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 چکیده

از اثربخشی  راهبردیها بدون اتخاذ رويکردی ها در سازمانهبدون شک فرآيند انتخاب پروژ
 محورهای پروژهچالش جدی برای سازمانبه يک  اين امرامروزه مورد انتظار برخوردار نخواهد بود. 

کارآمد عنوان يک ابزار از رويکرد مديريت سبد پروژه به گیریبهره راستااين در تبديل شده است. 
تواند سبب همسويی راهبردی اين رويکرد می است. افزايشمطرح شده و روند بکارگیری آن رو به 

ها و استفاده بهینه از منابع سازمان گردد. تاکنون تحقیقات زيادی در بهتر، افزايش نرخ موفقیت پروژه
ها ارائه شده است اما در هیچ يک به بررسی مشکالتی که سبد پروژه خصوص تشريح مبانی مديريت

آيد، پرداخته نشده است. لذا تحقیق حاضر که در صورت عدم استقرار اين نظام در سازمان پديد می
باشد، به ای منتخب از خبرگان مديريت پروژه کشور میابزار اصلی آن مصاحبه ساختاريافته با نمونه

، ضرورت استقرار اين نظام را ص يافته و بر مبنای مفاهیم رويکرد پويايی سیستماين موضوع اختصا
مشکل اساسی ناشی از نبود نظام مديريت  11مهمترين يافته اين تحقیق شناسايی  نمايد.تبیین می

باشد. همچنین   ها میهای عملکردی آن و ذکر تبعات استمرار آنسبد پروژه به تفکیک حوزه
ها بر ابعاد عملکرد تجاری سازمان تبیین گرديده وابط مشکالت و تبعات و تأثیر آنهای رپويايی

 .شودگیری از وقوع اين مشکالت اشاره میاست. در نهايت راهکارهايی برای پیش
 محور، رويکرد پويايی سیستممديريت سبد پروژه، سازمان پروژه: کلیدی مفاهیم
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 مقدمه
 و نیازها جوابگوی سنتی هایروش ديگر وکار،کسب دنیای در داده رخ تغییرات با امروزه

پیچیدگی  بر  هر روز که طوریبه باشند.نمی هاآن اهداف سازیبرآورده ها درسازمان الزامات
 پذيری،رقابت تجاری، بازارهای در بقاء شود. برایافزوده می محورپروژه هایسازمان مديريتی

 احساس هاپروژه مديريت کالن برای کارآمدی هایروش به تجاری نیاز توسعه و درآمد کسب

تحقق  برای مهم گزينه يک عنوانبه های خودپروژه به هاشود. از سويی اين دسته سازمانمی
 راستای در هاهپروژ که امر  اين از کنند. در نتیجه کسب اطمینانمی  نگاه شرکت راهبردهای

مديران اين  فراروی که است هايیچالش ترينمهم از يکی هستند يا خیر، سازمان راهبردهای
 ادامه و پذيریرقابت قابلیت و سويک از شرکت منابع کمبود بدلیل موضوع اين باشد.می هاشرکت

 خسارات شايد که دلیل يک میان اين است. در ای برخوردارويژه اهمیت از ديگر سوی از آن حیات
 محورهای پروژه ی سازمانهادر افزايش هزينهو  کرده تحمیل ايرانی هایسازمان به را زيادی

صحیح از منابع نااستفاده کار و کسب های مختلفشته، ورود اشتباه به حوزهنقش مهمی دا
آيد که مديران  هايی به وجود می[. درحقیقت مشکل اصلی در  سازمان1932است]ابونیا عمران، 

ها را مطابق میل و ها دارند و پروژهد و تنوع پروژهبدون توجه به شرايط، تنها سعی بر افزايش تعدا
 مديريتی يک نظام نبود صورت در که شودمی مشاهده عموماً کنند. رضايت خود مديريت می

-گیرند، پروژهمی قرار يکديگر با تعارض در سازمان هایپروژه مند پروژه،متمرکز و انتخاب نظام

های انتخابی بیش از توان شوند، تعداد پروژهه انتخاب میهايی مشابه با موارد ناموفق گذشته دوبار
ها و گسترده شدن ناآگاهانه دامنه شود و درنهايت تنوع بیش از حد پروژهاجرايی سازمان می

-درپی را برای سازمان بههای پیهای سازمان مشکالت متعددی را ايجاد کرده و شکستفعايت

محور اجرای راهبردها از پروژه هایدر سازمان که آنجا [. از1931آورد]زارع اشکذری، دنبال می
 برخوردار مضاعف اهمیت ها ازدر اين شرکت انتخاب پروژه های درست لذا هاست،طريق پروژه

 های درست را انتخاب ومند پروژهنظام یکه بتوان با ايجاد روشدرصورتیهمین دلیل، است. به
اجرا را  ريزی واحتمال خطای برنامه، تخصیص داد هاآنهای راهبردی به طبق اولويتمنابع را 

موجبات تعالی سازمان  ،شودشدت کاسته میبه ی سازمانها هزينه از ضمن آنکه کاهش داده و
 های[. اما در اين میان عدم آگاهی مديران سازمان1933گردد ]شعاری و امام جمعه زاده، می فراهم

نبود رويکرد مديريت سبد پروژه، سبب شده است تا علی رغم  داخلی از معايب و مشکالت ناشی از
انتشار مقاالتی در خصوص مبانی و مزايای مديريت سبد پروژه همچنان اين رويکرد جايگاهی در 

انجام پژوهشی  فقدانهای ايرانی نداشته باشد. توجه به اين نیاز ضروری از يک سو و نیز سازمان
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محور  های پروژهه مشکالت و تبعات ناشی از نبود آن در سازمانطور کامل و ساختاريافته بکه به
نمايد. حال آنکه يکی از پرداخته باشد از سوی ديگر، ضرورت انجام چنین پژوهشی را تبیین می

مهمترين و کاراترين ابزار در جهت تحلیل مشکالت، داليل پديد آمدن و چگونگی تاثیرگذاری 
های سیستم و استفاده از نمودارهای علت و معلولی کرد پويايیها بر عملکرد يک مجموعه، رويآن

دهد های سیستم به اين سوال پاسخ میاست. برهمین اساس تحقیق حاضر به کمک ابزار پويايی
محور چنین رويکردی جاری نباشد چه مشکالتی پیش خواهد آمد و های پروژهکه اگر در سازمان

گیری آمده ها و نتیجهادامه روش تحقیق، مبانی نظری، يافتهتبعات استمرار آن چه خواهد بود. در 
 است.

 

 مبانی نظری تحقیق
ها نامیدند و در سازی راهبرد( مديريت سبد پروژه را يک ابزار برای پیاده1333گاردين و رابرت)

سازی پکر اين عبارت را با بیان اينکه رويکرد مديريت سبد پروژه پیادهدای و پنی 7117سال 
های سازمانی همچنین تمرکز بر ها با اهداف، فرهنگ و توانمندیبردها را با همسوسازی پروژهراه

. (Dye & Pennypacker, 2002) دهد کامل کردندنتايج بلندمدت و مثبت مالی انجام می
هاست که هبونهم نیز اظهار نمود که مديريت سبد پروژه در نهايت ايجاد کننده سبدی از پروژ

 .(Bonham, 2004) باشدهای سازمان همسو با اهداف و راهبردهای سازمانی میديتدرون محدو
 ابزارها و ها،مهارت ها،دانش از ایمجموعه کارگیریبه علم و هنر عنوانبه از ديدگاهی ديگر

 راهبردی انتظارات و نیازها از شدن متجاوز يا برآوردن منظوربه هاپروژه از ایگردآيه در هاتکنیک
. درنهايت طبق استاندارد مديريت (1933شعاری و امام جمعه زاده، ) گرددمی نیز تعريف سازمان

بندی، تفويض، (، مديريت متمرکز يک يا چند سبد از طريق شناسايی، اولويت7112سبد پروژه)
 وهای آن در جهت دستیابی به اهداف راهبردی مشخص کسبها و برنامهمديريت و کنترل پروژه

 . (PMI, 2006) نامندا مديريت سبد پروژه میکار ر
 منابع با تجاری سطح بهترين به دستیابی توانمی را پروژه سبد مديريت هدف اصلی

گرئی و دانست] سازمان راهبردهای سازیپیاده را آن از نهايی هدف و نمود تعريف محدود
 ترکیبی و تعادل به دستیابی راهبردها، با سبدها ارتباط تعیین با مهم اين .[1932ديگران، 

 شود.می محقق سبد هر ارزش نمودن حداکثر و هاپروژه از درست

(Cooper, Edgett & Kleischmidt, 2001) 
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ها شرح داده شده و ( مهمترين کارکردهای مديريت سبد پروژه در سازمان1در جدول)

 .کاربرد هر يک توضیح داده شده است
 

 [Rajegopal, McGuin & waller, 2007]کارکردهای مديريت سبد پروژه :1جدول
 کاربرد شرح کارکرد
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زمینه همکاری را جهت تعريف 
ماموريت، راهبردها، اهداف و 

 کند.تاکتیک ها فراهم می
ريزی راهبردی را با فرايند برنامه

قراردادن در چرخه مديريتی خودکار 
 کند.و مديريت   میساخته 

گذاری پويا و منعطف با توجه به ايجاد سبدهای سرمايه
 ها.ها و ديگر مشخصهمنابع، پروژه

کننده به ها در کل سازمان و فراهمهدايت کردن پروژه
سرمايه  موقع تصويبات و اسناد مورد نیاز جهت حذف

 های غیرهمسو.گذاری
 ريزی.فرايند  برنامهتضمین استفاده درست از منابع در طول 
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ها و تامین وجوه اهداف، ريسک
ها در سبد را گذاریهمه سرمايه
 کند.بازرسی می

گذاری را با تصمیمات سرمايه
ها وکار و اولويتاهداف کسب

 کند.همسو می

گذاری تعیین و تحلیل سناريوهای مختلف سرمايه
رفیت و اهداف سازمانی های مالی، ظبرمبنای سنجه

 های ممکن.جهت مشخص کردن تنوعی از راه حل
ها از طريق  گذاریبندی سرمايهبندی و اولويترتبه

های تعريفی جهت تخصیص بهتر منابع ، حداکثر سنجه
 کردن بازگشت مالی و اثر تجاری.

های مختلف و حذف گذاریايجاد تعادل بین سرمايه 
 اقدامات کم ارزش.
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منايع در دسترس را با تقاضاهای 
دهد و وکار مطابقت میکسب

 کند.بینی میظرفیت منابع را پیش

 تحلیل روش همسويی و هماهنگی ظرفیت و تقاضای منابع.
 ريزی ظرفیت جهت مدل کردن تخصیصات آينده.برنامه

های تضمین تمرکز منابع پولی و انساتی روی اولويت 
 عملیاتی.راهبردی و 
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توانند به ارائه پیشنهاد ذينفعان می
کار پرداخته، وضعیت را بررسی 

های عمر را بازنگری کنند و چرخه
 نمايند.

ها و  فراهم کردن گزارشات کنترل پیشنهادات پروژه
 ها.روز از آنخالصه و به

بندی آسان تقاضاهای پروژه و ارايه مديريت و اولويت
 ها.حل جهت اجرای آنپاسخ و راه
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پ

 ها
يک چارچوب ساختاريافته را برای 
کنترل پروژه و مديريت منابع 

 نمايد. فراهم می
ها را برای داشبوردها و ارزيابی

گیری پیگیری، تحلیل و اندازه
 کند.عملکرد ايجاد می

ها مطابق ارسال گزارشات وضعیت مرتبط با پروژه
فرمت کاربر در سطوح مختلف و کمک به خواست و 

 ها.گیری آنکنترل و   پی
های مختلف در طول ها برمبنای سنجهارزيابی پروژه

 ها.اجرای آن
ها و کاریتعیین کردن ساده مشکالت و کاهش دوباره

 کمبود سرمايه.
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گیری و مديريت تغییرات جهت پی
کاهش ريسک و منطبق سازی 

 سبد نهايی

ايجاد چرخه تصمیم و تصويب برای هر تغییر الزم، 
 جهت رسمیت  بخشی به آن.

موقع جهت مديريت اثر ايجاد تعديالت و اقدامات به 
 ها.ها و هزينهبندیتغییرات روی زمان
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استقرار نظام مديريت سبد پروژه، در مقاالت و تحقیقات انجام شده به  در مورد ضرورت
 باشد:ها شامل موارد ذيل میتوان گفت مهمترين آناست که میموارد زيادی اشاره شده 

 
 ها و کمبود منابع روبرویی با تعداد زیاد پروژه 

ها با وجود ها با تعدد پروژهها روبرو بودن سازمانهای مهم در سازمانيکی از چالش
مناسب کمبود منابع است. در اين میان نبود منابع کافی يک بخش از مسئله و عدم تخصیص 

ها بدون توجه به اثرشان بر کل سازمان و و متوازن منابع بخش ديگر آن است. اگر پروژه
ها انتخاب شوند و بدون در نظرگرفتن منابع کافی، تصمیمات روی اجرا يا توقف ساير پروژه

ريزی و مديريت منابع سازمان رخ ها گرفته شود، مسلماً مشکالت زيادی خصوصاً در برنامهآن
 . (Dye & Pennypacker, 2000) خواهد داد

 
 هامند در انتخاب پروژهضرورت اتخاذ رویکردی نظام  

ها را در مقابل يک سری معیار مشخص ارزيابی های رايج انتخاب، پروژهبیشتر ابزارها و روش
گیری ها تصمیمبا حداقل ارزش قابل قبول در مورد آن کنند و از طريق مقايسه ارزش پروژهمی
-ها اين مرحله را با موفقیت رد میها بیشتر پروژهجا است که در برخی سازمانکنند. مشکل آنمی

ها ها در برابر يکديگر است. درواقع، پروژهبندی پروژهها عدم مقايسه و رتبهکنند. ضعف اين روش
براين تمايزخاصی شوند بناندرت با همديگر مقايسه می برابر معیارهای مشخص ارزيابی شده و به

 . (Cooper et al., 2000 & 2001) شودها ايجاد نمیبین آن
 
 هاگیری کالن در مورد پروژهپشتیبانی از فرآیند تصمیم 

گیری در خصوص محور حائز اهمیت است تصمیمهای پروژهيکی از مواردی که برای سازمان
ها به اطالعات جامعی از عملکرد پروژههاست. در اين میان دسترسی ادامه، توسعه و يا توقف پروژه

 . (Cooper et al., 2000 & 2001) تواند کارساز باشددر قیاس با يکديگر می
 
 ها و راهبردها لزوم برقراری ارتباط بین پروژه 

ها با ها اغلب فاقد رويکرد و روشی خاص جهت مرتبط کردن انتخاب پروژهسازمان
های پروژه همین دلیل  اين اساس هستند به مختلف بر هایبندی گزينهراهبردها و اولويت

گذارد اجرايی عمدتاً تناسب ضعیفی با راهبردها دارند که اين بر عملکرد سازمان اثر می
(Cooper et al., 2000 & 2001). 
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 ضرورت ارزیابی عملکرد سبدهای پروژه 

 چارچوب مبنا و مشخصها، وجود يک پايش عملکرد مجموعه پروژه فرايند مهمی از بخش
انداز تحق چشم جهت در های مختلف سازمانپروژه دهدمی اطمینان که چیزی همان است، يعنی

 .(Rajegopal, McGuin & waller, 2007) گیردانجام می و اهداف راهبردی
اما يکی از موارد مهمی که در استقرار نظام مديريت سبد پروژه اهمیت دارد، انتخاب 

گیری مفهوم پورتفولیو در به تناسب نوع و شرايط سازمان است. از شکل چارچوب مناسب
های ها و مدلمحور، چارچوبهای پروژهمتون علمی و گسترش استفاده از آن در سازمان

باشد. از مختلفی توسط محققین ارايه شده است که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی می
دهنده نقاط قوت و ضعف مهمترين و مشهورترين نشان( که 7)جدول ها با يکديگر،مقايسه آن

 ها نسبت به يکديگر است، تشکیل گرديده است:اين چارچوب
 

 هاهای ارايه شده برای مديريت سبد پروژه و نقاط قوت و ضعف آن: مهمترين چارچوب 7جدول
 

 قوت ضعف مراحل نویسنده

Archer & 
Ghasemzadeh 

(1999) 

 ارزيابی. پیش1
هاا بصاورت   پروژه . تحلیل7

 انفرادی.
گااری . ارزيااابی و غربااال 9

 نهايی.
 . انتخاب سبد بهینه .1
 . تعديل5

. مشااخص نکااردن محاادوده  1
 مديريت سبد

 بندی. نبود مرحله دسته7
 . جامع نبودن بازخوردها9
. عاادم تفکیااک فرايناادها بااه 1

صورت فرايندمحوری ياا نقاش   
 محوری

. درنظر گرفتن همساويی  1
 راهبردی.

درنظاار گاارفتن فراينااد  . 7
ارزيابی اولیه جهات حاذف   

های نامناساب و غیار   پروژه
 همسو

. متمااايز کااردن فرايناادهای 9
 اصلی از فرايندهای تسهیل گر

Englund 
& Graham 

(1999) 

.چه کاری سازمان بايد انجام 1
 دهد؟

)ساااازماندهی پیشااانهادات در 
هااای مختلااف، تعیااین دسااته

هااا، هااا و ظرفیااتمحاادوديت
 ها  و وزن آن معیارها

. چااه پااروژه ای را سااازمان  7
 تواند اجرايی کند؟می

ها، تخمین منابع و )ارزيابی پروژه
 ها( زمان مورد نیاز پروژه

گیاری روی  . آنالیز و تصمیم9
-ها. )ارزياابی نیازمنادی  پروژه

هاااای مناااابع باااا مناااابع در 
 دسترس، تعیین بهترين سبد(

    . اجرا1

 . عدم تاکید بر توازن1
 مشخص نبودن بازخوردها. 7
. نبود فرايند نظارت و کنترل و 9

يااا تحلیاال خروجیهااا بااه طااور 
 مشخص

رياازی . نبااود فراينااد برنامااه 1
 راهبردی به صورت واضح

. مشخص نبودن نقاط حساس 5
 گیریتصمیم

. درنظر نگرفتن امکان توقاف  2
 های جاری.يا تعويق پروژه

. عاادم تفکیااک فرايناادها بااه 2
يا فرايناد  صورت نقش محوری 

 محوری 
 

نیازهااايی . انجااام پاایش 1
 :نظیر

 تشکیل تیم مديريت سبد
مشخص کردن اهداف مورد 

 هاانتظار از پروژه
هاااا و تعیاااین محااادوديت

 ظرفیت های هر دسته
هااای .جااداکردن پااروژه 7

 اجباری در فاز دوم
هاای  . ارزيابی شايساتگی 9

هاا در مقابال اهاداف    پروژه
 راهبردی.

ارزش  . توجه باه برگشات و  1
 کل سبد هنگام انتخاب پروژه

. تذکر به استفاده از پايگاه 5
 های اطالعاتیداده
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 قوت ضعف مراحل نویسنده

Robert G. 
Cooper 
(2000) 

-. تعیین اهاداف و برناماه  1
 های راهبردی  

سااااابدها و . تشاااااکیل 7
 زيرسبدها

 سبد پروژه.ريزی . بودجه1
 .تحلیل شکاف  5
 ها.بندی پروژه. اولويت2

 اولیه. نبود فرايند ارزيابی 1
. درنظر نگرفتن فرايند متوازن 7

 سازی
. عدم اشااره باه بازخوردهاا و    9

 هااثرات آن
 . نبود فرايند کنترل و نظارت1

 . تمرکز کامل بر راهبردها1
-. تعیااین ساابدها و حااوزه7

های سرمايه گذاری مطابق 
 راهبردها

. تعیاااین محااادوديت و  9
ظرفیت منابع و بودجاه هار   

 سبد

PMI (2006) 

ريااازی فرايناااد برناماااه. 1
 راهبردی

. فرايناااادهای اجاااارای  7
مديريت سبد پاروژه شاامل   
زيرفرايناااادهای ارزيااااابی، 
انتخاااب، اولوياات بناادی و  

سازی )گروه فرايندی متوازن
 همتراز و همسوکننده(  

. فراينااادهای نظاااارت و  9
 کنترل )بازخورد و بهبود(

 بندی. نبود مرحله دسته1
 . جامع نبودن بازخوردها7
-عدم توجه باه نتاايج پاروژه   . 9

های تمام شده جهت تحلیال و  
استفاده به عنوان درس آموختاه  

 جهت بهبود تصمیمات  
. مشخص نبودن نقاط حساس 1

 گیریتصمیم
. درنظر نگرفتن امکان توقاف  5

 های جاریيا تعويق پروژه

ريزی . درنظرگرفتن برنامه1
-راهبردی. به عنوان پایش 

 نیاز
. تفکیااک فرايناادها بااه   7

 صورت فرايند محوری

Stanislaw Gasik 
(2007) 

 . شناسايی1
 . ارزيابی و انتخاب7
سااااااازی، . متااااااوازن9

بسااااتن/توقف و ايجااااااد  
 سبدهای پروژه

 . تفويض1
 ريزی هدايت اجزاء. برنامه5
 ريزی مديريت سبد. برنامه2
 . اجرای مديريت سبد2
گیری، بازنگری و . گزارش3

 کنترل
 بازخورد. بررسی تغییرات و 3

. مشااخص نکااردن اهااداف و 1
 محدوده مديريت سبد

دو مرحلااه تايیااد  پیشاانهاد . 7
صااالحیت و جامعیاات پیشاانهاد 

و بررسی همسويی اجزای جديد 
 اجزا با راهبردها

بنادی،  . کلیه فرايندهای دسته9
بنادی  ارزيابی، انتخاب و اولويت

اجزا تحت يک فرايند ارزياابی و  
 انتخاب معرفی شده است.

م توجه به نتاايج خروجای   . عد1
هاا جهات تحلیال و    های پروژه

استفاده به عنوان درس آموختاه  
 جهت بهبود تصمیمات

. تفکیاااک فراينااادهای  1
ماااديريتی از فراينااادهای  

 هدايتی
. بازخوردهااای مناسااب و 7

 واضح
. تفکیک سه حالت ايجااد  9

ساازی  سبد جديد يا متوازن
سبد جاری و يا توقف سابد  

ز رزيابی با توجه به نتیجه فا
 و انتخاب

در نظاار گاارفتن فراينااد   .1
جديدی به نام تفويض پس 
از نهااايی شاادن تغییاارات و 

 ترکیب سبدها

Amaral, 
António, 

Araújo, 
Madalena 

(2009) 

. تعیین تمايالت و 1
مالحظات راهبردی و 

حرکت به سمت انتخاب 
 ها با همسويی بهتر.پروژه

 . ارزيابی پروژه .7
 .  انتخاب سبد.9
 . تخصیص منابع سازمانی.1
. کنترل و نظارت جهت 5

 ارزيابی عملکرد سبد.

 سازی.. نبود فاز متوازن1
. درنظر نگرفتن امکان توقف 7

 های جاریيا تعويق پروژه
. عدم توجه به امکان پذير 9

ريزی و اجرای همه   بودن برنامه
های انتخاب شده با توجه پروژه

 هابه محدوديت
ها نتايج پروژه. عدم توجه به 1

 به عنوان درس آموخته 

. توجه به راهبردها و اصل 1
همسويی جهات ارزياابی و   

 انتخاب  
. اشاره به مديريت داناش  7

فاااکتور مهاام  بااه عنااوان  
توانااد بااا ديگااری کااه ماای

مديريت سبد پروژه مارتبط  
باشد د سازمان را به سطوع 
باااالی کااارايی و عملکاارد  
پرتااااب کناااد و کساااب   

پاياادار را  مزيتهااای رقااابتی
 ممکن سازند.
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حوزه اصلی مرتبط با مديريت  9توان دهد که میهای ذکر شده نشان میبررسی چارچوب
 سبد پروژه را به شرح ذيل برشمرد:

 هابندی پروژهحوزه ارزيابی و اولويت 
 هاها و اجرايی نمودن آنحوزه انتخاب پروژه 
 سازی سبد پروژه سازمان حوزه متوازن 

حوزه و با نظر خبرگان، مشکالت شناسايی شد و با روش  9تحقیق بر مبنای اين در اين 
های های سیستم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در ادامه به تشريح رويکرد پويايیپويايی

 شود.سیستم پرداخته می
های زيست محیطی، مالی، اجتماعی و های پويای مختلفی همچون سیستمسیستم

اند. اقدامات صورت گرفته در مواجهه با مسائل پیرامون ما را در برگرفتهمديريتی محیط 
ها پیامدهايی را در بلندمدت برای کل سیستم مربوطه در پی دارد. از موجود در اين سیستم

-بینی تبعات اقدامات مختلف احساس میاين رو همواره نیاز به ابزارهايی کارآمد برای پیش

توسط فارستر در  1321در پاسخ به اين نیاز و در دهه « ی سیستمهاپويايی»شود. متدولوژی 
. در حقیقت اين (Forrester, 1961) آوری ماساچوست توسعه يافتی فنمؤسسه

هايی و تکنیک« های کنترل بازخوردیکاربرد اصول سیستم»عنوان توان بهمتدولوژی را می
پويايی »دانست. مدل سازی های پیچیدهسازی، تحلیل و درک رفتار سیستمبرای مدل

با يکديگر در  1معلولیاصوالً مبتنی بر روابط علت و معلولی است. اين روابط علت و « سیستم
 کنند.سازی میارتباط متقابل بوده و به اين ترتیب تعامالت پويايی سیستم را شبیه

لی متعدد شود که روابط علت و معلوهای سیستم زمانی آشکار میبارزترين ويژگی پويايی 
و درهم تنیده با يکديگر آمیخته شوند و يک بازخورد چرخشی را شکل دهند. اين نوع بازخورد 

های شود. در حقیقت رفتار پويايی که از سیستمشناخته می 7«حلقه بازخوردی»تحت عنوان 
های بازخوردی در جريان کند ناشی از نوع تعامالتی است که بین اين حلقهپیچیده بروز می

های سیستم يکی از مؤثرترين ابزارهايی است که توان گفت که پويايیست. به جرات میا
های پیچیده را های حاکم بر فرآيندهای تغییر سیستممندیامکان شناخت و درک قانون

های سیستم ابزارهايی را برای پويايی[. 1932تیموری، نورعلی و ولی زاده، کند]فراهم می
آورند. هیچ مدل بدون اشکالی وجود ندارد. لیکن سازی فراهم میمدلتوسعه محدوده تفکر و 

ها جهت انطباق با محیط واقعی، بايد بر ايجاد به جای سعی در اعتباردهی هر چه بیشتر مدل
 ترين زمان و هزينه، کاربردی هستند.هايی تمرکز نمود که با صرف مناسبمدل
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های های پويايینقاط قوت و مزيتهای مختلف و منطبق کردن با بررسی نیازمندی
های سیستم در حل مسائل مديريتی و ها، توجیه الزم برای استفاده از پويايیسیستم با آن

 شود:گذاری بیان میسیاست
 سازی علت و معلولی، روابط کردن چارچوب مدلهای سیستم با فراهمپويايی

 کند.تولید می زاغیرخطی را لحاظ و رفتاری درون

 های سیستم از نقاط قوت مربوط به مديريت سنتی و ذهن انسان استفاده و با پويايی
 کند.ها غلبه میتقسیم کار بین مدير و فناوری بر نقاط ضعف آن

 سازی و تحلیل رفتار سیستم تحت مجموعه های سیستم با انجام شبیهمدل پويايی
در زمینه تأثیر احتمالی گذاران های مختلف، بازخورد واسط را برای سیاستفرضیه

 [1932تیموری، نورعلی و ولی زاده، کند.]ها فراهم میمجموعه معینی از سیاست
 ارايه های علّیحلقه نمودار های سیستم بوسیلهپويايی متدولوژی در سیستم يک ساختار

-هحلق دسته دو به باشد کهمی عمده بازخورد هایحلقه شامل علّی، نمودار حلقه يک شود.می
1مثبت های بازخوردو حلقه )تعادلی(9های بازخوردمنفی

 يک شوند.می تقسیم )تقويت کننده( 

 اختالل از بعد سیستم که طوری به دهدمی نشان را 5جوهدف رفتار يک منفی بازخورد حلقه

 اولیه اختالل يک مثبت بازخورد حلقه يک در کند.می دنبال را تعادل به موقعیت برگشت اولیه،

تیموری،  ]گردد.می تعادل ناپايدار يک تکرار و وقوع موجب و شده زيادی تغییر به منجر
 [1932نورعلی و ولی زاده، 

 سیستم پويا اوالً کند.می بازی رويکرد سیستم پويا در مهم نقش دو علّی، حلقه نمودار

 علّی، هایفرضیه از طرح اولیه يک عنوانبه مدل توسعه طول در معلولی را و علت هایحلقه

 [1932تیموری، نورعلی و ولی زاده،  سازند.]می ساده را مدل ارايه هاآن ثانیاً برد.می کاربه

 توان به موارد زير اشاره کرد :از مزايای استفاده از نمودار نمودارعلت و معلولی می
 تر.ها با ديد وسیعشناسايی مشکالت و علل ايجاد کننده آن 

 تاثیرگذاری مشکالت بر يکديگر و بر کل سازمان.های شناسايی حلقه 

  توانايی تشخیص و انتخاب علل اصلی ايجادکننده مشکالت که زمینه و ايجاد کننده
 مشکالت ديگر هستند.

 ها.نشان دادن نوع روابط)منفی يا مثبت( بین مشکالت و علل آن 

 د پروژه بر کل درک جامع از چگونگی تاثیرگذاری نبود برخی از فرايندهای مديريت سب
 سازمان و عملکرد آن.
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 روش تحقیق
جا که کسب نتايج واقعی در گرو اخذ نظرات خبرگان مسلط به موضوع و دارای از آن

آوری اطالعات عالوه بر مطالعات باشد، در اين تحقیق برای جمعتجربه اجرايی مرتبط می
در اين های ساختاريافته بعمل آمد. ای و بررسی تحقیقات قبلی، از خبرگان، مصاحبهکتابخانه
ها ابتدا در خصوص هدف تحقیق توضیحاتی به مصاحبه شونده داده شد و سپس مصاحبه

حوزه عملکردی نظام مديريت سبد  9درخواست گرديد با توجه به تجربه کاری و به تفکیک 
از اين افراد  پروژه مهمترين مشکالت ناشی از عدم استقرار اين نظام را بیان نمايند. همچنین

درخواست شد برای پیشگیری از چنین مشکالتی چه راهکارهايی در راستای استقرار هر چه 
 تحقیق شامل آماری جامعه بهتر نظام مديريت سبد پروژه می تواند مد نظر قرار گیرد.

 2بوده و حداقل  PMPتخصصی که دارای مدرک باشدمی پروژه مديريت کارشناسان خبره
اجرايی مرتبط با موضوع تحقیق داشته باشند. با توجه به حجم زياد جامعه از سال سابقه 

گیری شد. به اين روش گلوله برفی برای انتخاب نمونه مناسب از میان افراد اين جامعه بهره
صورت که ابتدا با توجه به آشنايی محققین، تعدادی از افراد واجد شرايط انتخاب شده و با 

فراد ديگری نیز جهت مصاحبه معرفی شدند. در نهايت از سی نفر ها انظرخواهی از آن
مصاحبه بعمل آمد که نتايج، حاکی از وجود تعدادی از مشکالت بواسطه عدم وجود نظام 

  هاست.مديريت سبد پروژه در سازمان
گیری بهره 2ها از روش تحلیل موضوعیبا توجه به ماهیت کیفی تحقیق برای تحلیل داده

. هاستهای حاصل از مصاحبه و جمع بندی مناسب آندهی دادهسازمان برای کارآمد شد که روشی
های عملکردی همانطور که در بخش قبل ذکر گرديد برای شناسايی مشکالت ابتدا حوزه

بندی بهتر انبوه نظرات ارائه شده توسط ها برای جمعمشخص شدند. پس از انجام مصاحبه
بندی و بررسی ها به صورت موضوعی دستهوعی، دادهخبرگان بر اساس روش تحلیل موض

-شدند و در نهايت موارد اصلی استخراج گرديد که در بخش يافته ها به تفصیل به آن می

پردازيم. اما اصل مهم ديگری که همواره در مطالعات کیفی بايستی مد نظر قرار داشت 
مکرر  طور به مشابهی ، نظراتها نتیجه مصاحبه در است. غالباً 2رسیدن يافته ها به اشباع

شود.  از سويی ممکن است با ادامه مصاحبه ها با تعداد بیشتری از خبرگان و دريافت می
 صرف وقت زياد، دستیابی به نتايج جديد احتمال بسیار کمی داشته باشد. از اين رو پیشنهاد

 هستند تکرار حال در آمده بدست هایداده احساس کرد پژوهشگر آنکه از پس که است شده

به همین منظور  .(Grady, 1998)گیرد  انجام عقیده اين تأيید برای مصاحبه تکمیلی چند
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نفر از خبرگان  9پس از اينکه سی مصاحبه بعمل آمد جمع بندی ها صورت گرفت و با نظر 
 که دارای تجربه کاری بیشتری در اين زمینه بودند، اشباع داده ها مورد تأيید قرار گرفت.

درصد خبرگان مذکور از تجربه کاری  71از لحاظ تحلیل توصیفی جمعیت شناختی، اما 
درصد بین  11سال و  11تا  3درصد بین  91سال،  17تا  11درصد بین  11سال،  17بیش از 

نفر از  11سال برخوردار بودند. در مرحله اعتبارسنجی مدل تحقیق نیز نتايج در اختیار  3تا  2
 71درصد استاد،  11که از لحاظ تحلیل توصیفی جمعیت شناختی، اساتید مجرب دانشگاه)

درصد از درجه علمی مربی برخوردار بودند( قرار گرفت  11درصد استاديار و 91درصد دانشیار، 
 و با اعمال اصالحات الزم مورد تأيید قرار گرفت.

ديريت هدف از اين پژوهش شناسايی و تحلیل روابط مشکالت ناشی از نبود فرايندهای م
راستا، سوال اصلی تحقیق اين است که باشد. دراينمحور میهای پروژهسبد پروژه در سازمان

رو خواهند های پروژه محور در نبود رويکرد مديريت سبد پروژه با چه مشکالتی روبهسازمان
شد و اين مشکالت در نهايت چه تبعاتی برای سازمان به همراه خواهد داشت؟ در پی پاسخ 

ترين مشکالت شناسايی شده و با استفاده از رويکرد پويايی ين سوال، با نظر خبرگان مهمبه ا
 سیستم روابط بین اين مشکالت و تبعاتی که در نهايت به همراه خواهد داشت، تبیین گرديد.

 مراحل انجام این تحقیق به صورت ذیل است:

 تعريف مسئله و تعیین محدوده و روش تحقیق 
  ای و تدوين مبانی نظری تحقیقکتابخانهانجام مطالعات 
  مصاحبه با خبرگان به منظور شناسايی مشکالت ناشی از عدم استقرار نظام مديريت

حوزه اساسی مديريت سبد  9ها به تفکیک سبد پروژه و تبعات آن در سازمان
 سازی سبد پروژه(..متوازن9 ،.انتخاب و اجرا7 ،بندیارزيابی و اولويت.1پروژه)

 ها و تدوين مدل پويای مشکالت ناشی از عدم استقرار نظام ندی نتايج مصاحبهبجمع
 مديريت سبد پروژه 

 اعتبارسنجی و انجام اصالحات مدل با اخذ نظر تعدادی از اساتید دانشگاه 
 

 های تحقیقیافته
همانطور که در بخش روش تحقیق ذکر گرديد، به منظور شناسايی مشکالت ناشی از 

گیری شد. مديريت سبد پروژه از مصاحبه با خبرگان و صاحبنظران بهره عدم وجود نظام
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ها اهم مشکالت مربوطه و تبعات ناشی از آن را نشان نتايج اين مصاحبهتحلیل موضوعی 
 (.(9))جدول دهدمی
 

 ها: اهم مشکالت ناشی از عدم وجود نظام مديريت سبد پروژه و تبعات استمرار آن 9جدول
 

 حوزه
ناشی از عدم وجود نظام مشکالت 

 مديريت سبد پروژه
 تأثیر نهايی تبعات ناشی از استمرار مشکالت

ت
لوي

 او
ی و

ياب
ارز

ی
ند

ب
 

هاای  تعدد بایش از حاد پاروژه    -
 سازمانفعال

گیاری  کاهش کاارآيی تصامیم   -
 هایجهت تعويق/ توقف در  پروژه

کم اهمیت )بدلیل عدم شناخت 
 ها(صحیح آن

شناساااايی کااااهش تواناااايی در  -
 موقعیتهای بهینه سرمايه گذاری

عدم توجه به محادوديت مناابع    -
 های جديددر اخذ پروژه

کاهش توانايی ايجاد توازن بین  -
 تقاضا و موجوديت منابع

های مهم به واسطه توقف پروژه -
 کمبود منابع

کند شدن روند پیشرفت اجرايی  -
کااااهش توانمنااادی   هاپروژه

سااازمان در کسااب و 
 مزيت رقابتیحفظ 

 

  کاااهش میاازان تحقااق
راهبردهاااا از طرياااق  

 هاپروژه

 

   کاهش میزان تحقاق
 اهداف پروژه

جرا
و ا

ب 
خا

انت
 

کااااهش اثربخشااای فرآيناااد   -
 هاگیری در مورد پروژهتصمیم

های فعاال  ازحد پروژهتعدد بیش -
 سازمان

هاای  صرف منابع بارای پاروژه   -
 غیرهمسو با راهبردها

 ها وقوع بحران در محیط پروژه -

های مهم به واسطه توقف پروژه -
 کمبود منابع

 های مهمعدم تمرکز بر پروژه -

 

زن
توا

م
ی

ساز
 

هااای عاادم تااوازن بااین مزياات -
 مدت و بلندمدت کوتاه

 عدم استفاده بهینه از منابع -
 افزايش ريسک سبد پروژه -

کاهش توانايی در ايجاد تاوازن   -
 موجوديت منابع بین تقاضا و

 
 

 
ها تبیین ها، مشکالت و روابط علت و معلولی بین آنبندی نتايج مصاحبهپس از جمع

نفر از اساتید مجرب دانشگاه قرار گرفت و با اعمال  11گرديد. مدل استخراج شده در اختیار 
 پردازيم: ها در اين بخش میبرخی اصالحات مورد تأيید قرار گرفت. در ادامه به ذکر يافته
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 هاپروژهبندی حوزه ارزیابی و اولویت 

مشخص است نبود نظام مديريت سبد پروژه سبب ناتوانی  1طور که در شکلهمان
-ها شده که اين امر موجب اجرای همزمان پروژهبندی بین پروژهسازمان در تمايز و اولويت

از نظر تقاضا و میزان در های متعدد و ايجاد مشکل در برقراری توازن در منابع سازمان 
-کند. از طرفی بدلیل اولويتشود. محدوديت منابع نیز اين امر را دوچندان میدسترس می

گیری روی ها، قدرت شناسايی و متعاقبا تصمیمها و عدم تمايز بین آنبندی ضعیف پروژه
يابد که کاهش می با اولويت باالتر، موقع پروژهبا اهمیت کمتر با هدف اتمام به تعويق پروژه

ها دارد، همچنین ناتوانی هر دوی اين موارد در نهايت اثری منفی بر روند تحقق اهداف پروژه
های در ايجاد توازن بین منابع موجود و تقاضا سبب کاهش تمرکز سازمان بر روی پروژه

ر حفظ و گردد و سازمان دها میموقع راهبردمهمتر شده که دو مورد اخیر باعث عدم تحقق به
 خورد.ارتقاء موقعیت رقابتی به مشکل برمی

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ها بر عملکرد سازمانبندی ضعیف پروژهروابط علّی تاثیر ارزيابی و اولويت : 1 شکل

 

 

نبود نظام
مدیریت

سبد پروژه

اولویت
بندی ضعیف

پروژه ها
تعداد پروژه های

فعال سازمان

توانایی ایجاد توازن
بین تقاضا و

موجودیت منابع

محدودیت

منابع سازمان

پیشرفت اجرایی

پروژه ها

توقف پروژه های
مهم به واسطه
کمبود منابع

تحقق اهداف
پروژه ها

میزان تحقق راهبردها

از طریق پروژه ها

توانایی شناسایی
موقعیت های بهینه

سرمایه گذاری

کارآیی تصمیم گیری
جهت تعویق/ تعدیل در
پروژه های کم اهمیت

کسب و حفظ مزیت

رقابتی سازمان

+ +
- -

+-

-

++

-

+

--

+

+
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 هاها و اجرایی نمودن آنحوزه انتخاب پروژه 

با ارزش از بین های خوب و در نبود نظام مديريت سبد پروژه، سازمان در انتخاب پروژه
شود و ممکن است به دلیل نبود پیشنهادهای مختلف دچار مشکل و عدم شفافیت می

ها گردد. های شخصی عامل اصلی در قبول يا رد پروژهمعیارهای مشخص و مناسب، سلیقه
رو گردد که تخصیص منابع را با مشکل روبههای فعال میاين امر سبب افزايش تعداد پروژه

 ها مشکالت زياد ديگری برای سازماننین بواسطه اجرايی نمودن اين پروژهکند. همچمی
موقع منابع (. به طور کلی مشکالتی نظیر عدم توانايی در تخصیص به7)شکل آيدبوجود می

ها، در تحقق اهداف ها در پروژههای متعدد سازمان و در نتیجه افزايش تعداد توقفبه پروژه
-و در نتیجه منجر به محقق نشدن راهبردها و اهداف بلند مدت میسازمان خلل ايجاد کرده 

 گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها بر عملکرد سازمانها و اجرايی نمودن آن: روابط علّی تاثیر انتخاب ضعیف پروژه 7 شکل

 

 

 

 

نبود نظام
مدیریت

سبد پروژه

انتخاب
ضعیف

پروژه ها

صرف منابع برای
پروژه های غیرهمسو

با راهبردها تمرکز بر پروژه های

مهم

توقف پروژه های مهم

به واسطه کمبود منابع

تحقق اهداف

پروژه ها

وقوع بحران در محیط

پروژه ها

تعدد پروژه های فعال

اثربخشی فرآیندسازمان
تصمیم گیری در مورد

پروژه ها

کسب و حفظ مزیت

رقابتی سازمان

+
+

-

-

+

-

-

+

-

-
میزان تحقق راهبردها

از طریق پروژه ها

-

+

+
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 های سازمانحوزه توازن سبد پروژه 

-متوازن های نهايی، پیش از تصويب پروژه يکی از فرايندهای مهم مديريت سبد پروژه

های بودن مجموعه پروژه سازی سبد برحسب معیارهای مشخص است که اين امر بهینه
های انتخابی پروژه  کند. اما در نبود چنین فرايندی، مجموعه انتخاب شده را تضمین می

ازن نباشد. سازمان ممکن است از جهات مختلف چون ريسک و دوره بازگشت سرمايه متو
هايی باشند که ريسک زيادی را درپی دارند که دراين های انتخابی پروژهمثال بیشتر پروژه

ها صرفا دارای يابد، يا پروژهها افزايش میها يا زمان اتمام آنصورت میزان شکست پروژه
اهداف مدت باشند که اين مسائل سازمان را با عدم دست يابی به راهبردها و های کوتاهمزيت

کند. همچنین عدم توازن در بین رو میبلندمدت و از دست دادن موقعیت رقابتی در آينده روبه
ها شده که های انتخابی باعث عدم به اشتراک گذاری و تخصیص بهینه منابع به آنپروژه

شود. ها و به خطر افتادن موقعیت سازمان میاين امر خود باعث عدم تحقق برخی از راهبرد
ها بر عملکرد سازمان نشان داده شده تبعات ناشی از نبود فرآيند توازن سبد پروژه 9 شکلدر 

 است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 سبد بر عملکرد سازمان هایسازی ضعیف پروژه: روابط علّی تاثیر متوازن 9شکل

 

 

نبود نظام
مدیریت

سبد پروژه

توازن
ضعیف

سبد پروژه

میزان ریسک سبد

پروژه
تحقق اهداف

پروژه ها

توانایی در ایجاد توازن بین

تقاضا و موجودیت منابع

استفاده بهینه از

منابع

توازن بین مزیت های

کوتاه مدت و بلندمدت

کسب و حفظ مزیت

رقابتی سازمان

+ +
-

+

--

+

میزان تحقق راهبردها

از طریق پروژه ها

+

+

+



   1931 پايیز، 72فصلنامه علوم مديريت ايران، سال هفتم، شماره 

 

77 

 نمودار نهایی حلقه علّی نبود نظام مدیریت سبد پروژه در سازمان 

توان نمودار نهايی حلقه علّی که نشانگر تبعات بندی سه نمودار فوق میدر نهايت با جمع
يابی به اهداف بلندمدت و کسب و حفظ بر دست ناشی از نبود نظام مديريت سبد پروژه

 (. در واقع نبود فرايندهای مديريت سبد 1باشد را ترسیم کرد)شکلجايگاه/مزيت سازمان می
 

 
 ه تأثیر عدم استقرار نظام مديريت سبد پروژه بر عملکرد سازماننحو: نمودار حلقه علّی  1 شکل

 
ها اثر گذاشته و سبب بندی و توازن سبد نهايی پروژهبرروی کیفیت انتخابها، اولويت پروژه

موقع جهت های بهگیریتصمیم ناتوانی سازمان در ايجاد توازن و مصرف بهینه منابع و اخذ 
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ها، کمبود منابع و گردد که اين منجر به بروز توقفها میروژهتعويق، توقف و يا ادامه کار پ
شود. درنهايت اين موارد، از دست رفتن تمرکز سازمان بر روی ها میوقوع بحران در پروژه

 های مهم و عدم تحقق راهبردها را در پی دارد. پروژه
 

 های تحقیق و ارائه پیشنهادبررسی یافته

ناشی از عدم وجود نظام مديريت سبد پروژه و تبعات آن در نتايج تحلیل پويای مشکالت 
سازمان بیانگر اين موضوع است که درصورت عدم وجود اين نظام در سازمان و اجرايی نشدن آن، 

ها و انتخاب سبد بندی پروژههای الزم برای ايجاد توازن در سبد پروژه، اولويتسازمان از قابلیت
ای در سطح سازمان به شود و اين موارد به نوبه خود تبعات گستردهها برخوردار نمیبهینه پروژه

ها توان به اثربخشی کم تصمیمات اخذ شده در مورد پروژههمراه خواهد داشت. که از جمله آن می
های فعال سازمان بدون لحاظ ها، تعدد پروژهها و ارجحیتبه دلیل عدم درک صحیح اولويت

ها اشاره نمود. اين موارد نقش مهمی زايش ريسک مجموعه پروژهنمودن ظرفیت دقیق منابع و اف
ها را با مشکل روبرو در بروز مشکالت در سطوح اجرايی دارد که در نهايت تحقق اهداف پروژه

دهد. در کل اين تبعات در دراز مدت به از های حساس را کاهش میکند و تمرکز بر پروژهمی
 گردد.تی منجر میهای رقابها و مزيتدست رفتن فرصت

خبرگان که از نظرات تحلیل موضوعی به تجارب محققین و براساس  توجهدر ادامه با 
ها منجر به که توجه به آن اصلی استخراج شد توصیه 2 نهايتاً ،ها حاصل گرديدمصاحبه

سازی موفقیت آمیز نظام مديريت سبد پروژه و جلوگیری از وقوع مشکالت فوق الذکر پیاده
 د.گردمی
 

 دانستن وضع موجود

هايی که در که فرايند مديريت سبد پروژه را شروع کنیم دانستن منابع و مهارتقبل از آن
سازمان وجود دارد ضروری است. همچنین شناسايی بهترين تجارب و راهکارهای مديريت 

بیشتر کند بفهمیم چه جاهايی بايد ها کمک میتواند مفید باشد. اين دانستنیپروژه نیز می
تمرکز کرده و چگونه فرايند مديريت سبد را با فرايندهای کنونی همسو نمايیم و از 

 های سازمان به بهترين شکل استفاده کنیم. ها و شايستگیتوانمندی
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 هاسازی در خصوص مزیتآگاه

سازی اين رويکرد را برای همه سطوح سازمانی مشخص برای شروع بايد مزايای پیاده
ها بیشتر درک شود حمايت و انگیزه بدنه سازمان از فرايندهای آن اين مزيتکنیم. هرچه 

 بیشتر خواهد شد.
 

 سازی فرایندهاشفاف

تواند حمايت و مشارکت ديگران را جلب نمايد و مانع از فرايندهای شفاف بهتر می
ترکیب ها شود. ايجاد فرايندهای شفاف توافق جمعی روی سبد نهايی، که بهترين کاریدوباره

 کند.ها است، را تضمین میاز پروژه
 

 دهی مستمر و کارا و نظارت بر عملکرد سبدگزارش

دهی برای يک سیستم مديريت سبد پروژه جهت چابکی پاسخگويی و مطابقت با گزارش
توان توسط دفتر مديريت پروژه و با استفاده از يک تغییرات، ضروری است. اين کار را می

های خاص جواب داده و همه ها بايد به سوالاسب انجام داد. گزارشسیستم اطالعاتی من
 های کلیدی عبارتند:دهد. انواع گزارشها را پوششپروژه
 روز و با قابلیت های جاری به صورت بهداشبورد پروژه: نمايش خالصه وضعیت پروژه

 فیلترکردن.
 با قابلیت ريز شدن به هر پروژه هاتجمعی پروژه ای: فراهم کردن وضعیت بودجهاطالعات بودجه. 
  تخصیص منابع: گزارش از دسترسی منابع جاری و میزان تقاضاهای آن و نیز میزان نیاز به

 منابع جديد.
 طور در رسیدن به اهداف قدر و چههای جاری چههمسويی راهبردی: گزارش از اينکه پروژه

 بینی شده.و اهداف پیش کنند و روند تحقق راهبردهاوکار مشارکت میراهبردی کسب
 

 بکارگیری ابزارمناسب 

 گیری و کمک به:جهت پشتیبانی فرآيند تصمیم 
 ها براساس میزان مشارکتشان در اهداف سازمانی و میزان ارزش بندی پروژهاولويت

 تولیدی برای سازمان. 

 .نمايش و کنترل توازن سبد از لحاظ معیارهای مورد نظر 
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 های حداکثر ارزش با ايجاد سبدی متوازن از پروژهکردن سبد جهت کسب بهینه
های پروژه   ها، های منابع، توانمندیبندی شده با توجه به بودجه و محدوديتاولويت

 ها.افزايی بین پروژهاجباری و روابط و هم

 های برگزيده های مختلف پروژهانجام آنالیز حساسیت جهت تحلیل و مقايسه ترکیب
 ترکیب به عنوان سبد بهینه.و انتخاب بهترين 

 گذاری و نمايش اطالعات جهت بهبود و تسريع ايجاد ارتباطات و تسهیل اشتراک
 گیری، کنترل و پايش اجزا و اهداف سبد و راهبردهای سازمان.فرايند گزارش

 

 بهبود مستمر 

طور پیوسته صورت بگیرد تا تغییرات در اجزای سبد و چارچوب فرايندی آن بايد به
وکار و تغییرات در شرايط سازمانی را تضمین العمل و مطابقت سبد با نیازهای کسبعکس

-نمايد. در واقع اين امر متضمن کسب بهترين نتايج از اجرای نظام مديريت سبد پروژه می

 گردد.
 

 تحقیقات آتی
 عنوانبه روباشد، از اينهای سیستم ارائه شده در اين تحقیق کیفی می( الگوی پويايی1

براساس نتايج بدست آمده و با گردآوری آمار و که گردد تحقیقات آتی پیشنهاد می

نرم افزار تخصصی شبیه سازی با روش )Vensimاطالعات کافی، روابط در نرم افزار 

های سیستم( فرموله گردد تا با ايجاد مدل جريان، امکان تحلیل دقیقتری فراهم پويايی
 گردد. 

های مختلف ارايه شده در حوزه های ها و چارچوبتوجه به تنوع مدلگردد با ( پیشنهاد می7
ها، تحقیق مشابهی برای شناسايی ها برای سازمانها و اهمیت آنمديريت سازمانی پروژه

و تحلیل مشکالت ناشی از عدم وجود متدلوژی مديريت پروژه، دفتر مديريت پروژه و يا 
 انجام پذيرد.   های مديريت پروژه نظام ارزيابی شايستگی

 

 گیری نتیجه
تبیین  بدون که را هايیسازمان حاضر، رقابتی عصر محیط در مختلف متغیرهای و عوامل

 ،نماينداقدام می اخذ پروژه به ها صرفاً به منظور کسب درآمدآن تحقق پیگیری و دقیق اهداف
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 با تا کوشندها میسازمانرو امروزه ازاين سازد.می روبرو شکست حتی و کارايی عدم تهديد با

نموده و  تعیین را بیرونی، راهبردها و درونی وضعیت درنظرگیری با و خويش رسالت به توجه
 کنندهتعیین راهبردها دهند. در واقع اين قرار هامبنای تحقق آن ها راانتخاب و اجرای  پروژه

 که ايجادبراين عالوهها بلندمدت است. در اين سازمان زمانی افق در سازمان حرکت مسیر

 با سبد همسو يک انتخاب و پیشنهادی هایپروژه ارزيابی برای مناسب چارچوب يک

عنوان ها نیز بايد بهاهمیت بااليی برخوردار است، وضعیت سبد پروژه از شرکت راهبردهای
 راستا،يک ورودی مهم در فرايند تعیین اهداف راهبردی سازمان مدنظر قرار بگیرد. دراين

 با رويکردی فرايندی و تا کندمی ای کمکپروژه هایسازمان تکنیک مديريت سبد پروژه به

با تنظیم نمايند. همچنین  اقدام هاپروژه بهترين انتخاب به و معیارها هامدل برخی از استفاده
ی ارزيابی و انتخاب هاشاخصوکار و نیز تعیین سبدهای کسب، های راهبردیگیریجهت
ها ضمن ايجاد سبدهای راهبردی و انتخاب پروژه ،هاتوازن در سبد پروژهها و ايجاد پروژه

اجرا را کاهش داده و  ريزی واحتمال خطای برنامه ،ایدوره هایبا بررسیمطابق راهبردها، 
ناپذير در ضرورتی اجتناب توان گفتبنابراين می آورد.می فراهمموجبات تعالی سازمان را 

محور های پروژهسازمان ،رويکردیبدون چنین به عبارت ديگر  باشد.می هاوژهمديريت کل پر
های متنوع های مختلف و يا ورود به حوزهصورت نامناسب در پروژهبدلیل پراکندگی منابع به

ای به ظاهر و غیرمرتبط بدون دورانديشی راهبردی و صرفاً با هدف کسب سود در پروژه
اما قطعاً در بلندمدت دچار مشکل  ،ر کوتاه مدت منتفع گردندمطلوب، هر چند ممکن است د

پیمايشی با  -. در اين تحقیق توصیفیها از دست خواهد رفتخواهند شد و موقعیت رقابتی آن

های موجود از جمله گستردگی موضوع و نیز سختی در برقراری ارتباط با توجه به محدوديت
جهت دستیابی به نتايج بهتر و ايجاد چارچوب برخی از متخصصین آشنا به موضوع تحقیق، 

 ،های موجودها، پس از مرور ادبیات موضوع و مالحظه مدلبهتر برای جمع آوری داده
حوزه عملکردی اصلی در نظر گرفته شد. سپس با استفاده از مصاحبه  9مديريت سبد پروژه 

ام مديريت سبد پروژه ساختاريافته با خبرگان، مشکالت متداول ناشی از عدم بکارگیری نظ
بخش تقسیم  9مرتبط با اين سه حوزه شناسايی گرديد. در گام بعد اين مشکالت که در 

ها سیستم و از طريق رسم نمودار حلقه علّی، چالش هایبندی شدند به کمک تکنیک پويايی
توان گفت نبود فرايندهای مديريت سبد در واقع می ها به تصوير کشیده شد.و تبعات آن

ها اثر گذاشته و سبب بندی و توازن سبد نهايی پروژهها و اولويتپروژه برروی کیفیت انتخاب
موقع جهت گیری های بهناتوانی سازمان در ايجاد توازن، مصرف بهینه منابع و اخذ تصمیم
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گردد که در نتیجه منجر به افزايش زمان اختتام ها میتعويق، توقف و يا ادامه کار پروژه
شود. درنهايت ضمن روآوردن سازمان به ها میها و يا افزايش احتمال شکست آنپروژه

ارزش، سازمان به راهبردهای خود نرسیده و جايگاه های زودبازده و کمتصويب و اجرای پروژه
دهد. همچنین در پايان براساس تجربیات محققین و با رقابتی را در بلندمدت از دست  می

راهکار جهت استقرار هر چه بهتر نظام مديريت سبد پروژه و  2ان، توجه به نظرات صاحبنظر
 پیشگیری از وقوع مشکالت ذکر شده در اين تحقیق، ارائه شد. 
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