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شناسایی و اولویتبندی ریسکهای پروژههای توسعة صنعت برق کشور
(مطالعة موردی :حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقهای خراسان)
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چکیده
سالیانه تعدادی از پروژههای کالن ملی با مشکالت اجرایی روب هرو م یش ود .م دیریت ریس م م یتوان د نقش ی بس اا در شناس ایی و اد دامات
پیشگیرانه در این زمینه داشته باشد .در این پژوهش ،مدیریت ریسم در پروژههای حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطق های خراس ان ب ا
استفاده از استاندارد «گسترة دانش مدیریت پروژه» طراحی و اجرا شد .ابتدا ،انواع ریس م ح وزة انتق ال و ف وق توزی ع شناس ایی ش د .س سس،
ریسمها بر اساس احتمال ودوع ،دابلیت شناسایی ،مدیریتپذیری ،و تأثیر بر اهداف پروژه ارزیابی شد .میاان تحقق اهداف نیا توسط س ه معی ار
زمان و هاینه و کیفیت اجرا لحاظ شد .در ادامه ،ریسمها در دالب «ساختار شکست ریسم» دستهبندی و در نهایت اولویتبندی ش دند .نت ای
نشان داد کمبود بودجه ،تحریمها ،و انتخاب نامناسب عوامل پروژه از ریسمهای مؤثر در پ روژهه ای ح وزة تحقی قان د .رویک رد پیش نهادی را
میتوان با تغییرات جائی ،جهت مدیریت ریسمها ،در سایر پروژههای کالن ملی به کار گرفت.

کلیدواژگان :تحلیل و اولویتبندی ریسمها ،ساختار شکست ریسم ،صنعت تولید برق ،گسترة دانش مدیریت پروژه.

مقدمه
تقاضای روزافاون انرژی برق در کشور ،وزارت نیرو را ناگایر
از سرمایهگذاری انبوه در بخشهای تولید ،انتقال ،و توزی ع
برق کرده است .در این میان ع د دطعی ته ا ،يی هه ای
متعدد تصمیمگیری ،و پیچی دهترش دن فن اوریه ای ای ن
صنعت چالشها و ریسمهای فراوانی را در تحق ق اه داف
پروژه به وجود آورده اس ت .ب ه ط ور کل ی ریس م پ روژه
عبارت است از «روی دادها ی ا وض عیته ای ممک نالود وع
نامعلومی که در صورت ودوع به صورت پیامدهای منفی ی ا
مثبت بر اهداف پروژه تأثیر میگذارد.]1[ ».
از تأثیرات بسیار مهم ریسمها بر روند اجرایی پروژهها،
میتوان به تخطی در هاینة برآوردشده ،تکمیلنشدن پروژه
در تاریخ مورد نظر ،و افت کیفیت و بهرهوری اشاره کرد .ب ا
توجه به حجم سرمایهگذاری مورد نی از ،دس تنی افتن ب ه
اهداف زمانی و هاینهای و کیفیتی در پ روژهه ای ص نعت
برق میتواند موجب زیانهای بارگ مالی در س ط کش ور
* نویسنده مسئول

شود .این موضوع نشاندهندة اهمیت شناسایی و م دیریت
ریسم در این صنعت است.
مدیریت ریسم یکی از ارکان مدیریت پ روژه اس ت .در
زمینة مدیریت ریسم در حوزههای مختل ب ا روشه ای
گون اگون تحقیق اتی انج ا ش ده اس ت .ب ا به رهگی ری از
مدلهای موجود ،انواع فرایندها هم راه س اختار و جائی ات
اجرای آنها طراحی و اعتبارسنجی شدهان د [ .]2در ح وزة
برق ،باغیشنی و همک اران او م دیریت ریس م را ب ه روش
سهبُعدی (روشی بر پایة سه مشخصة احتمال ود وع پیام د
ناش ی از خط ر ،نتیج ه و پیام د ناش ی از خط ر ،و می اان
مواجهه با خطر) در ش رکت توزی ع ب رق اس تان خراس ان
شمالی ارزیابی کردند .نتای نشان داد در حوزة فوق توزی ع
ریسمه ایی مانن د رف ع خاموش ی از ش بکهه ای ه وایی
فشارضعی و انشعاب مش ترکین ،ت ردد داخ ل ش هری ،و
وصول مطالبات از مشترکین از فعالیتهای با درجة ریسم
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زیاد است [ .]3لیو و همکاران او [ ]4مدیریت ریسم را در
دالب مدل ریاضی برای بازار ردابتی برق به کار بردند .وی م
و همکاران [ ]5فرایند مدیریت ریسم را برای شرکت ب رق
در آفریق ای جن وبی ب رای م دیریت ریس م م رتبط ب ا
پ روژهه ای آن مس تند کردن د .ژه و همک اران او [ ]6ب ر
اهمیت و فرایند استانداردکردن مهندسی ریسم مالی برای
مؤسسات برق تأکید و ریسمه ایی را ک ه از نظ ر ر دادن
محتملترند تعری کردند .جمالی و همک اران او شناس ایی
ریسمها را در نیروگاهها انج ا دادن د .در پ ژوهش ایش ان
ریسمها از دو منظر سرمایهپذیر و س رمایهگ ذار تعی ین و
اولویتبندی و شدت آنه ا ارزی ابی ش دند .گفتن ی اس ت
ریس مه ای دارای رتب ة  1از دی د س رمایهپ ذیر ش امل
تدارکات پ روژه ،اخ ذ وا  ،تح ریم ،و ن ر ت ور و از دی د
سرمایهگذار شامل اخذ وا  ،تحریم ،تغییر دوانین ،و حمایت
سیاسی است [ .]7ذگردی و همکاران او [ ]8ب رای ک اهش
ریس م در پ روژهه ای نیروگ اهی ب ر اس اس رویک رد
بهینهسازی چندهدفه و فرایند تحلیل سلسلهمراتبی ف ازی
مدلی ارائه کردند که هدف آن حدادلسازی زیان کل مورد
انتظار بود .در حوزة پروژههای ساختوساز زاید و همک اران
او [ ]9ارزیابی ریسم را جهت پروژههای بارگراه چ ین ،ب ا
استفاده از رویکرد تحلیل سلسلهمراتب ی ( ،1)AHPب ه ک ار
بردن د .ایش ان در تحقی ق خ ود س اختار سلس لهمرات ب
ریسمها را نی ا ارائ ه کردن د .در تحقی ق دیگ ر لم وس و
همکاران او [ ]10مدیریت ریسم را در ح وزة س ازهای در
لیسبون پرتغال 2انجا دادند .ریسمها به صورت اجتماعی،
دانونی ،ادتصادی ،زیستمحیطی ،سیاسی و تکنولوژیکی در
نظر گرفته شدند .موسوی و همکاران او پروژههای بارگ راه
را ب ا روش  jackknifeارزی ابی کردن د .در ای ن تحقی ق،
ریسمها به صورت مهندسی ،تدارکات ،ساخت ،و م دیریت
در نظ ر گرفت ه ش د [ .]11زن و و همک اران او []12
تصمیمگیری فازی را برای ارزی ابی ریس م پ روژة س اخت
شامل عوامل انسانی ،عوامل مکان ،مواد ،و تجهیاات در نظر
گرفتند .وانو و همکاران او [ ]13نیا رویکرد تصمیمگیری
گروهی فازی را برای ارزی ابی ریس م پ ل ب ه ک ار بردن د.
همچنین آن و همکاران او [ ]14رویکرد ف ازی منطق ی را
برای مدلسازی ریسم در فرایند ساختمان استفاده کردند.
در زمینة انرژی و صنایع نفت جعفرنژاد و همکاران او []15
ریسمهای ممکن در پروژة حفاری چاه نف ت را شناس ایی
کردند و سسس با رویکرد ف ازی ب ه س نجش و رتب هبن دی
ریسمها پرداختند .جباری و همکاران او [ ]16نیا مدیریت
ریسم خطوط لولة ارتباطی پتروشیمی را ارزی ابی کردن د.
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وانو و همک اران او [ ]17پ روژهه ای د راردادی م دیریت
انرژی را هدف مطالعه درار دادند و ریسمهای پ روژهه ا را
تحلیل کردند و رویکرد تحلیل سلسهمراتبی و مجموعههای
ف ازی را ب رای ارزی ابی ریس مه ا پیش نهاد دادن د .آون و
همکاران او و بانرمن به ترتیب مدیریت ریسم را در صنعت
نفت و گاز و در پروژههای نر افااری به کار گرفتن د [ 18و
 .]19مجته دی و همک اران او [ ]20در تحقی ق خ ود ب ا
به کارگیری تکنیم تصمیمگیری گروه ی چندمشخص های
به تعیین و ارزیابی ریسم پرداختن د .همچن ین یوس فی و
همکاران او [ ]21از رویکرد تصمیمگیری چندهدف ه ب رای
ارزیابی ریسم پروژههای احداث سدّ خاکی استفاده کردند.
نتای این تحقیقات ریس مه ای داخ ل کش ور را در ای ن
حوزه اولویتبندی کرد.
تحقیق حاضر نیا با هدف اجرای مدل مدیریت ریس م
در پروژههای صنعت برق (حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت
برق خراسان) انجا شد .با استناد به روش استفادهش ده در
این تحقیق ،میتوان ریسمهای پروژههای ح وزة انتق ال و
فوق توزیع را شناسایی و تحلیل کرد .گفتنی است رویک رد
پیشنهادی ،با ایجاد تغییرات جائی ،برای سایر پ روژهه ای
صنعتی و ادتصادی در سط کشور دابل استفاده است.
در ادامه ،روش تحقیق و مطالعة موردی بیان میش ود.
سسس شناسایی ریسمها برای پروژهه ای ح وزة انتق ال و
فوق توزیع ارزیابی می شود .تحلی ل ای ن موض وعات س ایر
بخشهای مقاله را تشکیل میدهد .در پایان جم عبن دی و
نتیجهگیری میآید.

روش تحقیق
جهت مدیریت ریسم مدلهای مختلفی وجود دارد ک ه ب ا
وجود تفاوتهای چشمگیر بین آنها همگی هدفی یکس ان
(پرداختن به ریسمهای پروژه) را دنبال میکنند .در ای ن
می ان ،راهنم ای گس ترة دان ش م دیریت پ روژه
)3(PMBOKجهت مدیریت ریسم رویکردی هدفمند ارائه
میدهد که در طرح حاضر نی ا مبن ای ک ار جه ت اج رای
فرایند مدیریت ریسم است .در استاندارد  PMBOKدانش
مدیریت پروژه به نُه حوزه تقسیم میشود؛ ش امل م دیریت
یکس ارچگی ،م دیریت مح دوده ،م دیریت زم ان ،م دیریت
هاینه ،مدیریت کیفیت ،مدیریت من ابع انس انی ،م دیریت
ارتباطات ،مدیریت ریسم ،و م دیریت ت دارکات پ روژه .ب ا
توجه به ماایای متعدد ،از دبی ل ارتب اط نادی م ب ا س ایر
حوزههای مدیریت پروژه و گا های منطقی و پذیرفتهشدن
این مدل از سوی انجمنهای معتبر ب ینالملل ی در زمین ة
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مدیریت پ روژه ،م دل ماب ور را بس یاری از س ازمانه ا در
سراسر جهان با موفقیت به کار گرفته اند .در ایران نیا ای ن
مدل متداولترین مدل مدیریت ریسم پروژه است.
در مدل  PMBOKسال  ،2012مدیریت ریسم پروژه
شامل فرایندهای برنامهریای م دیریت ریس م ،شناس ایی،
تحلیل کیفی ،تحلیل کمّی ،برنام هری ای پاس خ ،نظ ارت ،و
کنت رل ریس مهاس ت [ .]22در وی رایشه ای دبل ی
دستهبندی مراحل تا حدودی با آخرین ویرایش آن تف اوت
دارد .با این حال ،کلیات ویرایشهای مختل یکسان است.
در این تحقیق نیا ،با استفاده از اس تاندارد  PMBOKو
درنظرگرفتن مالحظات کاربردی ،مدیریت ریسم اجرا شد.
در برنامهریای مدیریت ریسم ،نحوة هدایت فعالی ته ای
مدیریت ریسم برای یم پروژه تعری میشود .در مرحل ة
بعد ،با استناد به نظر کارشناس ان و الگ وبرداری و بررس ی
سوابق پروژههای دبلی ،انواع ریسم در پروژهه ای ش رکت
ب رق منطق های خراس ان در ح وزة انتق ال و ف وق توزی ع
شناسایی شدند .در این فاز ،که به آن تشخیص ریسم نی ا
میگویند ،لیست رویدادهایی که ممکن است ر دهد تهیه
شد .ارزیابی ریسمه ا ب ر اس اس احتم ال ود وع ،دابلی ت
شناسایی ،میاان مدیریتپذیری ،و همچنین تأثیر آنها ب ر
موفقیت پروژهها انجا یافت .میاان موفقیت پروژهها نیا در
دالب سه معیار زمان و هاینه و کیفیت اج را ارزی ابی ش د.
اولویتبندی ریسمها ،برای تحلی ل بیش تر ی ا ارزی ابی ،از
طریق ترکیب احتمال ودوع و تأثیر آنها انجا شد.

مطالعة موردی
روش پیشنهادی در شرکت برق منطقهای اس تان خراس ان
(رضوی) اجرا شد .این شرکت در سال  1343تش کیل و از
سال  1366عهدهدار تولید و انتقال و توزیع برق در اس تان
شد .در س ال  ،1371ب ه منظ ور تمرکازدای ی و واگ ذاری
کارها به بخش خصوصی و نظارت و هدایت بیشتر واح دها،
تشکیل شرکته ای وابس ته در دس تور ک ار ش رکت د رار
گرفت .در حال حاضر شاناده شرکت در سه بخش تولی د و
انتقال و توزیع و خدمات فنی مهندس ی ب ه ثب ت رس یده
است و فعالیت میکنند.
در برنامهریای م دیریت ریس م درب ارة نح وة ه دایت
فعالی ته ای م دیریت ریس م در پ روژه تص میمگی ری
م یش ود .ب رای برنام هری ای ،ابت دا يز اس ت س ازمان
شناسایی شود .با توجه به اینکه شبکة برق نباید خاموش ی
داشته باشد ،پروژهها باید در اسرع ودت با کیفی ت خ وب و
هاینة برآوردشده انجا گیرن د .بن ابراین اه داف اص لی در
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پروژههای حوزة بررسیشده شامل کیفیت و هاینه و زم ان
است .البته اهمیت این اهداف بر اساس نوع پروژه و ماهیت
آن و شرایط موجود متفاوت است.
دستهبندی پروژههای حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت
برق در ادامه میآید .در این دستهبندی پروژهه ای کاب ل و
کابل فیبر نوری زیرمجموعة پروژههای خط در نظر گرفت ه
شده است.
 .1خطوط انتقال و فوق توزیع شامل پ روژهه ای خ ط،
کابل ،و کابل فیبر نوری؛
 .2پستهای انتق ال و ف وق توزی ع ش امل پ روژهه ای
پست.
گفتنی است روش پیشنهادی برای اطالعات پروژهه ای
سال  1389در دو گروه یادشده به صورت موردی اجرا شد.
مراحل کلی پروژههای خط شامل مطالعات اولی ه ،انتخ اب
مشاور ،تعیین مسیر اجرا ،انتخاب و عقد درارداد با پیمانکار،
و سایر مراحل تا تحوی ل نه ایی اس ت .همچن ین مراح ل
اصلی پروژههای پس ت ش امل مطالع ات اولی ه ،انتخ اب و
تصرف زمین ،انتخ اب و عق د د رارداد ب ا مش اور ،طراح ی
پست ،انتخاب پیمانکار ... ،و تحویل نهایی است.

شناسایی و دستهبندی ریسکها
ماهیت مشکالت پروژههای حوزة انتقال و فوق توزیع عموم ا
شامل سرمایهگذاری و تکنول وژی ب اي ،عب ور از زم ینه ای
متعدد ،بههمپیوستگی کار ،و  ...است .شناسایی و دستهبندی
ریسمهای موجود در پروژهها دومین گ ا فراین د م دیریت
ریسم  PMBOKاست .برخی متخصصان بر این باورن د ک ه
شناسایی ریسم مهمترین مرحل ة فراین د م دیریت ریس م
است .مهمترین خروجی این مرحله شناسایی و دس تهبن دی
ریسمها و نیا منشأ ودوع آنهاست.
در تحقیق حاضر برای شناسایی ریسمها با ذینفع ان
پ روژهه ا ش امل کارفرم ا ،ن ا ران ،مش اوران ،و مجری ان
مصاحبه شد و مستندات پروژهه ای اجراش ده ،ب ه منظ ور
تعیین عوامل عد تحق ق اه داف پ روژهه ا ،الگ وبرداری و
سایر پروژههای مشابه مطالعه شد.
مدل  PMBOKبرای دستهبن دی ریس مه ا از س اختار
شکست ریس م ) 4 )RBSاس تفاده م یکن د .ای ن س اختار
نمایش سلسلهمراتب و سازمانیافتة ریسمهای بالقوة پ روژه
است که در غالب دستهها و زیردستهها مرتب م یش وند .در
حالت کلی ،با توجه به اهداف پروژه طبقهبندیهای مختلف ی
برای ریس مه ا وج ود دارد .س اختار شکس ت ریس م ب ه
شناسایی ديیل ود وع و منش أ ان واع ریس مه ا نی ا کم م
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م یکن د .در ای ن تحقی ق RBS ،متناس ب ب ا پ روژهه ای
بررسیش ده توس عه داده ش د .نم ودار  1س طوح اول و دو
ساختار شکست ریسم را برای پروژههای حوزة توزیع و فوق
توزیع شرکت برق نشان میدهد .ای ن ریس مه ا ب ر اس اس
منشأ بالقوة ودوع آنها دستهبندی شدند.
نتای بررسی جهت شناس ایی ریس مه ای موج ود در
پروژههای حوزة انتقال و فوق توزیع شامل شناسایی چه ل
و پن ریسم است (جدول  )1ک ه ه ر ریس م ب ر اس اس
منشأ آن جاء زیرگروهی از  RBSتهیهشده درار م یگی رد.
در وادع جدول  1سطحی جائیتر از ریسمها را در مقایسه
با نمودار  1نشان میدهد.

ارزیابی و تحلیل ریسکهای شناساییشده

ان واع ریس مه ا مش خص و س سس ب ه ترتی ب اهمی ت
اولویتبندی شوند .این امر ریسمهای مهمتر را در معرض
دید درار میدهد و در نتیجه به ن واحی و ابع اد پرمخ اطرة
پروژهها توجه میشود.
روشهای تحلیل ریس م ب ه دو گ روه عم دة کیف ی و
کمّی تقسیم میشوند .در ارزیابی کیفی ریس مه ا ت الش
میش ود ب ا نگ رش مفه ومی توص یفی در اولوی تبن دی
ریسمها احتمال ودوع و تأثیر آنها بر اهداف پروژه بررسی
شود .از این رو رویکرده ای کیف ی اب ااری مناس ب جه ت
رتبهبندی و تعیین اولویت نسبی ریسمه ا ب رای اد دامات
بعدی است .متخصصان بر آناند که تحلیله ای کیف ی در
پروژهها ضروری است؛ زیرا به درك بهت ر ت أثیر ریس مه ا
جه ت اتخ اذ ت دابیر پیش گیرانه کم م م یکنن د [.]1

به منظور مدیریت و نحوة مواجهه با ریسمه ا ،ابت دا بای د

نمودار  .1ساختار شكست ريسك ) (RBSبراي پروژههاي حوزة انتقال و فوق توزيع در شركت برق منطقهاي خراسان
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جدول  .1ريسكهاي شناساييشده در مرحلة شناسايي ريسك
شمارة
ريسك

گروه ريسك

شرح ريسك

شمارة
ريسك

1

انتخاب نامناسب عوامل پروژه ،از دبیل پیمانکار و مشاور

24

2

نامناسببودن نوع دراردادهای انتخابشده (روش اجرای پروژه؛
مانند )... ،EP ،EPC

25

3

درك نادرست نیازهای کارفرما و پیمانکار به علت کلیگویی،
تعاری نامفهو  ،عد شفافیت در بندهای درارداد

26

کندی روند انعقاد دراردادها

27

اسناد و پیمان
4
5
6
7

مجوزها و
تأییدیهها

8

اولویتبندی
پروژهها

9

نامناسببودن پرداختهای تعری شده در مراحل مختل
درارداد
تمایل برخی عوامل پروژه ،مانند نا ر ،به طوينی شدن زمان
پروژه ،جهت دریافت هاینة کار نظارت
رفعنکردن بهمودع معارضان و پیداشدن معارضان جدید
هنگا اجرای پروژه
مشکالت مجوزی (شهرداری ،راهنمایی و رانندگی ،و )...
اختالل در برنامهریای و اولویتبندیهای درونسازمانی در
اجرای پروژهها
افاایش حجم کارها و تحتالشعاع درارگرفتن اولویتها

گروه ريسك

شرح ريسك

محدودیتهای
فناوری و
تجهیاات و
ماشینآيت

مشکالت فنی و کیفی تجهیاات

محدودیتهای
اطالعات و
مستندات

28

عد تأمین بهمودع تجهیاات و کمبود تجهیاات
بهروز نبودن یا وجود نقص و اشتباه در مستندات و
اطالعات
عد دسترسی بهمودع به اطالعات و مستندات يز
طی مراحل مختل کار (نقشههای عملیاتی و
مشخصات فنی)
طوينیشدن فرایند بررسی و تأیید مدارك و
مستندات پروژه (بررسی صورتوضعیت پیمانکار)

29

کارکرد نامناسب عوامل پروژه و انجا ندادن تعهدات

30

کمبود و یا نبودِ نیروی انسانی متخصص

31

محدودیتهای
منابع انسانی

هماهنگی و ارتباطات نامناسب و اطالعرسانی و
ابالغهای نادص و اشتباه و همراه تأخیر بین عوامل
پروژه
تغییر ذینفعان اصلی پروژه (مدیریت در شرکت
پیمانکار)
عد درك و پذیرش ریسم از سوی عوامل اصلی
پروژه

عد برآورد صحی برنامة زمانبندی

32

عد برآورد صحی هاینههای پروژه

33

11

عد برآورد صحی سایر منابع پروژه (تجهیاات و نیروی
انسانی)

34

12

عد امکانسنجی و برآورد صحی مکان اجرای پروژه

35

13

عد امکانسنجی و برآورد صحی محدودة پروژه ،بهویژه
طراحی اولیه و مشخصات فنی و کیفی

36

عد رعایت روابط پیشنیازی فعالیتها هنگا اجرای پروژه

37

نبودِ بیمه یا کفایت آن جهت حوادث احتمالی

عد تخصیص مناسب منابع به فعالیتهای پروژه
عد رعایت مشخصههای فنی و کیفی تعری شده در
انجا دادن فعالیتها
عد رعایت برنامة زمانبندی و نداشتن آگاهی کافی واحدها از
میاان پیشرفت وادعی
عد تخصیص اعتبار و هاینهها مطابق برنامهریای بودجه برای
پروژه
کمبود بودجه
مدیریت نادرست مالی پیمانکار

38

تعدیل ناکافی دیمتها

10

14

امکانسنجی و
برآوردها

کنترل پروژه

15
16
17
18
19

بودجه

20

محدودیتهای
زمانی

21
22
23

محدودیتهای
مکانی

تغییر نر تور
مسائل ادتصادی
و سیاسی

39

بازار و مشتریان

40

سیاسی

41

محدودیتهای واردات و تحریمها
تغییر در نر تبدیل ارز و سقوط ارزش پول ملی

نوسانات تقاضا (حجم و دیمت)
تغییر دوانین و مقررات
تغییرات جوّی در فصول مختل سال

42
حوادث

حوادث پیشآمده حین کار برای عوامل داخل و
خارج از پروژه

تغییرات برنامة زمانبندی

43

حوادث طبیعی (سیل ،زلاله ،طوفان)

برخورد با موانع (تأسیسات ،خطوط انتقال برق و گاز ،مناطق
مسکونی) در مسیر پروژه

44

مشکالت عمده و پیشبینینشده در شبکة برق

نبودِ امکانات يز در محل پروژه (جادههای دسترسی)

45

مشکالت کیفی و مشخصههای فنی محل پروژه (کیفیت
خاك ،موانع طبیعی ،و )...

فورس ماژورها

حوادث مربوط به اوضاع سیاسی (جنو و حوادث
تروریستی)
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در این تحقیق از روش ماتریس احتمال اثر ،(P-I) 5ک ه
از اباارهای متداول تحلیل ریسم اس ت ،اس تفاده ش د .ای ن
رویکرد احتمال ودوع هر یم از ریس مه ا را بررس ی و آث ار
بالقوه بر اه داف پ روژه را از نظ ر زم ان و هاین ه و کیفی ت
تعیین میکند .جهت تعیین اهمی ت ریس م و ت أثیر آن ب ر
اهداف پروژه ،از ماتریس ارزی ابی ی ا م اتریس احتم ال اث ر
استفاده میشود .این ماتریس ترکی ب احتم ال و آث ار را ب ه
گون های مش خص م یکن د ک ه م یت وان ریس مه ا را ب ا
اولویتهای پایین و متوسط و باي درجهبن دی ک رد .معم وي
برای فهم راحتتر از رنو به جای عدد در ماتریس احتم ال
اثر استفاده میشود .نواحی مختل در ماتریس ممکن اس ت،
بنا به شرایط پ روژه ،ب ه گون های در نظ ر گرفت ه ش ود ک ه
نمایانگر میاان تمایل ذینفعان برای پذیرش ریسم باشد.
در این تحقیق به منظور گ ردآوری اطالع ات و دادهه ای
مورد نیاز از کارشناسان و ذینفعان پروژهها از پرسشنامهه ایی
که بدین منظور طراحی شده بود اس تفاده ش د .می اان ت أثیر
ریسمها بر معیارها با استفاده از رتب هبن دی پ ن س طحی (از
خیلی کم تا خیلی زیاد) بررس ی ش د؛ م ثال ،ج دول  2نح وة
رتبهبندی تأثیر ریسمها را روی هاینة پروژهها نشان میده د.
برای سایر معیارها نی ا ج دوله ای مش ابهی وج ود دارد .در
برخی تحقیقات برای تعی ین ای ن ک ددهی و درج هبن دی از
روشهای فازی استفاده شده است [.]8
جدول  .2رتبهبندي تأثير ريسك روي هزينة پروژه
كد (مقادير

تأثير ريسك

عددي متناظر)

شرح

خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد

1
2
3
4
5

افاایش بیاهمیت (کمتر از )%5
افاایش  5تا  10درصدی هاینه
افاایش  10تا  25درصدی هاینه
افاایش  25تا  40درصدی هاینه
افاایش بیشتر از  40درصدی هاینه

نتیجة جم عبن دی نظرس نجی ب ه تعی ین «می انگین

امتیاز» هر یم از ریسمها و تهیة م اتریسه ای احتم ال
ود وع اث ر ب ر زم ان و هاین ه و کیفی ت و همچن ین
ماتریسهای احتمال ودوع دابلیت کش و احتمال ود وع
دابلیت مدیریت ریس مه ا انجامی د .گفتن ی اس ت نح وة
درارگیری ریسمها در نواحی مختل ب ر اس اس می انگین
حاصل از هر معیار و مفهو ه ر ناحی ه اس ت؛ م ثال ب رای
عامل هاینه نحوة درارگیری ریسمه ا در م اتریس مط ابق
جدول  3تعیین میشود.
در شکل  1نیا ماتریس احتمال ودوع اثر ریسمها ب ر
زمان برای پروژههای پست میآید .مشابه هم ین نموداره ا
برای سایر معیارها در حوزة پست و نیا در حوزة پروژههای
خط دابل ارائه است.
همانطور که در شکل  1مش اهده م یش ود ،از لح اظ
احتمال ودوع ریسمها و ت أثیر آنه ا ب ر زم ان پ روژهه ا،
ح دود  42درص د ریس مه ای شناس اییش ده در ناحی ة
ریسمهای با اولویت زیاد 54 ،درصد در ناحیة ریسمه ای
متوسط ،و  4درصد در مرز این دو درار دارن د .ای ن توزی ع
نشان میدهد بیشتر ریسمهای بالقوه در پروژههای احداث
پست میتوانند باعث تأخیر در زمان تکمیل پروژهها شوند.
م اتریس احتم ال اث ر ت أثیر ه ر ریس م را ب ه ط ور
جداگانه بررسی میکند؛ در حالی که یم ریس م ب ه ط ور
همامان بر هر سه معیار زمان و هاینه و کیفیتِ پروژه مؤثر
است .از طرفی ،با توجه به شرایط خاص پروژه ،ممکن است
یکی از معیارهای سنجش موفقی ت پ روژه اهمی ت نس بی
بیشتری داشته باشد .در این م وارد ،بررس ی و تحلی ل اث ر
ریسمها ب ر معیاره ای موفقی ت پ روژه بای د ب ه ص ورت
همامان صورت گیرد .وزندهی یکی از روشه ای رای در
تحلیلهای چندمعیاره و تعیین اهمی ت نس بی متغیره ای
تصمیمگیری است .در این تحقیق ،از وزندهی نرمالش ده
ب رای تعی ین اهمی ت نس بی معیاره ای ارزی ابی ریس م
استفاده شد .جدول  4اوزان نس بی معیاره ای شش گانه را،
که بر اساس نظر هش ت کارش ناس و م دیر ش رکت ب رق
منطقهای خراسان رضوی تعیین شدهاند ،نشان میدهد.

جدول  .3جانمايي ريسكها در ماتريس احتمالـ اثر بر اساس ميانگين حاصل براي هزينه

تأثير ريسك
بر هزينه

خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

1

بين  1و 2

2-3

3-4

4-5

کمتر از %5

افاایش  5تا  10درصد
هاینه

افاایش  10تا 25
درصد هاینه

افاایش  25تا 40
درصد هاینه

افاایش بیشتر از 40
درصد هاینه
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5
خيلي زياد

35

5
19
25
18
8 20 4

1

15 7
27 29
9
39

4
13

اولويت زياد

3
متوسط

اولويت كم

2
كم

تأثير ريسك بر زمان پروژه

اولويت متوسط

زياد

31
33
24 32 1 2 1728 34
43 14 3
26 21
11
16 26 40 39
45
36
23
38
44 22
42
41
37

1
خيلي كم

5

خيلي زياد

4

زياد

3

متوسط

2

كم

1

خيلي كم

احتمال وقوع ريسك
شكل  .1ماتريس  P-Iمربوط به احتمال وقوع ريسك و تأثير ريسك بر زمان در پروژههاي پست
جدول  .4اهميت نسبي معيارهاي ارزيابي ريسك
احتمال وقوع

تأثير ريسك بر

تأثير ريسك بر

تأثير ريسك بر

قابليت كشف

قابليت مديريت

ريسك

زمان پروژه

هزينة پروژه

كيفيت پروژه

ريسك

ريسك

0/35

0/15

0/15

0/15

0/1

0/1

برای تعیین اولویت و رتبة نهایی ریس مه ا ،می انگین
امتیازات هر معیار در وزن ه ر معی ار (ج دول  )4ض رب و
مقادیر حاصل با یمدیگر جمع شد .مقادیر ب هدس تآم ده
رتبهبندی نه ایی ریس مه ا را ب ا درنظرگ رفتن همام ان
مؤلفههای ششگانه نشان میدهد.
با توجه به رتبة نه ایی ریس مه ا ،آنه ا در دو گ روه
دارای اولویت متوسط و اولویت باي درار گرفتند .همچن ین
نتای حاصل نشان میدهد مشکالت مط رحش ده از س وی
ذینفعان تا حد زیادی با اولویتبن دی ارائ هش ده منطب ق
است .در پروژههای پست ،محدودیتهای واردات و تح ریم،
نامناسببودن نسبت پرداختها ،انتخ اب نامناس ب عوام ل

اجرایی ،کمبود بودج ه ،و تغیی ر در ن ر ارز پ ن ریس م
دارای اولوی ت بايترن د .در گ روه پ روژهه ای خ ط نی ا
محدودیتهای واردات و تحریم ،برخورد ب ا موان ع س ر راه
پروژه ،کمبود بودجه ،انتخاب نامناس ب عوام ل اجرای ی ،و
عد تأمین بهمودع تجهیاات جاء ریسمهای دارای اولویت
اول اند .مقایسة رتبة این ریسمها برای هر گروه از پروژهها
در نمودارهای  2و  3م ی آی د .تف اوته ایی ک ه در نح وة
اولویتبندی ریسمها مش اهده م یش ود عم دتا ناش ی از
ماهیت پروژهها و دیدگاه کارشناسان و ذینفعان در تکمیل
پرسشنامهها ،نحوة تعیین ن واحی اولوی ت ریس مه ا ،و ...
است.
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نمودار  .2رتبة نهايي ريسكهاي اولويت باال در پروژههاي پست

نمودار  .3رتبة نهايي ريسكهاي اولويت باال در پروژههاي خط

همانطور که مالحظه میشود محدودیتهای واردات و
تحریم ،کمبود بودجه ،و انتخاب نامناسب عوامل اجرایی در
هر دو گ روه پ روژه ج اء ریس مه ای دارای اولوی ت ب اي
هستند .بنابراین ،لاو برنامهریای جدّیتر جهت رف ع ای ن
موارد ضروری به نظر میرسد.

نتیجهگیری
مدیریت ریسم فراین دی اس ت ک ه د البی مناس ب ب رای
شناسایی ،ارزیابی ،و پاسخگویی به ریسمها فراهم میآورد.
در پژوهش حاضر این گا ها بر اساس اس تاندارد PMBOK
و درنظرگرفتن مالحظات کاربردی انجا یافته است .ه دف
اصلی این تحقیق شناس ایی و اولوی تبن دی ریس مه ای
موجود در پروژههای حوزة انتقال و فوق توزیع شرکت ب رق
منطقهای خراسان بود .طی فرایند مدیریت ریس م پ روژه،
پ س از مرحل ة برنام هری ای ب رای م دیریت ریس م ،ب ه
شناسایی انواع ریسمها در پروژههای حوزة انتق ال و ف وق
توزیع در شرکت برق منطقهای خراسان در دو گروه عم دة
پروژههای پست و پروژههای خط پرداخته شد .نت ای ای ن
بررسیها به تهیة ساختار شکست ریسم ) (RBSپ روژهه ا

در چهار دستة حقودی و دراردادی ،مدیریت و برنامهری ای،
محدودیتها ،و منابع و عوامل محیطی انجامید .هر ی م از
ای ن چه ار دس تة اص لی ب ه زیرگ روهه ایی تقس یم ش د.
ریسمهای شناساییشده در گروه مربوطه درار م یگیرن د.
معیارهای احتمال ودوع ریسم ،میاان اثر ریسم بر اهداف
پروژه (زم ان ،هاین ه ،کیفی ت) ،دابلی ت کش  ،و دابلی ت
مدیریت ریسم جهت رتبهبندی ریسمها تعیین شد.
نتای نشان داد در هر گروه از پروژهها ریسمهای مهمی
مانند کمب ود بودج ه ،مح دودیته ای واردات و تح ریمه ا،
انتخ اب نامناس ب عوام ل اجرای ی ،ع د ت أمین ب همود ع
تجهیاات ،و تغییر در نر تبدیل ارز جاء ریس مه ای دارای
اولویت بايترند .نتای این پژوهش باعث م یش ود م دیران و
دستاندرکاران این صنعت تمهیدات مناسبی برای کاهش ی ا
حذف آثار نامطلوب ریس مه ا اج را کنن د .جائی ات م دل
پاسخگویی به ریسمها خارج از محدودة این تحقیق اس ت و
از بیان آنها صرفنظر شد .پیشنهاد میشود در ادامة مراحل
مدیریت ریسم ،پس از گردآوری و اولویتبندی ریس مه ا،
پاسخها و راهح له ای مناس ب شناس ایی و در دال ب م دل
مناسب ارزیابی و انتخاب شوند.
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