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هر پروژه است، بلكه  ريو انكار ناپذ يت ريسك، شناسايي ريسك ها مي باشد كه نه تنها بخش ضروريكي از فازهاي مديري

تر و  نانهيواقع ب يريگ ميآن آگاه سازد و باعث تصم يو خارج يداخل يها طيپروژه را از خطرات مح نفعانيتواند ذ يم

تحقيق نيز ارائه يك چارچوب و روشي است كه  نيهدف اصلي ا. گردد رانيتر و كارآمد تر مد قيدق يزيهمچنين برنامه ر

بر . تعيين و شناسايي شوند يعيگاز طب عيتوز يبه كمك آن شاخص هاي كليدي ريسك در پروژه هاي اجرايي شركت ها

بر  گروهاين اساس، چارچوب ارائه شده داراي مراحلي است كه از طريق آن شاخص هاي ريسك پروژه ها به تفكيك چهار 

پروژه شناسايي شده و تاثير هر كدام از اين عوامل مورد بررسي و تحليل قرار مي  تيريدانش مد كرهيارد پاساس استاند

مطابق با نتايج نظري و مدل مفهومي . گيرد و در نهايت اين عوامل به عنوان شاخص هاي كليدي ريسك تعيين مي شوند

  . دنوان مطالعه موردي انجام گرديده استاستان اصفهان به ع زارائه شده، كليه مراحل در شركت توزيع گا

  

  ي عيپروژه هاي اجرايي ، شركت هاي توزيع گاز طب سك،ير تيريمديريت پروژه، مد : كليدي گانواژ
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  مقدمه  -١

ها شامل فعاليت  پروژه. گيرد اي از فعاليت هاست كه براي دستيابي به منظور يا هدف خاصي انجام مي يك پروژه مجموعه

الزمه موفقيت هر پروژه، . اي به انجام رسند شده هايي معين و كيفيت تعيين تند كه بايد در تاريخ هاي معين، با هزينههايي هس

دستيابي توام به هر سه عامل زمان، هزينه و كيفيت معين است و خارج شدن هر يك از سه عامل مذكور از حدود تعيين شده، 

 سكيتحت كنترل هستند، با ر شود يها كه فرض م از پروژه ياريبس. راقتصادي منجر شوداي ناموفق و غي تواند به انجام پروژه مي

را به  ييرخدادها نيها چن اكثر پروژه. كنند ترلآن را كن كنند يو كوشش م دهينشده روبرو گرد شناخته  يبه عنوان رخداد

 گردند يو كنترل م ييقبل از وقوع، شناسا سكير يدادهايرو سك،ير تيريتالش جامع مد كيبا  يول كنند ياز سر رد م يخوب

  ]1.[با آنها مقابله كند دادهايرو نيكه در زمان وقوع ا شود يم هيته يا برنامه ايو 

 ايمحصول  كي جاديا ايتعهد و  كيتحقق  يبرا يموقت ي، پروژه را مجموعه تالش ها (PMI1) پروژه تيريمد موسسه

 نهينامطمئن پروژه ها و لزوم صرف به تيبا توجه به ماه. دينما يم فيه فرد تعرو منحصر ب يتكرار ريارائه خدمات مشخص، غ

 يفن يمانند مهارت ها ييها نانياعتقاد كه پروژه ها سرشار از عدم اطم نيا. مواجه است ييها نانيمنابع هر پروژه با عدم اطم

 نه،يبه اهداف منافع، هز يابيپروژه ها در دست از ياريكند كه بس يم تيرا تقو تيواقع نيهستند، ا... و  تيريمد تيفيك اي

اهداف  نيكاهش دقت در تخم بدر پروژه موج تيو عدم قطع سكيوجود ر. خورند يمحدوده و زمان مورد انتظارشكست م

  فيطبق تعر] 10. [در پروژه  كامال روشن است سكير تيريبه شناخت و مد ازين نيبنابرا. كاهد يپروژه ها م ييشده و از كارا

PMI خواهد گذاشت يمنف ايمثبت  ريبر هدف پروژه تأث افتد،ياست كه اگر اتفاق ب يتيموقع اينامطمئن  يداديرو سكير .

تمام پروژه ها است و امكان حذف  يجزء ذات سكير. از آن حاصل خواهد شد يتجربه ا زيو در صورت اتفاق ن اردد يليدل سكير

  ]2.[كرد تيريمد يبه اهداف پروژه، آن را به طور موثر يابيدر دست سكير ريتاثكاهش  يتوان برا يآن وجود ندارد اگر چه م

 رتيدانش مد كرهياستاندارد پ( PMBOK2پروژه استاندارد  تيرياستاندارد در حوزه مد نيو گسترده تر نيتر معروف

پروژه،  نهيهز تيريشامل مدشده است كه  يحوزه دانش معرف 9 موفق پروژه ها تيهدا ياستاندارد برا نيدر ا. است) پروژه

 تيريپروژه، مد يمنابع انسان تيريمد سك،ير تيريمد ،يكپارچگي تيريپروژه، مد تيفيك تيريزمان پروژه، مد تيريمد

آن، حوزه  بانيپشت يحوزه ها نياز مهمتر يكيباشد كه  يمحدوده پروژه م تيريتداركات و مد تيريارتباطات پروژه، مد

  ]3.[است سكير تيريمد

پروژه به منظور  يها سكيو پاسخ به ر ليو تحل هيتجز ،ييشناسا كيستماتيس نديفرآ سكير تيريمدPMI  فيتعر در

  بر اهداف پروژه است يمنف يامدهاياثر پ ايمثبت و حداقل كردن احتمال وقوع  عيو وقا جيحداكثر كردن نتا

ست كه درك آن آسان شده و بتوان به طور ا يبه گونه ا سكير ليو تحل هيو تجز ييپروژه، شناسا سكير تيريمد هدف

  ]11. [كرد تيريمد يموثرتر

و  هيتجز - 2 سكير يو دسته بند ييشناسا - 1: گردد يم ميبه سه دسته تقس سكير تيريمد كيستماتيس نديفرآ كي

است  نيشود ا يكه مطرح م يحال سوال. مهم است يمساله ا سكير ييشناسا نيبنابرا] 12.[سكيكاهش ر -3 سكير ليتحل

    كرد؟ ييها را شناسا سكيتوان ر يم يكه بر اساس چه چارچوب

پروژه  ييسازمان ها به خصوص سازمان ها يبرا ياتيمهم و ح اريبس يآن به موضوع تيريو مد سكير ريچند سال اخ در

... و  تيفيك نه،يززمان، ه: آن، مانند يشده برا نييتع شيپروژه با توجه به اهداف از پ كي تيموفق. شده است ليمحور تبد

  .شود يم دهيسنج

 ييشبكه ها و دارا زات،ياطالعات، امكانات و تجه يخدمات، فناور ،يكيزيكشور شامل منابع ف ياتيح يساخت ها ريز

. گذارد يكشور م ياقتصاد و رفاه اجتماع ت،يامن ،يمنيبر سالمت، ا يجد رينابود شود تأث ايساخت است كه اگر مختل  ريز يها
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شود لذا با توجه به  يبه سازه ها و مردم م بياست و نقص در آن سبب آس ياتيح يساخت ها رياز ز يكيگاز  عيتوز يشبكه ها

صنعت گاز به . دارد ييبسزا تيمنبع مهم اهم نيا عيدر كشور، نحوه انتقال و توز يعيگاز طب يانرژ يرشد روز افزون تقاضا

مختلف مصرف، در سال  يبخش ها ازيمورد ن يعيگاز طب يانرژ نين تامكال تيريمد ريخط تياز مسئول يلحاظ الزامات ناش

پروژه ها، بخصوص پروژه  يدر تمام. واگذار نموده است مانكارانيمختلف به پ يرا در بخش ها يگوناگون يپروژه ها رياخ يها

 نييتع شيارج از برنامه از پو خ رمنتظرهيغ يشامديتوان در هر لحظه انتظار پ يهاي اجرايي شركت هاي توزيع گاز طبيعي، م

و  ييچارچوب شناسا جاديبخشد ا يم شيپروژه ها را افزا نيا تيموفق بيكه ضر ياز اقدامات يكي. پروژه را داشت ياشده بر

و  دهايتهد ييتواند با شناسا يپروژه ها م نيدر ا سكير تيريلذا مد. پروژه ها است نيا يرو شيپ يها سكير يعلم تيريمد

 يبوجود آورده و كمك كند تا از فرصت ها رمنتظرهيغ يشامدهايپ يبرا يزيپروژه ها، امكان برنامه ر يرو شيپ يفرصت ها

ها نه تنها بخش  سكير ييدر واقع شناسا. را تا حد امكان كاهش دهد ياحتمال يها ديتهد ريرو استفاده حداكثر و تاث شيپ

پروژه آگاه سازد و  يو خارج يداخل يها طيپروژه را از خطرات مح نفعانيتواند ذ يباشد بلكه م يپروژه م ريو انكار ناپذ يضرور

امكان را  نيا رانيمد يپروژه برا يها سكير ييشناسا نيتر گردد و همچن نانهيواقع ب يريگ ميتواند باعث تصم يم يآگاه نيا

   .را داشته باشند يتر و كارآمد تر قيدق يزيسازد تا بتوانند برنامه ر يفراهم م

منعقد  مانكارانيرا با پ يياجرا يپروژه ها يعيگاز طب عيبا توجه به توسعه و گسترش خطوط توز يگاز استان يها شركت

 يياجرا ياست كه انواع مختلف پروژه ها يعيگاز طب عيتوز يشركت ها نياز بزرگتر يكيشركت گاز استان اصفهان . كنند يم

لذا با توجه به . گذارد يبه مرحله اجرا م مانكارانيبا پ مانيانعقاد پ قيخود را از طر يدر آن وجود دارد و تمام پروژه ها

پروژه ها و اتخاذ  سكير ييشناسا مانكاران،يشركت گاز به پ يدر مورد سپردن پروژه ها يريگ ميتصم رامونيمشكالت پ

 يبعد از بررس قيتحق نيا ن دريبنابرا. برخوردار است ييباال تيها از اهم سكير نيا ليو تحل هيتجز يبر مبنا ماتيتصم

 يپروژه ها يها سكير ييشناسا يبرا PMBOKبر اساس استاندارد  يپروژه، چارچوب سكير تيريموجود در مد ميمفاه

شركت گاز  يياجرا يپروژه ها يها سكيسپس اطالعات مربوط به ر. گردد يارائه م يعيگاز طب عيتوز يشركت ها يياجرا

  .شوند يم ييشناسا يشنهادياستفاده از چارچوب پبا  ياستان اصفهان به صورت مورد

  

  قيتحق اتيادب  - 2

 يپروژه م تيريموثرتر مد رتيبه دنبال مد كيكه هر .انجام شده است  سكير تيريدر حوزه مد يمختلف يها پژوهش

   :گردد يپروژه ارائه م سكير تيريصورت گرفته در خصوص مد قاتياز تحق يلذا در ابتدا مختصر. باشند

الزامات گستره  يضمن بررس PMBOK با روش يگازرسان يپروژه ها يابيبا عنوان ارز يو همكاران در مقاله ا انيندفرهم

 يشده است درپروژه ها رفتهيپذ ايو در تمام دن نيتدو كايكه در امر PMI پروژه تيريپروژه كه توسط انجمن مد تيريدانش مد

پروژه ارائه نموده  تيريالزامات استاندارد مد تيحركت سازمان در رعا يابيجهت خود ارز يكاربرد يشركت گاز زنجان مدل

از  كيمطلوب را در هر  تيانحراف از وضع زانيشركت گاز زنجان م يوضع موجود پروژه ها يآنها ضمن بررس. است

شركت گاز  يژه هاپرو تيريعناصرمد تياولو. از ابعاد را ارائه نموده اند كيدر هر  يمشخص و اقدامات اصالح  PMBOKابعاد

 تيفيك تيرمدي –زمان پروژه  تيرمدي –پروژه  يمنابع انسان تيرمدي – يكپارچگي تيريو مد سكير تيريمد: بيزنجان به ترت

  ]5. [محدوده پروژه بوده است تيريتداركات و مد تيرمدي –ارتباطات پروژه  تيرمدي –پروژه  نهيهز تيرمدي –پروژه 

 ،يفاز كرديبا رو PMBOK استاندارد يپروژه بر مبنا سكير يو رتبه بند ييبا عنوان شناسا يو همكاران در مقاله ا الفت

و سپس بر اساس چهار  ييشناسا PMBOK همسطح در استان بوشهر را با استاندارد ريساخت تقاطع غ يپروژه ها يها سكير

ها استفاده نموده  سكير يبند تياولوجهت  يفاز TOPSIS2 و يفاز AHP1 زمان و محدوده، از روش ت،يفيك نه،يهز اريمع
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 انيهمسطح در استان بوشهر، از م ريساخت تقاطع غ يپروژه ها يها سكير نيدهد كه مهمتر ينشان م قيتحق نيا جينتا. اند

 ايدر كاهش  ييسزاتواند نقش ب يم يابيمترقبه است كه توجه به اصول مكان  ريشده، وقوع حوادث غ ييشناسا سكير 20

 سكير: به چهار گروه  PMBOK موثر در پروژه ها بر اساس استاندارد يها سكير يبه طور كل.وق داشته باشدف سكيحذف ر

  ]2. [شوند يم ميتقس يبرون سازمان سكير ،يدرون سازمان سكيپروژه، ر تيريمد سكير ،يعملكرد -  يفيك -يفن

چند شاخصه  يريگ ميتصم ندياستفاده از فرآپروژه با  سكير يبا عنوان رتبه بند يو همكاران در مقاله ا يعامل جبل

مساله، رتبه  يها يژگيبر اساس و يكم يكرديچند شاخصه به عنوان رو يريگ ميمختلف تصم ياستفاده از روش ها تيقابل

از ابزار جلسه  ياز صنعت انرژ يپروژه ا يها سكير ييشناسا يبرا الهمق نيدر ا. كرده اند يپروژه را بررس يها سكير يبند

كه  سكير 10شده و در مرحله بعد  ييگذار بوده اند شناسا ريكه بر پروژه تاث سكير 50استفاده شده است و  يفان فكرطو

 شيقابل پ يرونيب ياه سكير: ها در چهاردسته سكير نيرا داشته اند توسط خبرگان مشخص شده است كه ا ريتاث نيشتريب

سپس از چهار شاخص . شوند يم ميتقس ،يقانون يها سكير ،فني – يدرون يها سكير ،يفن ريغ -يدرون يها سكير ،ينيب

آنها مشخص  ريها استفاده شده است و مقاد سكير يرتبه بند يبه عنوان شاخص ها ييو توانا نانيعدم اطم ر،ياحتمال، تاث

 يبندپروژه رتبه  يها سكير TOPSIS وزن شاخص ها مشخص شده است و با روش نونشا يشده و سپس با روش آنتروپ

  ]6. [شده است سهيمقا يروش با روش سنت نيا انيشده اند و در پا

 يپروژه ها يبرون سپار يها سكير يبند تيو اولو يابيارز يبرا يبا عنوان ارائه چارچوب يو همكاران در مقاله ا يقاسم

 يو با توجه به شاخص ها ييموثر برآنها را شناسا يعمده و فاكتورها يها سكير ،ياريشركت گاز استان چهار محال و بخت

 سكير تيو بر اساس درجه اولو FMEA1 كيسپس با استفاده از تكن. اند دهكر يبه موقع دسته بند ليو تحو نهيهز ت،يفيك

در  يشده و ارائه اقدامات اصالح ييشناسا يفاكتورها تينمودن اولو يوقوع و احتمال كشف اقدام به كم زانيحاصل از شدت، م

  ]7.[ها نموده اند سكير جهت كنترل و كاهش

 يپروژه ها ديساخت تا تول يفازها HSE2 سكير يابيخطر ها و ارز يبا عنوان بررس يو همكاران در مقاله ا عباسپور

 يآن مدون ساز يصنعت نفت و گاز و برمبنا  يپروژه ها ييمراحل مختلف اجرا سكير يابيصنعت نفت و گاز با ارز

نظرات متخصصان و كارشناسان شركت پتروپارس  يمغز طوفانمنظور از روش  نيبد. اندقرار داده  يمورد بررس  HSEستميس

مخاطرات  سكياست و ر دهيالزم بر اساس درجه وخامت و درجه احتمال وقوع حادثه برآورد گرد يشده و رتبه بند يجمع آور

 HSE يها سكير يخط ونيرگرسو مدل  يو همبستگ دهيبرآورد گرد يكم ريمحاسبه ومقاد ستيز طيبهداشت و مح ،يمنيا

مقدار  نيشتريها ب سكير ليو تحل قيتحق يها افتهيبر اساس . شده است يريپروژه اندازه گ ييمختلف اجرا يموجود در فازها

  HSE يها سكيجهت كاهش و حذف ر يتيريتعلق دارد و اقدامات مد 61/15 يبا مقدار عدد يبه دوران راه انداز سكير

   ]8.[ته استقرار گرف يمورد بررس

گاز، خطرات مهم  شيگاز پاال هيواحد تصف يساز نيريدر بخش ش سكير يابيبا عنوان ارز يو همكاران درمقاله ا عدل

و  ( HAZOP3)عملكرد تيمطالعه خطر و قابل يمهم را با استفاده از روش ها زاتيتجه يقطعات و اجزا يو نقص ها نديفرآ

 68منظور  نيبه ا. آنها محاسبه شده است سكيقرار داده اند و ر ييمورد شناسا  (FMEA) نقص و اثرات آن ليو تحل هيتجز

رفع  يمختلف برا يمتشكل از تخصص ها ميت كي FMEA و HAZOP يروشها ياجرا يشده است برا ييمورد خطر شناسا

، ابتدا  HAZOP شده با روش ييخطرات شناسا سكيمحاسبه ر يبرا. پروژه استفاده شده است يمشكل موجود در اجرا

از آنها و احتمال  يناش يامدهايشده و شدت پ يياز خطرات شناسا يچون احتمال وقوع حوادث ناش ييو داده ها العاتاط

گاز  انيجر شيفشار گازو افزا شيشده خطر افزا ييخطرات شناسا سكير نيشتريب. شده است يخطرات جمع آور نيا يابيرد

                                                 
1 Failure Modes and Effects Analysis 
2 Health , Safety And Environment 
3 Hazard And Operability Study 
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واحد و  رانهيشگيپ راتيتعم. باشد يگاز م هياز واحد تصف گازقبلدرجه حرارت  نزايگاز وخطر كاهش م هيقبل از واحد تصف

  ]9. [بوده است سكيكاهش ر يمقاله برا نيا شنهاداتيپ نيمهمتر راتيتعم يبرا قيبرنامه دق ياجرا

از  ،يو واگذار بهره برداري –ساخت  يپروژه ها سكير يابيو ارز ييبا عنوان شناسا ينژاد و همكاران در مقاله ا ميابراه

ها بر  سكياز ر يلذا ساختار سلسله مراتب. در پروژه ها استفاده نمودند سكير يابيو ارز ييچند هدفه جهت شناسا يفاز كرديرو

 يسپس از روش ها. شده است يپروژه معرف سكير يرتبه بند يموثر برا يها اريو مع هاساس نقطه نظر پروژه گرا ارائه شد

ها  سكير يجهت رتبه بند يفاز سيو تاپس) از عملكرد يچند بعد ليو تحل هيتجز يبرا يفاز يخط يزيبرنامه ر( نمپيل

   ]14.[استفاده شده است

 يبرا يمدل فيپروژه پرداخته و به تعر كيدرون  سكير حيپروژه به تشر سكير تيريبا عنوان مد يدر مقاله ا سرونه

 ميو ت رياز پروژه مد ياتيكار الزم و ح كيپروژه  سكير تيريدكند م يپردازد و اشاره م يپروژه م كيدرون  سكيكاهش ر

شود كه اغلب بدون  يپروژه م يها سكياست كه منجر به ر يينه هايمستلزم درك عوامل زم سكير تيريدرك مد. پروژه است

از پروژه  يميدا تابت سكير ييدر شناسا. است سكير ييشناسا سك،ير يابيگام در ارز نياول. پروژه است تيدر نظر گرفتن ماه

 ينيب شيشده را پ شخصم سكياز رخداد ر يكرده و عواقب ناش يپروژه دسته بند يرو ريتاث زانيها را با توجه به م سكير

 ييشناسا يها سكياحتمال رخداد ر ييشناسا يبرا سكير ليو تحل هيكامل شد، تجز سكير ييكه شناسا يهنگام. كند يم

از . است يدر هر مرحله از پروژه الزام سكيمقابله با ر يبرا يارائه برنامه ا ليبه دل سكير يرتبه بند. رديگ يشده صورت م

 تيو در نها ليكنند كه پروژه در زمان مقرر تحو يم دايپ نانيپروژه اطم ميو ت ريك پروژه، مديدر  سكير تيريمد قيطر

   ]15.[شود يجلب م يمشتر تيرضا

 يها سكيمخصوص روابط و ر يها سكيمخصوص پروژه، ر يها سكير يها را به سه دسته اصل سكير ويو مت آنده

 نييها و تع سكير ليگراند به تحل يتئور هيبر پا ياستفاده از روش استنتاج ايكرده اند و سپس  يبند مياقتصاد كالن تقس

  ]16. [آنها پرداخته اند نيروابط ب

 تيهمه فعال يبرا سكير تيريمد نديفرآ يمرحله برا پروژه، سه يها سكير يبا عنوان رتبه بند يدر مقاله ا ينيبكار

 يزيبرنامه ر - 2. هستند ريپذ سكيكند چقدر پروژه ها ر يكه مشخص م سكيرتبه ر -1: برشمرده است يمانكاريپ يها

ه ك سكينظارت ر -3. كرد تمركز دارد تيريتوان آن را مد يم گونهتواند اشتباه باشد و چ يآنچه كه م يكه رو سكير تيريمد

  ]17.[تمركز دارد سكير يرتبه بند نديخطرات و كنترل و فرآ يبه طور مستمر بر رو

نظرات  يچارچوب را بر مبنا نيآنها ا. ارائه نمودند يبرون سپار يها سكير ليتحل يبرا يو ورنر، چارچوب عبداله

 سكير يبرا ياصل يابتداحوزه ها ين سپاربرو يمورد از موارد ناموفق پروژه ها 9منظور با مطالعه  نيارائه كرده و بد انيمشتر

 ياصل يحوزه ها. افتنديمربوط به هر حوزه را  سكير يو سپس فاكتورها مودهن ييپروژه ها را شناسا نيدر ا يبحران يها

و كنترل،  يزيبرنامه ر ،يسازمان طيمح ،يحقوق ،يقرارداد، مال ،يدگيچيپ: شدند عبارتند از ييپژوهش شناسا نيكه در ا سكير

در همه موارد مطالعه شده  يدگيچيو پ يكار ميمربوط به ت يها سكيكه ر انيو مشتر يكار ميپروژه، ت يازهايگستره و ن

شده  فيتعر سكير تيريمد يروش ها سك،ير تيريبا عنوان روش مد يو همكاران در مقاله ا كسوتويپ] 18. [باشند يمطرح م

 نيآنها ا. باشد يم PMBOK آنها بر اساس استاندارد يشنهاديروش پ. در دست اجرا ارائه نمودند يشيپروژه آزما كي يبرا

پروژه  نيشده در ا يياز خطرات شناسا ياريبس. استفاده نمودند يكيالكتر يانرژ عيتوز يدر پروژه ها يمورد رتروش را به صو

  ]19. [شده اند يباال و متوسط دسته بند ها به عنوان سطح سكير شتريداشته، و ب يو فن يها، منابع خارج

 ياوقات رتبه بند يشده و گاه يياز پروژه ها شناسا ينوع خاص ايخاص  يها در پروژه ا سكيگذشته ر يپژوهش ها در

به  رايباشد، ز يپروژه م يها سكير نيمهمتر نييتع يبرا يبه ارائه چارچوب ازين سكير تيريشده بودند لذا در حوزه مد زين

  .است يپروژه ها ضرور زيآم تيموفق ياجرا يامر برا نيا يامروز يفراوان در پروژه ها يها يدگيچيپ ليدل
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  قيروش تحق -3 

 كيشود با ارائه  يمطالعه تالش م نيدر ا. است يو از نظر هدف كاربرد يفيتوص تيپژوهش از نظر ماه نيا قيتحق روش

 يياجرا يپروژه ها يها سكير نيپروژه، مهمتر تيريدر مد كسير يشاخص ها ييبا عنوان چارچوب شناسا يمدل مفهوم

شود در گام نخست چارچوب  يم دهي، د1گونه كه در شكل  مانه. شود ييگاز بنا به ساختار شكست شناسا عيتوز يشركت ها

تمام  يپروژه است به بررس تيريمد يحوزه ها نياز مهمتر يكيپروژه و  سكير تيرياز مراحل مد يكيكه  سكير ييشناسا

سپس در گام . ميپرداز يم رهياسناد پروژه، به عنوان مثال سوابق نشست ها، ساختار شكست كار، قراردادها، شرح پروژه، و غ

كارشناسان  ان،يمشتر سك،ير تيريمد ميپروژه، ت ميت يپروژه، اعضا رانيتواند شامل مد يدوم، افراد خبره و كارشناس كه م

 ييشناسا يكهاياز تكن يقيتلف اي كيپروژه  طيدر گام سوم با توجه به شرا. شوند ياشد انتخاب مب نفعانيپروژه و ذ ميخارج از ت

از  يبرخ ييآشنا يوجود دارد كه برا يمختلف يها كيتكن  سكير ييالزم به ذكر است جهت شناسا. شود يانتخاب م سكير

   :است ريآنها به شرح ز

  : اسناد و مدارك يبازنگر •

نقاط ضعف  نيپروژه درك شود و همچن تيريمد يها وهيپروژه، تمام ش تيدهد واقع يپروژه اجازه ممرور تمام اسناد  

. نشوند ييپروژه شناسا يها سكياز ر ياسناد و مدارك، ممكن است بعض هيكل يبدون بازنگر. شود ييپروژه و نقاط قوت شناسا

  .باشد يم ميشو يپروژه با آن روبرو مكه در خالل  القوهب يها سكير ييلذا هدف از مطالعه مدارك، شناسا

  : مصاحبه •

افراد مناسب . رديپروژه با تجربه و خبرگان موضوع صورت گ رانيمصاحبه با مد قيتواند از طر يها م سكير ييشناسا 

ژه را پرو اتياز فرض يشكست كار پروژه و فهرست لياز قب يسپس اطالعات. سازند يپروژه آگاه م تيو آنها را از وضع ييشناسا

 دشانيمنابع مف گرياطالعات پروژه و د ات،يپروژه را بر اساس تجرب يسك هايمصاحبه شوندگان ر. سازد يفراهم م شانيبرا

  ]4. [كنند يم ييشناسا

  : يطوفان مغز •

به  يابيهدف دست. باشد يم سكير تيريابزار مد نيتر يو اساس سكير ييشناسا يها كيتكن نيتر جياز را يكي 

 ايپروژه  ميتوسط ت كيتكن نيمعموال ا. رديگ يمورد استفاده قرار م ليو تحل هيتجز ندياست كه در فرآ ييها سكيراز  يفهرست

 ييشناسا سكيآنها توسط گروه، منابع ر يبا ارائه نظرات مختلف و بررس. شود يمختلف انجام م ياز خبرگان بخش ها يتعداد

  ]4. [شوند يم يدها بر حسب نوع دسته بن سكيشود و در ادامه ر يم

  : يدلف كيتكن •

روش افراد  نيدر ا. باشد يپروژه م سكيمساله مانند ر كيخبرگان پروژه به توافق بر سر  يابيروش دست كيتكن نيا 

مهم پروژه از  يها سكياطالعات مربوط به ر افتيجهت در. شوند ينام شركت داده م يبه صورت ب يگردند ول يم نييخبره تع

جمع  يشتريو نظرات ب شنهاداتيشود تا پ ياعضا رد و بدل م نيپاسخ ها ارائه شده و در ب. شود يتفاده مپرسشنامه اس كي

در كاهش  كيتكن نيا تيمز. گردد يحاصل م نديفرآ نيپروژه در همان چند مرحله اول ا ياصل يها سكيتوافق بر سر ر. گردد

  ]4. [دباش يم جيمورد در نتا يب رياطالعات جانبدارانه و عدم تاث

  : يكنترل يفرم ها •

استفاده از  ياياز مزا يكي. روند يبه كار م يمنابع اطالعات گريمشابه و د يفرم ها بر اساس سوابق گذشته پروژه ها نيا 

 كي جاديتوان به عدم امكان ا يآن م بياما از معا. باشد يم عيساده و سر اريبس سكير ييآن است كه شناسا يكنترل يفرم ها

ها محدود به طبقه  سكير ييممكن است شناسا زيشده اشاره كرد و ن ييشناسا يها سكيكامل از مجموعه ر يلفرم كنتر

برگرفته  اتياز سواالت است كه بر اساس تجرب يشامل مجموعه ا يفرم كنترل. گردد يموجود در فرم كنترل يها سكير يبند
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ها را كه بازتاب  سكياز ر يستيل عيدهد تا به طور سر يپروه م ريامكان را به مد نيشده است و ا هيگذشته ته ياز پروژه ها

  ]4. [كند هيباشد را ته يقبل م ياتفاق افتاده در پروژه ها يها سكير

  :اتيفرض زيآنال •

از عدم دقت  يپروژه ناش يها سكيروش ر نيدر ا. و قابل توسعه است ريامكان پذ اتيفرض يسر كيهر پروژه بر اساس  

   ]4. [شوند يم ييپروژه شناسا اتيناقص بودن فرض و ي، عدم سازگار

  : )ديقوت، ضعف، فرصت و تهد زيآنال( SWOT1 زيآنال •

كند، نه  يها را از منظر كل سازمان نگاه م سكير كيتكن نيآن است كه ا زيآنال يروش ها ريروش با سا نيا تفاوت

ممكن مختصر و  يجواب ها تا جا يستيگردد و با يمافراد مطرح  يبرا يروش چهار سوال اصل نيدر ا. پروژه يداخل فضا

  ]4. [باشد حيصر

 يشده م ييشناسا يها سكير يو سازمانده سكيساختار شكست ر نييو تع سكير ييچهارم مرحله ثبت و شناسا گام

 تانداردموثر در پروژه ها بر اساس اس يها سكير يبه طور كل. باشد يم سكير ييشناسا يجزء اساس سكير يطبقه بند. باشد

 PMBOK)شوند يم ميتقس ريز روهبه چهار گ) پروژه  تيريدانش مد كرهياستاندارد پ:  

پروژه به  يكار طيمح ايبه كار گرفته شده در پروژه  يها در اثر فناور سكير نيا: عملكردي – يفيك - يفن سكير -1

   ]13. [نديآ يوجود م

 يمناسب، استفاده از برنامه نامناسب، عدم توجه كاف يو منابع كار نهيزمان، هز صيعدم تخص: پروژه تيريمد سكير -2

  ]13.  [باشند يها م سكير نيجزء ا فيپروژه به تحقق اهداف، ارتباطات و كنترل ضع تيريمد

   ]13. [نديآ يبه وجود م يها در اثر كمبود منابع سازمان سكير نيا: يدرون سازمان سكير -3

ها تورم،  سكير نيا نياز مهمتر. باشد يپروژه نم رانيمد اراتيها در محدوده اخت سكير نيا: يبرون سازمان سكير -4

  ]13.  [توان نام برد يرا م ياجتماع ي، رخدادها)آب و هوا( يطيو عوامل مح اتينرخ مال

 3پروژه  تيريمد سكير -2 عملكردي – يفيك - يفن سكير - 1: شاخص هاي ريسك پروژه ها به تفكيك چهار گروه لذا

 تيريمد ميپروژه  طبق نظر ت تيريدانش مد كرهيبر اساس استاندارد پ ،يبرون سازمان سكير - 4يدرون سازمان سكير -

است  ييها سكيآن دسته از ر يمستند ساز نديفرآ سك،ير ييشناسا ميدان يهمان طور كه م. شوند يم يطبقه بند سك،ير

  .شود يپروژه ثبت م سكين رشده به عنوا يبگذارد لذا همه اطالعات جمع آور ريكه ممكن است بر پروژه تأث

  

                                                 
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities And Threats 
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 -ريسك فني
 – كيفي 

عملكردي

ريسك مديريت 
پروژه

ريسك درون 
سازماني

ريسك برون 
سازماني

مديريت هزينه 
پروژه

مديريت زمان 
پروژه

مديريت كيفيت 
پروژه

مديريت 
يكپارچگي

مديريت ريسك
مديريت منابع 
انساني پروژه

مديريت 
ارتباطات پروژه

مديريت 
تداركات

مديريت 
محدوده پروژه 

 گانه  دانش مديريت پروژه9عوامل موثر در حوزه هاي 

يك يا تلفيقي از تكنيكهاي شناسايي ريسك انتخاب 
طوفان مغزي،تكنيك بازنگري اسناد و مدارك،: شامل

اليز اليز كنترلي، هاي فرم ،SWOTدلفي،مصاحبه، آن  آن
 غيره و تجزيه و تحليل درخت تصميمفرضيات،

PMBOKگروه هاي ريسك در پروژه ها بر اساس استاندارد 

تعيين افراد خبره و كارشناس جهت شناسايي ريسك 
ها شامل مديران پروژه، اعضاي تيم پروژه، تيم 
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PMBOKطبق استانداردفرايند مديريت ريسك پروژه 

بررسي تمام اسناد پروژه، به عنوان مثال سوابق نشست 
ها، ساختار شكست كار، قراردادها، شرح پروژه، و غيره 

  
  گاز عيتوز يشركت ها يياجرا يپروژه ها سكير يشاخص ها ييچارچوب شناسا) 1(شكل 

  

  

  )يمطالعه مورد(ها  افتهي  - 2

پروژه  يها سكير ييقدم از شناسا نيدر اول. در اداره گاز استان اصفهان به اجرا در آمده است قيتحق نيا يشنهاديپ چارچوب

شركت گاز استان اصفهان تمام اسناد پروژه، به عنوان مثال سوابق نشست ها، ساختار شكست كار، قراردادها، شرح  يياجرا يها

 يسپس در گام دوم افراد خبره در پروژه ها. شد يو بررس هيمحدوده كار پروژه، ته ژه،پروژه، مدارك مربوط به مشخصات پرو

 ياز كارشناسان با سابقه در پروژه ها يبا تجربه و تعداد نيواحد نصب و انشعابات ، ناظر سيوژه، رئپر ريشامل مد يياجرا

. شد هيته يياجرا يمهم پروژه ها يها سكياز ر يستيبا توجه به مطالعات انجام شده، ل. شدند نييشركت گاز استان تع يياجرا

آنها مشخص گردد كه در  يفكر يآنها قرار گرفت تا خط مش اريمهم در اخت يها سكيافراد با ر ييجهت آشنا ستيل نيا

 يپروژه ها سكير ييشناسا نديفرآ يو از آن ها خواسته شد تا آنها را جهت مرحله بعد ميبه دنبال چه هست ييمرحله شناسا



 

٩ 
 

پروژه  يها سكيد رشده در مور هيته ستيپروژه و ل تيقرار دهند تا با توجه به وضع يشركت گاز مورد مطالعه و بازنگر يياجرا

  .و ارائه دهند ادداشتيمهم پروژه  يها سكيتامل كرده و اطالعات و نظرات خود را در مورد ر

 سكير تيريمد ميكه با شركت افراد ت يدر جلسه ا سك،يساختار شكست ر نييو تع سكير ييشناسا يعني ييدرگام نها سپس

 ييجهت شناسا يطوفان فكر كيجلسه از تكن نيدر ا. ديگرد يها جمع آور سكير ييشد، اطالعات مربوط به شناسا ليتشك

 هيته يها سكيبر ر يو مرور ديگرد انيب يمربوط به طوفان فكر نينجلسه قوا يدر ابتدا. مهم پروژه استفاده شد يها سكير

بر اساس به تفكيك چهار گروه  يياجرا يپروژه ها يها سكيشده انجام گرفت و افراد نظرات مختلف خود را در مورد ر

. ديو ثبت گرد افتيدر يابيارز چگونهينظرات و اطالعات افراد بدون ه هينمودند و كل انيپروژه ب تيريدانش مد كرهياستاندارد پ

چهار گروه در جدول  كيها به تفك سكير نيا. شدند نييچهار گروه بر اساس نظر افراد خبره تع نيمهم در ا يها سكيسپس ر

 يشركت گاز استان اصفهان، نشان م يياجرا يپروژه ها سكير يشاخص ها ييحاصل از شناسا جينتا.نشان داده شده است 1

  .باشد يها م سكير نيا حيصح تيريجهت مد يبه اقدامات كنترل ازيپروژه ها ن نيموثر ا تيريدهد كه جهت مد

  

  يعيگاز طب عيتوز يشركت ها يياجرا يشده پروژه ها ييشناسا يها سكير )1(جدول     

  

  قه بندي ريسكطب
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 ريزش كانال حفاري جهت لوله گذاري 

 نشت گاز از شبكه هاي اجرايي ، آتش سوزي و انفجار

 سقوط ماشين آالت و ابزارو افراد به داخل كانال

 عدم رعايت اصول حمل  لوله هاي فوالدي و پلي اتيلن

 ائل ايمنيعدم استفاده پرسنل از وس

 برخورد بيل مكانيكي با شبكه هاي گاز و كابل هاي برق در حين حفاري

 عدم رعايت استاندارهاي الزم جهت لوله گذاري

 استفاده از ابزار آالت و وسايل قديمي و غير استاندارد

 گاز گرفتگي در حين لوپ نمودن لوله هاي گاز

 كانال هاي حفاري عدم استفاده از وسائل هشدار دهنده كنار 

 خطرات جوشكاري لوله هاي فوالدي گاز

 خطرات راديوگرافي از محل جوش هاي لوله هاي فوالدي
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 تغيير مديران و مسئوالن پروژه 

 استفاده از پرسنل يا مهندسين با تجربه ناكافي در امر نظارت و كنترل پروژه 

 بي تجربه و بي كفايت  واگذاري پروژه به پيمانكاران

 عدم تخصيص زمان و منابع مالي كافي براي اجراي پروژه 

 برنامه ريزي نامناسب براي مراحل اجراي پروژه

 برآورد ناصحيح مبلغ پيمان 
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 اولويت بندي هاي نامناسب در پروژه 

 ه برنامه ريزي غير فني بدون توجه به شرايط و موقعيت پروژ

 عدم توانايي پيمانكاردر تهيه اقالم مصرفي و تجهيزات مورد نياز جهت شروع پروژه 

 عدم استفاده از افراد باتجربه و متخصص مانند جوشكار و پرسنل ماهر توسط پيمانكار

 كسر بودجه براي اجراي پيمان 

 ي اختالل در تهيه مصالح مورد نياز مانند لوله و غيره توسط انبار مركز
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 ...وقوع حوادث غير مترقبه مانند سيل و باد و

 معارضين ملكي 

 مجوز هاي قانوني مانند مجوز حفاري از شهرداري و اداره راه و غيره

 تورم و شرايط حاكم بر بازار مانند تحريم و غيره 

 برات و رفع اين اختالف هارفع برخورد با پروژه هاي سازمان هاي ديگر مانند آب برق و مخا

 تامين كنندگان نامناسب 

 عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت پيمانكاران به علت عدم دريافت منابع مالي كافي 

  

  گرينتيجه - ٥

باشد  يگاز م عيتوز يبه توسعه شبكه ها ازيبه عنوان سوخت پاك ن يعيروز افزون استفاده از گاز طب شيبا توجه به افزا

 ليبه دل سكير تيريمد. رديقرار گ يمورد بررس يبه اندازه كاف ديبا يعيگاز طب عيتوز يساخت ها ريز تيو امن يمنيلذا ا

 نياز ا. است يضرور اريو به موقع پروژه ها بس زيآم تيانجام موفق يبرا ،يعيطب ازگ عيتوز يفراوان در پروژه ها يها يدگيچيپ

 تيپروژه محور حائز اهم يسازمان ها يبرا سكير تيريمد ندياز فرآ ينوان بخشپروژه ها به ع نيا يها سكير ييرو شناسا

گاز به   عيتوز يشركت ها يياجرا يپروژه ها سكير يارائه شد كه بر اساس آن شاخص ها يپژوهش چارچوب نيدر ا. است

 ييشناسا. شناسايي شدند پروژه مطابق با چارچوب ارائه شده تيريدانش مد كرهيتفكيك چهار گروه بر اساس استاندارد پ

شود لذا با  يو مستند ساز ييقرار دهد شناسا ريدهد تا خطرات كه ممكن است اهداف پروژه را تحت تاث ياجازه م سكير

به بهبود كنترل پروژه  نيها انجام داد و ا سكير نيبردن ا نياز ب ايتوان اقدامات الزم جهت كاهش  يها م سكير نيا ييشناسا

 يبند تيو اولو يريگ ميتصم ليشركت كنندگان در پروژه و تسه نيپروژه و بهبود ارتباطات ب تيموفقشانس  شيو افزا

  .كند ياقدامات كمك م

  

  و مراجع نابعم
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