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Abstract 

 

Assessing risk management capability (RMC) of contractors prior to their selection for a project would 
contribute significantly to project successful delivery. This paper assessed current RMC of Federal 
highway projects contractors in Nigeria. The study involves review of literatures and questionnaire 
survey of eighteen rehabilitation projects across Southwest of Nigeria. Maturity 
levels of the contractors were assessed on four level scale using Fuzzy set theory. The result suggested 
that overall risk management maturity level of the contractors is ‘novice’. It also indicated maturity 
levels of contractors on different RMC attributes and provides additional decision support information 
for selecting winning bid. The research objectives includes :(i) identifying the attributes and dimensions 
of risk management capability for effective assessment of risk management maturity of highway 
contractors and(ii) assessing the current risk management maturity of different construction 
organisations on highway rehabilitation projects in Nigeria. 
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 هاي ساختمانیشرکتپروژه مدیریت بحث در مدیریت ریسک  برآورد

 

	علی کوتاهی

 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم	BAD دانش آموخته

 

 چکیده

پیمانکاران پیش از انتخاب پروژه تاثیر قابل توجهی در تحویل موفق پروژه ) RMCارزیابی قابلیت مدیریت ریسک (برآورد و 

این پژوهش شامل مروري ی در نیجریه ارزیابی شده است. هاي پیمانی بزرگراهدر این مقاله قابلیت مدیریت ریسک پروژهدارد. 

شود. میزان بلوغ پیمانکاران در نواحی جنوب غربی نیجریه می اي هجده پروژه نوسازي درنامهبر منابع موجود و بررسی پرسش

ه میزان بلوغ مدیریت ارزیابی شده است. نتایج بدست آمده نشانگر آن است ک 1چهار مقیاس مختلف و با استفاده از نظریه فازي

هاي مختلف، RMCمیزان بلوغ پیمانکاران در قرار دارد. همچنین مشاهده شد که  "مبتدي"ریسک کل پیمانکاران در سطح 

 سازد.گیري و انتخاب پیشنهاد (مناقصه/مزایده) برنده را فراهم میاطالعات تکمیلی الزم براي تصمیم

 هاي پیمانیروژهپمدیریت ، مدیریت ریسک، هاي نوسازيهپروژ مدیریت :واژگانکلید

 

 مقدمه -1

هاي فدرال نیجریه به صورت پی در پی و در شش منطقه جغرافیایی سیاسی مهم نیجریه، تا کنون، حکومت 2001از سال 

هاي اتمام یافته و در مرحله تقریباً همه پروژهاند. کردهاي آغاز هاي موجود را به طور گستردههاي نوسازي و توسعه بزرگراهپروژه

نشان  2007اتمام از دستیابی به اهداف عملکرد اصلی خود بازمانده بودند. البته نتایج تحقیقات مورا، تژیریا و پیرس در سال 

ال توسعه بیشتر است و اي جهانی بوده و افزایش درصد آن اغلب در کشورهاي در حدهد که افزایش زمان پروژه، مسالهمی

شوند، در کشورهاي مختلف متفاوت هستند. آیبینو و همچنین فاکتورهاي عدم اطمینانی که منجر به افزایش زمان پروژه می

 هاي ساختمانیبسیار متعددي در بروز تاخیر در اتمام پروژه رویدادهاي متغیر) نشان دادند که در کشور نیجریه، 2006اودینکا (

بر  نوعی ریسک رویدادها یا شرایط متغیري که به عنوان 2004البته، موسسه مدیریت پروژه در سال خیل هستند. اي دو سازه

بنابراین به منظور حصول اطمینان از عملکرد  تشریح نموده است. اهداف عملکردي پروژه موثر (اثر مثبت یا منفی) هستند را

ها را به عنوان فاکتورهاي ریسک بالقوه به متغیر مرتبط با افزایش زمان پروژههاي بزرگراهی، باید تمامی رویدادهاي موفق پروژه

 طور صحیح مدیریت نمود.

شده در استانداردهاي مدیریت ریسک  استرالیایی داران براساس مشخصات تعریفها، تحلیل سهامدر راستاي مدیریت موثر ریسک

 2012شود. به طور مشابه، مفاخري، برتون و چائوها در سال ) امر مهمی محسوب میAS/NZS 4360,2004و زالندنویی (

یر ها به بلوغ کامل رسیده باشد، تاثعنوان کردند که اگر یک سازمان در بحث مدیریت رویدادهاي ریسکی شناسایی شده در پروژه

																																																													
1 Fuzzy set theory 
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وه اي فاکتورهاي ریسک بالقبنابراین بجیابد. عواقب ناشی از رویدادهاي ریسکی بر اهداف عملکردي بر عملکرد پروژه کاهش می

هاي ساختمانی مند شدن از درکی صحیح از قابلیت مدیریت ریسک در سازمانهاي ساختمانی، بهرهمتعدد و متنوع در پروژه

شود. مطالعات اندکی در بحث ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک پیش از واگذاري قرارداد ساخت، امري مهم براي مشتریان تلقی می

از این رو این مقاله روش ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک بزرگراهی در کشورهاي در حال توسعه انجام شده است. پیمانکاران 

) شناسایی iکند. اهداف این پژوهش عبارتند از: (هاي نیجریه ارائه میهاي نوسازي بزرگراههاي ساختمانی را در پروژهشرکت

) iiر ارزیابی اثربخش میزان بلوغ مدیریت ریسک در میان پیمانکاران بزرگراه و (ها و ابعاد قابلیت مدیریت ریسک به منظوویژگی

 هاي نیجریه ارائه.هاي نوسازي بزرگراههاي ساختمانی مختلف در پروژهارزیابی میزان بلوغ مدیریت ریسک کنونی شرکت

 قابلیت مدیریت ریسک سازمانی -2

باشد (آکیراژول، نایاك، ها میه میزان بلوغ آنها در مدیریت ریسک پروژهکنندها در اجراي مدیریت ریسک تعیینمهارت شرکت

نشان دادند که درك صحیح از قابلیت مدیریت ریسک  2013). در همین راستا مو و همکارانش در سال 2010توروك و کنل، 

تی، روزا و روخا در سال مونشود. هاي ساختمانی بجاي ذات پر ریسک تجارت ساختمانی، امري بسیار مهم محسوب میشرکت

) RMCهاي کنونی مدیریت ریسک، نقطه آغاز درك قابلیت مدیریت ریسک (عنوان کردند که سنجش فرایندها و فرهنگ 2006

)، 2010)، زو، چِن و چن (2004ها و محققینی نظیر رن و یو (نتایج مطالعات انجام شده توسط شرکتآید. ها به شمار میشرکت

)، اهمیت بکارگیري فرایند ارزیابی بلوغ مدیریت ریسک رسمی را در 2013) و مو، چنگ چور و پنگ (2011هاپکینسون (

ها از چندین مدل سنجش میزان در این پژوهشگیري فرایند، فرهنگ، روش اجرا و منابع مدیریت ریسک اثبات کرده است. اندازه

هاي هاي فعال در پروژهمیزان بلوغ مدیریت ریسک شرکت به عنوان ابزاري براي ارزیابی منظم "RM3"بلوغ مدیریت ریسک 

مشاهده کردند که میزان بلوغ  2006ساختمانی استفاده شده است. به طور مشابه، لوزمور، رفتري، رایلی و هیگون در سال 

وغ باالیی بل یک شرکت ممکن است از میزانها از بسیاري جهات با یکدیگر متفاوت هستند. به طور مثال، مدیریت ریسک شرکت

 در منابع مدیریت ریسک برخوردار باشد ولی در اجرا و پردازش مدیریت ریسک به بلوغ نرسیده باشد.

ند کها کمک میهاي فوق، به شناسایی هرچه بهتر نقاط ضعف و قوت سازمانوجود دانش کافی از میزان بلوغ در هریک از ویژگی

را ارزیابی  RMCهاي مختلف از رویکردي سیستماتیک میزان بلوغ ویژگینیز با استفاده  RM3روش ). 2011(هاپکینسون، 

همچنین از عبارت  RM3اند. در روش نشان داده شده 1، در جدول RM3موجود در ابزارهاي  RMCهاي کند. ویژگیمی

استفاده در این عبارات مورد سطح بلوغ مختلف در قابلیت مدیریت ریسک استفاده شده است.  5الی  4مختلفی براي تشریح 

موجود براي ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک  RM3ها و میزان بلوغ آمده است. مقاله حاضر از روش، ویژگی 2سیستم در جدول 

 هاي نیجریه استفاده شده است.پیمانکاران بزرگراه

 روش تحقیق -3

ش ، از نتایج پژوههاي نوسازي بزرگراهوژههاي ساختمانی در پرروش مورد استفاده براي ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک شرکت

روش ارزیابی مورد استفاده در اتخاذ شده است.  2013) و مو و همکارانش در سال 2010)، زو و همکارانش (2001کار و تاه (

بی راتمام یافته نوسازي بزرگراه در جنوب غ هاي ساختمانی و شانزده پروژهاین مقاله شامل بررسی پرسشنامه مخصوص شرکت

ها و ابعاد قابلیت مدیریت ریسک از طریق مرور گسترده و ارزیابی ویژگیاند. نیجریه بوده که به عنوان موارد پژوهشی انتخاب شده

در مورد ابعاد قابلیت مدیریت ریسک، اند. ها و منابع علمی موجود در زمینه قابلیت مدیریت ریسک سازمانی، شناسایی شدهمدل
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و  گیري از نمودار علتها و ابعاد بدست آمده و همچنین با بهرهوال شناسایی شدند. با استفاده از ویژگیچهار ویژگی و بیست س

شود. این ساختار سلسله مراتبی در هاي قابلیت مدیریت ریسک ساخته میمعلول، ساختاري سلسله مراتبی از ابعاد و ویژگی

) و اندیس بلوغ مدیریت ریسک AIها (منظور محاسبه اندیس ویژگیآوري شده به هاي جمعنشان داده شده است. داده 1شکل 

)RMMIاند.هاي ساختمانی، با استفاده از مدل ارزیابی مصنوعی فازي مورد تحلیل قرار گرفته) مربوط به شرکت 

 بررسی پرسشنامه -4

عات کلی مربوط به پاسخگوها و آوري اطالبه منظور جمع Aدر این مقاله از یک پرسشنامه دو بخشی استفاده شده است. بخش 

 4سوال براي  20شامل لیستی حاوي  Bهاي قابلیت مدیریت ریسک، طراحی شده است. بخش بندي ویژگیهاي رتبهمقیاس

(ابعاد) شرکت خود را  RMCاز پاسخگوها خواسته شده است که سطح باشد. سازمانی می RMCبعد مختلف از  19ویژگی و 

-0/1و بهینه شده= 51/0-75/0، مدیریت شده=26/0-50/0، مبتدي=0-25/0تجربه=سطح بلوغ بی ارزیابی کرده و از چهار

که شانزده  هاییاین پرسشنامه به پنج کارمند ارشد (به عنوان نمونه تحقیق) از شرکتبندي آنها استفاده کنند. براي رتبه 76/0

این تیم پنج نفره از اعضاي تیم پروژه ساخت و کارکنان سایر اند تحویل داده شده است. پروژه نوسازي بزرگراه را اجرا کرده

 است. ها تشکیل شدهواحدهاي تجاري شرکت

 ارزیابی مصنوعی فازي -5

و به  2010این روش توسط ژو و همکارانش در سال باشد. اي از کاربرد نظریه چینش نامعلوم مینمونهارزیابی مصنوعی فازي 

در کشور چین مورد استفاده قرار گرفت، و مو، چنگ، چور و پنگ نیز در سال  PPPهاي ی پروژهمنظور ارزیابی رویدادهاي ریسک

 اند. از بررسیهاي ساخت مترو در چین بهره بردهاز همین روش براي ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک پیمانکاران پروژه 2013

از این مدل به شود. استفاده می 3ن مقاله از مدل هاي پیشین چهار مدل مصنوعی فازي شناسایی شده است که در ایپژوهش

دلیل قابلیت اداره مناسب شرایط چند معیاري و تحت شرایطی که وزن معیارها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته باشند، استفاده 

 شود:شده است. رویکرد ارزیابی شامل مراحل زیر می

 ه از مراجع مختفبرگرفته شد ،هاي قابلیت مدیریت ریسکویژگی -1جدول 

 نویسنده مدل
 هاي قابلیت مدیریت ریسکویژگی

آگاهی 
 فرهنگی

تجربه 
 فرهنگی

فرایند 
سهامداران  کاربرد و اجرا مدیریت

 پروژه
مدیریت دانش 

 و پروژه
رن و یو 

)2004( 
، رهبري، نگرش

 - فرهنگ و تعهد
تحلیل 

شناسایی، 
 کاهش

 سهامداران -
 مدیریت دانش رابطه

 زو و همکاران
)2010( 

 - - کاربرد و اجرا تحلیل شناسایی مردم و رهبري فرهنگ

هاپکینسون 
)2011( 

 تحلیل شناسایی - فرهنگ
 مدیریت پروژه سهامداران پروژه - هاپاسخ

مو و همکاران 
)2013( 

 - نگرش و فرهنگ
 شناسایی
 تحلیل
 پاسخ

 - - کاربرد و اجرا

RMRDPC 
(2002) 

 تعریف
 - - دکاربر فرایند تجربه فرهنگ

IACCM-
BRM3 

 - - کاربرد فرایند تجربه فرهنگ
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RMRDPC ،برنامه همکاري تحقیق و توسعه مدیریت ریسک =IACCM-BRM3قرارداد المللی مدل بلوغ مدیریت ریسک = انجمن بین
 تجارت بازرگانی-و مدیریت

 

 هاي بلوغ مدیریت ریسکمقایسه میزان بلوغ مورد استفاده در مدل -2جدول 

 مدلنویسنده 
 میزان بلوغ

1 2 3 4 5 
 - طبیعی نرمال مبتدي بی تجربه )1997هیلسون (

 بهینه شده مدیریت شده تعربف شده تکراري ابتدایی )2004رن و یو (
زو و همکاران 

)2010( 
 - بهینه شده مدیریت شده تکراري کارهتکابتدایی و 

هاپکینسون 
)2011( 

 - طبیعی نرمال مبتدي بی تجربه

مو و همکاران 
)2013( 

 - بهینه شده مدیریت شده مبتدي بی تجربه

RMRDPC 
(2002) 

 - مدیریت شده تکراري ابتدایی کارهتک

IACCM-
BRM3 

 - بهینه شده نرمال مبتدي بی تجربه

 

 هادار کردن ابعاد و ویژگیمحاسبه امتیازهاي متوسط و وزن -5-1

 ها محاسبه شده است:دهندهل زیر و بر اساس رتبه پاسخفرمو امتیاز متوسط براي هر سوال با استفاده از

  )1(رابطه 

 محاسبه شده است: 2بعد و ویژگی مربوطه نیز با استفاده از رابطه  26دار نمودن وزن

  )2(رابطه 
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 =فرایند مدیریت ریسک.RMPها و ابعاد قابلیت مدیریت ریسک؛ ساختار سلسله مراتبی ویژگی -1شکل 

 

 تابع عضویت براي ابعاد قابلیت مدیریت ریسکاسبه مح -5-2

محاسبه شده است. که در این  3سوال موجود در پرسشنامه پاسخگوها و با استفاده از رابطه  26توابع عضویت براي هریک از 

 اند.ب کردهمیزان بلوغ مشخصی را انتخانسبت تکرار پاسخگوهایی است که در میان تمامی پاسخگوها،  4Pو  1P ،2P ،3Pرابطه 

 )3(رابطه 

 

 ها و قابلیت مدیریت ریسکاي براي اندیس ویژگیمحاسبه تابع عضویت ذوزنقه -5-3

هاي اي رتبهمجموعهو  RMC ،)26,….f2,q1Q = (qسوال از ابعاد  26مجموعه معیارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل 

 = بهینه شده4e= مدیریت شده و 3e= مبتدي، 2e= بی تجربه، 1eاست که در آن  e2,e1E(e…4(جایگزین چهار سطح بلوغ، 

فازي (به شرح ذیل) ارزیابی مصنوعی  3با استفاده از مدل  RMCو  TMF (AIاي (وزنقهمی باشد. بنابراین توابع عضویت ذ

 اند:تعیین شده
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  )4(رابطه 

 و به شرح زیر محاسبه شده است: 3ده از مدل ، با استفا3در جدول  Cفرهنگ و آگاهی براي پیمانکار  TMF به طور مثال

TMF ={(0.200 0.800 0.000 0.000 x 0.248) + (0.400 0.400 0.200 0.000x 0.230) + (0.400 0.400 
0.200 0.000 x 0.234) + (0.400 0.600 0.000 0.000 x 0.198) + (1.000 0.000 0.000 0.000 x 0.090)} 
= [0.404 0.503 0.093 0.000] 

، A ،B ،Cهاي ساختمانی (ها و میزان بلوغ مدیریت ریسک کل براي هر یک از شرکتبراي همه ویژگی TMFیند محاسبه فرا

D  وE با استفاده از نرم افزار (MATLAB  .نتایج انجام شده استTMF ها و میزان بلوغ محاسبه شده براي همه ویژگی

 ت.ارائه شده اس 4و  3) در جداول RMMمدیریت ریسک کل (

 )TMF(فاز زدایی  TMFمشخص نمودن  -5-4

هاي ساختمانی و اند، در راستاي دستیابی به سطح بلوغ در شرکتگرفته شده RMMها و که از ویژگیاي توابع عضویت ذوزنقه

 استفاده شده است. 5اند. بدین منظور از رابطه کل مختلف، مشخص شده RMMو  RMCهاي در ویژگی

  )5(رابطه 

 باشد؛کل می RMMها یا براي ویژگی TMF= مقدار مشخص (میزان بلوغ) C که در آن

Wشود؛گیري یک ویژگی می= وزن نسبی مربوط به یک بعد مشخص است که منجر به شکل 

kR =ها؛درجه عضویت هر یک از ویژگی 

L =13/0 ،38/0 ،63/0  که به ترتیب به  76/0-0/1و  51/0-75/0، 26/0-50/0، 0-25/0هاي ؛ مقادیر میانی مقیاس88/0و

 شوند.سطوح بلوغ بی تجربه، مبتدي، مدیریت شده و بهینه شده مربوط می

به صورت زیر  C) براي شرکت ساختمانی TMF ) =000/0 018/0 529/0 453/0یا مقدار مشخص  RMMبه طور مثال، 

 محاسبه شده است:

RMM= 0.453 x 0.13 + 0.529 x 0.38 + 0.0.018 x 0.63 + 0.000 x 0.88= 0.249 
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 )Cها (پیمانکار ) براي ابعاد و ویژگیTMFاي (تابع عضویت ذوزنقه -3جدول 

S/N ابعاد / سواالت W TMF براي ابعاد TMF هابراي ویژگی 

1 Q 1 248/0 [0.200 0.800 0.000 0.000]  

2 Q 2 23/0 [0.400 0.400 0.200 0.000]  

3 Q 3 234/0 [0.400 0.400 0.200 0.000]  

4 Q 4 198/0 [0.400 0.600 0.000 0.000]  

5 Q 5 09/0 [1.000 0.000 0.000 0.000]  

 [0.000 0.093 0.503 0.404]   فرهنگ و آگاهی 6

7 Q 6 228/0 [0.000 1.000 0.000 0.000]  

8 Q 7 144/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

9 Q 8 228/0 [0.000 1.000 0.000 0.000]  

10 Q 9 097/0 [0.800 0.200 0.000 0.000]  

11 Q 10 228/0 [0.000 1.000 0.000 0.000]  

12 Q 11 075/0 [1.000 0.000 0.000 0.000]  

 [0.000 0.000 0.761 0.239]   اجرا و کاربردها 13

14 Q 12 118/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

15 Q 13 087/0 [0.800 0.200 0.000 0.000]  

16 Q 14 106/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

17 Q 15 074/0 [0.800 0.200 0.000 0.000]  

18 Q 16 254/0 [0.400 0.400 0.200 0.000]  

19 Q 17 361/0 [0.400 0.600 0.000 0.000]  

20 
منابع مدیریت 

 [0.000 0.000 0.440 0.560]   ریسک

21 Q 18 165/0 [0.000 1.000 0.000 0.000]  

22 Q 19 093/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

23 Q 20 077/0 [0.800 0.200 0.000 0.000]  

24 Q 21 083/0 [0.800 0.200 0.000 0.000]  

25 Q 22 054/0 [1.000 0.000 0.000 0.000]  
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26 Q 23 137/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

27 Q 24 099/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

28 Q 25 127/0 [0.600 0.400 0.000 0.000]  

29 Q 26 165/0 [0.400 0.600 0.000 0.000]  

30    [0.522 0.478 0.000 0.000] 

TMFاي، = تابع عضویت ذوزنقهWها= وزن نسبی مربوط به هر یک از ابعاد و/یا ویژگی 

مانی ها ساختمدیریت ریسک کل در هر یک از شرکتها و میزان بلوغ به منظور محاسبه میزان بلوغ تمامی ویژگیاین فرایند از 

)A ،B ،C ،D  وEهاي هاي ساختمانی و همه ویژگی) استفاده شده است. نتایج میزان بلوغ محاسبه شده براي همه شرکت

RMC  آمده است. 5در جدول 

 هانتایج و یافته -6

 89/3نشان داده شده است، برابر با  5دول هاي ساختمانی که در جشرکت) ORMMLسطح کل بلوغ مدیریت ریسک (مقدار 
هاي نوسازي بزرگراه را در جنوب غربی نیجریه اجرا هاي ساختمانی که پروژهاین مطلب نشانگر آن است که شرکتباشد. می

ه به درصد باقیماند 20درصد از پیمانکاران مورد بررسی در این مقاله مبتدي هستند درحالی که  80اند، مبتدي هستند. نموده

این نتایج مشابه اطالعات شوند. مبتدي محسوب می 471/0و  RMM 414/0 ،440/0 ،249/0 ،370/0ترتیب با اندیس 

توان باشد. عالوه بر این، از نتایج فوق میهاي ساخت مترو در سرزمین چین میمربوط به میزان بلوغ پیمانکاران مشغول در پروژه

 5هاي نوسازي بزرگراه در نیجریه فاصله زیادي تا بلوغ دارند. همانگونه که در جدول وژهدریافت که پیمانکاران پیمانکاران پر

هاي ساختمانی در زمینه فرهنگ و ) نیز نشانگر آن است که شرکتAMLها (نشان داده شده است، نتایج میزان بلوغ ویژگی

درصد از آنها با  80برند. البته مبتدي رنج می از سطح بلوغآگاهی مدیریت ریسک، اجرا و کاربردها و فرایند مدیریت ریسک 

نسبت به قابلیت مدیریت ریسک، در سطح بالغی از منابع مدیریت ریسک قرار  "مدیریت شده"داشتن عملکردي در سطح بلوغ 

هاي ساختمانی به فرایند مدیریت ریسک مربوط شده که داراي مشاهده شده براي شرکت RMCترین ناحیه ضعیفدارند. 

بنابراین، نتایج بدست آمده نیاز به استفاده بجا از مقرراتی . هستند 331/0و  AML 264/0 ،286/0 ،249/0 ،279/0دیر مقا

کند. هاي ساختمانی پیش از انتخاب پیمانکاران بزرگراه را الزامی میدهد که ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک شرکترا نشان می

یجتاً بهبود عملکرد آنها در تحویل پروژه بزرگراه هبود قابلیت مدیریت ریسک و نتي بچنین مقرراتی موجب تشویق آنها برا

 شود.می
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 )C( RMMها و ) براي ویژگیTMFاي (تابع عضویت ذوزنقه -4جدول 

S/N هاي ویژگیRMC w TMF هاویژگی TMF  برايRMM  1سطح 

  [0.000 0.093 0.503 0.404] 183/0 هافرهنگ و آگاهی شرکت 1

  [0.000 0.000 0.761 0.239] 221/0 اجرا و کاربردهاي مدیریت ریسک 2

  [0.000 0.000 0.440 0.560] 29/0 منابع مدیریت ریسک 3

  [0.000 0.000 0.478 0.522] 305/0 فرایند مدیریت ریسک 4

5    [0.453 0.529 0.018 0.000] 

 

 هاي ساختمانیها و میزان بلوغ مدیریت ریسک شرکتاندیس ویژگی -5جدول 

S/N هاي ویژگیRMC AML-
(A) 

AML-
(B) 

AML-
(C) 

AML-
(D) 

AML-
(E) 

ORMML 

  444/0 390/0 302/0 412/0 378/0 هافرهنگ و آگاهی شرکت 1

2 
اجرا و کاربردهاي مدیریت 

  413/0 323/0 320/0 386/0 337/0 ریسک

  656/0 618/0 240/0 644/0 622/0 منابع مدیریت ریسک 3

  331/0 279/0 249/0 286/0 264/0 ند مدیریت ریسکفرای 4

5 RMM 414/0 440/0 249/0 370/0 471/0 389/0 

AMLها، = میزان بلوغ ویژگیRMM ،میزان بلوغ مدیریت ریسک براي هر پیمانکار =OMML میزان کل بلوغ مدیریت ریسک براي =

 هاي ساختمانی هستندشرکت Eو  A ،B ،C ،Dهمه پیمانکاران، و 

 گیري و اهمیتنتیجه -7

اي نوسازي ههاي ساختمانی اجرا کننده پروژهاین مقاله رویکردي سیستماتیک را براي ارزیابی قابلیت مدیریت ریسک در شرکت

نتایج این تحقیق نشانگر آن است که میزان قابلیت مدیریت هاي جنوب غربی کشور نیجریه ارائه نموده است. بزرگراه در بخش

ن باشد. البته ایهاي جنوب غربی نیجریه در حد مبتدي میهاي پیمانی نوسازي بزرگراهاي ساختمانی در پروژههریسک شرکت

دهند که ها همچنین نشان مییافته تر هستند.بسیار پخته "بعد تجربه"ها در بحث منابع مدیریت ریسک و مخصوصاً در شرکت

ین پژوهش اشوند. وده و منابع مدیریت ریسک نقطه قوت آن محسوب میترین جنبه قابلیت مدیریت ریسک، فرایند آن بضعیف

هاي نشان داد که یک روش سیستماتیک قادر است تا هدف و ابزار جامع براي سنجش و ارزیابی میزان بلوغ مدیریت ریسک شرکت

قابلیت مدیریت ریسک با  این تحقیق همچنین مبنایی براي محاسبههاي بزرگراهی را مهیا سازد. ساختمانی فعال در پروژه

قاط ها، شناسایی نهاي ساختمانی در هریک از ویژگیتعریف میزان بلوغ شرکتپیمانکاران در سایر کشورها را ایجاد نموده است. 

ک و ریزي پاسخ ریسعالوه بر این، اطالعات الزم در زمینه برنامهکند. قوت و ضعف آنها را در قابلیت مدیریت ریسک تسهیل می

هاي ساختمانی را در اتخاذ سازد. همچنین شرکتهاي بزرگراهی فراهم میها را براي مشتریان پروژهاب پیمانکاران در پروژهانتخ

توان براي پیمانکاران بزرگراهی در کند. البته نتایج این پژوهش را نمیاي راهنمایی میتصمیمات پیشنهادي مناقصه/مزایده
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هاي مشتري و مشاور و در مورد تحقیق باید براي ارزابی قابلیت مدیریت ریسک شرکت نیجریه تعمیم داد، و در عوض این

 ادامه پیدا کند.جغرافیایی نیجریه -ها در پنچ منطقه سیاسیهاي نوسازي بزرگراهپروژه
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