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چکیده:
یکی از نقشهای اصلی یک مدیر پروژه ،مدیریت ریسک است .با اینحال در صورتیکه یک مدیریت ریسک خوب از
ابتدای کار پروژه اعمال نشود این وظیفه بسیار پیچیده و ناکارآمد میشود .یک رویکرد مدیریت ریسک کارآمد مستلزم
روش مناسب و نظاممند ومهمتر از همه دانش وتجربه است .پروژههای قبلی نشان داده است که هم مالک و هم پیمانکار
به طور منظم اقدامات مدیریت ریسک را اعمال نمیکنند و این منجر به پیامدهای منفی در عملکرد پروژه میشود .این
پژوهش مشکالت مدیریت ریسک را در پروژه های ساختمانی ،با استفاده از یک رویکرد دانش محور مورد بررسی قرار
داده و یک روش براساس مدل سهگانه ارائه میدهد ،این رویکرد بخشی از تالش پژوهی استکه درحال اجرا میباشد.
یک نتیجهی اولیه این پروژه آن استکه مدیریت ریسک درپروژههای ساختمانی همچنان ناکافی است و دلیل عمدهی
این موقعیت ،فقدان دانش است .انتظار می رود کاربرد رویکرد پیشنهادی به مشتریان و پیمانکاران اجازه دهد تا عملکرد
مدیریت ریسک یک پروژه را بر اساس تالشهای بهینه توسعه دهند.
واژههای کلیدی :ریسک ،مدیریت ،دانش ،بهترین شیوه ،ارزیابی.

 )1مقدمه
ادبیات نشان میدهد که مدیریت ریسک در پروژههای ساختمانی مملوء از ناکارآمدیهایی است که تاثیر آن را به عنوان یک
تابع مدیریت ریسک و در نهایت عملکرد پروژه را متاثر میسازد .سالهای متمادی ،مدیریت پروژه در پروژههای ساختمانی با
استفاده از یک رویکرد تقلیلی که نتایج ضعیف را ایجاد نموده وکیفیت مدیریت پروژه را محدود میکند در دستور کار بود.
مثال اغلب زمانی ریسک از طریق کـــــاربرد مصارف مالی و زمانی که بر اساس تحلیــــل جامعی از ریسکهایی که یک
پروژه خاص را تحت تاثیر وکنترل قرار میدهند .پس در اغلب موارد پروژهها با هزینه گزاف و تاخیر فراوان پایان مییابد.
برای ارائه یک مدیریت ریسک موثر وکارآمد الزم است یک روش مناسب و نظاممند و از همه مهمتر دانش و تجربه در انواع
مختلف وجود داشته باشد .مثال اینکه مدیریت نیازمند رویدادهای مشاهده نشدهای است که در طول اجرای یک پروژه در
عملیات که زمان رخداد این اتفاقات حاصل میشود به روشی برای ارزیابی ریسک یا تخمین اتفاقاتی شبیه به آن میباشد.
فقد ان مدیریت موثر ریسک پروژه ،به دلیل نبود اقدامات پیشگیرانه علیه خطرات و بیثباتیها ،پیامدهای منفی زیادی برای
پروژه دارد .به طور مثال فقدان اقدامات پیشگیرانه علیه خطر محیطی یک پروژه یا خطرات ارتباطی در میان دیگر عوامل،
منجر به تاخیر در عملیات و افزایش چشمگیر هزینهها میشود .پژوهش اولیه نشان داد که شرکتهای ارائه دهنده خدمات
ساختمانی ،فعالیتهای مدیریت ریسک را به طور نظاممند در پروژهها اعمال نمیکنند که به موجب آن منجر به پیامدهای
منفی در عملکرد پروژه میشود [1].به عالوه پژوهشی که پالما )2007( 1در مورد ادعاها واختالف نظرهای مرتبط با
پروژه های ساختمانی انجام داد ،رخداد چند ریسک را که هیچکدام از طرفین ( مشتری و پیمانکار ) به خوبی تحلیل و تلفیق
نکرده بودند و دلیل عمده بعضی از این ادعاها و اختالف نظرها میباشد را انعکاس داد.
پژوهش گستردهای که در اینجا فراهم آمده است به روشهای بسیار محدود و ناکارآمد انجام شده است و دلیل اصلی این
موقعیت فقدان دانش برای درک آن است و فقدان دانشی که در طول انجام هر پروژه ایجاد شده است ممکن است برای
پروژههای جدید مفید واقع شود ،یعنی پژوهش بیان میکند که دانش از نظر مشتری و پیمانکار عامل مهم در درک و بهبود
مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی است به همین دلیل این طرح پیشنهادی درصدد بررسی مشکالت مدیریت ریسک
در پروژه های ساختمانی از یک رویکرد دانش محور و از طریق یک چشم انداز نظاممند است .بنابراین یک تالش پژوهشی
که هدف نهایی آن توسعه یک سیستم مدیریت ریسک بر اساس دانش است و برای پشتیبانی مدیریت ریسک در پروژههای
ساختمانی شرکتها و سازمان های کشورهاست در دستورکار قرار دارد .هدف ما بهبود یک روش بر اساس بهترین تالشها و
ارائه یک ابزار ارزشیابی مدیریت ریسک بر اساس این روش ،قابلیت ارائه عوامل توسعه مدیریت ریسک بر اساس شناسایی
چالش ها در طول ارزیابی و دستیابی به یک دانش بر اساسی که مدیریت ریسک را پشتیبانی نکرده و قابلیت کسب دانش از
طریق تجربهای که در طول اجرای پروژههای ساختمانی بدست میآید را داشته باشند.
نتیجه این پژوهش در درجه اول به مشتری یا پیمانکار اجازه میدهد یک تابع مدیریت ریسک را بر اساس تالش بهینه
توسعه دهند و در درجه دوم عملکرد این تابع را در طول تفهیم پروژههای جدید بهبود بخشد .نوظهوری این رویکرد موجب
شده است تابع مدیریت ریسک از یک چشم انداز دانش محوری بررسی کند که در اغلب سازمانها و شرکتها وجود ندارد.
یعنی به بهترین روشی که قابل توسعه دهی بوده و بتوان آن را به عنوان یک چارچوب برای ارتقاء و بهبود بکار گرفت و در
نهایت بتواند ابزاری برای ارزیابی تابع مدیریت ریسک فعلی فراهم کند.
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انتظار میرود نمونه مدل اصلی سیستم مدیریت ریسک که در طول این پروژه توسعه مییابد ،اساس پیشرفت سیستمهای
مدیریت ریسک موثر وکارآمد در سازمانها و شرکتهایی که این رویکرد را اتخاذ میکند قرارگیرد .به طور همزمان دانشی
که در طول این پژوهش کسب و سازماندهی میشود به شرکتهایی که قبال یک تابع مدیریت ریسک رسمی داشتند کمک
میکند تا سیستم مدیریت ریسک خود را با استفاده از رهنمونهای مدل مدیریت ریسک با استفاده از تالش بهینهای که
قبال ذکر شد ارزیابی و توسعه دهند.
بخشهای زیر مبحثی در مورد مسائل اصلی مربوط به رویکرد این پژوهش به ویژه مدیریت ریسک ،مدلهای بلوغ و مدیریت
دانش را ارائه میدهند .سپس تالش و هدف پژوهش توصیف میشود و در نهایت نتایج اولیه ارائه و مورد بحث قرار
میگیرند.

 )2پیشینه
 ) 2-1مدیریت

ریسک2

مسلما در زندگی روزمره در سازمانها و پروژهها که حامل ریسک روشنی برای کسب وکار هستند [2]،عدم قطعیت وجود
دارد .اما همزمان فرصتی نیز در آنها نهفته است که باید از آنها استفاده کرد .بین عدم قطعیت وریسک پیوندی وجود دارد.
] [3همـــچنانکه هیلسون 3اشاره میکند :
" ریسک همان عدم قطعیت است که اندازه گیری شده است و عدم قطعیت ریسکی است که قابل اندازهگیری نیست" .
ریسک یک مفهوم چند وجهی است] [4که به عنوان احتمال رخداد آسیبزا در طول یک پروژه تعریف میشود که اهداف
آن پروژه را متاثر میکند [5].با این حال این مفهوم همیشه نتایج منفی را در پی ندارد .ریسک همچنین حاوی فرصتهایی
هستند اما در حقیقت اغلب ریسکها نتایج منفی دارند که موجب میشود افراد تنها جنبهی منفی ریسک را در نظر
بگیرند[3].
امروزه مدیریت بخش مکمل مدیریت پروژه است] [2که سختترین فعالیتهای تعیین ریسکهای پروژه و چگونگی
اولویتبندی این ریسک را برعهده دارد [6].این امر یک فرآیند کلیدی است و اغلب مدیران پروژه می دانند مدیریت ریسک
برای مدیریت پروژه نمونه ضروری است[7].
مدیریت ریسک به عنوان فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک تعریف و اعمال روشهایی برای کاهش آن تا میزان قابل قبول
تعریف شود [8].پس هدف اولیه مدیریت ریسک پروژه شناسایی ارزیابی وکنترل ریسک به منظور موفقیت پروژه است[9].
در کل ،فرآیند مدیریت ریسک شامل مراحل زیر است:
 )1طراحی ریسک
 )2شناسایی ریسک
 )3ارزیابی ریسک ( از نظر کمّی و کیفی )
 )4تحلیل ریسک
 )5واکنش ریسک
Risk management
Hillson
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 )6انعکاس ریسک
 )7ثبت فرآیند مدیریت ریسک ][5
درچهار دهه ی گذشته ،پژوهش مدیریت ریسک به طور چشمگیری در صنعت ساختمانی رشدکرده است [10]،زیرا
پروژههای ساختمانی و زمان آغاز به کار آنها در معرض ریسک قرار میگیرند] [11و به نظر میرسد به دلیل درگیری طرفین
قرارداد ( مالک ،پیمانکار و طراح ) این ریسک ذاتا وجود دارد [12].تحلیل ریسک پروژه از دو چشمانداز امکانپذیر است :از
یک طرف مالک پروژه ،که یک سهامدار و تصمیم گیرنده پروژههای ساختمانی است] [13و از طرف دیگر پیمانکار وجود
دارد .پیمانکار طبق عادت سودهای افزوده را برای پوشش ریسک کسب میکنند .همچنان که حاشیه های آنها محدودتر
میشود .این رویکرد تاثیر بلندتری خواهد داشت [5].این دوگروه رفتارهای نامشابهی دارند که ریسک پروژه با آنها روبروست
و امتحانات مختلف برای انتقال آنها به طرفی که بهترین موقعیت را برای رویارویی با آنها دارد در نظر گرفته میشوند[14].
نظامهایی که برای مدیریت ریسک پروژه در نظر گرفته میشوند بر تحلیل کمّی ریسک تمرکز دارند .اما این تکنیکها اجازه
کسب و کاربرد دوباره ریسک ها ،مسائل ،اقدامات جبرانی وکمبودهای موجود در پروژههای قبلی را نمیدهد [15].فوربز 4و
دیگر همکارانش نشان دادند که در طول زمان و در کشورهای مختلف صنعت ساخت و ساز مایل به کاربرد تعداد محدودی
از تکنیکهای مدیریت ریسک است .هرچند تمامی تکنیکها نیز برای تمامی موقعیتها مناسب نیستند .مثال لیونز و
اسکیتمور 5دریافتند که روش مشکلگشایی گروهی رایجترین تکنیک شناسایی ریسک درصنعت مهندسی ساختمانی است
که روشهای کمیتی ارزیابی ریسک آن به طور مکرر مورد استفاده قرار میگیرد .در این زمینه فوربز و همکارانش یک
ماتریس برای انتخاب تکنیکهای مناسب مدیریت ریسک در محیطهای ساختمانی برای هر مرحله ازمدیریت ریسک ارائه
دادند .این تکنیکها شامل هوشمصنوعی ،تجزیه ،تحلیل احتماالت ،تحلیل حساسیت،گراف تصمیم و  ...است[16].
ناکارآمدی فوق الذکر ،تاثیر به سزایی در عملکرد پروژه دارد .در پروژههای ساختمانی ،ریسک نوعی محدودیت بـرای اهـداف
اولیه ،زمان ،هزینه محیط وکیفیت ایجاد میکند [15].یعنی موجب افزایش هزینه ،برگشـت انـدک سـرمایه بـرای مشـتری،
کاهش دستمزد پیمانکار و  ...میشود .برخالف این مخابره ریسـک پـروژه سـاختمانی ،ضـعیف ،نـاق و ناپایـدار میشـود و
همچنین اعضاء پروژه درک مشترکی از ریسک پروژه ندارند و بدین ترتیب قادر به اجرای اقدامات محتاطانه و اسـتراتژیهای
جبرانی نیستند[15].
چیگ 6نشان داد که اگر مدیریت ریسک به درستی در پروژه اعمال شود ،مبنای اطالعاتی را برای دادههای کمّی فراهم
می کند اما الزم است کیفیت باالیی از اطالعات نیز در دسترس باشد تا تصمیمات را براساس اطالعات جامع و مفید اتخاذ
نمایند .همچنین پررا 7و همکارانش بیان کردند که در فرآیند مدیریت ریسک ،به ویژه در شناسایی ریسک ،طرفین ساختار
باید یک رویکرد آموزشی پیوسته را دنبال کنند ،زیرا پروژه های قبلی همانند سناریوهای واقعی هستند که باید از آنها تجربه
بیاموزند .پس مدیریت اطالعات و دانش یک پروژه ساختمانی بخش مهمی از یک مدیریت پروژه محسوب میشوند ،بنابراین
یک رویکرد مدیریت دانش برای بهبود ناکارآمدی فرآیند مدیریت ریسک الزم و مفید است.
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پس با توجه به تاثیر مدیریت ناکافی ریسک پروژه در عملکرد پایانی پروژه ،شناسایی چگونگی توسعه فرآیند مدیریت ریسک
در شرکت های ساختمانی بسیار حائز اهمیت است تا بدین صورت نقاط ضعف را شناسایی نموده و اقداماتی برای کاهش آنها
پیشنهاد شوند .یکی از ابزارهایی که این امر را تسهیل میکند مدل بلوغ ریسک است.
 ) 2-2مدل بلوغ
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مدلهای بلوغ ریسک یک چارچوب نظاممند را برای درک ارزیابی قیاسی فراهم میکنند] [17که منجر به توسعه پیوسته
سازمانی شده و نیازمند درک عمیقی از موقعیت کنونی سازمان است [18].یک مدل بلوغ ،ماهیت تکاملی دارد ،یعنی در
بردارنده شماری از مراحلی است که سطح پیچیدگی در آنها از یک مرحله به مرحله ی دیگر افزایش مییابد [19].به ویژه
مدل بلوغ ریسک ابزاری است که برای ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک یک سازمان طراحی شده است [20].پژوهشی در
زمینه مدلهای بلوغ مدیریت پروژه نشان میدهد سازمانهایی که بلوغ مدیریت پروژه خود را توسعه دادهاند شاهد صرفه
جویی در هزینه ،افزایش قابلیت پیش بینی برنامه کاری و بهبود کیفیت هستند [21].مدلهای بلوغ مدیریت ریسک زیادی
وجود دارند که یکی از آنها را هیلسون پیشنهاد داد [22].در این پژوهش مولف مدل بلوغ را به عنوان روشی برای اجرای
رویکرد رسمی برای مدیرت ریسک ،یا به عنوان مرجعی برای مقایسه وضعیت فعلی شرکت معرفی میکند .این مدل شامل
 4سطح بلوغ میباشد :ابتدایی ،سطحی ،عادی و طبیعی] [22که از نظر چهار ویژگی فرهنگ ،فرآیند ،تجربه وکاربرد مقایسه
میشوند .در سال  1999سرویس های کنسولگری  ،HVRمدل  9 RMMپروژه را که اشتقاقی از ساختار هیلسون بود ارائه
دادند [20].در سال  2002گروهی از محققان شامل دیوید هیلسون ،نکات پژوهشی قبلی را تکمیلکردند و این مدل را به
مدل ( RMMM10مدل بلوغ مدیریت ریسک) توسعه دادند .همکاری افراد ساختار مدل را تغییر نداد و تنها تعاریف اولیه
هر سطح گسترش یافت و ویژگی های آنها کامل شد .درسال  2004لیو و رن ،11یک مدل با چهار سطح ارزیابی ابتدایی،
تکرار ،تعریف ،مدیریت و بهینهسازی ارائه دادند [23].مولفان این مدل را پنج سال بعد بررسی نمودند و همان ساختار مدل
را با پنج سطح ،با حفظ تفاوتهای موجود در ویژگی های مدل ارائه دادند [22].درسال  2006هیجدن ،12مدل پیشنهادی
سال  2002را بدون تغییر در ساختار چهار سطح ارزشیابی آن تعریف نمودند ،اما یک ویژگی پنجم به نام ساختار به آن
افزودند .این ویژگی بر روشی که مدیریت ریسک بر آن اعمال میشود تمرکز دارد [24].تمامی این مدل ها ابزارهایی هستند
که به سازمان اجازه میدهند فرآیند های رسمی ریسک را اجرا نموده و اولویت های خود را برای بهبود فرایند شناسایی
کنند .سپس تعیین کنند آیا این فرآیندهای ریسک برای سازمان کافی است یا خیر و بدین ترتیب طرحهای اقداماتی را
برای توسعه یا ارتقاء مدل بلوغ فرآیند مدیریت ارائه دهند[25].
 2-3مدیریت
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وآن ،روشی است که به موجب آن دانش سازمان مدیرت میشود .بدین ترتیب مدیرت ریسک دائما مشکل فقدان اطالعات
نیست ،بلکه مشکلی ازفقدان دانش میباشد .پس دریافت مدیریت ریسک ،فرآیند مدیریت دانش ،نقش مهمی را به عنوان
یک قادر بالقوه در انجام کارهای مهارتی ایفا میکند و ظرفیت گروه را برای افزایش شیوه اشتراکگذاری دانش و ابزار
کاربردی آنها توسعه میدهد[26].
دانش همان اطالعات هستند که در ذهن اشخاص ،در ارتباط با حقایق ،رویه ها ،مفاهیم ،تعابیر ،ایدهها و مشاهدات پردازش
میشود] [27و ترکیبی از دادهها ،تجارب ،اقدامات ،ارزشها ،اعتقادات ،معیارها ،بافتها و بینش کارشناسی فراهم
میآورد[28].
توناکا و تاکچی 15نیز نشان دادند که دانش پیوندی بسیار قوی با اعتقادات و تعهدات افراد به ویژه در ارتباط با فعالیت انسان
به روشی که موجب افزایش ارزشها میشود دارد [29].اطالعات ،زمانی که مورد پذیرش افراد قرارگیرند ( با درک صحیح از
بایدها و نبایدها و تعبیر صحیح از واقعیت ها ) به دانش فردی تبدیل میشوند [30].سپس این دانش ،در زمان تولید و ارائه،
به شکل متن،گرافیک،کلمات و دیگر نمادهای سمبلیک ،دوباره به اطالعات تبدیل میشود[27].
چندین رویکرد برای تعریف چیستی مدیرت دانش وجود دارد .سو و چن ،16مدیریت دانش را به عنوان یک رویکرد نظاممند
و سازماندهی شده تعریف کردند که قابلیت سازمان را برای انتقال دانش به منظور تصمیمگیری ،انجام عملیات و انعکاس
نتایج برای حمایت از استراتژی کسب و کار بهبود میبخشد [31].همچنین میتوان گفت که مدیریت دانش روشی است که
بدان روش ،سازمانها میتوانند دانش را ایجاد ،کسب و بکارگیرند تا به اهداف سازمان دست یابند [32].بنابراین هدف
مدیرت دانش در سازمان ،ایجاد رشد و تداوم عملکرد ،با حمایت دانش در تمامی سطوح ،اعمال دانش موجود در تمامی
شرایط ،ترکیب دانش به روشهای همیارانه ،کسب دانش مربوط و توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مستمر است که
موجب تجارت درونی و دانش بیرونی میشود[33].
صنعت ساختمانی یک صنعت دانش محور است [33]،زیرا اجرای فعالیتهای ساختمانی مستلزم تجربه کارشناسی و توانایی
حل مساله است [34].بنابراین اجرای مدیریت دانش به طور خاص در بخش ساخت و ساز حائز اهمیت است ] [35و این
رویکرد میتواند به صنعت در نوآوری و بهبود عملکرد کمک میکند[36].
اغلب دانش یک شرکت ساخت و ساز از طریق پروژههای آنها کسب میشوند.در هر کدام از این موقعیت های پروژه که
دانش جدید تولید میشود دلیل چگونگی تولید دانش توصیف میشود [37].دانشی که در طول هر پروژه توصیف میشود
به طور معمول در گزارشی که افراد جدید آن را مطالعه میکنند ذخیره میشود و یا به دلیل بازنشستگی ،انصراف یا تغییر
افراد برای کار در پروژه جدید از بین میرود [38].این موضوع مساله برانگیز است زیرا انعکاس پیامدهای درست یک عمل
در طول یک پروژه امکانپذیر است [34].بنابراین به دلیل فقدان متدهای ذخیره و حفظ اطالعات و اشتراکگذاری دانش
تولید شود در هر تیم پروژه ،منابع حیاتی از بین می رود و این چنین عملکرد کسب و کار یک شرکت تحت تاثیر قرار
میگیرد [30].این موضوع در نهایت تصمیم گیری را که نتیجه مدیریت دقیق و مدیریت دانش است را تحت الشعاع قرار
میدهد [31].بنابراین اجرای مدیریت دانش در بخش ساخت و ساز بسیار حائز اهمیت است ] [35زیرا می تواند به نوآوری
و بهبود عملکرد صنعتی کمک شایانی نماید[36].
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 )3مشکل پژوهشی
سواالتی که در این پژوهش به آنها پرداخته میشود عبارتند از:
 )1بهترین اقدامات بین المللی که اکنون در مدیریت ریسک ساختمانها و پروژههای ساختمانی اعمال میشود کدامند و
وضعیت قیاسی آنها با اقدامات فعلی چیلی چگونه است؟
 )2چگونه میتوان اقدامات مدیریت ریسک در سازمان و شرکتهای مربوط به پروژههای ساختاری را ارزیابی نمود؟
 )3چه نوع دانشی برای مدیریت موثر و کارآمد ریسک در پروژههای ساخت و ساز نیاز است؟
 ) 4چگونه می توان دانش مدیریت ریسک مورد نیاز را بدست آورد و آن را به طور نظاممند و مفید در دسترس همگان قرار
داد؟
روش پژوهش شامل ادبیاتی است که پروژههای عمومی و خصوصی را مرور میکند که در ساخت و ساز یک چارچوب
مدیریت ریسک برای ارزیابی موقعیت عملکرد پروژه ساختمانی یک سازمان کمک میکند .همچنین یک مدل و ابزار ارزیابی
برای مدیریت ریسک از یک رویکرد ادبیاتی ارائه می شود .هم مدل و هم ابزار با استفاده از دو پنل کارشناسی در زمینه
مدیریت ریسک اعتبارسنجی شده و ابتدائا در دو شرکت اعمال شدند.
شکل  1روشی برای ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک یک سازمان و مقایسه آن با معیار مدیریت ریسک

همچنین کاربرد این ابزار برای ارائه یک مجموعه از تمارین نمونه به منظور پرکردن شکاف های عمده در عملکرد مدیریت
ریسک هر شرکت پیشنهاد میشود.

شکل  2نموداری برای اختصاص بهترین شیوه با توجه به وقفه های شناسایی شده

بهترین شیوهها توسط پنلهای کارشناسی معتبر می شود .در پایان یک مدل برای سیستم پشتیبانی مدیریت ریسک به
شرکتها اعمال می شود تا آن را آزمایش کنند .این مدل اقدامات زیر را مجاز میکند )1 :حفظ اطالعات تاریخی  )2هدایت
و توسعه عملکرد مدیریت ریسک پروژه بر اساس معیار های ارائه شده  ) 3نتیجه گیری بر اساس ارزیابی و انعکاس بلوغ تابع
مدیریت ریسک  ) 4توانایی آموزش مدیریت ریسک ،بر اساس سطوح سلسله مراتبی و مسئولیتهای کارکنان  )5ایجاد یک
سیستم ذخیره سازی با استفاده از منطق موردی  )6ایجاد ساختار اجرایی برای سیستم و بازخورد الزمه  )7توسعه حمایتها
و رویههای عملیاتی برای مدل

 )4نتایج اولیه
تا اینجا پژوهش یک مدل بلوغ ابتدایی تعریف شده است .این مدل بر اساس دو عنصر اصلی است :
 )1عوامل ارزیابی که شامل یک مجموعه از ابعاد برای هر دوموضوع است (شکل ) 3
 )2سطوح ارزیابی برای هر عامل و ابعاد آن

شکل  3عوامل کلیدی ارزیابی و اهمیت آنها ( هاوارد ؛ ) 2013

سطوح ارزیابی با استفاده از اطالعات حاصل از ادبیات توسعه یافتهاند .مدل بلوغ و سطوح ارزیابی با استفاده از مطالعات
پایلوت آزمایش شدهاند .هدف ما اعمال یک پرسشنامه بر اساس عوامل و ابعادی است که بسیار مهم بوده و توسط گروهی از
کارشناسان از نظر دامنهی مدیریت ریسک در هر سازمان تائید شده باشد.
هدف نهایی ،ایجاد یک مدل مبتنی بر شبکه است که در دسترس شرکتها قرارگیرد ( با استفاده از اینترنت ) .بدین روش،
مدیریت شرکتها می تواند به پرسشنامهها پاسخ داده و سطوح بلوغ سازمان خود را دریابند .همچنین ثبت ارزیابیهای
قبلی مدیر را قادر می سازد عملکرد فعلی را با عملکرد گذشته مقایسه نموده و بر آن اساس اجرای عملیات بهبودی را مد
نظر قرار دهد .همچنانکه در شکل  2میبینیم ،دانش و تجربه به روشی سازماندهی میشوند که موجب بهبود اقدامات
مرتبط با نوع شکاف شناسایی شده در طول ارزیابی عملکرد مدیریت ریسک شرکت باشد .انتظار میرود این دانش اساس
تجربیات و درسهایی برای پروژههای جدید باشد.

 )5نتیجه گیری
این مقاله توصیف مختصری ا ز تالش پژوهش را ارائه می دهد و درصدد ایجاد یک رویکرد دانش محور برای مدیریت ریسک
در پروژههای ساختمانی است .انگیزهی این پژوهش ،کاربرد بسیار محدود مدیریت ریسک در پروژههای ساختمانی و بهبود
این عملکرد برای مالکان و پیمانکاران است .نتایج مورد انتظار این پژوهش به مالکان و پیمانکاران کمک میکند یک
مدیریت ریسک نظاممند و رسمیتر داشته باشند و از دانش و تجربه خود به بهترین نحو استفاده کنند.

ویژگیهای اصلی هر سطح با توجه به مدیریت ریسک ،تعاریف اولیه
سطح : 1
سازمان در مورد نیاز مدیریت ریسک و فقدان یک رویکرد منظم برای رویارویی با خطر آگاه نیست .معموال سازمان حتی در
مدیریت پروژه ضعیف است .موفقیت در این نوع سازمان ها بستگی به ویژگیهای شخصی دارد نه به خود سازمان.
بعد از رخداد مسائل واکنش نشان میدهد ،هیچ رخداد منطقی وجود ندارد.
تالشی برای یادگیری از پروژه های قبلی یا کاربرد درسهایی که آموخت شده است به منظور آماده سازی ناپایداری ها.
سطح : 2
هرچند سازمان تا درجه ای در مورد مزایای بالقوه  RMآگاه است ،اما این امر هر پروژه ای را به طور موثر و کارآمد اجرایی
نمیکند.
سازمان میداند که باید از خطاهای گذشته درس بیاموزد اما این دانش رسمی نیست و احتمال کاربرد آن محدود است.
روشی برای اشتراک اطالعات حاصل از پروژه های سازمان وجود ندارد.
فرآیند ها و سیستم اساسی برای مدیریت ریسک وجود ندارد.
سازمان  GRرا به طور طبیعی از طریق تعدادی از اشخاص پروژه اعمال میکند.
سطح : 3
سازمان یک سیستم  RMرا توسعه و اجرا میکند.
پروژهها قبال آزمایش میشوند ،به ویژه برای شناسایی بحران هر پروژه جدید موفقیتهای پروژه های قبلی را میتوان تکرار
کرد.
در کل مزایای  RMدرسطوح باالتر سازمان درک میشوند.
پروژهها افراد با مهارت  RMرا استخدام میکنند که منابع کافی موجود برای این فرآیند را داشته باشند.
احتمال ،تاثیر و شدت رویدادهای ریسک به صورت کیفی اندازه گیری میشوند.
سطح : 4
مزایای  RMدر هر سطحی از سازمان درک میشود.
یک فرآیند استاندارد برای  RMوجود دارد که برای یک پروژه خاص کافی است .یک رویداد فعال برای  RMوجود دارد.
فعالیت های  RMبرای سهامداران درونی و بیرونی گسترده شدهاند.
استراتژی های متنوع و همچنین نتایج  RMاجرا و دسته بندی میشوند.
مرحلهی تحلیل نتایج در این سطح است.
سطح : 5
سازمان قادر است خود را تطبیق دهد .تیم را قدرتمند سازد و آنرا بر اساس پروتکل های شرکت سازماندهی میکند تا
خطرات سیستم را کاهش دهد.
بهبود مکرر و نوآوری  RMبر یک اساس منظم انجام میشود که با تکنولوژی عای جدید افزایش مییابد.
سازمان یک طرح  RMتلفیقی را با اهداف معین تعریف میکند و از مقیاس های کیفی و کمی استفاده میکند.

اعضا تیم مایل به تعدیل خطر و فرصت هایی با رویکرد فعال و یک محیط پیرامونی هستند که کار گروهی را افزایش
.میدهد
.تلفیق و همکاری بین شبکه های اجتماعی موسساتی و دیگر شبکه های سهامداری وجود دارد
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