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 چکیده
از  سااز وسااخت صانعت  هاای  پروژههای احداث فرایند دارد. زیادی بر محیط زیست تأثیر ساختصنعت 

در  مهام  یهاا شااخ  پژوهش حاضر به بررسای   بر محیط زیست است. اثرگذار انسانی ترین عواملمهم
هاای صانعت   راهکاری برای کاهش مخااطرات محیطای در پاروژه    عنوانبهاثربخشی مدیریت سبد پروژه 

بارای   ،یا  رویکارد   عناوان باه هاا  در بسیاری از سازمان )PPM (1پروژه مدیریت سبد پردازد.می ساخت
. شاود مای ه دستیابی به اهادا  ساازمان خااص اسات اد    منظوربه هاها یا برنامههماهنگی سبدی از پروژه

باه   ممکن اسات  توجهی به آن،اهمیت زیادی دارد و بی هاسازماناثربخش بودن مدیریت سبد پروژه در 
کاه   ناد مؤثراثربخشی مدیریت سبد پاروژه  عوامل متعددی در . شودمنجر ای گستردهمخاطرات محیطی 

دی کی ای و کمای   در این پژوهش باا رویکار   .استاین عوامل  نیترمهمشناسایی تمرکز این پژوهش بر 
در مدیریت سبد پروژه در صنعت ساخت با هد  کاهش مخاطرات  مؤثر یهاشاخ )آمیخته( به بررسی 

روش فراترکیب و مصاحبه با به کم  گرفته انجام هایبررسی و تحلیلطی محیطی پرداخته شده است. 
و ساس  باه   د شا شناساایی   در ه ت گاروه  در اثربخشی مدیریت سبد پروژهمهم  شاخ  3۷ ،خبرگان
از طریاق روش   تحقیاق  آمااری جامعا    ی ازن ار  159 نموناه  پاساخ  یهادادهو تحلیل  پرسشنامهکم  

از  ، عملیااتی و سااختار ساازمانی   راهباردی  شااخ   گاروه مشخ  شد کاه ساه    یدییتأتحلیل عاملی 
تر از مدیریت ثرمؤهر چه است ادة منظور بهبستر خود را  توانندیم هاسازمان. هستند هاشاخ  نیترمهم

  بهبود بخشند. ساختصنعت  یهاپروژه، با هد  کاهش مخاطرات زیستی در حین اجرای سبد پروژه
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 مقدمه

و اهمیات مساا ل    تاأثیر . اناد شدهت فراوانی امخاطرات طبیعی در طول تاریخ بشر موجب خسار

ل بااققوه در  می  عا عنوانبهمحیطی، انسانی و اجتماعی منتج از آن و مخاطرات  یطیمحستیز

 تأثیرپروژه را تحت منطق   تواندیم یطیمحستیزاپذیر است. خطرهای ننکارابروز بالی طبیعی 

 یهاا بنگااه و  هاسازمانامروزه  نیهمچن [.1،11] استاین خطرها کاهش مهم و نکت  قرار دهد 

باقی ماندن در محیط رقابت جهانی و کسب مزیت رقابتی، اهدا   منظوربه محورپروژهاقتصادی 

 آنهاا  ماؤثر و اجارای کامال و مادیریت     هاا پروژهخود را در انتخاب درست راهبردی بلندمدت و 

 ،یزیا ربرناماه مدیریت سبد پروژه براساا  چاارچوب مناسابی کاه تواناایی       رواز این ؛دانندیم

راهکااری مناساب ایان     عنوانبه تواندیم ،را داشته باشد هاپروژهو انتخاب  یبندتیاوقوارزیابی، 

سازمان شاود.  های پروژهافزایش کارایی و اثربخشی  سببانجام دهد و  هاسازمانبرای  رساقت را

از  یامجموعاه  تار حیصاح کاه ساازمان هرچاه بهتار و      یاگونهبهایجاد بستری مناسب  رونیااز 

 [.20 ،29] عامل موفقیت سازمان محسوب شود تواندیمکند، را مدیریت  هاپروژه

عباارت   ،شاود می گ ته زیبه آن سبد پروژه نپروژه  تیریمد اتیپروژه که در ادب یویپورت وق

و منابع  کسانی راهبردیو تحت اهدا   یاقتصاد واحد  یکه در  هاپروژهاز  یامجموعهاست از 

و  اسات هاا اللاب محادود    پروژه نیا یکیزیو ف یجرا هستند. مقدار منابع ماقدر حال ا مشترک

 .کنندیمرقابت  گریکدیبا  ابیمنابع محدود و کم نیجذب ا یبرا کسانی تیریمد تتح هاپروژه

هار    جداگانا  تیرینسبت به مد و است یگروه صورتبه هاپروژه تیریمددر واقع مدیریت سبد 

 نیب یپل ارتباط  مثاببهسبد  تیریمد رایز ؛دارد یشتریب دیت، فوااس یسنت یکردیروپروژه که 

شاده و   ناه یبه هاا پاروژه  اجرایو زمان  نهیهزهمچنین  .کندیمعمل  هاپروژهو  نسازما راهبرد

 [.35] شودمی سازمان به اهدا  و منافع مورد نظر یابیدر دست عیسبب تسر

 یو ابزارهاا  هاروش یریکارگبهاز  ریناگز ینرقابت جها طیماندن در مح یباق یبرا هاسازمان

. یکی از این ابزارها مدیریت سابد پاروژه اسات   [. 12] هستند هاپروژه تیریمد نهیدر زممد اکار

و  یگروه صورتبهاست که  اتیعمل ای هاپروژه، هاطرحاز اجزا شامل  یامجموعه سبد پروژه  ی

قزوماا  باه    سبد پاروژه  یممکن است اجزاو  دشونیم تیریمد یبه اهدا  راهبرد یابیدست یبرا

 تیا قابل سابد پاروژه   یاجازا  اهدا  مرتبط به هم را دنبال نکنند. یا باشند نداشته یهم وابستگ

کارد   یبناد تیاوقوو  یبندرتبهتوان آنها را می پذیرند ومعنا که سنجش نیبد .دارند یسازیکمّ

ایی سبد پروژه، مرتبط کردن سبد پاروژه  هد  اصلی مدیریت سبد پروژه افزایش ارزش نه [.5]

 [.30] اسات نظرگرفتن ظرفیات شارکت    در سبد پروژه با در هاپروژهشرکت و تعادل راهبرد به 
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 یپمقاقه در  نیا؛ نداثرگذار هاپروژهموفقیت هرچه بیشتر مدیریت سبد  ی مختل ی درهاشاخ 

کاه   یاگوناه باه  ،هاسات پاروژه بر اثربخشی مدیریت سبد اساسی  یهاشاخ و سنجش  نییتب

موجب  هاشاخ این  یریکارگبهو با ببرند شده پروژة اجرارا از  بهرهبیشترین بتوانند  هاسازمان

 خود شوند.  یهاپروژه اجرایکاهش اثر مخاطرات محیطی در 

شاهری،   یهاا تونال زیربنایی عمرانی از قبیل احداث  یهاپروژهتوسعه و احداث  یهابرنامه 

احاداث واحادهای مساکونی و     یهاا پاروژه در کناار   ماوارد مارتبط  دیگار  و  آهان راه ،هابزرگراه

 ، اماا باا توجاه باه    شاوند یما صنایع کشورها محساوب   نیزاتراشتغالو  نیترمهمساختمانی، از 

ممکان  کاه   اناد محیطای بسیاری از مخااطرات   منشأساختمانی، سر  مرحلپیچیدگی و تنوع در 

اناواع   1در شاکل   .شاوند در جهاان محساوب    هاستمیاکوس یعیطب یهاچرخه ةزنندبرهم است

، آقاودگی صاوتی،   زیانباار دها، گازهاای  که از طریق گرنمایش شده است فعاقیت صنعت ساخت 

محایط   نوعیبهو هوا و  هاآبسبب آقودگی زمین،  ،جایی زمینهسماندهای جامد و مایع و جابپ

  .شوندمیخود 

 
 اختصنعت س یهاتیفعال تأثیر. ۱ شکل

دارد کاه   سااخت های فعاال بسایاری در صانعت    پروژه، ور ایران با دارا بودن منابع لنیکش

، هاا پاروژه انباوه ایان    در کناار  .ناد کنی متعددی در این زمینه فعاقیت هاسازمانشود سبب می

ت و مادیری  یشناسمخاطرهخأل همچنین . است ریانکارناپذ یادلدله محیطیزیستهای آقودگی

در قلمرو ترین رویدادها شناسی از مهمخورد، چراکه مخاطرهاین حوزه به چشم می مخاطرات در

 [.9] است اخیرده  طی دو در و علوم فنی و مهندسی ، علوم اجتماعی طبیعی، علوم جغرافیایی
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خطار   لو تحلی[ 2]بحران ضروری است  هسیستم ب  یری از ورود یگبرای جلو یشناسمخاطره

 یری از بروز مخاطرات ناشی از آن از اهمیات زیاادی برخاوردار اسات    گو شدت آن در توان جلو

[10.] 

در اساسای   یهاا شااخ   یبناد رتباه و  یبناد دساته ، ییشناساا  ،حاضار   مقاقاصلی هد  

باا هاد  کااهش مخااطرات      یکسارچهجامع و  یچارچوباقب قدر اثربخشی مدیریت سبد پروژه 

 منظاور باه  ،بعاد در بخاش   اسات. ایران  زوساساختصنعت محور پروژه یهاسازماندر محیطی 

در بخاش   .شاود مای بررسای  پاژوهش    نیشیپو  یچارچوب نظراساسی،  یهاشاخ شناسایی 

 هاا هیفرضا ؛ ساس   شودمی بیانپژوهش  هایفرضیه همراهبه مدل تحقیقو  قیروش تحق ،ومس

 .شودمی انیب یریگجهینت نهایتدر  د وگیرمیها انجام داده لیو تحلبررسی 

 گذشتههای پژوهشبر  یمرورو  ینظر یبانم

. مخاطره پرداختآن  ةدهندتشکیلبه بررسی واژگان  بیین م هوم مخاطرات طبیعی، بایدبرای ت

و تر  از جان و ماال بیاان   در معانی در خطر افکندن، خطر و بیم و هول خطر است و ریش  از 

هرگونااه »: کااردتعریاا   گونااهنیااا مخاااطرات طبیعاای را تااوانیمااواقااع در . [6شااده اساات ]

. [8]« یی جامعه برای کارکرد طبیعی باشاد ریختگی محیط زیست انسانی که بیش از تواناهمبه

 دیگار هماراه  باه میلیاون تان سایمان     60حادود  در سااننه   ،1389پژوهشی در سال براسا  

 در د وآرمه، توقیا بتن یهاسازهخصوص بهو  هاساختمانمصر  در  برایساختمانی  یهاوردهافر

کاه در   اسات ، بتن در کشورمصاقح مصرفی  نیترعمده. شودیممصر   عمرانی کشور یهاپروژه

مصااقح ماورد نیااز در     یریکارگبه برای .شودیمماسه و سیمان است اده ، ساخت آن از آب، شن

کردن و مصر  مصاقح، محیط کارگاه و اطرا  آن با  آماده ساخت بتن، در مراحل مختل  توقید،

آقودگی صوتی، آقودگی خاک، آقاودگی آب و آقاودگی هاوا قارار      تأثیرمختل ، تحت  یهاشدت

در  [.4] گاذارد مینامطلوبی بر کل محیط زیست  هایاثر بلندمدتو  مدتدر کوتاهکه  ردیگیم

معرفی  یسازراه یهاپروژهنمونه در  صورتبهصنعت ساخت  یهاپروژهباققوة  هایخطر 1جدول 

 [.۷] شده است
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 [7] یسازراه یهاپروژه یآلودگو مخاطره انواع . ۱دول ج
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برای مادیریت سابد پاروژه وجاود دارد؛ مادیریت سابد پاروژه شاامل         متعددی  هایتعری 

موازناه و تن یاذ    ،یبناد تیاوقو، نظارت، ارزیابی، انتخاب، یبندطبقه هایی برای شناسایی،فرایند

 ییهاا پاروژه  یاجارا و  یطراحدر مدیریت سبد  یاصلکلی هد   طوربه. استاجزای سبد پروژه 

وظای  رسمی مدیریت سابد   .کند لیتسهرا  خود راهبردی اهدا به  سازمان یابیدست کهاست 

. 3؛ مادیریت مناابع  . 2؛ ای(دوره صاورت بهساختاربندی سبد پروژه ) .1 :اصلی دارد  مرحلچهار 

 [.13] بارداری از سابد پاروژه   یادگیری ساازمانی و بهاره  . 4و  مداوم( صورتبهسبد پروژه ) ةادار

و اهادا   و راهبارد  اساسای   یهاشاخ اسا  ه را برمدیران سبد عملکرد اجزا و کل سبد پروژ

 هاپروژهمزایا و موانع مدیریت سبد  201۷سال در پژوهشی در  .[33] کنندسازمانی ارزیابی می

 [.18به ت کی  بررسی شده است ]

 ساازمانی  تواناایی  را اثربخشای مادیریت سابد پاروژه    در پژوهشی  2015پاتانکول در سال 

سابد   کاه  یطاور باه  پاروژه،  سبد مدیریت و ایجاد. 1: باشدویژگی زیر که دارای دو کرد تعری  

حاوی  و بوده سازگار خارجی و داخلی تغییرات با وباشد  همسوسازمان  راهبردی هد  پروژه با

دید پاروژه   ارتقای سبد پروژه در جهت مدیریت توانایی. 2باشد؛  زیادبا ارزش و سود  ییهاپروژه

عملکارد   ینا یبشیپا دنیل تصمیمات سبد و توانایی از  ن عانیذن درک روش، (ن عانیذ)برای 

و یکساارچگی،   و بلندمدت یاا ساود   مدتکوتاهابی به موفقیت پروژه، ارزش دستی منظوربهپروژه 

سبد و اثر آن بار   مؤثر یریگمیتصمادبیات موضوع مبتنی بر  .[32] پروژهگروه روحی  انسجام و 

 صه شده است.خال 2در جدول نیز موفقیت سبد 

و بحث  هاسازماندر  هاپروژهکه موضوع مدیریت سبد  شودیممشخ   2با توجه به جدول 

در  چراکاه موفقیت و اثربخشی آن از اهمیت بسیار زیاادی در دنیاای کناونی برخاوردار اسات،      

ی هاا پاژوهش اهمیت این موضوع مشخ  است؛ اماا   وضوحبهی اخیر در منابع معتبر هاپژوهش

( متوجاه  2کاه باا بررسای ایان مقاانت )جادول        اناد یی مواجههاتیمحدودو  هاع ضفعلی با 

و مجموع  عوامل کمتر توجه شده و کمباود   هاپروژهکه به موضوع مخاطرات محیطی  میشویم

ی هاا شااخ  صورت یکسارچه درآورد و دیدی کالن و جاامع از  را به هاپژوهشتحقیقی که این 

برخی از  3محسو  است. در جدول  کامال ارا ه دهد  هاپروژه اساسی در اثربخشی مدیریت سبد

 ی اخیر آورده شده است.هاپژوهشی اساسی یادشده در هاشاخ 

 



 34۷ ...های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد  ی شاخ بندتیاوقوشناسایی و 

  سبد و اثر آن بر موفقیت سبد مؤثر یریگمیتصمادبیات مبتنی بر . 2جدول 

 و مهم اساسی یهاافتهی منبع

[1۷] 

رسامی، قابلیات   لیار  یهاا پروژهی پروژه در مقایسه با پورت وقیوت منطقی و رسمی در مدیری یریگمیتصمهای فرایند

هایی را از طریاق  فرایناد ممکان اسات چناین     رنادگان یگمیتصام ، ایان  . باا وجاود  کنندیمرا تجربه بیشتری پذیرش 

ن های لیررسمی را قاانونی کنناد. چنای   فرایندناشی از  یهایریگمیتصم رونیاهای مختل  کنار بگذارند و از سازوکار

 .کندیمی پروژه را میسر پورت وقیودر مدیریت  یریپذانعطا بری افزایش کنارگذاری و میان

[21] 
 یهاا تیا فعاقفرماقیستی، بصری و یکسارچه. هر دسته یا طبقاه از   یریپذواکنش: IPM یریگمیتصمشناسایی سه ژانر 

 خاص ارتباط دارد. دراهبرو با شود می خاص مواجه یهاچاقش، با کندیمه است اد IPMخاص 

[19] 

از  IPM یریا گمیتصام مدل کلی   توسع. راهبردی یریگمیتصماز دیدگاه  IPMبرای  یریگمیتصمهای فرایندبررسی 

دارند تاا  نیاز مبتنی بر شواهد، قدرت و دیدگاه  یریگمیتصم یسازمتعادلبه  هاشرکتبنیاد. داده نظری طریق رویکرد 

 را درک کنند.  راهبردیقل برسانند، همکاری سطح عملکردی را میسر کنند و رویکرد های سیاسی را به حداتداخل

[20] 

مثبتای باا موفقیات     طوربه، تمرکز، چابکی( پورت وقیوذهنیت ) یملی توقید ناخاق  پورت وقیو یریگمیتصماثربخشی 

دارد و در نتیجه با عملکرد بازار نیاز  ، ارزش ماکسیمال، تعادل( ارتباط راهبردیاتحاد ) یملی توقید ناخاق  پورت وقیو

 .شودیممنجر و عملکرد بازار  پورت وقیوبه موفقیت  ،یریگمیتصمارتباط خواهد داشت. فقط ترکیبی از ابعاد اثربخشی 

[23] 

. دهدیمرا توسعه  یریگمیتصممتقابل پروژه که ارتباط در  یهایوابستگپیشنهاد و بررسی ی  ابزار نمایش دیداری و 

 تاأثیر متقابال پاروژه    یهاا یوابستگمثبتی بر درک سازمان از  طوربهها برای ارتباط پروژه و یادگیری فرایندرهنگ و ف

 .گذارندیم

[22] 

 فرایناد بارای حمایات از    شاده انتخااب ی پاروژه از طریاق ناوع ابازار     ویا پورت وق تیریماد  در هاا یریگمیتصمکی یت 

مطلاوب  متقابال پاروژه باا کی یات      یهاا یوابساتگ زارهای نماایش دیاداری   . ابردیگیمقرار  تأثیرتحت  یریگمیتصم

 ی پروژه ارتباط دارند.پورت وقیودر مدیریت  یریگمیتصمدر بیشتر و مشارکت  یریگمیتصم

[28] 
ماذاکره و   عناوان باه  PPMی پاروژه،  پورت وقیاو مادیریت  روزان  برمبنای بررسی مشاهدات تجربی در خصوص فعاقیت 

 .رودیممنطقی پیش  یریگمیتصم فراینددر ورای  یزنچانهد ساختاری و پیکربندی مجد

[29] 

قارار   تاأثیر سب  رهبری، نیاز به تشاخی  و ادراکاات ریسا ( تحات     ) رانیمداز طریق اختیارات  IPMارزیابی ابعاد 

ق  ملی و عملکارد شارکت   مثبتی بر عملکرد توقید ناخا طوربه یسازمتعادلها با توجه به پورت وقیو. ارزیابی رندیگیم

 .گذاردیم تأثیر

[31] 
ی پروژه: برقراری ارتبااط و تثبیات، ماذاکره و    پورت وقیودر نظارت بر  کمیت  ادارة پورت وقیوشناسایی سه نقش متمایز 

 .کندیمسوء است اده  یریگمیتصمجای هاز اهدا  دیگر ب هدایتکمیت  . جلسات یریگمیتصم

[38] 
. گذارناد مای  تأثیرکار(   نمون) پورت وقیو( و فرهنگ ملی بر موفقیت هاتیفعاق، لیوتحلهیتجز) مشترکفرهنگ نوآوری 

 فرهنگ ملی باشد. ةکنندکامل مطلوبی طوربهفرهنگ نوآوری مشترک باید 

[35] 

تمرکز کند،  یرجا یهاپروژهفقط بر  دی. سبد نباردیسبد قرار گ راهبرددر  تواندیم یآت یهاپروژه انیاز جر یمدق  ارا 

پاروژه،    نیهزشامل تکرار،  شده یتعراطالعات  دیتوق برای یداشته باشد. چارچوب یآت یهاپروژه یبرا یدید دیبا بلکه

 مدت زمان.   

[26] 

 گذارناد میاثر  ویپورت وق تیبر موفق یمثبت طوربهنوظهور(  راهبرد  یو تشخ شدهحساب راهبرد ی)اجرا راهبردهر دو 

 یمهما  تأثیر ویدر سطح پورت وق راهبردیکه کنترل  دهدیمنشان  قیتحق یهاافتهی. کنندیم لیتکم زیا نر گریو همد

 ایرابطاه  نیاز ماذکور و   راهبارد با هر دو  یمثبت  رابط راهبردی،. کنترل داردنوظهور  راهبردهای فمندهد تیریدر مد

 دارد. ویپورت وق تیبا موفق گرمداخله
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 اخیر یهاپژوهشموفقیت سبد در  ۀدهندلیتشک برخی از عوامل .3جدول 

  

[
۱۴

] 

[
۱۶

] 

[
۱۵

] 

[
3۰

] 

[
۱3

] 

[
37

] 

[
3۹

] 

[
2۵

] 

[
27

] 

[
3۶

] 

[
2۶

] 

[
2۴

] 

1 
اتصال پروژه 

 راهبردبه 
* * * * * * * * * * * * 

2 
تعادل سبد 

 پروژه
* *  * * * * * * * * * 

3 

متوسط 

موفقیت 

 پروژهت 

   * * * * * *   * 

4 
است اده از 

 ییافزاهم
   * *  * *     

5 
حداکثرسازی 

 ارزش
* *       * * *  

6 
آمادگی برای 

 آینده
    * * * *   * * 

۷ 
موفقیت کلی 

 وکارکسب
      *     * 

            * هاتعداد پروژه 8

9 
موفقیت 

 اقتصادی
     *       

10 

متوسط 

موفقیت 

 محصول

     *     *  

11 
منابع مطابق 

 بردراهبا 
  *          

12 

راهبرد 

سازی پیاده

 سبد

  *          

 

 یبناد تیا اوقوو  یبناد طبقهبر ایجاد این دید کالن و یکسارچه سعی دارد به افزوناین مقاقه 

صنعت ساخت ایران بسردازد تا باه اثربخشای و موفقیات     یهاپروژهمذکور در بستر  یهاشاخ 

 یهاا پروژهمخاطرات محیطی  هایو سبب کاهش اثرند ککم   در ایران هاپروژه سبدمدیریت 

 . شودعمرانی و ساختمانی 

 پژوهش روش

و  قیا تحقپژوهشاگر باا توجاه باه هاد        .استاکتشافی و توصی ی اسا  هد ، بر، حاضر پژوهش

( از هاپروژهدر اثربخشی مدیریت سبد اساسی  یهاشاخ مطاقعه ) تحت ةدیپد شتریب درکضرورت 



 349 ...های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد  ی شاخ بندتیاوقوشناسایی و 

تا ضامن   قحاظ کردرا  ییگرااثباتو  ییرگرایت س دگاهید همزمان ،یشناختمعرفت یهادگاهید انیم

از منظر  قیتحق [.3] آورد دستبه دهیپد درک یبرا یشتریبهر روش شواهد  یهاتیمحدودعبور از 

بخاش اول   .ی و کی ای اسات  که دارای دو بخش کمّا  است یادومرحله یپژوهش، هاداده یآورجمع

بارای   139۷در تابساتان   اول در گاام  .ردیپاذ یمی انجام کمّ صورتبهدوم  حلهکی ی و مر صورتبه

وش کی ای فراترکیاب اسات اده    از رپاروژه  در اثربخشی مدیریت سبد اساسی  یهاشاخ شناسایی 

  رابط، شده است تا در آن در نظر گرفته یکمّبخش   یپژوهش  یبرا، ی یکاز بخش  پ  ؛شودیم

 یهاا پروژه طیمحدر  هاپروژهموفقیت مدیریت سبد  بر ریمتغ عنوانبهاثربخشی اساسی  یهاشاخ 

ت سایری   کارد یرو( باا  ی ا یکدر بخاش   آماده دسات به یهاشاخ  قیطر)از صنعت ساخت کشور 

 است. ختهیآم یپژوهش، هاداده یآورجمعاز منظر  قیتحق رواز این ؛یده شودسنج

 یامرحلاه ت ا هاز روش  اها شااخ  کاردن  مشاخ   بارای   پاژوهش  نیاکی ی مرحل  ر د

از مقاانت رد   یتعاداد در ایان روش، در هار باازبینی     [.34]  اده شدو باروسو است یسندقوسک

دهی به مقاانت و حاذ  مقاانت باا     امتیازبرای  1CASPزار ، از ابفراینداین اجرای در  .شوندمی

هاا  این مقاقاه و شود می دییتأپایایی نتایج با است اده از شاخ  کاپا  شود.میاست اده کم امتیاز 

مقاقا    51پژوهشاگر  فراترکیب،  مراحل مطابق .(2)شکل  ندشوفراترکیب بررسی نمی فراینددر 

شناساایی  یعنای  براسا  هد  اصلی تحقیق  نزماطالعات  و کردبررسی  دقتبه را شدهانتخاب

حلیال مقاانت   تنتیج   برپای  هاپروژه سبددر اثربخشی و موفقیت مدیریت اساسی  یهاشاخ 

 شد. یبنددستهشاخ  اصلی  6۷و  م هوم 8در  هاافتهیو در نهایت این شد مشخ  

 

 در فراترکیب و انتخاب متون مناسب وجوجستمراحل . 2شکل 

                                                 
1. Critical Appraisal Skills Programme 
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مادیریت  حاوزة  تعدیل در اختیار هشت ن ار از خبرگاان    منظوربه آمدهدستبهی هاشاخ 

 یهاا شااخ  نتایج مصاحبه با خبرگان  یبندجمعپ  از  .قرار گرفتند صنعت ساختدر پروژه 

 پرسشانامه ی طراحای  اکه مبنا  (4)جدول  شدند یبندطبقهشاخ   3۷م هوم و  ۷در اساسی 

بر ایان   اعتبارسنجی شدند؛تحقیق   ری  مدل و فرضیاز طریق تع سس  این عوامل .تقرار گرف

مادل   .شاوند یما همبساتگی آزماوده    -ی یتحقیق تعری  و باا روش توصا    ت فرضیه  ،اسا 

 تعری  شده است.  3در شکل  هاپروژهدر اثربخشی سبد  مؤثرم هومی عوامل 

 از روش فراترکیب پس از تعدیل توسط خبرگان آمدهدستبهکلیدی  یهاشاخصمفاهیم و  .۴جدول 

ف
ردی

مفاهیم 
 

 اساسی یهاشاخص

1 

ی
راهبرد

 

 با یکدیگر آنهاطابق و ت هاپروژهسازمان، سبد و راهبرد ایجاد ارتباط داخلی بین 

 (هاتیقطعو عدم  هاس یرسازگاری سبد با تغییرات داخلی و خارجی )توانایی مواجهه با  2

 زیادبا ارزش مورد انتظار  ییهاپروژهسبد حاوی  3

4 
همخاوان و   یهاا پاروژه سابد باا   توساع    ( وSPS -انتخاب پروژه راهبرد مناسب برای سبد )پروژة انتخاب 

 (راهبردیسازمان )تناسب راهبرد همسو با 

 آتی سبد یهاپروژه ینیبشیپمناسب سبد پروژه و تمرکز برای  یدهشکلطراحی و  5

 هاپروژه یبندتیاوقوتمرکز بر معیارهای پربازده برای  6

 (deliberate and emergent strategy)نوظهور راهیرد و تشخی  سنجیدة راهبرد اجرای دقیق و  ۷

8 

عمل
ی
یات

 

 (ن عانیذمیزان در معرض دید بودن پروژه )برای 

9 
از دنیال   ن عاان یذسابد )درک روشان    یهاا یریا گمیتصام و ش افیت در  یریگمیتصمتعری  معیارهای 

 تصمیمات سبد(

 دستاورد و عملکرد پروژه ینیبشیپتوانایی  10

11 
( و پیاروی از یا    PMIپاروژه ) ( و مادیریت  PPMمادیریت سابد )   یهاا رسااخت یزصاحیح از  است ادة 

 استانداردشناسی روش

 تدوین و است اده از استانداردهایی در مدیریت سبد مانند استاندارد شایستگی 12

 )حداکثرسازی ارزش( SYNERGY - ییافزاهماست اده از  13

 صحیح )فرهنگ، سازمان، اقتصاد و جامعه( اجرایبستر کردن فراهم  14

15 

ذ
ی

ن عان
 

مشخ  و ش ا  )مدیران ارشد، میاانی،   تیمسئوقداخلی همراه با نقش و راهبردی  ن عانیذمشارکت حد 

 خطی، سبد، پروژه(

 )حمایت مدیریتی(خالقان  گروه و تشویق گروهی  یریگمیتصمقوی از است ادة  16

 ایجاد ارزش مشترک با مشتریان )یکسارچگی مشتری( 1۷

 دانش ضمنی، بیان دانش صریح، کدگذاری دانش صریح(ذخیرة یادگیری ) رهایسازوکامدیران از است ادة  18
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 از روش فراترکیب پس از تعدیل توسط خبرگان آمدهدستبهی کلیدی هاشاخص. مفاهیم و ۴جدول ادامه 

ف
ردی

مفاهیم 
 

 ی اساسیهاشاخص

19 

 
ت ریس

مدیری
های فرایندسازی رسمیریس  سبد، )شناسایی  هاس یرکی یت مدیریت ریس  شامل سه عامل: ش افیت  

)پیشاگیری از ریسا ، نظاارت بار      یریپذس یرمدیریت ریس  سبد و فرهنگ مدیریت ریس (، ظرفیت 

 ریس  و یکسارچگی مدیریت ریس ( و کارایی مدیریت ریس 

 همکاری مدیران پروژه، برنامه و سبد در مدیریت عدم قطعیت 20

 و فرهنگ فرایندجزء سازمان، مدیریت ریس  سبد با توجه به سه  21

22 

ی
ساختار سازمان

 

 مدیر پروژه تیمسئوقافزایش اختیارات و 

 راهبری سبد و افزایش سطح مشارکت آن )حمایت مدیریتی(کمیت  تعری   23

 )تطابق ساختاری( PPMتطابق ساختار سازمانی با نیازهای  24

 ت سبدمدیری هایدفتر ةکنندکنترلو  کنندههماهنگنقش  25

 PPMتعیین نقش و مسئوقیت مدیران سبد در تناسب با بلوغ سازمان و بلوغ  26

2۷ 
نیااز باه رسامیت بیشاتر      ،آن با پیچیدگی سبد )با پیچیدگی بیشاتر سابد  رابط  میزان رسمیت ساختار و 

 (شودیم

28 

ت
کی ی

 

 ی(کی یت مدیریت سبد )شامل کی یت اطالعات، کی یت تخصی  منابع، کی یت همکار

 دارمشکل یهاپروژهو کی یت اتمام  هاپروژهمیانگین موفقیت  29

 PPMسازمان توسط  یهاپروژههم  اندازه و تعادل سبد و پوشش  30

 ، رسمیت و تالشیسازکسارچهیساختار سبد شامل ثبات،  31

32 

کنترل
 

 Uرابطا   تکارار باازنگری )  از  یاناه یبهدرجا   کنترل سبد )گزارش دهی سابد، برناماه و پاروژه( و وجاود     

 معکو (

33 
 یریا گمیتصام پروژه )کنترل مواردی چون اهدا  مشخ ، دسترسی به اطالعاات،  ت فاکتورهای مدیریت 

 (مندنظام

 هاپروژهمحور برای ارزیابی راهبردتمرکز بر معیارهای  34

 رندیگینمکه درون سبد قرار  ییهاپروژهتخصی  منابع مشخ  به  35

 لوغ و کارایی مدیریت پروژهب 36

3۷ 
پاروژه   اجارای )بازنگری اوقیه، نظارت مداوم در طی اجرای پروژه، پیگیری  BCC - وکارکسبکنترل مورد 

 (وکارکسبتا زمان تحقق مورد 

 

 زیر تعری  شد: صورتبهپژوهش فرضی  ، ه ت 3شده در شکل تعری اسا  مدل م هومی بر

  اثر معنادار و مثبت دارد؛ هاپروژهثربخشی سبد بر ا راهبردیعوامل . 1 فرضی 

  اثر معنادار و مثبت دارد؛ هاپروژهخشی سبد ل عملیاتی بر اثربعوام. 2 فرضی 

  اثر معنادار و مثبت دارد؛ هاپروژهخشی سبد بر اثرب ن عانیذعوامل مرتبط با . 3 فرضی 
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  اثار معناادار و مثبات     هاا پروژهخشی سبد عوامل مرتبط با مدیریت ریس  بر اثرب. 4 فرضی

 دارد؛

  اثار معناادار و    هاا پاروژه خشای سابد   عوامل مرتبط با ساختار سازمانی بر اثرب. 5 فرضی

 مثبت دارد؛

  اثر معنادار و مثبت دارد؛ هاپروژهخشی سبد عوامل مرتبط با کی یت بر اثرب. 6 فرضی 

  ادار و مثبت دارد.اثر معن هاپروژهعوامل مرتبط با کنترل بر اثربخشی سبد . ۷ فرضی 

 
 بر اثربخشی سبد پروژه مؤثرمدل مفهومی عوامل  .3شکل 

جمعیتای و   ساؤانت بخاش اول   د.پرسشنامه در دو بخش طراحی ش پژوهش: ۀپرسشنام

. سات هاپاروژه در اثربخشای مادیریت سابد    اساسای   یهاا شاخ مربوط به  سؤانتبخش دوم 

از خیلی کم تاا   -ای قیکرتگزینهپنج یبندطبقهبراسا  اساسی  یهاشاخ وط به مرب سؤانت

آق ای کرونباخ اسات اده   ضریب . برای بررسی پایایی ابزار پژوهش ازاندشدهطراحی  -خیلی زیاد

همگی مقدار محاسبه شد و  هامؤق ههم  برای  SPSS افزارنرماز  آمدهدستبه. ضریب آق ای شد

در حاد قابال قباول     همگای  بیشاتر اسات،   ۷/0که از  آنجاازدست آمد که به 91/0بیش از ها نآ

 .هستند

فعاال در   محاور پاروژه هاای  ساازمان  آماری در این پاژوهش جامع  : آمارینمونۀ جامعه و 

انتخااب  بارای   قذا؛ کنندیماست اده  پروژهکشور است که از م هوم مدیریت سبد صنعت ساخت 

واحد دفتر مدیریت پروژه دارند انتخاب  کهیادشده  یهاسازمانرد از مو 34ی تحقیق آمارنمون  



 353 ...های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد  ی شاخ بندتیاوقوشناسایی و 

اطالعاات ساعی    یآورجمعو در شد توزیع  هاسازمانآن پژوهش بین مدیران   پرسشنامشده و 

 شاده اسات اده  یریا گنموناه  روش. بهاره گرفتاه شاود    دانش کافیدارای از افراد با تجربه و شد 

شود. با توجه به تعری  نوع لیرتصادفی محسوب می یریگهنمون یهاروش از که بود« هدفمند»

 یهاپرسشنامهفعال در این حوزه و نظر خبرگان این صنعت،  یهاسازمانو براسا   یریگنمونه

مرحلا   وارد پاسخ  159های نامعتبر، پ  از حذ  پاسخ تینهادر و  هدش یآورجمع شدهعیتوز

 .شدی و آماری کمّ یهایبررس

 ژوهشهای پیافته

 افازار نارم  از اسات اده  با سس  و هشد یبندطبقه اکسل افزارنرم با ابتدا ،آوریجمع از پ  هاداده

LISREL اساتنباطی  و توصی ی صورت دو به مطاقعه این یآمار یهاروش. شدند لیوتحلهیتجز 

 آزماون  زا آمار اساتنباطی  در و شد پرداخته فراوانی توزیع هایجدول به توصی ی آمار در که بود

 .شد است اده یدییتأتحلیل عاملی 

خاادمت سااابق  سااطح تحصاایالت و  ،در ایاان بخااش پرسشاانامهالفففآ آمففار توصففیفی: 

 شده است. شان دادهن 5که در جدول  شدبندی بقهو ط یده شده، پرسدهندگانپاسخ

 دهندگانپاسخ یفیآمار توص .۵جدول 
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 کاه  مکناون  یهاا صا ت  نیب، روابط موجود یساختاردر مدل معادنت  :بآ آمار استنباطی

 نیا ا. در مدل وندشیم یبررسشده یگردآور یهاداده ، با توجه بهاندشدهاستخراج  هینظربراسا  

 وجود دارد.)پنهان(  مکنون ریمتغه ت ( و پرسشنامه یهاپرسش)شامل  آشکار ریمتغ 3۷پژوهش 

عوامال از   نیا ا ریتاأث  حاد و  یچگاونگ  یابیارز یبراو  یمعنادار، از مدل معنادار بودن یبررس یبرا

 ازآنجاا گ ات   تاوان یم، از مدل آمدهدستبهدن اعداد معنادار بو ةدرباراست اده شد.  مدل استاندارد

کاه باین   معناادار خواهناد باود     یاعداد ،گرفتانجام  95/0اطمینان  در سطح هاهیفرضآزمون  که

قبال از آزماون    .شاوند یما قلماداد   معناا یب دامنه نیا دروندر واقع اعداد . نباشند –96/1و  96/1

. اسات اده شاد   یدییا تأ یعامل لیتحلمنظور از  نیبدشود؛  دییتأ قیتحقبرازش مدل  دیبا هاهیفرض

 برازش مناسب مدل است. ةدهندنشان کهآمده  6ول برازش در جد یهاشاخ مقدار 

آنهاا   یروابط مادل را کاه معناادار    ریتأث حد توانیبا است اده از مدل در حاقت استاندارد م

ز ا  یا هار   دهاد یمدل در حاقت استاندارد نشان م ،گرید انیکرد. به بی بررس است، شده دییتأ

باار  مقادار   4کاه در شاکل   اند داشته ریتأث اثربخشی سبد پروژهبر  حد تا چه لیتشک یهامؤق ه

 ی هر متغیر مشخ  شده است.عامل

 برازش مدل یهاشاخص .۶جدول 

 مقدار مدل حد مجاز نام شاخص مقدار مدل حد مجاز نام شاخص

χ2/df  62/1 3کمتر از AGFI  90/0 85/0از بیشتر 

GFI 92/0 9/0 بانتر از RMSEA  052/0 1/0کمتر از 

 
 . مدل در حالت تخمین استاندارد۴شکل 



 355 ...های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد  ی شاخ بندتیاوقوشناسایی و 

نشاان   قیا تحق جینتاا  5مطاابق باا شاکل     پ  از بررسی مدل در حاقت تخمین اساتاندارد، 

 یمعناادار  بیضارا مقادار   آنهاا  هم برقرار است و  قیتحق یهاسازه نیبروابط  هم  که دهدیم

 .هاستسازه نیبوابط ر نیب معنادار  رابط ةدهندنشان کهدارند  96/1 از شتریب

 
 ساختاری در حالت ضرایب معناداری. مدل ۵شکل 

 یبارا  رشیپاذ مقادار ماورد    و 5/0)ضاریب مسایر( حاداقل     یبار عاملمقدار مورد پذیرش 

دو  یبارا را  افازار نارم شده توسط محاسبهمقادیر  ۷جدول است.  96/1حداقل  یت ةآمارشاخ  

 .دهدیمنشان  هاشاخ هم   برای یت ةآمارو  یعاملشاخ  بار 

 بخشی سبد پروژهابعاد اثر تأثیرضرایب  .7جدول 

 نتیجه tآماره  ضریب مسیر نوع اثر بخشی سبد پروژهابعاد اثر

 مثبت و معنادار تأثیر 8/24 91/0 مستقیم راهبردی

 مثبت و معنادار تأثیر 49/23 86/0 مستقیم عملیاتی

 مثبت و معنادار تأثیر 31/11 58/0 مستقیم ن عانیذ

 مثبت و معنادار تأثیر 83/14 66/0 مستقیم مدیریت ریس 

 مثبت و معنادار تأثیر 19/1۷ ۷4/0 مستقیم ساختار سازمانی

 مثبت و معنادار تأثیر 56/12 62/0 مستقیم کی یت

 مثبت و معنادار تأثیر 12/16 ۷1/0 مستقیم کنترل
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 یریگجهینت

و  یبناد تیا اوقو، ارزیاابی،  یزیربرنامهوژه براسا  چارچوب مناسبی که توانایی مدیریت سبد پر

 یهاا بنگااه و  هاا ساازمان راهکاری مناساب باه    عنوانبه تواندیمرا داشته باشد  هاپروژهانتخاب 

و کند کم   آنها مؤثرو اجرای کامل و مدیریت  هاپروژهدر انتخاب درست  محورپروژهاقتصادی 

و عامال  شاده  ساازمان   یهاا پاروژه افازایش کاارایی و اثربخشای    سبب ری مناسب با ایجاد بست

. توجاه مادیریت اثاربخش سابد پاروژه در هنگاام مواجهاه باا         شاود موفقیت سازمان محسوب 

ممکان   انگاراناه سااده اسات ادة  و  یتوجهبیکند و مخاطرات محیطی، ضرورت بیشتری پیدا می

و مخااطرات فاراوان محیطای، ساازمانی،      شاود ا ها پاروژه  موقاع باه در اتماام  است سبب اخالل 

گرفتاه  صاورت  یهاپژوهش بررسیپ  از . در پی داشته باشداجتماعی، کارگاهی و اقتصادی را 

 یبار عاامل   دیتأکپژوهشگران مختل  با از   یهر مشخ  شد که  مدیریت سبد پروژه ةحوزدر 

در ایان   .اسات  پرداختاه  ژهموفقیت و اثربخشی مدیریت سبد پارو آن بر  تأثیر یخاص، به معرف

گاروه و   ۷، در اساسی یهاشاخ هم   ،پژوهش با کم  روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان

در  هاا شااخ  . ایان  (5)جادول  شاد   یبناد طبقاه شاخ  اثاربخش، اساتخراج، تعریا  و     3۷

معاادنت سااختاری    یسااز مادل و با کما  روش   شدهصنعت ساخت کشور بررسی  یهاپروژه

اثر مستقیمی بر موفقیت مدیریت سابد پاروژه دارناد و ترتیاب      هاشاخ هم   مشخ  شد که

. 3عملیااتی؛   یهاا شااخ   .2؛ راهبردی یهاشاخ  .1: استزیر  صورتبه هاشاخ شدت اثر 

مربوط  یهاشاخ  .5مربوط به کنترل؛  یهاشاخ . 4مربوط به ساختار سازمانی؛  یهاشاخ 

از  .ن عاان یذمربوط باه   یهاشاخ  .۷و  ؛ربوط به کی یتم یهاشاخ  .6به مدیریت ریس ؛ 

 تاوان یما کاه   استکشور صنعت ساخت  یهاپروژهاین تحقیق بررسی در  یهاتیمحدودجمله 

 راهکاار  صاورت باه  ؛کارد بررسای   نیاز دیگار را   یو کشاورها صنایع سبد پروژه در  یهاشاخ 

سابد   تار اثاربخش مادیریت   رمنظاو باه صانعت سااخت    محورپروژهی هاسازمان نهادی نیزپیش

 تاأثیر  ساازی حداکثردر با هد  کاهش مخاطرات محیطی باید تالش دوچندانی  خود یهاپروژه

 .شده داشته باشنددیا یهاشاخ 



 35۷ ...های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد  ی شاخ بندتیاوقوشناسایی و 

 منابع

(. 1396متاین )  ،عالقمنادان و  ؛سید محمود ،حسینی ؛محمود ،گالبچی ؛امیررضا ،اردکانی [.1]

 ؛ای آنها با هد  کاهش مخاطرات زقزقاه اری سازههای بلند بر پایدفرم ساختمان تأثیربررسی »

 .2۷-42ص  ،4(1) ،یمدیریت مخاطرات محیط ،«پارامتر شکل پالن تأثیرنمون  موردی: 

 ،ناژاد یگاودرز  و مقیمای اباراهیم    ترجما ، یطا مخاطرات محی (.1382) اسمیت، کیت [.2]

 .سمتتهران: 

 یکردهاا یرو  ختا یآم و ی ا یک قیتحق یهاروشبر  یامقدمه(. 1391عبا . ) بازرگان، [.3]
 .دارید چ سوم. ،یمتداول در علوم رفتار

عمرانای در آقاودگی محایط     یهاپروژهعملکرد  تأثیربررسی  (.1389) نوبخت ،بختیاری [.4]

 ةدانشکدچهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، تهران، دانشگاه تهران،  زیست،

  .محیط زیست

ه صابحی محمدحسین   ترجم، محورروژهپراهنمای جامع مدیریت (. 1394)ترنر، رودنی  [.5]

 آریانا قلم. :فلس یرضا،  و

 .، تهران: سمتای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه(. 1395) ، محمدرضااینحافظ [.6]

  فصالنام های عمرانای،  (. محیط زیست و اهمیت آن در پروژه13۷5حمیدی، مصط ی ) [.۷]

 .25ص  .2(10) ، ستیز طیسازمان ح اظت مح یعلم

 .، تهران: امیرکبیر2۷، چ فرهنگ فارسی(، 1393مد )معین، مح [.8]

 امیار  ،احمادی  و ؛نوقبرتاو  ،مونیر؛ مهران ،مقصودی؛ منصور ،جع ربیگلو ،ابراهیم ،مقیمی [.9]

 مدل از است اده با انرژی انتقال خطوط بر ایآبراهه ژ ومورفوقوژی  مخاطرات أثیرت .(139۷)
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