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 چکیده

فرایندهای  سازیبدون پیادهامروزه است.  نوین یهاارتشو مخاطرات یکی از ملزومات اساسی  هاریسکمدیریت 

این از نخواهیم بود. هدف  فناورانههای پویا و قادر به شناسایی و رفع مخاطرات در محیط ،علمی و منطقی

راداری، موشکی و شناسایی  یهاپایگاهمخاطرات اثرگذار بر تداوم عملیات  بندیتشناسایی و اولوی ،تحقیق

که به روش مقطعی در یک باشد میپیمایشی -توصیفی و به شیوةتحقیق از نوع کاربردی این الکترونیک است. 

ن فرماندهی و مدیریت نفر از خبرگان و متخصصا 03شامل  ی صورت گرفته است. حجم نمونهمرکز نظام

 1مشتمل بر  ،هاداده آوریجمع است. ابزارِ و خوزستان های فارس و بوشهرپدافندی در استان یهاپایگاه

ویلیام  فن، هاریسکطراحی شدند. روش مورد استفاده برای ارزیابی  RFMEA فنکه بر اساس است پرسشنامه 

از  هابرای تحلیل داده ست.ل حالت خطا و اثر شکست ریسک اتجزیه و تحلی فنفاین در ارزیابی ریسک و 

حاکی از آن است که  هااستفاده گردید. یافته SPSS19به کمک نرم افزار  آماری توصیفی و استنباطی یهاروش

 38 درصد و 24به ترتیب با ضریب اهمیت ،مدیریت نیروی انسانی ةتعمیر و نگهداری و حوز ةی حوزهاریسک

درصد کمترین  3 یک با ضریب اهمیت فیزیکی و ایمنی کار هر أمینت ةی حوزهاریسکو  قابلیتباالترین  ،درصد

د. باشمی هاریسکمهمترین عامل مؤثر بر بحرانی شدن  ،گیرند و احتمال وقوعریسک را در بر می قابلیت

پدافندی نیز شناسایی و  یهاپایگاهایجاد مخاطره برای تداوم عملیات  قابلیت دارای بیشترین مؤلفه 34 همچنین

 گردیدند. بندیویتاول

 ضریب تعیین، نمره ریسک. ،احتمال وقوع ،پدافند هوایی، شدت پیامد یها: پایگاهکلیدی هایواژه

                                                            
 دانشگاه پیام نور مدیریت دولتی، استاد 3
 دانشگاه پیام نوراستادیار مدیریت بازرگانی،  2
 دانشگاه پیام نور ،ارشد مدیریت دولتی کارشناس 1
 دانشگاه پیام نور ،ارشد مدیریت دولتی کارشناس 0
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 مقدمه

 اهداف و منافع و محیط راهبردی، تعیین درستِ ةی نیازمند شناخت دقیق و عالمانملّ دفاعِ

 ة(. از نیم01:3133،فام)یزدان  ستهاآن بهنگام برای رسیدن به ی مناسب وهاانتخاب گزینه

و  نوین یهاارتش؛ جنگ با داشته استفناوری نظامی پیشرفت چشمگیری  ،دوم قرن نوزدهم

راهبردهای جدید و در نتیجه  سازیپیاده برایکه موجب ایجاد فرصت  گرفتمیمنسجم شکل 

دارای که  آمد به وجودک باال بزرگ و با تحرّ ییهاارتش بنابراینگردید. پیروزی سریع می

بودند. نیاز اولیه و اساسی این  گیریپشتیبانی فرماندهی قوی جهت نظارت، کنترل و تصمیم

زیرا این  ؛خودشان و نیروهای خارجی است ةدر زمان صلح و جنگ، اطالعات دربار هاارتش

مثابه ه (. ارتش ب54:3150)واحدی و زارعی، نبرد نقش اساسی دارند ةاطالعات در صحن

 مان نظامی موظف است کشور را از خطرات و تهدیدات خارجی حفظ نموده وترین سازاصلی

(. از 311:3151زاده و جهانگیرزاده،)ساکی تمامیت ارضی کشور باشد و امنیّتهمواره مدافع 

به همین دلیل همواره مخاطره و ریسک ت و ابهام همراه است، سوی دیگر آینده با عدم قطعیّ

منظور مقابله با تهدیدات هراحی ساختار و سازماندهی نظامی بوجود دارد. فرایند رایج در ط

تحوالت ساختاری را به  سازیپیاده در عملبینی نشده محیط، بسیار شکننده است و پیش

حتی ممکن است منجر به شکست شود. در چنین شرایطی ضمن از دست اندازد؛ می مخاطره

آثار را دچارِ ربخشی الزم را ندارد و کشور زیاد، سازمان کارایی و اث ةدادن زمان و صرف هزین

ست که ا های مدیریت این(. یکی از چالش08-3134-)آقامحمدی کندمی یامنیّت -سوء دفاعی

مسئله عدم قطعیت،  راهکارها برای حلِ تریناساسی از ل نماید؟چه مقدار عدم اطمینان را تحمّ

یکی از مراحل  به عنوان ،تحلیل ریسک بر. میزان تمرکز است تحلیل و مدیریت ریسک ،ارزیابی

میزان تعامل آن با  مستقیم به درجه پیچیدگی سازمان و طوربهاساسی فرایند مدیریت ریسک، 

 و مخاطرات هااحتمال ضرر و زیان وارده ناشی از ریسک اماوابسته است؛  محیط پیرامونی

نظامی باید  هایازمانسارزیابی و تحلیل ریسک قابل کاهش است. در این میان  همیشه با

برای مدیریت  القوه را شناسایی و تحلیل نموده،منطقی و روشمند مخاطرات ب طوربهبتوانند 

ی ذهنی و تقریبی پرهیز هاگیریو از تصمیم کردهاقدام  اطمینان در شرایطِ هاآن مناسب

ت در یک و مخاطرا هاتحلیل و ارزیابی روشمند و علمی ریسک ،نمایند. در تحقیق پیش رو

 محیط نظامی مورد مطالعه قرار گرفته است.
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 ورت و اهمیت مسئلهبیان ضر

گیری رانه موضعسیاست گریز از ریسک، نسبت به کارهای متهوّ بعضی از مدیران با اتخاذِ

از طرفی برخی از مدیران با بروز رفتارهای  ؛دهندمیهای رشد را از دست کنند و فرصتمی

)مهدی،  کنندوارد میناپذیری را به سازمان خسارات جبران ،خطر رت پُهیجانی و اتخاذ تصمیما

، I3C3 ،C4I2ی فرماندهی و کنترل همچون ها(. سامانه32:3131 بازیاری، و حشمتی، کلهر

C4ISR1 ،WWMCCS0 ،GCCS8  ...بستر اساسی مدیریت و رهبری در  به عنوانو

باعث افت  ،های عملیاتیروزافزون محیط شوند. تغییراتگرفته می کاربهنظامی  هایسازمان

(. یکی از 303:3150 ه،خوا)حقیری و ستاری ی سنتی شده استهاشدید کارایی این سامانه

گرفته شده مدیریت کاربهدولتی و نظامی  هایسازمانعلمی در  به صورتمباحثی که کمتر 

ی هاریسکاول اینکه ریسک است. در اجرای فرایند مدیریت ریسک دو مبحث بسیار مهم است: 

 ،هاکه تحلیل تمام ریسک چرا ؛گذارند شناسایی شوندبحرانی که اثر زیادی بر تداوم عملیات می

 ی بحرانی و تحلیلهادوم اینکه بعد از شناسایی ریسک بر بوده و کارایی الزم را ندارد؛زمان

خواهد داشت که  مدیریت ریسک کارایی زمانیچون  ؛یابدمی واکنش به ریسک ضرورت ،هاآن

راداری، شناسایی  یهاپایگاه آن را حذف یا کاهش داد. تأثیربتوان  ،ریسک محض وقوعِه ب

 الکترونیک و موشکی پدافند به لحاظ نقش اخطار اولیه، کشف و شناسایی اهداف و تهدیدات فرا

ع از در دفا نیروهای بیگانه، نقشی راهبردی تجاوزات و حمالت سازیسرزمینی، دفع و خنثی

های کوهستانی و در محیط اغلب یهاپایگاهاز یک سو این نمایند. می کشور ایفا امنیّتآسمان و 

بنابراین  دارند؛در استفاده از منابع انرژی سراسری محدودیت  شده و در ارتفاعات مرزی مستقر

های شهری و اداری، در دسترسی به خدمات ارتباطی امن، عد مسافت با محیطبه دلیل بُ

 . رفت هدر و مشکالت و اورژانس نیز با پشتیبانی

 نظامی حیاتی اطالعات ةتهی در هاپایگاه این راهبردی اهمیت دیگر سوی از ؛ندازمان مواجه

ه داند. بمی هغیرموجّ نیز را مراکز این عملیات در اختالل ثانیه چند حتی ،کشور امنیّت تأمین و

و مخاطراتی است که  هامدیریت ریسک هاپایگاهاین ی اصلی در هاعبارت دیگر یکی از دغدغه

                                                            
1 Command, Control, Communication & Intelligence 
2 Command, Control, Communication, Computer & Intelligence 
3 Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance & 

Reconaissance 
4 World Wide Military Command & Control System 
5 Global Command & Control Syste 
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توقف در رهگیری  ،و تجهیزات راداری هادستگاهند موجب تعطیلی عملیات، خاموشی توانمی

راداری و موشکی حتی در مقیاس ثانیه شوند. در این  هایسامانهاطالعات و اختالل در عملکرد 

موردی  به صورتک بررسی و سپس سعی شده مفاهیم و مراحل مدیریت ریس نخستتحقیق 

پدافندی برای شناسایی  پایگاهِتداوم و توقف عملیات در یک  ی مؤثر برهاریسکفرایند مدیریت 

 هاآن و روش مواجهه با هاریسک بندیی مختلف ریسک، ارزیابی و اولویتهاهحوز بندیو دسته

 ن است:، سؤالِ اصلی تحقیق ایشده یادبررسی گردد. با توجه به مطالب 

 پدافندی کدامند؟ پایگاهی مؤثر بر توقف عملیات در یک هاریسک بندیاولویت -

 سواالت فرعی تحقیق

 پدافندی کدامند؟ پایگاهی موجود در یک هاریسکمهمترین عامل در بحرانی شدن  -3

 ی بحرانی کدامند؟هاریسک -2

 مبانی نظری تحقیق

ی مدیریتی است که هامتی از فرایندقس یت ریسک: مدیریت ریسک شاملتعریف مدیر -3

 .آگاهانه تصمیماتی در رابطه با مخاطرات اتخاذ نمایند به صورتسازد تا می مدیران را قادر

یابد و می عمر سیستم تکامل ةیک فرایند متمرکز که طی چرخ(. »23تا:بی ،)بورس اوراق بهادار

عوامل  مستمرِ گیریو اندازه یافته برای شناساییشناسی سازمان: نوعی روشعبارتست از

ی هادهندهو اجرای مناسب تخفیف ریزیبرنامه ،، گزینش3راهکارهای تخفیفی عةناشناس، توس

)وزارت دفاع  «تضعیف ریسک ریسک و رهگیری عملکردها برای اطمینان از موفقیت در

ند شناسایی، فرای :تر مدیریت ریسک عبارتست ازکاربردی و کامل . در تعریفی2(1:2440آمریکا،

یا کنترل آن در  در مورد پذیرش، اجتناب، انتقال و گیریتحلیل و گزارش مخاطرات و تصمیم

داخلی  امنیّت)وزارت  و منابع موجود هابا توجه به هزینه قابل قبول یک سطحِ

 . چنانچه مدیریت بتواند طی یک فرایند منطقی اطالعات مناسب و کافی را از1(1:2433آمریکا،

خواهد توانست  ،و بر مبنای آن اقدام نماید آوریدرونی و پیرامونی سازمان خود جمعشرایط 

با  دیل نماید؛های درون سازمانی را به قوت و تهدیدات بیرون سازمانی را به فرصت تبضعف

                                                            
1 Mitigation Options 
2 United State of America - Department Of Defence 
3 United State of America - Homeland Security 
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و بر احتمال وقوع کرده ت بیشتری رویدادهای منفی را از مسیر حرکت سازمان منحرف قطعیّ

 افزاید.رویدادهای مثبت بی

تعریف چارچوب  -3 فرایند مدیریت ریسک: فرایند مدیریت ریسک عبارت است از: -2

پیشنهادها  ها وراه حل توسعة -0 ارزیابی و تحلیل ریسک -1 شناسایی ریسک بالقوه -2 اهداف

 داخلی آمریکا، امنیّتارتباطات )وزارت  -1ارزیابی و نظارت  -0و اجرا  گیریتصمیم -8

شناسایی  -3دارد: ای مرحله 3مدیریت ریسک فرایندی  3نظر چاپمن و وارد (. از38:2433

در مدیریت  راهبردیتمرکز بر یک رویکرد  -2 ؛ی اصلی و اهداف مدیریت ریسکهاجنبه

-8 ؛هاآن میان و بررسی رابطة هاتخمین ریسک -0 ؛هاـ شناسایی زمان بروز ریسک1 ؛ریسک

         ؛تخمین میزان ابهام و عدم اطمینان -0 ؛اسبتخصیص مالکیت ریسک و ارائه پاسخ من

و نظارت بر وضعیت  هاطراحی پاسخ -5 ؛ی مختلفهامیان ریسک تخمین اهمیت رابطة-1

مدیریت  PMBOK2استاندارد  (.0:3134،ایکنترل مراحل اجرا )عالم تبریز و حمزه -3 ؛ریسک

 شناسایی ریسک -2ریسک  ریزیامهبرن -3 گیرد:در نظر می ایمرحله 0ریسک را یک فرایند 

کنترل  -0 برای پاسخ به ریسک ریزیبرنامه -8تحلیل کمی ریسک  -0تحلیل کیفی ریسک  -1

که در سال  1نیوزیلند -استرالیا 0104(. همچنین استاندارد 8 و 0و نظارت ریسک )همان: 

سالمت،  جهانی زیرمجموعه استانداردهای مدیریت ریسک در استاندارد مرجعِ به عنوان 2440

 7فرایند مدیریت ریسک را در  ،( پذیرفته و توصیه شده استHSE0و محیط زیست ) ایمنی

ارزیابی  -4تحلیل ریسک  -3تشخیص ریسک  -2تعریف اهداف  -1 :کندمی مرحله تبیین

 .(9تا:بی ،HSE)استاندارد نظارت و بازرسی  -7 اقدام -6 مشاوره و ارتباطات-5 ریسک

پنج  چرخةمدیریت ریسک پیشنهادی وزارت دفاع آمریکا نیز شامل یک فرایند  الگوی

          تضعیف ریسک ریزیبرنامه -1تحلیل ریسک  -2شناسایی ریسک  -3ست: ا ایمرحله

 (. 0:2440)وزارت دفاع آمریکا، رهگیری و نظارت -8 تضعیف اجرای برنامة -0

گاه چند گام در هم  ،اندرائه شدهن و مراجع متفاوت االگوهای مختلف که توسط محققادر 

در یک  اند. بنابراینگام مجزا از هم تفکیک شده خود به چند ،و گاه نیز یک گام ادغام شده

                                                            
1 Chopman & Ward 
2 Project Management Body of Knowledge 
3 Standard (AS/NZS 4360: 2004) 
4 Health , Safty & Environment 
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و  زیر ارائه به صورتمدیریت ریسک  کلی فرایندِ الگوی، باالهای الگوتوسط محقق از  بندیجمع

 :شودمی در ادامه هر گام به تشریح بیان

 مدیریت ریسک تبیین اهداف -الف

 شناسایی ریسک -ب

 ارزیابی و تحلیل ریسک -ج

 هاتعریف راهکارها و راه حل -د

 نظارت و تجدیدنظر -هـ

 الف( تبیین اهداف مدیریت ریسک

یسک، و ر ریزیارچوب اهداف، برنامهتعریف چ ؛مطالعات مختلف این گام را با عناوینی همچون

 امنیّتاند. وزارت عی برای مدیریت ریسک ذکر شدهمتنواند. اهداف یا تعریف اهداف ذکر نموده

 ، توسعةراهبردیعملیاتی و  ریزیداخلی آمریکا مدیریت ریسک را موجب تکامل و ارتقای برنامه

دهی عنوان زارش، ارزیابی و ارزشیابی عملکرد و فرایندهای گبندیها و راهبردها، بودجهسیاست

نظر رویکرد سیستمی به سازمان نیز (. از م5:2433َداخلی آمریکا، امنیّت)وزارت  کندمی

مدیریت پیشگیرانه  -3 گذاری نمود:گام مرتبط هدف مدیریت ریسک را بر مبنای دو توانمی

مدیریت تصمیم اشتباه بعد از وقوع حادثه. مدیریت پیشگیرانه قبل از  -2قبل از وقوع حادثه 

 ایحذف علل ریشه ،پیشگیری ،ایمنی ستمیی برای استقرار سیهابر مبنای تعریف برنامه ،حادثه

و  شودمی ریزیاضطراب و اطمینان خاطر، برنامه ،مخاطرات و ایجاد سطح قابل قبولی از نگرانی

 ،خروج از بحران ،یی برای حفظ بقاءهاباید به تعیین برنامه ،بعد از حادثه مدیریت تصمیم اشتباه

توجه نماید. مهمترین هدف مدیریت  تثبیت مجدد، بازگشت به روند عادی فعالیت و رشد

 ش است. این روش،مأموریتی مربوط به هاریسک کمک به سازمان در مدیریت بهتر ،ریسک

ترین و به نمایندی عملیاتی و اقتصادی خود را تعدیل هاتا بتوانند هزینه کندمی را یاری مدیران

سایر اهداف و  (.0:3132)پورصادق، فرشچی و موحدی صفت،تصمیمات را اتخاذ کنند 

پیشگیری مقدماتی شامل حذف  -مورد انتظار از مدیریت ریسک عبارتند از: الف کارکردهای

پیشگیری ثانویه شامل  -ب ؛هاآن نسبت به سازیآمیز در سازمان و ایمنعوامل مخاطره

الل در عملیات جاری و آتی موقع ریسک و مدیریت آن با هدف جلوگیری از اخه تشخیص ب
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زگشت سازمان به روند عادی و پیشگیری نهایی شامل اصالح و بازتوانی برای با -ج سازمان؛

 .هافعالیت ادامة

 سایی ریسکشنا ب(

 ی طبیعی یا مصنوعی که شاملمخاطره، تهدید، رویداد، فرد، سازمان یا فعل :ریسک عبارتست از

 ان یا جامعه باشدی، کارکردی یا محیطی برای فرد، سازمامنیّتآسیب جانی، مالی، اطالعاتی، 

احتمال انحراف در یک برآورد.  :(. ریسک عبارتست از31:2433داخلی آمریکا، امنیّت)وزارت 

ی هاوزات دفاع آمریکا ریسک را به میزان عدم اطمینان آتی در نیل به اهداف و مقاصد برنامه

)وزارت  دکنمیو چارچوب عملکرد تعیین شده تعبیر  بندیهزینه، زمان ةاجرایی، در محدود

 (. 11:2440دفاع آمریکا،

ریشه  شوند تامی بررسی هاارکان برنامه ةشناسایی ریسک فعالیتی است که طی آن هم

طراحی شود.  هاآن و مراحلی برای مدیریت مؤثرشده مستندسازی رویدادهای آینده شناسایی و 

و در شده شروع  هارنامهو حتی قبل از طراحی ب هااز ابتدای برنامه حد امکانکار باید تا  این

)وزارت دفاع  مستمر ادامه یافته و بازبینی شود طوربهی سازمانی هاطول اجرای برنامه

 (. 11:2440آمریکا،

 ج( ارزیابی و تحلیل ریسک

علل  پیامد آتی. -1برآورد فعلی -2 ایعلت ریشه -3 هر مخاطره دارای سه مؤلفه اساسی است:

موقع حذف یا تصحیح شود از ایجاد یک پیامد سنگین ه اگر ب که هنوز شکل نگرفته و ایریشه

که در آینده اتفاق بینی نسبت به چیزی است جلوگیری خواهد شد. برآورد فعلی در واقع پیش

عد مهمترین بُ ایوقوع ریسک در واقعیت است. علل ریشه ةپیامد آتی که نتیج خواهد افتاد و

)وزارت دفاع  یتی قرار بگیرندو ماه ایسی ریشهربر مورد مخاطرات باید از این رو ؛ریسک است

در رویکرد فراگیر به مدیریت ریسک، انواع  داخلی آمریکا امنیّتوزارت  (.3:2440آمریکا،

. دهدمی، عملیاتی و سازمانی جای راهبردیی هاریسکرا در سه گروه کلی  هاریسک

روند که شمار میههایش براهبرد تهدیدی برای توانایی سازمان در نیل به راهبردیی هاریسک

گذارند. جدی می تأثیربینی روندهای بلندمدت سازمان پیش و قابلیت ة وجودی، شهرتبر فلسف

ی عملیاتی بر کارکنان، مواد، تجهیزات، زمان، اطالعات، فناوری و نیل به اهداف هاریسک

اهده هستند، از درون ی سازمانی که کمتر قابل لمس و مشهاریسکگذارند.  تأثیرعملیاتی 
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گیرند و توانایی سازمان را در سازماندهی، جذب نیرو، آموزش و پشتیبانی می نشئتسازمان 

(. فنون متنوعی برای ارزیابی و تحلیل 30:2433داخلی آمریکا، امنیّت)وزارت  نمایندمی متأثر

و فنون تحلیل  گیرند: فنون تحلیل کیفیکلی جای می شوند که در دو دستةریسک استفاده می

در نظر را  هاتمام ریسک توانمی هاریسک بندیبا توجه به درجه ،کمی. در تحلیل کیفی ریسک

حذف نمود. در تحلیل کمی ارتباط بین  را، که اولویت کمتری دارند، هاآن گرفت یا بخشی از

با توجه  اتنماید که استمرار عملیمی و مشخص شودمیبا تداوم عملیات در نظرگرفته  هاریسک

 :ارزریابی و تحلیل ریسک عبارتست از نتیجة .کندمیبه هر ریسک بحرانی چه تغییری 

، احتمال وقوع، تأثیرشدت  ی بحرانی و تعیین عواملهاریسک، تشخیص هاریسک بندیاولویت

 و نمره هر ریسک.  3ضریب تعیین

همراه ه ریسک بتوانایی کشف و ردیابی یک  :ضریب تعیین یا ضریب کشف عبارتست از

 منظور پاسخگویی به ریسک.ه اقتضایی ب ریزیفرصت کافی برای برنامه

فعالیت شناسایی، ارزیابی و انتخاب ابزارها، راهکارها و : هاحلد( تعریف راهکارها و راه

قابل قبول نگاه  یسطحها و مقاصد موجود، در را با توجه به محدودیت هاریسکهایی که راهبرد

را عمده  راهبردچهار  2440(. وزارت دفاع آمریکا در سال 35:2440زارت دفاع آمریکا،)و داردمی

     اجتناب -2پذیرش  -3: دهدمیارائه  هامواجهه با ریسک ةدر مورد نحو گیریبرای تصمیم

 (:35:2440انتقال )وزارت دفاع آمریکا، -0کنترل  -1

برابر ریسک مورد نظر هیچ واکنش تصمیمی صریح یا ضمنی مبنی بر اینکه در  پذیرش: -3

 مؤثری صورت نگیرد.

و از  پذیری از ریسک دورتأثیراجتناب: تصمیم یا راهکاری که سازمان را از رویارویی و  -2

 دارد.آن بر حذر می

 یا نگهداری ریسک در یک سطحِ توان آسیب ریسک و یی برای کاهشِهافعالیتکنترل:  -1

 قابل قبول.

هایی برای انتقال تمام یا بخشی از پیامدهای ریسک به شخص، اهبردرانتقال: اتخاذ  -0

 . ایهای بیمهایجاد پوشش راهبرددیگر، مثل  ایسازمان، سیستم و یا شبکه

                                                            
1 Detection Value or Earned Value 
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ی محاسبه و با ی بحرانهاریسکیک از  ی حذف خطر هرهاو هزینه هاروشدر این مرحله 

ی، ایمنی، فرهنگی امنیّتتوجیه اقتصادی، و با توجه به  شدهریسک مقایسه  میزان پیامد و نمرة

 گردد.ی مواجهه با ریسک انتخاب میهاراهبردو اجتماعی یکی از 

کسب تجربه  کارهای مدیریت ریسک،نظر: هدف از نظارت بر اجرای راه ه( نظارت و تجدید

 قضاوت و هاریسک ایعلل ریشه ی آتی است تا بتوان دربارةهاریسک و اطالعات کافی دربارة

(. نظارت عبارتست از فرایند ردیابی، ارزیابی و 11:2440)وزارت دفاع آمریکا، نمود گیریتصمیم

اقدامات مقابله با ریسک، مطابق با استانداردهای تعیین شده، طی  مندنظام گیریاندازه

(. باید توجه داشت که 11:2440)وزارت دفاع آمریکا، فرایندهای توسعه و بهبود راهکارها

جا هت داده، تبدیل شده و جابجهه با تحوالت محیطی، تغییر ماهیّموا طی زمان و در هاریسک

ی هاریسکتری ظاهر شوند. متفاوت تأثیرند در جای دیگر و با شکل و میزان توانمیشوند و می

نظارت و همواره  از این رو ؛کنندگیرند و سازمان را تهدید میشکل میجدید، به شکل دائم 

شدن در مواجهه با مخاطرات در سازمان و محیط پیرامونی سازمان برای غافلگیر ن پایش مستمر

 . کندمیفرماندهان را طلب  سنجی مدیران والزم است و هوشیاری و نکته

 : 3تجزیه و تحلیل حالت خطا و اثر شکست ریسک فن -

یسک است آن بر اهداف ر تأثیربینی ترین فنون تحلیل ریسک و پیشیکی از رایج فناین 

هدف گرفته شد؛ کاربهگسترده در سایر صنایع  طوربهو سپس  سازیکه ابتدا در صنایع هواپیما

 در 2ست. سانتوس و همکارانشفرایندها نقایص و معایب احتمالی در بندیآن شناسایی و رتبه

د. گرفتن کاربهادغام نموده و در مدیریت ریسک پروژه  PMBOK را با استاندارد فن این 2445

  فناز این  1همچنین آندری و میگوئل

نیز  ایمحصوالت جدید استفاده نمودند. عالم تبریز و حمزه برای مدیریت ریسک در توسعة

به ارزیابی و  RFMEA فنبا تلفیق مدیریت ریسک استاندارد و  3134طی تحقیقی در سال 

 بندیمنظور رتبههب فن توسعه میدان نفتی آزادگان پرداختند. در این ی پروژةهاتحلیل ریسک

از سه مقیاس احتمال وقوع ریسک، شدت اثر ریسک و ضریب کشف ریسک استفاده  ،هاریسک

حاصلضرب دو مقدار  فند تحلیل ریسک را با دقت باالیی انجام دهد. در این توانمیکه  شودمی

                                                            
1 RFMEA 
2 Dos Santos, Flavie Roberto Souza, Cabral Sandra 
3 Segismundo, Andre, Miguel, P.A.C 
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ضرب کردن  آورد. بامی پدید را با عنوان نمرة ریسکضریبی  ،احتمال وقوع و شدت اثر ریسک

آید و هر می به دست RPN 3مقدار جدیدی تحت عنوان  ،ریسک مقدار ضریب کشف در نمرة

 بزرگتری داشته باشد از اولویت باالتری برخوردار خواهد بود. RPNریسکی که 

 روش تحقیق

پیمایشی است. مورد -توصیفی هاگردآوری داده نظر نحوة از نظر هدف کاربردی و از این تحقیق

است. جنوب کشور  پدافندی ارتش در حوزة یهاپایگاه( یکی از بندی)با رعایت طبقه مطالعه

 یهاپایگاه عملیات ن مرتبط باندهان صف و ستاد، خبرگان و متخصصاآماری شامل فرما جامعة

شناسایی، راداری و موشکی پدافند ارتش است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و 

پرسشنامه به روش تصادفی  82تعیین گردید. طی سه مرحله و هر بار نفر 05فرمول کوکران 

ی تکمیل شده را برگشت دادند. در هاپرسشنامه ،نفر 03 در نهایت آماری توزیع و بین جامعة

یک  لیکرت به هر اینقطه 8سوالی بر مبنای طیف  80سوال طی سه پرسشنامه  302، مجموع

 از افراد نمونه ارائه گردید.

ی محتمل با روش مطالعات میدانی و هاریسکشناسایی  ةژوهش: در مرحلابزار پ

ساختار شکست کار  ،مراجعه به متون و سوابق و مصاحبه با کارکنان و فرماندهان ،ایکتابخانه

ریسک زیرگروه  85گروه اصلی با  5و در مجموع  تا سومین سطح آن شکسته شد پایگاهدر 

ائه ار، متخصصاننفر از خبرگان و  30 شناسایی و به نظامی پدافندی پایگاهمرتبط با یک 

 80مخاطره فاقد موضوعیت و قابل اغماض تشخیص داده شدند و  0 ،د. طبق نظر خبرگانیگرد

جدیدی پیشنهاد نگردید:  ی بیشتر باقی ماندند و مخاطرةهابررسی برایاجماع  طوربهمخاطره 

 0فتند: گروه مدیریت نیروی انسانی با گر قرار ذیل به شرحگروه اصلی  5ریسک در  80این 

ریسک،  1و تدارکات با  پشتیبانیریسک،  1ریسک، ایمنی کار با  0ریسک، عوامل بهداشتی با 

ریسک و  1ا ریسک، تعمیر و نگهداری ب 1ریسک، حفاظت فیزیکی با  1اطالعات با  امنیّت

 .ریسک 1عملیات نیز با 

 استفاده گردید. محقق ساخته در این تحقیق از سه پرسشنامة

                                                            
1 Risk Priority Number 
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 80 این یک از پیامد هر کنندگان خواسته شد تا شدتِپرسشنامه اول از شرکت در 

 مشخص نمایند:پایگاه اصلی  مأموریتایجاد اختالل در تداوم فعالیت و  ریسک را بر

 پرسشنامه شدت پیامد ریسک برای طیف لیکرتمبنای  :1 جدول

 مدپیا شدت لیکرت طیف

 پایگاه اصلی مأموریت در بلندمدت اختالل و کامل توقف 8

 پایگاه اصلی عملیات و مأموریت در موقت اختالل 0

 پشتیبانی و فرعی یهافعالیت در اساسی اختالل 1

  فرعی یهافعالیت در جزئی و موقت اختالل 2

 معمول و عادی عملیات در اختالل عدم 3

 ریسک را تعیین نمایند: 80ته شد تا احتمال وقوع هر یک از پرسشنامه دوم خواس در 

 سکیر وقوع احتمال پرسشنامهبرای  کرتیل فیطمبنای  :2 جدول

 وقوع احتمال طیف لیکرت

 محتمل بسیار - روز در بار چند تا یک 8

 هفته باردر چند تا یک 0

 ماه در بار چند تا یک 1

 سال طی بار چند تا یک 2

 اخیر سال چند طی یکبار یا هرگز - امحتملن بسیار 3

 داشت: گانه مدنظر قرار 80یهاپرسشنامه سوم ضریب تعیین ریسک گویه در 

 سکیر کشف بیضر پرسشنامهبرای  کرتیل فیطمبنای  :3 جدول

 ضریب تعیین طیف لیکرت

 وجود ندارد. روش کشفی برای ریسک 8

 ص و نامطمئن است.روش کشف ریسک یا زمان پاسخ به ریسک نامشخ 0

 روش کشف ریسک اثربخشی متوسطی دارد. 1

 روش کشف ریسک اثربخشی باالیی دارد. 2

 کامال مشخص و ممکن و زمان برای پاسخگویی کافیست روش کشف 3
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حذف یا  ایبه اعضای خبرگان ارائه شدند و هیچ مولفه هابررسی روایی پرسشنامه برای

مربوط به هر پرسشنامه  ، آلفای کرونباخهایایی پرسشنامهبررسی پا برایپیشنهاد نگردید. 

به  55/4و برای پرسشنامه سوم  38/4پرسشنامه دوم  ،30/4محاسبه شد. برای پرسشنامه اول 

 گردید. تأیید هاروایی و پایایی پرسشنامه از این رو است؛مناسبی  بیانگر پایایی آمد که دست

 فنارزیابی و تحلیل ریسک از  و در مرحلةتوصیفی، استنباطی  هاروش تحلیل داده

RFMEA  ریسک برای هر یسک استفاده شد. بر این اساس نمرةدر آنالیز ر ویلیام فاین فنو 

 :شودمیزیر محاسبه  رابطة به صورت هایک از ریسک

 Yاحتمال وقوع ریسک×  Xشدت پیامد ریسک = Rریسک نمرة

 آید.می به دست RPN عنوان جدیدی بااز ضرب کردن نمره ریسک و ضریب تعیین، مقدار 

RPN=X×Y×Z = R×Z 

 ریسک باالتری برخوردار است. قابلیتبزرگتری داشته باشد از  RPNهر ریسکی که 

 ی پژوهشهایافته

گانه با استفاده از نظر خبرگان 80ی هاریسک فهرست ،بعد از استفاده از ساختار شکست ریسک

آماری ارائه گردید تا سه مقدار  هیه و به اعضای نمونةشنامه مجزا تطی سه مرحله و در سه پرس

آید. برای  به دست هاریسکو ضریب کشف ریسک برای تمامی  تأثیراحتمال وقوع، شدت 

براساس نتایج آزمون  استفاده شد. 3اسمیرنف-بررسی نرمال بودن نتایج از آزمون کولموگروف

احتمال وقوع  ،ی وضعیت شدت پیامدسرهمچنین برای بر همه متغیرهای تحقیق نرمال هستند.

 استفاده شد. 2آماری آزمون میانگین یک جامعه هاریسکو ضریب تعیین 

پدافندی  یهاپایگاهی مؤثر بر توقف عملیات هاریسک بندیاولویت سوال اصلی تحقیق:

 کدامند؟

 

 

                                                            
1 Kolmogorov-Smirnov test 
2 One sample T test 
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 پرسشنامه 3از هر  حاصل ازاتیامت نیانگیم از استفاده با RPN محاسبه: 4جدول

RPN 
ضریب 

 تعیین

نمره 

 R ریسک

احتمال 

 وقوع

شدت 

 ریسک
 ردیف حوزه ریسک

3/11 3/1 38/35 50/1 33/0 
ی عملیات هاخاموش کردن سامانه

 رعدوبرق جهت پیشگیری از صدمة

 تعمیر و

 نگهداری
3 

2/13 1/0 88/30 30/1 35/0 
و  سیمبیقطع کلیه خطوط ارتباطی 

 تلفنی

 تعمیر و

 نگهداری
2 

0/04 1/1 13/30 35/1 3/0 
نیروی  کمبود نیروی متخصص عملیاتی

 انسانی
1 

0/03 0/2 33/38 35/1 42/0 
اشتباه در کشف و شناسایی اهداف 

 متخاصم پروازی

 عملیات
0 

04 0 34 48/2 51/0 
قطع برق سراسری و برق نیروگاه 

 همزمان طوربهداخلی 

 تعمیر و

 نگهداری
8 

3/15 1/1 13/33 1 31/1 
صص تعمیر و کمبود نیروی متخ

 نگهداری

نیروی 

 انسانی
0 

0/15 2/1 32 0 1 
از طریق  بندیافشای اطالعات طبقه

 ی جاسوسی و عکسبرداریهاماهواره

 امنیّت

 اطالعات
1 

15 2/1 55/33 0 31/2 
شده از  بندیافشای اطالعات طبقه

 و تلفنی سیمبیطریق مکالمات 

 امنیّت

 اطالعات
5 

0/10 3/2 51/33 45/0 33/2 
عوامل  ی پزشکیهام دسترسی به فوریتعد

 بهداشتی
3 

3/10 1 18/33 50/2 31/1 
و تجهیزات  هادستگاهخرابی 

 ی راداری عملیاتهاسامانه

 تعمیر و

 نگهداری
34 

8/12 8/1 1/3 45/1 42/1 
از طریق  بندیافشای اطالعات طبقه

 دستگاهای دورنگار بدون رمزکننده

 امنیّت

 اطالعات
33 

1/14 5/1 31/1 40/2 33/1 
کمبود تجهیزات و قطعات یدکی 

 اس و مورد نیاز عملیاتحسّ

 پشتیبانی
32 

0/23 3/1 80/3 35/3 51/0 
 یهاپایگاهخیر در اعالم خطر به تأ

 موشکی و مبادی باالدستی

 عملیات
31 

0/23 0/1 00/5 55/2 1 
عوامل  ی واگیردارهابیماری شیوع

 بهداشتی
30 



 3130 تابستان پانزدهم، سال ،85 ارهشم نظامی، مدیریت فصلنامه / 80

2/23 2/1 32/3 1 40/1 
نیروی  ود نیروی پاسداریکمب

 انسانی
38 

3/23 8/2 08/33 50/1 42/1 
حفاظت  ی پاسداری و بازرسیهاستکمبود پُ

 فیزیکی
30 

5/21 0/1 31/5 40/2 31/1 
اشتباه در تجزیه و تحلیل اطالعات 

 رهگیری شده

 عملیات
31 

1/21 48/1 30/5 40/1 31/2 
تجهیزات سیستم  فرسودگی و نقصِ

 حفاظت پیرامونی

فاظت ح

 فیزیکی
35 

5/20 1/0 21/0 3/2 31/2 
از طریق  بندیسرقت اطالعات طبقه

 ایرایانه نفوذ به شبکة

 امنیّت

 اطالعات
33 

1/20 3/1 00/5 30/2 0 
اعالم  هایسامانهغیرعملیاتی شدن 

 خطر عملیات

 تعمیر و

 نگهداری
24 

1/28 2/0 32/0 40/2 1 

ه ب بندیاز بین رفتن اطالعات طبقه

یستم بایگانی و مدیریت دلیل س

 نامناسب اطالعات

 امنیّت

 23 اطالعات

 22 ایمنی کار سوزی گستردهآتش 53/0 45/3 25/8 1/0 5/20

5/20 1/2 35/3 42/1 40/1 
نیروی  کمبود کادر بهداری

 انسانی
21 

3/20 1 41/5 35/3 40/0 
نبود یا سالم نبودن تجهیزات اطفای 

 حریق

 ایمنی کار
20 

5/21 1 30/1 2 31/1 
غیرعملیاتی شدن سامانه ارتباط 

 راداری و رادیویی با اهداف پروازی

 تعمیر و

 نگهداری
28 

1/21 2/0 00/8 3/3 31/2 
دسترسی بر اثر ریزش ة انسداد جاد

 کوه

 پشتیبانی
20 

5/22 1 0/1 3/3 0 
در اعالم هشدار  کاربرانمهارت پایین 

 اولیه

 عملیات
21 

 25 ایمنی کار ر در زاغه مهماتانفجا 2/0 32/3 1/0 5/0 0/22

0/22 1 81/1 52/3 30/0 
 هادستگاهکننده خرابی سیستم خنک

 اس عملیاتو تجهیزات حسّ

 تعمیر و

 نگهداری
23 

2/22 1/1 33/8 42/2 31/2 
دلیل کوالک و آب و ه عدم دسترسی ب

 هوای کوهستانی

 پشتیبانی
14 
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22 1/1 30/8 35/3 1 
ت حفاظ پایگاهورود غیرمجاز به 

 فیزیکی
13 

3/23 5/1 11/8 40/2 51/2 
دسترسی غیر مجاز به مخزن اسناد 

 شده بندیطبقه

 امنیّت

 اطالعات
12 

5/23 5/2 15/1 2 53/1 
عوامل  مسمومیت غذایی عمومی غیر عمدی

 بهداشتی
11 

1/24 0/1 31/8 35/3 42/1 
آب  مخازنآلودگی باکتریایی 

 آشامیدنی

عوامل 

 بهداشتی
10 

2/24 38/1 02/0 3/2 40/1 
 یهاپایگاههماهنگی با  خیر در انجامأت

 همجوار

 عملیات
18 

3/24 3/0 33/0 30/3 32/2 
علت بارش هتخریب جاده دسترسی ب

 ی کوهستانیهاباران

 پشتیبانی
10 

24 1/1 45/0 2 40/1 
عمل پایین اپراتور در ثبت و  سرعتِ

 فرایندهای عملیاتی سازیمستند

 عملیات
11 

 15 ایمنی کار برق گرفتگی کارکنان حین انجام کار 40/1 32/2 00/0 1 1/33

2/33 2/1 0 1 2 
نیروی  پشتیبانیکمبود نیروی 

 انسانی
13 

3/35 1 1/0 3/2 1 
سوخت نیروگاه برق  اتمام ذخیرة

 داخلی

 پشتیبانی
04 

0/35 8/2 00/1 3/3 31/1 

انتقال اطالعات پردازش  اشتباه در

و مبادی موشکی  یهاپایگاهشده به 

 باالدستی

 عملیات

03 

2/35 1 45/0 2 40/1 
دلیل هب بندیافشای اطالعات طبقه

 محای ناقص و نامناسب اطالعاتا

 امنیّت

 اطالعات
02 

35 1 0 2 1 
های عدم پشتیبانی از سوی یگان

 دلیل بعد مسافتههمجوار ب

حفاظت 

 فیزیکی
01 

0/31 0/0 33/1 30/3 40/2 
امل عو گزش جانوران موذی سمی

 بهداشتی
00 

1/30 0 41/0 35/3 40/2 
و تاسیسات  هامجهز نبودن ساختمان

 اعالم خطر هایسامانهبه 

 ایمنی کار
08 

0/38 8/2 30/0 42/1 40/2 
نیروی  کمبود نیروی خدماتی

 انسانی
00 
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 01 پشتیبانی وسائل نقلیه و ماشین آالت کمبودِ 32/2 35/2 13/0 0/2 3/38

3/30 2/2 02/0 30/2 1 
حفاظت  اسلحه و مهمات پاسداری کمبود

 فیزیکی
05 

0/31 1/1 32/0 40/2 42/2 
مواد  از کارافتادن سیستم سردخانة

 غذایی فاسدشدنی

عوامل 

 بهداشتی
03 

1/31 2/2 40/0 42/2 1 
حفاظت  سرقت اسلحه و مهمات

 فیزیکی
84 

1/32 1 20/0 40/2 45/2 
، اینبود تجهیزات مقابله با تک هسته

 ی، شیمیاییمیکروب

 ایمنی کار
83 

 82 ایمنی کار غیرکالیبره شدن تشعشعات راداری 30/2 20/3 01/2 8/0 3/32

 81 پشتیبانی اتمام ذخیره آب و مواد غذایی 38/3 1 58/8 48/2 32

34 5/2 80/1 35/3 1 
حفاظت  سرقت اموال منقول و غیر منقول

 فیزیکی
80 

 

نتایج حاصل از  یانگین امتیازات استفاده گردید واز م RFMEAویلیام فاین و  فنمطابق با 

به  دهیپرسشنامه بعد از وزن گانةی هشتهایک از حوزه آماری برای هر ةآزمون میانگین نمون

 گردید: هر عامل محاسبه هایمؤلفه نسبت تعداد

ریسک دارای شدت  11 ست کها ریسک( بیانگر آن نتایج مربوط به پرسشنامه اول)شدت

ریسک دارای شدت پیامد متوسط هستند. 38ریسک دارای شدت پیامد پایین و  2  وپیامد باال

 آماره ،مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس 3از طریق آزمون فریدمن هامؤلفه بندیقابلیت رتبه

 بنابراین ؛آمد به دست 444/4و سطح معناداری 81آزادی  با درجة 2/2228کای اسکوئر برابر 

ها مؤلفه بندیکامل با اولویت طوربهای فریدمن بر اساس میانگین رتبه ای حاصلهبندیاولویت

، ریسک شدتِ ةست در زمینا حاکی هابراساس میانگین امتیازات هماهنگ و منطبق بود. یافته

و کمترین ضریب  شترین میانگین را داردبیدرصد  31گروه تعمیر و نگهداری با ضریب اولویت 

 توانمیاست. بر این اساس  درصد 34با ضریب  پشتیبانیبوط به گروه اهمیت شدت ریسک مر

در صورت وقوع بیشترین شدت  ،تعمیر و نگهداری ةی زیرگروه حوزهاریسکنتیجه گرفت که 

ی مرتبط با تدارکات کمتر از هاریسکدارند و  پایگاه مأموریتاثر منفی را بر تداوم عملیات و 

                                                            
1 Friedman test 
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 گروه عملیات گذارند. سایر ضرایب اهمیت عبارتند از:برجای میاثر مخرب و منفی  هاسایر حوزه

 امنیّت، درصد 32، حفاظت فیزیکیدرصد32، نیروی انسانیدرصد32، ایمنی کاردرصد38

 درصد. 33و عوامل بهداشتیدرصد  33اطالعات

 مخاطره 30حاکی از آن است که  ریسک( )احتمال وقوع نتایج مربوط به پرسشنامه دوم

مخاطره دارای احتمال  35 مخاطره دارای احتمال وقوع پایین و 24 ،ل وقوع باالدارای احتما

از طریق آزمون فریدمن مورد بررسی قرار  هامؤلفه بندیباشند. قابلیت رتبهمی وقوع متوسط

و سطح  81آزادی  ةبا درج 8/2413 گرفت. بر این اساس آماره کای اسکوئر برابر

 طوربهای فریدمن بر اساس میانگین رتبه هابندیاولویت براینبنا ؛آمد به دست 444/4معناداری

 ةدر زمین بر اساس میانگین امتیازات هماهنگ و منطبق بود. هامؤلفه بندیکامل با اولویت

ب متعلق به گروه نیروی انسانی با ضری هاریسکبیشترین احتمال وقوع  ،احتمال وقوع ریسک

 است؛درصد  5وقوع متعلق به گروه ایمنی با ضریب اهمیتو کمترین احتمال درصد  30یت اهم

ایمنی  ةدر حوز اما ،ندتکرارپذیرتر هاریسکنیروی انسانی از سایر ة ی حوزهای ریسکبه عبارت

گروه  است. سایر ضرایب اولویت عبارتند از: هاکمتر از سایر حوزه هاکار احتمال وقوع ریسک

، حفاظت درصد 31، عوامل بهداشتیدرصد30رینگهدا و ، تعمیردرصد30اطالعات امنیّت

 درصد. 33، عملیاتدرصد 32پشتیبانی، درصد 32فیزیکی

 12ست که تعداد ا ریسک( بیانگر این سوم )ضریب تعیین ةاز پرسشنام حاصلنتایج 

مخاطره نیز دارای ضریب تعیین متوسط و هیچ  22مخاطره دارای ضریب تعیین باال، 

چقدر ضریب  ست که هرا این نکته ضروری بیانپایین نیست.  دارای ضریب تعیین ایمخاطره

تر شناسایی و پاسخگویی مناسب به ریسک دشوارتر و غیرممکن ،تعیین یک مؤلفه باالتر باشد

این  از طریق آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفت. بر هامؤلفه بندیخواهد بود. قابلیت رتبه

 به دست 444/4و سطح معناداری 81 آزادی ةبا درج 8/2212آماره کای اسکوئر برابر  ،اساس

ای فریدمن در این پرسشنامه نیز با بر اساس میانگین رتبه بندیاولویت بنابراین ؛آمد

ضریب تعیین  بندیبود. از نظر اولویتمیانگین امتیازات هماهنگ بر اساس  هامؤلفه بندیاولویت

کمترین ضرایب  درصد و 30اطالعات با ضریب تامنیّریسک، باالترین ضرایب مربوط به گروه 

ی هادیگر کشف و شناسایی ریسک به عبارت. باشدمیدرصد  33مربوط به حفاظت فیزیکی با 

بوده و زمان عامل مهمی در ارائه پاسخ مناسب  هااطالعات دشوارتر از سایر حوزه امنیّت حوزة

روش کشف و شناسایی مؤثرتر و حفاظت فیزیکی  ةی حوزهاکه ریسک در حالی ؛ستهاآن به
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. سایر باشدمی نیز در دسترس هاآن تری داشته و زمان کافی برای ارائه پاسخ مقتضی بهساده

 31، عوامل بهداشتیدرصد 31، تعمیر و نگهداریدرصد 31پشتیبانیضرایب عبارتند از: گروه 

 .درصد 32، عملیاتدرصد 32، نیروی انسانیدرصد 32، ایمنی کاردرصد

 به دست از ادغام ضرایب مربوط به شدت ریسک و احتمال وقوع ریسک Rریسک ةنمر

عوامل  بندیاولویت ،هر ریسک و مشخص شدن نمرة ید. بعد از ادغام ضرایب مربوطآمی

آمد: بر این اساس گروه تعمیر و نگهداری با ضریب  به دستریسک  ةگانه بر اساس نمرهشت

ریسک  قابلیتکمترین  درصد 5و گروه ایمنی با ضریب  ریسک قابلیتدارای باالترین درصد  35

 امنیّت، درصد 30عملیات  ،درصد 38را دارا هستند. سایر ضرایب عبارتند از: گروه نیروی انسانی

 .درصد 3پشتیبانی، درصد 33، حفاظت فیزیکیدرصد 33، عوامل بهداشتیدرصد 31اطالعات 

پدافند این نتیجه  یهاپایگاهی هاکریسگانه هشتدر سطح عوامل  RPNاز نظر  در نهایت

سازترین حوزه در بحران درصد 24که گروه تعمیر و نگهداری با ضریب اولویت  شودمیاستنباط 

درصد  38 سپس گروه مدیریت نیروی انسانی با ضریب است؛ی پدافندی هاپایگاهتداوم عملیات 

عوامل بهداشتی  درصد، 32قرار دارند. گروه عملیات درصد 30اطالعات با ضریب امنیّتو 

و ایمنی کار هر کدام  در حد متوسط و گروه حفاظت فیزیکی درصد 34 پشتیبانیو  درصد33

 اند:را در خود جای داده هاریسک ترینکم بحران درصد 3با ضریب اولویت 

 ریسک RPN برحسب هاگروه ریسک بندیاولویت: 5جدول

 ضریب اولویت تعداد گویه RPN هاگروه

 24/4 1 11/03 و نگهداری یرتعم

 38/4 0 13/13 نیروی انسانی

 30/4 1 53/25 اطالعات امنیّت

 32/4 1 51/28 عملیات

 33/4 0 58/22 عوامل بهداشتی

 34/4 1 10/24 پشتیبانی

 43/4 1 32/33 حفاظت فیزیکی

 43/4 1 58/35 ایمنی کار
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 پدافند کدامند؟ پایگاهد در ی موجوهاریسکمهمترین عامل بحرانی شدن  :3سؤال فرعی

 دارد.  RPNبا  : شدت ریسک رابطه معناداری3فرضیه

سطح  و 853/4 ریسک برابر با تأثیرو شدت  RPNضریب همبستگی پیرسون بین 

 افزایش دهدمیقرار گرفت. نتایج نشان  تأییدمورد  ةفرضی از این رو است؛ 444/4معناداری

 مخاطره آفرینی دارد. قابلیتتی با افزایش معنادار مثب ةرابط هاریسک تأثیرشدت 

 ریسک پیامد شدت و RPN بین پیرسون همبستگی ضریب :6جدول 

 RPN معناداری 

 X 853/4 444/4شدت پیامد

 دارد. RPNمعناداری با  ة: احتمال وقوع رابط2فرضیه

سطح  و085/4 و احتمال وقوع ریسک برابربا RPNضریب همبستگی پیرسون بین 

قرار گرفت. افزایش در احتمال وقوع  تأییدفرضیه مذکور مورد  است. از این رو 444/4 معناداری

 .شودمی مخاطره آفرینی قابلیتموجب افزایش معنادار مثبت در 

 ریسک وقوع احتمال و RPN بین پیرسون همبستگی ضریب :7جدول

 RPN معناداری 

 Y 085/4 444/4احتمال وقوع

 دارد. RPNمعناداری با  رابطه تعیین : ضریب1فرضیه

 و سطح معناداری 281/4و ضریب تعیین برابر  RPNبین  ضریب همبستگی پیرسون 

رات ضریب تعیین دیگر تغیی به عبارت تأیید نشد؛ مذکور فرضیه بنابراین. است 400/4برابر 

 شود.نمی مخاطره آفرینی قابلیتموجب تغییرات معناداری در مقدار  هاریسک

 ریسک تعیین ضریب و RPN بین پیرسون مبستگیه ضریب :8جدول

 RPN معناداری 

 Z 281/4 400/4ضریب تعیین
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ریسک نیز همبستگی باالیی  ةبا احتمال وقوع باالترین همبستگی و با درج RPNدر نتیجه 

 دارد ولی با ضریب تعیین همبستگی معناداری ندارد.

که  شودمیرت گرفته مشاهده تحلیل رگرسیون چندگانه: بر اساس تحلیل رگرسیون صو

را بر بحرانی شدن ریسک دارد. در واقع یک واحد کاهش در  تأثیراحتمال وقوع بیشترین 

 :شودمیریسک  RPNواحد در  111/4کاهشی به اندازه  احتمال وقوع ریسک باعث

 چندگانه رگرسیون تحلیل :9جدول 

 سطح معناداری BETA T خطای معیار B متغیر

 444/4 332/31 815/4 032/4 823/5 تأثیرشدت 

 444/4 011/33 111/4 002/4 058/32 احتمال وقوع

 444/4 431/34 040/4 108/4 131/1 ضریب تعیین

 

 ی بحرانی کدامند؟ها: ریسک2سوال فرعی 

بر این  ی بحرانی در جدول ذیل آورده شده است.هاریسک برای ریسک ةو نمر RPNمقادیر 

 به عنواناست  14بیشتر از  هاآن  RPNو  34بیشتر از  هاآن سکری ةریسک که نمر 34اساس 

 اند:بحرانی انتخاب شده یهاریسک

 بحرانی یهاریسک :11جدول

RPN ردیف حوزه ریسک بحرانی 

3/11 
ی عملیاتی جهت جلوگیری از آسیب هاخاموش کردن سامانه

 رعد و برق

تعمیر و 

 نگهداری
3 

 و تلفنی سیمیبقطع کلیه خطوط ارتباطی  2/13
تعمیر و 

 نگهداری
2 

 1 نیروی انسانی کمبود نیروی متخصص عملیاتی 0/04

 0 عملیات اشتباه در کشف و شناسایی اهداف متخاصم پروازی 0/03

 همزمان طوربهقطع برق سراسری و برق نیروگاه داخلی  04
تعمیر و 

 نگهداری
8 

 0 نسانینیروی ا کمبود نیروی متخصص تعمیر و نگهداری 3/15
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RPN ردیف حوزه ریسک بحرانی 

0/15 
ی جاسوسی و هااز طریق ماهواره بندیافشای اطالعات طبقه

 عکسبرداری

 امنیّت

 اطالعات
1 

15 
و  سیمبیشده از طریق مکالمات  بندیافشای اطالعات طبقه

 تلفنی

 امنیّت

 اطالعات
5 

 ی پزشکیهاعدم دسترسی به فوریت 0/10
عوامل 

 بهداشتی
3 

 ی راداری عملیاتهات سامانهو تجهیزا هادستگاهخرابی  3/10
تعمیر و 

 نگهداری
34 

مورد مربوط  2وط به عامل تعمیر و نگهداری و مورد مرب 0تعداد  ،ده ریسک بحرانی از این

عملیات و یک  ةاطالعاتی، یک مورد از حوز ةدو مورد متعلق به حوز به نیروی انسانی هستند.

 عوامل بهداشتی هستند. ةمورد نیز از حوز

 
 یبحران یهاسکیر : 1ارنمود
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 بحث و تحلیل

با هدف  های مکرر سامانههامهمترین ریسک در زمینه توقف عملیات، خاموشی -3

نوع  به دلیل یاد شده یهاپایگاهاست.  RPN=10 با هاآن جلوگیری از آسیب رعد و برق به

دارند و  قرار یشرایط آب و هوایی ناپایدارعملکرد عموما در ارتفاعات کوهستانی مستقرند و در 

برای جلوگیری از آسیب به تجهیزات اند؛ رعدوبرق مواجه ةبا پدید پیدرپیها در تمام ماه

های گیرنده و از آنتن هاآن الکترونیک و جداسازی هایسامانهاس ناچار به خاموش کردن حسّ

اس ی حسّهارر موجب آسیب سامانهی مکهادر همین راستا بروز صاعقه شوند.فرستنده می

همراه نوسانات ه شوند و این مسئله بهای ارتباطی نیز میمخابراتی و تجهیزات درون ماکس

قطع مکرر خطوط ارتباطی و  د باعثتوانمیتداخل امواج و...  شعشعات راداری و کیهانی،جوی، ت

دومین ریسک بحرانی با ) یدرا مختل نما پایگاهشده، جریان اطالعاتی و عملیات عادی  سیمبی

RPN=13) . 

کمبود نیروی  و RPN=04کمبود نیروی متخصص عملیاتی با  ،براساس نتایج تحقیق -2

ساز در بحران ةترتیب سومین و ششمین مخاطره ب RPN=13متخصص تعمیر و نگهداری با 

ایی و تشکیل اند. با توجه به تفکیک پدافند از نیروی هوپدافندی یهاپایگاهتداوم فعالیت 

گانه طی یک نیروی نوپا، مستقل و متمرکز در کنار نیروهای سه به عنوان ،قرارگاه پدافند هوایی

مدیریتی، اداری و عملیاتی است و  نظامحال تعریف و تثبیت  سال اخیر، این نیرو هنوز در چند

های تعدیل مدیریت منابع انسانی نیز در حال آزمون و خطا بر روی سیاست ةبالطبع در زمین

گرایی است. کاهش ایو حرفه سازیسوی سبکه شغلی، حرکت ب هایمتسِنیرو، کاهش 

با نسبت مشابه و بدون مطالعات نیازسنجی  هاتخصصسازمانی در همه واحدها و  هایسِمت

 .شودمیاس ی حسّهاتخصصخصوص در ه نیروی انسانی ب تأمینقطعا موجب بروز نابسامانی در 

، افشای اطالعات RPN=02کشف و شناسایی اهداف متخاصم پروازی با  اشتباه در -1

از طریق  بندیو تلفنی و افشای اطالعات طبقه سیمبیشده از طریق مکالمات  بندیطبقه

چهارمین،  به عنوان ترتیبه ب RPN=15ی جاسوسی و عکسبرداری هرکدام با هاماهواره

بیانگر لزوم توجه کافی به انگیزش و  ،پدافند یهاپایگاه ساز درمؤلفه بحران هفتمین و هشتمین

خدمت کارکنان قدیمی در کنار آموزش بدو خدمت کارکنان جدیدالورود و تداوم آموزش حین 

 رسانیوزقیقاتی جهت طراحی، ساخت، خرید و بری علمی و تحهابرداری از فرصتبهره
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العاده های فوقستند. امروزه حِسگراوری در دنیا هراداری همگام با تغییرات سریع فن هایسامانه

نه فقط بر مبنای دید چشمی بلکه  ،و پروازهای شناسایی ایجاسوسی ماهواره هایسامانهظریف 

ترین میزان انتشار شیمیایی، حرارتی، ارتعاشی، امواج الکتریکی، الکترونیکی، بر اساس کوچک

کشور هدف قادر به کشف و شناسایی صوتی، رادیویی، رادیو اکتیو، مغناطیسی و ... از تاسیسات 

، هافعالیتاس غیرنظامی و نظامی، استعداد نیروها، تجهیزات، تسلیحات، نوع ی حسّهامکان

 هستند.  از فواصل دور و بدون نیاز به برخورد نزدیک هاترددها، ارزیابی عملکردها و قابلیت ةنحو

برق سراسری و مشکالت تعمیر و برق از شبکه  تأمینباالی  ةبا توجه به مسافت و هزین -0

و  نموده خودکفا عمل به صورتاغلب برق  تأمینپدافندی در  یهاپایگاه ،نگهداری مربوط به آن

حال قطع همزمان کنند. با اینسیستم پشتیبان استفاده می به عنواناز شبکه برق سراسری 

پنجمین ریسک بحرانی  نبه عنوابرق سراسری و برق نیروگاه داخلی، در عین احتمال وقوع کم، 

ی ناخواسته در هادهنده میزان شدت پیامد باالی این مؤلفه بر خاموشینشان RPN=04با 

 پدافند است. هایسامانه

نهمین ریسک بحرانی  به عنوان RPN=0/10های پزشکی با به فوریتنداشتن دسترسی  -8

نگر کمبود تجهیزات اولیه اورژانسی پدافند ناشی از فاصله زیاد با مراکز درمانی و بیا یهاپایگاه

 ترینبزرگکه  شودمیتوجهی به این امر موجب به خطر افتادن جان کارکنان بی در محل است.

 روند.یک سازمان نظامی بشمار می ةسرمای

 RPN=10ی راداری عملیات با هاو تجهیزات سامانه هادستگاهطبق نتایج تحقیق خرابی  -0

د موجب توقف رهگیری و اختالل در توانمیکه در صورت وقوع  آخرین ریسک بحرانی است

 شناسایی اهداف متخاصم گردد.

 گیرینتیجه

 یهاپایگاهی مؤثر بر تداوم عملیات در هاریسک بندیاین تحقیق با هدف شناسایی و اولویت

ه ی راداری و شناسایی الکترونیک بر رصد لحظهاپدافند صورت گرفت. اهمیت راهبردی سامانه

و اقدام  موقع و دقیق اطالعات، هماهنگی منسجمه روزی، تحلیل ببه لحظه، هوشیاری شبانه

و  هاریسکآبی استوار است. باید  ةدستانه برای حفظ تمامیت ارضی، حریم هوایی و گسترپیش

گیرند با مقیاس ثانیه سنجش مدنظر قرار می هاپایگاهمخاطراتی که در مورد تداوم عملیات این 

حتی برای چند ثانیه  هاپایگاهی راداری در این هاد. توقف عملیات و خاموشی سامانهشون
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یا  مقابل نفوذ، تجسس و وسیعی از مرزهای کشور در بخشِ دفاع ماندنبی د موجبتوانمی

سرعت پروازی شود. در این تحقیق  خصوص تهدیدات پره ب ،حمالت احتمالی نیروهای متخاصم

 RFMEA فنبا استفاده از  بودند هافعالیتبالقوه بر استمرار و توقف  یرتأثریسک که دارای  80

 قابلیتریسک دارای 34قرار گرفتند و بندیویلیام فاین مورد شناسایی، ارزیابی و اولویت فنو 

باالتر مشخص شدند. همچنین مشخص گردید که احتمال وقوع ریسک با ضریب 

و ضریب تعیین با ضریب همبستگی  هاریسکن بیشترین اثر را در بحرانی شد 4608همبستگی

ی مطرح در هاریسکرا دارد. این مسئله بیانگر این موضوع است که  تأثیرکمترین  46281

بلکه بیشتر  ،هاآن خاطر ناتوانی در کشف و کمبود زمان پاسخ دهی بههنه ب ،پدافندی یهاپایگاه

رغم اینکه رسند. به عبارت دیگر علیمیبه وضعیت بحران  هاآن عدم اهتمام برای رفع به دلیل

 به دلیلاغلب  امّا، باشدمینیز فراهم  هاآن شوند و موقعیت رفعبه آسانی کشف می هاریسک

رسند. این مسئله را می سازیمکرر رخ داده و به مرز بحران طوربه، هاآن به رفع یتوجهبی

 مشاهده نمود.  RPN در باال بودن ضریب همبستگی احتمال وقوع و توانمی
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 پیشنهادها

ممکن مربوط به هر ریسک  با کمک نظر خبرگان پیشنهادهای ،ی پاسخهاراهبردرای یافتن ب

 اقدام نمود. هاآن بحرانی تعیین شد تا بتوان برای رفع یا کاهش

برای مقابله با  ،ی فنی و مهندسی موجودهاالف: انجام تحقیقات علمی و استفاده از ظرفیت

روزرسانی بِ -3نگهداری و کاهش چشمگیر تعطیلی عملیات از طریق:  ی گروه تعمیر وهاریسک

محافظ در برابر  (RADOMEهای)و ریدوم هاروکشتهیه و نصب  -2 ؛برقگیر هایسامانه

از  ایی دورههاانجام بازرسی -0 ؛هاupsبرق اضطراری و  هایسامانهاستقرار  -1صاعقه؛ 

سرویس منظم ژنراتورهای  -8؛ قبل از توقف اساسی کار هاآن یوبع سازیو برطرف هاسامانه

در مورد  ایهماهنگی با ادارات برق منطقه -1 ؛ی جایگزینهابینی ژنراتورپیش -0 برق؛

کافی از قطعات  ةایجاد ذخیر -5 ؛هارسانی قبل از قطع برق و کاهش میزان خاموشیاطالع

 یر و نگهداری.نیروی انسانی متخصص تعم تأمین -3یدکی و 

با هدف کاستن از میزان ترک  گروه نیروی انسانی هایبرای مقابله با ریسک پیشنهادها -ب

 یهاپایگاهنیروهای صف در  تأمینتوجه به  -3 کارکنان: دمت، نارضایتی شغلی و غیبتخ

نیازهای زیستی و رفاهی و ایجاد  تأمین -2 سیگنت با انجام مطالعات نیازسنجی؛راداری و 

 و کاهش تبعات سختی کار.  هامزایا و فوق العاده عادالنة قتحقّ -1 ؛کان ارتقای شغلیام

      ؛تأمین شود ارتباطات ةشبکامنیت  -3 :شودمیاطالعات پیشنهاد  امنیّتدر گروه  -ج

قدیمی استتار و اخفا مورد  یهاروش -1؛ شود بندیرمزکننده اطالعات طبقه یهادستگاه -2

 گرفته شوند.کاربهشناسایی و  نوین،تجهیزات  -0و  گیردقرار  بازبینی

کادر  تأمیننسبت به  فرماندهان پایگاه -3 :شودمیدر گروه عوامل بهداشتی پیشنهاد  -د

 فرماندهان پایگاه -2 ؛اقدام کنند اورژانسپزشکی و آمبوالنس مجهز به تجهیزات 

زمان  از اتالفِ مواقع اضطراریتا در ند تهیه کنبرای مواقع اضطرار  ی رای مشخصهادستورالعمل

 جلوگیری شود.
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 فهرست منابع

با نگرش  نظامی کشور هایسازمانعوامل مؤثر بر چابکسازی »(، 3134داوود، ) آقامحمدی، -3

 ،34تابستان ،00شماره ،33سال، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک ،«به تهدیدات آینده

 .55تا 01ص

 (tseچارچوب مدیریت ریسک بورس اوراق بهادار تهران)، (تابی)، تهرانبورس اوراق بهادار  -2

 .جابی ،جلد اول ،چارچوب یکپارچه، مدیریت ریسک

مدیریت »(، 3132، )محمدرضا ؛ موحدی صفت،سیدمحمدرضا پورصادق، ناصر؛ فرشچی، -1

فصلنامه  ،«های نظامی و ارائه یک الگوی ارزیابی مبتنی بر نظریه بازیهاریسک در محیط

 .00تا  3ص  ،32پاییز  ،3، سال سیزدهم، شماره مدیریت نظامی

فرماندهی و کنترل به عنوان عامل  ةسامان»(، 3150، )حقیری، علی اصغر؛ ستاریخواه، علی -0

، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی ،«برترساز در نیروهای مسلح

 .355تا  301ص  ،20-21شماره

ی هاشناختی ویژگیبررسی جامعه»(، 3151، )زاده، مراد؛ جهانگیرزاده، منصورساکی -8

تا  323ص  ،14شماره  ،مدیریت نظامی فصلنامه ،«توانمندی ارتش آن بر تأثیرفرماندهان و 

384. 

ی پروژه با استفاده هاارزیابی و تحلیل ریسک» (،3134) ،ای، احسانعالم تبریز، اکبر؛ حمزه -0

فصلنامه  ،«RFMEA فنو  PMBOK رویکرد تلفیقی مدیریت ریسک استاندارد از

 .33تا  3ص ، 3134زمستان  ،21، سال نهم، شمارهمطالعات مدیریت صنعتی

بررسی »(، 3131)، ؛ بازیاری، حسینکلهر، اصغر محمد رسول؛ ،حشمتی ؛محمد مهدی، -1

 ،فصلنامه مدیریت نظامی ،«(ع)ی افسران دانشگاه افسری امام علیپذیری مالمیزان ریسک
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