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اطالعات مقاله
دريافت مقاله1400/03/23 :
پذيرش مقاله1400/07/18 :
واژگان کلیدی:
فرايندتوسعه خانواده محصول،
مديريت ريسك،
احتمال شرطی ريسك،
نقشه شناخت فازی،
شبکه باور بیزين.
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چکیده
راهبرد فرآيند توسعه خانواده محصول در رقابت پاسخ بهنیازهای متنوع بازار با ريسكهای
زيادی مواجه میباشد .تعیین احتمال بروز ،نحوه مواجهه و شناخت ريسكهايی که مسبب
بروز ساير ريسكها هستند ،همواره چالشزا است .هدف اين پژوهش مديريت تأثیر عدم
قطعیت بر نتايج قابل انتظار و افزايش موفقیت فرآيند توسعه خانواده محصول از طريق
پرداختن بهريسكهای مسبب که احتمال شرطی باالتری دارند ،میباشد .در اين مقاله
ريسك های هر مرحله از اين فرآيند با تمرکز بر نظريه داده بنیاد و نظر 18فرد خبره در
صنعت خودروسازی ايران احصاء گرديد .سپس جداول تأثیر ريسكها مبتنی بر نقشه
شناخت فازی بر مبنای دادههای حاصل از پرسشنامه تکمیلی در صنايع خودروسازی ايران
شکل گرفت .در ادامه جداول احتماالت شرطی تشکیل و با کمك شبکه باور بیزين احتمال
شرطی هر ريسك بصورت سیستماتیك محاسبه و ريسكهای مسبب ساير ريسكها،
شناسايی گرديد .نتیجه حاصل از مطالعات و محاسبات صورت گرفته نشان دادند که نه تنها
برای اولینبار ريسكهای خوشهبندی مشتريان ،ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات و
ريسك بخش بندی استاندارد مختص فرايند توسعه خانواده محصول شناسايی گرديدند،
بلکه خروجی مدل ،نمايانگر ريسكهای نیاز با احتمال ( ،)%19.7ريسك الزامات با احتمال
( )%10.52و ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات با احتمال ( )%6.32بهعنوان ريسك
های مسبب و دارای باالترين احتمال شرطی بروز جنبههای منفی در فرآيند توسعه خانواده
محصول درصنعت خودرو ايران میباشند .مديران اجرايی با تمرکز بر کنترل اين سهريسك
که بهعنوان علت يا ريسك ريشهای مرحله بعد عمل مینمايند ،بهموفقیت بیشتری دست
يافته و اين فرآيند را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

-1مقدمه
رقابتهای بازار ،فشار زيادی بر شرکتها وارد میکند و آنها
را وادار میکند تا بدنبال کسب مزيت بوسیله توسعه
محصول جديد باشند .شرکتها در مواجهه با اين چالش
بدنبال ارضاء نیازهای هر مشتری از طريق تکثیر محصول و
استفاده از کارايی فرايند توسعه خانواده محصول بهعنوان

توانمندساز در تحقق راهبرد سفارشیسازی انبوه میباشند،
تحقیقات نشان دادهاست که طراحی خانواده محصوالت
میتواند چنین چالشی را به درستی مديريت نمايد].[1
ازسوی ديگر بطوراجتنابناپذيری ،فرآيند توسعه محصوالت
از ريسكها لطمه میبیند] .[2طراحی محصوالت جديد
بطور ذاتی ،يك فرايند با ريسك باال و عدم قطعیت باالست.

* پست الکترونیك نويسنده مسئولr.fekri@pnu.ac.ir :
 .1دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی صنايع ،دانشگاه پیام نور ،ص.پ ،3697-19395 .تهران ،ايران
 .2دانشیار  ،گروه مهندسی صنايع ،دانشگاه پیام نور ،ص.پ ،3697-19395 .تهران ،ايران
 .3استاديار ،گروه مهندسی صنايع ،دانشگاه پیام نور ،ص.پ ،3697-19395 .تهران ،ايران
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وقتی طراحی محصول جديد دارای عملکرد يکنواخت است
که ريسكهای فرايند ،ارزيابی و به عدم قطعیتها ،بطور
مناسبی پرداخته شود].[3
عدم توجه به ارتباط و تأثیرات متقابل بین ريسكها ،يعنی
بیتوجهی به اينکه يك ريسك به ظاهر بیاهمیت ممکن
است مسبب بروز يك ريسك با اهمیت باال باشد
] .[4اگر نحوه ارتباط ريسكها با يکديگر و احتمال بروز
شرطی آنها شناخته نشود ،يافتن علل بروز ريسكها يا به
عبارتی يافتن ريسكهايی که مسبب ساير ريسكها هستند
و دارای احتمال شرطی بروز بااليی هستند ،میسر نشده و
اثربخشی اقدامات مرتبط با مديريت ريسكها را کاهش
میدهد.
فرآيند توسعه خانواده محصول دارای سه دامنه مشتری،
فرآيند و تأمینکننده است] .[5ضروری است بهمنظور
افزايش کارايی و انطباق بیشتر با دنیای واقعی بهصورت
همزمان هر سهدامنه ،با لحاظ عدم قطعیتهای
رخدادها(احتمال) و اثر بالقوه آنها در خانواده محصول بهکار
گرفته شود که منجر به مديريت تأثیر عدم قطعیت بر نتايج
قابل انتظار و درنتیجه کمینه نمودن انحراف گردد .اين
موضوع در تحقیقات گذشته مورد توجه قرار نگرفتهاست.
در اين مقاله ريسكهای فرآيند توسعه خانواده محصول با
لحاظ سهدامنه مشتری ،فرايند و تأمینکننده بهطور
همزمان تعیین و چگونگی ارتباط ،تأثیرپذيری و تأثیرگذاری
ريسكها بر يکديگر کشف میگردد .همچنین احتمال
شرطی بروز ريسكها با امکان بهروزآوری دانش و شواهد
جديد محاسبهشدهاست .در واقع محیط طراحی محصول
جديد همواره پويا و با عدم قطعیت همراه است .همچنین با
گذشت زمان شواهد جديد ايجاد میشوند ،لذا توجه به
شواهد و دانش جديد در شناخت اين ريسكها و مدلسازی
مديريت ريسك و بهروزآوری احتمال شرطی ريسكها در
طول فرآيند توسعه خانواده محصوالت نیز در اين تحقیق
مورد بررسی قرار میگیرد.
اين تحقیق در سازمانهای دارای مشتريان با نیازمندیها و
انتظارات متنوع با حجم تولید باال نظیر خودروسازی،
صندلیسازی و غیره که در جستجوی اقتصادی بودن تولید
برای سازنده با لحاظ نیازمندیها و انتظارات مشتريان در
قالب گروه مشتريان هستند ،کاربرد دارد .همچنین در

شناخت فرآيند توسعه خانواده محصول و مراحل آن الزمه
تعیین بافت سازمانی و به تبع آن تعیین ريسكها ،متناظر
با آن مراحل میباشد .ژيائو 2و همکارانش در سال 2007
موضوعات خانواده محصول را به سهحوزه تحت عنوان:
موضوعات بخش پیشین ،موضوعات بخش طراحی خانواده
محصول و موضوعات بخش پسین تقسیم نمودند .شکل ()1
تصويری عمومی از مراحل فرايند طراحی و توسعه خانواده
محصول را نشان میدهد] .[5مراحل نه گانهای که در فرايند
توسعه خانواده محصوالت مورد استفاده قرار میگیرد شامل:
 -1مطالعه بازار -2 ،خوشهبندی مشتريان -3 ،تکمیل
ماتريس خانه کیفیت-4 ،تکمیل ماتريس توسعه قطعات
(شناسايی مشخصات طراحی قطعات ،رتبه بندی مشخصات
طراحی قطعات)-5 ،طراحی خانواده محصول برای گروههای
مختلف مشتريان (طراحی محصول عمومی ،طراحی خانواده
برای هر گروه از مشتريان)-6 ،تجزيه و تحلیل نتايج طراحی
خانواده محصول (معیار درصد اشتراک پذيری  ،معیار
کاهش هزينه و معیار درصد رضايتمندی)-7 ،طراحی
ساختار بخشبندی استاندارد  3محصول (ماتريس ساختار

1

3
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راستای بکارگیری فرصتها و مديريت ريسكها و
طبقهبندی ريسكها و توجه به علل آنها در صنايع تولیدی
با حجم انبوه و مشتريان متنوع استفاده میشود و موجب
بهینه شدن سنجههای قابل کاربرد در ادبیات خانواده
محصول در دنیای واقعی خواهد شد ،چرا که مؤلفه ريسك
در آن بکارگیری شدهاست .ارزش اين تحقیق برای صاحبان
کسب و کار اين است که آنها را يك قدم به چگونگی
مديريت ريسك جهت دستیابی به موفقیت نزديك مینمايد.
در ادامه اين مقاله پس از بررسی مبانی نظری و پیشینه
تحقیقات ،مبتنی بر مراحل فرايند توسعه خانواده محصوالت
اقدام به شناسايی ريسكها بر مبنای نظريه داده ،بنیاد شده
و از طريق نقشه شناخت فازی جدول تأثیر متقابل بین
ريسكهای استخراج شده در صنعت خودروسازی ايران
مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و سپس به کمك شبکه
باور بیزين 1احتمال بروز هر ريسك با تشکیل جداول
احتماالت شرطی بر پايه جداول تأثیر متقابل پیشبینی
میگردد و در بخش پايانی ،اعتبارسنجی ،نتیجهگیری
تحقیق و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه میشود.

-2مرور بر ادبیات تحقیق

Modularity

2
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کردبچه ،فکری و اسماعیلیان
موضوعات اساسی
موضوعات پسین
دامنه
لجستیك

طراحی خانواده محصول

پلتفرم تأمینتأمین دامنه
فرايند

متغیرهای لجستیك

دامنه
فیزيکی

پلتفرم فرايند

متغیرهای فرايند

قراردادهای تأمینتأمین تخصیص
منابع
تنظیمات زنجیره
تأمینتأمین

موضوعات پیشین

پلتفرم محصول

پارامترهای طراحی
امکانسنجی فنی

هزينه تولیدسازی
تنظیمات فرایند

دامنه
کارکرد

پرتفوی محصول

الزامات کارکردی
کارکردی

تنظیمات محصول

دامنه
مشتری

نیازهای مشتری
رضايت مشتری
تعریف محصول

شکل  -1مراحل فرايند توسعه خانواده محصول ][5

طراحی ،بخشبندی استاندارد کردن قطعات و تحلیل
بخشبندی استاندارد محصول)-8 ،تکمیل ماتريس طراحی
فرايند -9 ،تکمیل ماتريس برنامهريزی تولید میباشد ].[6
تاکنون ريسكهای فرآيند توسعه خانواده محصول بصورت
تخصصی و جامع با لحاظ مراحل آن تعیین نشدهاند و
بهصورت محدود ريسكهای طراحی محصول جديد يا
ريسكهای زنجیره تأمینتأمین توسط محققان شناسايی
شده است ].[8] ،[7] ،[3
مارينیچ ،1شناخت ريسك و پاسخ بهريسك را بهعنوان متغیر
مستقل و موفـــقیت در پــروژه را بهعنوان متغیر مدلسازی
نمودهاست و نتیجه گرفت توجه به شناخت ريسك و پاسخ
بهآن منجر به موفقیت در پروژه ،دستیابی به اهداف سازمانی
و خلق فرصت برای محصوالت و خدمات نوآور و
ارزشآفرينی برای ذينفعان میگردد ].[9
ايزو  29000ويرايش سال  ،2015ريسك را تأثیر عدم
قطعیت تعريف نموده است و عدمقطعیت ،حالتی از نقص
اطالعات ،حتی نقص جزئی است که بهدرک يا دانش يك
رويداد ،پیامد يا احتمال وقوع آن مربوط میشود .ريسك
اغلب با اشاره بهحوادث بالقوه و پیامدها يا ترکیب اين موارد
توصیف میشود .همچنین ريسك میتواند تأثیر مثبت يا
منفی داشته باشد].[10
بهمنظور تعیین و مديريت ريسكها نیازمند چارچوب
هستیم ،سازمان جهانی استانداردسازی 3يك چارچوب
عمومی ارائهنمودهاست که شامل مراحل ارتباطات و مشاوره،
تعیین بافت سازمانی ،تعیین ريسك ،تجزيه و تحلیل
ريسك ،ارزيابی ريسك ،پرداخت بهريسك ،پايش و بازنگری
میباشد].[11

چآو 4و همکاران نیز رويهای سه مرحلهای شامل :تعیین
ريسك با استفاده از روشهای کالسیك ،تعیین ارتباط بین
ريسكها با استفاده از روش ماتريس وابستگی و ارزيابی
ارتباط بین ريسكها را مورد استفاده قرار دادند ،در تحقیق
ايشان تنها جنبه منفی ريسكها مورد مطالعه قرار گرفتهاند
و جنبه مثبت ريسك و تعامالت با اثرات مثبت مد نظر قرار
نگرفتهاست .همچنین ايشان فرض نمودند که شبکه ريسك
پروژه ،ايستا است ،به عبارتی تمام ريسكها و تعامالتشان
در طول فرآيند پروژه بدون تغییر است ،لذا توجه بهپويايی
در تحقیقات آتی را پیشنهاد دادند].[12
ابزارهای عمومی که در حوزههای مختلف ،دههها بهطور
اثربخشی مورد استفاده قرار گرفتهاند و همچنان با تفکر
مبتنی بر ريسك در فازهای مديريت ريسك بکارگیری
میشود عبارتند از :تجزيه و تحلیل حاالت و آثار خرابی،
درخت خطا و حوادث ،تجزيه و تحلیل پاپیونی ،5ماتريس
احتمال -پیامد ،درخت تصمیم و نمودار پاراتو ،اثربخشی
بکارگیری ابزارها بستگی بهکیفیت تیم مربوطه و انتخاب
روش مناسب دارد].[13
چهار سوقی و همکاران در تحقیق خود از يك مدل بهینه
سازی فازی توسعهدادهشده جهت طراحی پايای شبکه
تأمینتأمین بهمنظور مديريت عدم قطعیت ذاتی پارامترهای
ورودی در شبکههای زنجیره تأمینتأمین استفاده
نمودند].[14
ابزارهای اثربخشی که میتوان در مدلهای فعال مديريت
ريسك استفاده نمود ،بیشتر برای استفاده داخل سازمانی
توسعه دادهشدهاست .حتی اگر ابزارها برای مديريت ريسك
زنجیره تأمینتأمین در دسترس باشد ،هیچ دو شرکت يا

1
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زنجیره تأمین مرتبط شبیه هم نیستند و ريسكهای مرتبط
و تأثیر اين ريسكها بر عملکرد خیلی متفاوت است].[15
اين امر يافتن و بکارگیری مدلی مناسب که بصورت
سیستماتیك قابلیت تعیین ريسكها ،ارتباطات متقابل و
احتمال شرطی بروز آنها را در فرآيند توسعه خانواده
محصول داشته باشد ،ضروری میسازد.
درپژوهش حافظی و همکاران 1398 ،روش نقشه شناخت
فازی در تالش برای ارائه ساختار منطقی و معتبر برای
سناريوهای نیمهکمی محتمل آينده همراه با تجزيه و
تحلیل رفتار پويای پارامترها میباشد ].[16
تعیین ارتباط بین ريسكها و احتمال بروز آنها در فاز تجزيه
و تحلیل و ارزيابی ريسك مورد استفاده قرار میگیرد.
ريسكهای فرآيند توسعه محصوالت عمومی در تحقیق ژائو
و کائو ،مورد بررسی قرار گرفته به نحوی که ريسكها از
بررسی ادبیات موضوع استخراج و روابط بین آنها از طريق
پرسشنامه بین متخصصین هوافضا و با روش معادالت
ساختاری استخراج گرديدهاست] .[7در تحقیق ايشان به
فرآيند توسعه خانواده محصول و مراحل آن پرداختهنشده-
است ،همچنین پیشبینی احتمال بروز هر ريسك (جنبه
مثبت و منفی) به عنوان شکاف تحقیقاتی در قالب يك مدل
در اين تحقیق ارائهشدهاست.
سای 1و همکاران نیز از روش ديمتل2جهت تعیین ارتباط
بین ريسكهای صنعت تولید سل فتو ولتاژ در چین
استفادهنمودند ].[17
در مقاله حاضر نقشه شناخت فازی ،بهمنظور تعیین ارتباط
بین ريسكها و محاسبه تأثیر متقابل آنها و از شبکه باور
بیزين برای تعیین احتمال شرطی آنها استفادهشدهاست.
دشواری محاسبه جداول احتمال شرطی در شبکه باور
بیزين با افزايش تأثیر روابط علی بصورت نمايی رشد میکند
و استخراج آن بطور مستقیم از نظر خبرگان با چالشهای
جدی مواجه است .لذا اين جداول از جداول تأثیر
استخراجی از نقشه شناخت فازی که برای خبرگان راحتتر
است محاسبهگرديدهاست.
نقشه شناخت فازی هم يك ابزار شناخت علٌی ايدهآل برای
مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای پويا میباشد .عالوه بر

فراهم نمودن امکان شناسايی عوامل ،تصمیم گیرنده را قادر
میسازد تا از روابط علٌی بین عوامل و نیز جهت و قدرت
نسبی اين رابطهها به خوبی شناخت پیدا کند ،همچنین
مدلی متشکل از عوامل تصمیم و روابط آشکار و پنهان آنها
بهدست میدهد ].[18
از روش شبکه باور بیزين نیز بهمنظور محاسبه احتمال
شرطی بروز ريسكها در تحقیقات مختلف استفاده شده
است .بهعنوان مثال توزيع مواد شیمیايی ] ،[19صنعت نفت
و گاز ] ،[20صنعت بانکداری ] ،[21صنعت ساخت موتور
الکتريکی و صنعت ساخت کامپوزيت ،[22] 3مـداد
هاياليت.[3] 4
نحوه محاسبه احتمال شرطی بروز هر ريسك از نقشه
ارتباطی بین ريسكها دارای مالحظات خاصی میباشد ،از
جمله نقشه شناخت فازی که يك نقشه وابستگی و شبکه
باور بیزين که نقشه عدم وابستگی میباشد .در نقشه
وابستگی ،يك ارتباط يا فلش بین دو گره در مدل
نشاندهنده اين است که دو گره با هم ارتباط دارند .اگرچه،
فقدان يك فلش بین گرهها لزوم ًا استقالل بین دو گره را
نشان نمیدهد .در يك نقشه عدم وابستگی ،فقدان يك فلش
نشاندهنده عدم وابستگی بین دو گره میباشد .درحالیکه
وجود يك فلش بین دو گره لزوماً ارتباط بین دو گره را
نشان نمیدهد .لذا برای رفع اين تفاوت بايد مالحظاتی را
بصورت سیستماتیك انجام داد که روش چهار مرحلهای
ندکارنی و شنوی 5قابل کاربرد میباشد ].[23
همچنین در شبکهها ،معموال چرخه بسته ،بازخورد و فلش
دوطرفه(رابطه دو طرفه) وجود دارد که بوسیله شبکه باور
بیزين پشتیبانی نمیشود و بايستی اصالحاتی در شبکه
اعمال تا بکارگیری شبکه باور بیزين امکانپذير شود ].[24
شايد آنچه شبکههای باور بیزين را بهبهترين روش برای
تجزيه و تحلیل ريسك ،تصمیمگیری و برنامههای مديريت
ريسك تبديل میکند ،توانايی آنها در محاسبه احتمال گره
ها و وابستگی بین متغیرها و بهروزرسانی مقادير احتمال در
طول زمان میباشد .اينها همه مزايايی است که شبکههای
باور بیزين نسبت به روشهای کالسیك آنالیز ريسك که
ايستا هستند مانند درختان خطا ،درختان حادثه و پاپیون
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دارد].[25
از پیشینه تحقیق ،نتیجهگیری میشود هرچند ابزارهای
عمومی نظیر تجزيه و تحلیل حاالت و آثار خرابی ،درخت
خطا و حوادث و ...در مديريت ريسك استفاده میشود].[15
لیکن اين ابزارها بدون توجه بهادغام ريسكها و نحوه ارتباط
و تعامل بین آنها در صنايع هم نوع بهمنظور کمینه نمودن
کمیت ريسكها و يافتن ريسكهای مسبب انجام می
پذيرند .لذا ضرورت بکارگیری مدلی سیستماتیك برای
تعیین ريسكها ،ارتباطات متقابل و احتمال شرطی بروز
آنها در فرآيند توسعه خانواده محصول در صنايع خودرو
ايران بیش از پیش ضروری است .از سويی ريسكهای
فرآيند توسعه خانواده محصول بهصورت خاص با توجه به-
سهدامنه مشتری ،فرآيند و تأمینتأمینکننده تاکنون مورد
توجه قرار نگرفتهاست .لذا در اين تحقیق با عنايت به مراحل
نهگانه فرآيند توسعه خانواده محصول ،ريسكها شناسايی
میگردد .همچنین در تحقیقات گذشته بهروابط علٌی و
معلولی بین ريسكها توجهنشدهاست و ريسكها بصورت
مستقل مورد پردازش قرار گرفتهاند ،لذا احتمال شرطی آنها
نیز محاسبهنشدهاست .در اين تحقیق بدنبال مدل بکارگیری
ابزارهای مختلف در کنارهم ،بهمنظور ادغام ريسكها و
يافتن روابط علٌی و معلولی ريسكها و کشف احتمال شرطی
آنها هستیم .پرداختن بهريسكهای مسبب با احتمال
شرطی باال موجب مديريت منابع و تسريع در مواجهه با
ريسكها میگردد.

 -3روش تحقیق
اين تحقیق از نظر هدف کاربردی و تبیینی بوده بهصورت
کیفی بدنبال بررسی روابط علٌی و معلولی ريسك در فرآيند
توسعه خانواده محصول در صنايع خودرو ايران میباشد.
بهمنظور تعیین ريسك ،احتمال بروز آن و مدلسازی مراحل
زير انجام میپذيرد:
-3الف -تعیین متغیرهای ريسك
-3الف -1-تعیین مراحل طراحی خانواده محصول
-3الف -2-تعیین ابعاد محیط بیرون و درون سازمان(بافت)
-3الف -3-تعیین متغیرهای ريسكها با الگوگیری از نظريه
داده بنیاد
-3ب -محاسبه تأثیر متقابل متغیرها بهروش نقشه شناخت
فازی
-3ب -1-ماتريس اولیه عوامل
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-3ب -2-ماتريس فازی شده عوامل
-3ب -3-ماتريس قدرت ارتباط بین عوامل
-3ب-4-ماتريس نهايی عوامل و تشکیل جداول تأثیر
-3ج -مدلسازی شبکه باور بیزين
-3ج-1-ورود شواهد جهت بهروزآوری احتماالت متغیرهای
مستقل
-3ج -2-تشکیل جداول احتماالت شرطی بر پايه جداول
تأثیر
-3ج -3-محاسبه شبکه باور بیزين
-3د -احتمال رخداد متغیرها
-3د -1-بررسی وجود شواهد يا دانش جديد
-3د -2-احتمال رخداد متغیرها
مطابق با فرآيند اجرايی تحقیق ،گامهايی برای اجرای
تحقیق در نظر گرفتهشدهاند  .اين گامها در شکل ()2
نمايش دادهشدهاند.
-3الف -تعیین متغیرهای ریسک
برای تعیین متغیرهای ريسك در فرآيند توسعه خانواده
محصول چنانچه در شکل ( )2ذکر شد ،ابتدا مراحل فرآيند
توسعه خانواده محصول مبتنی بر مرور ادبیات تحقیق مورد
توجه قرار میگیرد ،سپس از روش شناخت بافت و تحلیل
ابعاد محیط بیرون و درون سازمان استفاده و در مرحله سوم
از روش داده بنیاد برای تعیین متغیرهای ريسك نهايی
استفاده میشود.
مدنظر قراردادن مراحل فرآيند توسعه خانواده محصول
سبب دستیابی به دادههای جامع میگردد ،چرا که مراحل
فرآيند بهعنوان ايستگاه شناسايی مفاهیم مدنظر قرار می
گیرد و در هر ايستگاه نیز ابعاد محیط بیرون و محیط درون
در قالب بافت سازمان بهعنوان شرايط مداخلهگر در شناخت
مفاهیم مورد استفاده قرار گرفتهاست.
بهمنظور اجرای مراحل فرآيند ،صنايع خودروسازی ايران که
مفاهیم خانواده محصول در آنها کاربرد دارد ،بهعنوان جامعه
آماری انتخاب گرديد .بهطوری که متغیرهای ريسك در هر
مرحله ،متناسب با ايستگاههای مشخص شده در مدل،
توسط نظرات نمايندگان واحدهای مرتبط ،از طريق
مکاتبات داخلی شرکتها اخذ گرديد و سپس با 18
کارشناس خبره در صنعت خودروسازی که مشخصات آنها
در جدول  1آوردهشدهاست ،مصاحبه و از طريق نظريه داده
بنیاد ،ريسكهای نهايی استخراج گرديد
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تعیین مراحل طراحی خانواده محصول

تعیین
متغیرهای
ريسك

تعیین ابعاد محیط بیرون و درون سازمان(بافت)
تعیین متغیرهای ريسكها با الگوگیری از نظريه داده بنیاد

ماتريس اولیه عوامل

محاسبه
تأثیر متقابل
متغیرها

ماتريس فازی شده عوامل
ماتريس قدرت ارتباط بین عوامل
ماتريس نهايی عوامل و تشکیل جداول تأثیر
ورود شواهد جهت به روزآوری احتماالت متغیرهای مستقل

تشکیل جداول احتماالت شرطی بر پايه جداول تأثیر
محاسبه شبکه باور بیزين
خیر

بله

شواهد يا دانش جديد

مدلسازی
شبکه باور
بیزين
احتمال
رخداد
متغیرها

احتمال رخداد متغیرها

شکل  -2مراحل اجرای فرايند تحقیق
جدول  -1مشخصات جمعیت شناختی  18کارشناس خبره
جايگاه
جانشین
معاون تضمین
مدير
پروژه
کیفیت
صنعت
%44.44
%16.67
%22.22
%16.67
تعداد نفرات واحد
کمتر از20نفر
بین  20تا 50نفر
باالتر از  50نفر

مدير پروژه

%44.44
دکتری

%27.78
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد

%22.22
کارشناسی
%27.78

%55.56
%16.67
سابقه کار
بین  15تا  20بین 10تا 15کمتر از 10
بیشتر
سال
سال
سال
از20سال
%5.56
%38.89
%44.44
%11.11
وضعیت واحد از نظر
پرداختن به ريسك
پرداختن به خانواده محصول
%72.22
%77.78

Corbin and Strauss
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جهت استخراج متغیرهای ريسك از روش داده بنیاد
استفاده میشود ،بهطوری که مطابق با روش استراوس-
کوربین 1سه مرحله کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری انتخابی از نظريه داده بنیاد بکارگیری شده
است] .[26نتايج اين مراحل در جدول شماره  2نمايش
دادهشدهاست و در ادامه در مورد هر زير مرحله توضیحاتی
در ذيل ارائهشدهاست:
-3الف -1-تعیین مراحل طراحی خانواده محصول
در ستون اول جدول  ،2مراحل فرآيند طراحی و توسعه
خانواده محصول که در شکل ( )1نمايش دادهشده بهعنوان
ايستگاههای تعیین و شناخت بافت استفادهشدهاست].[5
-3الف -2-تعیین ابعاد محیط بیرون و درون سازمان(بافت)
در محیط بیرونی عوامل قانونی ،فناوری ،رقابتی ،بازاری،
فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و در محیط درونی عوامل
ارزشها ،فرهنگ ،دانش و عملکرد سازمان بهعنوان ابعاد
بافت استفادهشدهاست .در ستون دوم ،شناخت بافت،
محیط بیرون و درون سازمان متناظر با ستون اول مد نظر
قرار گرفتهاست].[27
-3الف -3-تعیین متغیرهای ريسكها با الگوگیری از نظريه
داده بنیاد در اين مرحله از روش داده بنیاد برای تعیین
متغیرهای نهايی ريسك استفاده میشود .فلین و
کرسوسکا 2018 ،2در يك مرور سه مرحلهای فرارويهای از
تحقیقات و اجراهای نظريه داده بنیاد مبتنی بر ادبیات که
بوسیله نمونههای حرفهای تصديق شدهاست ،بهاين نتیجه
رسیدند که تحقیقات مبتنی بر نظريه داده بنیاد مفهومی
و ايجادکننده هستند] .[28نظريه داده بنیاد ،الگويی است
که بهصورت استقرايی از دادهها استخراج میشود ،تابع
تامل و بازانديشی تئوريك است و بر اساس معیارهای
ارزيابی خود بهکفايت مورد قضاوت رسیدهباشد].[29
نظريه داده بنیاد با روش استراوس-کوربین بهکمك سهفن،
کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام
پذيرفت .در کدگذاری باز بهمنظور دستیابی بهجامعیت
دادهها مراحل فرآيند توسعه خانواده محصول بهعنوان
ايستگاه شناسايی مفاهیم مد نظر و بافت سازمان نیز به-
عنوان شرايط مداخلهگر در شناخت مفاهیم مورد استفاده
قرار گرفتهاست .در کدگذاری باز به کمك بخشبندی

Flynn, and Korcuska
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مقولههای اولیه اطالعات ،مفهومسازی دادهها انجام شده-
است .در کدگذاری محوری ،يك مفهوم را در نقش محوری
قرار داده و ساير مفاهیم مرتبط بهآن ربط و پیوند داده شد
و يك مؤلفه شکل گرفت.
در کدگذاری انتخابی ،بین مؤلفههای مرتبط ،يکپارچهسازی
و بهبود مؤلفه اتفاق افتاده و ابعاد يا متغیرهای ريسك
استخراج گرديد .در ستون سوم مراجع کدگذاری باز
نمايش دادهشدهاست ،بهگونهای که نتايج حاصل از نظرات
خبرگان با استفاده از مرور بر ادبیات برمبنای اين مراجع
تأيید میگردد .چرا که درنظريه داده بنیاد میتوان با
بررسی نهايی مرور بر ادبیات و مطابقت آن با نظرات
خبرگان تا حد زيادی مفاهیم ارائه شده از سوی آنها را
بررسی و تأيید نمود .در ستون چهارم ،متناظر با هر بعد
بافت ،مرحله کدگذاری باز نظريه داده بنیاد انجام گرفته و
 58مفهوم با همکاری خبرگان مندرج در جدول 1نهايی
گرديد.
در ستون سوم ،مراجع کدگذاری باز نمايش دادهشدهاست.
در ستون چهارم ،متناظر با هر بعد بافت ،مرحله کدگذاری
باز نظريه داده بنیاد انجامگرفته و  58مفهوم با همکاری
خبرگان نهايی گرديد .در ستون پنجم و ششم ،کدگذاری
محوری انجام و  21مؤلفه از مفاهیم مورد استفاده ترکیب
گرديد .حروف ب 1الی ب 52در کدگذاری باز جهت تعیین
مفاهیم و حروف م 1الی م 21در کدگذاری محوری جهت

تعیین مؤلفهها ،مورد استفاده قرار گرفته است .بهعنوان
مثال از مفاهیم ب-1شناسايی مشتريان هدف(تمايز در
کلیدی و غیرکلیدی) ،ب-2جمعآوری و حجم ندای
مشتريان(نقطه تعادل حجم) و ب-3دينامیك بودن ندای
مشتريان ،مؤلفه محوری م-1شناخت بازار احصاء گرديد و
از مؤلفه م-1شناخت بازار و م -2ثبت نیازهای بازار ،بعد
ريسك نیازها بهعنوان کد انتخابی استخراج گرديد.
در نهايت در ستون هفتم جدول 10 ،بعد ريسك نیازها،
ريسك خوشهبندی مشتريان ،ريسك الزامات ،ريسك فنی
مشخصات طراحی ،ريسك طراحی ،ريسك عملکرد ،ريسك
بخشبندی استاندارد ،ريسك ساخت /برونسپاری ،ريسك
برنامهريزی و ريسك مالی بهعنوان خروجی کدگذاری
انتخابی استخراج گرديد .ابعاد استخراج شده بهعنوان
متغیر پنهان در مدلسازی استفادهشدهاست .هرگونه
احتمال بروز خطا در مفاهیم/کدگذاری باز مندرج در
جدول 2مرتبط با ابعاد/کدگذاری انتخابی (متغیر پنهان)
که منجر به انحراف از نتايج مورد انتظار گردد را ريسك آن
متغیر پنهان مینامیم .بهعنوان مثال :هرگونه احتمال بروز
خطا در جمعآوری و حجم ندای مشتريان ،پوشش همه
ندای مشتريان ،ايجاد تمايز در ندای مشتريان ،برخورد با
گروههای مختلف مشتريان (مفاهیم ب -7ب )9که منجر
بهانحراف از نتايج مورد انتظار گردد را ريسك خوشهبندی
مینامیم.

جدول  -2استخراج و تعیین ريسك به کمك نظريه داده بنیاد
شناخت بافت
مراحل
فرايند

-1
مطالعه
بازار

 -2خوشه
بندی
مشتريان

تعیین ريسك

منشاء

مرجع

ط3-

][30

ب-1شناسايی مشتريان هدف(تمايز در کلیدی و غیر کلیدی)

ط4-

][31

ب-2جمعآوری و حجم ندای مشتريان(نقطه تعادل حجم)

ط4-

][32

ب-3دينامیك بودن ندای مشتريان

ط10-

][33

ب-4فرايند ثبت استاندارد نیاز مشتری

ط10-

][34

ب-5مکانیزم ارزيابی نیازها توسط خبرگان

ط10-

][35

ب-6تستهای تکمیل ،تصديق و صحهگذاری نیازها

ط3-

][36

ب-7پوشش همه ندای مشتريان

ط3-

][37

ب-8ايجاد تمايز در ندای مشتريان

ط4-

][30

ب-9برخورد با گروههای مختلف مشتريان

مجله مدل سازی در مهندسی

(مفهوم/کدگذاری باز)

(مؤلفه/کدگذاری
محوری)

(ابعاد/کدگذاری
انتخابی)

م-1شناخت بازار
ر-1ريسك نیازها
م -2ثبت نیازهای بازار

م-3تحلیل بازار

ر-2ريسك
خوشهبندی
مشتريان
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ادامه جدول  -2استخراج و تعیین ريسك به کمك نظريه داده بنیاد
تعیین ريسك

شناخت بافت
مراحل
فرايند

منشاء

مرجع

 -3تکمیل
ماتريس خانه
کیفیت

ط11-

][38

ب-10متوالی بودن فعالیتها و حجم باالی پردازش اطالعات

ط10-

][40

ب-11بزرگ شدن ابعاد ماتريسها و افزايش پیچیدگی

ط10-

][40

ب-12وجود ناسازگاریهای مختلف در ماتريس خانه کیفیت

ط10-

][41

ب-13دستیابی به نتايج مختلف با روشهای امتیازدهی و رتبهبندی

-4تکمیل
ماتريس
توسعه
قطعات

-5طراحی
خانواده
محصول
برای گروه
های مختلف
مشتريان

-6تجزيه و
تحلیل نتايج
طراحی
خانواده
محصول
-7طراحی
ساختار
بخش بندی
استاندارد
محصول

(مفهوم/کدگذاری باز)

ط10-

][42

ب-14ابهام و گنگی در کلیه ارزيابیهای ماتريس خانه کیفیت

ط5-

][43

ب-15عدم دستیابی به توافق جمعی اعضای تیم طراحی و توسعه

ط10-

][38

ب-16مشکالت مربوط به ارزيابی رقابتی

ط10-

][44

ب-17درنظر گرفتن فقط الزامات کیفی و فنی

ط9-

][43

ب-18مشکالت جغرافیايی و ارتباطاتی اعضای تیم

ط10-

][43

ب-19عدم استفاده از سوابق گذشته طراحی

ط11-

][45

ب-20وجود منابع محدود در انتخاب الزامات فنی و تعیین
ارزشهای هدف

ط10-

][25

ب-21اصالح الزامات

ط8-

][34

ب-22سازمان و حرفهایگری

ط2-

][25

ب-23فنآوری انحصاری

ط10-

][46

ب-24توان فنی

ط2-

][34

ب-25چرخه عمر فنآوری

ط2-

][25

ب-26انطباق فنآوری

ط2-

][25

ب-27فنآوری نوظهور

ط3-

][25

ب-28پیش بینی تکنولوژی

ط10-

][34

ب-29تعداد تکرار در طراحی

ط10-

][34

ب-30طراحی شتابان در سازنده

ط10-

][25

ب-31نقصهای مخفی

ط10-

][25

ب-32روال تصديق و صحهگذاری

ط10-

][25

ب-33نقصهای محصولی

ط1-

][47

ب-34تطابق با الزامات ايمنی ،سالمت و محیط زيست

ب-35روال محاسبات

ط10-
ط11-

][48

ب-36جهتگیری شاخصها

ط11-

][34

ب-37از دست دادن عملکرد

ط10-
ط10-

ب -38معیارهای ناکافی جهت بخشبندی استاندارد
][49

ط10-

مجله مدل سازی در مهندسی

ب-39پیچیده بودن تکنیكهای بخشبندی استاندارد

(مؤلفه/کدگذاری
محوری)

(ابعاد/کدگذاری
انتخابی)

م-4تعیین
الزامات فنی

ر-3ريسك
الزامات

م-5وجهه فنی

ر-4ريسك فنی
مشخصات
طراحی قطعات

م-6بلوغ فنی

م-7تعداد تکرارها
م-8طراحی
شتابان و
بررسی نقصها

ر-5ريسك
طراحی

م-9خرابی
محصول
8

م-10ايمنی،
سالمت و محیط
زيست
م-11نتايج
طراحی

ر-6ريسك
عملکرد

م-12دوام
عملکرد
م-13کیفیت
بخشبندی
استاندارد

ر-7ريسك
بخشبندی
استاندارد

ب-40درجه به هم تنیدگی مدولها
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ادامه جدول  -2استخراج و تعیین ريسك به کمك نظريه داده بنیاد
شناخت بافت
مراحل
فرايند

-8تکمیل
ماتريس
طراحی
فرايند

منشاء

مرجع

ط10-

][34

ب-41درجه انتقال الزامات جهت ساخت (تامینکنندگان)

ط2-

][44

ب-42درجه هضم الزامات توسط تیم ساخت (تامینکنندگان)

ط4-

][44

ب-43ارتباطات و بازخور ساخت (تامینکنندگان)

ط4-

][25

ب-44سیستم اطالعات مديريت الزامات با ساخت (تامینکنندگان)

ط10-

-9
تکمیل
ماتريس
برنامه
ريزی
تولید

تعیین ريسك

][34

(مفهوم/کدگذاری باز)

ب-45طراحی شتابان درساخت (تامینکنندگان)

ط11-

][34

ب-46برنامهريزی علمی

ط4-

][25

ب-47ارتباطات و هماهنگی با ساخت (تامینکنندگان)

ط11-

][50

ب-48کامل نمودن فعالیتها

ط11-

][51

ب-49کیفیت ترتیب فعالیتها

ط11-

][33

ب-50درجه بهمتنديدگی فعالیتها

][25

ب-51نوظهور بودن فعالیتها
و فرايندها

][34

ب-52تاخیر برنامه

ط10-
ط11-
ط1-
ط11-
ط6-
ط7-

م-19عوامل کشوری
کسب و کاری

][44

ب-55درجه همراهی کارگران(اعتصاب) -درجه همراهی
تامینکنندگان(اعتصاب)

ط7-

][51

ب-58نقدينگی

م-20عوامل کشوری
کسب و کار
م-21عوامل بینالمللی
کسب و کار

ب-56تحريم

ط7-

م-16مشخصه
طرحريزی

م-18تعويق برنامه

][52

][54

م-15طراحی شتابان و
بررسی نقصها

م-17ماهیت محصول

ب-54باال رفتن هزينه

ب-57تورم

م-14مشارکت بیرونی
با
تامینکنندگان

ر-8ريسك
ساخت/
برونسپاری

ر-9ريسك
برنامهريزی

ب-53مالیات -عوارض گمرکی

][53

(مؤلفه/کدگذاری
محوری)

(ابعاد/کدگذا
ری انتخابی)

ر-10ريسك
مالی

م-22عوامل حکومتی
کسب و کاری

راهنمای عالئم در ستون منشاء :در محیط بیرونی عوامل ط)1-قانونی ،ط )2-فناوری ،ط)3-رقابتی ،ط )4-بازاری ،ط)5-فرهنگی ،ط)6 -اجتماعی،
ط)7 -اقتصادی و در محیط درونی عوامل ط)8 -ارزشها ،ط)9-فرهنگ ،ط)10-دانش و ط)11 -عملکرد سازمان

-3ب -محاسبه تأثیر متقابل متغیرها به روش نقشه
شناخت فازی
نحوه محاسبه تأثیر متقابل متغیرها در اين تحقیق بر مبنای
روش آقای رودريگز 1و همکاران] [55استوار است و دارای
چهار بخش ماتريس اولیه عوامل ،ماتريس فازی شده عوامل،
ماتريس قدرت ارتباط بین عوامل و ماتريس نهايی عوامل
میباشد .انديسها و پارامترهای مورد استفاده در جدول 3
تعريف گرديدهاند.
-3ب -1-ماتريس اولیه عوامل
Rodriguez

مجله مدل سازی در مهندسی

در اين بخش بر مبنای اطالعات جمعآوری شده از خبرگان
يك ماتريس] [m*nتشکیل میشود .هر سلول 𝑗𝑖𝑜 در اين
ماتريس نشاندهنده ضريب يا وزنی است که هر کدام از
افراد خبره " "jبا توجه به دانش خود به هر يك از عوامل
" "iتخصیص میدهند .مجموعه نظرات جمعآوری شده
خبرگان برای هر عامل در جدول که در يك رديف قرار
میگیرند ،نظیر ) 𝑚𝑖𝑜  (𝑜𝑖1 , 𝑜𝑖2 , 𝑜𝑖3 , … ,يك بردار 𝑖𝑣
ايجاد میشود.

1
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جدول  -3انديس ها و پارامترها
عالئم

عدد بین  100 -0میباشد .که صفرکمترين ارزش و 100
دارای بیشترين ارزش میباشد.
-3ب -2-ماتريس فازی شده عوامل
در اين بخش بردارهای عددی تبديل به مجموعههای فازی
میشوند که ارزش هرکدام از اجزای اين بردار مطابق مراحل
زير در طیف ]1و [0قرار میگیرند.
ابتدا بر اساس فرمول شماره ،1کران باال در بردار 𝑖𝑣 به دست
آمده و مقدار  𝑥𝑖 = 1به آن تخصیص داده میشود.

تعاريف
انديس تعداد متغیرهای اصلی شناسايی شده
انديس تعداد خبرگان که از طريق آنها اطالعات
جمعآوری شده
انديس هر کدام از افراد خبره
انديس هر يك از عوامل
ضريب يا وزن تخصیصی
بردارمجموعه نظرات جمعآوری شده خبرگان
برای هر عامل
مقدار فازی شده عوامل  Oijدر طیف ]1و[0

n
m
j
i
𝑗𝑖𝑜
𝑖𝑣

) X i (Oij
) 𝑞𝑖𝑂(𝑥𝑎𝑀

کران باال در بردار 𝑖𝑣

) 𝑝𝑖𝑂(𝑛𝑖𝑀

کران پايین در بردار 𝑖𝑣

𝑖𝑑

()1

سپس مطابق فرمول شماره ،2کران پايین در بردار 𝑖𝑣 به
دست آمده و مقدار  𝑥𝑖 = 0به آن تخصیص داده میشود.

میزان نزديکی رابطه بین دو بردار
میانگین فاصله بین بردارها
مقدار رابطه نزديك و مشابهت دو بردار

AD
S

Max(Oiq )  X i (Oiq )  1

Min(Oip )  X i (Oip )  0

()2

آنگاه ساير عناصر ماتريس اولیه عوامل از طريق فرمول
شماره 3به طیف ]1و [0تبديل میشود.

جدول  ،4ماتريس اولیه عوامل حاصل از نظر خبرگان صنايع
ال در جدول  1آورده
خودرويی میباشد که مشخصات آنها قب ً
شدهاست .در اين جدول سطرها نشاندهنده 10ريسك
حاصل از نظريه داده بنیاد(خروجی بند -3الف )3-در فرآيند
توسعه خانواده محصول و ستونها وزنی است که هر کدام
از  18خبره به هر يك از ريسكها تخصیص میدهند .به-
عنوان مثال خبره يك ،وزن  85را برای ريسك يك با توجه
به خبرگی و دانش خود تخصیص دادهاست .ارزش هر سلول

) Oij  Min(Oip

()3

) Max(Oiq )  Min(Oip

X i (Oij ) 

از بردار  viمیباشد .در

)  X i (Oijدرجه عضويت عوامل
مواردی که تصوير مستقیم عوامل به طیف ]1و [0میتواند
منجر به انعکاس نادر واقعیت شود و از طريق منطق عمومی
خبرگان پشتیبانی نشود ،يك حد پايین و يك حد باال بر
اساس تحلیل خبرگان قابل تعريف میباشد.
Oij

جدول  -4ماتريس اولیه عوامل
خ1

خ2

خ3

خ4

خ5

خ6

خ7

خ8

خ9

خ10

خ11

خ12

خ13

خ14

خ15

خ16

خ17

خ18

ر1

85

76

70

82

72

76

80

85

72

73

70

75

77

72

70

71

72

70

ر2

77

64

72

66

63

71

76

63

67

65

71

73

72

75

73

79

73

63

ر3

82

85

89

86

75

79

85

95

87

92

86

76

67

78

70

56

67

78

ر4

76

65

76

85

80

70

65

70

86

75

76

78

64

77

78

69

78

71

ر5

80

85

89

78

79

89

86

87

76

76

65

68

78

89

93

92

90

80

ر6

83

87

78

79

70

83

78

79

85

81

80

87

80

86

85

86

87

85

ر7

72

65

68

54

62

59

71

67

54

68

69

73

74

67

64

65

72

71

ر8

78

89

80

76

78

89

80

90

85

87

84

82

80

90

72

74

70

80

ر9

81

85

75

83

75

85

80

86

83

78

83

85

82

85

89

83

73

87

ر10

85

78

80

85

80

76

78

86

87

78

89

80

86

84

76

78

84

79

راهنما :خ-1خ 18نشان دهنده هر يك از  18خبره شرکت کننده در تحقیق میباشد .و ر -1ر 10نشاندهنده ريسكها يا ابعاد/کدگذاری انتخابی
مستخرجه از جدول  2میباشد.
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لذا اگر 𝑖𝑣 يك بردار عددی از  mعنصر مرتبط با عامل ""i
باشد و  Oijو  j=1,2,…,mبهعنوان عناصر 𝑖𝑣 باشد .حد باال

پايین در بردار  𝑣7میباشد و عدد صفر به آن تخصیص
دادهمیشود .نظرات ساير خبرگان که بین کران باال و پايین
هستند بر اساس فرمول شماره  3به ارزشی بین طیف ]1و[0
تصوير میشود 𝑜71 .نظر خبره يك در خصوص ريسك
 -7بخشبندی استاندارد ،بصورت)54-72(/)54-74) =0.9
محاسبه میگردد .به همین ترتیب ساير سلولهای ماتريس
فازی شده قابل محاسبه میباشد.
-3ب -3-ماتريس قدرت ارتباط بین عوامل
نزديکی ارتباط دو عامل به وسیله شاخص میزان مشابهت
میان دو بردار  𝑣1و  𝑣2محاسبه میگردد .قدرت ارتباط میان
عوامل به وسیله پارامتر  Sنمايش داده میشود و بستگی
کامل به دو بردار مربوط به آنها دارد.

و پايین بصورت فرمول شماره 4و  5تعريف میشود.
()4

 j 1... m Oij (Oij   u )  X i (Oij )  1

()5

 j 1... m Oij (Oij   u )  X i (Oij )  0

در جدول  ،5بردار فازی شده عوامل ،برای سطر ر-7ريسك
بخشبندی استاندارد ،نمايش دادهشدهاست .مبتنی بر
جدول 4و رديف ر 7میتوان دريافت که  ،78بر اساس
فرمول شماره ،1کران باال در بردار  𝑣7میباشد و عدد يك
به آن تخصیص داده میشود و درمقابل ارزش  54نیز کران

جدول  -5بردار فازی شده عوامل برای ريسك بخشبندی استاندارد
خ1

خ2

خ3

خ4

خ5

خ6

خ7

خ8

خ9

خ10

خ11

خ12

خ13

خ14

خ15

خ16

خ17

خ18

0.90

0.55

0.7

0.00

0.4

0.25

0.85

0.65

0.0

0.7

0.75

0.95

1.00

0.65

0.5

0.55

0.90

0.85

ر7

 )54-72(/)54-74) =0.9؛ماکزيمم نظر خبرگان174:؛ مینیمم نظر خبرگان054:؛

میزان نزديکی رابطه بین دو بردار بر مبنای فاصله میان دو
بردار تعیین میشود و بردارهايی که دارای ارتباط مستقیم
يا معکوس هستند ،روش محاسبه متفاوتی دارند .در صورتی
که دو بردار  𝑣1و  𝑣2به صورت مستقیم با هم در ارتباط
باشند ،نزديکی ارتباط میان آنها برای هر  jکه
( )j=1,2,…,mبرابر است با ) X1 (vj)  X 2 (vjو در صورتیکه
رابطه بین دو بردار معکوس باشد ،نزديکی دو ارتباط برابر
است با )) . X1 (vj)  (1  X 2 (vjدر اين حوزه متغیر ديگری نیز
تعريف میشود که عبارت است از 𝑗𝑑 اين پارامتر برابر است
با اختالف بین " "jامین عناصر متناظر دو بردار ،اين پارامتر
بر اساس فرمول شماره 6برای رابطه مستقیم و فرمول
شماره  7برای رابطه معکوس محاسبه میشود.
()6

) d j  X 1 (v j )  X 2 (v j

()7

)) d j  X 1 (v j )  (1  X 2 (v j

پارامتر ديگری نیز تحت عنوان  ADمطابق فرمول شماره
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 8تعريف میشود که میانگین فاصله بین بردارها میباشد.
m

()8

j

d
j 1

m

AD 

مقدار رابطه نزديك و مشابهت دو بردار که با پارامتر S

نمايش داده میشود با فرمول شماره  9محاسبه میگردد.
()9

S  1  AD

 S  1نشاندهنده مشابهت کامل و  S  0نشاندهنده
بیشترين درجه تفاوت میباشد.
جدول  6بردار قدرت ارتباط بین ريسك بخشبندی
استاندارد و ريسك ساخت /برون سپاری را نمايش میدهد.
با توجه به مستقیم بودن ارتباط بین اين دو عامل بر اساس
فرمول شماره  ،6تفاوت بین هر سطر محاسبه میگردد .به-
عنوان مثال عدد  0.5اختالف  0.9و  0.4در ستون خبره1
و دو عامل ر 7و ر 8میباشد .میانگین فاصله بر اساس فرمول
شماره  ،8عدد  0.39و رابطه شباهت دو عامل بر اساس
فرمول شماره  ،9عدد  0.61محاسبه گرديد.
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جدول  -6بردار قدرت ارتباط بین ريسك بخشبندی استاندارد و ريسك ساخت /برون سپاری
خ1

خ2

خ3

خ4

خ5

خ6

خ7

خ8

خ9

خ10

ر7

0.90

ر8

0.95

0.50

0.40

0.55

0.70

0.00

0.40

0.95

0.50

0.30

0.40

0.25

0.85

0.65
1.00

0.00
0.75

0.70
0.85

خ11
0.75
0.70

خ12
0.95
0.60

خ13
1.00
0.50

خ14
0.65
1.00

خ15
0.50
0.10

خ16
0.55
0.20

خ17
0.90
0.00

0.50

0.39

خ18
0.85

میانگین فاصله

شباهت
0.61

-3ب-4-ماتريس نهايی عوامل و تشکیل جداول تأثیر
پس از تشکیل ماتريس قدرت ارتباط بین عوامل ،نتايج به
دستآمده توسط افراد خبره مورد بازنگری قرار میگیرد،
چرا که ممکن است برخی از دادههای درون آن گمراه-
کنندهباشند .به اين معنی نتايجی که از منطق رياضی مورد
استفاده به دست آمدهاند ممکن است نشاندهنده وجود
رابطه و نزديکی قابل قبولی میان عوامل باشند؛ اما اين در
حالی است که ممکن است به صورت منطقی ،عوامل با هم
بیارتباط باشند .اين ارتباطات نامناسب به راحتی میتواند
توسط خبرگان در اين حوزه شناسايی و حذف شوند.

جدول  7ماتريس نهايی عوامل که با نظر 18خبره و پس
از طی چهار مرحله فوق حاصل شدهاست نمايش دادهشده-
است .بهعنوان مثال در جدول  ،7سلول حاصل از تقاطع
ريسك بخشبندی استاندارد و ريسك ساخت/برونسپاری
عدد 0.61ثبت شدهاست .اعداد داخل ماتريس نشاندهنده
وزن ارتباط بین دو عامل میباشد که معادل نیروی رابطه
علت و معلولی آنهاست .اعداد داخل سلولها
نشاندهنده وجود ارتباط منطقی وقابل قبول از نظر
خبرگان در حوزه مورد بررسی میباشد و ارتباط ساير عوامل
از نظر ايشان نامناسب شدهاست.

جدول  -7ماتريس نهايی عوامل

ريسك مالی

ريسك برنامهريزی

ريسك ساخت /برونسپاری

ريسك بخشبندی استاندارد

ريسك عملکرد

ريسك طراحی

ريسك فنی مشخصات طراحی

ريسك الزامات

ريسك خوشهبندی مشتريان

0.62

0.64

0.56

0.68

0.67

0.66

0.66

0.57

0.68

0.69

0.79

0.66

0.63

0.68

0.68

0.73

0.61

0.61

0.58

0.61

0.58

0.56

0.71

0.65

0.65

0.72

0.57

0.78

0.69

0.69

0.60

0.64

0.65

0.74

0.64
0.64

ريسك نیازها

0.69

0.62

0.60

0.54

0.47

0.57

0.55

0.65

0.62

ريسك نیازها
0.62

ريسك خوشهبندی مشتريان

0.57

0.65

ريسك الزامات

0.68

0.66

0.55

ريسك فنی مشخصات طراحی

0.58

0.68

0.66

0.57

ريسك طراحی

0.72

0.61

0.63

0.67

0.47

ريسك عملکرد

0.69

0.65

0.58

0.66

0.68

0.54

ريسك بخشبندی استاندارد

0.61

0.69

0.65

0.61

0.79

0.56

0.60

ريسك ساخت /برونسپاری

0.74

0.64

0.78

0.71

0.61

0.69

0.64

0.62

ريسك برنامهريزی

0.65

0.60

0.57

0.56

0.73

0.68

0.62

0.69

ريسك مالی

0.61

-3ج -مدلسازی شبکه باوربیزين
-3ج-1-ورود شواهد جهت به روزآوری احتماالت
متغیرهای مستقل
-3ج -2-تشکیل جداول احتماالت شرطی بر پايه جداول
تأثیر

مجله مدل سازی در مهندسی

تشکیل جداول احتماالت شرطی بر پايه جداول ترکیب اثر
طی سه مرحله زير انجام میپذيرد-1 :ترکیب اثرات
چندگانه علٌی -2نرمالسازی شرايط احتمالی -3
مقیاسدهی مجدد جهت حفظ نقطه نظرات اولیه در بیزين
خصوص ترکیب اثرات علی در جداول ترکیب اثر حاالت
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کردبچه ،فکری و اسماعیلیان

 0.55+0.66 +0.68=1.89عدد حاصله نشان دهنده بروز
جنبه مثبت ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات با
احتمال تأثیر  1.89میباشد .عدد حاصله بیش از يك
میباشد که در احتمال درست نیست ،لذا مرحله دوم
نرمالسازی شرايط احتمالی جهت رفع اين ابهام انجام
میپذيرد .برای انجام تمامی اعداد مرحله اول بر بیشینه عدد
اين مرحله تقسیم میگردد .عدد  1.89که بیشینه عدد اين
مرحله است ،بهيك تبديل میشود .جهت حفظ نقطه نظرات
اولیه در خصوص ترکیب اثرات علی ،مرحله سوم يعنی
مقیاسدهی مجدد انجام میپذيرد .بهعنوان مثال عدد 0.30
میشود.
مجدد
مقیاسدهی
0.65
بهعدد
( )0.3*0.5+0.5=0.65در مقیاسدهی مجدد احتمالهای
بیشینه از  1به سمت  0.5سوق داده میشود و احتمالهای
کمینه از  0بهسمت  0.5سوق داده میشود.
جدول احتماالت شرطی(اعداد حاصل در مرحله سوم) از
جدول  8بهعنوان ورودی شبکه باور بیزين استفاده میشود.

مختلف متغیر وابسته و متغیرهای مستقل و وابسته موثر بر
آن نمايش دادهمیشود .بهعنوان مثال متغیر ريسك فنی
مشخصات طراحی قطعات تحت تأثیر متغیرهای ريسك نیاز
(با وزن  ،)0.55ريسك خوشهبندی مشتريان(با وزن )0.66
و ريسك الزامات(با وزن  )0.68قرار دارد .هر يك از متغیرها
دارای دوحالت جنبه مثبت( )+و جنبه منفی( )-میباشد.
حاالت مختلف در سه سطر اول جدول  8نمايش دادهشده-
است .برای محاسبه ترکیب اثرات چندگانه علٌی زمانی که
ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات جنبه مثبت خود را
بروز دهد و دو متغیر علٌی ديگر جنبه منفی خود را بروز
دهند.
احتمال شرطی بروز ريسك به شرح زير محاسبه میشود.
 +0.55-0.66 -0.68= -0.8که عالمت منفی نشاندهنده
بروز جنبه منفی در ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات
خواهد بود و درحالتی که همه سه متغیر علی جنبه مثبت
خود را بروز میدهند ،هر سه بار عاملی با هم جمع میشوند

جدول  -8احتماالت شرطی مربوط بهمتغیر ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات
+

+

-

-1.00

-0.28

-0.3

1.00

0.64

-

0.8

0.57

0.00

0.52

1.89

+
-

-0.8
0.42

0.36

+

-

+

()0.68ريسك الزامات

0.30

0.28

1.00

+
-

-0.42

0.65

0.71

0.71

0.65

0.35

0.29

0.29

0.35

0.64
0.36

1.00

+

0.00

-

قطعات

1.89

-0.52

-0.57

+

+

()0.66ريسك خوشه بندی مشتريان

ريسك فنی مشخصات طراحی

-

+

-

()0.55ريسك نیاز

-1ترکیب اثرات
چندگانه علٌی
 -2نرمالسازی
شرايط احتمالی
 -3مقیاسدهی
مجدد

پس از ساخت ماتريس نهايی عوامل و تشکیل جداول تأثیر،
قدم بعدی ساخت شبکه بیزی بهصورت سیستماتیك بر
اساس روش چآ [56]1میباشد .بر اساس اين روش تبديل
مدل ارتباطی اثر بین متغیرها (نقشه شناخت فازی) به-
شبکههای بیزی به صورت يك مجموعه کامل از جداول
احتماالت شرطی 2بر پايه جداول ترکیب اثر 3انجام
میپذيرد.
در اين تحقیق احتمال بروز جنبه مثبت ريسك و احتمال
بروز جنبه منفی ريسك در متغیرهای ريسك مستقل که
خود بهعنوان علت عمل مینمايند ،توسط  18کارشناس

خبره با مشخصات جدول  1مقداردهی شدهاند .ساير
متغیرها نیز بر اساس ماتريس نهايی عوامل و جداول تاثیر،
مقادير وزنی اثرات علی و جداول احتماالت شرطی بطور
سیستماتیك محاسبه میگردد.
-3ج -3-محاسبه شبکه باور بیزين
با استفاده از تابع مقیاسدهی مجدد بر اساس نتايج بدست-
آمده ،شبکه بیزی توسط نرمافزار هوگین [57] 4مدلسازی
گرديد .خروجی شبکه بیزين حاصل از نرم افزار در شکل
( )3نمايش دادهشدهاست .اين بسته نرمافزاری ،دارای
قابلیتهای بسیار مهمی در مدلسازی شبکههای بیزی با

1

4

Cheah
Conditional probability table
3
Combination effect table
2
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هدف پشتیبانی از تصمیمگیری مديران در شرايط عدم
قطعیت میباشد .پس از تکمیل مدلسازی توسط نرمافزار،
شبکه بیزی به دست آمده با کارگروه در میان گذاشته شده
و به خصوصیات مختلف آن بصورت کامل برای اعضای
کارگروه تشريح گرديد.
-3د -احتمال رخداد متغیرها
-3د -1-بررسی وجود شواهد يا دانش جديد
شواهد يا دانش جديد میتواند منجر به تغییر احتمال بروز
متغیرهای مستقل شود .لذا با اين بهروزآوری ساير مراحل
مجدد انجام و احتماالت شرطی متغیرهای وابسته
بهروزآوری خواهد شد .در صورت کشف شواهد يا دانش
جديد در دادهها ،محاسبات بهروزآوری و بارعاملی مسیرها
که نشاندهنده میزان تأثیر ارتباط بین متغیرها است بهروز
میشوند .اين مرحله نشاندهنده پويا بودن مدل و قابلیت
بهروزآوری احتماالت شرطی حاصل از مدل را نشان
میدهد.
-3د -2-احتمال رخداد متغیرها
احتمال رخداد متغیرها ،با اجرای شبکه باور بیزين محاسبه
میگردد ،که نتايج آن در شکل ( )3نمايش دادهشدهاست.

شکل  -3شبکه باور بیزين
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 .4تجزیه و تحلیل ،بحث و یافتههای تحقیق
ريسكهای هر مرحله از فرآيند توسعه خانواده محصول بر
اساس نظريه داده بنیاد و نظر 18خبره احصاء گرديد .سپس
جداول تأثیر ريسكها مبتنی بر نقشه شناخت فازی بر
مبنای دادههای حاصل از  18پرسشنامه تکمیلی در صنعت
خودرو ايران شکل گرفت.
در ادامه جداول احتماالت شرطی تشکیل و با کمك شبکه
باور بیزين پیشنهادی ،احتمال شرطی هر ريسك بهصورت
سیستماتیك محاسبه و ريسكهای مسبب ساير ريسكها،
شناسايی گرديد .جدول  9وضعیت احتمال رخداد ريسكها
را نمايش میدهد .ريسك خوشهبندی مشتريان و ريسك
ساخت /برونسپاری دارای بیشترين احتمال رخداد با جنبه
مثبت 99.45 ،و  97.31درصد میباشند.
جدول  -9احتمال رخداد ريسكهای خانواده محصول منتج از
شبکه باور بیزين
مخفف

عنوان ريسك

+

-

ر1

ريسك نیاز

80.30

19.7

ر3

ريسك الزامات

89.48

10.52

ر4

ريسك فنی مشخصات طراحی
قطعات

93.68

6.32

ر5

ريسك طراحی

94.86

5.14

ر7

ريسك بخشبندی استاندارد

95.48

4.52

ر6

ريسك عملکرد

95.64

4.36

ر9

ريسك برنامهريزی

96.56

3.44

ر10

ريسك مالی

96.89

3.11

ر8

ريسك ساخت /برونسپاری

97.31

2.69

ر2

ريسك خوشهبندی مشتريان

99.45

0.55

همچنین احتمال رخداد جنبه منفی ريسكها توسط
کارشناسان خبره تعیین نشدهاست ،بلکه اين احتمال با
محاسبات نقشه شناخت فازی و سپس تجزيه و تحلیل
شبکه باور بیزين محاسبهشدهاست .ريسك مالی بهعنوان
گره پايانی در سیستم که خود علت ريسك ديگری
نمیباشد ،دارای احتمال رخداد با جنبه منفی  3.11درصد
میباشد .همانگونه که در شکل ( )3و جدول 9نشان داده-
شدهاست ،ريسك نیاز با احتمال رخداد جنبه منفی 19.7
درصد دارای باالترين احتمال رخداد با جنبه منفی در بین
ساير ريسكها میباشد .ريسك الزامات با احتمال رخداد با
جنبه منفی  10.52درصد دارای دومین اولويت میباشد و
ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات با احتمال 6.32
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درصد سومین اولويت را دارا میباشد.
محدوديتهايی که در تحقیق با آن مواجه بوديم عبارتند از:
 -1با عنايت به تخصصی بودن و محرمانه بودن ريسكهای
صنعت خودرو از نظر خبرگان ،متقاعد نمودن به همراهی
ايشان و توزيع پرسشنامه و اخذ پاسخ از پاسخدهندگان با
سختی همراه بود.
 -2اين تحقیق تنها در صنعت خودرو ايران که خانواده
محصول در آن کاربرد دارد ،اجرا شده است .لذا مقايسه
نتايج تحقیق با صنايع ديگر که خانواده محصول در آن
کاربرد دارد ،انجام نشدهاست.
-3شواهد و دانش مورد استفاده در تحقیق مربوط به يك
دوره زمانی مشخص است .لذا شواهد و دانش جديد در
دورههای زمانی ديگر احصاء نشدهاست.
 -4به اقداماتی که منجر به مديريت اثربخش هر ريسك می
شود ،پرداختهنشدهاست .لذا بهاين اقدامات و استاندارد
نمودن آنها توجهنشدهاست.

 .5اعتبارسنجی نتایج تحقیق
نتايج تحقیق حاضر شامل سه بخش اصلی است .بخش اول،
نتايج مربوط بهتعیین متغیرهای ريسك که مبتنی بر ادبیات
موضوع و نظر خبرگان است و بهوسیله روش داده بنیاد
حاصل شدهاست .بخش دوم نتايج تحقیق ،محاسبه تأثیر
متقابل متغیرهای ريسك و تعیین روابط علّی و معلولی و
شناخت ريسكهای مسبب است که با بکارگیری نقشه
شناخت فازی حاصل گرديد .بخش سوم نتايج تحقیق،
محاسبه احتمال شرطی رخداد هر متغیر با مدلسازی
شبکه باور بیزين میباشد .اعتبارسنجی نتايج تحقیق ،با
اعتبارسنجی نتايج روشهای مورد استفاده در هر سه بخش
تحقیق ،قابل بررسی است.
همچنین مدل در صنعت خودرويی ايران و با نظر خبرگان
اجرا شده است و پس از نهايی شدن مدل و خروجی دوباره
توسط خبرگان بررسی شده و توسط ايشان تايید شدهاست.
-5الف -اعتبارسنجی نتايج روش داده بنیاد
در مرحله اول روش داده بنیاد( مفهوم/کدگذاری باز) که
مبنای شروع شناسايی ريسكها میباشد ،از طريق ارجاع به
مراجع مشخص شده در جدول ،2اعتبارسنجی انجام شده
است .همچنین روايی يك روش داده بنیاد در گرو ترکیب
خبرگانی است که گروه خبره را تشکیل میدهند.
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بنابراين اگر اعضای شرکت کننده در مطالعه ،نماينده گروه
يا حوزه دانش مورد نظر باشد ،اعتبار روش تايید میگردد.
در اين مطالعه اعضای گروه خبرگان نیز همگی دارای دانش
و تجربه الزم در موضوع مربوطه هستند .ترکیب جمعیت
شناختی آنها در جدول  1آوردهشدهاست.
-5ب -اعتبارسنجی نتايج روش نقشه شناخت فازی
بمنظور تعیین تعامالت ريسكها در اين تحقیق از روش
آقای رودريگز و همکاران] [55استفادهشدهاست .تست
تجزيه و تحلیل عاملی نیز جهت بررسی روايی سازه انجام و
نتايج حاصل ،خروجی بند -5الف را تايید نمود .همچنین
اعتبارسنجی تعامالت نقشه شناخت فازی به روش
مدلسازی معادالت ساختاری با  157پرسشنامه تکمیلی
خبرگان صنعت خودرو انجام گرديد .نتايج انجام اين روش
با اعداد روی خطهای جهتدار در شکل ( )4نمايش داده-
شدهاست.
0.304
***4.68

ر1

0.326
***5.63

0.537
***7.26

0.389
**5.79

0.407
***12.72

ر3
0.248
***8.55

ر2

0.426
***3.41

0.219
***2.74

ر4

.278
***8.44
0.354
***8.85

0.543
ر6
***7.75
0.287
8.44*** 0.568
0.172
***8.88
0.632
*4.31
ر9
***14.04

0.392
***7.54

ر5
0.267
***4.31

ر7

0.381
0.551
***5.60
***10.21

0.102
*2.91

0.207
***3.18

ر8

ر10

ر -1ر 10نشاندهنده ريسكها يا ابعاد/کدگذاری
انتخابی مستخرجه از جدول  2میباشد.

0.367
***4.89

*p≤0.1
**p≤0.05
***p≤0.001

شکل  -4مدلسازی معادالت ساختاری

بهعنوان مثال ارتباط بین ريسك نیاز و ريسك خوشهبندی
مشتريان ،که عدد  0.304نشاندهنده بار عاملی و عدد
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 4.68نشاندهنده مقدار تی 1میباشد و *** معنیدار بودن
عدد پی 2کمتر از  0.001میباشد .مقدار تی ،4.68 ،چون
از قدر مطلق  1.96بزرگتر است ،بیانکننده وجود تفاوت
معنیداری میزان ارتباط دو ريسك با صفر ،در سطح
0.1درصد (***) است .بهعبارتی رابطه مستقیم و مثبت
اين دو ريسك تايید شده است .وزن ارتباط بین همین دو
ريسك ،منتج از نقشه شناخت فازی عدد ( 0.62مندرج
درجدول )7میباشد ،که آن هم نشاندهنده رابطه مثبت و
مستقیم بین دو ريسك میباشد .اختالف بین دو عدد0.62
(نقشه شناخت فازی) و (0.304مدلسازی معادالت
ساختاری) ناشی از متفاوت بودن مقیاس ،روشهای
محاسبه ،تعداد نفرات مشارکتکننده(در روش معادالت
ساختاری تعداد نفرات بايد بیشتر از  100نفر باشد)
میباشد .با بکارگیری معادله اصالحی ،امکان نرمالسازی و
هم مقیاس نمودن اعداد وجود دارد .لیکن با توجه بهاينکه
در اين بخش تنها بهدنبال اعتبارسنجی نوع ارتباط( مستقیم
و غیر مستقیم) و جهت( مثبت و منفی) هستیم با بکارگیری
مقدار تی در روش معادالت ساختاری اين امر محقق می
گردد .بههمین ترتیب ساير ارتباطات بین ريسكها بررسی
شده و در نتیجه يافتههای روش مدلسازی معادالت
ساختاری نوع ارتباط و جهت آن را بین عناصر مدل حاصل
از نقشه شناخت فازی تايید مینمايد.
-5ج -اعتبارسنجی نتايج روش شبکه باور بیزين
محاسبه احتمال شرطی هر ريسك بر اساس روش شبکه
باور بیزين انجام گرديد .ورودی اين روش ،نتايج حاصل از
روش نقشه شناخت فازی میباشد ،که در بند -5ب نحوه
اعتبار سنجی آن تشريح شدهاست .از نظر محاسبه مدل
شبکه باور بیزين نیز ،بصورت موازی در نرم افزار اکسل 3و
هم توسط نرم افزار هوگین انجام گرديد و نتايج يکسانی
حاصل شدهاست.

بر مراحل 9گانه با تکیه بر نظر خبرگان صنعت خودرو ايران
از طريق نظريه داده بنیاد استخراج و در مدلسازی انجام
شده با نقشه شناخت فازی ،نحوه ارتباطات اين ريسكها
ترسیم گرديد .در نقشه ارتباطی حاصل از نقشه شناخت
فازی ،ريسكهای مراحل اولیه بهعنوان علت مراحل بعد
عمل مینمايد .ريسك برنامهريزی تحت تأثیر ريسكهای
عملکرد ،طراحی و فنی مشخصات طراحی قطعات میباشد
و ريسك عملکرد تحت تأثیر ريسكهای الزامات و طراحی
و فنی مشخصات طراحی قطعات قرار دارد .ريسك الزامات
به شدت تحت تأثیر ريسك نیازها و بعد از آن تحت تأثیر
ريسك خوشهبندی مشتريان میباشد.
احتمال رخداد هر يك از ريسكها در فرآيند طراحی
خانواده محصول از طريق شبکه باور بیزين محاسبهگرديد.
اين کار از طريق جداول احتماالت شرطی بر پايه جداول
تأثیر محاسبهگرديد ،بعبارتی طبق يك فرايند سیستماتیك
شبکه وابستگی حاصل از نقشه شناخت فازی تبديل به يك
شبکه غیر وابسته قابل استفاده در شبکه باور بیزين تبديل
شد .ريسك نیاز و الزامات با احتمال رخداد جنبه
منفی19.7و  10.52درصد ،بهعنوان دو ريسك مهم
شناسايی شده ،که میبايست اقدامات پرداختن به ريسك
بر آن متمرکز شود.
بر اساس نتايج حاصل از اين تحقیق به مديران اجرايی حوزه
خانواده محصول در صنعت خودرو ايران پیشنهاد میشود
برای موفقیت در مديريت ريسك بر سه ريسك نیاز ،ريسك
الزامات و ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات متمرکز-
شوند ،چرا که اين ريسكها بهعنوان علت يا ريسك ريشهای
مرحله بعد عمل مینمايند .همچنین بمنظور افزايش
موفقیت ،تمرکز ويژه بر ريسك نیاز بهعنوان علت ريشهای
ساير ريسكها داشتهباشند .بعبارتی شناخت بازار و ثبت
نیازهای بازار ،مؤلفههای تشکیل دهنده اين ريسك هستند
لذا توجه ويژه در اين حوزه نیازمند تمرکز بر شناسايی
مشتريان هدف ،جمعآوری و حجم ندای مشتريان و فرايند
ثبت استاندارد نیاز مشتری ،مکانیزم ارزيابی نیازها توسط
خبرگان و تستهای تکمیل ،تصديق و صحهگذاری نیازهای
بهعنوان مفاهیم و مؤلفههای تأثیرگذار بر ريسك نیاز
میباشد.
لذا هرچه در مراحل ابتدايی ،ريسكها مديريت شوند،

1

3

 .6نتیجهگیری
فرآيند توسعه خانواده محصول پاسخی حساب شده به
نیازهای متنوع و در حال تغییر بازار از طريق گروهبندی
مشتريان و ارائه محصول بهصورت خانواده متناسب با هر
يك از گروههاست .پرداختن بهريسكها در اين فرآيند
موجب افزايش موفقیت در اين حوزه میگردد ،لذا در اين
تحقیق ريسكهای فرآيند توسعه خانواده محصول مبتنی
T
P
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آنچه در اين تحقیق شبکه باور بیزين مورد استفاده را از
 امکان ورود شواهد و،حالت ايستا به پويا تبديل میکند
دانش جديد میباشد که با گذشت زمان حاصل میشود و
میتواند ريسكها و احتمال رخداد آنها را تحت تأثیر قرار
.میدهد
پیشنهاد میشود اين تحقیق در صنايع ديگر که خانواده
 انجام پذيرد و نتايج با اين،محصول در آن کاربرد دارد
 همچنین بصورت دورهای مدل از نو.تحقیق مقايسه شود
اجرا و شواهد و دانش جديد احصاء و ريسكهای خانواده
 يافتن.محصول و احتمال رخداد آنها بهروزآوری شود
اقداماتی که منجر به مديريت اثربخش هر ريسك ريشهای
شده و استاندارد نمودن اين اقدامات در صنايع مختلف
.جهت تحقیقات آتی نیز پیشنهاد میگردد
تقدیر و تشکر
.تقديم به همسر و فرزندان عزيزيم که مرا همراه هستند

ريسكهای مراحل پايانی کمتر احتمال بروز يافته و بیشتر
 همچنین برای کاهش.تحت کنترل قرار خواهند گرفت
ريسك عملکرد بهعنوان يك ريسك رايج میبايست
 ريسك،ريسكهای تاثیرگذار بر آن يعنی ريسك الزامات
طراحی و ريسك فنی مشخصات طراحی قطعات را مديريت
.نمود
در اين مقاله بهتمامی مراحل فرايند توسعه محصول از دامنه
 فرآيند و تامینکننده توجه شد و ريسك،مشتری
 ريسك فنی مشخصات طراحی،خوشهبندی مشتريان
قطعات و ريسك بخشبندی استاندارد بهعنوان ريسكهای
.مختص خانواده محصول پرداخته شد
همچنین برای اولینبار ريسكهای مرتبط با فرآيند توسعه
خانواده محصول بر اساس نظريه داده بنیاد استخراج و پس
 احتمال رخداد هريك،از کشف نحوه ارتباط آنها با يکديگر
.از آنها محاسبهگرديد
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