمال زياد و پيشامدهاي زيادي با احتمال كم هستند. منحني
كه يك نقطه نشان دهنده  جاي آن كند به خطي اين طيف را بيان مي كهكنند  سطح ريسك را فراهم مي

  پيامد باشد. يك جفت احتمال
شده  بيني شوند، براي مثال مقايسه ريسك پيش براي مقايسه ريسك استفاده مي FNهاي  منحني

هاي تاريخي  شده با داده بيني ، يا مقايسه ريسك پيشFNدر برابر معيارهاي تعريف شده براي منحني 
  شود). هم نمايش داده مي F/Nگيري (همچنين منحني  حوادث، يا معيارهاي تصميم

هاي موجود  تواند براي طراحي هر سيستم يا فرآيند، يا براي مديريت سيستم مي FNهاي  منحني
  استفاده شود.

  
  ها ورودي 27- 3ب.

  ها از موارد زير است: ورودي
 هاي احتمال پيامد براي دوره زماني؛ جفت  مجموعه 

 ي كه تخمين احتمال را براي تعداد مشخصي از استخراج داده از تحليل ريسك كم
 دهد؛ تلفات مي

 .يداده از سوابق تاريخي و تحليل ريسك كم 

 

  فرآيند 27-4ب.
هاي موجود بر روي گراف با تعداد مشخص تلفات (براي سطح مشخصي از آسيب، براي  داده

علّت  دهند. به يا بيشتر را در مختصات شكل مي Nشوند و طولي با احتمال تلفات  مثال مرگ) رسم مي
  ها، هر دو محور معموالً در مقياس لگاريتمي هستند. طيف بزرگ ارزش
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هاي گذشته باشد يا از  از خسارت »واقعي«از نظر آماري ممكن است از اعداد  FNهاي  منحني 
ساخته شده ممكن است هاي استفاده شده و فرضيات  سازي محاسبه شده باشد. داده تخمين مدل ساده

طور جداگانه و  به اطالعات مختلف نياز دارد و بايد به FNبه معناي اين باشد كه دو نوع از منحني 
ها  براي طراحي سيستم FNهاي تئوري  براي مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گيرد. در كل، منحني

  ي بسيار مفيد است.براي مديريت سيستم موجود خاص FNو منحني آماري  بسيار مفيد است
يرمعمول نيست كه از تركيبي غگير باشد بنابراين  تواند خيلي زمان استخراج هر دو رويكرد مي
شده و اتفاق افتاده را ثابت  هاي تجربي دقت نقاط تلفات شناخته از دو حالت استفاده شود. سپس داده

يابي و  گر نقاط را با برونكند كه حوادث/سانحه در دوره زماني مشخص و تحليل ريسك كمي دي مي
  كند. يابي مشخص مي درون

نياز به درنظرگرفتن حوادث با فراواني كم و پيامدهاي باال ممكن است به درنظرگيري دوره 
هاي كافي جهت تحليل مناسب نياز داشته باشد. اين ممكن است  آوري داده زماني بلند براي جمع

  امد آغازين در طول زمان تغيير كند.هاي موجود را دچار ترديد كند اگر پيش داده
  

  ها خروجي 27-5ب.
تواند با  هاي پيامدها است كه مي دهنده ريسك در سراسر طيفي از ارزش خطي كه نشان

  معيارهاي مناسب براي جمعيت مقايسه شود و سطح مشخصي از آسيب را مطالعه كند.
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 27-6ب.
تواند توسط مديران و  روش مناسب براي بيان اطالعات ريسك است كه مي FNهاي  منحني

گيري در مورد ريسك و سطوح ايمني استفاده شود. اين روش  كمك به تصميم منظور بهطراحان سيستم 
  پذير است. مفيد براي بيان اطالعات فراواني و پيامد در روشي دسترس

ها در دسترس است  كه داده كافي براي آنبراي مقايسه ريسك شرايط مشابه  FNهاي  منحني
هاي با انواع مختلف و مشخصات گوناگون استفاده شوند  مناسب است. آنها نبايد براي مقايسه ريسك

  هاي كمي و كيفي متفاوت وجود دارد. در شرايطي كه داده
عداد اين است كه در رابطه با طيف اثرات يا نتايج سانحه بيشتر از ت FNهاي  محدوديت منحني

هاي متفاوت كه سطح آسيب ممكن است روي دهد،  و براي شناسايي راه گويد افراد تحت تأثير نمي
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كنند كه معموالً آسيب به افراد است.  ها نوعي پيامد مشخص را تصوير مي هيچ روشي وجود ندارد. آن
  ريسك هستند. روش ارزيابي ريسك نيستند، اما روشي براي نشان دادن نتايج ارزيابي FNهاي  منحني

سازي توسط  ها روش مناسب براي نشان دادن نتايج ارزيابي ريسك هستند اما نياز به آماده آن
  گر ماهر دارند و اغلب براي غيرمتخصصين تفسير و ارزشيابي آن دشوار است. تحليل

  
 1بررسي ريسك شاخص 28ب.

  
  بررسي اجمالي 28- 1ب.

است كه با استفاده از رويكرد امتيازدهي كه از كمي از ريسك  گيري نيمه شاخص ريسك اندازه
تواند براي دادن نرخ به  كند. شاخص ريسك مي مقياس ترتيبي استفاده كرده است، تخميني استخراج مي

توانند مقايسه شوند. امتيازها  ها مي اي از ريسك با معيارهاي مشابه استفاده شود، بنابراين آن مجموعه
ها (منابع)، طيف مسيرهاي ممكن  هاي آالينده رود، براي مثال ويژگي ميبراي هر مولفه ريسك به كار 

  از اين موارد است. 2ها در معرض قرارگيري و تأثير بر گيرنده
از اعداد  كه اينها است. با  بندي و مقايسه ريسك شاخص ريسك اساساً رويكرد كيفي براي رتبه

ياري از موارد كه مدل اصلي يا سيستم شناخته شود، انجام با مهارت آن ساده است. در بس استفاده مي
  شده نيست يا توانايي نشان دادن ندارد، بهتر است از رويكرد كيفي استفاده شود.

  
  كاركرد 28- 2ب.

هاي مختلف  بندي ريسك تواند براي طبقه ي درك شده باشد، شاخص ميخوب بهاگر سيستم 
دهند طيفي از عوامل مؤثّر بر سطح ريسك در يك  ميها اجازه  موجود همراه فعاليت استفاده شود. آن

  امتياز عددي براي سطح ريسك يكپارچه شوند.
گذاري براي  عنوان ابزار هدف معموالً شاخص براي بسياري از انواع مختلف ريسك به

هايي كه نياز به  شود. ممكن است براي تعيين ريسك بندي ريسك مطابق سطح ريسك استفاده مي طبقه
  تر و حتي ارزيابي كمي دارند اين روش استفاده شود. عميقارزيابي 

                                                 
1- Risk Indices 
2- Receptor 
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  ها ورودي 28- 3ب.
اند. اين نياز به  ها استخراج شده اي از چارچوب ها از تحليل سيستم، يا تشريح گسترده ورودي

درك خوب از كليه منابع ريسك، مسيرهاي ممكن و چگونگي تأثيرگذاري دارد. ابزارهايي مانند تحليل 
تواند براي حمايت از توسعه  گيري كلي مي حليل درخت پيشامد و تحليل تصميمدرخت خطا، ت

  شاخص ريسك استفاده شود.
هاي كافي براي اعتبار شاخص  از آنجا كه انتخاب مقياس ترتيبي تا حدي اختياري است، داده

  الزم است.
  

  فرآيند 28-4ب.
امتيازها براي هر جز كه سيستم تعريف شد،  گام اول درك و تشريح سيستم است. هنگامي

شود كه بتوانند تركيب شوند و شاخص مركب را ايجاد كنند. براي مثال در زمينه  ي تعريف ميا گونه به
دهي شوند، كه در بعضي موارد ممكن است براي هر منبع،  ها بايد امتياز محيط، منابع، مسيرها و گيرنده

شوند تا  زات مستقل مطابق طرح تركيب ميهاي متفاوتي حضور داشته باشد. امتيا مسيرها و گيرنده
امتيازات براي هر قسمت از سيستم (منابع، مسيرها  كه اينهاي فيزيكي سيستم را محاسبه كند.  واقعيت

ها حفظ شود، داراي اهميت است.  كنندگان) از داخل سازگار باشد و روابط صحيح آن و دريافت
مثال احتماالت، در معرض قرارگيري، پيامدها) يا هاي ريسك (براي  امتيازات ممكن است براي مؤلفه

  شود. دهنده ريسك داده  عوامل افزايش
مطابق اين مدل سطح باال، امتيازات ممكن است جمع، تفريق، ضرب و/يا تقسيم شود. اثرات 

تواند با اضافه شدن امتيازها وارد محاسبات شود (براي مثال، اضافه كردن امتيازات براي  تجمعي مي
هاي رياضي كامالً معتبر نيست. بنابراين،  هاي ترتيبي، فرمول مسيرهاي متفاوت). براي اجرا در مقياس

شود و مدل بايد توسط اجراي آن در سيستم شناخته شده، معتبر باشد. ايجاد  سيستم امتيازات ايجاد مي
شود قبل از  مي شاخص رويكردي تكراري است و چندين سيستم متفاوت براي تركيب امتيازها آزموده

  گر در مورد اعتبار مطمئن شود. اين كه تحليل
تواند با تحليل حساسيت بررسي شود و امتيازات متفاوت را براي پيدا كردن  اطمينان مي عدم 

  ترين پارامتر موجود تخصيص دهد. حساس
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  ها خروجي 28-5ب.
تواند با  كه ميهاي مركب) مرتبط با منبع خاصي است  اي از اعداد (شاخص خروجي مجموعه

هاي توسعه براي ديگر منابع در سيستم مشابه يا سيستمي كه در روشي مشابه مدل شده است،  شاخص
  مقايسه شود.
  

  ها نقاط قوت و محدوديت 28-6ب.
  نقاط قوت شامل موارد زير است:

 هاي متفاوت فراهم كند؛ بندي ريسك تواند ابزار مناسبي براي رتبه شاخص مي 

 دهند كه عوامل متعددي كه بر سطح ريسك اثر دارند در امتياز عددي  ميها اجازه  آن
 براي سطح ريسك گنجانده شود.

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 معني  دهي نشده باشد، نتايج ممكن است بي اگر فرآيند (مدل) و نتايج آن خوب ارزش

كن است تفسير باشد. واقعيت اين است كه نتيجه مقدار عددي براي ريسك است و مم
 غلط و سوء استفاده شود، براي مثال در تحليل هزينه/سود بعد از آن؛

 هاي  شود، مدل اصلي براي تعريف مقياس در بسياري از شرايط كه شاخص استفاده مي
ها باشد وجود ندارد و هيچ  مستقل براي عوامل ريسك كه خطي، لگاريتمي يا ديگر مدل

دهي ذاتاً  ود ندارد. در اين شرايط، نرخمدلي براي چگونگي تركيب عوامل وج
 يت است.بااهمهاي واقعي بسيار  اطمينان است و اعتبار در مقابل داده غيرقابل

 

 1ماتريس پيامد/احتمال 29ب.

  
  بررسي اجمالي 29- 1ب.

كمي پيامد و احتمال براي توليد  ماتريس پيامد/احتمال ابزاري براي تركيب نرخ كيفي يا نيمه
  نرخ ريسك است.سطح ريسك يا 

                                                 
1- Consequence/Probability Matrix 
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شود و  حالت ماتريس و تعاريف استفاده شده وابسته به چارچوبي است كه در آن استفاده مي
  طراحي مناسب براي استفاده براي آن شرايط بسيار با اهميت است.

  
  كاركرد 29- 2ب.

ها، منابع ريسك يا  بندي ريسك ماتريس پيامد/احتمال بر اساس سطح ريسك براي رتبه
عنوان ابزار  هاي زيادي شناخته شده است به كه ريسك شود. معموالً زماني سك، استفاده ميهاي ري درمان

تر نياز دارد، كدام  شود، براي مثال اين كه كدام ريسك به تحليل بيشتر يا دقيق غربالگري استفاده مي
. همچنين ريسك نياز است كه ابتدا درمان شود يا كدام بايد به سطح باالي مديريت ارجاع داده شود

هايي كه در اين زمان نياز به درنظرگرفتن بيشتر نيست، استفاده شود.  ممكن است براي انتخاب ريسك
را  5-4پذيرش بودن (  پذيرش يا غيرقابل  صورت گسترده براي تعيين قابل اين نوع ماتريس همچنين به
  شود. گيرد، استفاده مي اي كه در ماتريس قرار مي ببينيد) ريسك مطابق منطقه

ماتريس پيامد احتمال همچنين ممكن است استفاده شود تا به ارتباط درك معمول براي سطح 
گيري  كيفي ريسك از سطح سازمان كمك كند. روش تعيين سطوح ريسك و قوانين تصميم

  پذيري سازمان سنجيده شود. ها بايد با ريسك يافته به آن اختصاص
هاي  يا تعيين اولويت FMECAيك حالت از ماتريس پيامد/احتمال براي تحليل بحرانيت در 

ها براي  شود. همچنين ممكن است در شرايطي استفاده شود كه داده استفاده مي HAZZOPموجود در 
  تحليل دقيق ناكافي باشد يا زمان و تالش براي تحليل كمي ممكن نباشد.

  
  ها ورودي 29- 3ب.

هاي  ي مشخص براي پيامدها و احتماالت و ماتريس تركيب كننده اين دو، وروديها مقياس
  فرآيند هستند.

هاي) پيامد بايد طيفي از انواع پيامدها را پوشش دهد و درنظربگيرد (براي مثال:  مقياس (مقياس
پيامد خسارت مالي؛ ايمني؛ محيط زيست يا ديگر پارامترها، وابسته به چارچوب) و بايد از بيشترين 

  نشان داده شده است. 13ممكن تا كمترين پيامد را در نظر داشته باشد. قسمتي از مثال در شكل ب.
اي بيشتر رايج  نقطه 5يا  4، 3هاي  مقياس ممكن است هر تعداد از نقاط را داشته باشد. مقياس

  هستند.
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احتماالت بايد مقياس احتماالت همچنين ممكن است هر تعداد از نقاط را داشته باشد. تعريف 
ابهام باشد. اگر راهنماهاي عددي براي تعريف احتماالت  به نحوي انتخاب شود كه تا حد ممكن بدون

متفاوت استفاده شود، بايد واحدها داده شوند. نياز است محدوده طيف مقياس احتماالت با مطالعه در 
  شده قابل بيشترين پيامد تعريفداشته باشيد كه كمترين احتمال بايد براي  ياد دست مرتبط باشد، به

شود.  تحمل تعريف مي عنوان غيرقابل  ها با بيشترين پيامد به پذيرش باشد، بعبارت ديگر تمام فعاليت
  نشان داده شده است. 14قسمتي از مثال در شكل ب.

شود. شكل  ماتريسي با پيامدها بر روي يك محور و احتماالت بر روي محور ديگر رسم مي
 5اي و مقياس احتماالت  نقطه 6دهد كه مقياس پيامدها  از مثال ماتريس را نشان مي قسمتي 15ب.
  اي است. نقطه

هاي احتمال/پيامد  سطوح ريسك اختصاص داده شده به هر خانه وابسته به تعاريف مقياس
ده) گونه كه نشان داده ش است. وابسته به كاربرد، ماتريس ممكن است وزن بيشتري را به پيامدها (همان

يا به احتماالت اختصاص دهد، يا ممكن است متقارن باشد. سطوح ريسك ممكن است به قوانين 
  كه براي پاسخ نياز است. گيري مرتبط باشد؛ مانند توجه به سطح مديريت يا مقياس زماني تصميم

هاي كمي بيان شود. براي مثال، در زمينه  دهي و ماتريس ممكن است با مقياس مقياس نرخ
دهنده نرخ خرابي و مقياس پيامد هزينه خرابي به دالر  تواند نشان اطمينان، مقياس احتمال مي تقابلي

  باشد.
هاي در  هاي مرتبط و داده آل است) با تخصص استفاده از اين ابزار نياز به افراد (كه تيم ايده

  دسترس براي كمك به قضاوت پيامدها و احتماالت دارد.
  

  فرآيند 29-4ب.
بندي ريسك، كاربر ابتدا تعريف پيامد را كه بيشترين مناسبت را با شرايط دارد پيدا  براي رتبه

كند. سپس سطح ريسك از ماتريس تعيين  كند، سپس احتمال رخداد اين پيامدها را تعريف مي مي
  شود. مي

بسياري از پيشامدهاي ريسك ممكن است طيفي از نتايج را با احتماالت مختلف داشته باشند. 
ترين  ، مسائل جزئي بيشتر از فجايع رايج هستند. بنابراين اين انتخاب وجود دارد كه معمولمعموالً

بندي كنيم. در بسياري موارد، مناسب است كه  هاي ديگري را رتبه ها را يا تركيب ترين نتايج را يا جدي
دارد و اغلب  ترين درمان وجود ترين نتايج ممكن تمركز كنيم و در اين حالت كه بزرگ بر روي جدي
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بزرگترين نگراني هم وجود دارد. در بعضي موارد، ممكن است مناسب باشد كه مسائل معمول و 
بندي كنيم. بسيار با اهميت است كه احتمال مرتبط با پيامد  صورت جداگانه رتبه فجايع غيرمحتمل را به

  صورت كلي استفاده نشود. انتخاب شده استفاده شود و احتمال پيشامد به
گيري، درمان ريسك  شود و ممكن است مطابق قوانين تصميم ح ريسك با ماتريس تعيين ميسط

  صورت پذيريد يا نپذيرد.
  

  ها خروجي 29-5ب.
ها با سطوح اهميت تعريف شده  بندي ريسك خروجي، نرخ براي هر ريسك يا ليست رتبه

  است.
  

  
  قسمتی از مثال جدول معيارهای پيامدها - ۱۳شکل ب.
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  بندی ريسک قسمتی از مثال ماتريس رتبه - ۱۴ب.شکل 

  

I I I II  III  IV  E 

مال
احت

خ 
نر

  

I I II  III  III  IV  D 

I II  II  III  IV  V  C 

I  II  III  III  IV  V  B 

II  II  III  IV  V  V  A  
6 5 4 3 2 1     

      نرخ پيامد
  قسمتی از مثال ماتريس معيارهای احتمال - ۱۵شکل ب.

  
  ها محدوديتنقاط قوت و  29-6ب.

  نقاط قوت شامل موارد زير است:
 براي استفاده نسبتاً آسان است؛ 

 كند. بندي سريع از ريسك با سطوح اهميت متفاوت فراهم مي رتبه 
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  ها شامل موارد زير است: محدوديت
  ماتريس بايد مناسب شرايط طراحي شده باشد و ممكن است دشوار باشد كه سيستم در

 مرتبط سازمان استفاده شود؛سراسر طيفي از شرايط 

 تعريف مقياس بدون ابهام دشوار است؛ 

 ها وجود دارد؛ استفاه اين روش خيلي ذهني است و تمايالت مهم متفاوتي بين ارزياب 

 عنوان عدد مخصوص براي  تواند به توانند جمع شوند (براي مثال، يك نمي ها نمي ريسك
ايي شده مساوي ريسك متوسط هاي كم باشد يا ريسكي كه چندين بار شناس ريسك
 باشد)؛

 هاي متفاوت پيامدها تركيب يا مقايسه كنيم. دشوار است كه سطح ريسك را براي دسته 

تر، با تعداد  نتايج وابسته به سطح جزئيات تحليل است، براي مثال تحليل با جزئيات دقيق
ك واقعي را كم درنظر بيشتري سناريو، كه هر كدام احتمال كمتري دارند. اين ممكن است سطح ريس

بندي شوند و در آغاز مطالعه تعريف و  بگيرد. روش اين است كه در شرح ريسك، سناريوها گروه
  ثابت شوند.

  
  CBA(1سود (تحليل هزينه/ 30ب.

  
  بررسي اجمالي 30- 1ب.

تواند براي ارزشيابي ريسك استفاده شود در شرايطي كه براي انتخاب  تحليل هزينه/سود مي
هاي مورد انتظار در مقابل مجموع سودهاي مورد انتظار  بيشترين گزينه مناسب مجموع هزينهبهترين يا 

تواند  هاي ارزشيابي ريسك است. اين روش مي دهي شود. اين بخش ضمني بسياري از سيستم وزن
 ها و كمي، ارزش پولي كليه هزينه CBAكيفي يا كمي و يا شامل تركيبي از اجزا كيفي يا كمي باشد. 

كه  هاي زماني كند و در دوره نفعان كه در حيطه مطالعه هستند جمع مي كليه سودها را براي كليه ذي
شود ورودي  كه توليد مي NPV(2شود. ارزش خالص فعلي ( شود تنظيم مي ها يا سودها جمع مي هزينه

مثبت مطابق با فعاليتي است كه در حالت نرمال آن  NPVگيري در مورد ريسك است.  براي تصميم
هاي  هاي منفي، مخصوصاً وقتي شامل ريسك فعاليت بايد رخ دهد. با اين حال براي بعضي از ريسك

                                                 
1- Cost/benefit analysis (CBA) 
2- Net present value (NPV) 
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ممكن است اجرا شود. اين روش ريسك  ALARPزندگي انسان يا آسيب به محيط زيست باشد اصل 
تحمل هستند و بجز در  هاي منفي غيرقابل  ه ريسككند: باالترين سطح ك را به سه ناحيه تقسيم مي

ها ناچيز هستند و فقط نياز است  ترين سطح كه ريسك شرايط غيرمعمول نبايد نگهداري شوند؛ پايين
ترين مقدار ممكن  مانند؛ و باند وسط كه ريسك پايين كه پايش شوند تا تضمين شود كه كم باقي مي

)ALARPتر از اين ناحيه، ممكن است تحليل هزينه/سود  هاي پايين كنند. براي ريسك ) را ايجاد مي
انتظار  ALARPشوند، از اصل  تحمل مي ها نزديك به ناحيه غيرقابل  دقيق اجرا شود اما وقتي ريسك

دست آمده نامناسب  هاي درمان به شدت با سود به كه هزينه رود كه درمان رخ خواهد داد مگر آن مي
  باشد.

  
  كاركرد 30- 2ب.

هاي شامل ريسك مورد استفاده قرار  گيري بين گزينه تواند براي تصميم يل سود/هزينه ميتحل
  بگيرد.

  براي مثال:
 كه ريسك بايد درمان شود، ورودي براي تصميم در مورد اين 

 هاي بين و تصميم در مورد بهترين حالت درمان ريسك، براي تفاوت 

 هاي مختلف فعاليت. براي تصميم بين دوره 

 

  ها ورودي 30- 3ب.
ها و  هاي اين هزينه اطمينان نفعان و عدم  ها شامل اطالعات هزينه و سود مرتبط با ذي ورودي

ها شامل منابع  ها و سودها محسوس و غيرمحسوس بايد در نظر گرفته شود. هزينه سودها است. هزينه
شود و منابع حفظ  شده و نتايج منفي، سودها شامل نتايج مثبت است. از نتايج منفي پرهيز مي مصرف

  شوند. مي
  

  فرآيند 30-4ب.
كنند يا سود دريافت  شوند ممكن است كساني باشند كه هزينه مي نفعاني كه شناسايي مي ذي

  نفعان حضور دارند. كنند. در تحليل هزينه/سود كامل، كليه ذي مي
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بايد  ها نفعان مرتبط براي گزينه هاي مستقيم و غيرمستقيم كليه ذي كليه سودها و هزينه
هايي هستند كه مستقيماً از انجام فعاليت ناشي  درنظرگرفته و شناسايي شوند. سودهاي مستقيم آن

هايي هستند كه تصادفي هستند اما ممكن است در  شود، در حالي كه منافع غيرمستقيم يا فرعي آن مي
آرامش «اركنان و گيري با اهميت باشند. مثال سود غيرمستقيم شامل بهبود اعتبار، رضايت ك تصميم
  شود). گيري سنجيده مي ها در تصميم است. (اغلب اين» ذهني

هاي  شوند. هزينه هايي هستند كه مستقيماً از انجام فعاليت ناشي مي هاي مستقيم آن هزينه
دادن ابزار، انحراف در مديريت  هستند. ازدست  هاي اضافه، فرعي و هدر رفته غيرمستقيم شامل هزينه

گذاري از اين موارد هستند. هنگامي  هاي بالقوه سرمايه ها از ديگر روش شدن سرمايهزمان يا دور 
شود، هزينه و سودها براي درمان  تحليل هزينه/سود براي تصميم در مورد درمان ريسك اجرا مي

  ريسك و همراه با ريسك بايد در نظر گرفته شود.
سودهاي محسوس و غيرمحسوس ها و  كه كليه هزينه در تحليل هزينه/سود كمي، هنگامي

ها و سودهاي  شود (شامل هزينه ها و سودها اختصاص داده مي شناسايي شد، ارزش پولي به كليه هزينه
و  1»تمايل به پرداخت«غيرمحسوس). چندين روش استاندارد براي اين وجود دارد كه شامل رويكرد 

خص كوتاهي (براي مثال يك سال) شد استفاده از عناصر عملياتي است. اگر هزينه در دوره زماني مش
صورت معمول نياز است كه  افتد، به و سودها در زمان طوالني بعد از آن اتفاق افتاد، كه اغلب اتفاق مي

ها و سودها به ارزش روز  اي معتبر حاصل شود. كليه هزينه تبديل شود و مقايسه» پول روز«سودها به 
شود و ارزش خالص  نفعان تركيب مي ارزش روز براي كليه ذي ها و سودها با شوند. كليه هزينه بيان مي
مثبت نشان از اين دارد كه فعاليت سودآور است. نسبت سود به  NPVكند.  ) را توليد ميNPVفعلي (

  استفاده شده است. 30,5هزينه در ب
ق با تواند مطاب مي هركدامها و سودها وجود داشته باشد،  اطمينان درباره سطح هزينه اگر عدم 

  احتماالت خودشان سنجيده شوند.
ها و  در تحليل هزينه/سود كيفي هيچ تالشي براي پيدا كردن ارزش پولي براي پيدا كردن هزينه

ها و سودها، روابط و ارتباط بين  اي از هزينه و ترجيحاً خالصه گيرد محسوس صورت نمي سودهاي غير
  شود. يها و سودهاي متفاوت كه كيفي هستند، فراهم م هزينه

                                                 
1- Willingness to pay 
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كند كه سود يا نتيجه  اثربخشي است. اين روش فرض مي-تكنيك مرتبط تحليل هزينه
و چندين روش جايگزين براي حاصل شدن آن وجود دارد. تحليل فقط به  مشخصي مطلوب است

  ترين روش حاصل شدن سودها توجه دارد. ها و ارزان هزينه
  

  ها خروجي 30-5ب.
هاي مختلف  ها و فعاليت رتبط با هزينه و سود گزينهخروجي تحليل هزينه/سود اطالعات م

يا  IRR(1) نرخ بازگشت داخلي (NPVصورت كمي و ارزش خالص فعلي ( است. اين ممكن است به
صورت كيفي نتايج معموالً جدولي  ها بيان شود. به نسبت ارزش فعلي سودها به ارزش فعلي هزينه

ها  كند و بيشترين توجه را به ارتباط نه و سود مقايسه ميها و سودها را براي انواع هزي است كه هزينه
  دارد.

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 30-6ب.

  نقاط قوت تحليل هزينه/سود شامل موارد زير است:
 ها و سودها با يك واحد متريك (پول) مقايسه شود؛ دهد هزينه  اجازه مي 

 كند؛ گيري فراهم مي شفافيت را براي تصميم 

  تواند  گيري دارد. مي هاي ممكن تصميم آوري اطالعات دقيق براي كليه جنبه جمعنياز به
 در نبود اطالعات و همچنين ارتباط با دانش ارزشمند باشد.

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 CBA ي ميتواند محصول اعداد چشمگير متفاوت، وابسته به روش استفاده شده  كم

 ودهاي غيراقتصادي باشد؛براي تخصيص ارزش اقتصادي به س

 ها و سودهاي آينده  در بعضي از كاربردها بسيار دشوار است كه نرخ ارزش براي هزينه
 مشخص كنيم؛

  تخمين مزاياي متعلق به جمعيت بزرگ دشوار است، مخصوصاً مزايايي كه مربوط به
 شوند؛ كاالهايي هستند كه در بازار تبادل نمي

                                                 
1- Internal rate of return (IRR) 
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 آمده در آينده دراز مدت وابسته به  دست ه سود بهدر عمل تخفيف به معناي آن است ك
گيري دارد. روش براي درنظرگيري  نرخ تخفيف انتخاب شده تأثير كمي بر تصميم

كه نرخ تخفيف خيلي  هاي مؤثّر بر توليدات آينده، نامناسب خواهد بود مگر آن ريسك
 پايين يا صفر تعيين شود.

 

  MCDA(1گيري چند معياره ( يمتصمتحليل  31ب.
  

  بررسي اجمالي 31- 1ب.
اي از  استفاده از طيفي از معيارها براي ارزيابي عيني و شفاف براي ارزيابي شايستگي مجموعه

هاي در دسترس است. تحليل شامل ايجاد  ها هدف است. هدف كلي ايجاد اولويت بين گزينه گزينه
  امتياز كلي براي هر گزينه توليد كنند.شوند تا  بندي و جمع مي ها و معيارهايي كه رتبه ماتريسي از گزينه

  
  كاركرد 31- 2ب.

MCDA تواند استفاده شود براي مي  
 ها و گزينه بالقوه و  تعيين اولويت منظور بههاي متعدد در تحليل اوليه  مقايسه گزينه

 هاي نامناسب، گزينه

 وجود داشته باشد، متناقضكه متعدد باشند و گاهي معيارهاي  ها هنگامي مقايسه گزينه 

 نفعان متفاوت داراي اهداف يا  رسيدن به اجماع نهايي بر روي يك تصميم كه ذي
 هاي متضاد هستند. ارزش

 

  ها ورودي 31- 3ب.
صورت مساوي  تواند به ها براي تحليل. معيارهايي، بر پايه اهداف كه مي اي از گزينه مجموعه

  تفاوت ايجاد كند. ها ها استفاده شود تا بين آن ي گزينه بين همه
  

  فرآيند 31-4ب.
  دهد: نفعان آگاه فرآيند زير را انجام مي صورت كلي گروهي از ذي به

                                                 
1- Multi-criteria decision analysis (MCDA) 
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 تعريف هدف (اهداف)؛  . أ

 گيري عملكرد) كه مرتبط با هر هدف است؛ هاي (معيارها يا اندازه تعيين ويژگي  . ب

 ها مشخص است؛ ساختاري كه در آن سلسله مراتب ويژگي  . ت

 ارزشيابي معيارها؛ هايي براي ايجاد گزينه  . ث

 ها؛ تعيين اهميت معيارها و اختصاص وزن مربوط به آن  . ج

ها با توجه به معيارها. اين ممكن است با ماتريس امتيازات نشان داده  ارزشيابي جايگزين  . ح
 شود.

 هاي متعدد؛ متعدد در يك امتياز تكي با ويژگي 1هاي ويژگي-تركيب امتيازات تك  . خ

 ارزشيابي نتايج.  . د

تواند مشخص شود و  تي براي دادن وزن به هر معيار وجود دارد كه ميهاي متفاو روش
كند.  اي جمع مي هاي متفاوتي كه امتيازات معيارها را براي هر گزينه در يك امتياز چند مشخصه روش

ها يا استفاده از فرآيند اولويت تحليلي  ها يا ضرب وزن براي مثال، امتيازات ممكن است از جمع وزن
ها است. كليه اين  ها و امتيازات بر پايه مقايسه فاصله جمع كنيك مشخص براي وزنحاصل شود، ت

كنند كه اولويت هر يك از معيارها وابسته به ارزش ديگر معيارها نيست. جايي كه  ها فرض مي روش
  هاي ديگري بايد استفاده شود. اين فرض نامعتبر باشد، مدل

ها و  كدام وزن كه اينساسيت براي تعيين گستره از آنجا كه امتيازات ذهني هستند، تحليل ح
  ها تأثيرگذار هستند، مفيد است. بندي كلي بين گزينه يتبر اولوامتيازات 
  

  ها خروجي 31-5ب.
شود. اگر فرآيند ماتريس  ها از بهترين تا بدترين اولويت انجام مي بيان گزينه منظور بهبندي  رتبه

هايي كه  را ايجاد كند كه محورهاي ماتريس وزن معيارها و امتيازات معيارها براي هر گزينه باشد، گزينه
  توانند حذف شوند. دهي باال دارند مي معيار وزن

  
  ها نقاط قوت و محدوديت 31-6ب.

  مل موارد زير است:نقاط قوت شا

                                                 
1- Single-Attribute Score 



  
  
  
  

  
  سازي چارچوب مديريت ريسك راهنماي جامع طراحي و پياده  312

 

 گيري كارآمد و ارائه فرضيات و نتايج فراهم كرده است؛ ساختاري ساده براي تصميم 

 هاي پيچيده براي مسائل بگيرد، جايي كه تمايلي به تحليل هزينه/سود  تواند تصميم مي
 نيست، بيشتر قابل كنترل است.

 هايي در نظر گرفته  موازنهگيري مسائلي كند كه نياز است  درنظر تواند كمك منطقي به مي
 شود؛

 نفعان اهداف و يا حتي معيارهاي  هايي كند كه ذي تواند كمك به حصول توافق مي
 متفاوتي دارند.

  ها شامل موارد زير است: محدوديت
 هاي ضعيف براي معيارهاي انتخاب قرار بگيرد؛ تواند تحت تأثير تعصب و انتخاب مي 

  بيشتر مسائلMCDA فرد ندارند؛ حصربهحل قطعي و من راه 

 هاي  آوري ديدگاه كند يا جمع مي را محاسبهها كه وزن معيارها  آوري الگوريتم جمع
  هاي درست را پنهان كند. گيري تواند ريشه اصلي تصميم مختلف، مي
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