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 1دانشکده مهندسی دریا ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
 2مرکز تحقیقات سازه و زلزله ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران ،ایران
چکیده :نيروگاه هاي بادي به عنوان بخشي از پروژههاي زيربنايي ،نقش مهمي در توسعه اقتصادي-اجتماعي کشور دارند .با
توجه به ضريب نفوذ باالي نيروگاههاي بادي در شبکه هاي قدرت ،الزم است تحليل ريسک و در کنار آن مطالعات اقتصادي نيز
انجام شود .در مقاله حاضر مديريت ريسک پروژه مبني بر فازهاي مختلف پروژههاي نيروگاهي با تأکيد بر فاز ساختمان و نصب
و با در نظرگيري مديريت ريسک در پروژههاي نيروگاهي ارائه شده است .بر اين اساس با انجام مطالعه موردي در نيروگاه بادي
منجيل ابتدا مهمترين ريسکهاي فاز ساختمان و نصب در اين پروژه با در نظرگيري ريسکهاي مختلف قراردادي شناسايي
شده و سپس با ارائه مدل مديريت ريسک به ارزيابي شدت اثر ،احتمال کشف و احتمال وقوع ريسکها و اثر آن بر روي اهداف
اصلي پروژه مورد مطالعه يعني زمان ،کيفيت ،هزينه و ايمني پرداخته شده است .عالوه بر اين مدلي جهت اولويتبندي ريسکهاي
شناسايي شده در اين پروژه براساس نظرات گروهي و روش  AHPارائه گرديده و نتايج حاصله به دست آمده است .پس از تعيين
اولويت ريسکهاي شناسايي شده برنامههاي واکنش با پاسخ به ريسکهاي بحراني و مهم ارائه شده و نتايج اقدامات واکنشي و
بازنگري در برنامه مديريت ريسک با ارائه پيشنهاداتي ثبت گرديده است.

1-1مقدمه
امروزه مديريت ريسك بحرانيترين قسمت در پروژهها بوده و مديريت
نامناسب و پيش بيني ناكافي در اين خصوص ،عامل شكست اكثر
پروژه هاست [ .]1پروژههاي نیروگاهی شايد بيش از ساير انواع پروژهها
تحت تأثير ريسكها باشند ،بگونهای که گزارشات زيادي در خصوص ضعف
عملكرد اين نوع پروژهها به علت تأخيرات زماني و افزايش هزينهها كه عمدت ًا
به دليل عدم مديريت صحيح ريسكها در فاز ساختمان و نصب است ،در
دست ميباشد []2؛ باید خاطرنشان کرد که اين مورد عمدت ًا به دليل ماهيت
پروژههاي نیروگاهی است [ .]3يكي از مشكالتي كه غالب ًا مديران پروژه
در پروژههای نیروگاهی با آن درگير ميباشند ،شناسايي و اولويت بندي
ریسکها در فاز ساختمان و نصب پروژه جهت اختصاص صحيح منابع و
زمان براي آنها است .پروژههاي نیروگاهی مانند ساير انواع پروژهها با عوامل
منحصر به فردي مانند زمان طوالني ،فرايندهاي پيچيده ،محيط نامناسب،
كمبود منابع مالي و ساختارهاي ديناميكي سازمانها مواجه هستند [ 2و  .]4به
عالوه منافع متفاوت سهامداران پروژهها باعث تشديد تغييرات و پيچيدگي
ريسكها در فاز ساختمان و نصب در این پروژهها شده است [ .]5از آنجايي
كه غيرقطعي بودن ريسك يكي از مشخصههاي اصلي آن است ،بسياري از
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آنها قابل حذف در پروژههای مختلف علی الخصوص در فاز ساختمان و نصب
پروژههای نیروگاهی نميباشند ،در نتیجه يكي از راهکارهاي مناسب جهت
جلوگيري از وارد آمدن خسارت به پروژه در هنگام مواجه با ریسکها در فاز
ساختمان و نصب ،مديريت ریسکها به نحوی صحیح است .اينجاست كه
شناسايي و ارزيابي ریسکها در فاز ساختمان و نصب پروژهها كام ً
ال ضروري
به نظر ميرسد و یافتن رویکردها و راهکارهای اجرایی برای بهبود و به
حداقل رساندن ریسکها از اهیمت بسزایی برخوردار میگردد [.]5
شناسايي و ارزيابي ریسکها در فاز ساختمان و نصب معمو ًال در گامهاي
اوليه پروژه به انجام ميرسد و اين مسئله را بغرنج و پيچيده میكند ،زيرا
ریسکها در پروژهها تحت تأثير عوامل زيادي هستند که از جمله آنها میتوان
به خطاهاي انساني و نبود اطالعات كافي ،ضعفهای مدیریت در قراردادها و
 ...اشاره نمود [ .]6بنابراين توسعه روشي جهت تشخيص و ارزيابي ریسکها
در فاز ساختمان و نصب يك پروژه ،ضروري به نظر رسيده و به مدير پروژه
در اختصاص منابع و زمان به ريسكهاي با اهميت بيشتر ،كمك شاياني
خواهد نمود .بزرگي يك ريسك به عوامل زيادي همچون عوامل انساني،
عوامل محيطي ،عوامل مربوط به مواد اوليه ،عوامل مربوط به تجهيزات و...
بستگي دارد []7؛ اما از آنجايي كه در نظر گرفتن تمام اين عوامل جهت
ارزيابي ریسکها كار بسيار زمانبر و پيچيدهاي است ،لذا در بسياري از
تحقيقات از شدت و احتمال وقوع ريسك براي تعيين بزرگي آن استفاده
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پيمانکار واحد يا کنسرسيوم پيمانکار سپرده شده است.

شده است [ .]8ساختار شکست ريسک براساس چهارمين ويرايش راهنماي
گسترده دانش مديريت پروژه در شکل  1نشان داده شده است .همانگونه
که مشاهده ميشود ،مجموعههاي اصلي ريسک عبارتند از فني ،بيروني،
سازماني و مديريت پروژه ،ريسکهاي فني ريسکهايي هستند که در نتيجه
فناوري بکار گرفته شده در پروژه و يا محيط کاري پروژه به وجود ميآيند
و خود شامل نيازمندي ،فناوري ،پيچيدگي ،عملکردها و قابليت اطمينان و
در نهايت کيفيت ميشوند .ريسکهاي بيروني پروژه در محدوده اختيارهاي
مديران پروژه نميباشند .تأمين کنندگان قوانين ،بازار ،مشتريان و آب و هوا
جزء ريسکهاي بيروني هستند .ريسک هايي که معمو ًال در اثر کمبود منابع
سازماني به وجود ميآيند ريسکهاي سازماني نام دارند و از جمله آنها
ميتوان وابستگيهاي پروژه ،منابع ،بودجه و اولويت بندي سازماني را نام برد.

2-2توسعه صنعت ساخت نيروگاههاي بادي
در سالهاي اخير نيروگاههاي بادي به طور حيرت انگيزي با ساير
نيروگاهها قابل رقابت شدهاند که داليل آن عمدت ًا به شرح ذيل ميباشد:
 به دليل پيشرفت فرايند تکنولوژي ساخت توربينهاي بادي،هزينههاي فرايند ساخت آنها کاهش يافته است.
 به خاطر استاندارد شدن آنها ،هزينههاي طراحي توربينهايبادي کاهش يافته است.
 به جهت عدم نياز به سوختهاي فسيلي ،هزينههاي بهره برداريتوربينهاي بادي کاهش يافته است.
 دشواري دسترسي به توربينهاي بادي و از آنجا سعي بر مرغوبساختن آنها ،باعث کاهش هزينههاي تعميرات و نگهداري شده است.
 به دليل عدم آلودگي محيط زيست فراوان و دائمي بودن انرژي 3-3روش تحقیق
با توجه به ساختارهای مرسوم در پروژهها و ارتباط تنگاتنگ بین
بخشهای مدیریتی و فنی پروژه ،واحد برنامهریزی و کنترلی بعنوان متولی
فاز برنامهریزی ریسک تعیین شده است که با هماهنگی مدیریت ارشد
سازمان ،رویکرد سازمان را جهت استقرار مدیریت ریسک ترسیم نموده است.
همچنین یک هسته خبره متشکل از مدیران پروژه ،مدیر برنامهریزی و کنترل
پروژه ،مدیر قراردادها ،مدیر تدارکات و خرید و مدیر مالی و کارشناسان فنی
و باتجربه تشکیل گردیده است که با برگزاری جلسات دورهای ،نسبت به
شناسایی ریسک ،آنالیز و تحلیل اثر ریسک بر اهداف پروژه اقدام شده است.
تیم مذکور پس از جمعآوری اطالعات ،براساس برنامه مدیریت پروژه و
استراتژیهای کالن سازمان پروژه ،نسبت به ارائه برنامههای واکنش به
ریسک و یا بازنگری برنامه مدیریت پروژه ،اقدام نموده است .همچنین
اعضای تیم ،سطح دسترسی به ساختار بانک اطالعاتی ریسکهای پروژه که
ضمن این تحقیق ارائه شده است را تعیین نموده و آیتمهای بالقوه ریسک
جهت تصمیمگیری و تحلیل اثر آن بر پروژه و هرگونه پیشنهاد بازنگری یا
خالقانه را بررسی و استخراج نموده است.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و سرپرستان پروژه و نیز
کارشناسان خبره درگیر با پروژه نیروگاه بادی منجیل در فازهای مهندسی،
خرید و تدارکات و ساخت و راهاندازی که در بخشهای پیمانکاری ،مشاور،
تامینکننده ،کارفرما و سایر ذینفعان پروژه مشغول فعالیت باشند ،تشکیل
دادهاند .در این خصوص  ۵۰نفر از مدیران پروژه ،سرپرستان کارگاه و
مسئولین برنامهریزی و کنترل پروژه و سایر بخشهای پروژهای ،جهت
جمعآوری اطالعات انتخاب شده است که نهایت ًا  ۳۴نفر از لیست مذکور
حاضر به پاسخگويي شدهاند و پاسخهای قابل قبولی ارائه دادهاند .اطالعات

شکل  :1ساختار شکست ريسک
Fig. 1. Risk failure structure

1-11-1پيشينه تحقيق شناسايي ريسک
تحقيقات مختلفي براي رتبه بندي ريسک پروژهها انجام شده است که
در جدول ذيل به تعدادي از آنها اشاره گرديده است.
اين سئوال اساسي وجود دارد که مدل مناسب جهت شناسايي و ارزيابي
ريسکها در فازهاي مختلف اجراي پروژههاي نيروگاهي يا تمرکز بر فاز
ساختمان و نصب پروژه چيست و چگونه ميتوان با توسعه يک مدل
اولويتبندي ريسک مناسب به رتبهبندي اين ريسکها پرداخت .جهت رفع
اين کمبودها ،در اين تحقيق ساختار ريسک جديد مبتني بر فازهاي مختلف
اجراي پروژه با تأکيد بر فاز ساختمان و نصب و با در نظرگيري ريسکهاي
مختلف قراردادي در پروژه نيروگاه بادي منجيل در ايران به عنوان مطالعه
موردي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است .بر اين اساس تالش خواهد
شد تا شدت اثر ،احتمال کشف و احتمال وقوع به عنوان معيار جهت ارزيابي
ريسکهاي فاز ساختمان و نصب در اين پروژه معرفي شود .در اين تحقيق به
صورت عام پروژههاي ساخت نيروگاهي وبه صورت خاص مطالعه موردي بر
روي پروژه نيروگاه بادي منجيل را دربر ميگيرد .اجراي پروژه نيروگاه بادي
منجيل همانند ساير پروژههاي نيروگاهي به صورت «مهندسي و طراحي-
خريد و تدارکات -ساختمان و نصب و پيش راه اندازي -راه اندازي» به يک
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قریب به  ۵0درصد از پرسش شوندگان از طریق مصاحبه حضوری اخذ
گردیده است .اخذ اطالعات قریب به  30درصد بعدی پرسش شوندگان نیز
با تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است .در سایر موارد با توجه به آگاهی
کافی پرسش شوندگان نسبت به مقوله مدیریت ریسک ،پرسشنامهها به
صورت الکترونیکی ارسال شد و نهایت ًا اطالعات آن مورد تحلیل و بررسی
قرار گرفته است .در این تحقیق از آزمون  Cronbachدر نرم افزار SPSS
جهت تعیین پایایی ابزار استفاده شده است .بازه قابل قبول در محاسبه این
فاکتور  1<a<0/7میباشد .پس از ارائه اطالعات اخذ شده از پرسشنامهها
با بکارگیری نرمافزار  SPSSمحاسبات مربوطه انجام شده که در ادامه در
فصل بعدی نتایج بدست آمده ارائه شده است.

با توجه به دامنه این تحقیق ،ریسکهایی که در فاز ساختمان و نصب
رخ میدهند مورد بررسی قرار گرفته است .لیست ریسکهای موثر بر فاز
ساختمان و نصب پروژه نیروگاه بادی منجیل ،بر اساس اطالعات مندرج
در مقاالت و تحقیقات مربوط به حوزه پروژههای ساخت علیالخصوص
پروژههای نیروگاهی در ایران و سایر نقاط جهان صورت گرفته و همزمان
با کسب نظرات خبرگان و مدیران پروژههای نیروگاهی در داخل کشور،
یک لیست کلی اولیه تهیه شده است .کمی نمودن احتمال وقوع هر ریسک
مستقل از تأثیر آن بر هر یک از اهداف از پرسش شوندگان در پنج سطح 1
تا  5و بر اساس مقیاس مربوطه در استاندارد مدیریت پروژه آمریکا (بخش
مدیریت ریسک) ،مطابق جدول  2صورت گرفته است.

جدول  :1خالصهاي از تحقيقات براي شناسايي و رتبه بندي ريسک پروژهها
Table 1. A summary of research to identify and rank the project risk

رديف

روش مورد استفاده

مشخصات

1

فرايند درجه بندي
ريسک پروژه

کمي ميباشد.
تجزيه و تحليلي شبه ّ

2

احتمال وقوع و نتيجه
ريسک

براساس مصاحبه با خبرگان شامل اطالعات جامعه شناختي ،رتبه بندي ريسک و راه حل آن انجام شد.

3

تحليل عاملي

فقط شناسايي و دسته بنديي ريسک انجام گرديد.

4

تاپسيس و لينمپ
فازي

دو روش به کار رفته از چهار جهت :تفاوت و جدايي ميان گزينهها ،خطاي فازي در وزنهاي معيارها،
برنامه ريزي پاسخ ريسک و تعداد گزينهها به نسبت معيارها بررسي شدند .استفاده از لينمت براي
بررسي آثار متقابل ريسکها امکان پذير نيست.

5

تجزيه و تحليل
خوشه اي

فقط شناسايي و دسته بندي ريسک انجام شد و مطالعه اي گسترده شامل جمع آوري اطالعات از 507
مدير پروژه بود.

6

فرايندي سه
مرحلهاي مبتني بر
ساختار شکست کار
سازماني

فقط شناسايي و دسته بندي ريسک انجام شد .به سطوح مختلف ريسک در فاز شناسايي ريسک توجه
ويژه شد.

7

براي شناسايي از
 PMBOKو براي
رتبه بندي از  AHPو
تاپسيس فازي

در مطالعهاي موردي شناسايي و اولويت بندي ريسکها انجام شد.

8

متدولوژي ارزيابي
ريسک فازي

ميزان ريسک زماني پروژه مشخص شد.

9

رويکرد فازي

شناسايي و رتبه بندي ريسکها انجام شد.

10

تاپسيس

به مقايسه روشهاي مختلف تصميمگيري چند شاخصه براي رتبه بندي ريسکها پرداخته است.

11

تخصيص خطي

با کمک دو دسته شاخص اوليه و ثانويه ،ريسکهاي شناسايي شده رتبهبندي گشتند.
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جدول  :2کمی سازی احتمال وقوع ریسک 16
Table 2. Quantifying the probability of occur
[rence of risk [23

کمی سازی احتمال وقوع /تکرار
احتمال رخداد
ریسک

خیلی
کم

کم متوسط زیاد

خیلی
زیاد

مقدار عددی
تخصیص یافته

0/1

0/7

0/9

0/3

0/5

همچنین کمیسازی میزان تأثیر هر یک از ریسکها بر اهداف پروژه
در  ۵سطح ( ۱کمترین و  ۵بیشترین) و بر اساس مقیاس مندرج در استاندارد
مدیریت پروژه آمریکا (مدیریت ریسک پروژه) ،مطابق جدول  3انجام شده
است.
در آنالیز کمی ریسک تأثیر همزمان شدت اثر و احتمال وقوع هر ریسک
بر هر یک از اهداف پروژه محاسبه گردیده است برای این منظور امید ریاضی
تأثیر ریسک بر هر هدف براساس نظرات پاسخ دهندگان جامعه آماری
تعیین شده است .شاخص تأثیرگذاری براساس رابطه  1تعریف شده است که
میانگین مقدار عددی حاصلضرب تأثیر بر هدف و احتمال وقوع ریسک  xبر
هدف  kام براساس نظرات  nنفر پاسخ دهنده میباشد و مالک اولویتبندی
و اهمیت تأثیرات ریسک مربوط به هر هدف پروژه قرار گرفته است.
 1فاکتور تأثیر ریسک  xبر هدف  kپروژه
Rxk=(∑yn=1αxy βxyk)/n

که در این رابطه x(1,m( ،که در آن  mتعداد کل ریسکها = k ،اهداف
پروژه (زمان ،هزینه ،کیفیت و  = y ،)...پاسخ معتبر به ریسک  = x، nتعداد

کل پاسخهای معتبر به ریسک  = x، αxyاحتمال وقوع ریسک  xکه توسط
ارزیاب  yتعیین شده است و  = βxy kسطح تأثیر ریسک  xروی هدف k
پروژه که توسط ارزیاب  yتعیین شده است ،میباشد.
در ادامه با توجه به اینکه تأثیر توام شدت اثر بر اهداف پروژه و احتمال
وقوع /تکرار ریسک میبایست مد نظر قرار گیرد ،لذا پس از کمی سازی
مقادیر ریسک ،ریسکهای موثر بر هر یک از اهداف به صورت مجزا اولویت
بندی شده و در سه دسته بحرانی (تأثیر بیشتر از  ،)%20مهم (تأثیر از  ۵الی
 )%20و ناحیه قابل قبول (کمتر از  )%5طبقهبندی شده است.
در مرحله بعد ،تعیین اهمیت نسبی اهداف پروژه ،از مقایسه زوجی اهداف
چهارگانه پروژه که با جمعآوری نظرات یک تیم  ۷نفره از مدیران پروژهها
استفاده شده است ،با روش  AHPگروهی انجام میگردد .سپس نظرات اخذ
شده هر یک از پرسش شوندگان نرمالسازی شده و نهایت ًا با میانگین هندسی
از ضرایب حاصله ،ارزش نسبی اهداف پروژه محاسبه شده است .الزم به ذکر
است که در این تحقیق از ذکر جزئیات روش  AHPصرفنظر شده است.
 4-4نتايج و تفسير
4-44-4احتمال وقوع ریسکهای شناسایی شده
در این بخش ،به جمعبندی و تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده
است .بر این اساس با شناسایی و ارزیابی ریسکها ،به اولویتبندی آنها با
روش احتمال ،کشف و شدت اثر پرداخته شده است و سپس نتایج مربوط به
اولویتبندی ریسکهای شناسایی شده در فاز ساختمان و نصب پروژههای
نیروگاهی با مطالعه موردی در پروژه نیروگاه بادی منجیل ارائه شده است.
جزئیات مربوط به نظرات پرسششوندگان در خصوص احتمال وقوع ریسک
به صورت میانگین احتمال در جدول زیر درج شده است.

جدول  :3کمی سازی شدت اثر بر اهداف چهارگانه پروژه 16
[Table 3. Quantifying the severity of the impact on the quadratic objectives of project [23
جدول کمی سازی شدت تأثیر بر هدف
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

هدف مورد نظر
1

زمان (نسبت به زمان اولیه)

افزایش ناچیز

کمتر از  %5افزایش

 %5~10افزایش

 %10~20افزایش

بیشتر از  %20افزایش

2

کیفیت (نسبت به استاندارد و
مشخصات فنی)

کاهش تا حدودی

تنها روی بعضی
کارکردهای پروژه
تأثیر دارد

قبول کاهش کیفیت
با اخذ مجوز سهام دار
قابل پذیرش است

کاهش کیفیت
برای سهام دار
قابل قبول نیست

اهداف پروژه نقض
میشود

3

هزینه (نسبت به هزینه برآوری)

افزایش ناچیز

کمتر از  %10افزایش

 %10~20افزایش

 %20~40افزایش

بیشتر از  %40افزایش

4

ایمنی

خطر ناچیز

تا حدی خطرناک

خطرناک

خیلی خطرناک

فاجعه آمیز

%5

%10

%20

%40

%80

مقدار عددی تخصیص یافته
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جدول  :4میانگین احتمال وقوع ریسکهای  50گانه تحقیق 19
[Table 4. The average probability of fifty-five research risks [24

آیتم ریسک

احتمال

احتمال ردیف

ردیف

آیتم ریسک

26

عدم بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه

%58/8

1

عدم وجود نگرش سیستمی بین بخشهای مرتبط با پروژه

%51/8

عدم دسترسی یا کیفیت پایین متریال و
مصالح

%53/5

2

سیستمهای تشویقی /نگهداری یا تنبیهی نامناسب نیروی
انسانی

%46/5

27

%58/8

3

عدم آشنایی و بکارگیری روشهای اجرایی مدرن

%94/4

28

ناآگاهی در رعایت اصول ایمنی و آموزش
نامناسب کارگران

4

عدم حمایت مدیریت ارشد از الزامات برنامهریزی

%50/6

29

تخطی از روشهای اجرایی مصوب

%45/3

5

عدم هماهنگی و حمایت الزم بخشهای ستادی پروژه

%42/9

30

تخطی از محدوده و شروط قرارداد

%42/9

6

مطالعات امکان سنجی و اقتصادی ناقص یا غلط

%94/4

31

تجهیز کارگاه ضعیف (ماشین آالت و
تجهیزات)

%57/6

7

ناکارآمدی سیستمهای اطالعاتی مدیریتی در پروژه ها

%45/3

32

نظارت ناکافی بر کیفیت فعالیتهای اجرایی %48/8

8

عدم دسترسی به سوابق پروژههای مشابه

%53/5

33

%45/3

9

تغییر نرخ ارز

%61/2

34

تأخیر یا کسری در تحویل نقشههای اجرایی %58/8

10

تورم در قیمتهای متریال پروژه

%67/6

35

نگرش کاهش زمان طراحی و تسریع در اجرا %53/5

آسیب دیدگی متریال و تجهیزات پروژه

11

آتشسوزی و حوادث غیرمترقبه

%32/9

36

اشکاالت طراحی و تغییـرات در نقشههای
اجرایی در فاز اجرا

%48/8

12

تأخیر در کسب مجوزها و ایجاد هماهنگی (بروکراسی)

%52/9

37

بکارگیری روشها و استانداردهای طراحی
نامناسب

%46/5

13

تحریم /جنگ

%49/4

38

عدم بکارگیری مهندسی ارزش در فاز
طراحی

%53/5

14

تغییردر قوانین و آئین نامه ها

%42/4

39

تأخیر در حل موارد قراردادی

%58/2

15

تعارضات فرهنگی و کارشکنی ساکنین منطقه

%40/0

40

تحمیل برنامه زمان بندی فشرده به پیمانکار %60/6

16

دزدی و سرقت تجهیزات نصب شده

%45/9

41

تغییرات اجرایی در حین کار به سفارش
کارفرما

%46/5

17

فرهنگ صنعتی نامناسب نیروی کار

%44/1

42

دخالت ها و قانون شکنیها از سوی کارفرما

%40/0

18

اشتباه در زمانبندی و توالی فعالیتهای پروژه

%69/4

43

سوءاستفادههای مدیران از منابع پروژه

%45/3
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19

برآورد /متره اشتباه جهت ارائه قیمت در مناقصه

%56/5

44

عدم نقدینگی و تأخیر در پرداخت صورت
وضعیتها به پیمانکار

%63/5

20

تخصیص نامناسب نیرو و تجهیزات

%60/6

45

ناهماهنگی بین گروههای درگیر پروژه

%55/9

21

بهره وری ضعیف نیروی کار

%58/2

46

ناکارآمدی سیستم ارزیابی و انتخاب
پیمانکاران

%58/2

22

جابجایی و ترک شغل توسط پرسنل کلیدی

%56/5

47

آسیب دیدگی درحین حمل

%42/4

23

توان مالی ناکافی پیمانکار

%65/9

48

تأخیر درساخت تجهیزات

%59/4

24

توانایی ضعیف مدیریتی و هماهنگی پیمانکار

%58/2

49

تأخیر در حمل تجهیزات

%58/8

25

سازماندهی نامناسب پرسنل

%61/2

50

نظارت کیفی نامناسب در ساخت تجهیزات

%55/9

4-44-4تأثیر متولیان ریسک در هر یک از اهداف پروژه
براساس نظرات اخذ شده از پرسش-شوندگان ،میزان اثرگذاری و سهم
هر یک از متولیان ریسک مرتبط با پروژه مندرج در سطح دوم ساختار
شکست ریسک این تحقیق ،تعیین شده که در جدول  5درج گردیده است.
بیشترین تأثیرات از جانب پیمانکار ،کارفرما و در مراحل بعدی شرایط نامساعد
اقتصادی ،طراحی و تأمین کننده تشخیص داده شد.

5-5تحلیل نتايج
 5-55-5نتایج مربوط به روش  AHPگروهی
ماتریس حاصل از میانگین هندسی مربوط به نظیر به نظیر ماتریس های
ارجحیت در پاسخهای داده شده مطابق جدول  6ارائه شده است .سپس با
نرمال سازی ماتریس نهایی مطابق جدول  7ایجاد شده و ارزش وزن نسبی
هر یک از اهداف مطابق زیر تعیین می گردد.

جدول  :5میزان اثرگذاری متولیان ریسک بر پروژه 15

جدول  :6ماتریس حاصل از میانگین هندسی ارجحیت اهداف در
روش  AHPگروهی

[Table 5. Effect of risk managers on the project [22

متولی ریسک

میزان اثرگذاری نسبی

پیمانکار

%16/88

کارفرما

%14/77

اقتصادی

%12/90

طراح

%12/31

تامین کننده

%11/49

سیاسی /نهادهای دولتی

%9/85

زیرساخت ها

%9/50

فرهنگی /اجتماعی

%6/57

فورس ماژور

%5/74

Table 6. The matrix derived from the geometric
mean of target priority in an AHP group method

ایمنی

زمان

کیفیت

هزینه

ایمنی

1/00

0/45

0/83

0/62

زمان

2/21

1/00

1/50

1/25

کیفیت

1/21

0/67

1/00

0/70

هزینه

1/60

0/70

1/44

1/00

جمع سطر

6/02

2/82

4/76

3/57

ریسکهای ناحیه بحرانی و مهم جهت ارائه برنامههای واکنشی در
جدول  8ارائه شده است.
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جدول  :7ماتریس حاصل از نرمال سازی و تعیین اوزان اهمیت اهداف
Table 7. Matrix resulting from normalization and determining the importance of goals

ایمنی

زمان

کیفیت

هزینه

هدف پروژه

اندیس

ارزش نسبی

ایمنی

0/17

0/16

0/17

0/17

ایمنی

Ws

%16/88

زمان

0/37

0/35

0/31

0/35

زمان

WT

%34/67

کیفیت

0/20

0/24

0/21

0/19

کیفیت

WQ

%21/05

هزینه

0/27

0/25

0/30

0/28

هزینه

WC

%27/41

جدول  :8ریسکهای بحرانی و مهم مؤثر بر کل پروژه
Table 8. Critical and critical risks affecting the whole project

ردیف

آیتم ریسک

مرتبط با

مقدار تأثیر

1

عدم نقدینگی و تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها به پیمانکار

کارفرما

0/31

2

توان مالی ناکافی پیمانکار

پیمانکار

0/29

3

تحمیل برنامه زمانبندی فشرده به پیمانکار

کارفرما

0/25

4

تحریم /جنگ

سیاسی

0/25

5

تورم در قیمتهای متریال پروژه

اقتصادی

0/25

6

اشتباه در زمانبندی و توالی فعالیتهای پروژه

پیمانکار

0/25

7

برآورد /متره اشتباه جهت ارائه قیمت در مناقصه

پیمانکار

0/23

8

توانایی ضعیف مدیریتی و هماهنگی پیمانکار

پیمانکار

0/25

9

تخصیص نامناسب نیرو و تجهیزات

پیمانکار

0/21

10

ناکارآمدی سیستم ارزیابی و انتخاب پیمانکاران

کارفرما

0/2

11

ناهماهنگی بین گروههای درگیر پروژه (پیمانکار ،کارفرما ،طراح)

کارفرما

0/2

12

عدم بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه (ضعف دانش یا ابزار)

پیمانکار

0/19

13

جابجایی و ترک شغل توسط پرسنل کلیدی

پیمانکار

0/19

14

تجهیز کارگاه ضعیف (ماشین آالت و تجهیزات)

پیمانکار

0/19

15

عدم وجود نگرش سیستمی بین بخش های مرتبط با پروژه

زیرساخت-ها

0/17

16

عدم حمایت مدیریت ارشد از الزامات برنامه ریزی

زیرساخت-ها

0/16

17

بکارگیری روشها و استانداردهای طراحی نامناسب

طراحی

0/16

18

عدم دسترسی یا کیفیت پایین متریان و مصالح

پیمانکار

0/16

19

آسیب دیدگی متریال و تجهیزات پروژه

پیمانکار

0/15

20

مطالعات امکانسنجی و اقتصادی ناقص یا غلط

زیرساخت-ها

0/15

21

عدم بکارگیری مهندسی ارزش در فاز طراحی

طراحی

0/15

22

نظارت کیفی نامناسب در ساخت تجهیزات

تأمین کننده

0/15

23

تأخیر یا کسری در تحویل نقشه های اجرایی

طراحی

0/15
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 -6-6برنامههای واکنش یا پاسخ به ریسک بحرانی و مهم
در این بخش  ۱۱ردیف اول در برگیرنده ریسکهای ناحیه بحرانی بوده
و  ۱۲ریسک بعدی در ناحیه ریسکهای مهم قرار دارند .برنامههای واکنشی
و مواجهه با ریسک ها پس از آیتم ریسک مربوطه ارائه شده است:
 6-66-6برنامههای واکنشی محدوده ریسک های بحرانی
 .1عدم نقدینگی و تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها به پیمانکار
 برنامه ریزی تأمین منابع مالی از قبیل فاینانس خارجی ،وامهایبلندمدت ،فروش اوراق مشارکت و غیره
 تهیه جریان نقدی پروژه در ابتدای فاز ساختمان و نصب و اخذ تعهدسهامداران و هیئت مدیره در التزام به پرداختها
 .2توان مالی ناکافی پیمانکار
 بررسی و تخصیص پیمانکار بر اساس سوابق مالی شرکت کنندگان درمناقصه با توجه به سیاستهای مالی کارفرما در تأمین مالی پروژه (اجتناب)
 ایجاد حساب مالی مشترک بین کارفرما و پیمانکار جهت تسهیل درپرداخت هزینههای جاری پروژه و باالنس آن در صورت وضعیت قطعی
(تسکین)
 تغییر محدوده قراردادی پیمانکار و تفویض کار از سوی کارفرما بهپیمانکار دیگر یا انعقاد قرارداد با پیمانکاران جزء که توانایی مالی کافی در
اجرای کار دارند (انتقال)
 .۳تحمیل برنامه زمانبندی فشرده به پیمانکار
 در مواقعی که کاهش زمان پروژه بر اساس ضروری باشد ،موارد زیرالزامی میباشد:
 تهیه و ارائه مدارک پشتیبان برنامه زمانبندی از قبیلی مقادیر نفرات(نفر/روز) ،متریال ،لیست ماشین آالت مورد نیاز و درصد پیشرفت و مقادیر
احجام برنامههای در بازههای زمانی هفتگی یا ماهانه از ابتدا تا پایان پروژه.
 تعیین هزینههای تخصیص منابع اضافی جهت تسریع انجام کار وتعیین متولی پرداخت هزینههای آن.
 محاسبه ارزش کسب شده قابل حصول در مقابل هزینههای پیش بینیشده و آنالیز حساسیت هزینه فعالیتها در حالت کاهش زمان انجام فعالیتها.
 تصمیم گیری در خصوص لزوم فشرده سازی زمان. .۴تحریم /جنگ
 تقبل هزینهها و نتایج تحریم و جنگ بر هزینههای مواد اولیه،تجهیزات و هزینههای گمرکی (پذیرش)
 انتخاب واسطهها و عامل سوم جهت تأمین نیازمندیهای مورد نیاز(کاهش)
 تأمین از منبع دیگر یا تغییر در بخشی از پروژه بدلیل عدم دسترسی بهمتریال یا تکنولوژی خاص مورد نیاز
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 .5تورم در قیمتهای متریال پروژه
 پیش بینی و بررسی وضعیت قیمت اقالم مورد نیاز پروژه جهت تأمینمتریال از قبل (اجتناب)
پذیرش افزایش قیمتها و تأثیر آن بر فعالیتهای اجرایی (پذیرش) تغییر در مبالغ قرارداد و تأیید و تقبل آن توسط سهامداران و سایرذینفعان (انتقال)
 .6اشتباه در زمانبندی و توالی فعالیتهای پروژه
 الزام در استقرار سیستم مدیریت دانش ،مستندات و وقایع پروژههاتوسط مدیریت طرحهای نیروگاهی جهت بکارگیری برنامه ریزی و راهبری
پروژههای آتی
 استفاده از اطالعات واقعی پروژهها به تفکیک نوع فعالیت ،شرایطمناطقی اجرای پروژه ،میزان دسترسی به نیروی انسانی ماهر
 بکارگیری تکنیکهای آنالیز کمی ریسک و مدنظر داشتن تأثیرریسک در تخمین زمان
 برگزاری جلسات فنی و کارشناسی جهت تعیین ارتباط بین فعالیتهاو پیش نیازهای مورد نیاز شامل سخت افزار (نیروی انسانی و ماشین آالت)
و نرم افزار (دستورالعمل اجرایی ،استاندارد و غیره) در تهیه برنامه زمانبندی
صحیح و واقعی
 بکارگیری کارشناسان مجرب و نرم افزارهای تخصصی مدیریت وبرنامه ریزی پروژه
 تعیین دقیق محدوده کار و تهیه ساختار صحیح شکست کار بر اساسآن
 توجه به موارد غیرقابل پیش-بینی در زمانبندی و تمرکز ویژه درتخصیص منابع کافی به فعالیتهای مسیر بحرانی پروژه
 ایجاد هماهنگی بین برنامه-ریزی اجرای فعالیتها و بودجه بندی قابلتحصیل پروژه
 .7برآورد /متره اشتباه جهت ارائه قیمت در مناقصه
 بررسی اطالعات پروژههای دیگر بر اساس حجم و مشخصات فنیمحصوالت (کاهش)
 امکان تأیید مقادیر کار اضافی و بالتبع آن تغییر در مبلغ و حجم قرارداد(اجتناب)
 بکارگیری مهندسی و آنالیز ارزش جهت حذف موارد غیراساسی وغیرضروری جهت کاهش حجم کار و هزینههای آن با حفظ کارکردهای الزم
و تعدیل در اشتباه در تخمین و برآورد پس از انجام مناقصه و در فاز طراحی
 .۸توانایی ضعیف مدیریتی و هماهنگی پیمانکار
 الزام کارفرما به پیمانکار در انتخاب تیم مدیریت کارگاهی مجرب وکارآمد (اجتناب)
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 استقرار و پیروی از روش های اجرایی و استانداردهای مدون به جایروش های سلیقه ای و منحصر به فرد
 .14تجهیز کارگاه ضعیف (ماشین-آالت و تجهیزات)
 اختصاص پیش پرداخت کافی جهت تجهیز کارگاه پیمانکار تعیین نیازمندی های موردنظر کارفرما جهت تجهیز کارگاه و درج آندر الزامات قراردادی توسط کارفرما
 تأمین منابع الزم در حین فعالیت های اجرایی توسط کارفرما و کسر ازصورت وضعیت پیمانکار
 .15عدم وجود نگرش سیستمی بین بخش های مرتبط با پروژه
 ارائه آموزش های مدیریتی ،بهره وری و الزامات ارتباطی (نرم افزار وسخت افزار) به مدیران و کارشناسان بخش های مختلف
 تغییر ساختار سازمانی وظیفه ای به ساختار ماتریسی و ایجاد کارگروه هایی متشکل از کارشناسان بخش های مختلف
 .16عدم حمایت مدیریت ارشد از الزامات برنامه ریزی
 ارائه نتایج حاصله ملموس ناشی از برنامه ریزی منابع انسانی ،مالی وغیره جهت جلب حمایت مدیریت
 ارائه آموزش های مرتبط به مدیریت ارشد سازمان و معرفی الگوهایموفق در امر برنامه ریزی
 همسو بودن نتایج پروسه برنامه ریزی با اهداف پروژه و سازمان مانندمدیریت مالی مناسب ،استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از هزینه های سربار
مازاد تا حدامکان ،سوددهی و بازگشت سریع سرمایه گذاری
 .17به کارگیری روش ها و استانداردهای طراحی نامناسب
 انتخاب استاندارد ،مشخصات فنی مطابق با اهداف پروژه توسط تیمخبرگان پروژه
 الگوبرداری از روش ها و استانداردهای به کار رفته در طراحی پروژه هایموفق
 .18عدم دسترسی یا کیفیت پائین متریال و مصالح
 بررسی میزان دسترسی به متریال و مصالح مورد نیاز پروژه در فازامکان سنجی و درنظر گرفتن آن در مطالعات اقتصادی پروژه
 استقرار سیستم کنترل و نظارت بر کیفیت متریال مورد نیاز و التزامگروه های درگیر در پروژه به اجرایی نمودن آن.
 آنالیز ارزشی جهت انتخاب و تعیین متریال براساس نیازمندی پروژه. .19آسیب دیدگی متریال و تجهیزات پروژه
 اخذ گارانتی در تحویل سالم متریال و تجهیزات از تأمین کننده. انتقال متریال با استفاده از وسایل حمل مطمئن و حفاظت کامل طیحمل آن ها.

 تقسیم وظائف و تفویض اختیار بین مسئولین مختلف بخشها جهتتمرکز و پیگیری بر فعالیتهای پروژه (کاهش)
 مشارکت کارفرما /مشاور در مدیریت فعالیتهای اجرایی و هماهنگیبین پیمانکاران
 .۹تخصیص نامناسب نیرو و تجهیزات
 برنامه ریزی منابع مورد نیاز بر اساس اولویتهای برنامه زمانبندیپروژه جهت بکارگیری بهینه از ظرفیتهای موجود
 استفاده از منابع خارجی جایگزین در صورت کمبود منابع داخلی بکارگیری روشهای تشویق و پاداش جهت افزایش بهره وری نیرویانسانی
 .10ناکارآمدی سیستم ارزیابی و انتخاب پیمانکاران
 انتخاب شاخصهای استاندارد مناسب و ارزیابی پیمانکاران صنایعمختلف در سطح پروژههای نیروگاهی توسط مراجع ذیصالح و مستقل
 درجه بندی پیمانکاران پروژههای نیروگاهی و ارائه نتایج ارزیابی بهکارفرمایان و مجامع عمومی جهت ارتقاء سطح عملکرد پیمانکاران
 الزام در ایجاد کنسرسیوم با پیمانکاران خارجی که این امر سبب انتقالتکنولوژی و مهارتهای انسانی و سخت افزاری گردد.
 .۱۱ناهماهنگی بین گروههای درگیر پروژه (پیمانکار ،کارفرما ،طراح و)...
 تشکیل جلسات هماهنگی بین گروهها و تعیین متولی جهت پیگیریمشکالت
 استقرار سیستم جریان اطالعات مناسب جهت کاهش سطح بروکراسیناالزم
 6-66-6برنامههای واکنشی محدوده ریسک های مهم
 .12عدم بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه (نبود دانش یا ابزار و
تکنیکها)
 عارضه یابی سازمانی و بازمهندسی فرآیندهای سازمانی بر اساساستانداردهای مدیریت پروژه توسط یک گروه خبره متشکل از کارشناسان
خارج و داخل سازمان
 فراهم آوردن ابزارها شامل نرم افزارها و سختافزارها و هماهنگی الزمجهت استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه
 استقرار سیستمی جهت کنترل و پایش فرآیندهای اصالح شده .۱۳جابه جایی و ترک شغل توسط پرسنلی کلیدی
 ایجاد نظام ثبت اطالعات و به روز رسانی بانک اطالعاتی از وقایع،فعالیت ها و مدارک.
 -قائم به فرد نبودن وظایف محوله به پرسنل و تربیت جانشین کارآمد
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 شناسایی تأمین کننده های دیگر جهت موارد بروز مشکل و سفارشمجدد.
 .20مطالعات امکان سنجی و اقتصادی ناقص یا غلط
 تخصیص تیم کارشناسی خبره و فنی جهت امکان سنجی. شناخت دقیقی مؤلفه های فرهنگی ،اجتماعی/اقتصادی و جغرافیاییمنطقه ،میزان دسترسی به نیروی کار فنی و متخصص و انطباق طرح با
استراتژی و اهداف کالن جهت بررسی شرایط منطقه مورد نظر جهت پروژه.
 مطالعه دقیق و شناخت کافی از شرایط محصوالت در بازارهای داخلیو جهانی و روندهای آتی آن.
 پایبندی به نتایج فاز مطالعاتی امکانسنجی/اقتصادی جهت اجراینمودن آن.
 .21عدم به کارگیری مهندسی ارزشی در فاز طراحی
 ارائه آموزش و شناخت کافی و نیز ارائه نتایج کیفی و کمیبه کارگیری مهندسی و آنالیز ارزش به مدیریت جهت جلب حمایت و
پشتیبانی ایشان
 اولویت بندی نقاط مهم جهت بهبود کارایی یا کاهش هزینه درمهندسی ارزش.
 .22نظارت کیفی نامناسب در ساخت تجهیزات
 استقرار تیم نظارت بازرسی متخصصی در محل ساخت تجهیزات ازپرسنل شرکت یا یک شرکت ثالث.
 انتخاب سازندگانی که دارنده و مجری استانداردهای معتبر مدیریتکیفیت باشند.
 .23تأخیر یا کسری در تحویل نقشه های اجرایی
 ارائه برنامه زمانبندی جهت تهیه مدارک و نقشه های مورد نیاز فازساخت.
 التزام پیمانکار جهت تحویل مدارک و نقشه ها براساس برنامه زمانبندیفاز اجرا و اخذ جریمه تأخیرات توسط کارفرما.
 استقرار دفتر مهندسی کارگاهی جهت تهیه نقشه های اجرایی در محلسایت و براساس شرایط کارگاه.
 7-7پیشنهادات
 شناسایی و ارزیابی ریسکهای تاثیرگذار در فازهای دیگر پروژههاینیروگاهی خارج از بحث فاز ساختمان و نصب
 به کارگیری یافته های کمی ریسک جهت محاسبات زمانبندی وبودجه بندی پروژه ها
 طراحی ساختار بانک اطالعاتی فعالیت های پروژه ها و ایجاد ارتباط WBSو بانک اطالعاتی ریسک
 طراحی بانک مدیریت دانش پروژه ها جهت اجرایی شدن در طرح هایفعال
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 ایجاد سیستم برنامه ریزی مدیریت پروژه/مديريت ریسک پویا براساسروند تأثیرات ریسک در طول حيات پروژه
 طراحی ساختار بانک اطالعاتی ریسک مربوط به فازهای مهندسی وخرید و تدارکات و ایجاد ارتباط آن باز فاز ساخت
 بهره گیری از رویکردهای غیرقطعی در دسته بندی و نیز رتبه بندیریسک ها
 ارائه مدل مدیریت ریسک با به کارگیری ضرایب اهمیت غیر یکسانجهت اهداف متأثر از ریسک های پروژه
8-8نتیجهگیری
در مقاله حاضر ،مدل مدیریت ریسک پروژه مبتني بر فازهای مختلف
پروژهها با تاکید بر فاز ساختمان و نصب و با در نظرگیری ریسکها در
پروژه های نیروگاهی با مطالعه موردی در نیروگاه بادی منجیل (ایران) ارائه
شده است .بر این اساس ابتدا مهمترین ریسکهای فاز ساختمان و نصب در
این پروژه شناسایی شده و سپس با ارائه مدل مدیریت ریسک ،به ارزیابی
شدت اثر ،احتمال كشف و احتمال وقوع ریسکها و اثر آنها بر روی اهداف
اصلی پروژه مورد مطالعه یعنی زمان ،کیفیت ،هزینه و ایمنی پرداخته شده
است .عالوه بر این مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای شناسایی شده
در این پروژه براساس نظرات گروهی و روش  AHPارائه گردیده و نتایج
حاصله بدست آمده است .با توجه به نتایج بدست آمده ،تأثیر همزمان اثر
ریسک بر اهداف مختلف پروژه (زمان ،هزینه ،کیفیت و ایمنی) و احتمال
وقوع آنها بر اساس رابطه اخیر در بخش آنالیز کمی ،محاسبه شد .همچنین
براساس نظرات اخذ شده از پرسش شوندگان ،میزان اثرگذاری و سهم هر
یک از متولیان ریسک مرتبط با پروژه مندرج در سطح دوم ساختار شکست
ریسک این تحقیق ،تعیین شد و مشخص گردید که بیشترین تأثیرات از
جانب پیمانکار ،کارفرما و در مراحل بعدی شرایط نامساعد اقتصادی ،طراحی
و تامین کننده میباشد .همچنین بر اساس نتایج ،محدودههای سه گانه جهت
ارائه برنامههای واکنشی تعیین گردیده و تأثیر ریسک بر اهداف چهارگانه
پروژه مورد نظر ارائه شد .در نهایت با جمع آوری و بررسی نتایج بدست
آمده از پرسشنامهها و اولویت بندی تأثیر ریسک بر هر یک از اهداف پروژه،
مشخص گردید که میزان تأثیر ریسکها بسته به نوع هدف پروژه متفاوت
بوده و جهت دستیابی به نتایج مؤثر و حداقل نمودن تأثیرات منفی ریسک،
میبایست ریسکهایی که اولویت و تأثیر بیشتری دارند ،در حوزه هر هدف
دستهبندی ،مدیریت و کنترل نمود .الزم به ذکر است در خصوص اهداف
کیفیت ،زمان ،هزینه ریسکهایی با مقدار تأثیر بیشتر از  %۲0و برای هدف
ایمنی با توجه به ضرورت توجه بیشتر به اصول ایمنی و جلوگیری از بروز
خسارات جانی و انسانی از مقدار تأثیر  %18به باال مورد بررسی قرار گرفته
است .نهایت ًا فاکتور تأثیر ریسک توأم ًا بر چهار هدف پروژه بر اساس نتایج
بدست آمده ،اولویت بندی شده است.
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an Int.Tender For power Plant project. Fifth Int.Project
Management conference, Tehran. Ariana Research
Group, 2009.
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