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 چکيده

 میان این در است. بوده گشا راه و ارتباطات همیشه اطالعات فناوری هایزمینه تمام در مدل یک ایجاد و ساده به پیچیده مسائل تبدیل 

 این در دهند.می قرار متخصصان اختیار در روش ترین عملیاتی و بهترین با را باال زمان و هزینه با فرایندهای و داشته بسزایی سهم هامدل

 هایشبکهبا استفاده از پروژه طراحی شده و های شناسایی ریسک برای PMBOK استانداردترکیبی یک مدل  ایده اولیه بصورت مقاله

 هر به مناسب جداگانه محاسبه شده و بر اساس آن پاسخ بصورتهای پروژه ریسک میانگین زمان پاسخ شود.میمدل سازی  رنگی پتری

الزم  پاسخ هاریسک ،استراتژی مناسب ارائه سه با شود.مناسب برای کاهش یا حذف اثر ریسک ارائه می حل راه . یکشودمی دادهریسک 

را و ناشناخته  های جدیدتوانایی شناسایی ریسکاین مدل . شودمینوع استراتژی کنترل برای هر ریسک مشخص  و، کنندمی دریافترا 

را در  PMBOKهای پتری توانسته است قابلیت چابکی مدل ترکیبی استاندارد محاسبه زمان پاسخ توسط مدل سازی با شبکه. داردهم 

های جدید، درک و پیش بینی تغییرات، ایجاد اصالح و بهبود تغییرات، و واکنش سریع و فوری به شناسایی ریسک قابلیتاصالح پذیری و 

های جدید و اصالح پاسخگویی باال نشان دهد. مدل سازی با شبکه پتری تاثیرگذاری مدل ترکیبی در شناسایی ریسک زمانتغییرات را با 

مدل نشان دهنده کارایی مطلوب مدل است. نتایج  میانگین زمان پاسخ و ،ه وریبهرنرخ  دهد.پذیری متناسب با شرایط محیط را نشان می

 ارتباطی، هایزمینه درسازد. همچنین تعدیل، تخفیف، و درمان ریسک را امکان پذیر می موجب بهبود مدیریت ریسک پروژه شده وسازی 

 و آموزش در نابعم و زمانی هایمحدودیت نتیجه، در .دهدمی سود را افزایش و را کاهش مازندران، هزینه پرورش و آموزش در مدیریتی و

 .شودمی کنترل پرورش مازندران

 كليدی هایواژه

  های پتری رنگیشبکه ،پروژه ریسکمدیریت زمان پاسخ، میانگین  
 

 

 مقدمه -1

سازی  و اعتبارسنجی های پتری رنگی یک زبان برای طراحی، مدلشبکه

  MLد، و از زبان برنامه نویسی تابعینها و رویدادهای گسسته دارسیستم

های پتری، نماد گرافیکی و استاندارد تشکیل شده است. پایه و اساس شبکه

را های هندسی اولیه شکل ML استانداردهای هندسی اولیه است. شکل

برای ها، و ایجاد پارامتر برای تعریف انواع داده، توصیف و دستکاری داده

،  CPN Tools مانندهای اولیه، توسط ابزاری برند. مدلمدل به کار می

شوند، که  قابلیت اجرایی هایی در شبکه پتری رنگی تبدیل میبصورت مدل

-ابزاری کارآمد در توسعه اشیای پیچیده در رشته CPN Tools. ]8[دارند

رود و های مختلف مهندسی است، و برای طراحی و تحلیل مدل به کار می

های های سیستمآن را در رده CPN Toolsسطح خدمات ارائه شده در 

. این ابزار در سطح وسیعی برای  ]11[دهد تجاری و سودآور نیز قرار می

ها، تایید ها، تعیین ویژگیکنترل سیستم تولید و مدیریت، طراحی و

 . ]11[رود ها، توان عملیاتی و کیفیت سرویس بکار میپروتکل

، در واقع ریسک استاحتمال منجر شدن یک خطر به حادثه ریسک 

باشد، و شرایط نامطلوبی است که میتاثیر ترکیبی از احتمال وقوع و شدت 

هرگونه عدم قطعیت است ریسک به عبارت دیگر  ،]1[واقعا رخ خواهد داد 

زمان، هزینه، )که اگر آن رخ دهد، یک یا چند موضوع پروژه از قبیل 
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.  ]7[دهد عملکرد، کیفیت، دامنه، مشتری، رضایت( را تحت تاثیر قرار می

 توسعه در قطعیت عدم و ریسک، پیچیدگی از مختلفی حال، انواع این با

شناسایی  .]5[شودانجام می سختی به آن کنترل که ،دارد وجود پروژه 

و یک گام اساسی است  ،ها استریسک اولین گام از مدیریت ریسک پروژه

شناسایی ریسک فراهم ساختن  .]2[آن هستند ها مبتنی برکه سایر گام

حذف موجب حالت  بهترینو در  است که موجب ارزیابی، کاهش، موقعیتی

 شود. می ریسک

 عبارت است از اقدامات که به یک تیم نرم افزاری کمک  تحلیل ریسک

کند تا عدم قطعیت را دریافته و آن را مدیریت نماید. ریسک یک مشکل می

بالقوه است ممکن است اتفاق بیافتد، و یا ممکن است اتفاق نیافتد، صرفه 

از پیامد آن، بهتر است که آن را شناسایی نماییم و احتمال وقوع آن را  نظر

های پروژه را محاسبه و تاثیر سبه نماییم. زمان پاسخ هر یک از ریسکمحا

آن را تخمین بزنیم. همچنین یک طرح احتیاطی هنگام وقوع مشکل اجرا 

نماییم. آمادگی داشتن، آگاهی از خطرات و مبادرت به اقدام فعال به منظور 

 است. ها یکی از ارکان اصلی مدیریت پروژه خوب جلوگیری و یا مدیریت آن

. عدم قطعیت : یعنی هیچ 1های پروژه دو ویژگی اصلی دارند: ریسک

ها خسارات . خسارت: ریسک2درصد نیست.  111ریسکی احتمال وقوع آن 

در مقاله بر اساس محاسبه انجام شده . ]11[ای را خواهند داشتناخواسته

ارزش ریسک به درجه تخریب ریسک و احتمال وقوع ریسک بستگی  ]3[

هایی که ارزش کمتری دارند نباید نادیده گرفته شوند. بر دارد، و ریسک

کوچک  ، اگر چه احتمال وقوع ریسکی]3[در مقاله اساس نتایج محاسبه 

پس  .آوردخواهد  اگر رخدادی اتفاق بیافتد تخریب بزرگی را بوجود ،است

اندازه کافی به این رخدادها توجه کرد. بنابراین سازمان نباید تنها به باید به 

بلکه باید به رخدادهای دیگر نیز توجه  ،باال توجه کندرخدادهای با احتمال 

  :شده استمحاسبه زیر ارزش ریسک با رابطه  ]3[در مقاله  کند.

(1 )L(UO)*P(UO)=RE
 

احتمال وقوع ریسک، و  P(UO) ارزش ریسک،  REکه در آن 

L(UO)  .ضریب  ]3[در مقاله همچنین شدت )عواقب( ریسک است

یعنی نسبت نرخ تغییر یک تابع ) αیعنی حساسیت آنالیز ریسک 

f(x)/f(x)Δ  یعنی نرخ تغییر یک عاملبه x/x))Δ با رابطه زیر محاسبه )

 شده است: 

(2  )x/x)/(f(x)/f(x))( =  
همان  xو  xتابع  f(x)است ،   x=P(UO)و   RE=f(x)در رابطه فوق 

بوسیله رابطه زیر نشان  f1(x)یعنی  eفرض کنید تابع رویداد عامل است. 

 :است  داده شده

(3)  2x2=P1(UO)2*2= f1(x) 
 

(4 )2x=P1(UO)*2=L1(UO)
 

و  (اقبعو)همان شدت به ترتیب  P1(UO)و  L1(UO)که در آن 

نتایج  بر اساس است، که با رابطه محاسبه شده است. eرویداد احتمال 

توان دریافت که سود وابستگی کمی به می ]3[ مقالهبدست آمده در 

عملکرد اصلی و تکنیک و تجهیزات دارد، زیرا تغییر این دو خیلی میزان 

حالی که سود به طور جدی به هزینه هر مورد  در ،سود را تغییر نداده است

ها، ها و انواع آندر این مقاله، شناسایی ریسک اصلیهدف  .بستگی دارد

زمان پاسخ ریسک، انتخاب استراتژی پاسخ به ریسک، و کنترل محاسبه 

عوامل موثر بر تقویت کاربری کاربران فناوری اطالعات و " های پروژهریسک

 ترکیبیاز یک مدل با استفاده  "ارتباطات در آموزش و پرورش مازندران

ها ریسکابتدا با استفاده از این مدل  باشد.می PMBOKاستاندارد 

-شبکهدر  شوند.و در نهایت اولویت بندی می ،شدهطبقه بندی و  شناسایی

رنگی میانگین زمان پاسخ برای سیزده ریسک پروژه فوق های پتری 

های جدید و شود. عالوه بر این، مدل توانایی شناسایی ریسکمحاسبه می

 دارد.  همناشناخته را 

در ادامه به ترتیب در بخش دوم مدل پیشنهادی، بخش سوم روش 

های پژوهش، بخش پنجم تحلیل و ارزیابی مدل پژوهش، بخش چهارم یافته

 شود.در بخش ششم نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه میو 

 های پروژه مدل پيشنهادی برای شناسایی ریسک -2

 های فناوریتبدیل مسائل پیچیده به ساده و ایجاد یک مدل در تمام زمینه

ها سهم اطالعات و ارتباطات همیشه راه گشا بوده است. در این میان مدل

و زمان باال را با بهترین و عملیاتی  بسزایی داشته و فرایندهای با هزینه

 ]1[دهند. به کمک نتایج تحقیق ترین روش در اختیار متخصصان قرار می

-های مورد نیاز شناسایی شده است. طی چهار فاز ریسکمولفه ]12[ ]2[

های پروژه شناسایی شده و مدیریت ریسک به کمک چهار استراتژی پاسخ 

استاندارد  ترکیبیبه ریسک به خوبی انجام شده است. به کمک یک مدل 

PMBBOK های پروژه  )عوامل موثر بر تقویت کاربری کاربران فاوا ریسک

( شناسایی، طبقه بندی، و اولویت 88در آموزش و پرورش مازندران در سال 

 دی شد. بن

های پروژه مطابق مدل ارائه شده مدل پیشنهادی برای شناسایی ریسک

از مدل استاندارد  ترکیبیباشد. این مدل  می ]12[ ]1[در مقاله 

PMBOK  ،است، و از چهار فاز شناسایی، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی

 کنترل و نظارت تشکیل شده است. 

برنامه اجتناب از ریسک بهترین راهبرد برای مدیریت ریسک خواهد 

بود و این کار از طریق ارائه طرح برای تعدیل و تخفیف ریسک امکان پذیر 

 PMBOKاست. این آیتم برتری این مدل را نسبت به مدل استاندارد 

دهد. در این مدل برنامه اجتناب از ریسک و احتمال با کسب نشان می

شود. فازهای این مدل با استفاده از متغیرهای دید اصالح میاطالعات ج

 OFFو  ONو در نظر گرفتن ویژگی دو حالت  OK ،OK1 ،OK2بولین 

الگوریتم ساده با  ]12[ ]2[ ]1[برای هر ریسک طراحی شده است. 

  پیچیدگی زمانی مناسب برای آن طراحی گردید.

( برای PMBOKاستاندارد  ترکیبیمدل پیشنهادی )مدل  1در شکل 

های پروژه ارائه شده است. چهارچوب فرایند شناسایی شناسایی ریسک

شامل )بخش ورودی، بخش خروجی، بخش  ]12[ ]6[ریسک مطابق مقاله 

 . کنترل فرایند، بخش مکانیزم پردازش( است

 



 
 ]PMBOK ]1[ ]2[ ]12استاندارد  تركيبی: مدل 1شکل 

های شناسایی شده سه برای ریسک ]3[ ]2[ ]1[ با توجه به نتایج مقاله

 آمده است: 1سطح تعیین شده است ، و در جدول 

  ]11[ ]12[ ]2[های پروژه : سطوح شناسایی ریسک1جدول 

 نام 

 ریسک

)شدت  تاثیر

 عواقب(

 استراتژی

 مناسب

 

 های قابل قبول. ریسک1

 )یا ساده( ضریب تاثیر کم

 درصد15=

 موجود روش پذیرش درصد 64/4 عالقه

 موجود روش پذیرش درصد 41/5 اینترنت

 موجود روش پذیرش درصد 71/5 شبکه

 موجود روش پذیرش درصد 76/5 رایانه

 موجود روش پذیرش درصد 77/5 حمایت

 موجود روش پذیرش درصد 63/6 کتب و مجله

 

های قابل . ریسک2

تحمل )جدی یا بزرگ( 

 ضریب تاثیر متوسط

 درصد 51=

راهنمایی یا 

 پشتیبانی

وجود راهنما همراه نرم افزار  درصد 41/8

 و سخت افزار و اینترنت

 آموزش مناسب و به موقع درصد 11/7 آموزش

 تامین نرم افزارهای کافی درصد 12/8 نرم افزار

 

های غیر قابل . ریسک3

)فاجعه برانگیز یا بحرانی( 

 ضریب تاثیر زیاد

 درصد 85=باالی 

 جذب کاربران خالق درصد 11/1 خالقیت

 41/11 مهارت

 درصد

جذب کاربران ماهر در 

 ICTاستفاده از 

 11/11 نوآوری

 درصد

 جذب کاربران مبتکر

 21/11 آشنایی

 درصد

جذب کاربران با سواد 

 اطالعاتی کافی

 روش پژوهش  -3

برای ارزیابی ریسک در این نقطه از فرایند مدیریت ریسک ما یک سه تایی 

, ri]  ایجاد نمودیم ]11[ ]4[به شکل زیر مطابق مقاله  li ,xi]  که در اینجا :

ri  ،بیانگر ریسکli ,   احتمال وقوع )امکان( ریسک، وxi  بیانگر تاثیر ریسک

ها بصورت وقوع آنباشد. در مدل پیشنهادی سیزده ریسک و احتمال می

کیفی در سه سطح )کم، متوسط، و زیاد( تعیین شده است. همچنین شدت 

اتر ریسک با مقادیر کمی تعیین شده است و در سه سطح )کم، متوسط و 

 SPSSاز طریق  1های جدول زیاد( طبقه بندی شده است. کلیه داده

دارند که های پتری ابزاری ریاضیاتی و گرافیکی شبکه محاسبه شده است.

-محیطی برای مدل سازی، تحلیل رسمی و طراحی سیستم فراهم می

های پتری رنگی برای ایجاد مدل، یک ویرایشگر گرافیکی شبکه .]8[نمایند

دارند که طراحی عناصر شبکه، و ورود عناصر شبکه را به کمک دستورات 

 در این بخش مدل .]8[سازندامکان پذیر می CPN MLزبان برنامه نویسی 

 CPNهای پتری رنگی و با ابزار شناسایی ریسک به کمک شبکه ترکیبی

Tools  با استفاده از  شود.، و در نهایت پیاده سازی میشدهشبیه سازی

CPN Toolsهای پتری رنگی طراحی های مدل پیشنهادی در شبکه، مولفه

، سپس به شده استمدل ایجاد و ویرایش  CPN Tools درشده است. 

و در نهایت پیاده سازی نمودیم.  دادیممدل  طراحی شده قابلیت اجرایی 

و فضای حالت مدل را بصورت  ،نمودیمشبیه سازی تحلیل با رفتار مدل را 

تحلیل کلی از  همچنین. نمودیم همگام به گام ضمن اجرا، تجزیه و تحلیل 

اسایی ریسک را در شده که تاثیرگذاری مدل سازی الگوریتم شننتایج  ارائه 

ه بهبود ژشبکه های پتری نشان می دهد، که در مدیریت ریسک های پرو

مشتمل بر چندین تابع است، که با ( 2)شکل مدل این  .می کندایجاد 

شرح شود. اتصال این توابع به یکدیگر، یک ساختار سلسله مراتبی ایجاد می

اصل بوده و متعلق ها کلیه دادهاین توابع در بخش های بعدی آمده است. 

به بانک اطالعاتی پروژه )عوامل موثر بر تقویت کاربری کاربران فناوری 

  ( است.88در سال  اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش مازندران

 

 
 Tools CPNهای پروژه در : مدل شناسایی ریسک 2شکل 

 های پژوهشیافته -4

 آمده است:زیر بصورت  ،پژوهش در چهار بخشاین های یافته

  شناسایی ریسک -1-4

)شماره، نام علت، گروه یا همان سطح در اینجا اجزای ریسک شامل 

توکن  )از باشند. با استفاده است که بیانگر تعریف ریسک می ریسک(

reasonسیزده ریسک به همراه ریسک جدید( بصورت  (، چهارده ریسک(

 ++(”Nadashtane Tamayole Kafi”,”A ”,1)`1  شوند:زیر تعریف می



در -شرط-اگر (الگوریتم دریافت ریسک و تکرار آن در یک ساختار شرطی

پیاده سازی شده است  تابع  2شکل بصورت CPN Tools غیر این صورت( 

درصورتی که ریسک رخ دهد با  دهد.این عمل را انجام می دریافت ریسک

 صف شناسایی ریسک قرار مکان آتش کردن آن دلیل رخ داد ریسک در

شود و (، ریسک شناسایی میکنترل)توکن  گیرد. با آتش کردن انتقالمی

گیرد. توابع ورودی و خروجی و عمل انجام قرار میدر صف آنالیز ریسک 

 .نشان داده شد 2شده در شکل 

 محاسبه زمان پاسخ  -2-4

)شماره، نام علت، گروه و یا سطح ریسک، نام در اینجا اجزای ریسک شامل 

است، که بیانگر زمان پاسخ  و زمان پاسخ ریسک( ریسک شناسایی شده

در مدل، زمان پاسخ  (زمان ریسکتوکن )باشند. با استفاده از ریسک می

-شود. در فاز اول که هدف شناسایی ریسکمحاسبه می 2ریسک در شکل 

های شناسایی شده همراه با توانستیم لیست ریسک ،باشدهای بالقوه می

-ها انجام میو در نهایت یک طبقه بندی از ریسکعلل وقوع را ارائه دهیم 

شوند. در این فاز ها به فاز تحلیل تحویل داده میشود. پس از آن ریسک

شوند و های انجام شده اولویت بندی میها بر اساس طبقه بندیریسک

توزیع  وبه صورت مجزا  ن مورد نیاز برای پردازش هر ریسکیزما

 ،مدلاین های یکی از مزیت .شودیمحاسبه م (Exponential)نمایی

پس از آتش کردن انتقال )توکن است. واقعی برای هر ریسک محاسبه زمان 

شود و نام ریسک و سطح ریسک نیز ( زمان پاسخ محاسبه میریسک زمان

-انجام می 2های شناسایی شده در شکل شود. پردازش ریسکتعیین می

)ریسک آنالیز شده( و عمل شود. ورودی )ریسک شناسایی شده( و خروجی 

 نشان داده شد.  2)همان پردازش ریسک( در شکل  انجام شده

 ی انواع ریسک یشناسا -3-4

)شماره، نام علت، گروه و یا سطح ریسک، نام در اینجا اجزای ریسک شامل 

است، که بیانگر شناسایی  نوع ریسک شناسایی شده و زمان پاسخ ریسک(

در این مدل  (ریسک نوع زمانتوکن از ) باشند. با استفادهانواع ریسک می

ریسک نوع  شود. پس از آتش کردن انتقال )توکنانواع ریسک شناسایی می

 .شودتعیین می 2عالوه بر مشخصات باال نوع ریسک نیز در شکل  )زمان

 انتخاب استراتژی پاسخ به ریسک  -4-4

 نامشماره ، نام علت، گروه و یا سطح ریسک، )در اینجا اجزای ریسک شامل 
است، که بیانگر  (استراتژی ریسک شناسایی شده و زمان پاسخ ریسک

ریسک نوع  باشند. با استفاده از انتقال )توکناستراتژی پاسخ به ریسک می

تواند شود. این توکن می( در مدل استراتژی پاسخ به ریسک تعیین میزمان

یک استراتژی مناسب برای هر ریسک انتخاب نماید. در این فاز، ورودی 

)ریسک آنالیز شده( و خروجی )استراتژی ریسک( و عمل انجام شده )همان 

پس از این که در  نشان داده شد. 2پردازش برنامه ریزی ریسک( در شکل 

 شوند، اولویت بندی روشهای شناسایی شده تحلیل میفاز دوم ریسک

شود و در فاز بعدی برنامه ریزی و پاسخ به ریسک پیشنهادی لحاظ می

روش بر روی گیرد. در فاز نهایی عمل کنترل و نظارت طبق صورت می

  شود.های شناسایی شده انجام میریسک

 كنترل ریسک  -1-4

شماره، نام دلیل، نام ریسک، نوع ریسک، )در اینجا اجزای ریسک شامل 

     است، که بیانگر نوع کنترل ریسک  (پاسخ استراتژی، کنترل و زمان

در این مدل نوع سطح کنترل ریسک  (کنترلتوکن )باشند. با استفاده از می

-های بالقوه میشود. در فاز نهایی که کنترل و نظارت بر ریسکتعیین می

شود که آیا احتمال کاهش ریسک وجود دارد یا خیر؟ و آیا باشد، بررسی می

کند یا خیر؟ در نهایت گزارشی از وضعیت ریسک به همراه ریسک تغییر می

شود، که نشان دهنده نتایج کنترل برخی اطالعات در خروجی حاصل می

(. ورودی 2باشد )مطابق جدول ها میریسک برای شناسایی ریسک

)استراتژی ریسک( و خروجی )کنترل( و عمل انجام شده )همان پردازش 

 .دنشان داده ش 2کنترل( در شکل 
 : تعيين سه سطح كنترل، نوع و نام ریسک، زمان پاسخ 2جدول

زمان 

 پاسخ

 نوع 

 سطح

 راه 

 حل

نوع 

 ریسک

 نام 

 ریسک

 دلیل

 

83/16 

کنترل 

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود

 

 مدیریتی

 

 عالقه

 نداشتن تمایل 

 کافی

 

11/5 

کنترل 

 Bسطح 

جذب کاربران 

با سواد 

 اطالعاتی کافی

 

 مدیریتی

 

 آشنایی

آشنایی نداشتن 

 کافی

 

44/7 

کنترل 

 Bسطح 

جذب کاربران 

ماهر در استفاده 

 ICTاز 

 

 مدیریتی

 

 مهارت

 نداشتن مهارت 

 کافی

 

71/5 

کنترل 

 Bسطح 

جذب کاربران 

 خالق

 

 مدیریتی

 

 خالقیت

نداشتن خالقیت 

 کافی

 

18/6 

کنترل 

 Bسطح 

جذب کاربران 

 مبتکر

 

 مدیریتی

 

 نوآوری

 نداشتن نوآوری

 کافی 

 

81/5 

کنترل 

 Cسطح 

تامین نرم 

 افزارهای کافی

 

 تکنیکی

 

 نرم افزار

نداشتن نرم افزار 

 کافی

 

71/8 

کنترل 

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود
 

 تکنیکی

 

 کامپیوتر

نداشتن تجهیزات 

 کافی 

 

87/12 

کنترل 

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود

 تکنیکی

 

 

 شبکه

نداشتن دسترسی 

 کافی به شبکه

کنترل  36/13

 Aسطح 

 پذیرش روش

 موجود

نداشتن دسترسی  اینترنت تکنیکی

 کافی به اینترنت

کنترل  82/6

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود

نداشتن کتاب و  کتاب  تکنیکی

 مجالت کافی

کنترل  72/4

 Cسطح 

راهنما همراه 

 نرم افزار و... 

کافی نبودن  پشتیبانی تکنیکی

 پشتیبانی

کنترل  87/5

 Cسطح 

آموزش مناسب 

 و بموقع

کافی نبودن  آموزش تکنیکی

 آموزش

کنترل  66/1

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود
کافی نبودن  حمایت تکنیکی

 حمایت مدیر

کنترل  11/5

 Aسطح 

پذیرش روش 

 موجود

 دلیل جدید 2کامپیوتر تکنیکی



 پيشنهادی تحليل و ارزیابی مدل -1

 CPN Tools های پتری ابزاری برای مدل سازی، بررسی و تحلیل شبکه

مهم در  موضوعاتاز  مناسب زمان پاسخ بهره وری و .]1[رنگی است

ایده اولیه شبکه پتری  .]14[باشدها میطراحی، توسعه، و اجرای سیستم

ارائه شده است. یک ابزار گرافیکی و  1161توسط کارل آدام پتری در 

پس از  .]13[کندها استفاده از آن را آسان میریاضی است که  این ویژگی

، نوع استراتژی کنترل برای هر ریسک CPN Toolsاجرای مدل در 

، B، کنترل سطح Aشود. همچنین سطح آن )کنترل سطح مشخص می

 شود.( نیز تعیین میCکنترل سطح 

با مشخصات مدل را ( m=20بار ) mبه تعداد و (، n=2) کاربر nبه ازای 

بار اجرا شده است.  41مجموعا ، کردیماجرا  CPN toolsدر  3جدول 

ها را میانگین زمان پاسخ آنکه  ،آمده استهای مختلف بدست خروجی

و یک زمان مناسب برای پاسخ گویی به ریسک مورد نظر  گرفتیممیانگین 

 .کردیمپیدا 

 CPN: مشخصات مدل در  3جدول

 تعداد نام  ردیف تعداد نام  ردیف

 6 هامکان 5 34 هااعالن 1

 5 هاانتقال 6 16 انواع 2

 11 هاکمان 7 5 متغیرها 3

 1 صفحه 8 71 تعداد گام 4

 

درصد  51که  ،دهدخروجی بهتری را نشان می 3از طرفی شکل 

درصد  21و  21. همچنین حل کرد A نوعتوان از استراتژی ها را میریسک

در این توان حل کرد. می C، وBها را به ترتیب با استراتژی نوع ریسک

و  آموزشدر  ICTریسک مربوط به پروژه تقویت کاربری کاربران  13 مقاله

و برای هریک  ،شونددر سه سطح طبقه بندی میمازندران پرورش 

های همچنین ریسک. شودو بهترین راه حل ارائه میمناسب استراتژی 

و  ،شوندکنترل و نظارت می ،اولویت بندی ،شناسایی همو ناشناخته جدید 

و  ،وریبهرهنرخ بیانگر  4شود. شکل ها محاسبه میزمان پاسخ برای آن

ها برای ها است. زمان پاسخ این ریسکبرای ریسکزمان پاسخ مناسب 

در آموزش و پرورش )مدیر، معلم، دانش آموز، کارمند( چهار دسته کاربر 

دهنده  ها نشانزمان پاسخ ریسک نزدیک بودن میانگین. محاسبه شده است

و بهره سریع  واکنشتغییرات و  توانایی تشخیص، و باال قدرت پاسخگویی

اصالح و بهبود تغییرات و نگر پذیرش اهمچنین بی. ها استجویی از آن

نشان از چابکی مدل  به تغییرات است.نسبت کنش سریع و فوری وا

های پتری پیشنهادی است. محاسبه زمان پاسخ توسط مدل سازی با شبکه

ر درا  PMBOKنسته است قابلیت چابکی مدل ترکیبی استاندارد توا

درک و پیش بینی  ،های جدیداصالح پذیری و شایستگی شناسایی ریسک

به نسبت و واکنش سریع و فوری  ،و بهبود تغییرات حایجاد اصال ،تغییرات

دهد. مدل سازی با شبکه پتری نشان در کم ترین زمان ممکن یرات را تغی

های جدید و اصالح پذیری مدل ترکیبی در شناسایی ریسکتاثیرگذاری 

 با دهد.نشان میرا یا همان قابلیت سازگاری متناسب با شرایط محیط 

 ،های بحرانی هرچه زمان پاسخ ریسکی کمتر باشداینکه در سیستمتوجه به 

کوتاه ترین زمان ممکن بیشتر است، رعت توانایی انجام دادن عملیات در س

 ،باشدآموزش و پرورش یک سیستم بحرانی نمیبه اینکه همچنین نظر 

بنابراین ریسک با زمان پاسخ باالتر بیشتر مد نظر قرار دارد و از اولویت 

در ها زودتر از بقیه ریسکباالیی برخوردار است و راه حل آن بایستی 

 دستور کار قرار گیرد.

 
 A،B،Cهای : درصد استراتژی3شکل  

بار  21میانگین کل زمان پاسخ برای دو کاربر پس از  5و4های در شکل

توزیع نمایی با  وبه صورت مجزا ریسک 14اجرای مدل برای پردازش 

 محاسبه شده است. 

برای دو  "شبکه"عاملمیانگین کل زمان پاسخ  5و  4های مطابق شکل

کمترین شده است. در حالی که با  "مدیر حمایت"عاملکاربر بیشترین و 

برای کاربر  "پشتیبانی"عامل میانگین زمان پاسخ  4جدول شماره توجه به 

 ،2برای کاربر شماره  "شبکه"عاملو میانگین زمان پاسخ ، 1شماره 

 قبولقابل مناسب و زمان پاسخ بهره وری و نرخ بیشترین شده است. 

)میانگین زمان پاسخ( نشان دهنده کارایی مطلوب مدل است. نیاز سیستم 

های ارتباطی و مدیریتی ه و افزایش سود را در حیطهبرای کاهش هزین

و زمانی را  منابعهای کند و محدودیتسیستم آموزش و پرورش برآورده می

 دهد.کنترل و توسعه می

 

 بار اجرا 22برای  2و  1كاربر ميانگين كل زمان پاسخ : 4شکل 

 
 بار اجرا 22برای  2و  1كاربر  خميانگين كل زمان پاسدرصد :  1شکل



 بار اجرا 22برای 2و1: مجموع وميانگين زمان پاسخ كاربرشماره  4جدول 

 2کاربر شماره  1کاربر شماره 

 نام 

 ریسک

مجموع 

زمان 

 پاسخ

میانگین 

زمان 

 پاسخ

 نام

 ریسک

مجموع 

 زمان

 پاسخ 

میانگین 

زمان 

 پاسخ

 37/8 52/167 عالقه 62/6 55/132 عالقه

 17/8 46/161 آشنایی 14/7 13/158 آشنایی

 65/6 12/133 مهارت 11/8 87/163 مهارت

 11/7 21/142 خالقیت 63/8 71/172 خالقیت

 61/7 82/153 نوآوری 47/7 41/141 نوآوری

 55/7 12/151 نرم افزار 55/7 11/151 نرم افزار

 11/7 18/143 کامپیوتر 22/1 51/184 کامپیوتر

 82/1 5/116 شبکه 34/7 88/146 شبکه

 41/7 27/148 اینترنت 74/8 86/174 اینترنت

 31/8 11/166 مجله و کتاب 35/7 12/174 مجله و کتاب

 11/7 31/142 پشتیبانی 61/1 27/112 پشتیبانی

 12/6 43/138 آموزش 34/8 11/166 آموزش

 12/8 55/165 حمایت 61/5 81/113 حمایت

 11/8 36/161 کامپیوتر)جدید( 31/8 23/166 کامپیوتر)جدید(

 گيری و پيشنهادهانتيجه -6

با شبکه پتری  ترکیبیمبتنی بر رویکرد  PMBOKدر این مقاله، استاندارد 

های پروژه رنگی مدل سازی و مدل مناسب ارائه شده است. این مدل ریسک

این مدل را  CPN Toolsکند. را شناسایی، دسته بندی، و اولویت بندی می

شبیه سازی نموده و به آن قابلیت اجرایی داده است. زمان پاسخ مورد نیاز 

شد. با محاسبه توزیع نمایی  وبه صورت مجزا  برای پردازش هر ریسک

ها را بهتر مدیریت نمود و توان ریسکدانستن زمان پاسخ هر ریسک می

 14برای  شود. زمان پاسخمدیریت بهینه ریسک موجب توسعه پروژه می

( C، سطح B، سطح Aریسک محاسبه شده و سه نوع استراتژی )سطح 

ها )مدیریتی، برای واکنش به ریسک تعیین شده است. همچنین نوع ریسک

-های مهم این مدل شناسایی ریسکتکنیکی( تعیین شده است. از ویژگی

 باشد. پس از ورود به سیستم میو ناشناخته های جدید 

شوند، بطوریکه سته بندی و اولویت بندی میها دسپس این ریسک

گردد. های جدید نیز تعیین مینوع، استراتژی، کنترل، و زمان پاسخ ریسک

ها درصد ریسک 21، و  21،  51به ترتیب   C، وA ،Bبا سه نوع استراتژی 

پاسخ مناسب دریافت کردند و حل شده اند. محاسبه میانگین زمان پاسخ 

بار اجرای مدل نشان داد که عامل  21سازمان پس از برای دو کاربر در 

شبکه و حمایت مدیر به ترتیب بیشترین و کمترین زمان پاسخ را بدست 

توان دریافت که آوردند. با محاسبه میانگین زمان پاسخ برای هر ریسک می

به کدام ریسک پاسخ مناسب داد و به راه حل آن قابلیت اجرایی بخشید، در 

شود. مدل توانسته زمان ریسک کاهش یافته و یا حذف مینتیجه اثر آن 

مناسب و زمان پاسخ بهره وری و پاسخ مناسب، برای هر ریسک ارائه دهد. 

)میانگین زمان پاسخ( نشان دهنده کارایی مطلوب مدل است.  قابل پذیرش

هزینه ها و اجرای راه حل آن ،توجه به میانگین زمان پاسخ هر ریسکبا 

های شناسایی شده یابد و برای پاسخ به ریسکاهش میدرمان ریسک ک

گردد. در نتیجه مدیریت مناسب تعیین میو اولویت بندی زمان بندی 

پیشنهادهای زیر را مطرح  یابد.بهبود میدر آموزش و پرورش ریسک پروژه 

 نمودم و قصد دارم در آینده فاکتورهای زیر را محاسبه نمایم:

  .توان، کارایی،اصالح پذیری،دسترس پذیری،قابلیت اطمینان، طول صف
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