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بررسی تأثیر ریسکهای استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام
فیروزه شیرینآبادی فراهانی* ،مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران

هـدف از انجـام پژوهـش حاضـر بررسـی تأثیـر ریسـکهای اسـتراتژیک بـازار نفـت بـر قراردادهای
آنسـت .بـرای رسـیدن بـه اهـداف تحقیـق از تئـوری  TEFCELابراهیمـی ( )2012اسـتفاده شـده
اسـت .بـا توجـه بـه هـدف مـورد نظـر ،این تحقیـق از نـوع کاربردی اسـت و بر اسـاس نـوع دادههای
مـورد اسـتفاده ،در زمـرهی تحقیقـات ک ّمـی محسـوب میشـود .جامعـهی آمـاري تحقيـق نیـز همهی
متخصصـان شـرکت ملـی نفـت ایـران از جملـه مدیـران ،كارشناسـان و رؤسـاي واحدهاي سـتادي با
مـدرك تحصیلـي لیسـانس و باالتر هسـتند که شـامل  3559نفر اسـت .بـا مراجعه به فرمـول کوکران
 347نفـر بهعنـوان نمونـهی آمـاری و بـهروش تصادفـی سـاده انتخاب شـدند .ابزار گـردآوری دادهها
نیـز پرسـشنامهی محقـق اسـت کـه روایـی آن توسـط کارشناسـان و اسـاتید تأییـد شـده و پایایـی
آن بهکمـک ضریـب آلفـای کرونبـاخ قبـول گردیـده اسـت .بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا از آمـار
توصیفـی و آمـار اسـتنباطی (آزمـون دوجملهای) اسـتفاده شـده اسـت.
نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد کـه ریسـکهای اسـتراتژیک بـازار نفـت بـر قراردادهـای فـروش آن
تأثیـری معنـیدار دارنـد .همچنیـن یافتههـا حاکـی از آنسـت کـه تأثیـر ریسـکهای فنـی ،اقتصـادی،
مالـی ،و همچنیـن ریسـکهای بازرگانـی ،قـراردادی ،محیطـی و ریسـکهای حقوقی بـازار نفت نیز
بـر قراردادهـای فـروش نفـت خـام معنیدار هسـتند.

یکی از شاخههاي مدیریت که در دهههاي اخیر جایگاه با اهمیتی در
نظام مدیریت بهدست آورده مدیریت ریسک است .هرچند هریک
از مدیران در دامنه و قلمرو معینی از نظر تخصص فعالیت میکنند
اما مسئولیت اساسی و مشترك تمامی مدیران نیل به اهداف سازمان
از طریق استفاده ی مؤثر از منابع مالی و انسانی است .مدیران ارشد بر
اساس شناخت کالن از محیط صنعت و آگاهی از توانائیهاي مالی
و انسانی مؤسسهی خود ،راههاي مختلف دستیابی به اهداف را بررسی
میکنند و از میان آنها راه یا راههاي مناسبتر را انتخاب میکنند [.]3
ریسک عبارت است از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود
یا اصل سرمایه و بهعبارت دیگر ،ریسک نوسان بازده سرمایهگذاری
است .بهطور کلی ریسک به دو دسته ی ریسک سیستماتیک و ریسک
غیرسیستماتیک تقسیم میشود .ریسک سیستماتیک شامل آن بخش
از ریسک کل است که با تغییرپذیری در سطح بازار همراه است و
سرمایهگذار قادر به کاهش آن نیست .ریسک غیرسیستماتیک نیز آن
بخش از ریسک کل است که به تغییرپذیری در بازار سرمایه مرتبط
است و سرمایه گذار میتواند با مدیریت صحیح و انتخاب درست سهام
این بخش از ریسک کل را کاهش دهد [.]8
در چارچوب برنامهی پنجسالهی پنجم توسعه ( )۱۳۸۹ -۹۳بر اصول
مشخصي در سياست صادراتي نفت و گاز كشور تأكيد شده است .از
جمله اين اصول ،بهبود روشهاي بازاريابي نفتخام و ارتقاء جايگاه ايران
*
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واژگان کلیدی:

ریسک استراتژیک ،قراردادهای نفتخام،
بازار نفت

در بازار جهاني نفت است كه در صورت تحقق ،به ايجاد تحول عمده
در بخش صادرات صنعت نفت كمك خواهد كرد .تالش براي تحقق
اهداف صنعت نفت در چارچوب يك نظام برنامهريزي استراتژيك
با درنظر گرفتن عوامل محيطي و رعايت پويايي براي پاسخگويي به
تغييرات محيطي در جهت نيازهاي صنعت در روند تكاملي فعاليتهاي
خود از جمله موارد ديگري است كه در اين رابطه مؤثر هستند .نفت
عالوه بر اينكه منبع عمدهی تأمين انرژي در دنياي امروز است بهعنوان
يك كاالي سياسي-اقتصادي همواره بهعنوان موضوعی جنجال برانگيز
مورد توجه محافل سياسي جهان بوده و هركس بر اساس توان و منافع
خود از زاويهی خاصي بدان پرداخته است .از سوي ديگر نفتخام از
لحاظ فني و اقتصادي داراي شرايط و ويژگيهايي است كه آنرا از ساير
كاالها و مواد خام متمايز ميکند و مستلزم مالحظات و بررسيهای
خاصي است .از جمله ويژگيهاي ديگر اقتصادي نفت ،سياستهاي
بازاريابي نفتخام و فرآورده ی كشور است .بدين ترتيب كه ايران
در مواجهه با تحريمهاي نفتي آمريكا و برحسب محدوديتهاي مالي
فعلي و سنتهاي گذشتهی ناشي از جنگ ،سياستهايي را در زمينهی
بازاريابي نفتخام و فرآوردهی كشور در پیش گرفته كه بيشتر مناسب
كشورها يا شركتهاي كوچك و حاشيهاي فعال در بازار بينالمللي
نفت است و برازندهی كشوري بزرگ بهعنوان دومین صادركنندهی
بزرگ جهان بعد از عربستان (قبل از اعمال تحریمهای غرب) نیست.

نويسندهي عهدهدار مکاتبات ()firshir@yahoo.com
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البته بخشي از تمهيدات اختيار شده ،اجتنابناپذير بوده و بعضاً در حال
حاضر نيز در حد محدودتر ،توجيهپذير است .اما با توجه به تغييرات
عمده در صحنهی بينالمللي و شرايط داخلي و خارجي كشور ،ادامه ی
سياستهاي گذشته به صالح نیست و باید سياستها و استراتژيهاي
جدیدی استفاده شود [.]10
البته طبیعت صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی نیز بهنوبهی خود
ریسکهایی را مطرح میکند .نحوهی مدیریت این ریسکها با توجه به
حجم زیاد قراردادهای آن از اهمیت بهسزایی برخوردار است و معموالً
در قراردادهای باالدستی نفت شروطی را درج میکنند که در صورت
بروز این ریسکها طرفین قرارداد متضرر نشوند .صنعت نفت بهویژه در
زمینهی باالدستی مسائل و موضوعات مختلفی دارد .ریسک مربوط به
این نوع پروژهها و قراردادهای آنها نیز متعدد است .اصوالً ریسک قرار
دادهای صنعت نفت ،به ریسکهای فنی ،اقتصادی ،مالی ،بازرگانی،
قراردادی ،محیطی و حقوقی طبقهبندی میشود [ .]5با توجه به اهمیت
ریسکهای استراتژیک در قراردادهای باالدستی نفت ،این تحقیق
بهدنبال بررسی تأثیر ریسکهای استراتژیک بازار نفت در قراردادهای
فروش نفتخام است.
 -1مبانی نظری تحقیق
 -1-1مفهوم ریسک و مدیریت آن

بر اساس تعریفی که ای.آرنود در  1662میالدی از ریسک ارائه کرده
ریسک عبارت است از« :ترس از ضرر اما نه بهاندازهی ترس از خود
ضرر؛ اما باید دانست این ضرر محتمل است» .برخی هم ریسک را
رویدادی اتفاقی میدانند که در صورت وقوع ،تأثیری منفی بر اهداف
شرکت میگذارد .برخی ،وقوع این امر تصادفی را سبب پیشبرد اهداف
شرکت میدانند .تعریف دیگر بر اساس ماهیت ارائه شده است« :ریسک
یعنی احتمال متحمل شدن زیان» .بنابراین در موقعیتهایی با ریسک
مواجه میشویم که اوالً عمل یا اقدام ما بیش از یک نتیجه به بار میآورد
و ثانیاً تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمیدانیم کدامیک حاصل
خواهد شد (عدم اطمینان درخصوص زیان) و ثالثاً حداقل یکی از نتایج
ممکنالوقوع میتواند پیامدهای نامطلوبی بهدنبال داشته باشد [.]5
مدیریت ریسک که بر مبناي اصول مفهومی معتبر است بخش مهمی
از این فرآیند تصمیمگیري را تشکیل میدهد .همچنین عدم اطمینان
محیطی و شدت رقابت سازمانها و مدیران ،آنها را با چالشهاي
متعددی مواجه ساخته است .شناسایی و مدیریت ریسک یکی از
رویکردهاي جدید است که براي تقویت و ارتقاء اثربخشی سازمانها
استفاده میشود .بهطورکلی ریسک با مفهوم احتمال متحمل شدن زیان
یا عدم اطمینان شناخته میشود که انواع مختلف و طبقهبنديهاي متنوع
دارد .تمامی اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی مثل محتوا ،فعالیت،
شرایط و پیامدها هستند .مدیریت ریسک ،به مفهوم سنجش ریسک و
سپس اتخاذ راهبردهایی براي مدیریت ریسک است [.]2
تمامی اشکال ریسک ،چه آنها که بهعنوان ریسک سوداگرانه طبقهبندی
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می شوند ،چه آنها که بهعنوان ریسک خطرناک شناخته میشوند شامل
عناصر مشترکی هستند که در برگیرندهی چهار عنصر زیر هستند:
■ محتوا :یعنی زمینه ،وضعیت یا محیطی که ریسک در آن منظور شده
و مشخصکنندهی فعالیتها بوده و شرایط مرتبط با آن وضعیت است.
بهعبارت دیگر محتوا ،نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده را فراهم
میکند .بدون تعیین محتوایی مناسب ،بهطور قطع نمیتوان تعیین کرد
که کدامیک از فعالیتها ،شرایط و پیامدها باید در تجزیه و تحلیل
ریسک و فعالیتهای مدیریتی درنظر گرفته شوند .بنابراین محتوا،
مبنایی برای تمامی فعالیتهای بعدی مدیریت ریسک فراهم میکند.
■ فعالیت :پس از ایجاد یک محتوا ،عناصر باقیمانده در ریسک بهطرز
مناسبی قابلبررسی هستند .عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که سبب
ریسک میشود .تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت بهوجود میآیند.
بدون فعالیت ،امکان ریسک وجود ندارد.
■ شرایط :در حالی که فعالیت ،عنصر فعال ریسک است شرایط،
عناصر منفعل ریسک هستند .این شرایط تعیینکنندهی وضعیت جاری
یا مجموعهای از اوضاع و احوال است که میتواند به ریسک منجر شود.
وقتی شرایط با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب میشود میتواند
مجموعهای از پیامدها یا خروجیها را تولید کند.
■ پیامدها :بهعنوان آخرین عنصر ریسک ،نتایج یا اثرات بالقوهی یک
فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است [.]5
 -2-1شناسایی ریسکها بر پایهی مدل TEFCEL

صنعت نفت (بهویژه در باالدست) مسائل و موضوعات مختلفی دارد،
ریسک مربوط به این نوع پروژهها و قراردادهای آن نیز متعدد است.
اصوالً ریسک قراردادهای باالدستی صنعت نفت ،به ریسکهای فنی،
اقتصادی ،مالی ،بازرگانی ،قراردادی ،محیطی و حقوقی طبقهبندی
میشود که در قالب نظریهی  TEFCELقابلبررسی و شناسایی است.
این نظریه اولین بار توسط دکتر نصراهلل ابراهیمی مطرح شد .در بازیابی
این نظریه ضرورت توجه به مباحث حقوقی نیز در کنار موضوعات فنی،
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مالی و قراردادی مطرح شد که به طرح نظریهی  TEFCELدر شناسایی
و مدیریت جامعهی ریسک قراردادهای صنعت نفت و گاز انجامید.
این نظریه نخستین بار در  2005در یکی از کنفرانسهای بینالمللی
و در جمع مدیران و کارشناسان ارشد شرکتهای خصوصی نفتی و
شرکتهای ملی نفت به تفصیل مطرح شد که مورد استقبال حاضران
قرار گرفت .در توسعهی بررسی ریسکها و مدیریت جامع استراتژیک
قراردادهای نفت و گاز ،عالوه بر موضوعات مذکور موضوعات دیگری
نیز مورد توجه قرار گرفت تا آنکه در  2011در کنفرانس بینالمللی گاز
در شهر ژوهانسبورگ آفریقایجنوبی ،نظریهی جامع  TEFCELتوسط
ابراهیمی برای کشورهای قارهی آفریقا مطرح شد که در این نظریه،
عالوه بر موارد یادشده ،موضوعات اقتصادی ،بازرگانی و محیطی نیز
مدنظر قرار گرفته بود [.]5
نکات حائز اهمیت و مزایای استفاده از این تئوری بهشرح زیر است [:]1
مواجهه با مسائل از جنبههای مختلف ،ضرورت درک ،برنامهریزی و
مدیریت خطرات بالقوه در قراردادهای عملیاتی بهخصوص قراردادها
در صنایع باالدستی نفت و گاز ،عدمقطعیتها در شرایط اقتصادی
امروز ،مدیریت مؤثر قراردادها ،اقدامات پیشگیرانه در برابر اتهامات
قراردادی و ادعاها و اطمینان از دوام در شرایط جاری ،مدیریت تغییر
پویا در خصوص ذینفعان مختلف در صنعت مانند شرکتها ،مشتریان،
سرمایهگذاران و پیمانکاران ،مدیریت درست انواع همکاریها،
مذاکرهی مؤثر ،نتیجهگیری و اجرای مدلهای مختلف از قراردادها
مانند  .... ،EC ،EPC ،BOT ،TSAو عالوه بر مدیریت پروژه ،مراقبت از
مالحظات اعطا شده به طرفین قرارداد.
مدل  TEFCELمخفف جنبههای فنی ،اقتصادی ،مالی ،بازرگانی،
قراردادی ،محیط زیستی و حقوقی یک قرارداد است .این مدل قرارداد
را از جنبههای مختلف بررسی میکند و مبتنی بر گفتمان یکپارچهای
است که چرخهی عمر قراردادها را از جنبههای مختلف جهت مدیریت
قراردادهای صنایع بهخصوص صنایع نفت و گاز طراحی میکند .این
مدل با رویکردی سیستماتیک به درک و دانش بهتر قراردادها در هفت
حوزهی مهم کمک میکند [.]1
■ ریسـک فنـی :شـامل پیچیدگیهـا و عدمقطعیتهـا ،شـرایط
غیرقابلپیشبینـی و غیرقابلکنتـرل ،ریسـکهای حرفـهای و تجربـی در
صنعـت ،فنآوریهـا و کاردانـی در مـورد آنهـا
■ ریسـک اقتصادی :شـامل خطـر امکانسـنجی ،ریسـک جدیت الزم
اقتصـادی و خطر شـرایط بازار
■ ریسـکهای مالـی و قـراردادی :شـامل مالـی (بودجـهی ناکافی)،
خطـر تنـوع منافع و نرخ بازگشـت سـرمایه
■ ریسکهای محیطی :شامل ریسکهای سیاسی ،ریسک کسب
و کار ،خطر موانع فرهنگی و اجتماعی ،مقامات محلی و منطقهای،
مخالفت جامعه ،زیستمحیطی ( ،)HSEآلودگی و ضررهای تولید
محصول
■ ریسکهای عملیاتی :شامل ایمنی (پتانسیل زیاد صدمات در محل

کار) ،سختی کار (شرایط غیرقابلکنترل) و غیرقابلپیشبینی (مثل آب
و هوا ،آتشسوزی ،زلزله ،نیروی کار ،بازار و)...
■ ریسکهای قراردادی و تجاری :شامل محرمانه بودن ،بدهیها
و مصونیتها ،اثربخشی محرومیتها و محدودیتهای مسئولیتی،
مقررات بیمه و سیاستها در عدمقطعیت دریایی یا وقفه در کسب و
کار ،تخلفات و سهلانگاریها ،اتهامات محلی ،هزینهها و وظایف ،نقل
و انتقال فنآوری ،ظرفیت محلی و اشتغال و واگذاریها
■ ریسکهای حقوقی و قراردادی :شامل اجتناب از تضاد منافع،
مصونیت و مالحظات تجاری در قراردادها ،صدمات و زیانهای
درآمدی ،بند ثبات در قراردادها ،نفوذها در قرارداد ،قابلیت
اشتراکگذاری ،حقوق و تبعات ناشی از آن ،چشمپوشی از منافع،
قوانین دولتی و مکانیزم حل و فصل اختالفات
مدل مذکور برای مدیریت و ادارهی قراردادها مراحل زیر را از ابتدا
تا انتها انجام میدهد [ :]1فرآیند طوفان مغزی ،امکانسنجی ،تحلیل
 ،SWOTشناسایی و تحلیل ریسکها ،فرآیند  ،CFTمذاکرهی قرارداد،
انعقاد قرارداد ،عملکرد قرارداد ،پیشگیری از ادعا در قرارداد ،عقد
قرارداد و حل اختالفات قرارداد .در واقع مدل  TEFCELسهفاز و ده
گام دارد .نمودار شکل 1-این فاز و گامهای آنرا نشان میدهد.
در این مدل در فاز اول طوفان فکری و بررسی فرصتها ،شناسایی و
توسعهی پروژه و طراحی و سازماندهی پروژه انجام میگیرد .در فاز
دوم تعیین و بررسیهای الزم توسط تیم کارشناسان انجام میشود و
تأییدیهها صادر میگردد .در فاز نهایی نیز مذاکره و تنظیم قرارداد،
انعقاد و اجرای قرارداد و رشد فرصتها انجام میشود.
 -2پیشینه ی تحقیق

همتی و ریاضی ( )1394در مطالعهای بازار نفت ایران را از دیدگاه
استراتژیک بررسی کردند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بازار
نفت مثل بازارهای انرژی جهان با مشکالت عمدهای مانند بحرانهای
مالی ،تحریمهای سیاسی ،ضعف نیروی انسانی ،تصمیمات اوپک بر
قیمتگذاری و نحوهی بازاریابی نفت روبرو است .در حال حاضر
بزرگترین تهدید ،تحریم است که پرداخت و انتقاالت مالی را با
مشکل مواجه کرده است .درآمدهای نفتی که حجم قابلمالحظهای
از صادرات و درآمدهای دولتی است ،بهشدت تحت تأثیر قیمت نفت
قرار دارد که یک متغیر برونزا محسوب میشود .رضاییان مهر ()1394
در تحقیقی با نگاهى اجمالى به جنبههاى حقوقى قراردادهاى بينالمللي
نفتي ،ويژگىهاى هر روش را بررسى کرد .به عقيدهي نویسنده ،قطعنظر
از اينكه چارچوب تحقیق وی به كداميك از سيستمهاى حقوقى عمده
تعلق داشته باشد ،قراردادهاى نفتى بايد منافع طرفين را بهنحوي عادالنه
و متعارف برآورده کنند .معمار و رشادت جو ( )1393نیز در مقالهای
عوامل تعیینکنندهی مدیریت ریسک و سنجش تأثیر آن بر مدیریت
استراتژیک شرکت سهامی پتروشیمی تندگویان در بندر ماهشهر
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طی سالهای  1392 -1393را شناسایی کردند .نتایج یافتهها نشان
داد مدیریت ریسک تاحدود زیادي میتواند بر مدیریت استراتژیک
(انتقال ریسک ،اجتناب از ریسک ،کاهش ریسک ،پذیریش ریسک)
مؤثر باشد .از نظر محتوا نیز فعالیت و پیامدها تاحدود زیادي میتواند
بر مدیریت استراتژیک مؤثر باشند .همچنین طبق رتبهبندي آزمون
فریدمن بین میانگین رتبههاي تأثیر عوامل تعیینکنندهی مدیریت
ریسک (محتوا ،فعالیت ،شرایط ،پیامدها) با مدیریت استراتژیک تفاوت
معناداري وجود دارد .درخشان ( )1392در تحقیقی ویژگیهای مطلوب
قراردادهای باالدستی نفتی را بررسی کرد .وی پس از بررسی اجمالی
قراردادهاي نفتی ایران از امتیازنامههاي رویتر و دارسی تا قراردادهاي
بیعمتقابل ،ویژگیهاي مطلوب قراردادهاي نفتی را بررسی کرد .ارزیابی
قراردادهاي نفتی در یک دورهی  140ساله ،از رویتر ( )1251تاکنون،
نشان میدهد که توجه اصلی دولتها همواره معطوف به افزایش
درآمدهاي ارزي بوده است .درحالت کلی ،اعمال حاکمیت و مالکیت
بر منابع نفتی در قراردادها معموالً محل نزاع بین دولتها و شرکتهاي
نفتی نبوده است؛ زیرا درحقوق بینالملل ،حاکمیت دولتها بر منابع
طبیعی بهرسمیت شناخته شده است .رجبی خاصوان ( )1390در
مطالعهای ریسکهای استراتژیک در قراردادهای  EPCدر شرکت ملی
نفت را بررسی کرد .برای قراردادها هفت نوع ریسک فنی ،اقتصادی،
مالی ،بازرگانی ،قراردادی ،حقوقی و محیطی میتوان برشمرد.
ادلـر 1و همـکاران ( )2016در مطالعـهای ریسـکهای اسـتراتژیک
مربـوط بـه بخـش تحقیـق و توسـعه و قراردادهای تولیـد محصول جدید
در وزارت دفـاع ایـاالت متحدهی امریکا را بررسـی کردند .نتایج نشـان
داد کـه قراردادهـای دفاعی تولید محصول جدید ریسـک بسـیار زیادی
را متحمـل میشـود .دانـگ و کانـگ )2016( 2در تحقیقـی خطـرات
واردات گاز طبیعـی در اقتصـاد کشـور چیـن را بررسـی کردنـد .نتایـج
نشـان داد تأثیـر واردات گاز طبیعـی در تولیـد ناخالـص داخلـی بسـیار
زیـاد اسـت و ایـن تأثیـر در تمامـی بخشهـای داخلـی کشـور متفـاوت
اسـت و در بخـش تولیـد گاز تأثیـرات بسـیار شـدیدتر اسـت .رینـور3
( )2016در مطالعـهای ریسـکهای اسـتراتژیک فیلمهـای پرفـروش و
نیـاز بـه انعطـاف اسـتراتژیک را بررسـی کـرد .نتایـج نشـان داد پاسـخ به
خطـرات ناشـی از یـک اسـتراتژی اغلـب نیـاز بـه پشـتکار دارد .در واقع
خطـرات یک اسـتراتژی نیـاز به یـک ابـزار انعطافپذیری اسـتراتژیک
دارد .لوئیـس و همـکاران )2015( 4در تحقیقـی ریسـک عملیاتـی،
تاکتیکـی و اسـتراتژیک طرحهـای جامـع بهبـود ابـزار را ارزیابـی
کردنـد .در ایـن تحقیـق تجزیـه و تحلیـل پایـهی ریسـک اسـتراتژیک
و تحلیـل ریسـک سیسـتماتیک عملیاتـی پاییـن بـه بـاال در شـرکت آب
گـزارش گردیـد .حـوادث عملیاتـی ،مواجهـه با مضـرات بالقـوه ،همراه
بـا اقدامـات کاهشدهنـده در محـل از جملـه ایـن خطـرات هسـتند و
اهـداف شـرکت بـر پایـداری کسـب و کار ،سـودآوری ،کیفیـت آب،
مقـدار آب ،اختلال در عرضـه اسـت .رنونگ 5و همـکاران ( )2015در
پژوهشـی مدیریـت اسـتراتژیک در پروژههـای پیچیـده برونسـپاری را
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بررسـی کردنـد .در ایـن مطالعـه مدلی بـرای ارزیابی ریسـکهای بالقوه
و انتقـال بـه وضعیـت کسـب و کار ارائـه شـده کـه در آن روشهـا و
ابـزار الزم بـرای مدیریـت پروژههای برونسـپاری بیان شـده اسـت .نابل
و همـکاران )2013( 6در مطالعـهای ریسـکها و فرصتهـای طراحـی
و توسـعهی منابـع انـرژی نواحـی دریایـی در قطـب شـمال را ارزیابـی
کردنـد .نتایـج تحقیـق تعـدادی از فرصتهـا از جملـه بهبـود بهـرهوری
نظارتـی ،خطـوط منطقـهای بهتـر و شـیوههای برنامهریـزی و اطمینـان
بیشـتر ارزیابـی مبتنـی بـر پـروژه را بـرای سـهامداران صنعـت شناسـایی
کرد.
 -3روش شناسی تحقیق

این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت،
توصیفی از نوع همبستگی است که بهدنبال تشریح روابط بین پدیدهها
و متغیرهاست .جامعهی آماري تحقيق همهی کارشناسان و متخصصان
شامل مدیران و كارشناسان و رؤساي واحدهاي ستادي با مدرك
تحصیلي لیسانس و باالتر شاغل در شركت ملي نفت ایران و شامل
 3559نفر است .با بهکارگیری فرمول نمونهگیری کوکران ،از جامعهی
آماری پژوهش ،نمونهای به حجم  347نفر انتخاب شد.
بـرای گـردآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق از روشهـای کتابخانـهای
و مراجعـه بـه اسـناد اسـتفاده شـد و بـا اسـتفاده از پرسـشنامه دادههـا
جمـعآوری شـدهاند .در ایـن پژوهـش از پرسـشنامهی محقـق سـاخته
اسـتفاده شـد کـه شـامل  61سـؤال بـوده اسـت .جهـت بررسـی روایـی
پرسـشنامه از روایـی صـوری و محتوایـی اسـتفاده شـد .برای مشـخص
کـردن پایایـی پرسـشنامه از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده گردید.
مقـدار ضریـب آلفای کرونبـاخ برای پرسـشنامهی این تحقیق بیشـتر از
 0/7شـده و بدیـن ترتیـب اعتبـار پرسـشنامهها تأیید شـد .جهـت تجزیه
و تحلیـل دادههـا از آمـار توصیفـی و اسـتنباطی اسـتفاده گردیـد.
 -4مدل مفهومی تحقیق

شکل 2-مدل تحقیق را نشان میدهد .مدل این تحقیق برگرفته از تئوری

2

مدل مفهومی تحقیق
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 -2-4فرضیات فرعی تحقیق

 TEFCELابراهیمی ( )2012است.
بر اساس مدل تحقیق فرضیههای زیر در نظر گرفته شد:
 -1-4فرضیهی اصلی تحقیق

ریسکهای استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام
تأثیری معنیدار دارد.
1

■ ریسکهای فنی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام تأثیری
معنیدار دارد.
■ ریسکهای اقتصادی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام
تأثیری معنیدار دارد.
■ ریسکهای مالی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام تأثیری

جدول آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغيرها

نوع ریسک

فنی

اقتصادی

حقوقی

مالی

بازرگانی

قراردادی

محیطی

آمارهی آزمون

0/11

0/11

0/08

0/12

0/12

0/09

0/14

سطح معنیداری

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

2

جدول آزمون باینومیال مربوط به فرضیههای پژوهش

طبقهبندی

تعداد

احتمال
مشاهدات

گروه رد

=>3

115

0/33

گروه قبول

<3

232

0/67

گروه رد

=>3

82

0/24

گروه قبول

<3

265

0/76

گروه رد

=>3

163

0/47

گروه قبول

<3

184

0/53

گروه رد

=>3

162

0/47

گروه قبول

<3

185

0/53

گروه رد

=>3

169

0/49

گروه قبول

<3

178

0/51

گروه رد

=>3

85

0/24

گروه قبول

<3

262

0/76

گروه رد

=>3

164

0/47

گروه قبول

<3

183

0/53

گروه رد

=>3

76

0/22

گروه قبول

<3

271

0/78

فرضیهها
فرضیهی اصلی

فرضیهی اول

فرضیهی دوم

فرضیهی سوم

فرضیهی چهارم

فرضیهی پنجم

فرضیهی ششم

فرضیهی هفتم

احتمال آزمون سطح معنیداری نتیجه ی آزمون

0/5

0/000

قبول فرضیه

0/5

0/000

قبول فرضیه

0/5

0/000

قبول فرضیه

0/5

0/000

قبول فرضیه

0/5

0/001

قبول فرضیه

0/5

0/000

قبول فرضیه

0/5

0/008

قبول فرضیه

0/5

0/000

قبول فرضیه
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معنیدار دارد.
■ ریسکهای بازرگانی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام
تأثیری معنیدار دارد.
■ ریسکهای قراردادی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام
تأثیری معنیدار دارد.
 3جدول رتبههای مربوط به آزمون فریدمن

میانگین رتبهها

ابعاد

ریسک فنی

4/73

ریسک اقتصادی

3/20

ریسک حقوقی

5/25

ریسک مالی

3/02

ریسک قراردادی

5/09

ریسک محیطی

3/29

 4جدول آزمون فریدمن

ابعاد

میانگین رتبهها

تعداد

347

آماره ی کیدو

436/14

درجهی آزادی

6

سطح معنیداری

0/000

 5اولویت بندی ریسکهای استراتژیک بازار نفت

ردیف

34

ریسکهای استراتژیک بازار نفت

1

ریسک حقوقی

2

ریسک قراردادی

3

ریسک فنی

4

ریسک بازرگانی

5

ریسک محیطی

6

ریسک اقتصادی

7

ریسک مالی

■ ریسکهای محیطی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام تأثیری
معنیدار دارد.
■ ریسکهای حقوقی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام تأثیری
معنیدار دارد.
 -5تجزیه و تحلیل دادهها

جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق از آزمون
کولموگروف -اسمیرنوف ( )K-Sاستفاده میشود .فرضهای پژوهشی
این آزمون به شرح زیر است:
 Sig ≥ 0/05توزیع نرمال استH: .
 Sig < 0/05توزیع نرمال نیستH1: .

بــا توجــه بــه جــدول 1-و مقــدار حاصــل بــرای  -Pمقــدار (ســطح
معن ـیداری<  )0/05در ســطح اطمینــان  ،%95میبینیــم کــه مشــاهدات
قویــاً فرضیــه صفــر ( )H0را رد ميکننــد .بنابرايــن بــا اطمینــان %95
میتــوان ادعــا کــرد کــه متغیرهــای تحقیــق از توزيــع نرمــال پيــروي
نميكننــد .بنابرایــن بــرای تجزیــه و تحلیــل فرضیههــای پژوهــش از
معــادل ناپارامتــری آزمونهــا اســتفاده میشــود.
جهت بررسی این فرضیه از آزمون ناپارامتري دوجملهاي (باینومیال)
استفاده میشود .در اين آزمون هريك از عوامل تعداد پاسخها با مقداري
كمتر از ( 4متوسط ،كم ،بسيار كم) با تعداد پاسخها با مقداري بيشتر از
( 3زياد ،بسيار زياد) ارائه كردهاند مقايسه ميشود .بهعالوه با مقايسه ی
نسبت تعداد افراد دو گروه (گروه بيشتر از  3و گروه كمتر از  )4با مقدار
 50( 0/5درصد افراد پاسخي كمتر از  4يا بيشتر از  3ارائه كردهاند)
فرض مورد نظر اثبات يا رد ميگردد .اين آزمون براي همهی عوامل
انجام ميشود .در حقيقت در اين آزمون بررسي ميشودكه آيا نسبت
كساني كه پاسخي بيشتر از  3ارائه كردهاند با نسبت افرادي كه پاسخي
كمتر از  4ارائه كردهاند برابر است يا خير؟ و در صورت عدمتساوي
كداميك از گروهها فراواني و نسبت بيشتري دارند .جدول 2 -نتایج
آزمون فرضیهها را نشان میدهد .بدین ترتیب با توجه به نتایج جدول2-
همهی فرضیههای تحقیق تأیید شد.
در این قسمت جهت اولویتبندی ریسکهای استراتژیک بازار نفت
در قراردادهای فروش نفتخام از آزمون فریدمن استفاده میشود.
فرضهای پژوهشی این آزمون بهشرح زیر است:
■  Sig ≥ 0/05میان ریسکهای استراتژیک بازار نفت تفاوت معنیدار
آماری وجود ندارد H0
■  Sig < 0/05میان ریسکهای استراتژیک بازار نفت تفاوت معنیدار
آماری وجود دارد H1
نتایـج جـدول 4-نشـان میدهـد کـه سـطح معنـیداری کمتـر از 0/05
اسـت؛ بنابرایـن فرضیـهی صفـر پژوهـش رد میگـردد .یعنـی میـان
ریسـکهای اسـتراتژیک بـازار نفـت تفـاوت معنـیدار آمـاری وجـود

144

دارد .البتـه آزمـون فریدمـن بـرای رتبهبنـدی عوامـل مناسـب نیسـت و
تنهـا عوامـل بـه شـکل توصیفـی اولویتبنـدی شـدند (جـدول.)5-
نتیجهگیری

بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق ریسکهای
استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام تأثیری معنیدار
دارد .همچنین ریسکهای فنی ،ریسکهای اقتصادی ،ریسکهای
مالی ،ریسکهای بازرگانی ،ریسکهای قراردادی ،ریسکهای
محیطی و حقوقی بازار نفت در قراردادهای فروش نفتخام نیز تأثیری

معنیدار دارند .از نظر پاسخدهندگان تأثیر ریسکهای استراتژیک بر
قراردادهای فروش نفتخام زیاد بوده است.
بنابراین میتوان گفت که باید در قراردادهای فروش نفتخام
ریسکهای استراتژیک بازار نفت را حتماً لحاظ کرد که این
ریسکهای استراتژیک شامل هفت مورد هستند :ریسکهای فنی،
ریسکهای اقتصادی ،مالی ،ریسکهای بازرگانی ،ریسکهای
قراردادی ،ریسکهای محیطی و ریسکهای حقوقی .مدل این تحقیق
برگرفته از تئوری  TEFCELابراهیمی ( )1390است و نتایج آن با نتایج
تحقیقات ایشان در یک راستاست.
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