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چكیده
( در پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ بر پایه کارهای قابلRM)عدم قطعیت و تصادفی بودن در چند بعدی بودن مدیریت ریسک
اعتماد مدیریتی برای نادیده گرفتن یا کاهش مغایرت ها برای مدیران پروژه برای فهم بهتر از سطح مدیریت ریسک به وسیله بلوغ در
.اندازه گیری مدیریت ریسک باید به طور موثر پیدا و اندازه گیری شود
این مقاله یک مدل سیستم کامل مدیریت،بر پایه تئوری علم سیستم و تحقیقات گذشته در مورد مدیریت پروژه در بلوغ مدیریت ریسک
ANP این سیستم که توسط روش شبکه تحلیلی.( را برای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ توضیح می دهدRMMS)ریسک
.پشتیبانی می شود برای اندازه گیری اثرات کلی مدیریت ریسک در مقابل فاکتورهای کلی ریسک به کار گرفته می شود
یک مطالعه موردی در انتها برای.ارزیابی و تکامل شامل می شود،( سه جز را شامل قابلیت هاRMMS) سیستم بلوغ مدیریت ریسک
.بررسی صحت و سقم امکان سنجی مدل سیستم مطرح شده است
فوریت،ANP،بلوغ،قابلیت های،مدیریت سازمانی،مدیریت فرآیند، مدیریت ریسک:واژگان كلیدی

Identify risk management in construction project
Abstract
The uncertainties and randomness in multi-dimensional risk management(RM)in large-scale
construction projects should be effectively detected and measured through reliable managerial procedures
to eliminate or reduce adverse consequences such as casualities and asset damages in advance.this paper
aims at an innovative technical solution for project managers to better understand the level of RM
practice by means of RM maturity measurment.Based on the theory of system science and previous
research into project management in the maturity of RM, this paper describes the prototype of an RM
Maturity System (RMMS) for large-scale construction projects.The system is underpinned by using the
Analytic Network Process (ANP) method in order to measure the overall effectiveness of RM against
major risk factors. The RMMS consists of three components to focus on capabilities, evaluation and
evolution in RM. A case study is given at the end to verify the feasibility of the system.
Keywords: Risk Management,Process Managemen,Organizational
Management,Capabilities,Maturity,ANP,Emergence
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 -1مقدمه
پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ مثل برج،فرودگاه و شبکه راه آهن دارای روابط پیچیده،تنوع ذینفعان ها و یکپارچگی مواد و تکنولوژی
هستندکه موجب عدم قطعیت در پروژه می شود و ریسک ها را وارد پروژه می کنند.
این موضوع همیشه به طور قابل توجهی مهم بوده است و اعضای اصلی مثل مشتری ها و طرفین قرار داد با توجه به رویکرد اثر مدیریت ریسک
در آن پروژه ها با هم رقابت می کنند.در این مقاله،یک روش برای اندازه گیری بلوغ مدیریت ریسک ) (RMدر پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ ارائه
شده است.بنابراین توسعه مدل بر پایه فاکتورهای اصلی ریسک مشخص شده است که به طور کلی ما را به سمت اثرات مضر و پیامدهای هزینه زا در
مدیریت پروژه ما را سوق می دهد.با توجه به توانایی توسعه در مدیریت ریسک پروژه  ،به طورکلی دو کانال وجود دارد  ،شامل پیشرفت فوری و قابلیت
پیشرفت به وجود آمده.از آنجایی که استفاده اصلی از مدل بلوغ در مدیریت پروژه  ICTمی باشد،این موضوع به طور گسترده به عنوان یک رویکرد موثر
برای پیشرفت فوری از قابلیت توسعه در فیلدهای متفاوت در بخش های مدیریت پروژه و مدیریت ریسک که یک جزء اساسی از مدیریت پروژه است
استفاده شده است.که همچنین بیشتر و بیشتر بر روی مدل های بلوغ مشخص مورد توجه قرار گرفته است. [2-8] .تمام این مطالعات مقدماتی به
صورت تئوری بر بلوغ مدیریت ریسک برای تسهیل مدیریت پروژه برای فهم بهتر وضعیت قابلیت های سازمان در مدیریت ریسک آغاز شده است و این
موضوع سازمان ها را برای انجام فعالیت های همکاری در هر دو ناحیه ی مدیریتی و اجرایی برای بهبود فعالیت های مدیریت ریسک با توجه به
استراتژی ها و هدف های سازمان کمک می کند .
اگرچه ارزش تئوری بلوغ مدیریت ریسک در میان محققان در سراسر جهان اثبات شده است،اما سوال این است که چگونه یک مدل بلوغ مدیریت
ریسک ساخته و طراحی شود تا ارزیابی و بهبود فرآیندهایی که تحت بحث ما هستند را در بر بگیرند.بر پایه یک دید کلی،این مقاله بر یک رویکرد
سیستماتیک برای بلوغ مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ متمرکز می شود؛برای کمک به سازمان ها برای بهبود بخشیدن به قابلیت
های مدیریت ریسک در خودشان،این رویکرد جدید از طریق تحلیل ساختار توانایی ها و طراحی ارزیابی و فرآیندهای ارزیابی که توسط تئوری مهندسی
سیستم پی ریزی شده است توضیح داده می شود.
 -2مرور ادبیات و پیشینه
 -1-2رویه ی مدیریت ریسک
فرآیند مدیریت ریسک در مدیریت پروژه به طور گسترده ای در سازمانها و موسسات در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است.برای
مثال،موسسه مدیریت پروژه ) ، [1] (PMIسازمان قبلی دولت بازرگانی) ، [8] (OGCسازمان بین المللی استاندارد سازی) ، [9] (ISOموسسه
مدیریت ریسک ) [11] (IRMو خزانه داری] ، [11تمام آنها استانداردهای خود را برای فرآیند مدیریت ریسک به چاپ رسانده اند.با توجه به مقایسه ی
فرآیندهای مدیریت ریسک در میان آن استانداردها (مشاهده جدول  ،) 1این موضوع یافت شده است که شباهت هایی بین آن فرآیندهای داده شده
وجود دارد،هرچند خواص فرآیندهای مدیریت ریسک اجباری است و در استانداردهای متفاوت  ،تفاوت دارند.بر پایه یک مطالعه مقایسه ای انجام شده در
جدول ، 1فرآیندهای رایج مدیریت ریسک می توانند برای استفاده در برنامه های مدیریت ریسک،مشخصات ریسک،تحلیل ریسک و ارزیابی آن،واکنش
ریسک،کنترل ریسک و گزارش دهی مدیریت ریسک توضیح داده شوند.
جدول  -1خالصه ای از فرآیندهای كلی مدیریت ریسک در حالت مقایسه ای
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با توجه به این خالصه ،رویه کلی مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ بر پایه ی مشاهدات و تجربیات طوالنی مدت نویسندگان
در هر دو تحقیقات آکادمیک و اجرایی حرفه ای معرفی شده است و در شکل  1این شش فرآیند و روابط آنها به نمایش در آمده است.در میان این
ف رآیندها  ،برنامه ریزی مدیریت ریسک نقطه شروع از کل کار مدیریت ریسک است؛ این موضوع به طور کلی برای تنظیم و ترفیع کردن چهار فرآیند
متوالی در هسته چرخه مدیریت ریسک برای سوق دادن به سمت جلو برای سیستم مدیریت خود بهبود بخشی محور در تمام جریان توسعه از شروع
پروژه شامل طراحی و ساخت تا اتمام پروژه مفید است.گزارش دهی مدیریت ریسک نقطه پایان از کل رویه ی مدیریت ریسک است،و این موضوع جایز
است که مدیریت ریسک را با خروجی های معمول با توجه به نقاط کنترل ریسک از پیش تعریف شده خالصه کنیم و به طور کل این موضوع سازمان ها
را درج هت دریافتن موقعیت های فعلی و اندازه های مشابه در اجرای مدیریت ریسک در سازمانشان کمک می کند.رویه ی مدیریت ریسک که در شکل
 1خالصه شده است یک سیستم نرمال مدیریت ریسک را نشان می دهد که می تواند توسط برنامه ریزی مدیریت ریسک شروع شود و توسط گزارش
دهی مدیریت ریسک با توجه به نه تنها اثرات واضح آن بلکه بهبودهای مهم در میان موتور فرآیند سوق به سمت جلوی آن برای تکمیل کردن هسته ی
چرخه ی مدیریت ریسک در مراحل متفاوت از توسعه پروژه ساخت و ساز برای به تدریج کاهش دادن عدم قطعیت ها و اثرات مضر آن به کار گرفته
شود.
با یک مرور کلی بر رویه ی مدیریت پروژه یک سوال کلیدی درباره ی کیفیت مدیریت ریسک بر پایه ی این فرآیندهای یکپارچه با توجه به هدف
های کلی مدیریت ریسک مطرح می شود و بنابراین این موضوع مهم است که از اندازه گیری های موثر مثل مدل بلوغ مدیریت ریسک برای برقراری
ارتباط با موضوع کیفیت را به طورگسترده به کار نبریم.
 -2-2بلوغ مدیریت ریسک
در دهه ی گذشته تحقیقات و همچنین مدل های کاربردی برای اجرا در زمینه ی بلوغ مدیریت ریسک افزایش یافته است.به طور کلی مالحظه
می شود که مدل های بلوغ مدیریت ریسک می تواند به طور موثر سازمانها را برای د رک سطوح از اجرای حاضر در بیان قابلیت های آنها در مدیریت
ریسک،مثل طول آنها و ضعف ها در مقابل اجرای آینده ی مدیریت ریسک  ،برای انجام دادن فعالیت هایی برای بهبود کارکرد مدیریت ریسک کمک
کند.
در تحقیقات توسعه ای اخیر در محیط بلوغ مدیریت ریسک،جدول  2از چهار نمایشگر مدل های بلوغ مدیریت ریسک،شامل مدل [8] OGC
برای اجرای عمومی مدیریت ریسک در سراسر بخش ها [2] MMGRseg،برای بخش  [4] RM-CMMI، ICTبرای بخش تولید و [3] RM3
برای بخش ساخت خالصه ای ارائه می دهد.این خالصه خواصی که استفاده می شود در نصب آن مدل ها و سطوح بلوغ که می تواند مشتق گرفته شود
از استفاده کردن آن مدل ها در اجرای مدیریت ریسک را پوشش می دهد.برای مثال،برای بلوغ مدیریت ریسک در شرکت های ساخت [3] Zue et al
.با نگاهی بر هشت مدل از مدل های بلوغ مدیریت ریسک در بیان موضوعات مرتبط شامل سیستم،فرآیند،منابع انسانی و فرهنگ؛ این موضوع دریافت
می شود که این هشت مدل یک مدل قابلیت بلوغ مدیریت ریسک که شامل پنج مشخصه در چهار سطح بلوغ است را توسعه داده است (.جدول  2را
مشاهده کنید) و این مدل توسط یک مطالعه تجربی توسط خبرگان در سازمانهای ساختمانی متفاوت تایید شده است.این خالصه تحقیق و اجرای حاضر
در محیط بلوغ مدیریت ریسک را به همراه بازخوردهای قابل اعتماد در مورد پروژه های ساختمانی بیان می کند.
هرچند دو محدودیت در تحقیق حاضر و توسعه ی آن وجود دارد.مورد اول در مورد روش شناسی مدیریت ریسک است.این مورد این موضوع را
بیان می دارد که اگرچه روش مدیریت فرآیند محور اکثرا خود را با مدل های بلوغ مدیریت ریسک تطبیق داده است ولی هیچ مثال خوب مشخصی در
بیان استفاده از روش مهندسی سیستم برای برقراری ارتباط با موقعیت پیچیده از مدیریت ریسک را بیان نمی دارد.برای مثال ،هیچ مدل بلوغ مدیریت
ریسک برای پروژه ها ی ساختمانی با مقیاس بزرگ وجود ندارد.
مورد دوم درباره ی جزییات بلوغ مدیریت ریسک است که این موضوع را بیان می دارد که اگرچه ارزیابی مدل های بلوغ محور مدیریت ریسک
ساخته شده است،ولی یک کمبود در عمق توضیح درباره ی مسائل ریسک توسط استفاده از یک ساختار سیستماتیک با توجه به قابلیت های مدیریت
ریسک وجود دارد.مثل فاکتورهای بلوغ،پیشرفت بلوغ و غیره.به عالوه،یک کمبود از ارتباطات دینامیکی از مدیریت ریسک برای تمام گروه های سازگار در
هزینه،زمان وکیفیت در مدیریت پروژه ساختمانی به خصوص پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ وجود دارد.
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جدول -2خالصه ای از مدل های بلوغ ریسک اخیر
مدل بلوغ مدیریت ریسک

]OGC’S MODEL[18

]MMGRseg[2

]RM-CMMI[4

]RM3[3

سطح بلوغ

مشخصات
موقعیت سازمانی

ابتدایی

ذینفعان هدف های سازمانی

قابل تکرار

درگیری

تعریف شده

ساختار پشتیبانی

مدیریت شده

نقش ها و مسئولیت ها

بهینه شده

نشان دهنده های هشدار سریع

-

گزارش دهی

-

چرخه مدور

-

بهبود مداوم

-

موقعیت تعریف

ابتدایی

تحلیل و ارزیابی ریسک

شناخته شده

رفتار ریسک

استاندارد شده

قبول ریسک

مدیریت شده

ارتباطات ریسک

بهینه شده

کنترل و تحلیل ریسک بحرانی

-

فرهنگ

ناتمام

فرآیند RSKM

انجام شده

تجربه

مدیریت شده

عملیات

تعریف شده

قابلیت های مدیریت و رهبری در روابط برای
ریسک

ابتدایی

فرهنگ مدیریت ریسک سازمانی

قابل تکرار

توانایی برای معرفی ریسک ها

مدیریت شده

توانایی برای تحلیل ریسک ها

بهینه شده

توسعه و کاربرد استاندارد سازی در فرآیند
مدیریت ریسک

-

تمام این محدودیت ها با استفاده از مطالعات موردی بر روی مسائل جزیی و هزینه های آنها با توجه به مدیریت ریسک در چندین پروژه های
ساختمانی اصلی در سراسر جهان در ادامه مرور خواهد شد و در آخر یک نیاز مبرم برای تحقیق در این چهارچوب از سیستم بلوغ مدیریت
ریسک) (RMMSبرای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ توسط تلفیق های تئوری مهندسی سیستم معرفی خواهد شد.
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شكل -1دستورالعمل عمومی مدیریت ریسک برای پروژه های ساختمانی
 RMMS -3برای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ
 -1-3معماری سیستم
با توجه به مرور ادبیات و درس های گذشته از مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی اصلی ،این فرض در نظر گرفته شده است که RMMS
باید دارای سه جزء باشد شامل قابلیت ها،ارزیابی و تکامل(تحول).این جزءها بر هم تاثیر می گذارند و به طور متقابل از هم اثر می پذیرند از یکی به یکی
دیگر در کنار آن در تمام فرآیندهای توسعه پروژه.این طبیعت دینامیک نیاز دارد تمام تیم های مدیریت پروژه را برای جمع کردن تجربه ها از مدیریت
فرآیند ریسک محور ( )RPMو مدیریت سازمان( ) OMدر رابطه با اثرات متقابل بعدی در میان فاکتورهای ریسک با هر دو محیط های داخلی و
خارجی از پروژه های آنها.برای بهبود بخشیدن به قابلیت های مدیریت ریسک به طور مداوم توسط تیم های مدیریت پروژه در بیان مزیت های رقابتی
طوالنی مدت آنها  ،این جزءها باید به طور موثر یک  RMMSرا با رابطه های بهینه شده در میان جزییات سیستم برای تولید بیشتر متمرکز موثر
پشتیبانی کند.
بر پایه این مالحظات ،شکل  2یک چاچوب از  RMMSبرای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ را نشان می دهد.این چارچوب یک چارچوب
ایستا است.هرچند این تکامل را وقتی که اثرات متقابل داخلی و خارجی اتفاق می افتد رخ خواهد داد.با توجه به پیوند طبیعی بین مدیریت پروژه و
تئوری فوریت ]، [12-14این یک فرآیند مهم است از تکامل سیستم در بلوغ مدیریت ریسک در بیان قابلیت های رشد در مقابل اتفاقات ریسک و تطبیق
برای تغییرات برای اتفاقات فوریت می تواند برای توضیح مکانیسم از تکامل  RMMSاستفاده شود.
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شكل-2یک چارچوب از  RMMSبرای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ
از این نقطه نظر،این مقاله بر اینکه چگونه یک فرآیند تکاملی از  RMMSمی تواند سرانجام کمک کند به تیم های مدیریت پروژه برای بهبود
بخشیدن کارکرد خودشان به طور مداوم در اجرای مدیریت ریسک در مقابل رشد و بلوغ قابلیت ها را متمرکز می شود.
 -2-3تكامل سیستم
با توجه به مطالعه اخیر در تطابق با امور فوریت ]،[12تطابق سازمان ها می تواند وق تی به طور متقابل اثر می گذارند با محیط های خارجی که
مشتق می شوند از مکانیسم های داخلی و المان های کلیدی به طور مداوم مقاوم تر می شود ؛ در ضمن ،اثر مقیاس (موارد بهترین اجرا را تشخیص می
دهد)و ساختار اثر(ساختار قابلیت ها را بهبود می دهد) می تواند قابلیت های ف وریت سیستم که تکرار می شود را موجب شود و این قابلیت ها در هر
محیط کلیدی بدون وقفه در سطوح بلوغ مختلف بهبود بخشیده خواهد شد.بر پایه این اصول یک مدل فوریت مفهومی از تکامل قابلیت های مدیریت
ریسک در شکل  3برای پشتیبانی از توضیحات بعدی از  RMMSنشان داده شده است.
شکل  3مکانیسم تکامل داخلی از قابلیت های  OMدر محیط کلی مدیریت پروژه را نشان می دهد.فاکتورهای کلیدی در این مدل قابلیت های
فوریت مدیریت ریسک هستند که الزام ها را به وجود می آورند،که می تواند توسط تیم های مدیریت پروژه که دارای روابط غیرخطی بین محیط های
کلیدی در مکانیسم داخلی سازمانی هستند کنترل شوند ،که یک نقش مهم برای ایجاد فوریت بازی می کند .بنابراین این مطالعه قصد دارد تا مقیاس و
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ساختار قابلیت موجود را ارزیابی کند و اثرات مثبت و منفی که توسط هر محیط کلیدی فوریت تولید می شوند را آنالیز کند یک برنامه برای بهبود و
نگهداری برای ترفیع دادن فوریت در اجرای مدیریت ریسک را به وجود آورد.
 -4ساختار قابلیت ها
همانگونه که در قسمت  3-1توضیح داده شد ،ساختار  RMMSتوسط دو نوع از قابلیت های مدیریت،شامل قابلیت  RPMو قابلیت OM
پشتیبانی می شود.تحلیل آینده بیان جنبه های مختلف در استفاده از  RMMSو تحقیق قبلی ] [11این موضوع دریافت می شود که اثرات یک
 RMMSمی تواند از هر دو بعد افقی و عمودی آزمایش شود.
 -1-4تقسیم افقی
عالوه بر قابلیت های مدیریت فرآیند در مدیریت ریسک(شکل  1را مشاهده کنید)،که در سازمان ها که نشان داده شده است باید توسط تیم های
مدیریت پروژه باید با تغییراتی که با محیط خارجی دارند مطابقت داده شوند و قابلیت تطابق می تواند در جنبه های متفاوت مثل ساختار سازمان،منابع
انسانی و فرهنگ سازمان اثر متقابل داشته باشد.این قابلیت ها به عنوان قابلیت های ،OMکه سازمان ها قادر می سازد که پاسخ زمانی بسازد برای عدم
قطعیت ها و تغییرات از هر دو محیط داخلی و خارجی توضیح داده شده است.در باالی تمام این اصول،قابلیت های مدیریت ریسک در مدیریت پروژه
است که هر دو محیط در ابعاد افقی برای پوشش قابلیت های  OMو قابلیت های  RPMرا شامل می شود.به عالوه  ،این دو مجموعه از مدیریت ریسک
قابلیت ها را به هم ربط می دهد به طور کلی با یکدیگر در موقعیت های دینامیک در محیط پروژه پشتیبانی می کند و اثر متقابل می گذارد .در کنار هر
مجموعه از قابلیت ها ،سطوح مختلف از جنبه های مدیریت مثل برنامه ریزی ،نتایج و مطالعات موردی که جلوتر در شکل ،4و هر سطح نشان داده شده
اند وجود دارد .چندین محیط کلیدی را شامل می شود و توسط فعالیت های مرتبط پشتیبانی می شود و هدف هر محیط کلیدی این است که مدارک
قابل قبول مدیریت را ارزیابی کند.
 -1-1-4قابلیت های RPM
در این مطالعه قابلیت های  RPMاز  RMMSتقسیم شده است به  6گروه با توجه به  6فرآیند مدیریت ریسک (شکل  1را مشاهده کنید)و
 21فعالیت (.جدول  3را مشاهده کنید).برای تسهیل کردن تطابق این تعریف و رویکرد آن در مدیریت پروژه های ساختمانی در ابعاد بزرگ،جدول 3
برای هر فعالیت یک توضیح جزیی با توجه به استانداردها و مدارک مطابق ارائه می دهد.مثل مدارک مدیریت ریسک قابل قبول ،برای ارزیابی عملکرد.
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شكل -3مدل رشد قابلیت های مدیریت ریسک
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 -2-1-4قابلیت هایOM
به طور کلی،قابلیت های  OMروابط متقابل با قابلیت های  RPMدارند. [16،13].برای مثال قابلیت های  OMپایه ی قابلیت های RPM
هستند و محیط قابلیت های  OMمی تواند به طور مثبت رشد قابلیت های  RPMرا افزایش دهد .ضمنا رشد قابلیت های  RPMمی تواند قابلیت
های  OMرا باال ببرد .این رابطه جلوتر در شکل  1نشان داده شده است .بر پایه این رابطه جدول  4جلوتر یازده فعالیت کلیدی را در چهار محیط OM
با توجه به نیاز برای قابلیت ها بهبود یافته برای  RMMSرا توضیح می دهد.این توضیح انعکاس مشخصات مدیریت ریسک را در پروژه های ساختمانی
با ابعاد بزرگ نشان می دهد و تاثیر اثرات متقابل بین  OMو  RPMرا با توجه به رشد قابلیت های  RPMدر یک  RMMSافزایش می دهد.
 -2-4تقسیم عمودی
از نمای عمودی  ،قابلیت های مدیریت ریسک معنای مهمی برای اندازه گیری سطوح بلوغ دارد.بر پایه ی مدل بلوغ مدیریت پروژه سازمانPMI
( ، [18])opm3بلوغ مدیریت ریسک در جنبه های متفاوت  ،شامل استاندارد سازی،اندازه گیری ،کنترل و بهبود مداوم اندازه گیری شده است ،که
سطوح متفاوت از اجرای مدیریت ریسک را تنظیم می کند که با توجه به ارزیابی بلوغ .همانگونه که هر سطح مشخصات خاص خود را دارد،این مهم و
مفید است که یک تعریف مناسب ارائه دهیم برای هر جنبه از آن در بیان سطح آن بلوغ مدیریت ریسک برای قادرسازی فعالیت های سازمان در ارزیابی
و بهبود قابلیت های مدیریت ریسک در سازمان ها.

شكل -4سطوح افقی از قابلیت های مدیریت ریسک

اگرچه باالترین سطح از بلوغ مدیریت ریسک به طور کلی بر پایه ی دستیابی به سطح پایین تر است،اما یک سلسله مراتب محکم در این چهار
گروه وجود ندارد.بنابراین بلوغ طبقه بندی شده است به چهار سطح برای نیاز به داشتن بازخورد برای اندازه های مرتبط مربوط به چهار جنبه با توجه به
آنها برای اطمینان از داشتن یک مدیریت ریسک موثر در توسعه پروژه.
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جدول  -3فعالیت ها و محیط های كلیدی از تحلیل قابلیت های RPM
محیط های فرآیند

برنامه ریزی مدیریت ریسک

استاندارد/مستندسازی

فعالیت
تحلیل و جمع آوری اطالعات پروژه

مستندسازی فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک

امکان سنجی از تحلیل مدیریت ریسک

مستندسازی فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک

انتخاب فرآیند اجرا،ابزار،تکنیک ها و مدیریت ریسک مناسب

مستندسازی فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک
مستندسازی فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک

تعریف سازمان و اعضای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک چارت سازمانی نقشه ذینفعان
سازمان

مستندسازی برنامه ریزی مدیریت ریسک

اسناد برنامه ریزی مدیریت ریسک
برنامه ریزی مدیریت ریسک پروژه

ورودی فرآیند شناسایی ریسک
شناسایی ریسک

برنامه ساختار شکست کار پروژه
اسناد شناسایی

استفاده و انتخاب روش ها

ثبت ریسک

توضیح ریسک ساختار بندی شده

تحلیل و ارزیابی ریسک

ثبت ریسک

نتایج شناسایی ریسک

ثبت ریسک

جمع آوری داده های ریسک

به روزرسانی ثبت ریسک

انتخاب روش ها و استفاده از نتایج تحلیل ریسک
ورودی فرآیند پاسخ ریسک
پاسخ ریسک فرمول ها و اجرا اندازه گیری می شود

پاسخ ریسک

کنترل ریسک

شناسایی ریسک های باقیمانده و سپس ریسک تولیدشده
ثبت کردن پاسخ ریسک

به روز رسانی ثبت ریسک(اندازه های
پاسخ،پیشرفت پاسخ،افراد مسئول و غیره)

ورودی کنترل ریسک

به روزرسانی ثبت ریسک(افزایش حالت
ریسک،ریسک های جدید)

انتخاب روش ها و استفاده از نتایج کنترل ریسک
گزارش مدیریت ریسک

خالصه استاندارد مدیریت ریسک سازمانی و تجربه مدیریت
ریسک

گزارش مدیریت ریسک

تقسیم اسناد

قالب های مدیریت دانش سازمانی

این موضوع از این مطالعه یافت شده است که قابلیت های مدیریت ریسک در هر سطح بازخوردی برای یکپارچگی و اثر متقابل در محیط های
کلیدی در یک سطح پایین تر دارند؛به عالوه ،بلوغ مدیریت ریسک در سازمان ها می تواند برای رشد بر پایه ی اتفاقات فوریت توضیح داده شود ،اما هیچ
دلیلی برای امکان سازمان ها برای بدست آوردن اتوماتیک سطح باالی بلوغ مدیریت ریسک بدون اینکه تدریجی پرورش و رشد یابند وجود ندارد.

جدول  -4فعالیت ها و محیط های فرآیند از قابلیت های OM
محیط های سازمانی
پشتیبانی ساختار سازمان

استاندارد/مستند سازی

فعالیت
ایجاد سازمان مدیریت ریسک

ساختار سازمانی پروژه

آیین نامه سازمان،پشتیبانی از مدیریت ریسک توسط
سیستم

برنامه مدیریت پروژه یا سیستم مدیریت ریسک پروژه
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مدیریت ذینفعان

پشتیبانی توسط مدیران رده دوم

رهبران در اجرای مدیریت ریسک ساختار سازمانی
پروژه

تحلیل و شناسایی ذینفعان

نقشه ذینفعان
دارای بازتاب در نظام نامه مدیریت پروژه

پیوستگی ذینفعان

ثبت مالقات های ارتباطات عمومی

همکاری و تعدیل ریسک از هر پروژه در فرآیند مدیریت
توسط مدیران

مجموعه مدیریت ریسک پروژه

مدیریت ریسک با مدیریت پروژه و پرتفولیو مدیریت ترکیب
می شود
چرخه فرآیند مدیریت ریسک

گزارش ریسک
ثبت ارتباطات
برنامه ریزی مدیریت ریسک
پروژه و پرتفولیو
نظامنامه مدیریت
برنامه ریزی مدیریت ریسک
پروژه و پرتفولیو

اجرا

نظامنامه مدیریت

دانش مدیریت ریسک،آموزش مهارت ها
پشتیبانی فرهنگی مدیریت
ریسک

ثبت ریسک

شناسایی ارزش مدیریت ریسک
دانش و تجربه مدیریت ریسک

برنامه آموزش اجباری
گزارش مدیریت ریسک
سازمان دانش

خالصه و تقسیم کردن

چارچوب مدیریت

 -5ارزیابی سیستم
تطبیق یک  RMMSعبارت است از پیشرفت موثر رشد قابلیت های  RMدر سازمان ها.این برای ارزیابی محیط های کلیدی الزم است  ،که
وضعیت موجود از قابلیت های مدیریت ریسک در یک سازمان را نشان می دهند و این یافت شده است که وضعیت از محیط های کلیدی توسط 2
مشخصه ی زیر نشان داده شده می شود اولین آن این است که تاثیر درجه یا وزن از محیط های کلیدی بر روی کل سیستم در چند مرحله مشخص
شود و دومین آن این است وضعیت امتیاز آن در چند مرحله مشخص شود.دلیل آنکه چرا هر دوی این مشخصات بر مرحله پایه ی اندازه گیری یا ارزیابی
تاکید می کند این است که تمام آن مش خصات از یک سیستم باز از راه های متفاوت با درجه ی متفاوت وقتی درگیر می شوند در طول مراحل در
توسعه پروژه می تواند دگرگون کند.بر پایه ی اصول داده شده در  ، [18] OPM3یک سیستم ارزیابی با یک فرآیند ارزیابی دو مرحله ای در این تحقیق
توسعه یافته است .سیستم ارزیابی همبستگی بین قابلیت های متفاوت مدیریت ریسک را در نظر می گیرد و به کار می گیرد یک فرآیند ارزیابی وزن
محور ،که جا می دهد یک مدل فرآیند آنالیز شبکه ای را ()ANPرا در خود جای دهد (.شکل  8را مشاهده کنید ) .در راستای ارزیابی امتیاز (شکل
)6که فرآیندی از ارزیابی سیس تم با پشتیبانی از آنالیز ارزیابی سیستم را نشان می دهد.با توجه به اینکه چه چیزی در  [18] OMP3داده شده است ،
ارزیابی سیستم با یک ساختار بهبود قابلیت ها برای مدیریت ریسک هدایت شده است  ،به عالوه  ،برای جمع آوری داده ها برای ارزیابی از پرسشنامه
استفاده شده است.
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شكل  -5روابط بین  OMو RPM
 -1-5تقسیم عمودی
سیستم ارزیابی برای ارزیابی موثر  RMMSبا استفاده از یک رویکرد خالقانه بر پایه یک مجموعه از فاکتورهای موثر قابل اعتماد،که در این مقاله
از آنها با عنوان شاخص ها یاد شده است طراحی شده است ،که به محیط های کلیدی از مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ (جدول
 )1وابسته است که تمام آن فاک تورهای کلیدی را که ارزیابی برای آنها طراحی شده است برای در نظر گرفتن آنها در این تحقیق را توضیح می دهد  .با
توجه به رابطه ی بین شاخص ها ،این مطالعه جمع آوری شده است برای در نظر گرفتن رابطه ها و تقابل های تمام محیط های کلیدی مشخص شده در
کل نقشه ی روابط همان گونه که نمایش داده شده است(.شکل ) 3اگرچه تعداد زیادی روش برای مشخص کردن وزن فاکتورهای ارزیابی یا شاخص ها
وجود دارد ،اما بیشتر آنها وجود رابطه ی غیرخطی و تقابل ها را بین شاخص های جفت شده در نظر نگرفته اند.
بنابراین  ،روش  ANPکه یک روش پیشرفته تصمیم گیری چند معیاره است که برای برطرف کردن این ضعف ها انتخاب شده است .برای
استفاده از ابزار ارزیابی وزن محیط کلیدی و نرم افزار فوق العاده تصمیم گیری برای راحت تر کردن کاربرد آن استفاده شده است .
سیستم شاخص ها (جدول  1را مشاهده کنید )در نرم افزار فوق العاده تصمیم گیری برای تنظیم شبکه ی رابطه ی بین آنها وارد شده است.مدل
 ANPبرای ارزیابی سیستم از یک  RMMSکه در شکل  8نمایش داده شده است استفاده کرده است.در این مدل  ،هر شاخص از قابلیت های  OMبر
قابلیت های  RPMاثر می گذارد  ،و شاخص قابلیت های  RPMهمچنین می تواند بر ارزیابی قابلیت های  OMاثر بگذارد  .جزییات از استفاده از مدل
 ANPدر قسمت  3توضیح داده شده است .
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شكل  -6فرآیند ارزیابی سیستم توسط تحلیل تكامل
 -2-5تقسیم عمودی
عالوه بر وزن دهی به شاخص ها ،ه دف از ارزیابی امتیاز محیط کلیدی این است که وضعیت قابلیت هایی از  RPMدر مراحل مختلف از مدیریت
ریسک ( )RMرا مشخص کند.بر پایه ی ، [18] OPM3امتیاز ارزیابی جمع آوری شده توسط استفاده از اجرای پرسشنامه برای گرفتن امتیاز از هر
محیط کلیدی در  RPMو ، OMاز مقیاس طیف لیکرت استفاده شده است در پرسشنامه برای ارزیابی بهترین اجرا در مدیریت ریسک (.)RM
دو بهبود در این ارزیابی سیستم در مقایسه با  [18] OPM3وجود دارد.اولین آن این است که سیستم ارزیابی تمام فرآیندهای مدیریت ریسک را
پوشش می دهد و دومین آن این است که سیستم ارزیابی چهار محیط کلیدی را در  OMمعرفی می کند که به طور موثر قابلیت های  RPMرا ارتقا
می دهد.این بهبود ها مجبور می کند  RMMSرا مجبور می کند که بیشتر به هدف های مشخص مدیریت ریسک ( )RMدر پروژه های ساختمانی
تمرکز کند.
جدول  -5محیط های كلیدی كه توسط سیستم ارزیابی پوشش داده شده است.
هدف

الیه معیار

شاخص ها
برنامه ریزی مدیریت ریسکRPM1
شناسایی ریسکRPM2

قابلیت های مدیریت فرآیند ریسک()RPM

ارزیابی و تحلیل ریسکRPM3
پاسخ ریسکRPM4
کنترل ریسکRPM1

بلوغ مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی با
ابعاد بزرگ

گزارش مدیریت ریسکRPM6
پشتیبانی ساختار سازمانOM1
قابلیت های مدیریت سازمان()OM

مدیریت ذینفعان OM2
برنامه مدیریت ریسک OM3
پشتیبانی فرهنگی مدیریت ریسک OM4

 -6ارزیابی سیستم
سازمان ها یک برای متقاعد کردن نیازمند حس باالی رقابتی در توسعه تجارت می باشند .از این نقطه نظر،محیط های مدیریت کلیدی ،
همانگونه که در قسمت  1توضیح داده شد  ،که ممکن است هر دو اثرات مثبت و منفی را بر رشد ادامه دار از قابلیت های مدیریت ریسک ( )RMدر
مقابل بلوغ ایجاد کنند که نه تنها باید معرفی شود بلکه در  RMMSارزیابی شود .برای تیم های مدیریت پروژه ساختمانی ،آن محیط های مدیریت
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ریسک ( ) RMکلیدی شناخته شده مهم هستند برای کنترل فعال از میان برنامه های بهبود عملکرد برای کاهش اثرات منفی و درضمن برای افزایش
اثرات مثبت به کار می روند.
 -1-6نمودار پخش شدن
برای ارزیابی وزن ها و امتیازها در مقابل سطح قابلیت های مدیریت ریسک ( )RMبازخورد شده در محیط های مدیریت کلیدی همانگونه که در
قسمت  1توضیح داده شده  ،نمودار پخش شدن چهار بعدی که در شکل  9نمایش داده شده است  ،می تواند برای توضیح  ،با عالمت های کمی استفاده
شود ،به عنوان مثال  ،وزن ها و امتیاز ها  ،چهار سطح بلوغ متفاوت از قابلیت های  RPMهستند .
همانگونه که در شکل  9نشان داده شده است  ،محور  Xها امتیازها را از محیط های کلیدی توضیح می دهد و محور Yها وزن هر محیط کلیدی
را نشان می دهد.

شكل  -7هبستگی شاخص ها
این شکل برای توضیح موقعیت هر محیط کلیدی در نمودار پخش شدن با توجه به زوج داده شده وزن امتیاز استفاده شده است.به طور
مشابه،یک نمودار پخش شدن برای ارزیابی قابلیت های  OMمی تواند مشتق گرفته شود.نقاط اصلی از محورها باید نیازمندی های زیر را رعایت کنند:


نقطه اصل ی در محور امتیاز میانگین امتیاز از هر محیط کلیدی در مقابل سطح بلوغ  RPMاست.برای مثال ،اگر امتیاز میانگین از محیط
کلیدی از قابلیت های  RPMدر سطح استاندارد  8هست ،سپس نقطه اصلی از محور امتیاز  81است.



نقطه اصلی از محور وزن  ،وزن کلی است از تمام محیط های کلیدی می باشدکه تقسیم شده است  .برای مثال  ،اگر وزن کلی از تمام محیط
های کلیدی  1است  ،سپس نقطه اصلی از محور وزن  1,1است،به طور مثال  1.تقسیم شده است توسط .11این موضوع این قضاوت را
مجبور می سازد که سطح بلوغ از یک محیط کلیدی زیر سطح میانگین است .برای یک محیط کلیدی که سطح بلوغ آن زیر سطح میانگین
است ،قضاوت ضعف های کلی در مدیریت ریسک () RMرا نشان دهد  ،بنابراین  ،تیم مدیریت پروژه می تواند برای پیشگیری از اثرات منفی
در مقابل رشد قابلیت های مدیریت ریسک ( )RMآگاه شود.

با استفاده از شکل  ،9وزن هر محیط کلیدی ( )Wiاز میان ارزیابی وزن محیط کلیدی می تواند داده شود (قسمت  1-1را مشاهده کنید)،و امتیاز
سطح بلوغ از هر محیط کلیدی ( )Giاز میان ارزیابی امتیاز محیط کلیدی می تواند داده شود (قسمت  1-2را مشاهده کنید).بر پایه این ارزیابی ها
،امتیاز های سطح بلوغ از قابلیت های  )Gs( RPMو قابلیت های  )GE( OMمی تواند سپس مشتق گرفته شود ،و این امتیازهای سطح بلوغ سرانجام
می تواند برای محاسبه ی امتیاز کلی از سطح بلوغ مدیریت ریسک ( )Gاستفاده شود.
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 -2-6برنامه ارزیابی سیستم
بعد از تعریف اثرات از محیط های کلیدی در  RMMSیک برنامه ارزیابی سیستم برای رشد قابلیت های مدیریت ریسک ( )RMمی تواند
فرموله شود  .و این یک فهم عمیق از هر دو اثرات مثبت و منفی از محیط های مدیریت کلیدی را پوشش می دهد ،و برای نه تنها بهبود در مقابل
موضوعات مرتبط به اثرات منفی را اندازه می گیرد بلکه نگهداری شایستگی ها را که اثرات مثبت در مدیریت ریسک را ( )RMحاصل می کند.
 -1-2-6محیط كلیدی با اثرات منفی و بهبودها
با توجه به شکل  9محیط های کلیدی که در قسمت دوم وسوم از ربع دایره ای از نمودار پخش شدن آمده است،اثرات منفی در رشد قابلیت های
مدیریت ریسک( )RMدر سازمان ها را دارد.
برای مثال  ،محیط های کلیدی ممکن است در ربع دوم بیاید زیرا آنها وزن های باالیی دارند اما آنها که امتیازهای پایین دارند  ،اما بدین معنی
است که سازمان به طور ضعیف در آن محیط های کلیدی عمل می کند که قابلیت های مدیریت ریسک را( )RMنشان می دهد.بنابراین سازمان نیاز
دارد که تال ش و منابع بیشتری برای بهبود عملکرد آنها در محیط های ضعف مشخص شده در مدیریت ریسک( )RMبه کار گیرد.به بیان دیگر ،اگرچه
محیط های کلیدی که در قسمت سوم قرار می گیرند فاکتورهایی با درجه اهمیت کمتر برای بلوغ کلی مدیریت ریسک ( )RMرا نشان می دهند اما،آن
محیط ها می توانند هنوز اثرات منفی در ارزیابی سیستم مدیریت ریسک ( )RMداشته باشند.حتی اگر عملکرد وابسته شده به آن محیط های کلیدی
بهبود یابند،سطح کلی مدیریت ریسک ( ) RMنمی تواند باال برود.بنابراین،بعد از محیط های کلیدی که در ربع دوم قرار دارند که بهبود یابند  ،سازمان
نیاز دارد منابع بعدی را برای بهبود این محیط های کلیدی در ربع سوم قرار دهد.
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شكل  -8مدل جاسازی شده  ANPبرای RMMS
 -2-2-6محیط های كلیدی با اثرات مثبت و نگهداری
با توجه به شکل  ، 9محیط های کلیدی که در اولین و چهارمین ربع نمودار پخش شدن قرار دارند اثرات مثبت بر فوریت سلسله مراتبی از ارزیابی
قابلیت های مدیریت ریسک ( ) RMرا دارد.سازمان های نامدار کامال عالی در این محیط های کلیدی عمل می کنند.برای مثال،محیط های کلیدی که
در ربع اول قرار دارند.زیرا آنها وزن و امتیاز باال می گیرند ،و این بدین معنی است که سازمان ه ا در این محیط های کلیدی عالی عمل کرده اند بنابراین
آنها می توانند منابع کمتر در بهبود عملکرد حذف می کنند؛ هر چند سازمان نیاز دارد به طور مداوم از این فاکتورها برای نگهداری دستاوردهای شایسته
در اجرای مدیریت ریسک ( )RMمواظبت کند.به بیان دیگر،این یک نمایش دیگر از عملکرد خوب است اگر محیط های کلیدی به سمت ربع چهارم
بروند هرچند تمام آن محیط های کلیدی اثرات مشخص بر روی اجرای مدیریت ریسک ( )RMندارند،بنابراین سازمان می تواند اهمیت کمتری به آن
محیط ها بدهد و فقط برای پیشگیری از تنزل کردن عملکرد یا نگهداری شایستگی ها مطمئن شود.
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شكل -9یک نمایشگر برای نمودار پخش شدن چهار بعدی
 -7مورد مطالعه
 -1-7تحلیل هدف كاربردی
برای مشخص کردن اثرات  RMMSبرای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ  ،مورد مطالعه جلوتر جمع آوری شده است برای تمرکز بر روی
عملکرد مدیریت ریسک ( )RMاز سازه اصلی چینی برای پروژه های ساختمانی (لیست شده در شکل ،)11که از ابتدای  2111شروع شده است،برای
گروه فرودگاه ،پیمانکار اصلی ساختمان ،که بتا در این مقاله نامیده می شود ،که تجربه وسیع در کار مدیریت پروژه برای گروه فرودگاه در پروژه های
فرودگاه بین المللی قبلی دارد.بتا جایزه  PMقراردادها برای آن پروژه هایی که بر پایه آن ظرفیت عالی و تجربه ی گرانقدر در برنامه و مقام مدیریت در
در پروژه های فرودگاه بین المللی گرفته است،و این کارکرد مناسب از  RMMSرا قادر می سازد.
در ژانویه  2111یک تیم مطالعه بلوغ  PMاز دانشگاه تانژی یک ارزیابی در بتا بر بلوغ آن در مدیریت ساختمان توسط استفاده از OPM3 PMI
] [18انجام داده است،و موقعیت فعلی از بلوغ  CMرا معرفی کرده است .با توجه به یافته ها (جدول  6را مشاهده کنید)از ارزیابی ،امتیازات مدیریت
ریسک ( )RMداده شده در گروه  3کامال پایین بوده است،که تنها  %61در سطح کنترل  %21،در سطح اندازه گیری و  %1در هر دوی سطح استاندارد و
سطح بهبود مداوم گرفته است.به عالوه،نتایج ارزیابی بر چهار فرآیند کلیدی مدیریت ریسک ( )RMدر جدول  3داده شده است  ،و این همچنین یافت
شده است که بلوغ بیشتر در آن فعالیت های مدیریت ریسک ( ) RMدر سطوح پایین تر می ماند.بر پایه ارزیابی اولیه ،تیم مطالعه به بتا توصیه هایی بر
اندازه های تکنیکی و برنامه های کاری برای ایجاد بهبود در مقابل لینک های ضعف معرفی شده در مدیریت ریسک( )RMارائه داده است.

كل پروژه گروه فرودگاه
پروژه گروه مرکزی فرودگاه
توسعه بین المللی و شکل دهی مجدد هیئت پروژه ها در توسعه فرودگاه
توسعه محلی و شکل دهی مجدد هیئت پروژه ها در توسعه فرودگاه
پروژه های گروه فرودگاه
پروژه  Aفرودگاه
پروژه ساختمان پلیس فرودگاه
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پروژه مرکز نجات
فاز  2پروژه مرکز آموزش
جدید کردن پروژه مرکز آموزش
ساختمان های جدید گروه فرودگاه
پروژه کانال مسافران در خط  11فرودگاه
پروژه  Bفرودگاه
پروژه مسیر دسترسی چهارم
فاز  1و  2مسیر دسترسی پنجم
پروژه ساختمان نگهداری پیمانکاران قرارداد
شكل  -11لیست پروژه های ساختمانی بتا(از سال )2111
در ژانویه  2111تیم مطالعه از بتا برای چک کردن پیشرفت تا آخرین ارزیابی بلوغ بازدیدمجدد انجام داد.
در ضمن،تیم مطالعه می خواستند داده های مفید از بتا برای تایید تئوری و مدل هدف برای اجرای مدیریت ریسک ( )RMدر مقابل بلوغ جمع
آوری کنند.به عالوه،تیم مطالعه ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک() RMدیگری را در بتا در یافتند .و بعدا یک راهنمای جامع برای ایجاد بهبود در ارزیابی
بلوغ مدیریت ریسک( )RMفراهم کردند.
جدول  -6توزیع درصد بلوغ CM

شماره گروه

فعالیت های CM

سطح استاندارد

سطح اندازه

سطح كنترل

سطح بهبود مداوم

6

HRM

%31

%81

%61

%31

3

RM

%1

%21

%61

%1

8

PPM

%61

%23

%23

%1

جدول -7سطح بلوغ فرآیند كلیدی مدیریت ریسک
31

31

33

32

شماره گروه فرآیند کلیدی

برنامه ریزی مدیریت
ریسک

شناسایی ریسک

تحلیل ریسک

کنترل ریسک

سطح استاندارد

کم

کم

کم

کم

سطح اندازه

کم

کم

کم

کم

سطح کنترل

متوسط

زیاد

متوسط

متوسط

سطح بهبود مداوم

کم

کم

کم

کم
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 -2-7ارزیابی قابلیت های مدیریت ریسک()RM
هدف از این ارزیابی این است که سطح از اجرای مدیریت ریسک()RMفعلی در مقابل معیار بلوغ ،پرسشنامه جمع آوری شده از توسط تعدادی از
مدیران پروژه و کارکنان  PMدر بتا،که از دپارتمان های مختلف از نواحی مربوطه ،شامل مالی و حسابداری،برنامه ریزی و طراحی،مهندسین
پرواز،مهندسین فراگیر و تجهیزات و اطالعات انتخاب شده اند را ارزیابی کرد.یک پرسشنامه از قابلیت های مدیریت ریسک( )RMبرای پیدا کردن
موقعیت های فعلی بر پایه ی هر دوی وزن ارزیابی محیط کلیدی و بهترین ارزیابی اجرا برای خبرگان در بتا طراحی و فرستاده شده.تیم مطالعه سرانجام
 8پرسشنامه کامل شده از  1مدیر پروژه و  3عضو از کارکنان را دریافت کردند.
جدول -8خالصه وزن دامنه كلیدی

معیار

وزن

RPM

1,33

OM

1,13

شاخص ها

*اولویت
وزن محلی نرمال شده

وزن جهانی محدود شده

RPM1

1,41

1,11

RPM2

1,18

1,14

RPM3

1,16

1,11

RPM4

1,11

1,14

RPM1

1,19

1,12

RPM6

1,14

1,13

OM1

1,46

1,12

OM2

1,16

1,12

OM3

1,21

1,16

OM4

1,23

1,16

*نتایج مدل کردن توسط روش  ANPتوسط نرم افزار Super decision

داده ها از محیط کلیدی وزن دهی شده و سپس به طور متقابل از آن  8پرسشنامه کامل شده استخراج شده است.و با قرار دادن در داخل مدل
( ANPشکل  8را مشاهده کنید)جاسازی شده توسط  ، RMMSآن داده ها سپس توسط نرم افزار تصمیم گیری سوپر( )Superکه توسط بیل آدامز و
موسسه تصمیم گیری خالق در پیتسبورگ ،آمریکا توسعه یافته است تجزیه و تحلیل شده ،و این نرم افزار برای تحلیل داده ها در مدل  ANPکامال
استادانه است  .نتایج بر وزن دامنه کلیدی در جدول  8داده شده است.
به بیان دیگر،امتیاز هر محیط کلیدی توسط اس تفاده از آمار مربوطه از قسمت دوم پرسشنامه درباره بهترین اجرای مدیریت ریسک( )RMتعریف
شده است.برای گرفتن امتیاز ،مرحله اول این است که امتیاز میانگین را در مقابل هر مسئله مربوط به بهترین اجرای مدیریت ریسک( )RMرا بدست
بیاوریم  ،و سپس مرحله دوم این است که باید داده های میانه را در محیط کلیدی جمع آوری کنیم.بر پایه این امتیازات ،امتیاز کلی از قابلیت های
 RPMدر سطوح متفاوت بلوغ می تواند مشتق گرفته شود.این فرآیند مشابه این است که امتیاز کلی از قابلیت های  OMدر سطوح متفاوت از بلوغ را
بدست آوریم.در انتها،امتیاز کلی از قابلیت های مدیریت ریسک() RMدر مقابل سطح بلوغ می تواند توسط ترکیب کردن وزن مشتق گرفته شده از
محیط کلیدی قبلی مشتق گرفته شود.نتایج از امتیازات از قابلیت های  RPMدر مقابل هر سطح از بلوغ در جدول 9و شکل های بعدی نشان داده شده
در شکل  11داده شده است ؛در ضمن  ،امتیازات از قابلیت های  OMدر مقابل هر سطح بلوغ داده شده است در جدول  11با شکل های نشان داده
شده بعدی در شکل  12داده شده است.
جدول -9امتیاز ها برای قابلیت های  RPMدر مقابل هر سطح بلوغ
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سطح استاندارد

سطح اندازه

سطح كنترل

سطح بهبود مداوم

شاخص

وزن جهانی

1,64

1,11

1,46

1,42

RPM1

1,41

1,68

1,13

1,11

1,48

RPM2

1,18

1,32

1,13

1,13

1,41

RPM3

1,16

1,61

1,43

1,31

1,32

RPM4

1,11

1,11

1,31

1,31

1,38

RPM1

1,19

1,42

1,29

1,22

1,21

RPM6

1,14

1,31

1,61

1,13

1,41

RPM

ساختار و استراتژی از قابلیت های  OMدر جدول  11داده شده است و برای ارزیابی قابلیت های  OMاستفاده شده است.همانگونه که در جددول
خالصه شده است  ،این موضوع از پرسشنامه یافت شده است که امتیاز وزن دهی شده کلی از قابلیت های  OMنسبت به آن قابلیت هدای  RPMدر بتدا
باالتر است .این نتیجه نشان می دهد کاری که در بتا انجام شده است در ساختار و عملکرد  OMبسیار عالی بوده است.

ارزیابی ترکیب شده در این مطالعه موردی این حقیقت را نشان می دهد که بتا یک بهبود مهم در قابلیت های مدیریت ریسک( )RMایجاد کرده
است ،به خصوص در محیط های کلیدی مثل برنامه ریزی مدیریت ریسک() RMو مشخصات ریسک در یک سال .اگرچه همچنین بهبودهایی در سایر
محیط های کلیدی مثل آنالیز ریسک و کنترل ریسک وجود داشته است،اما هنوز مقدار زیادی کمبود در بلوغ مدیریت ریسک()RMدر هر مرحله است
وقتی که بر روی مورد مطالعه جمع آوری شده است.بر پایه این یافته ها،برنامه ها ی ارزیابی بعدی برای نه تنها بهبود عملکرد مدیریت
ریسک()RMهمچنین نگهداری قابلیت های مدیریت ریسک() RMبه طور حتم برای تقاضا برای بتا برای رشد قابلیت های مدیریت ریسک()RMمی
باشد.
 -3-7برنامه های ارزیابی
نمودار پخش شدگی چهار بعدی (شکل  9را مشاهده کنید) بر پایه وز ن و امتیازات در مقابل محیط های کلیدی بر پایه ی آن داده های جمع
آوری و تجزیه و تحلیل شده برای معرفی اثرات مثبت و منفی از هر محیط کلیدی سپس رسم شده است.به عنوان مثال در نظر گرفتن سطح استاندارد از
، RPMوزن و امتیاز اصلی آن ( 1,61و  )1,13در نظر گرفته شده است و نقطه ی اصلی در نمودار پخش شدگی  RPMدر شکل  13نشان داده شده
است.بر پایه ی این روش،مورد مطالعه در چهار نقطه ی  RPMو یک نقطه  OMدر نمودار پخش شدن قرار داده شده است (شکل 13را مشاهده
کنید).و به این موضوع اشاره شده است که هیچ محیط کلیدی در ربع دوم قرار نگرفته ا ست و بیشتر آن در ربع های سوم و چهارم قرار گرفته است
؛بنابراین اثرات مثبت و منفی از هر محیط کلیدی با توجه به رشد بلوغ مدیریت ریسک( )RMدر بتا معرفی شده است.
 -1-3-7اثر منفی و بهبود
بر پایه ی موارد نشان داده شده در شکل ، 13تیم مطالعه بعدا تصمیم گرفتند که،برای بیان رشد قابلیت های  RPMو چهار سطح بلوغ،بتا نیاز
دارد تا عملکرد مدیریت ریسک() RMخود را در محیط های کلیدی شامل کنترل ریسک و پاسخ ریسک بهبود دهد ،به عالوه برای کنترل و ادامه دادن
بهب ودها در محیط کلیدی از آنالیز و ارزیابی ریسک ،که همچنین یک برنامه برای بهبود نیاز دارد.در ضمن،برای قابلیت های ،OMمحیط های کلیدی
شامل برنامه مدیریت ریسک ( )RMو فرهنگ ریسک برای بهبود نیاز دارد تا حمایت شود.
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 -2-3-7اثر مثبت و نگهداری
برای رشد قابلیت های مدیریت ریسک (،)RMمحیط های کلیدی شامل برنامه ریزی مدیریت ریسک ()RMو معرفی ریسک بسیار مهم هستند،و
اولویت از نگهداری قابلیت نیاز دارد که به تمام چهار سطح بلوغ داده شود .در ضمن،برای رشد قابلیت های ،OMاولویت از قابلیت نگهداری نیاز دارد که
به حمایت ساختار سازمانی داده شود.
بر پایه این اصول ،تیم مطالعه به بتا یک لیست از محیط های کلیدی (جدول  11را مشاهده کنید)با توجه به یک نیاز فوری برای بهبود و
نگهداری بعدی از قابلیت های مدیریت ریسک() RMآن در کل مجموعه ی پروژه های ساختمانی برای گروه هواپیمایی پیشنهاد کردند.به عالوه،تیم
مطالعه همچنین پیشنهاد کرده اند که بتا نیاز دارد که در نظر بگیرد که چگونه به طور موثر افزایش دهد قابلیت های مدیریت ریسک ()RMرا از میان
ارزیابی سیستماتیک از کیفیت فعالیت های مدیریت ریسک()RMدر محیط های کلیدی،که در جدول  3و  4دراین مقاله توضیح داده شده است.از این
نقطه نظر ،این یک شانس برای بتا برای پرورش دادن تعدادی از بهترین اجراهای موارد مدیریت ریسک()RMدر مقابل پروژه های ناتمام برای بدست
آوردن یک ارزیابی مفهومی از قابلیت های مدیریت ریسک()RMآن است.
در فرآیند افزایش دادن قابلیت های مدیریت ریسک()RMدر بتا،چرخه شوارت برای بهبود کیفیت مدیریت ریسک()RMاز میان یک فرآیند
 PDCAمی تواند به طور موثر انجام شود؛استفاده از یک اندازه گیری  KPIدربهبود و نگهداری برنامه برای بدست آوردن سطح باالتر از بلوغ در اجرای
مدیریت ریسک( KPI.)RMیک مجموعه از عملکرد نشانگرها است که به طور خاص برای بتا برای ارزیابی کیفیت در اجرای مدیریت ریسک طراحی
شده است و آن  KPIها در بهبود و نگهداری برنامه برای روشن سازی فعالیت های کلیدی (جدول  11را مشاهده کنید)و رویکردهای عملی برای بدست
آوردن هدف هادر مقابل بلوغ مدیریت ریسک()RMداده شده است.جدول  12یک مثال از مجموعه ای از رویکردهای عملی در نظر گرفته شده برای
کنترل ریسک در سطح اندازه گیری از بلوغ مدیریت ریسک( )RMارائه می دهد ؛و عملکرد مدیریت ریسک()RMدر محیط کلیدی از کنترل ریسک که
با توجه به آنها انجام شده است انتظارات باال در مقابل قابلیت ها و بلوغ مدیریت ریسک()RMرا افزایش داده است.
3
2.5
2
استانداردسازی

1.5

اندازه گیری
کنترل

1

بهبود مداوم

0.5
0
گزارش دهی
مدیریت ریسک

کنترل ریسک

پاسخ ریسک

تحلیل و ارزیابی
ریسک

شناسایی ریسک

برمامه ریزی
مدیریت ریسک

شكل  -11وزن های قابلیت های RPM
در انتها  ،تیم مطالعه دریافته است که مورد مطالعه در بتا در این پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ اصول و روش شناسی از  RMMSهدف را
قضاوت کرده است.این همچنین از میان مورد مطالعه تشخیص داده شده است که بتا برای ایجاد یک برنامه ی نگهداری بهبود بر پایه ی استانداردهای
مربوطه مثل  [9] ISO31111:2119و  [18] PUIOPU3برای یک ارزیابی کلی در بهترین اجرا در مقابل یک سطح باالتر از بلوغ مدیریت ریسک
( ) RMنیاز دارد ؛و سپس تیم مطالعه به بتا برای اینکه به طور مداوم ساختار از قابلیت های توسعه در هر دوی  RPMو  OMاز میان فرآیندهای داده
شده توسط  RMMSدر نظر گرفته شده را تنظیم کند پیشنهاد کرده است.
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جدول -11امتیاز های قابلیت های OM
ساختار استراتژیک

امتیاز

وزن جهانی

قابلیت های کل OM

1,32

پشتیبانی ساختار سازمان

1,46

1,82

مدیریت ذینفعان

1,16

1,83

مدیریت برنامه ریسک

1,21

1,49

پشتیبانی فرهنگی ریسک

1,23

1,31

 -8نتیجه گیری ها
بر پایه یک مرور مفهومی در تحقیق حاضر و اجرا در بلوغ مدیریت ریسک()RMدر سراسر جهان،این مقایسه اصول و روش شناسی از یک
 RMMSدر نظر گرفته شده برای پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ را توضیح می دهد.این سیستم شامل سه جزء عملی شامل قابلیت ها،ارزیابی و
تکامل است و این توسط یک برنامه کاربردی یکپارچه از تئوری ها در فوریت و تطبیق مهندسی سیستم و تصمیم گیری چند معیاره عالوه بر سیستم
مدیریت و مدیریت پروژه ساختمانی توسعه یافته است.
این برنامه کاربردی هیبریدی(ساخته شده از چند چیز مختلف)در واقع یک سیستم کاری موثر چند قانونه را برای اولین بار در تئوری برای
پیمانکاران اصلی ساختمانی در پروژه های بزرگ برای فهم بهتر از وضعیت موجود از اجرای مدیریت ریسکشان و دریافتن رویکرد های مناسب برای رشد
قابلیت ها در مقابل یک سطح باالتر از بلوغ مدیریت ریسک()RMدر مدیریت پروژه قادر می سازد.
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

پشتیبانی ساختار سازمان
مدیریت ذینفعان
مدیریت برنامه ریسک
پشتیبانی فرهنگی ریسک

امتیاز

شكل -12امتیاز ها از قابلیت های OM

22

شكل  -13نمودار پخش شدگی چهار بعدی از مطالعه بلوغ مدیریت ریسک
در مقایسه با سایر مدل های سیستم مثل  PMI OPM3تحت شرایط مشابه RMMS،روش ارزیابی وزن جدید با فرآیند ارزیابی دو مرحله ای
برای پوشش هر دوی  RPMو  OMرا نشان می دهد.این از میان یک مورد مطالعه واقعی در بتا یافت شده است که تکامل بلوغ مدیریت ریسک
()RMدر شرکت های بزر گ ساختمانی از یک بهینه سازی ساختار از هر دوی قابلیت های  RPMو  OMکه  11محیط کلیدی و  32فعالیت و 91
بهترین اجرا را پوشش می دهد ،شروع شده است در کنار تحقیق حاضر و انگیزش و مکانیسم از فوریت و تطبیق تئوری در  RMMSکه تطبیق داده
شده است ،که می تواند به تکامل در رشد قابلیت های مدیریت ریسک () RMبر پایه وابسته بودن رابطه هایشان که تمام آنها به طور کلی توسط مدل
 ANPاندازه گیری شده است که جاسازی شده است در سیستم در کنار محیط پیچیده از پروژه های ساختمانی با ابعاد بزرگ قدرت بدهد.
مورد مطالعه جمع آوری شده در بتا موثر بودن  RMMSدر نظر گرفته شده را در نه تنها در سطح تئوری بلکه در سطح عملی نشان می دهد.در
این مورد مطالعه،سیستم اثرات مثبت و منفی در رابطه ی با طول و ضعف های اجرای مدیریت ریسک( )RMدر بتا در بیان سطح از بلوغ مدیریت
ریسک( )RMرا نشان می دهد ؛به عالوه برنامه ی بهبود و نگهداری به بتا با توجه به رشد قابلیت های مدیریت ریسک()RMدر محیط های کلیدی
معرفی شده داده شده است.بازخورد از طرف بتا برای تحقیقات و توسعه بعدی از  RMMSدر نظر گرفته شده بسیار مثبت بوده است.
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جدول -11فعالیت های كلیدی برای برنامه های بهبود و نگهداری بلوغ مدیریت ریسک
فعالیت های كلیدی

هدف
استاندارد سازی کنترل ریسک
استاندارد سازی پاسخ ریسک
اندازه گیری پاسخ ریسک
اندازه گیری کنترل ریسک
کنترل پاسخ ریسک

نیاز برای بهبود(در ربع سوم از نمودار پخش شدن)

کنترل تحلیل و ارزیابی ریسک
بهبود دادن مداوم کنترل ریسک
بهبود دادن مداوم تحلیل و ارزیابی ریسک
برنامه مدیریت ریسک
توسعه دادن پشتیبانی فرهنگی مدیریت ریسک
استاندارد سازی برنامه ریزی مدیریت ریسک
استاندارد سازی شناسایی ریسک
اندازه گیری برنامه ریزی مدیریت ریسک
اندازه گیری شناسایی ریسک

نیاز برای نگهداری(در ربع اول از نمودار پخش شدن)

اندازه گیری شناسایی مدیریت ریسک
کنترل برنامه ریزی مدیریت ریسک
کنترل شناسایی ریسک
بهبود مداوم برنامه ریزی مدیریت ریسک
بهبود مداوم شناسایی ریسک
افزایش پشتیبانی سازمانی

جدول -12یک مثال برای بهبود برنامه رشد قابلیت های مدیریت ریسک
محیط بهبود
فعالیت

اندازه گیری کنترل ریسک
 -1جمع آوری و تحلیل داده

برنامه بهبود

جمع آوری داده به طور مداوم از کنترل ریسک:تحلیل آماری داده ی ریسک

مستند سازی

ثبت ریسک به شاخص های هشدار اولیه KPI،
 -2انتخاب و استفاده روش

فعالیت
برنامه بهبود

اندازه گیری کیفی اثرات اجرای روش های کنترل ریسک،چک کردن ریسک های بالقوه ،معرفی فرآیند های با ریسک باال

مستند سازی

ISO31111:2119;PMI OPM3;etc.

برنامه بهبود

به طور مداوم ریسک ها را اندازه گیری کنیم از طریق فرآیند کنترل؛به روزرسانی ثبت ریسک

مستند سازی

ثبت ریسک
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مخففات
OPM3
PDCA
PM
PMI
PPM
RM
RMMS
RPM

Organizational Project Management Maturity Model
Plan-Do-Check-Act
Project Management
Project Management Institute
Project Procurement Management
Risk Management
Risk Management Maturity System
Risk Process Management
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