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بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام

فیروزه شیرین آبادی فراهانی*، مديريت امور بین الملل شركت ملی نفت ايران   

هـدف از انجـام پژوهـش حاضـر بررسـی تأثیـر ریسـک های اسـتراتژیک بـازار نفـت بـر قراردادهای 
اسـتفاده شـده  ابراهیمـی )2۰12(   TEFCEL تئـوری  از  اهـداف تحقیـق  بـه  بـرای رسـیدن  آنسـت. 
اسـت. بـا توجـه بـه هـدف مـورد نظـر، این تحقیـق از نـوع کاربردی  اسـت و بر اسـاس نـوع داده های 
مـورد اسـتفاده، در زمـره ی تحقیقـات کّمـی محسـوب می شـود. جامعـه ی آمـاري تحقیـق نیـز همه ی 
متخصصـان شـرکت ملـی نفـت ایـران از جملـه مدیـران، کارشناسـان و رؤسـاي واحدهاي سـتادي با 
مـدرک تحصیلـي لیسـانس و باالتر هسـتند که شـامل 3559  نفر اسـت. بـا مراجعه به فرمـول کوکران 
34۷ نفـر به عنـوان نمونـه ی آمـاری و بـه روش تصادفـی سـاده انتخاب شـدند. ابزار گـردآوری داده ها 
نیـز پرسـش نامه ی محقـق اسـت کـه روایـی آن توسـط کارشناسـان و اسـاتید تأییـد شـده و پایایـی 
آن به کمـک ضریـب آلفـای کرونبـاخ قبـول گردیـده اسـت. بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا از آمـار 

توصیفـی و آمـار اسـتنباطی )آزمـون دوجمله ای( اسـتفاده شـده اسـت.
نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد کـه ریسـک های اسـتراتژیک بـازار نفـت بـر قراردادهـای فـروش آن 
تأثیـری معنـی دار دارنـد. همچنیـن یافته هـا حاکـی از آنسـت کـه تأثیـر ریسـک های فنـی، اقتصـادی، 
مالـی، و همچنیـن ریسـک های بازرگانـی، قـراردادی، محیطـی و ریسـک های حقوقی بـازار نفت نیز 

بـر قراردادهـای فـروش نفـت خـام معنی دار هسـتند.

با اهمیتی در  از شاخه هاي مدیریت که در دهه هاي اخیر جایگاه  یکی 
هریک  هرچند  است.  ریسک  مدیریت  آورده  به دست  مدیریت  نظام 
می کنند  فعالیت  تخصص  نظر  از  معینی  قلمرو  و  دامنه  در  مدیران  از 
سازمان  اهداف  به  نیل  مدیران  تمامی  مشترک  و  اساسی  مسئولیت  اما 
بر  انسانی است. مدیران ارشد  از منابع مالی و  از طریق استفاده ی مؤثر 
مالی  توانائی هاي  از  آگاهی  و  صنعت  محیط  از  کالن  شناخت  اساس 
و انسانی مؤسسه ی خود، راه هاي مختلف دستیابی به اهداف را بررسی 
می کنند و از میان آنها راه یا راه هاي مناسب تر را انتخاب می کنند ]3[. 
از سود  یا قسمتی  تمام  دادن  از دست  احتمال  از  ریسک عبارت است 
سرمایه گذاری  بازده  نوسان  ریسک  دیگر،  به عبارت  و  سرمایه  اصل  یا 
است. به طور کلی ریسک به دو دسته ی  ریسک سیستماتیک و ریسک 
بخش  آن  شامل  سیستماتیک  ریسک  می شود.  تقسیم  غیرسیستماتیک 
و  است  همراه  بازار  سطح  در  تغییرپذیری  با  که  است  کل  ریسک  از 
نیز آن  سرمایه گذار قادر به کاهش آن نیست. ریسک غیرسیستماتیک 
مرتبط  سرمایه  بازار  در  تغییرپذیری  به  که  است  ریسک کل  از  بخش 
است و سرمایه گذار می تواند با مدیریت صحیح و انتخاب درست سهام 

این بخش از ریسک کل را کاهش دهد ]8[.
اصول  بر   )1389  -93( توسعه  پنجم  پنج ساله ی  برنامه ی  چارچوب  در 
مشخصي در سیاست صادراتي نفت و گاز کشور تأکید شده است. از 
جمله این اصول، بهبود روش هاي بازاریابي نفت خام و ارتقاء جایگاه ایران 

در بازار جهاني نفت است که در صورت تحقق، به ایجاد تحول عمده 
در بخش صادرات صنعت نفت کمک خواهد کرد. تالش براي تحقق 
استراتژیک  برنامه ریزي  نظام  یک  چارچوب  در  نفت  صنعت  اهداف 
به  پاسخگویي  براي  پویایي  رعایت  و  محیطي  عوامل  گرفتن  درنظر  با 
تغییرات محیطي در جهت نیازهاي صنعت در روند تکاملي فعالیت هاي 
نفت  این رابطه مؤثر هستند.  از جمله موارد دیگري است که در  خود 
عالوه بر اینکه منبع عمده ی تأمین انرژي در دنیاي امروز است به عنوان 
یک کاالي سیاسي-اقتصادي همواره به  عنوان موضوعی جنجال  برانگیز 
مورد توجه محافل سیاسي جهان بوده و هرکس بر اساس توان و منافع 
خود از زاویه ی خاصي بدان پرداخته است. از سوي دیگر نفت خام از 
لحاظ فني و اقتصادي داراي شرایط و ویژگي هایي است که آنرا از سایر 
بررسي های  و  مالحظات  مستلزم  و  مي کند  متمایز  خام  مواد  و  کاالها 
سیاست هاي  نفت،  اقتصادي  دیگر  ویژگي هاي  جمله  از  است.  خاصي 
ایران  که  ترتیب  بدین  است.  کشور  فرآورده ی  و  نفت خام  بازاریابي 
در مواجهه با تحریم هاي نفتي آمریکا و برحسب محدودیت هاي مالي 
فعلي و سنت هاي گذشته ی ناشي از جنگ، سیاست هایي را در زمینه ی 
بازاریابي نفت خام و فرآورده ی کشور در پیش گرفته که بیشتر مناسب 
بین المللي  بازار  در  فعال  حاشیه اي  و  کوچک  شرکت هاي  یا  کشورها 
صادرکننده ی  دومین  به عنوان  بزرگ  کشوري  برازنده ی  و  است  نفت 
نیست.  اعمال تحریم های غرب(  از  )قبل  از عربستان  بعد  بزرگ جهان 
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البته بخشي از تمهیدات اختیار شده، اجتناب  ناپذیر بوده و بعضاً در حال 
تغییرات  به  توجه  با  اما  است.  توجیه پذیر  محدودتر،  در حد  نیز  حاضر 
عمده در صحنه ی بین المللي و شرایط داخلي و خارجي کشور، ادامه ی 
استراتژي هاي  و  باید سیاست ها  و  نیست  به صالح  سیاست هاي گذشته 

جدیدی استفاده شود ]1۰[.
خود  به نوبه ی  نیز  باالدستی  بخش  در  گاز  و  نفت  صنعت  طبیعت  البته 
ریسک هایی را مطرح می کند. نحوه ی مدیریت این ریسک ها با توجه به 
حجم زیاد قراردادهای آن از اهمیت به سزایی برخوردار است و معموالً 
در قراردادهای باالدستی نفت شروطی را درج می کنند که در صورت 
بروز این ریسک ها طرفین قرارداد متضرر نشوند. صنعت نفت به ویژه در 
زمینه ی باالدستی مسائل و موضوعات مختلفی دارد. ریسک مربوط به 
این نوع پروژه ها و قراردادهای آنها نیز متعدد است. اصوالً ریسک قرار 
بازرگانی،  مالی،  اقتصادی،  فنی،  ریسک های  به  نفت،  صنعت  دادهای 
قراردادی، محیطی و حقوقی طبقه بندی می شود ]5[. با توجه به اهمیت 
تحقیق  این  نفت،  باالدستی  قراردادهای  در  استراتژیک  ریسک های 
به دنبال بررسی تأثیر ریسک های استراتژیک بازار نفت در قراردادهای 

فروش نفت خام است.

1- مبانی نظری تحقیق
1-1- مفهوم ریسک و مدیریت آن

بر اساس تعریفی که ای.آرنود در 1۶۶2 میالدی از ریسک ارائه کرده 
از خود  به اندازه ی ترس  نه  اما  از ضرر  از: »ترس  ریسک عبارت است 
را  ریسک  هم  برخی  است«.  محتمل  ضرر  این  دانست  باید  اما  ضرر؛ 
رویدادی اتفاقی می دانند که در صورت وقوع، تأثیری منفی بر اهداف 
شرکت می گذارد. برخی، وقوع این امر تصادفی را سبب پیشبرد اهداف 
شرکت می دانند. تعریف دیگر بر اساس ماهیت ارائه شده است: »ریسک 
ریسک  با  موقعیت هایی  در  بنابراین  زیان«.  شدن  متحمل  احتمال  یعنی 
مواجه می شویم که اوالً عمل یا اقدام ما بیش از یک نتیجه به بار می آورد 
و ثانیاً تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج نمی دانیم کدامیک حاصل 
خواهد شد )عدم اطمینان درخصوص زیان( و ثالثاً حداقل یکی از نتایج 

ممکن الوقوع می تواند پیامدهای نامطلوبی به دنبال داشته باشد ]5[.
معتبر است بخش مهمی  مفهومی  مبناي اصول  بر  مدیریت ریسک که 
اطمینان  عدم  همچنین  می دهد.  تشکیل  را  تصمیم گیري  فرآیند  این  از 
چالش هاي  با  را  آنها  مدیران،  و  سازمان ها  رقابت  شدت  و  محیطی 
از  یکی  ریسک  مدیریت  و  شناسایی  است.  ساخته  مواجه  متعددی 
رویکردهاي جدید است که براي تقویت و ارتقاء اثربخشی سازمان ها 
استفاده می شود. به طورکلی ریسک با مفهوم احتمال متحمل شدن زیان 
یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه بندي هاي 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 به عنوان ریسک سوداگرانه طبقه بندی 

می شوند، چه آنها که به عنوان ریسک خطرناک شناخته می شوند شامل 
عناصر مشترکی هستند که در برگیرنده ی چهار عنصر زیر هستند:

■ محتوا: یعنی زمینه، وضعیت یا محیطی که ریسک در آن منظور شده 
و مشخص کننده ی فعالیت ها بوده و شرایط مرتبط با آن وضعیت است. 
به عبارت دیگر محتوا، نمایی از تمامی پیامدهای سنجیده شده را فراهم 
می کند. بدون تعیین محتوایی مناسب، به طور قطع نمی توان تعیین کرد 
تحلیل  و  تجزیه  در  باید  پیامدها  و  شرایط  فعالیت ها،  از  کدامیک  که 
محتوا،  بنابراین  شوند.  گرفته  درنظر  مدیریتی  فعالیت های  و  ریسک 

مبنایی برای تمامی فعالیت های بعدی مدیریت ریسک فراهم می کند.
■ فعالیت: پس از ایجاد یک محتوا، عناصر باقیمانده در ریسک به طرز 
مناسبی قابل بررسی هستند. عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی که سبب 
ریسک می شود. تمامی اشکال ریسک با یک فعالیت به وجود می آیند. 

بدون فعالیت، امکان ریسک وجود ندارد.
شرایط،  است  ریسک  فعال  عنصر  فعالیت،  که  حالی  در  شرایط:   ■
عناصر منفعل ریسک هستند. این شرایط تعیین کننده ی وضعیت جاری 
یا مجموعه ای از اوضاع و احوال است که می تواند به ریسک منجر شود. 
می تواند  می شود  ترکیب  خاص  آغازگر  فعالیت  یک  با  شرایط  وقتی 

مجموعه ای از پیامدها یا خروجی ها را تولید کند.
■ پیامدها: به عنوان آخرین عنصر ریسک، نتایج یا اثرات بالقوه ی یک 

فعالیت در ترکیب با یک شرط یا شرایط خاص است ]5[.

TEFCEL 1-2- شناسایی ریسک ها بر پایه ی مدل
باالدست( مسائل و موضوعات مختلفی دارد،  )به ویژه در  نفت  صنعت 
متعدد است.  نیز  قراردادهای آن  پروژه ها و  نوع  این  به  ریسک مربوط 
اصوالً ریسک قراردادهای  باالدستی صنعت نفت، به ریسک های فنی، 
طبقه بندی  حقوقی  و  محیطی  قراردادی،  بازرگانی،  مالی،  اقتصادی، 
قابل بررسی و شناسایی است.   TEFCEL نظریه ی  قالب  می شود که در 
این نظریه اولین بار توسط دکتر نصراهلل ابراهیمی مطرح شد. در بازیابی 
این نظریه ضرورت توجه به مباحث حقوقی نیز در کنار موضوعات فنی، 

1]1[ TEFCEL فازها و گام های مدل
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مالی و قراردادی مطرح شد که به طرح نظریه ی TEFCEL در شناسایی 
انجامید.  گاز  و  نفت  صنعت  قراردادهای  ریسک  جامعه ی  مدیریت  و 
بین المللی  کنفرانس های  از  یکی  در   2۰۰5 در  بار  نخستین  نظریه  این 
و  نفتی  ارشد شرکت های خصوصی  کارشناسان  و  مدیران  در جمع  و 
به تفصیل مطرح شد که مورد استقبال حاضران  شرکت های ملی نفت 
قرار گرفت. در توسعه ی بررسی ریسک ها و مدیریت جامع استراتژیک 
قراردادهای نفت و گاز، عالوه بر موضوعات مذکور موضوعات دیگری 
نیز مورد توجه قرار گرفت تا آنکه در 2۰11 در کنفرانس بین المللی گاز 
در شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، نظریه ی جامع TEFCEL توسط 
نظریه،  این  در  که  شد  مطرح  آفریقا  قاره ی  کشورهای  برای  ابراهیمی 
نیز  بازرگانی و محیطی  اقتصادی،  یادشده، موضوعات  بر موارد  عالوه 

مدنظر قرار گرفته بود ]5[.
نکات حائز اهمیت و مزایای استفاده از این تئوری به شرح زیر است ]1[:
برنامه ریزی و  از جنبه های مختلف، ضرورت درک،  با مسائل  مواجهه 
قراردادها  به خصوص  قراردادهای عملیاتی  بالقوه در  مدیریت خطرات 
اقتصادی  شرایط  در  عدم قطعیت ها  گاز،  و  نفت  باالدستی  صنایع  در 
اتهامات  برابر  در  پیشگیرانه  اقدامات  قراردادها،  مؤثر  مدیریت  امروز، 
قراردادی و ادعاها و اطمینان از دوام در شرایط جاری، مدیریت تغییر 
پویا در خصوص ذی نفعان مختلف در صنعت مانند شرکت ها، مشتریان، 
همکاری ها،  انواع  درست  مدیریت  پیمانکاران،  و  سرمایه گذاران 
قراردادها  از  مختلف  مدل های  اجرای  و  نتیجه گیری  مؤثر،  مذاکره ی 
مانند EC ،EPC ،BOT ،TSA، .... و عالوه بر مدیریت پروژه، مراقبت از 

مالحظات اعطا شده به طرفین قرارداد.
بازرگانی،  مالی،  اقتصادی،  فنی،  جنبه های  مخفف   TEFCEL مدل 
قراردادی، محیط زیستی و حقوقی یک قرارداد است. این مدل قرارداد 
بر گفتمان یکپارچه ای  مبتنی  از جنبه های مختلف بررسی می کند و  را 
است که چرخه ی عمر قراردادها را از جنبه های مختلف جهت مدیریت 
این  قراردادهای صنایع به خصوص صنایع نفت و گاز طراحی می کند. 
مدل با رویکردی سیستماتیک به درک و دانش بهتر قراردادها در هفت 

حوزه ی مهم کمک می کند ]1[.
شـرایط  عدم قطعیت هـا،  و  پیچیدگی هـا  شـامل  فنـی:  ریسـک   ■
غیرقابل پیش بینـی و غیرقابل کنتـرل، ریسـک های حرفـه ای و تجربـی در 

آنهـا مـورد  در  کاردانـی  و  فن آوری هـا  صنعـت، 
■ ریسـک اقتصادی: شـامل خطـر امکان سـنجی، ریسـک جدیت الزم 

اقتصـادی و خطر شـرایط بازار
■ ریسـک های مالـی و قـراردادی: شـامل مالـی )بودجـه ی ناکافی(، 

خطـر تنـوع منافع و نرخ بازگشـت سـرمایه
کسب  ریسک  سیاسی،  ریسک های  شامل  محیطی:  ریسک های   ■
منطقه ای،  و  محلی  مقامات  اجتماعی،  و  فرهنگی  موانع  خطر  کار،  و 
تولید  ضررهای  و  آلودگی   ،)HSE( زیست محیطی  جامعه،  مخالفت 

محصول
)پتانسیل زیاد صدمات در محل  ایمنی  شامل  ریسک های عملیاتی:   ■

کار(، سختی کار )شرایط غیرقابل کنترل( و غیرقابل پیش بینی )مثل آب 
و هوا، آتش سوزی، زلزله، نیروی کار، بازار و...(

بدهی ها  بودن،  محرمانه  شامل  تجاری:  و  قراردادی  ریسک های   ■
مسئولیتی،  محدودیت های  و  محرومیت ها  اثربخشی  مصونیت ها،  و 
و  در کسب  وقفه  یا  دریایی  در عدم قطعیت  و سیاست ها  بیمه  مقررات 
کار، تخلفات و سهل انگاری ها، اتهامات محلی، هزینه ها و وظایف، نقل 

و انتقال فن آوری، ظرفیت محلی و اشتغال و واگذاری ها
منافع،  تضاد  از  اجتناب  شامل  قراردادی:  و  حقوقی  ریسک های   ■
زیان های  و  صدمات  قراردادها،  در  تجاری  مالحظات  و  مصونیت 
قابلیت  قرارداد،  در  نفوذها  قراردادها،  در  ثبات  بند  درآمدی، 
منافع،  از  چشم پوشی  آن،  از  ناشی  تبعات  و  حقوق  اشتراک گذاری، 

قوانین دولتی و مکانیزم حل و فصل اختالفات

ابتدا  از  را  زیر  مراحل  قراردادها  اداره ی  و  مدیریت  برای  مدل مذکور 
تحلیل  امکان سنجی،  مغزی،  طوفان  فرآیند   :]1[ می دهد  انجام  انتها  تا 
SWOT، شناسایی و تحلیل ریسک ها، فرآیند CFT، مذاکره ی قرارداد، 
عقد  قرارداد،  در  ادعا  از  پیشگیری  قرارداد،  عملکرد  قرارداد،  انعقاد 
TEFCEL سه فاز و ده  قرارداد. در واقع مدل  قرارداد و حل اختالفات 

گام دارد. نمودار شکل-1 این فاز و گام های آنرا نشان می دهد.
در این مدل در فاز اول طوفان فکری و بررسی فرصت ها، شناسایی و 
فاز  در  می گیرد.  انجام  پروژه  سازماندهی  و  طراحی  و  پروژه  توسعه ی 
و  می شود  انجام  کارشناسان  تیم  توسط  الزم  بررسی های  و  تعیین  دوم 
قرارداد،  تنظیم  و  مذاکره  نیز  نهایی  فاز  در  می گردد.  صادر  تأییدیه ها 

انعقاد و اجرای قرارداد و رشد فرصت ها انجام می شود.

2- پیشینه ی تحقیق
دیدگاه  از  را  ایران  نفت  بازار  مطالعه ای  در   )1394( ریاضی  و  همتی 
بازار  که  داد  نشان  آنها  پژوهش  نتایج  کردند.  بررسی  استراتژیک 
با مشکالت عمده ای مانند بحران های  بازارهای انرژی جهان  نفت مثل 
بر  اوپک  تصمیمات  انسانی،  نیروی  ضعف  سیاسی،  تحریم های  مالی، 
حاضر  حال  در  است.  روبرو  نفت  بازاریابی  نحوه ی  و  قیمت گذاری 
با  را  مالی  انتقاالت  و  پرداخت  که  است  تحریم  تهدید،  بزرگ ترین 
قابل مالحظه ای  حجم  که  نفتی  درآمدهای  است.  کرده  مواجه  مشکل 
از صادرات و درآمدهای دولتی است، به شدت تحت تأثیر قیمت نفت 
قرار دارد که یک متغیر برون زا محسوب می شود. رضاییان مهر )1394( 
در تحقیقی با نگاهی اجمالی به جنبه های حقوقی قراردادهای بین المللي 
نفتي، ویژگی های هر روش را بررسی کرد. به عقیده ي نویسنده، قطع نظر 
از اینکه چارچوب تحقیق وی به کدامیک از سیستم های حقوقی عمده 
تعلق داشته باشد، قراردادهای نفتی باید منافع طرفین را به نحوي عادالنه 
مقاله ای  نیز در  برآورده کنند. معمار و رشادت جو )1393(  متعارف  و 
مدیریت  بر  آن  تأثیر  و سنجش  ریسک  مدیریت  تعیین کننده ی  عوامل 
ماهشهر  بندر  در  تندگویان  پتروشیمی  سهامی  شرکت  استراتژیک 
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نشان  یافته ها  نتایج  کردند.  شناسایی  را   1392 -1393 سال های  طی 
استراتژیک  مدیریت  بر  می تواند  زیادي  تاحدود  ریسک  مدیریت  داد 
)انتقال ریسک، اجتناب از ریسک، کاهش ریسک، پذیریش ریسک( 
نیز فعالیت و پیامدها تاحدود زیادي می تواند  مؤثر باشد. از نظر محتوا 
آزمون  رتبه بندي  طبق  همچنین  باشند.  مؤثر  استراتژیک  مدیریت  بر 
مدیریت  تعیین کننده ی  عوامل  تأثیر  رتبه هاي  میانگین  بین  فریدمن 
ریسک )محتوا، فعالیت، شرایط، پیامدها( با مدیریت استراتژیک تفاوت 
معناداري وجود دارد. درخشان )1392( در تحقیقی ویژگی های مطلوب 
قراردادهای باالدستی نفتی را بررسی کرد. وی پس از بررسی اجمالی 
امتیازنامه هاي رویتر و دارسی تا قراردادهاي  ایران از  قراردادهاي نفتی 
بیع متقابل، ویژگی هاي مطلوب قراردادهاي نفتی را بررسی کرد. ارزیابی 
قراردادهاي نفتی در یک دوره ی 14۰ ساله، از رویتر )1251( تاکنون، 
افزایش  به  معطوف  همواره  دولت ها  اصلی  توجه  که  می دهد  نشان 
درآمدهاي ارزي بوده است. درحالت کلی، اعمال حاکمیت و مالکیت 
بر منابع نفتی در قراردادها معموالً محل نزاع بین دولت ها و شرکت هاي 
منابع  بر  دولت ها  حاکمیت  بین الملل،  درحقوق  زیرا  است؛  نبوده  نفتی 
در   )139۰( خاصوان  رجبی  است.  شده  شناخته  به رسمیت  طبیعی 
مطالعه ای ریسک های استراتژیک در قراردادهای EPC در شرکت ملی 
نفت را بررسی کرد. برای قراردادها هفت نوع ریسک فنی، اقتصادی، 

مالی، بازرگانی، قراردادی، حقوقی و محیطی می توان برشمرد.
اسـتراتژیک  ریسـک های  مطالعـه ای  در   )2۰1۶( همـکاران  و  ادلـر1 
مربـوط بـه بخـش تحقیـق و توسـعه و قراردادهای تولیـد محصول جدید 
در وزارت دفـاع ایـاالت متحده ی امریکا را بررسـی کردند. نتایج نشـان 
داد کـه قراردادهـای دفاعی تولید محصول جدید ریسـک بسـیار زیادی 
را متحمـل می شـود. دانـگ و کانـگ2 )2۰1۶( در 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 بخش هـای داخلـی کشـور متفـاوت 
اسـت و در بخـش تولیـد گاز تأثیـرات بسـیار شـدیدتر اسـت. رینـور3 
)2۰1۶( در مطالعـه ای ریسـک های اسـتراتژیک فیلم هـای 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 انعطاف پذیری اسـتراتژیک 
عملیاتـی،  ریسـک  تحقیقـی  در   )2۰15( همـکاران4  و  لوئیـس  دارد. 
ارزیابـی  را  ابـزار  بهبـود  جامـع  طرح هـای  اسـتراتژیک  و  تاکتیکـی 
کردنـد. در ایـن تحقیـق تجزیـه و تحلیـل پایـه ی ریسـک اسـتراتژیک 
و تحلیـل ریسـک سیسـتماتیک عملیاتـی پاییـن بـه بـاال در شـرکت آب 
گـزارش گردیـد. حـوادث عملیاتـی، مواجهـه با مضـرات بالقـوه، همراه 
بـا اقدامـات کاهش دهنـده در محـل از جملـه ایـن خطـرات هسـتند و 
اهـداف شـرکت بـر پایـداری کسـب و کار، سـودآوری، کیفیـت آب، 
مقـدار آب، اختـالل در عرضـه اسـت. رنونگ5 و همـکاران )2۰15( در 
پژوهشـی مدیریـت اسـتراتژیک در پروژه هـای پیچیـده برون سـپاری را 

بررسـی کردنـد. در ایـن مطالعـه مدلی بـرای ارزیابی ریسـک های بالقوه 
و انتقـال بـه وضعیـت کسـب و کار ارائـه شـده کـه در آن روش هـا و 
ابـزار الزم بـرای مدیریـت پروژه های برون سـپاری بیان شـده اسـت. نابل 
و همـکاران۶ )2۰13( در مطالعـه ای ریسـک ها و فرصت هـای طراحـی 
و توسـعه ی منابـع انـرژی نواحـی دریایـی در قطـب شـمال را ارزیابـی 
کردنـد. نتایـج تحقیـق تعـدادی از فرصت هـا از جملـه بهبـود بهـره وری 
برنامه ریـزی و اطمینـان  بهتـر و شـیوه های  نظارتـی، خطـوط منطقـه ای 
بیشـتر ارزیابـی مبتنـی بـر پـروژه را بـرای سـهام داران صنعـت شناسـایی 

کرد.

3- روش شناسی تحقیق
ماهیت،  لحاظ  از  و  است  نوع کاربردی  از  لحاظ هدف  از  تحقیق  این 
توصیفی از نوع همبستگی است که به دنبال تشریح روابط بین پدیده ها 
و متغیرهاست. جامعه ی آماري تحقیق همه ی کارشناسان و متخصصان 
مدرک  با  ستادي  واحدهاي  رؤساي  و  کارشناسان  و  مدیران  شامل 
شامل  و  ایران  نفت  ملي  شرکت  در  شاغل  باالتر  و  لیسانس  تحصیلي 
3559 نفر است. با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران، از جامعه ی 

آماری پژوهش، نمونه ای به حجم 34۷ نفر انتخاب شد.
بـرای گـردآوری اطالعـات در ایـن تحقیـق از روش هـای کتابخانـه ای 
و مراجعـه بـه اسـناد اسـتفاده شـد و بـا اسـتفاده از پرسـش نامه داده هـا 
جمـع آوری شـده اند. در ایـن پژوهـش از پرسـش نامه ی محقـق سـاخته 
اسـتفاده شـد کـه شـامل ۶1 سـؤال بـوده اسـت. جهـت بررسـی روایـی 
پرسـش نامه از روایـی صـوری و محتوایـی اسـتفاده شـد. برای مشـخص 
کـردن پایایـی پرسـش نامه از ضریـب آلفـای کرونبـاخ اسـتفاده گردید. 
مقـدار ضریـب آلفای کرونبـاخ برای پرسـش نامه ی این تحقیق بیشـتر از 
۰/۷ شـده و بدیـن ترتیـب اعتبـار پرسـش نامه ها تأیید شـد. جهـت تجزیه 

و تحلیـل داده هـا از آمـار توصیفـی و اسـتنباطی اسـتفاده گردیـد.

4- مدل مفهومی تحقیق
شکل-2 مدل تحقیق را نشان می دهد. مدل این تحقیق برگرفته از تئوری 

مدل مفهومی تحقیق2
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144

TEFCEL ابراهیمی )2۰12( است.
بر اساس مدل تحقیق فرضیه های زیر در نظر گرفته شد:

4-1- فرضیه ی اصلی تحقیق
نفت خام  فروش  قراردادهای  در  نفت  بازار  استراتژیک  ریسک های 

تأثیری معنی دار دارد.

4-2- فرضیات فرعی تحقیق
تأثیری  نفت خام  فروش  قراردادهای  نفت در  بازار  فنی  ■  ریسک های 

معنی دار دارد.
نفت خام  فروش  قراردادهای  در  نفت  بازار  اقتصادی  ریسک های   ■

تأثیری معنی دار دارد.
تأثیری  نفت خام  فروش  قراردادهای  در  نفت  بازار  مالی  ■ ریسک های 

محیطیقراردادیبازرگانیمالیحقوقیاقتصادیفنینوع ریسک

۰/11۰/11۰/۰8۰/12۰/12۰/۰9۰/14آماره ی آزمون

۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰سطح معنی داری

جدول آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت برسی نرمال بودن متغیرها1

احتمال تعدادطبقه بندیفرضیه ها
نتیجه ی آزمونسطح معنی داریاحتمال آزمونمشاهدات

فرضیه ی اصلی
3115۰/33<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
3232۰/۶۷>گروه قبول

فرضیه ی اول
382۰/24<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
32۶5۰/۷۶>گروه قبول

فرضیه ی دوم
31۶3۰/4۷<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
3184۰/53>گروه قبول

فرضیه ی سوم
31۶2۰/4۷<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
3185۰/53>گروه قبول

فرضیه ی چهارم
31۶9۰/49<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰1
31۷8۰/51>گروه قبول

فرضیه ی پنجم
385۰/24<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
32۶2۰/۷۶>گروه قبول

فرضیه ی ششم
31۶4۰/4۷<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰8
3183۰/53>گروه قبول

فرضیه ی هفتم
3۷۶۰/22<=گروه رد

قبول فرضیه۰/5۰/۰۰۰
32۷1۰/۷8>گروه قبول

جدول آزمون باینومیال مربوط به فرضیه های پژوهش2



34 

معنی دار دارد.
نفت خام  فروش  قراردادهای  در  نفت  بازار  بازرگانی  ریسک های   ■

تأثیری معنی دار دارد.
نفت خام  فروش  قراردادهای  در  نفت  بازار  قراردادی  ریسک های   ■

تأثیری معنی دار دارد.

■ ریسک های محیطی بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام تأثیری 
معنی دار دارد.

■ ریسک های حقوقی بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام تأثیری 
معنی دار دارد.

5- تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون  از  تحقیق  متغیرهای  بودن  نرمال  بررسی  جهت 
کولموگروف-  اسمیرنوف )K-S( استفاده می شود. فرض های پژوهشی 

این آزمون به شرح زیر است:
H:    .توزیع نرمال است   Sig  ≥ ۰/۰5    
H1:    .توزیع نرمال نیست Sig > ۰/۰5      

ــطح  ــدار )س ــرای P- مق ــل ب ــدار حاص ــدول-1 و مق ــه ج ــه ب ــا توج ب
ــم کــه مشــاهدات  ــان 95%، می بینی ــی داری>  ۰/۰5( در ســطح اطمین معن
قویــاً فرضیــه صفــر )H0( را رد مي کننــد. بنابرایــن بــا اطمینــان %95 
ــروي  ــال پی ــع نرم ــق از توزی ــای تحقی ــه متغیره ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت
ــش از  ــای پژوه ــل فرضیه ه ــه و تحلی ــرای تجزی ــن ب ــد. بنابرای نمي کنن

معــادل ناپارامتــری آزمون هــا اســتفاده می شــود.
)باینومیال(  دوجمله اي  ناپارامتري  آزمون  از  فرضیه  این  بررسی  جهت 
استفاده می شود. در این آزمون هریک از عوامل تعداد پاسخ ها با مقداري 
کمتر از 4 )متوسط، کم، بسیار کم( با تعداد پاسخ ها با مقداري بیشتر از 
3 )زیاد، بسیار زیاد( ارائه کرده اند مقایسه مي شود. به عالوه با مقایسه ی 
نسبت تعداد افراد دو گروه )گروه بیشتر از 3 و گروه کمتر از 4( با مقدار 
کرده اند(  ارائه   3 از  بیشتر  یا   4 از  کمتر  پاسخي  افراد  درصد   5۰(  ۰/5
براي همه ی عوامل  این آزمون  یا رد مي گردد.  اثبات  نظر  فرض مورد 
انجام مي شود. در حقیقت در این آزمون بررسي مي شودکه آیا نسبت 
کساني که پاسخي بیشتر از 3 ارائه کرده اند با نسبت افرادي که پاسخي 
یا خیر؟ و در صورت عدم تساوي  برابر است  ارائه کرده اند  از 4  کمتر 
نتایج  جدول- 2  دارند.  بیشتري  نسبت  و  فراواني  گروه ها  از  کدامیک 
آزمون فرضیه ها را نشان می دهد. بدین ترتیب با توجه به نتایج جدول-2 

همه ی فرضیه های تحقیق تأیید شد.
نفت  بازار  استراتژیک  اولویت بندی ریسک های  این قسمت جهت  در 
می شود.  استفاده  فریدمن  آزمون  از  نفت خام  فروش  قراردادهای  در 

فرض های پژوهشی این آزمون به شرح زیر است:
■ Sig ≥ ۰/۰5  میان ریسک های استراتژیک بازار نفت تفاوت معنی دار 

H0 آماری وجود ندارد
■ Sig > ۰/۰5 میان ریسک های استراتژیک بازار نفت تفاوت معنی دار 

H1 آماری وجود دارد

نتایـج جـدول-4 نشـان می دهـد کـه سـطح معنـی داری کمتـر از ۰/۰5 
میـان  یعنـی  می گـردد.  رد  پژوهـش  صفـر  فرضیـه ی  بنابرایـن  اسـت؛ 
ریسـک های اسـتراتژیک بـازار نفـت تفـاوت معنـی دار آمـاری وجـود 

میانگین رتبه هاابعاد

34۷تعداد

43۶/14آماره ی کی دو

۶درجه ی آزادی

۰/۰۰۰سطح معنی داری

جدول آزمون فریدمن4

ریسک های استراتژیک بازار نفتردیف

ریسک حقوقی1

ریسک قراردادی2

ریسک فنی3

ریسک بازرگانی4

ریسک محیطی5

ریسک اقتصادی۶

ریسک مالی۷

اولویت بندی ریسک های استراتژیک بازار نفت5

میانگین رتبه هاابعاد

4/۷3ریسک فنی

3/2۰ریسک اقتصادی

5/25ریسک حقوقی

3/۰2ریسک مالی

5/۰9ریسک قراردادی

3/29ریسک محیطی

جدول رتبه های مربوط به آزمون فریدمن3
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دارد. البتـه آزمـون فریدمـن بـرای رتبه بنـدی عوامـل مناسـب نیسـت و 
تنهـا عوامـل بـه شـکل توصیفـی اولویت بنـدی شـدند )جـدول-5(.

نتیجه گیری
ریسک های  تحقیق  فرضیه های  آزمون  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
استراتژیک بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام تأثیری معنی دار 
ریسک های  اقتصادی،  ریسک های  فنی،  ریسک های  همچنین  دارد. 
ریسک های  قراردادی،  ریسک های  بازرگانی،  ریسک های  مالی، 
محیطی و حقوقی بازار نفت در قراردادهای فروش نفت خام نیز تأثیری 

بر  استراتژیک  تأثیر ریسک های  پاسخ دهندگان  نظر  از  دارند.  معنی دار 
قراردادهای فروش نفت خام زیاد بوده است.

نفت خام  فروش  قراردادهای  در  باید  که  گفت  می توان  بنابراین 
این  که  کرد  لحاظ  حتماً  را  نفت  بازار  استراتژیک  ریسک های 
فنی،  ریسک های  هستند:  مورد  هفت  شامل  استراتژیک  ریسک های 
ریسک های  بازرگانی،  ریسک های  مالی،  اقتصادی،  ریسک های 
قراردادی، ریسک های محیطی و ریسک های حقوقی. مدل این تحقیق 
برگرفته از تئوری TEFCEL ابراهیمی )139۰( است و نتایج آن با نتایج 

تحقیقات ایشان در یک راستاست.
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