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 چكیده

یی به اسخگوریسک یکی از عوامل مهم ایجاد تاخیرهای زمانی و ضررهای مالی در پروژه است. به همین دلیل پ
ک و ریس شودویی، ریسک به طور کامل برطرف نمیریسک یک بخش مهم در مدیریت پروژه است. گاهی پس از پاسخگ

تی صورت یزی شود. اگر این پاسخگویی به درسربرنامهآید که باید برای پاسخگویی به آن هم ای به وجود مییهثانو
یزی ربرنامهشود. در این پژوهش مدل جدیدی جهت یموژه ها و تاخیر در اتمام زمان پرینههزنگیرد، خود باعث افزایش 

ان شنهادی بیپجی مدل ردد. در پایان، یک مثال عددی برای اعتبار سنگاولیه و ثانویه ارائه می هایپاسخگویی به ریسک
ورده شده ی الی و هوانگ حل شده و نتایج نهایی آن آیافتهتوسعهشده است. این مدل پیشنهادی با استفاده از روش 

 است.

 روش الی و هوانگ ریزی ریاضی؛ثانویه؛ تاخیر زمانی؛ پاسخگویی ریسک؛ برنامه: ریسک کلیدی کلمات

 مقدمه -1

روژه هداف پایرقطعی است که باعث ضرر مالی یا خرابی شده و به علت اینکه اثراتی بر غریسک پروژه یک رخداد 

. [1] ستاشده رفته ی، هزینه و کیفیت داشته است، به عنوان یک تهدید در مدیریت پروژه در نظر گبندزمانهمچون 

عیف با جرای ضت فرایند مدیریت پروژه تاثیر نگذارند اما در نهایت به شکل اها بر کیفیاگرچه ممکن است ریسک

-حله است: برنامهمر 3کنند. به طور کلی مدیریت ریسک برمبنای ها و تاخیرهای زمانی نمود پیدا میافزایش هزینه

. شودگفته میها یسکرشناسایی ریسک به فرایند شناخت و مستند کردن  .ریزی، شناسایی، تحلیل و پاسخگویی

 .شوده میگفتهای شناسایی شده بندی ریسکهای شناسایی شده، اولویتی ارزیابی ریسک به بررسی ریسکمرحله

حتمال  در مورد اینکه چگونه ا وده ها استفاده کریلتحلاز  آمده به دستها از اطالعات برای پاسخگویی به ریسک

به  کند. پاسخگویی ریسک مربوطیمگیری یمتصم ؛مناسب افزایش یابدی ینههزتکمیل پروژه در زمان تعیین شده با 

ء مهم در پاسخگویی ریسک پروژه یک جز[. 2] ها برای کاهش اثر ریسک استایجاد، انتخاب و اجرای استراتژی

-امل استراتژیهای پاسخگویی ریسک ش. استراتژی[3] کندمدیریت ریسک پروژه است که موفقیت پروژه را تضمین می

ظر ا در نبها شود که مدیران پروژههایی همچون پرهیز از ریسک، کاهش ریسک، انتقال ریسک و پذیرش ریسک می

عموال به حاضر م در مقاالتکنند. ای یاد شده را انتخاب میهاز استراتژی یداشتن اهداف و شرایط مختلف پروژه یک

س از حل واقعی پ در صورتی که در دنیای ؛انددانستهه های اولیه بسنده کرده و معضل را حل شدپاسخگویی به ریسک

  [.4]شود یند که ریسک ثانویه گفته میآهای دیگری به وجود میها، ریسکو پاسخگویی به ریسک

های پروژه ارائه شده است. مدل یسکرسازی جهت انتخاب پاسخگویی مناسب برای ینهبهدر این پژوهش یک مدل 
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ی مدل شامل حداقل هاهدفارائه شده دو معیار اصلی پروژه یعنی زمان و هزینه را همزمان مد نظر قرار داده است. 

ها موجب هایی است که ریسکست که به معنای حداقل کردن تاخیرکردن هزینه کل و حداقل کردن زمان کل پروژه ا

 شوند. آن می

خش ، در بان مسئله و ارائه مدلم مرور ادبیات، بخش سوم بیبخش تنظیم شده است، بخش دواین پژوهش در شش  

 شده است. های آتی در بخش آخر ارائه یشنهادپگیری و نتیجهدر بخش پنجم نتایج مدل و  چهارم مثال عددی،

 مرور ادبیات -2

موثرترین ابتدا اند. عمل کرده PMBOKگانه فرایند مدیریت ریسک براساس مراحل شش [5] غفاری و همکاران

سپس برای تحلیل کمی از مدل خطی فازی  ؛بندی کردهای را اولویتهای مجازی پروژهفاکتورهای ریسک در تیم

ریزی خطی از یک برنامه [4] فرد و خاکزارسوفی بودجه است.های زمان و اند. این مدل شامل محدودیتاستفاده کرده

اند. در این مطالعه چندین عنصر حیاتی همچون استفاده کردهی انتخاب ریسک مناسب پیوسته برای حل یک مسئله

زمان و کیفیت ، . در این پژوهشانددر نظر گرفته شدههزینه، زمانبندی پروژه، کیفیت پروژه و دیگر اهداف پیوسته 

استفاده  برای حل مدل 1اند و از روش زیمرمنها برای هر فعالیت با عدم قطعیت ذخیره شدهگوییتوسط اجرای پاسخ

 .شده است

اند. در این مدل به هر گویی استفاده کردهیافته برای انتخاب استراتژی پاسختوسعهی از یک مدل بهینه [6]ژانگ و فن 

سه عامل اساسی )هزینه، زمان و کیفیت( توجه شده است. اگر مدیران نتوانستند از طریق مدل به حل بهینه دست 

گیرد تا به نتیجه صورت می 2برمبنای یک فرایند تکرارشونده، بین هر سه عامل موازنه یابند، با استفاده از یک الگو،

-هدف این مدل حداقل اند.سازی ارائه دادهبا توجه به ریسک ثانویه، یک مدل بهینه [7]دلخواه دست یابند. ژو و ژانگ 

گویی ریسک همراه با زودترین خهای زمان است. با حل مدل یک مجموعه پاستحت محدودیت های ریسککردن هزینه

ریزی برای رخدادهای غیرمنتظره، یک روش برنامه [8]علی ناجی و حسینآید. ع برای هر فعالیت به دست میزمان شرو

گویی موفق به ریسک برای انتخاب بهترین گویی ریسک و پاسخکنترل شرایط غیرقطعی، شناسایی دالیل شکست پاسخ

سازی و بهینه 3ایالگوریتم جستجوی جاذبهبرای انتخاب استراتژی مناسب ها در پژوهش آناند. استراتژی ارائه داده

 ای بهتر است. ریتم جستجوی جاذبهدهند الگوکه نتایج نشان می استفاده شده 4ازدحام ذرات

 بیان مسئله -3

به طور  هاسکنویه است. ریهای اولیه و ثامدل اصلی این پژوهش برای تعیین استراتژی پاسخگویی مناسب به ریسک

 در این پژوهش دهد.پروژه را تحت تاثیر قرار می کلی مواردی همچون زمان، هزینه و کیفیت مورد قبول برای انجام یک

ف حداقل ه با هدکای است سازی تاخیرها، خود نیازمند هزینهما حداقلسازی در نظر گرفته شده است ادو هدف حداقل

ابند. یمی فزایشادهیم ضررهای مالی طور که میزان تاخیرها را کاهش میهمان. تقابل هستندکردن ضررهای مالی در 

 مدلین اارد. مدل پیشنهادی بر انتخاب مناسب پاسخگویی و بهینه سازی ضررهای مالی و تاخیرهای زمانی تمرکز د

یند آوجود می ی اولیه بههاخگویی به ریسکای که پس از پاسها ثانویهریسکها به فعالیت عالوه بر توجه به توالی انجام

رهای اهش ضرکمدل بهینه سازی برای شناسایی پاسخگویی بهینه، کاهش تاخیرهای زمانی بهینه و توجه دارد. این 

 است.مالی ایجاد شده است. در ادامه پارامترها و متغیرهای استفاده شده در مدل معرفی شده 

                                                           
1  Zimmermann method 

off –Trade  2 

3 Gravitational Search Algorithm 
4 Particle Swarm 
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 مدل ریاضی  -1. 3

 های مدل:مجموعه

N: هافعالیت 

L: هاریسک 

K: هاپاسخگویی 

T: فعالیت انجام شروع زمان مجموعه 

 :پارامترهای مدل

𝑄𝑖𝑙
𝑐𝑜𝑠𝑡 یریسک اولیه اثر بر انتظار مورد مالی ضرر l فعالیت در ام i ام 

𝑄𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡 یثانویه ریسک اثر بر انتظار مورد مالی ضرر l در فعالیت  امi  ام 

𝐶𝑖𝑙𝑘
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 پاسخگویی   اجرای هزینهk اولیه  ریسک به امl  ام در فعالیتi ام 

𝐶𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 پاسخگویی اجرای هزینهk ثانویه ریسک به امl   ام در فعالیتI  ام 

𝐶𝑖
𝑐𝑟𝑎𝑠ℎ سازی فعالیت  فشرده هزینهi  ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑐𝑜𝑠𝑡 اولیه  پاسخگویی اجرای از پس هزینه تخمینی کاهشk  ام به ریسک اولیهl  ام در فعالیتi  ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡 ثانویه پاسخگویی اجرای از پس هزینه تخمینی کاهش k   ام به ریسک ثانویهl  ام در فعالیتi ام 

𝑄𝑖𝑙
𝑡𝑖𝑚𝑒 ریسک اثر بر انتظار مورد زمانی تاخیر l  ام در فعالیتi  ام 

𝑄𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒 ریسک از پس ثانویه ریسک اثر بر انتظار مورد زمانی تاخیر l  ام به ریسک ثانویهl  ام در فعالیتi ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑡𝑖𝑚𝑒 اولیه  پاسخگویی اجرای از پس زمان تخمینی کاهشk  ام به ریسک اولیهl  ام در فعالیتi ام 

𝑒𝑖𝑙𝑘
𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑒 ثانویه  پاسخگویی اجرای از پس زمان تخمینی کاهشk  ام به ریسک ثانویهl  ام در فعالیتi  ام 

𝑒𝑠𝑖 فعالیت شروع زمان زودترین i ام 

𝑙𝑠𝑖 فعالیت شروع زمان دیرترین i ام 

𝑑𝑖 فعالیت  انجام زمان مدتi ام 

 متغیرهای  مدل:

𝑄𝑖
 ام iهزینه ریسک فعالیت  میزان حداکثر ∗

𝑦𝑖 فعالیت  کاهش زمان حداکثرi ام 
𝑠𝑖 فعالیت  فشردگی زمانi ام  

𝑑𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 ریسک برای فعالیت  وقوع از حاصل زمانی تاخیر میزان i ام 

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑡𝑖𝑚𝑒  پاسخگوییk  ام به ریسک اولیهl  ام برای فعالیتi ام رخ بدهد یا خیر 

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒 پاسخگویی k ثانویه ریسک ام به l  ام برای فعالیتi  خیر یا بدهد ام رخ 

𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡  سازی متغیر خطی 
𝑆𝑋𝑖𝑡  سازی متغیر خطی 

 

 ها:توابع هدف و محدودیت

(1)  

 Min Z1= ∑ ∑ Q
il

cost

l ∈Rii∈N

- ∑ ∑ ∑ eilk
cost Yilk

time

k∈Ail ∈Rii∈N

+ ∑ ∑ ∑ cilk
action Yilk

time

k∈Ail ∈Rii∈N

 

+ ∑ ∑ ∑ Q
ilk

scostYilk
time- ∑ ∑ ∑ eilk

scost Yilk
stime

k∈Ail ∈Rii∈Nk∈Ail ∈Ri

+

i∈N

∑ ∑ ∑ Cilk
sactionYilk

stime+ 

k∈Ail ∈Rii∈N

∑ Ci
crashQ

i

i∈N

 

(2)    Min Z2= ∑ tXNt

t

                

Subject to: 

∑ Xit

lsi

t=esi

=1                                  ∀𝑖 ∈ 𝑁  (3)  
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 di
risk = ∑ Qil

time

l ∈Ri

- ∑ ∑ eilk
timeYilk

time

k∈Ail ∈Ri

+ ∑ ∑ Qilk
stimeYilk

time

k∈Ai

- ∑ ∑ eilk
stimeYilk

stime  

k∈Ai

   

l ∈Ril ∈Ri

 

 

∀𝑖 ∈ 𝑁 (4)  

 Qi
* ≥ ∑ Qil

cost

l ∈Ri

- ∑ ∑ eilk
costYilk

time

k∈Ail ∈Ri

+ ∑ ∑ Qilk
scostYilk

time

k∈Ai

- ∑ ∑ eilk
scostYilk

stime  

k∈Ai

  

l ∈Ril ∈Ri

 

 

∀𝑖 ∈ 𝑁 (5)  

∑ 𝑡𝑋𝑗𝑡

𝑙𝑠𝑗

𝑡=𝑒𝑠𝑗

≥ ∑ (𝑡 + 𝑑𝑖 + 𝑑𝑖
𝑟𝑖𝑠𝑘 − 𝑠𝑖)𝑋𝑖𝑡

𝑙𝑠𝑖

𝑡=𝑒𝑠𝑖

                                       ∀(𝑖, 𝑗)  ∈ 𝑝  (6)  

𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑀 ∗ 𝑋𝑖𝑡  (7)  
𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑑𝑖

𝑟𝑖𝑠𝑘  (8)  
𝑑𝑟𝑖𝑠𝑘𝑋𝑖𝑡 ≥ 𝑑𝑖

𝑟𝑖𝑠𝑘 − 𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑡)  (9)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≤  𝑀 ∗ 𝑋𝑖𝑡  (10)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑆𝑖  (11)  
𝑆𝑋𝑖𝑡 ≥ 𝑆𝑖 −  𝑀 ∗ (1 − 𝑋𝑖𝑡)  (12)  

𝑌𝑖𝑙𝑘
𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒  ≤ 𝑌𝑖𝑙𝑘

𝑡𝑖𝑚𝑒                            ∀𝑖 ∈ 𝑁, 𝑙 ∈ 𝑅𝑖 , 𝑘 ∈ 𝐴𝑖  (13)  

Xit ∈ {0,1}   (14)  

مالی بر  کل ضرر های کل پروژه است. در اولین بخش این تابع هدف، حداقل کردن هزینهاین مدل اولین تابع هدف

خگویی جرای پاسها بیان شده است. در دومین بخش کل کاهش تخمینی هزینه بر اثر افعالیت اثر وقوع ریسک اولیه

ر مده بر اثجود آریسک اولیه، در سومین بخش هزینه اجرای پاسخگویی ریسک اولیه در بخش چهارم نیز ضرر مالی به و

 هزینه بر خمینیش کاهش تای که در پی پاسخگویی ریسک اولیه ارائه شده است. در ادامه در پنجمین بخریسک ثانویه

هفتم  ر بخشداثر اجرای پاسخگویی ریسک ثانویه، در بخش ششم هزینه اجرای پاسخگویی ریسک ثانویه و در نهایت 

 رده است.کها را حداقل دوم این مدل، زمان اجرای فعالیتسازی را بیان کرده است. تابع هدف هزینه فشرده

اصل از رخداد ح( میزان تاخیر زمانی 4های پروژه است. محدودیت )تدهی فعالی( مربوط به تخصیص3محدودیت ) 

ها یها و پاسخگویت( حداکثر میزان تعیین شده بیشتر از هزینه اجرای فعالی5ریسک را نشان داده است. در محدودیت )

عالیت فزمان انجام  اباست که به معنای مجموع زمان شروع فعالیت  ها را نشان داده( توالی فعالیت6محدودیت ) باشد.

عدی فعالیت ب ن شروعآید، منهای زمان فشردگی کمتر از زمابا زمان انجام تاخیری که در اثر رخداد ریسک به وجود می

کند که ( تضمین می13محدودیت ) ( برای تبدیل مدل به مدل خطی استفاده شده است.12-7های )محدودیت است.

در نهایت  باشد. دهد که نیاز به پاسخگویی داشتهریسک ثانویه ای رخ نمی اگر پاسخگویی ریسک اولیه اتفاق نیفتد

 شود.ده میدهد یا خیر که با صفر و یک نشان دااست که هر فعالیت یا رخ می ی ایندهنده( نشان14مورد )

 مثال عددی -4

است که مدت  فعالیت اصلی 7در این بخش یک مثال عددی برای اعتبار سنجی مدل ارائه شده است. این مثال دارای 

نوع  7و  ه شدهریسک شناخت 5هر فعالیت دارای  است و فاقد هرگونه ریسک هستند. زمان فعالیت اول و آخر آن صفر

رر و ض مانیمیزان کاهش تاخیرزها اتژی پاسخگویی مناسب به ریسکبرای انتخاب استراستراتژی پاسخگویی است. 

ها یسکری زینههعبارتند از حداکثر میزان آیند ستفاده از مدل به دست می. مواردی که با اتخمین شده است مالی

 ندادن به ادن یاها، حداکثر زمان کاهش فعالیت و زمان فشردگی هر فعالیت و همینطور انتخاب پاسخ دبرای فعالیت

 ارائه شده است. 1ی این مسئله در جدول اطالعات اولیه .های فعالیت استریسک
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 یی مثال عدداطالعات اولیه: 1جدول 

کاهش تخمینی 

تاخیر زمانی بر اثر 

 پاسخگویی ثانویه

(1،2،3،4،5،6،7) 

کاهش تخمینی 

تاخیر زمانی بر اثر 

 پاسخگویی ثانویه

(1،2،3،4،5،6،7) 

تاخیر زمانی 

 ریسک ثانویه

(1،2،3،4،5،6،7) 

تاخیر زمانی 

 ریسک اولیه

(1،2،3،4،5) 

تخمینی کاهش 

هزینه بر اثر 

 پاسخگویی ثانویه

(1،2،3،4،5،6،7) 

کاهش تخمینی 

هزینه بر اثر 

 پاسخگویی  اولیه

(1،2،3،4،5،6،7) 

هزینه ریسک 

 ثانویه

(1،2،3،4،5،6،7) 

 هزینه ریسک اولیه

(1،2،3،4،5) 

ان
زم

ن 
ری

رت
دی

ت 
الی

فع
ع 

رو
ش

ان 
زم

ن 
ری

دت
زو

 

ت
الی

فع
ع 

رو
ش

 

ک
یس

ر
ت 

الی
فع

 

(1،0،0،1،0،1،0) (2،3،2،4،3،2،3) (2،1،0،2،0،1،2) 

(9،7،6،5،5) 

(2،1،2،2،2،1،0) (5،6،3،2،6،4،6) (4،5،3،4،3،5،3) 

(9،10،7،12،8) 16 0 

1 

2 

(0،1،1،0،1،0،1) (3،2،4،3،2،4،2) (0،2،2،1،1،2،0) (2،0،1،1،0،2،1) (4،5،4،3،2،4،5) (5،3،4،5،5،4،5) 2 

(1،0،1،0،1،0،1) (4،3،2،4،4،2،3) (1،2،1،0،2،0،2) (1،2،0،0،1،2،1) (3،4،0،2،0،1،0) (3،4،5،4،3،5،4) 3 

(0،1،0،1،0،1،0) (2،2،3،4،2،3،4) (0،1،2،1،0،1،2) (0،1،2،0،2،1،2) (1،4،3،5،1،6،2) (4،5،3،5،3،4،5) 4 

(1،1،1،0،0،0،1) (4،3،2،3،4،2،3) (1،2،2،2،2،2،1) (2،0،0،1،2،2،0) (4،2،1،0،4،5،3) (4،3،3،5،5،3،3) 5 

(0،0،0،1،1،1،0) (4،2،2،3،2،2،3) (1،0،2،0،1،2،0) 

(5،5،9،6،7) 

(1،2،2،1،2،1،0) (6،3،3،4،6،5،4) (3،3،5،5،3،4،3) 

(8،7،10،9،7) 18 0 

1 

3 

(1،0،0،1،1،0،1) (3،2،2،4،4،3،3) (0،1،1،2،1،1،2) (0،1،2،1،2،0،2) (0،2،4،6،5،2،6) (5،4،5،3،5،5،3) 2 

(0،1،1،0،0،1،1) (2،3،4،4،2،2،3) (1،0،1،1،2،0،2) (2،0،2،1،0،0،0) (3،6،4،2،3،2،5) (3،5،3،3،3،4،5) 3 

(1،0،0،1،1،0،1) (3،2،4،2،2،3،2) (0،2،1،0،1،2،1) (1،0،2،0،1،2،0) (1،6،1،4،6،1،6) (5،3،4،3،4،5،5) 4 

(0،1،0،1،1،0،0) (2،3،3،2،4،4،3) (1،2،0،1،0،2،1) (0،2،1،1،2،0،2) (4،2،6،6،6،6،4) (4،3،6،3،6،4،5) 5 

(1،0،0،1،0،1،0) (2،4،2،2،3،2،4) (2،0،2،1،2،1،0) 

(5،6،8،9،7) 

(2،0،2،2،0،1،1) (6،5،0،2،6،3،5) (3،5،6،4،3،5،4) 

(10،7،9،8،11) 35 20 

1 

4 

(0،1،1،0،1،0،1) (3،2،4،3،4،2،3) (1،2،0،2،1،2،0) (0،1،0،1،2،1،2) (4،6،3،1،2،6،3) (4،6،5،3،5،4،3) 2 

(1،0،0،1،0،1،1) (2،3،2،2،4،3،2) (0،1،2،1،1،0،2) (1،2،2،1،1،2،1) (1،3،6،0،0،1،2) (5،3،3،5،4،6،4) 3 

(0،1،0،1،1،0،0) (4،2،3،4،2،4،3) (2،0،0،2،1،1،0) (0،0،1،2،1،2،2) (3،2،3،1،2،6،2) (4،3،5،3،6،3،6) 4 

(1،0،1،0،1،1،1) (3،4،2،3،3،3،2) (1،2،0،1،2،0،2) (2،0،2،1،2،0،1) (1،5،2،6،4،5،6) (5،4،4،6،3،5،3) 5 

(1،1،0،1،1،1،1) (4،2،3،3،4،3،2) (0،1،1،0،0،1،1) 

(9،6،8،7،5) 

(0،2،1،2،1،0،2) (3،4،3،5،2،4،4) (3،5،6،5،3،4،3) 

(7،11،10،8،9) 51 37 

1 

5 

(0،0،0،0،1،0،1) (3،2،4،2،2،3،3) (0،1،0،1،0،0،1) (1،2،1،0،0،1،2) (5،1،4،5،3،3،2) (5،6،6،6،4،3،5) 2 

(1،0،1،0،1،1،0) (2،4،3،3،2،4،3) (1،0،0،0،1،1،0) (0،1،2،2،1،2،3) (2،2،0،3،1،4،3) (6،4،3،5،5،4،3) 3 

(0،1،1،1،0،0،1) (4،3،2،2،3،3،2) (1،1،0،1،1،0،1) (1،0،2،1،2،0،2) (3،1،2،1،5،2،2) (3،4،5،3،6،5،6) 4 

(1،0،1،0،1،1،0) (4،2،2،4،2،3،2) (1،0،1،1،0،1،0) (0،2،2،1،1،2،0) (0،3،5،4،1،5،1) (3،6،5،4،3،4،6) 5 

(1،1،0،1،0،1،1) (2،4،3،3،3،2،3) (0،1،2،2،1،0،0) 

(7،5،9،8،9) 

(2،0،1،2،2،1،0) (2،5،3،1،2،3،4) (4،3،4،5،3،6،3) 

(10،8،11،12،9) 56 37 

1 

6 

(0،1،0،1،1،0،0) (3،4،3،2،2،4،3) (2،0،1،0،0،1،1) (0،1،2،1،1،2،0) (5،4،1،2،3،2،5) (5،3،6،6،4،4،5) 2 

(1،0،1،1،1،0،1) (4،3،2،3،4،2،3) (1،2،0،1،1،0،2) (2،1،0،2،0،2،1) (4،2،1،5،5،1،4) (4،5،6،4،3،5،4) 3 

(0،1،0،1،0،1،0) (2،2،4،4،3،3،2) (0،1،2،2،0،2،1) (2،1،2،1،2،1،0) (0،5،2،3،1،5،0) (6،5،4،3،5،3،6) 4 

(1،1،1،0،1،1،1) (2،4،2،3،2،4،2) (2،0،1،1،2،2،0) (2،2،1،2،0،2،2) (1،2،3،1،1،4،3) (6،5،4،3،6،5،6)  5 

 نتایج تحلیل -5

ه صورت  بنتایج ( یافته زیمرمن)روش توسعهبعد از حل مدل با استفاده از نرم افزار گمز از روش الی و هوانگ 

 ترتیبه م بی دوم تا ششهای ریسک فعالیتحداکثر هزینهبراساس خروجی نرم افزار، به دست آمده است.  2 جدول

ر شد تا تاخییمصرف پاسخگویی به ریسک  بایستای که میهزینه شده است. واحد پولی 50و  45، 29، 26، 29برابر 

یت پنجم دو فعال هایریسک همین علت به به ؛است بیشتر شده معین گردیدهاز مقدار  یابدزمانی به وجود آمده کاهش 

پس کم سلیه و با جمع تمامی تاخیرهای زمانی به وجود آمده بر اثر ریسک او و ششم پاسخگویی صورت نگرفته است.

 ر ریسک بهثر هی زمانی بر اکردن میزان کاهش تخمینی بر اثر اجرای استراتژی پاسخگویی ریسک، میزان کل تاخیرها

  ست.ا واحد پولی به دست آمده 28.889میزان تابع هدف الی و هوانگ برابر با هم چنین دست آمده است. 

 
 و ثانویه های اولیهنتایج  مثال عددی برای ریسک: 2جدول 

 فعالیت ریسک اولیهاستراتژی انتخاب تاخیر زمانی بر  ریسک ثانویهاستراتژی انتخاب تاخیر زمانی بر 
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شده برای  اثر ریسک ثانویه
پاسخگویی به 
 ریسک  ثانویه

شده برای  اثر ریسک اولیه
پاسخگویی به 
 ریسک اولیه

7 
5 1 

28 

5 
1 

2 
6 4 7 
6 5 2 2 

- - - 6 4 
- - - 6 5 

7 
5 1 

19 

5 1 

3 
4 2 4 2 
3 3 3 3 

- - - 2 4 

4 
1 1 

18 

1 1 

4 
3 3 6 2 
7 5 3 3 

- - - 7 5 

 گیری نتیجه -6

-ر فعالیتدانویه ثهای اولیه و در این پژوهش مسئله تاخیرهای زمانی و ضررهای مالی به وجود آمده بر اثر ریسک

ه یک مدل ثانوی های اولیه و. به منظور انتخاب پاسخگویی مناسب به ریسکمورد مطالعه قرار گرفته استهای پروژه 

 ج نشان دادنتای .ارائه شده استآن  و نتایج ریاضی ارائه شده است که برای حل مدل از یک مثال عددی استفاده شده

نتخاب ناسب امهای هایی که برای پاسخگویی به هر ریسک در نظر گرفته شده بود، پاسخگوییبا توجه به هزینه که

رخی ب . زیراستاداده شده  هایی پاسخگرفت که به چه ریسکتصمیم  توانیمبا استفاده از مدل  طورشده است. همین

یرد تا گنجام نمیبه همین دلیل پاسخگویی به ریسک اولیه اشوند ، باعث عدم تکمیل پروژه میهای ثانویهاز ریسک

های تن ریسکگرفها و در نظر لحاظ کردن ارتباط موجود بین ریسک برای مطالعات آتی ای رخ ندهد.ریسک ثانویه

  شود.پیشنهاد داده می ،ها هستندمثبت در فعالیت یمثبت که رخداد

 منابع -7
PMI, Project Management Bod of knowledge, (2013).  [1]  

Zhang, Y. (2016). Selecting risk response strategies considering project risk 

interdependence. International Journal of Project Management, 34(5), 819-830. 
[2]  

Wu, D., Li, J., Xia, T., Bao, C., Zhao, Y., & Dai, Q. (2018). A multiobjective optimization 

method considering process risk correlation for project risk response planning. Information 

Sciences, 467, 282-295. 

[3]  

Soofifard, R., & Bafruei, M. K. (2016). Fuzzy multi-objective model for project risk response 

selection considering synergism between risk responses. International Journal of 

Engineering Management and Economics, 6(1), 72-92. 

[4]  

Ghaffari, M., Sheikhahmadi, F., & Safakish, G. (2014). Modeling and risk analysis of virtual 

project team through project life cycle with fuzzy approach. Computers & Industrial 

Engineering, 72, 98-105. 

[5]  

Zhang, Y., & Fan, Z. P. (2014). An optimization method for selecting project risk response 

strategies. International Journal of Project Management, 32(3), 412-422. 
[6]  

Zhang, Y., & Zuo, F. (2016). Selection of risk response actions considering risk 

dependency. Kybernetes, 45(10), 1652-1667. 

[7]  

Naji, H. I., & Ali, R. H. (2018). Risk response selection in construction projects. Civil 

engineering journal, 3(12), 1208-1221. 

[8]  

 


