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چكیده
در هر مرحله از طول عمر ،پروژه با ريسکهای مختلفی روبرو میشود که نتیجهی طبیعت پیچیده و پويای پروژه است .بنابراين،
مديريت ريسک بايد در پروژه ها صرفنظر از اندازه پروژه ،برای اطمینان از دستیابی به اهداف ،مهم تلقی شده و اجرا گردد .ريسک يک
اتفاق با عدم قطعیت است که اگر حادث شود حداقل يکی از اهداف پروژه (کیفیت ،زمان ،هزينه و محدوده) را تحت تأثیر قرار
میدهد .مديريت ريسک پروژه قصد دارد احتمال و اثر اتفاقات مثبت را افزايش دهد و از احتمال و اثر اتفاقات منفی بکاهد .يکی از
مهمترين مراحل مديريت ريسک در پروژهها بحث شناسايی ريسک میباشد .ما در اين تحقیق به شناسايی ريسکهای پروژههای نفت
و گاز در بخش فراساحل میپردازيم .جهت شناسايی ريسک در اين تحقیق از روش دلفی استفاده شده است و با استفاده از نظرات
متخصصان بخش فراساحل  2تا از مهمترين ريسک های تهديد کننده اين پروژهها شناسايی و معرفی میگردند.
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Identify risks of offshore projects in oil and gas companies (Case Study: offshore South
)Pars gas field phases 44-42
Abstract
At each stage of life, project is facing the various risks and that is the result of complex and
dynamic nature of the project.Therefore, risk management should be implemented in projects to
assure the achievement of project objectives, regardless of project size. Risk is an uncertainty
event if occur it will effect at least one of the project goals (quality, time, cost and scope). Project
risk management aims to increase the probability and impact of positive events and decrease the
probability and impact of negative events. One of the most important stages of project risk
management is the issue of risk identification. In this research we want to identify the risks of
offshore oil and gas projects. In this study we use Delphi method and opinios of experts in
offshore projects to identify 2 important risks of these projects.
Keywords:Project risk management; Identify risk; Delphi method

 -1مقدمه
مديريت ريسک يک فرايند سیستماتیک جهت برنامه ريزی ،شناسايی ،ساختاردهی ،تجزيه و تحلیل ،واکنش به ريسکهای پروژه و کنترل و
مديريت آنها میباشد .برای اجرای مديريت ريسک اثربخش و کارآمد بايد مجموعهای از فرايندهای ساختاريافته و رسمی وجود داشته باشد .فرآيند
مديريت ريسک پروژه به طور گستردهای در سازمانها و مؤسسات مختلفی در دنیا مطالعه شده است .به طور مثال مؤسسه مديريت پروژه ،سازمان
بینالمللی استاندارد و مؤسسه مديريت پروژه استانداردهای خود را در رابطه با فرايند مديريت ريسک انتشار دادهاند .بر طبق مقايسه فرايند مديريت
ريسک در میان اين استانداردها شباهت هايی در میان فرايندهای داده شده وجود دارد ،گرچه تناسب ضرورت مديريت ريسک در استانداردهای مختلف
متفاوت است .بر طبق اين استانداردها عموماً فرايند مديريت ريسک میتواند شامل برنامهريزی مديريت ريسک ،شناسايی ريسک ،تحلیل و ارزيابی
ريسک ،پاسخ به ريسک ،پايش و کنترل ريسک و گزارشدهی ريسک شود .فرايند عمومی مديريت ريسک در پروژههای بزرگ ساخت بر طبق تجربه و
مشاهدات طوالنی مدت در هر دو بخش تحقیقات دانشگاهی و اجرای حرفهای شناسايی شده است .سیستم مديريت ريسک به برنامهريزی و در نهايت به
گزارشدهی منجر می شود که اين نه تنها اثر آشکار ،بلکه بهبود قابل توجهی در اجرای پروژههای ساخت با کاهش عدم قطعیت و اثرات منفی را باعث
میشود (ژن چن و همکاران .) 2 2
سالیانه بخش بزرگی از بودجه کشور به صنايع نفت و گاز اختصاص میيابد .در پروژههای نفت و گاز سالیانه میلیاردها دالر سرمايهگذاری صورت
میپذيرد و اين نشان از اهمیت باالی اين بخش میباشد .يکی از اساسیترين مشکالت اين پروژه ها عقب ماندگی از برنامه و بودجه تعیین شده جهت
اجرای آنهاست .اين تأخیر در اجرای پروژهها ،به خصوص در میادين مشترک نفت و گاز باعث میلیاردها دالر سود از دست رفته میشود .اهمیت اجرای
پروژه بر اساس زمان و بودجه از پیش تعیین شده بر هیچ کس پوشیده نیست .بنابراين مديريت ريسک پروژه به عنوان يکی از ارکان مديريت پروژه بايد
در اين پروژهها اجرا شده تا عکسالعملهای مناسب جهت رويارويی با اين خطرات انجام گیرد .يکی از مهمترين مراحل مديريت ريسک پروژه ،مرحله
شناسايی ريسکها میباشد که میتوان با استفاده از آن به ارائه راهکار مقابله با اين ريسکها و کاهش تهديدهای آن پرداخت.
 -4سوابق تحقیق
در سال های اخیر ساختارهای متعددی از سوی مؤسسات و کتب مختلف برای اجرای فرايند مديريت ريسک ارائه گرديده است که در اينجا به
برخی از آنها اشاره میکنیم.
ساختار  PERT2برای اولین بار در اواخر سال  592جهت اجرای پروژه ساخت و راه اندازی موشک پوالريس ايجاد گرديد و به عنوان اولین
روش برنامهريزی رسمی پروژه که ريسک پروژه و عدم اطمینانهای مربوط به فعالیتهای پروژه را در برنامهريزی دخالت داد ،مطرح گرديد .اين رويکرد
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شامل يک مدل متشکل از شبکه فعالیتها که در آن فعالیتها دارای زمانهای احتمالی بوده و از توزيعهای احتمالی يا تخمینی تبعیت مینمايند،
تشکیل گرديده است(چامپان و وارد .) 222
در اواخر سال  592نويسندگان مدلهای احتمالی ساختار درخت تصمیمگیری برگرفته از فرايندهای مارکو را مطرح نمودند(چامپان و وارد
 .) 222مدل  GERTواژهای است که برای اين نوع مدلها بکار میرود .اين مدل اين اجازه را میدهد که فعالیتها در طول چرخه پروژه و در مدت
زمان های مختلف تعريف شوند و به عبارتی وجود فعالیتها نیز به صورت احتمالی بیان گردد.
در اواسط سال  ، 552انجمن مديريت پروژه)  ( APMفرايند  PRAM2را در جهت توسعه راهنمای آنالیز و مديريت ريسک پروژه در  5مرحله
تدوين نمود .اين ساختار چکیده تجربیات متعدد بدست آمده از سازمانهای انگلیسی بود که سالهای متمادی فرايندهای مديريت ريسک را به طور
موفق استفاده نموده بودند.
9
همچنین در دهه  52ساختار مديريت پروژه توسط مؤسسه مديريت پروژه در پیکره مديريت پروژه ارائه گرديد که فرايند مديريت ريسک را به
عنوان يکی از شاخههای مديريت پروژه در  9مرحله عنوان نمود.
راهنمای  RAMP9در سال  551برای اولین بار با همکاری مشترک مؤسسه مهندسین عمران و مؤسسه و دانشکده اکتواريس ارائه گرديد.
يکی از مشخصههای اصلی ساختار  RAMPديدگاه استراتژيک آن به پروژه در قالب يک مدل مالی است .اين ساختار نسبت به ساختارهای PMBOK
و  PRAMاز سطح استراتژيک باالتری برخوردار بوده و با تمرکز بسیار قوی بر روی موارد مالی پروژه ،عمل مینمايد.
ساختارهای مطرحشده  PMBOK ،PRAMو  RAMPنمونههای مناسبی از ساختارهای مختلف فرايندهای مديريت ريسک میباشند .ديگر
ساختارهای ارائه شده را میتوان به گونهای به اين سه ساختار مرتبط نمود .اگر چه برخی گزينهها ممکن است نیازمند يک رويکرد کامالً جديد جهت
مقايسه باشند ،لیکن موارد اساسی و پايه در آنها يکسان خواهند بود .به طور مثال میتوان ساختارهای )CAN/CSA- ،CIRIA1 ( 559
)  OGC5 22 ،IRM( 22 ) ،AIRMIC ،BS92 -2( 222) ،ICAEW( 555) ،AS/NZS 292( 555) ،5 ( 55و همچنین
ساختارهای ارائه شده توسط فرلی و بوهم ،کلیم و اروين  ) 55 ( 2و ورز ( ) 222نام برد.
يکی از مدلهايی که توسط توسط کريس چاپمن و استفان وارد ارائه گرديده ،ساختار  SHAMPUمیباشد که در واقع ويرايش جديد ساختار
 PRAMبوده و تغییرات اندک در مفاهیم و تعاريف در سال  222در  5مرحله مطرح گرديده و به عنوان يکی از کاملترين ساختارهای مديريت
ريسک به شمار میرود.
 -3مدیریت ریسک در استاندارد PMBOK13
فرايند مديريت ريسک در راهنمای گستره دانش مديريت پروژه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است که مراحل شش گانه مديريت ريسک
پروژه به شرح زير ارائه شده است.
 -1-3برنامه مدیریت ریسک:
شامل تصمیم گیری در خصوص انتخاب رويکرد ،برنامهها و اجرای مراحل مديريت ريسک است.
 -4-3شناسایی ریسک:
شامل تعیین و مشخص نمودن ريسکهای پروژه و مستند سازی ويژگیهای آن است.
 -3-3تحلیل کیفی ریسک:
انجام يک تحلیل کیفی از ريسکها و وضعیتها به منظور اولويت بندی اثر آنها بر اهداف پروژه میباشد.
 -2-3تحلیل کمی ریسک:
اندازه گیری احتمال و پیامد های ريسکها و برآورد آثار آنها بر اهداف پروژه میباشد.
 -5-3برنامه ریزی پاسخ به ریسک:
تهیه و توسعه گزينهها و اقدامات برای افزايش فرصتها و کاهش تهديدها بر اهداف پروژههاست.
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 -6-3پایش و کنترل ریسک:
پیگیری ريسک های شناسايی شده ،نظارت بر ريسک باقی مانده ،شناسايی ريسکهای جديد ،اجرای برنامه های پاسخ به ريسک و ارزيابی اثر
بخشی آنها در دوره عمر پروژه در اين مرحله اتفاق میافتد.
 -2شناسایی ریسک در استاندارد PMBOK
ريسک را نمیتوان مديريت کرد مگر اين که ابتدا ماهیت و نوع آن شناخته شود .در نتیجه پس از آن که برنامه ريزی مديريت ريسک به اتمام
رسید ،اولین فرايند تکراری مديريت ريسک پروژه ،به شناسايی همه ريسکهای قابل شناخت برای اهداف پروژه میپردازد.
هدف از شناسايی ريسک عبارتست از شناسايی و توصیف ريسکهای موثر بر اهداف پروژه .در نگاهی دقیقتر ،شناسايی فرايند تعیین ريسکهای
احتمالی موثر بر پروژه و تعیین مشخصه های هر يک و مستند سازی آنها میباشد .در استاندارد مديريت ريسک پروژه در مرحله شناسايی به ورودیها،
ابزارها و تکنیکها و خروجی حاصل از اين مرحله پرداخته میشود که شامل موارد زير میباشد:
  -ورودی ها:  - -برنامه مديريت ريسک  -برنامه مديريت هزينه -2برنامه مديريت زمانبندی  -برنامه مديريت کیفیت -9برنامه مديريت منابع انسانی -9مبنای محدوده  -تخمین هزينه فعالیت -1تخمین مدت زمان فعالیت -5ثبت ذی نفعان - 2اسناد پروژه  -اسناد تدارکات  -فاکتورهای محیطی سازمان - 2دارايیهای فرايندی سازمان ابزارها و تکنیک ها: -بررسی اسناد  -تکنیکهای جمع آوری اطالعات -2تحلیل چک لیستها  -تحلیل فرضیات -9تکنیکهای نموداری -9تحلیل SWOT  -نظر خبره -2خروجی ها:
 - -2اسناد ريسک
 -5ابزار و تكنیکهای فرایند شناسایی ریسک در استاندارد عملی مدیریت ریسک
ابزارها و تکنیکهای مختلفی برای شناسايی ريسک وجود دارد .استاندارد عملی مديريت ريسک پروژه که توسط مؤسسه  PMIارائه شده است
اين ابزارها و تکنیکها را در هفت دسته بیان میدارد .ما در اين تحقیق از يکی اين ابزارها به نام تکنیکهای جمع آوری اطالعات و از میان روشهای
جمع آوری اطالعات از روش دلفی جهت شناسايی ريسکهای پروژه استفاده میکنیم.
 -6تكنیکهای جمع آوری اطالعات
 -1-6طوفان فكری
طوفان ذهنی  ،رايجترين تکنیک شناسايی ريسک و اساسیترين ابزار مديريت ريسک میباشد .تسهیم ساده ای از اطالعات و نظرات افراد (اعضای
(اعضای تیم پروژه يا تعدادی از خبرگان بخشهای مختلف) بدون نگاه انتقادی و ارزيابی کننده بر روی موضوعی است که با جمع آوری اطالعات حاصله
منابع ريسک شناسايی میشود که مراحل اصلی اين تکنیک به شرح ذيل میباشد:
Brainstorming
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 بنا کردن فرضیه طوفان فکری تعیین مناسب افراد گروه -2توضیح قوانین جلسه طوفان فکری برای گروه
 گرفتن ايدهها و نظرات اعضای گروه -9بازنگری اطالعات مطرح شده
 -9ارتباط دادن اطالعات با تمامی اعضا
 -4-6دلفی
تکنیک دلفی توسط شرکت راند در سال  592برای استفاده از پیش بینیهای رويداد های آتی در نیروی هوايی امريکا طراحی گرديد .با
استفاده از اين روش سواالت به صورت انتها باز طراحی میشوند و توافق بر سر ريسک های اصلی پروژه در همان چند مرحله اول اين فرايند حاصل
میشود.
توصیه می شود اين تکنیک در زمانی که خبرگان پروژه نمیتوانند در يک محل جمع شوند يا بعد مسافت وجود دارد يا گرد همايی آنها در يک
محل منجر به حساسیت و اختالف زيادی خواهد شد ،به کار رود .هر چند اين روش زمان بر می باشد ولی مزيت عمده اين تکنیک در کاهش اطالعات
جانب دارانه و عدم تاثیر بی مورد اشخاص در نتايج و نیز دستیابی به داده های نسبتا قابل اعتماد برای آنالیز کمی میباشد.
مراحل اساسی به کار گیری اين تکنیک عبارتند از:
 تعیین افراد خبره و اطمینان از حضور آنها تهیه پرسش يا پرسش نامه -2جمع آوری پاسخهای خبرگان به سواالت
 بازنگری و بیان مجدد پاسخها -9جمع آوری نظرات و باز بینی
 -9تعمیم و به کار گیری دادهها و نظرات
 -3-6مصاحبه
شناسايی ريسکها می تواند از طريق مصاحبه با مديران پروژه با تجربه و خبرگان موضوع انجام شود تا بر اساس تجربیات ،اطالعات پروژه و ديگر
منابع مفید شناسايی انجام گردد.
مراحل اجرايی مصاحبه به شرح زير است:
 شناسايی و تعیین افراد مناسب جهت مصاحبه آماده سازی برای مصاحبه -2هدف گیری محدوده مورد نظر
 دريافت نظرات و اطالعات عمومی فرد خبره -9تجزيه و تحلیل کیفی و کمی اطالعات
بعضی معايب اين تکنیک عبارتند از:
امکان عدم تعیین صحیح فرد خبره جهت مصاحبه ،دست يابی به اطالعات با کیفیت پايین ،عدم تمايل فرد جهت دادن اطالعات ،نظرات متضاد و
مخالف.
 -2-6تحلیل علت ریشهای
تحلیل علت ريشهای روشی خاص برای شناسايی مشکالت می باشد که توسط آن علل اساسی منجر شده به مشکل کشف شده و اقدامات
پیشگیرانه را گسترش میدهد.
 -7مطالعه موردی :شناسایی ریسک های پروژه فراساحل فازهای  44-42پارس جنوبی به روش دلفی
جهت شناسايی ريسک های اين پروژه ما از متخصصان و مديران بخش فراساحل شرکت های نفت و گاز در فاز  -بهره گرفتیم .جهت انجام
نفر از متخصصان ارسال گرديد که تنها  1نفر از آنان حاضر به شرکت در اين تحقیق شدند .با
اين تحقیق به روش دلفی در ابتدا پرسشنامه برای
توجه به معتبر بودن استفاده از روش دلفی با افرادی بین  9تا  2نفر ،دور اول پرسشنامه شامل  2سؤال انتها باز برای شرکت کنندگان ارسال گرديد.
در  5پرسش او ل به نقش و تأثیر متولیان ريسک در پروژه ها اشاره گرديد و پرسش آخر مربوط به موارد ديگر مورد نظر پاسخ دهنده بود .در  5پرسش
عوامل درونی متولی ريسک پروژه شامل پیمانکار ،طراح ،تأمین کننده و کارفرما و عوامل خارجی متولی ريسک شامل نقش و تأثیر زيرساختی ،سیاسی،
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اقتصادی ،اجتماعی/فرهنگی و حوادث غیر مترقبه سؤال گرديد کهخ در پاسخ های شرکت کنندگان به ريسک های زيادی در اين پروژه دست يافتیم.
پس از بررسی دور اول پرسشنامه و حذف موارد تکراری ريسک مهم در اين پروژه ها شناسايی شد.
در دور دوم ريسک شناسايی شده در دور اول جهت ارزيابی و نظرسنجی برای شرکت کنندگان ارسال گرديد و با استفاده از قالب  9امتیازی
 - ( Likertبدون اهمیت - ،غیرمهم -2 ،متوسط - ،مهم -9 ،خیلی مهم ) به اهمیت هر ريسک نزد پاسخ دهندگان پرداخته شد .در پايان دور دوم
ريسک شناسايی شده در دور اول 2 ،ريسک که بیشترين اهمیت را با توجه به میانگین امتیازی کسب شده داشتند انتخاب
پرسشنامه از میان
گرديدند و برای دور سوم و تأيید نهايی برای شرکت کنندگان ارسال شد و با اتفاق نظر ايشان اين  2ريسک که به عنوان مهم ترين ريسک های
شناخته شده در بخش فراساحل شرکت های نفت و گاز انتخاب شدند.در پايان مهم ترين ريسک های شناخته شده در جدول زير آورده می شوند:
جدول -1مهم ترین ریسک های شناسایی شده در پروژه های فراساحل نفت و گاز
شرح ریسک

ردیف
محدوديت سرمايه گذاری خارجی در بخش فراساحل
تحريم و عدم امکان تبديل ارزها به يکديگر
2

عدم استفاده از درس های آموخته پروژه های پیشین
عدم آشنايی مديران با اصول مديريت پروژه

9

عدم پرداخت به موقع دستمزدها به نیروی انسانی

9

کمبود نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در پیمانکار و کارفرما
عدم مديريت صحیح مالی و عدم نظارت بر اعتبارهای پرداخت شده

1

واگذاری چندين پروژه همزمان به يک پیمانکار بدون در نظر گرفتن زير ساخت های آن

5

تغییر دولت و تغییر نگرش مديران جديد نسبت به پروژه ( عدم ثبات سیاسی )

2

نداشتن پشتوانه مالی الزم در پیمانکار
عدم وجود سیستم يکپارچه جريان اطالعات بین بخش های مهندسی ،خريد و اجرا
عدم رعايت کیفیت ساخت توسط پیمانکار

2

عدم رعايت کامل مسائل ايمنی ،بهداشت و محیط زيست
عدم آموزش صحیح و به روز رسانی نیروی انسانی

9

عدم وجود انگیزه و عالقه مندی به کار در نیروی انسانی

9

انتخاب نادرست سازندگان و تأمین کنندگان تجهیزات توسط پیمانکار
تحمیل برنامه زمانبندی فشرده به پیمانکار و فدا نمودن کیفیت تحت اين فشار

1

تأخیر و کسری در تحويل نقشه ها و اشتباهات طراحی توسط طراح

5

استفاده از مديران سیاسی بدون توجه به تجربه و دانش آن ها

2

عدم آگاهی افراد پروژه از دستاوردهای پروژه
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 -8نتیجه گیری
مديريت ريسک به عنوان يکی از ارکان مديريت پروژه ،متأسفانه در پروژه های نفت و گاز در کشور ما ناديده گرفته می شود .از اين رو جهت
مقابله با ريسک ها که تأثیرات منفی بر اهداف پروژه ( افزايش زمان و هزينه ،کاهش کیفیت و  ) ...می گذارد راهکار مناسبی در نظر گرفته نمی شود.
در اين مقاله سعی شد ضمن ارائه شناخت کلی از مقوله مديريت ريسک پروژه به مهم ترين و اساسی ترين مرحله از فرايند مديريت ريسک يعنی
شناسايی ريسک پرداخته و طی آن مهم ترين ريسک های پروژه های فراساحل در مطالعه موردی بخش فراساحل فاز  -پارس جنوبی شناسايی
گردد .جهت بهبود روند کار در اين پروژه ها بايد اين ريسک های شناسايی شده مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفته و پاسخی مناسب جهت رويارويی
و کاهش تهديدات آن ها داده شود.
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