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امــروزه افزایــش هزینــه و پیچیدگیهــای موجــود در پروژههــا از یــک ســو و افزایــش عــدم قطعیــت و ریس ـکهای موجــود در محیطهــای

هســتند کــه پروژههــا را در قالــب زمــان ،کیفیــت و بودج ـهی تعیینشــده بــه اتمــام برســاند ،بدیهــی اســت دلیــل اصلــی عــدم موفقیــت پروژههــا در
قالــب زمــان ،کیفیــت و بودجـهی تعیینشــده ،مدیریــت نامناســب ریسـکها در پــروژه اســت .بــا ايجــاد نگــرش علمــي بــه مديريــت ريســك ،معرفــي
علمــي و جامــع فراينــد و تكنيكهــاي مديريــت ريســك ميتــوان زمينهســاز تدويــن وكاربــرد نظاممنــد مديريــت ريســك پــروژه در كشــور و نيــز
اســتقرار آن در شــركتها گرديــد.
مطالعـهی حاضــر پــس از معرفــي اجمالــي مديريــت ريســك پــروژه ،بــا بهرهگیــری از اســتاندارد پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه و اســتاندارد عملــی
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مدیریــت ریســک پــروژه ،2بــه معرفــی یــک شــبکهی تصمیمگیــری مناســب پرداختــه اســت .ســپس بــا اســتفاده از روشهــای تصمیمگیــری چنــد
ـوده اســت.
معیــاره (تکنیــک )ANP 3ســعی در رتبهبنــدی مناس ـبترین تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک در مدیریــت پــروژه در صنایــع نفتــی نمـ 
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مدیریــت ریســک را در برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه ســرلوحه فعالیتهــای خــود قــرار دهنــد .مدیــران ارشــد ســازمانها همــواره بهدنبــال راهکارهایــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تجــاری از ســوی دیگــر باعــثشــده اســت کــه مدیــران پــروژه بهمنظــور کاهــش خطرپذیــری و انحــراف پــروژه از اهــداف تعیینشــده ،اســتفاده از

از ایــن طریــق میتــوان فرآینــد مدیریــت ریســک معرفیشــده در اســتاندارد  PMBOKرا کــه فراینــدی زمانبــر و نیازمنــد هزینــهی زیــادی اســت،
بــه صــورت آگاهانــه تلخیــص و تســطیح نمــود .نتایــج ،ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه هــر ســازمان بــا توجــه بــه آســتانه پذیــرش ریسـ ِ
ـک خــود در
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ســطوح مــدل پیشــنهادی ورود نمایــد و ایــن موضــوع ضمــن شــفاف نمــودن نقشـهی راه مدیریــت ریســک پــروژه در چرخـهی عمــر پــروژه ،هزینـ ه و
زمــان مــورد نیــاز بــرای برنامهریــزی مدیریــت ریســک در پروژههــا را کاهــش خواهــد داد.

مدیریت ریسک ،تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک ،پیکرهی دانش مدیریت پروژه ،چرخهی عمر پروژه،
روشهای تصمیمگیری چند معیاره ،آستانه پذیرش ریسک

 1مقدمه

هــر ســازمان بــرای موفقیــت بایــد متعهــد شــود کــه بــه
مدیریــت ریســک در سراســر پــروژه ،بهصــورت فعــال

و مســتمر خواهــد پرداخــت .بــرای شناســایی فعــال و

پیگیــری اثربخــش ریســک در حیــن حیــات پــروژه ،بایــد
انتخــاب هشــیارانهای در تمامــی ســطوح ســازمان صــورت
گیــرد .ریســک پــروژه میتوانــد از لحظــهی شــروع پــروژه

وجــود داشــته باشــد .پیــش بــردن پــروژه بــدون تمرکــز
فعــال روی مدیریــت ریســک میتوانــد بــه بــروز مشــکالت

بیشــتری منجــر شــود؛ مشــکالتی کــه از تهدیدهــای
مدیریتنشــده ناشــی میشــوند.

مســئلهای کــه ســازمانهای پــروژه محــور در مدیریــت
* گروه مهندسی صنایع ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران
** گروه مهندسی صنایع ،واحد فیروزکوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فیروزکوه ،ایران

ریســک همیشــه بــا آن درگیــر هســتند ایــن اســت کــه
هزین ـهی پیادهســازی فراینــد پیچیــدهی مدیریــت ریســک
تــا چــه میــزان بــه موفقیــت پــروژه کمــک میکنــد؟
عــدم وجــود پاســخ شــفاف بــه ایــن ســؤال از یــک ســو و

دشــواری پیادهســازی کامــل مدیریــت ریســک از ســوی

دیگــر ناخــودآگاه منجــر خواهــد شــد کــه مدیــران پروژههــا

در برنامهریــزی مدیریــت پــروژه ،بــه مدیریــت ریســک،

آنطــور کــه بایــد توجــه نکننــد .بههمیــن دلیــل میتــوان

بــه نادیدهگرفتــن مدیریــت ریســک و مخاطــرات و اهمیــت

انکارناپذیــر آن در پروژههــا بهعنــوان دلیــل اصلــی عــدم

موفقیــت پروژههــا ،اشــاره کــرد .از دیــدگاه مدیریــت
راهبــردی پــروژه ،مدیریــت ریســک فراینــدي اســت کــه
1. Project Management Body Of Knowledge
2. Practice Standard For Project Risk Management
3. Analytical Network Process
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واژگان کلیدی:
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بــا بهکارگیــري آن ،کاهــش بســیاري از هزینههــا در بلنــد

مفهومــی میــان ریســک و عــدم قطعیــت اســت .ایــن اشــتباه

بــر میگیــرد.

روشــن اســت کــه چنانچــه ایــن مرحلــه از فراینــد مدیریــت

مــدت و اتخــاذ راهکارهــاي بنیادیــن مدیریــت پــروژه را در

هــدف اصلــی از انجــام ایــن پژوهــش تلخیــص هوشــمندانه

فراینــد مدیریــت ریســک و تســطیح تکنیکهــا و ابــزار
ســازمان بتوانــد بــا اســتفاده از آن ،میــزان پیادهســازی فرایند

نکتــهای اساســی اســت .ریســک همــان عــدم قطعیــت

موجــود در مدیریــت ریســک اســت .بــه نحــوی کــه هــر

مدیریــت ریســک و میــزان بهرهبــرداری از تکنیکهــا و ابــزار
موجــود در فراینــد مدیریــت ریســک را براســاس آســتانهی

ـازمان خــود تعییــن نمایــد .در ایــن
پذیــرش ریســک در سـ
ِ

صــورت اجــرا و پیادهســازی فراینــد مدیریــت ریســک بــرای

مدیــران پروژههــا ،دغدغــه نخواهــد بــود و اســتفاده از روش
پیشــنهادی ایــن اطمینــان را بــه مدیــران پــروژه خواهــد داد

کــه “مدیریــت ریسـ ِ
ـک بــه انــدازه” در ســازمان پیادهســازی
شــده اســت.
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اینکــه ریســکهای تعریفشــده واقعــا ریســک هســتند،

نیســت ،بهطــور اجمالــی بــرای تشــریح تفــاوت میــان ایــن
دو میتــوان یــک تعریــف ســاده از ریســک ارائــه کــرد:

“ریســک عبــارت اســت از عدمقطعیتــی کــه اهمیــت دارد”

زیــرا میتوانــد روی یــک یــا چندیــن هــدف در پــروژه تأثیــر

بگــذارد[.]1

ریســک پــروژه رویــداد یــا وضعیتــی غیــر قطعــی اســت کــه
در صــورت وقــوع ،روی یــک یــا چنــد هــدف پــروژه از جملــه

محــدوده ،زمانبنــدی ،هزینــه یــا کیفیــت ،اثــری مثبــت

بــا توجــه بــه وجــود ابــزار و تکنیکهــای فــراوان موجــود

یــا منفــی میگــذارد .یــک ریســک میتوانــد یــک الــزام،

کــه مبنــای ارائــه روش را براســاس تکنیکهــا و ابــزار

احتمــال پیآمدهــای مثبــت یــا منفــی را خلــق کنــد.

معرفیشــده در اســتاندارد پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه

قــرار دهیــم ،از آنجــا کــه ایــن اســتاندارد ،ســندی کاربــردی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ریســک بــه اشــتباه انجــام شــود مراحــل بعــدی مدیریــت

ریســک نیــز مشــکل خواهــد داشــت .بنابرایــن اطمینــان از

در مدیریــت ریســک پــروژه در ایــن پژوهــش بــر آن شــدیم
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در مرحلــه شناســایی ریســکهای پــروژه رخ میدهــد و

فــرض ،محدودیــت یــا شــرط بالقــوه یــا معینــی باشــد کــه

بهعنــوان مثــال ،نیــاز بــه یــک مجــوز زیســت محیطــی بــرای
انجــام کار یــا داشــتن کارکنــان محــدود منصوبشــده بــرای

بــوده و براســاس تجربیــات و درسآموختههــا برتریــن

طراحــی پــروژه ،میتواننــد بهعنــوان یــک علــت تلقــی

بروزرســانی میشــود ،میتــوان اطمینــان حاصــل کــرد

مجــوز ،زمــان طوالنیتــری را نســبت بــه زمــان برنامهریــزی

مدیــران پــروژه در سراســر دنیــا هــر چهارســال یکبــار

کــه ابــزار مدیریــت ریســک معرفیشــده در ایــن اســتاندارد،
شــالودهای کامــل از مناســبترین و کاربردیتریــن ابــزار

شــناخته شــده تــا کنــون اســت.

الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن پژوهــش بــر مبنــای

شــوند .ریســک ،آن اســت کــه ممکن اســت نهــاد صادرکننده
شــده بــرای صــدور مجــوز صــرف نمایــد؛ فرصــت ،آن اســت

کــه کارکنــان توســعهای بیشــتری کــه بتواننــد در طراحــی
مشــارکت نماینــد را در دســترس قــرار داده و بتــوان آنهــا

را بــه پــروژه اختصــاص داد .درصورتیکــه هریــک از ایــن

پروژههــای نفتــی صــورت گرفتــه ولــی اجــرای مشــابه آن در

رویدادهــای غیــر قطعــی رخ دهنــد ،میتواننــد بــر پــروژه،
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تأثیــر بگذارنــد .شــرایط ریســک میتواننــد مــواردی از قبیــل

تمامــی صنایــع قابــل توســعه و امکانپذیــر اســت.

ریســک و عــدم قطعیــت : 4ریســک را در پــروژه میتــوان این

محــدوده ،هزینــه ،زمانبنــدی ،کیفیــت یــا عملکــرد پــروژه

جوانــب محیطــی پــروژه یــا ســازمان ،همچــون شــیوههای

گونــه توصیــف کــرد :تقریبــا هــرکاری کــه نتایــج غیرقطعــی

نابالــغ مدیریــت پــروژه ،فقــدان سیســتمهای یکپارچــه

قابــل انتظــار یــک واقعــه و شــانس وقــوع آن [.]9

دس ـتاندرکاران خارجــی کــه توســط پــروژه قابــل کنتــرل

داشــته باشــد .ریســک حاصلضــرب دو عامــل اســت :نتایــج

مدیریــت ،همزمانــی چندیــن پــروژه یــا وابســتگی بــه

نکتــهای کــه قابــل توجــه اســت تفــاوت میــان ریســک و

نیســتند را در بــر گیــرد [.]10

ِ
شــناخت
در فراینــد مدیریــت ریســک رخ میدهــد عــدم

دســتیابی پروژههــا بــه اهــداف عینــی خــود انجــام میشــود.

عــدم قطعیــت اســت ،یکــی از رایجتریــن اشــتباهاتی کــه

مدیریــت ریســک پــروژه اصــوال بــرای بهبــود فرصتهــای
4. Uncertainty

گــر چــه هرگــز هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه آگاهــی

دهگانــه دانشــي ،ايــن اســتاندارد را بــه شــدت مــورد توجــه

ایدههایــی کــه موجــب تقویــت پروژههــا میشــود ،بتوانــد

دانشــي ،مديريــت ريســك اســت کــه ایــن اســتاندارد آن

گســترده و شــفاف از حالتهــای شکســت متــداول یــا
بهصــورت قابــل مالحظــهای موفقیــت پــروژه را بهبــود
بخشــد .فایــده اولیــه مدیریــت ریســک پــروژه ،توســعه یــک

زیربنــای معتبــر بــرای پــروژه ،بــا نمایــش امکانپذیــری

آن اســت ،یــا شفافســازی عــدم امکانپذیــری پــروژه

بهمنظــور اجتنــاب از آن ،رهاکــردن یــا ایجــاد تغییراتــی

را اینگونــه توصیــف میکنــد کــه :مدیریــت ریســک

پــروژه دربرگیرنــدهی فرایندهــای برنامهریــزی ،شناســایی،

تحلیــل ،برنامهریــزی واکنــش و کنتــرل ریســک یــک پــروژه
اســت .اهــداف مدیریــت ریســک پــروژه عبارتنــد از افزایــش

احتمــال و تأثیــر رویدادهــای مطلــوب و کاهــش احتمــال و
6

تأثیــر رویدادهــای نامطلــوب پــروژه.

تــا کنــون مطالعــات و پژوهشهــای فراوانــی در حــوزهی

پــروژه شــش فــاز را معرفــي كــرده اســت:

مدیریــت ریســک ارائهشــده اســت.

 )2شناسایی ریسک،8

بــه افزایــش ارزش پــروژه شــود [.]2

مدیریــت ریســک صــورت گرفتــه و فرایندهــای بســیاری در

كليــم و لوديــن بــراي مديريــت ريســك فراينــدي چهــار

دانــش مديريــت پــروژه ،بــراي فراينــد مديريــت ريســك

 )1برنامهریزی مدیریت ریسک، 7
 )3اجرای تحلیل کیفی ریسک،9

مرحل ـهاي رامعرفــي كردهانــد (شناســايي ،تحليــل ،كنتــرل

 )4اجرای تحلیل کمی ریسک ،

مديريــت پــروژه قــرار ميگيرنــد.

 )6کنترل و نظارت ریسک.12

و گــزارش) كــه در مــوازات چهــار قــدم معــروف دمينــگ در

10

 )5برنامهریزی واکنش به ریسک،11

چاپمــن و وارد )1997( 5یــک فراینــد ژنتیــک  9مرحلــه

نقشهی راه مدیریت ریسک

پــروژه ،تمرکــز بــه رویکــرد راهبــردی بــه مدیریــت ریســک،

نقشـهی راه جامــع ارئــه داده اســت .ایــن نقشـهی راه مطابــق

ای  PRM6را تعریــف کردهانــد :تعریــف جنبههــای کلیــدی
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اســتاندارد  PMBOKبــرای مدیریــت ریســک در پــروژه یــک

ریســک ،تخصیــص مالکیــت و پاســخ ریســکها ،تخمیــن

گــروه فراینــدی پایــش و کنتــرل پــروژه قــرار دارد .کــه در

مختلــف ،طرحریــزی پاس ـخها و مدیریــت بهوســیله پایــش

شــده اســت کــه هریــک از آنهــا دارای زیرتکنیکهایــی

میــزان عــدم قطعیــت ،ارزیابــی شــدت نســبی ریس ـکهای
و کنتــرل اجــرا [.]11

آن در گــروه فرایندی14برنامهریــزی پــروژه و  1فراینــد در

مجموعــهی ایــن  6فراینــد 29 ،تکنیــک و ابــزار گنجانــده
اســت .همــان طــور کــه مشــخص اســت اجــرای کامــل

فِیرلــی هفــت گام را بــرای مدیریــت ریســک تعریــف

ایــن نقشــهی راه در پروژههــا هزینههــای زیــادی را بــرای

احتمــاالت و اثــرات ریســک  -3توســعه راهبردهــا بــرای

ســرمایههای انســانی و غیــره ،در ایــن پژوهــش بــرآن

میکنــد -1 :شناســایی ریســک فاکتورهــا  -2ارزیابــی
تخفیــف ریســکهای شناساییشــده  -4پایــش ریســک

فاکتورهــا  -5ایجــاد یــک طــرح احتمالــی  -6مدیریــت

بحــران  -7بازیابــی از ریســکهای بحرانــی [.]12

مدیریت ریسک از نگاه PMBOK

در بیــن تمامــی فرایندهــای معرفیشــدهی مدیریت ریســک،
رويكــرد فرايندگــرا و دســتهبندی مناســب موضوعــات

پــروژه دربــر خواهــد داشــت ،اعــم از هزینـهی زمــان ،بودجه،
شــدیم تــا بــا ارائـهی الگویــی مناســب ایــن امــکان را بــرای
ســازمانهای پــروژه محــور فرآهــم آوریــم کــه مدیریــت

ریســک در پروژههــا را متناســب بــا آســتانهی ریســک

15

در ســازمان خــود پیادهســازی نماینــد ،کــه از آن در ایــن

پژوهــش بــه “مدیریــت ریســک بهانــدازه” یــاد میکنیــم.

ِاســتاندارد پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه ،درحوزههــاي
:Risk threshold .15بــه مقیاسهــای مرتبــط بــا ســطح عدمقطعیــت یــا
ســطح تأثیــری اشــاره دارد کــه هــر ذینفــع بــه پذیــرش آن تمایــل دارد.
ِ
ریســک پایینتــر از آن آســتانهی ریســک را میپذیــرد و ریســک
ســازمان،
باالتــر از آن آســتانه را تحمــل نمیکنــد.

11. Perform Quantitative Risk Analysis
12. Plan Risk Responses
13. Control Risks

 .14اســتاندارد  PMBOKتمامــی فرایندهــای موجــود در مدیریــت پــروژه را در یکــی از
گروههــای فراینــدی آغازیــن ( ، )Initiatingبرنامــه ریــزی( ،)Planningاجــرا (، )Executing
پایــش وکنتــرل ( )Monitoring and Controllingو خاتمــه ( ، )Closingطبقهبنــدی مینمایــد.

5. Chapman and Ward
6. Project Risk Management
7. Likelihood
8. Plan Risk Management
9. Identify Risk
10. Perform Qualitative Risk Analysis

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

شناســایی جاهایــی کــه در آن ممکــن اســت ریسـکها بــروز

بــا جــدول ( )1دارای  6فراینــد کالن اســت ،کــه  5فراینــد

پیــدا کننــد ،ایجــاد ســاختار دربــاره فرضیــات و ارتباطــات
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فرصتهایــی بــرای بهبــود پروژههــا نشــان دهــد کــه منجــر

مؤسســه مديريــت پــروژه ایــاالت متحــده ،در كتــاب پيكــره

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در آن پــروژه اســت .تحلیــل ریســک ،همچنیــن میتوانــد

اهالــي فــن قــرار داده اســت .يكــي از ايــن حوزههــاي

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

جدول  :1نقشهی راه مدیریت ریسک در استاندارد PMBOK

مرحله
برنامهریزیمدیریتریسک


تکنیکهاوابزار


ریزتکنیکهاوابزار


تکنیکهایتحلیلی


-

رأیصاحبنظران

جلسات

بازنگریهایاسناد


هایجمعآوریاطالعات


تکنیک
شناساییریسکها


تحلیلفهرستوارسی
تحلیلمفروضات

تکنیکهایترسیمی


ها،فرصتهاوتهدیدها()SWOT


ها،ضعف

تحلیلقوت
رأیصاحبنظران


سنجشاحتمالوتاثیرریسک

ماتریساحتمالوتاثیرریسک

اجرایتحلیلکیفیریسک

سنجشکیفیتدادههایریسک

دستهبندیریسک


سنجشفوریتریسک
رأیصاحبنظران


دادهها
هایجمعآوریوارائه 


تکنیک
اجرایتحلیلکمیریسک
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مصاحبه
توزیعهایاحتمالی

تحلیلحساسیت

هایمدلسازیوتحلیلکمیریسک


تکنیک

تحلیلارزشپولیموردانتظار
سازیوشبیهسازی


مدل

رأیصاحبنظران


-
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اجتناب

راهبردهایریسکهایمنفییاتهدیدها


انتقال
تعدیل
پذیرش

برنامهریزیپاسخبهریسک


بهرهبرداری


هایمثبتیافرصتها


راهبردهایریسک

تقویت
تسهیم
پذیرش

راهبردهایواکنشاقتضایی
رأیصاحبنظران


سنجشمجددریسک
ممیزیهایریسک


کنترلریسکها


تحلیلروندمغایرت

اندازهگیریعملکردمنفی

تحلیلاندوخته
جلسات

-

ساختار شکست ریسک

مؤسســه مدیریــت پــروژه ایــاالت متحــده در اســتاندارد

16

ســاختار شکســت ریســک ،چارچوبــی سلســله مراتبــی از

منابــع بالقــوهای اســت کــه احتمــال دارد پــروژه در معــرض
ابتــا بــه آن قــرار داشــته باشــد .هــر ســازمان ممکــن اســت
یــک ســاختار شکســت ریســک عمومــی بــرای اســتفاده در

تمامــی پروژههــای خــود داشــته باشــد و یــا اینکــه بــرای

هریــک از پروژههــای خــود یــک ســاختار شکســت ریســک

عملــی مدیریــت ریســک پــروژه  ،یــک  RBSاســتاندارد ارائه
17

نمــوده اســت کــه در جــدول ( )2نشــان داده شــده اســت.

بــا اســتفاده از ایــن ســاختار میتــوان تمامــی ریس ـکهای

موجــود در پــروژه را در یکــی از طبقهبندیهــای آن گنجانــد

و راهبردهــای الزم بــرای اجــرای فراینــد مدیریــت ریســک را
در تمامــی مراحــل مدیریــت ریســک اتخــاذ نمــود.

مجــزا تهیــه نمایــد [.]13

ﺳﻄﺢ ﯾﮏ

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده
ﻓﻨﺎوري

ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﻨﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰاﻣﺎت
راﺑﻂ ﻓﻨﯽ

ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ
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ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺮ

ﺳﻄﺢ دو

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جدول  :2ساختار شکست ریسک

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪﻫﺎ /ﻃﺮحﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد
ﺗﺪارﮐﺎت داﺧﻠﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ
ﺛﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮي

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك
ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﻧﺮخ ارز

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ)ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ )ﻣﺤﻞ اﺟﺮا(
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ /آب و ﻫﻮا
رﻗﺎﺑﺖ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات

الگوی اولیه:

مطابــق بــا مطالعــات قبلــی صــورت گرفتــه توســط

نویســندگان ایــن مقالــه ،الگویــی جهــت انتخــاب
مناســبترین تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک در

مدیریــت پــروژه مطابــق بــا شــکل ( )1ارائــه شــده اســت.

در ایــن پژوهــش بهدنبــال عملیاتــی نمــودن ایــن الگــو در

صنایــع نفتــی کشــور هســتیم تــا بتــوان روشــی مناســب
جهــت مدیریــت ریســک بهانــدازه در ایــن صنعــت ارائــه

نمــود [.]1

الزم بــه توضیــح اســت کــه مــدل ارائهشــده تنهــا مربــوط
)16. Risk Breakdown Structure (RBS
17. Practice Standard for Project Risk Management

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﯾﺴﮏ ﭘﺮوژه

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
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الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

بــه مرحل ـهی شناســایی ریســک اســت و توصیــه میشــود

آنچــه مشــخص اســت ایــن اســت کــه هــر ســازمان ،بــا توجه

تحلیــل کمــی ،برنامهریــزی پاســخ و کنتــرل ریســک

ســازمانی ،مهارتهــای تخصصــی منابــع انســانی درگیــر

شــبکههای تصمیمگیــری در مرحلــه تحلیــل کیفــی،
بــه طریــق مشــابه تهیــه شــود کــه از ارائــه آن صــرف

نظــر میشــود .همچنیــن انتخــاب هریــک از ایــن ابــزار و

بــه ماهیــت پروژههــای در دســت اجــرا ،بلــوغ و فرهنــگ
در پــروژه و بســیاری از عوامــل دیگــر ،بایــد ابــزار مناســب
ســازمان خــود را اتخــاذ نمایــد .از آنجــا کــه تمامــی ایــن

تکنیکهــا بــرای اجراییشــدن در ســازمانها منجــر بــه

سیاســتگذاریها در مرحلــهی برنامهریــزی مدیریــت

ملزومــات و  ...میشــود کــه مســتلزم صــرف نمــودن هزینــه و

الگویــی مناســب بــرای رفــع ایــن چالــش در ایــن مرحلــه را

مدیریــت ریســک اســت .بدیهــی اســت چنانچــه ایــن انتخاب

ریســک اســت و ارائــهی الگــو از مرحلــهی برنامهریــزی

اتخــاذ سیاســتها ،آموزشهــای مــورد نیــاز ،آمادهســازی
زمــان بــرای گــروه مدیریــت پــروژه در مرحلـهی برنامهریــزی
هوشــمندانه نباشــد ،اجــرای آن در مراحــل بعــدی بــه اتــاف

هزینــه و زمــان منتــج خواهــد شــد و در نهایــت رونــد اجرایی

ریســک صــورت میپذیــرد ،ایــن پژوهــش درصــدد اســت

ارائــه دهــد ،لــذا نقطـهی آغازیــن الگــو از مرحلهی شناســایی
مدیریــت ریســک موضوعیــت نخواهــد داشــت.

مدیریــت ریســک پــروژه بــا شکســت روب ـهرو خواهــد شــد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده
ﻓﻦآوري

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ

ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﻨﯽ
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰاﻣﺎت
راﺑﻂ ﻓﻨﯽ
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ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﺎي اﺳﻨﺎد

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪﻫﺎ /ﻃﺮحﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺮوﺿﺎت

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد
ﺗﺪارﮐﺎت داﺧﻠﯽ

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ

ﺛﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك
ﻗﻮاﻧﯿﻦ

رﯾﺴﮏﻫﺎي
ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT

ﻧﺮخ ارز
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات

شکل  : 1شبکهی تصمیمگیری در مرحلهی شناسایی ریسک

رأي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

روش تحقیق:

اســت[ .]6فراينــد تجزيــه وتحليــل شــبكهاي ،مســئله

فراینــد تحلیــل شــبکهاي ،یــک تئــوری ریاضــی اســت کــه

بهطــور نظاممنــد بــا انــواع وابســتگیها ســروکار داشــته

و بهطــور موفقیتآمیــزی در زمینههــای گوناگــون

بهکارگرفتــه شــده اســت [ .]3ایــن روش از ســوي ســاعتی

توســعه یافــت تــا اولویتهایــی را بــراي تصمیمهــا فراهــم
آورد بــدون آنکــه فرضیاتــی دربــاره رابطــه سلســله مراتبــی

یکســویه میــان ســطوح تصمیــم انجــام گیــرد[ .]4روش

 ANPبراســاس تحليــل مغــز انســان بــراي مســائل پيچيــده

مســئله شــبکهاي کــه گرههــاي موجــود در ايــن شــبکه
معــادل هــدف ،معيارهــا و گزينههــا اســت ،رســم ميشــود.

بردارهــاي جهــتداري کــه ايــن گرههــا را بــ ه هــم وصــل

تكنيــك  ANPبــا چارچــوب جامــع و فراگيــر ،تمامــي
تعامــات و روابــط ميــان ســطوح تصميمگيــري را كــه

تشــكيل يــك ســاختار شــبكهاي ميدهــد ،ميتوانــد در

نظرگيــرد .خوشــهها معــرف ســطوح تصميمگيريانــد
و كمانهــا تعامــات ميــان ســطوح تصميمگيــري را

نشــان ميدهنــد .جهــت كمانهــا وابســتگي را مشــخص
ميكنــد[ .]8

همــان طــور كــه مشــاهده میشــود ،ســاختار سلســله
مراتبــي حالــت خــاص و ويــژهاي از ســاختار شــبكهاي اســت.

شــكل ( )2مقايســه ســاختار سلســلهمراتبــي و شــبکهای را

نشــان ميدهــد.

ميکننــد ،نشــاندهنده جهــت اثــر گرههــا بــر يکديگــر
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ارائــه شــده اســت [ .]5در ایــن روش بــراي مدلکــردن

بــا بازخــورد مدلســازي ميكنــد[.]7

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بــا ســاختار غيــر ردهاي و بهمنظــور اصــاح روش AHP

تصميمگيــري را بــا بهكارگيــري ديــدگاه سيســتمي تــوأم
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همانطــور کــه در شــکل ( )2مشــاهده میشــود اگــر

تهیــه شــود:

باشــد مــدل تصمیــم گیری مناســب مــدل  AHP18اســت ولی

(ریس ـکهای ســطح یــک معرفیشــده در ســاختار شکســت

معیارهــا مســتقل از هم باشــند و مقایســات زوجــی امکانپذیر

اگــر معیارهــا مســتقل نباشــند روش  ANPبهتــر اســت[.]4

بــا توجــه بــه اینکــه ریســکهای موجــود در پروژههــا از

 )1اهمیــت و ارجحیــت ماهیــت چهارگانــه ریســکها
ریســک اســتاندارد)؛

 )2ارتباطــات داخلــی میــان ماهیــت چهارگانــه ریســکها

یکدیگــر مســتقل نیســتند بــرای الویتبنــدی آنهــا از روش

بــر اســاس ذیــل:

اجرای پژوهش:

ســازمانی نســبت بــه ریســکهای مدیریتــی،

 ANPاســتفاده خواهــد شــد.

مرحلهی اول :تهیه پرسشنامه

 )1-2اهمیــت نســبی ریســکهای فنــی ،تجــاری و بــرون
 )2-2اهمیــت نســبی ریســکهای مدیریتــی و تجــاری

پــس از تهیــهی شــبکههای تصمیمگیــری جهــت

نســبت بــه ریســکهای فنــی.

توســط خبــرگان موضــوع تکمیــل خواهــد شــد تهیــه کــرده

هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک؛

محاســبهی مدلهــا ،ماتریسهــای مقایســات زوجــی را کــه

و ایــن ماتریسهــا در نهایــت بهصــورت پرســشنامهای
میــان خبــرگان توزیــع گردیــد.

ماتریــس مقایســات زوجــی بایــد براســاس شــروط ذیــل

 )3اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی فنــی در
 )4اهمیــت و ارجحیــت ریس ـکهای ش ـشگانهی مدیریتــی
در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک؛

 )5اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی تجــاری
18. Analytical Hierarchy Process

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

شکل  :2مقايسه ساختار سلسل ه مراتبي و شبکهای

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک؛
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 )6اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی بــرون

پــروژه داخلــی:

 )7اهمیــت و ارجحیــت تکنیکهــا و ابــزار معرفیشــده در

ازای هرگواهینامــهی دوره میــان مــدت :وزن  ،0.5بــه ازای

 )1-7در کدا م گام از مراحل مدیریت ریسک قرار داریم،

 )5ســوابق و حوزههــای کاری مرتبــط بــا مدیریــت پــروژه یــا

ســازمانی در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک؛
جــدول ( )1بــا توجــه بــه دو نکتـهی ذیــل:
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بــه ازای هــر گواهینامـهی دوره کوتــاه مــدت :وزن  ،0.25بــه

هرگواهینام ـهی دوره بلنــد مــدت :وزن 0.75

 )2-7کدامیــک از  24نــوع ریســک ســطح دوم موجــود در

ریســک :بــه ازای هــر ســال وزن 0.25

مرحلهی دوم :وزندهی به خبرگان

از وزنهــای فــوق را بــه خــود تخصیــص دهنــد ،پــس

جــدول ( )2مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت.

خبــرگان شناســایی شــده میتوانســتند یــک یــا مجموعـهای

تصمیمــات مدیریتــی بهدلیــل پیچیدگــی ،نیازمنــد

از تجمیــع وزنهــای تخصیــص یافتــه بــرای هریــک از

متنــوع و موقعیتهــای شــغلی مختلــف اســت .اگــر بپذیریــم

مشــخص گردیــد و در انتهــا بــا اعمــال میانگیــن هندســی

پرســشنامهها بــا یکدیگــر متفــاوت اســت ،میتــوان

محاســبات تهیــه و توســط نرمافــزار

نیــز بــا یکدیگــر فــرق دارد و بدیهــی اســت کــه در چنیــن

مرحلهی سوم :محاسبات نرمافزاری

مشــارکت و اســتفاده از افــراد متعــدد بــا تخصصهــای
کــه مهــارت تمامــی خبــرگان مــورد اســتفاده در تکمیــل

پذیرفــت کــه نظــرات تخصصــی آنهــا در مدیریــت ریســک
مــواردی بایــد قــدرت نفــوذ نظــرات اعضــای متخصصتــر

وزن نظــر هــر خبــره در تکمیــل پرســشنامه
خبــرگانِ ،
بیــن پرســشنامهها ،پرســشنامهای واحــد جهــت انجــام
Super Decision19

محاســبه گردیــد.

پــس از انجــام محاســبات  ،ANPتکنیکهــا و ابــزار موجــود

در فراینــد تجزیــه و تحلیــل بیشــتر باشــد ،در همیــن راســتا

در هریــک از مراحــل مدیریــت ریســک تحــت بررســی،

زیــر را تهیــه نماییــم.

اســت در رونــد اجرایــی تکمیــل پرســشنامهها ،برخــی از

بــرآن شــدیم جهــت وزندهــی بــه خبــرگان دســتورالعمل

 )1تحصیالت دانشگاهی:

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

 )4ســایر مــدارک و گواهینامههــای حرفــهای مدیریــت

مطابــق بــا جــداول زیــر رتبهبنــدی گردیــد .الزم بــه توضیــح
پرســشنامهها بــا مشــکل ســازگاری مواجــه میگردیــد

20

دکتری :وزن  ،4فوق لیسانس :وزن  ،2لیسانس :وزن 1

کــه در ایــن مــوارد عــدم انطباقهــا یــا بــا ارســال مجــدد

مــدارک مرتبــط بــا مدیریــت ریســک :وزن  ،3مــدارک مرتبط

گردیــد و یــا در صــورت عــدم دسترســی یــا عــدم تکمیــل

 )3مــدارک بینالمللــی مرتبــط بــا ســایر اســتانداردهای

پرســشنامههای تکمیلشــده توســط ایشــان از رونــد

 )2مدارک بینالمللی مرتبط با استاندارد :PMBOK

بــا مدیریــت پروژه :وزن  ،2ســایر مــدارک  :PMBOKوزن 1

مدیریــت پــروژه یــا مدیریــت ریســک :بــه ازای هــر مــدرک

وزن1

پرسـشنامهها بــه خبــرگان جهــت تکمیــل مجــدد برطــرف
مجــدد ماتریسهــای مقایســات زوجــی توســط خبــرگان،

محاســبات  ANPحــذف گردیدنــد.

جدول  :3رتبهبندی تکنیکها و ابزار موجود موجود در مرحلهی شناسایی ریسکها

رﺗﺒﻪ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰار

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﺪهآل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺮاندار

1

ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT

0.2513

1

0.149347

2

رأي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

0.248506

0.988884

0.147687

3

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺮوﺿﺎت

0.193742

0.770958

0.115141

0.152321

0.606132

0.090524

5

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ

0.06525

0.259651

0.038778

6

ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎي اﺳﻨﺎد

0.063428

0.252401

0.037695

7

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ

0.025453

0.101285

0.015127

4

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري
اﻃﻼﻋﺎت

 .19ایــن نرمافــزار یکــی از کاربردیتریــن نرمافزارهایــی اســت کــه بــرای پشــتیبانی از روش  ANPبهوســیلهی ســاعتی و همکارانــش طراحــی شــده اســت .ایــن بســتهی نرمافــزاری توانایــی
ســاخت مدلهــای تصمیــم بههمــراه وابســتگیها و بازخــورد و محاســبهی ســوپر ماتریــس را دارد .بــرای دسترســی بــه ایــن نــرم افــزار میتــوان بــه ســایت
 http://www.superdecisions.comمراجعه نمود.
 .20مقــدار نســبت ســازگاری در ماتریسهــای تکمیــل شــدهی مقایســات زوجــی بایــد عــددی کمتــر از 0.1باشــد ،ایــن مقــدار نشــاندهندهی ایــن اســت کــه خبــرگان انتخابشــده
ماتریسهــا را براســاس خــط فکــری روشــن و دقــت مناســب تکمیــل کردهانــد و میــزان اطمینــان بــه نتایــج حاصلــه از محاســبات آنهــا در ســطح خوبــی قــرار دارد.

جدول  :4رتبهبندی تکنیکها و ابزار موجود در مرحلهی تحلیل کیفی ریسک
رﺗﺒﻪ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰار

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﺪهآل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺮاندار

1

راي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان

0.371517

1

0.220793

2

ﺳﻨﺠﺶ ﻓﻮرﯾﺖ رﯾﺴﮏ

0.168833

0.454443

0.100338

3

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي رﯾﺴﮏ

0.159379

0.428995

0.094719

4

ﺳﻨﺠﺶ اﺣﺘﻤﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ رﯾﺴﮏ

0.119953

0.322873

0.071288

5

ﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎي رﯾﺴﮏ

0.093091

0.25057

0.055324

6

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اﺣﺘﻤﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ

0.087227

0.234785

0.051839

1

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

0.331999

1

0.197307

2

ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي

0.185599

0.559034

0.110301

3

راي ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان

0.172576

0.519808

0.102562

4

ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

0.111494

0.335826

0.066261

5

ﺗﺤﻠﯿﻞ ارزش ﭘﻮﻟﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

0.105251

0.317022

0.062551

6

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ

0.093081

0.280366

0.055318

جدول  :6رتبهبندی تکنیکها و ابزار موجود در مرحلهی برنامهریزی پاسخ به ریسک

1

استراتژيهايواکنشاقتضایي

0.201749

1

0.1199

2

اجتنابازریسکمنفي

0.150565

0.746295

0.089481

3

بهرهبرداريازریسکمثبت

0.150359

0.745275

0.089358

4

رايصاحبظران

0.116532

0.577607

0.069255

5

انتقالریسکمنفي

0.107694

0.533801

0.064003

6

تقویتریسکمثبت

0.106915

0.529941

0.06354

7

تعدیلریسکمنفي

0.058213

0.288541

0.034596

8

تسهیمریسکمثبت

0.057525

0.285129

0.034187

9

پذیرشریسکمنفي

0.025286

0.125332

0.015027

10

پذیرشریسکمثبت

0.025163

0.124722

0.014954
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رتبه

تکنیکهاوابزار


مقادیرنرمال

مقادیرایدهآل


مقادیرماتریسکراندار


سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

رﺗﺒﻪ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰار

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﺪهآل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺮاﻧﺪار

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جدول  :5رتبهبندی تکنیکها و ابزار موجود در مرحلهی تحلیل کمی ریسک

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

جدول  :7رتبهبندی تکنیکها و ابزار موجود در مرحلهی کنترل ریسک

رﺗﺒﻪ

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ و اﺑﺰار

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺮﻣﺎل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﺪهآل

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﺮاﻧﺪار

1

ﺟﻠﺴﺎت

0.306743

1

0.182297

2

ﻣﻤﯿﺰي ﻫﺎي رﯾﺴﮏ

0.198259

0.646336

0.117825

3

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺪوﺧﺘﻪ

0.146574

0.477839

0.087109

4

اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻨﯽ

0.128811

0.419933

0.076553

5

ﺗﺤﻠﯿﻞ روﻧﺪ و ﻣﻐﺎﯾﺮت

0.12

0.391206

0.071316

6

ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺠﺪد رﯾﺴﮏ

0.099614

0.324748

0.059201

ارائهی مدل پیشنهادی:

بهرهمنــد شــده و تــا ســطح مطلــوب مــورد نظــر کــه بــه

پــس از انجــام رتبهبنــدی تکنیکهــا و ابــزار معرفیشــده
در اســتاندارد  PMBOKنوبــت بــه آن رســیده کــه بــرای
فعــاالن مدیریــت پــروژه در صنایــع نفتــی نقشــهی راهــی

ارائــه شــود تــا ســازمانهای مربوطــه بتواننــد براســاس

عواملــی همچــون میــزان بودجــه ،زمــان ،منابــع انســانی و ...
تخصیــص دادهشــده بــه فراینــد مدیریــت ریســک بســتگی

دارد ،بــه ســطوح ایــن نقشـهی راه ورود نماینــد .این نقشـهی
راه در شــکل ( )2نمایــش داده شــده اســت.

ن خــود از ایــن نقشــهی راه
آن و بــه انــدازهی نیــاز ســازما ِ
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شکل  :2نقشهی راه پیشنهادی مدیریت ریسک در صنایع نفتی

تشریح مدل و نتیجهگیری:

همانطــور کــه توضیــح داده شــد ،فراینــد مدیریــت ریســک

مطابــق بــا اســتاندارد پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه 6

فــاز دارد ،مهمتریــن فــازی کــه فراینــد مدیریــت ریســک

را راهبــری میکنــد و خطیمشــیها و سیاســتهای
اصلــی در مدیریــت ریســکها را تعییــن مینمایــد ،فــاز

برنامهریــزی مدیریــت ریســک اســت .مدیــران پروژههــا

بههنــگام برنامهریــزی مدیریــت ریســک بایــد تکنیکهــا

از هریــک از ایــن ابــزار و تکنیکهــا ،مســتلزم آمادهســازی

مســتندات مربوطــه ،آموزشهــای مــورد نیــاز ،تخصیــص
بودجــه ،زمــان ،منابــع انســانی و  ...اســت .بدیهــی اســت

چنانچــه ایــن مرحلــه ،بهصــورت کامــا شــفاف صــورت

نپذیــرد ،در طــول چرخـهی حیــات پــروژه ،مدیریــت ریســک
در پــارهای از ابهــام قــرار دارد و بــرای مقابلــه بــا تهدیدهــا و
بهرهبــرداری از فرصتهــای رخدادهــای پــروژه ،هیچگونــه

برنامهریــزی از قبــل صــورت نگرفتــه اســت .اجــرای بهینـهی
فراینــد مدیریــت ریســک ،چیــزی جــز اتخــاذ مناس ـبترین
تکنیکهــا و ابــزار موجــود در هــر فــاز نیســت .مــدل ارائــه

شــده در ایــن پژوهــش ایــن امــکان را خواهــد داد کــه در
تعییــن نمایــد کــه بــا توجــه بــه عواملــی همچــون آســتانهی
ریســک ســازمان ،میــزان بودجــه ،زمــان ،منابــع انســانی و ...

تخصیــص دادهشــده بــه فراینــد مدیریــت ریســک تــا چــه

میــزان بــه ســطوح ارائهشــده در ایــن مــدل ورود نماینــد.

بهعنــوان مثــال ســازمانی در مرحلــهی برنامهریــزی
مدیریــت ریســک تعییــن مینمایــد در فــاز شناســایی
ریســک تــا ســطح ســوم ایــن نقشــهی راه (اســتفاده از

تکنیکهــای تحلیــل  ،SWOTرأی صاحبنظــران و تحلیــل
مفروضــات) و در فــاز تحلیــل کیفــی ریســک تــا ســطح دوم

(اســتفاده از رأی صاحبنظــران و ســنجش فوریــت ریســک)

ورود نمایــد؛ و بــه همیــن منــوال هــر ســازمان میتوانــد

براســاس نیــا ِز خــود ،نقشـهی راه مدیریــت ریســک را بــرای

خــود تعییــن نمایــد.

محدودیتهای پژوهش:

مبنــای اصلــی تمامــی نتایــج ایــن مطالعــه براســاس قضــاوت

تخصــص و تجربیــات فنــی دارای ســطح مطلوبــی هســتند،

تکمیــل پرس ـشنامهی حجیــم تهیهشــده کــه مجموع ـهای
از مقایســات زوجــی اســت و نیــاز بــه تمرکــز بســیار بــاال

و صــرف زمــان قابــل توجهــی دارد ،توســط خبــرگان

چنــدان خوشــایند نیســت ،بــه همیــن دلیــل ،بســیاری از
پرســشنامههای تکمیلشــد ه توســط خبــرگان از نســبت

ســازگاری مناســبی برخــوردار نبــود و بــه ناچــار از جامعـهی
آمــاری حــذف گردیدنــد تــا بتــوان میــزان اطمینــان بــه
نتایــج را تــا ســطح مطلوبــی افزایــش داد .بدیهــی اســت

چنانچــه مــدل ارائهشــده در ایــن پژوهــش در صنایــع دیگــر
پیادهســازی شــود ،مــوارد تشــریح شــده از محدودیتهــای

اصلــی پژوهــش خواهــد بــود.

پیشنهادات:

* در مطالعــات آتــی پیشــنهاد میشــود ،روشــی نظاممنــد

جهــت تلخیــص شــبکههای تصمیمگیــری ارائهشــده در
ایــن مطالعــه ارائــه شــود .ایــن موضــوع منجــر خواهــد شــد
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کــه حجــم ماتریسهــای مقایســات زوجــی مســتخرج از

شــبکههای تصمیمگیــری کاهــش یافتــه و در نتیجــه
تکمیــل پرســشنامهها توســط خبــرگان شناساییشــده
نیازمنــد زمــان کمتــری باشــد ،از ایــن طریــق میتــوان

جامع ـهی آمــاری خبــرگان را بــرای تکمیــل پرس ـشنامهها
افزایــش داد و نتایــج قابــل اطمینانتــری بهدســت آورد.

* دســتورالعمل ارائهشــده جهــت وزیــن نمــودن نظــرات

خبــرگان در ایــن پژوهــش ،براســاس قضــاوت و تجربیــاتِ

نویســندگان ایــن مقالــه اســت ،پیشــنهاد میشــود در
مطالعــات آتــی دســتورالعملی منطبــق بــر اســتانداردهای

بینالمللــی جهــت وزندهــی بــه نظــرات خبــرگان تهیــه
شــود.

* در مطالعــات آتــی پیشــنهاد میشــود تــا روش ارائهشــده

بــرای رتبهبنــدی تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک ،در

ســایر صنایــع اجرایــی شــود ،بــا مقایســه نقشــههای راه
منتجشــده از رتبهبنــدی تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت

ریســک ،میتــوان صنایــع مختلــف کشــور را در ایــن حــوزه

دســتهبندی نمــود ،بدیهــی اســت ایــن موضــوع کمــک

 .21در ادبیــات اســتاندارد  PMBOKبــه مجموعــه فعالیتهــای گروههــای فراینــدی آغازیــن ( ، )Initiatingبرنامــه ریــزی ( ،)Planningاجــرا ( ، )Executingپایــش وکنتــرل
 )Controllingو خاتمــه ( ، )Closingچرخــه ی حیــات پــروژه گفتــه میشــود.

(Monitoring and

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

مرحلــهی برنامهریــزی مدیریــت ریســک پــروژه ،ســازمان

اســت ،از ســوی دیگــر پس از شناســایی افــرادی کــه از لحاظ
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پــروژه 21را در همــان ابتــدا مشــخص نماینــد ،زیــرا اســتفاده

مــورد مطالعــه کــه صنایــع نفــت اســت ،کاری بســیار دشــوار
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و ابــزار مــورد اســتفاده در طــول چرخــهی حیــات یــک

خبــرگان اســت .شناســایی خبــرگان مرتبــط بــا موضــوع

الگویی جهت اجرای فرآیند مدیریت ریسک در پروژههای نفتی با بهرهگیری از استاندارد PMBOK

شــایانی بــه مدیریــت ریســک در کشــور خواهــد نمــود.
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