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شناسایی و اولویتبندی شاخصهای اساسی در اثربخشی مدیریت سبد
پروژه با هدف کاهش مخاطرات محیطی در پروژههای صنعت ساخت ایران


نیما یزدانی

دانشجوی دکتری مدیریت پروژه و ساخت ،دانشکدة هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

محمود گالبچی
استاد دانشکدة هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
( تاریخ دریافت -1398/9/14 :تاریخ پذیرش)1398/11/12 :

چکیده
صنعت ساخت تأثیر زیادی بر محیط زیست دارد .فرایندهای احداث پروژههاای صانعت سااختوسااز از
مهمترین عوامل انسانی اثرگذار بر محیط زیست است .پژوهش حاضر به بررسای شااخ هاای مهام در
اثربخشی مدیریت سبد پروژه بهعنوان راهکاری برای کاهش مخااطرات محیطای در پاروژههاای صانعت
ساخت میپردازد .مدیریت سبد پروژه (PPM) 1در بسیاری از سازمانهاا باهعناوان یا رویکارد ،بارای
هماهنگی سبدی از پروژهها یا برنامهها بهمنظوردستیابی به اهادا ساازمان خااص اسات اده مایشاود.
اثربخش بودن مدیریت سبد پروژه در سازمانها اهمیت زیادی دارد و بیتوجهی به آن ،ممکن اسات باه
مخاطرات محیطی گستردهای منجر شود .عوامل متعددی در اثربخشی مدیریت سبد پاروژه مؤثرناد کاه
تمرکز این پژوهش بر شناسایی مهمترین این عوامل است .در این پژوهش باا رویکاردی کی ای و کمای
(آمیخته) به بررسی شاخ های مؤثر در مدیریت سبد پروژه در صنعت ساخت با هد کاهش مخاطرات
محیطی پرداخته شده است .طی بررسی و تحلیلهای انجامگرفته به کم روش فراترکیب و مصاحبه با
خبرگان 3۷ ،شاخ مهم در اثربخشی مدیریت سبد پروژه در ه ت گاروه شناساایی شاد و ساس باه
کم پرسشنامه و تحلیل دادههای پاساخ نموناه  159ن اری از جامعا آمااری تحقیاق از طریاق روش
تحلیل عاملی تأییدی مشخ شد کاه ساه گاروه شااخ راهباردی ،عملیااتی و سااختار ساازمانی از
مهمترین شاخ ها هستند .سازمانها میتوانند بستر خود را بهمنظور است ادة هر چه مؤثرتر از مدیریت
سبد پروژه ،با هد کاهش مخاطرات زیستی در حین اجرای پروژههای صنعت ساخت بهبود بخشند.
واژههای کلیدی :پروژه ،شاخ های کلیدی ،صنعت ساخت ،مخاطرات محیطی ،مدیریت سبد پروژه.

 نویسندة مسئول ،تل ن 09151598394

Email: nyazdani88@ut.ac.ir
1. Portfolio Project Management
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مقدمه
مخاطرات طبیعی در طول تاریخ بشر موجب خسارات فراوانی شدهاناد .تاأثیر و اهمیات مساا ل
زیستمحیطی و مخاطرات محیطی ،انسانی و اجتماعی منتج از آن بهعنوان ی عامل بااققوه در
بروز بالی طبیعی انکارناپذیر است .خطرهای زیستمحیطی میتواند منطق پروژه را تحت تأثیر
قرار دهد و نکت مهم کاهش این خطرها است [ .]1،11همچنین امروزه سازمانها و بنگااههاای
اقتصادی پروژهمحور بهمنظور باقی ماندن در محیط رقابت جهانی و کسب مزیت رقابتی ،اهدا
بلندمدت و راهبردی خود را در انتخاب درست پروژههاا و اجارای کامال و مادیریت ماؤثر آنهاا
میدانند؛ از اینرو مدیریت سبد پروژه براساا چاارچوب مناسابی کاه تواناایی برناماهریازی،
ارزیابی ،اوقویتبندی و انتخاب پروژهها را داشته باشد ،میتواند بهعنوان راهکااری مناساب ایان
رساقت را برای سازمانها انجام دهد و سبب افزایش کارایی و اثربخشی پروژههای سازمان شاود.
از اینرو ایجاد بستری مناسب بهگونهای کاه ساازمان هرچاه بهتار و صاحیحتار مجموعاهای از
پروژهها را مدیریت کند ،میتواند عامل موفقیت سازمان محسوب شود [.]20 ،29
پورت وقیوی پروژه که در ادبیات مدیریت پروژه به آن سبد پروژه نیز گ ته میشاود ،عباارت
است از مجموعهای از پروژهها که در ی واحد اقتصادی و تحت اهدا راهبردی یکسان و منابع
مشترک در حال اجرا هستند .مقدار منابع ماقی و فیزیکی این پروژههاا اللاب محادود اسات و
پروژهها تحت مدیریت یکسان برای جذب این منابع محدود و کمیاب با یکدیگر رقابت میکنند.
در واقع مدیریت سبد مدیریت پروژهها بهصورت گروهی است و نسبت به مدیریت جداگانا هار
پروژه که رویکردی سنتی است ،فواید بیشتری دارد؛ زیرا مدیریت سبد بهمثاب پل ارتباطی بین
راهبرد سازمان و پروژهها عمل میکند .همچنین هزینه و زمان اجرای پاروژههاا بهیناه شاده و
سبب تسریع در دستیابی به اهدا و منافع مورد نظر سازمان میشود [.]35
سازمانها برای باقی ماندن در محیط رقابت جهانی ناگزیر از بهکارگیری روشها و ابزارهاای
کارامد در زمینه مدیریت پروژهها هستند [ .]12یکی از این ابزارها مدیریت سابد پاروژه اسات.
ی سبد پروژه مجموعهای از اجزا شامل طرحها ،پروژهها یا عملیات است که بهصورت گروهی و
برای دستیابی به اهدا راهبردی مدیریت میشوند و ممکن است اجزای سبد پاروژه قزوماا باه
هم وابستگی نداشته باشند یا اهدا مرتبط به هم را دنبال نکنند .اجازای سابد پاروژه قابلیات
کمّیسازی دارند .بدین معنا که سنجشپذیرند و میتوان آنها را رتبهبندی و اوقویتبنادی کارد
[ .]5هد اصلی مدیریت سبد پروژه افزایش ارزش نهایی سبد پروژه ،مرتبط کردن سبد پاروژه
به راهبرد شرکت و تعادل پروژهها در سبد پروژه با در نظرگرفتن ظرفیات شارکت اسات [.]30
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شاخ های مختل ی در موفقیت هرچه بیشتر مدیریت سبد پروژهها اثرگذارند؛ این مقاقه در پی
تبیین و سنجش شاخ های اساسی بر اثربخشی مدیریت سبد پاروژههاسات ،باهگوناهای کاه
سازمانها بتوانند بیشترین بهره را از پروژة اجراشده ببرند و با بهکارگیری این شاخ ها موجب
کاهش اثر مخاطرات محیطی در اجرای پروژههای خود شوند.
برنامههای توسعه و احداث پروژههای زیربنایی عمرانی از قبیل احداث تونالهاای شاهری،
بزرگراهها ،راهآهان و دیگار ماوارد مارتبط در کناار پاروژههاای احاداث واحادهای مساکونی و
ساختمانی ،از مهمترین و اشتغالزاترین صنایع کشورها محساوب مایشاوند ،اماا باا توجاه باه
پیچیدگی و تنوع در مرحل ساختمانی ،سرمنشأ بسیاری از مخااطرات محیطایاناد کاه ممکان
است برهمزنندة چرخههای طبیعی اکوسیستمها در جهاان محساوب شاوند .در شاکل  1اناواع
فعاقیت صنعت ساخت نمایش شده است که از طریق گردها ،گازهاای زیانباار ،آقاودگی صاوتی،
پسماندهای جامد و مایع و جابهجایی زمین ،سبب آقودگی زمین ،آبها و هوا و بهنوعی محایط
خود میشوند.

شکل  .۱تأثیر فعالیتهای صنعت ساخت

کشور ایران با دارا بودن منابع لنی ،پروژههای فعاال بسایاری در صانعت سااخت دارد کاه
سبب میشود سازمانهای متعددی در این زمینه فعاقیت کنناد .در کناار انباوه ایان پاروژههاا،
آقودگیهای زیستمحیطی دلدلهای انکارناپذیر است .همچنین خأل مخاطرهشناسی و مادیریت
مخاطرات در این حوزه به چشم میخورد ،چراکه مخاطرهشناسی از مهمترین رویدادها در قلمرو
طبیعی ،علوم جغرافیایی ،علوم اجتماعی و علوم فنی و مهندسی در طی دو ده اخیر است [.]9
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مخاطرهشناسی برای جلوگیری از ورود ی سیستم به بحران ضروری است [ ]2و تحلیل خطار
و شدت آن در توان جلوگیری از بروز مخاطرات ناشی از آن از اهمیات زیاادی برخاوردار اسات
[.]10
هد اصلی مقاق حاضار ،شناساایی ،دساتهبنادی و رتباهبنادی شااخ هاای اساسای در
اثربخشی مدیریت سبد پروژه در قاقب چارچوبی جامع و یکسارچه باا هاد کااهش مخااطرات
محیطی در سازمانهای پروژهمحور صنعت ساختوساز ایران اسات .در بخاش بعاد ،باهمنظاور
شناسایی شاخ های اساسی ،چارچوب نظری و پیشین پاژوهش بررسای مایشاود .در بخاش
سوم ،روش تحقیق و مدل تحقیق بههمراه فرضیههای پژوهش بیان میشود؛ ساس فرضایههاا
بررسی و تحلیل دادهها انجام میگیرد و در نهایت نتیجهگیری بیان میشود.
مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای گذشته
برای تبیین م هوم مخاطرات طبیعی ،باید به بررسی واژگان تشکیلدهندة آن پرداخت .مخاطره
از ریش خطر است و در معانی در خطر افکندن ،خطر و بیم و هول و تر از جان و ماال بیاان
شااده اساات [ .]6در واقااع م ایتااوان مخاااطرات طبیعاای را ایانگونااه تعریا کاارد« :هرگونااه
بههم ریختگی محیط زیست انسانی که بیش از توانایی جامعه برای کارکرد طبیعی باشاد» [.]8
براسا پژوهشی در سال  ،1389سااننه در حادود  60میلیاون تان سایمان باههماراه دیگار
فراوردههای ساختمانی برای مصر در ساختمانها و بهخصوص سازههای بتنآرمه ،توقیاد و در
پروژههای عمرانی کشور مصر میشود .عمدهترین مصاقح مصرفی در کشور ،بتن اسات کاه در
ساخت آن از آب ،شن ،ماسه و سیمان است اده میشود .برای بهکارگیری مصااقح ماورد نیااز در
ساخت بتن ،در مراحل مختل توقید ،آماده کردن و مصر مصاقح ،محیط کارگاه و اطرا آن با
شدتهای مختل  ،تحت تأثیر آقودگی صوتی ،آقودگی خاک ،آقاودگی آب و آقاودگی هاوا قارار
میگیرد که در کوتاهمدت و بلندمدت اثرهای نامطلوبی بر کل محیط زیست میگاذارد [ .]4در
جدول  1خطرهای باققوة پروژههای صنعت ساخت بهصورت نمونه در پروژههای راهسازی معرفی
شده است [.]۷
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جدول  .۱انواع مخاطره و آلودگی پروژههای راهسازی []7
حملونقل هوایی

حملونقل جادهای

آقودگی هوا ،گازهای
گلخانهای و اثرهای
تقلیل نی ازن در
اتمس ر فوقانی ناشی
از گازهای NOX

آقودگی هوا ()NOX,HC,Co
ذرات و مواد افزودنی به
سوختهای فسیلی مانند سرب و
آقودگی جهانی ()CFCS.CO2

تغییر و تبدیل
س رههای آبی رژیم
رودخانهها و دشتها
برای ساختمان
فرودگاهها

آقودگی آبهای سطحی و
زیرزمینی توسط هرزابها ،تغییر
و تبدیل سیستمهای آبی بر اثر
احداث جادهها

حملونقل از طریق

حملونقل دریایی و

راهآهن

آبهای داخلی

هوا

تخلی آب موازنه،
نشت ن ت ،تغییر و
تبدیل سیستمهای
آبی برای احداث بنادر
و کانالها و نیروبی

منابع آب

اختصاص زمین برای
فرودگاهها و دیگر
امکانات و تأسیسات

اختصاص زمین برای ایجاد جاده
و استخراج مواد ساختمانی جاده،
خاکبرداری ،زیرسازی

اختصاص زمین برای
ایجاد مسیرهای
مستقیم و ایستگاهها و
امکانات و تأسیسات
متروکه

اختصاص زمین برای
ایجاد تأسیسات و
امکانات بنادر متروکه
و کانالها

منابع زمین

پسماند خدمات
حملونقل هوایی

رها کردن ،تخریب و ریختن
نخاقههای ساختمانی مربوط به
جادهها و پسماند سروی های
خدماتی و رولن سوخته

خطوط متروکه و
تجهیزات و انبار
وسایل اسقاطی

کشتیها و
هواپیماهای خارج از
رده

مواد زاید
جامد

تل ات جانی ،صدمات
و زیانهای ماقی
ناشی از حوادث
پروازهای هواپیماها

تل ات جانی ،صدمات و زیانهای
ماقی از حوادث جادهها ،خطر
حملونقل مواد خطرناک ،خطر
شکستگی ساختمانهای قدیمی
و فرسودگی تسهیالت جادهها

خارج شدن قطار از
خط و تصاد
قطارهای باربری
حامل مواد خطرناک

انباشتن مواد سوختی
حملونقل مواد
خطرناک

خطرات و
تصادفات

صدا و ارتعاشات ناشی از
خودروها ،موتورسیکلتها و
کامیونها در شهرها و در مسیر
جادههای اصلی و بزرگراهها

صدا و ارتعاشات
اطرا ایستگاهها و
مسیر خطوط راهآهن

صدا

ت کی و تخریب محلههای
مسکونی زیستگاههای حیات
وحش مجاور و مزارع تجمع و
شلولی بیش از حد

ت کی و تخریب
مناطق مسکونی و
مزارع و زیستگاه
حیات وحش مجاور

آثار دیگر

صدای اطرا
فرودگاه
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تعری های متعددی برای مادیریت سابد پاروژه وجاود دارد؛ مادیریت سابد پاروژه شاامل
فرایندهایی برای شناسایی ،طبقهبندی ،نظارت ،ارزیابی ،انتخاب ،اوقویتبنادی ،موازناه و تن یاذ
اجزای سبد پروژه است .بهطور کلی هد اصلی در مدیریت سبد طراحی و اجارای پاروژههاایی
است که دستیابی سازمان به اهدا راهبردی خود را تسهیل کند .وظای رسمی مدیریت سابد
چهار مرحل اصلی دارد .1 :ساختاربندی سبد پروژه (بهصاورت دورهای)؛  .2مادیریت مناابع؛ .3
ادارة سبد پروژه (بهصورت مداوم) و  .4یادگیری ساازمانی و بهارهبارداری از سابد پاروژه [.]13
مدیران سبد عملکرد اجزا و کل سبد پروژه را براسا شاخ های اساسای و راهبارد و اهادا
سازمانی ارزیابی میکنند [ .]33در پژوهشی در سال  201۷مزایا و موانع مدیریت سبد پروژهها
به ت کی بررسی شده است [.]18
پاتانکول در سال  2015در پژوهشی اثربخشای مادیریت سابد پاروژه را تواناایی ساازمانی
تعری کرد که دارای دو ویژگی زیر باشد .1 :ایجاد و مدیریت سبد پاروژه ،باهطاوری کاه سابد
پروژه با هد راهبردی سازمان همسو باشد و با تغییرات داخلی و خارجی سازگار بوده و حاوی
پروژههایی با ارزش و سود زیاد باشد؛  .2توانایی مدیریت سبد پروژه در جهت ارتقای دید پاروژه
(برای ذین عان) ،درک روشن ذین عان از دنیل تصمیمات سبد و توانایی پایشبینای عملکارد
پروژه بهمنظور دستیابی به موفقیت پروژه ،ارزش کوتاهمدت و بلندمدت یاا ساود و یکساارچگی،
انسجام و روحی گروه پروژه [ .]32ادبیات موضوع مبتنی بر تصمیمگیری مؤثر سبد و اثر آن بار
موفقیت سبد نیز در جدول  2خالصه شده است.
با توجه به جدول  2مشخ میشود که موضوع مدیریت سبد پروژهها در سازمانها و بحث
موفقیت و اثربخشی آن از اهمیت بسیار زیاادی در دنیاای کناونی برخاوردار اسات ،چراکاه در
پژوهشهای اخیر در منابع معتبر بهوضوح اهمیت این موضوع مشخ است؛ اماا پاژوهشهاای
فعلی با ضع ها و محدودیتهایی مواجهاناد کاه باا بررسای ایان مقاانت (جادول  )2متوجاه
میشویم که به موضوع مخاطرات محیطی پروژهها و مجموع عوامل کمتر توجه شده و کمباود
تحقیقی که این پژوهشها را بهصورت یکسارچه درآورد و دیدی کالن و جاامع از شااخ هاای
اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژهها ارا ه دهد کامال محسو است .در جدول  3برخی از
شاخ های اساسی یادشده در پژوهشهای اخیر آورده شده است.
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جدول  .2ادبیات مبتنی بر تصمیمگیری مؤثر سبد و اثر آن بر موفقیت سبد
منبع

یافتههای اساسی و مهم

[]1۷

فرایندهای تصمیمگیری منطقی و رسمی در مدیریت پورت وقیوی پروژه در مقایسه با پروژههاای لیاررسامی ،قابلیات
پذیرش بیشتری را تجربه میکنند .باا وجاود ایان ،تصامیمگیرنادگان ممکان اسات چناین فراینادهایی را از طریاق
سازوکارهای مختل کنار بگذارند و از اینرو تصمیمگیریهای ناشی از فرایندهای لیررسمی را قاانونی کنناد .چناین
کنارگذاری و میانبری افزایش انعطا پذیری در مدیریت پورت وقیوی پروژه را میسر میکند.

[]21

شناسایی سه ژانر تصمیمگیری  :IPMواکنشپذیری فرماقیستی ،بصری و یکسارچه .هر دسته یا طبقاه از فعاقیاتهاای
خاص  IPMاست اده میکند ،با چاقشهای خاص مواجه میشود و با راهبرد خاص ارتباط دارد.

[]19

بررسی فرایندهای تصمیمگیری برای  IPMاز دیدگاه تصمیمگیری راهبردی .توسع مدل کلی تصامیمگیاری  IPMاز
طریق رویکرد نظری دادهبنیاد .شرکتها به متعادلسازی تصمیمگیری مبتنی بر شواهد ،قدرت و دیدگاه نیاز دارند تاا
تداخلهای سیاسی را به حداقل برسانند ،همکاری سطح عملکردی را میسر کنند و رویکرد راهبردی را درک کنند.

[]20

اثربخشی تصمیمگیری پورت وقیوی توقید ناخاق ملی (ذهنیت پورت وقیو ،تمرکز ،چابکی) بهطور مثبتای باا موفقیات
پورت وقیوی توقید ناخاق ملی (اتحاد راهبردی ،ارزش ماکسیمال ،تعادل) ارتباط دارد و در نتیجه با عملکرد بازار نیاز
ارتباط خواهد داشت .فقط ترکیبی از ابعاد اثربخشی تصمیمگیری ،به موفقیت پورت وقیو و عملکرد بازار منجر میشود.

[]23

پیشنهاد و بررسی ی ابزار نمایش دیداری و وابستگیهای متقابل پروژه که ارتباط در تصمیمگیری را توسعه میدهد.
فرهنگ و فرایندها برای ارتباط پروژه و یادگیری بهطور مثبتی بر درک سازمان از وابستگیهاای متقابال پاروژه تاأثیر
میگذارند.

[]22

کی یت تصمیمگیریهاا در مادیریت پورت وقیاوی پاروژه از طریاق ناوع ابازار انتخاابشاده بارای حمایات از فرایناد
تصمیمگیری تحت تأثیر قرار میگیرد .ابزارهای نماایش دیاداری وابساتگیهاای متقابال پاروژه باا کی یات مطلاوب
تصمیمگیری و مشارکت بیشتر در تصمیمگیری در مدیریت پورت وقیوی پروژه ارتباط دارند.

[]28

برمبنای بررسی مشاهدات تجربی در خصوص فعاقیت روزان مادیریت پورت وقیاوی پاروژه PPM ،باهعناوان ماذاکره و
پیکربندی مجدد ساختاری و چانهزنی در ورای فرایند تصمیمگیری منطقی پیش میرود.

[]29

ارزیابی ابعاد  IPMاز طریق اختیارات مدیران (سب رهبری ،نیاز به تشاخی و ادراکاات ریسا ) تحات تاأثیر قارار
میگیرند .ارزیابی پورت وقیوها با توجه به متعادلسازی بهطور مثبتی بر عملکرد توقید ناخاق ملی و عملکارد شارکت
تأثیر میگذارد.

[]31

شناسایی سه نقش متمایز کمیت ادارة پورت وقیو در نظارت بر پورت وقیوی پروژه :برقراری ارتبااط و تثبیات ،ماذاکره و
تصمیمگیری .جلسات کمیت هدایت از اهدا دیگر بهجای تصمیمگیری سوء است اده میکند.

[]38

فرهنگ نوآوری مشترک (تجزیهوتحلیل ،فعاقیتها) و فرهنگ ملی بر موفقیت پورت وقیو (نمون کار) تأثیر مایگذارناد.
فرهنگ نوآوری مشترک باید بهطور مطلوبی کاملکنندة فرهنگ ملی باشد.

[]35

ارا مدقی از جریان پروژههای آتی میتواند در راهبرد سبد قرار گیرد .سبد نباید فقط بر پروژههای جاری تمرکز کند،
بلکه باید دیدی برای پروژههای آتی داشته باشد .چارچوبی برای توقید اطالعات تعری شده شامل تکرار ،هزین پاروژه،
مدت زمان.

[]26

هر دو راهبرد (اجرای راهبرد حسابشده و تشخی راهبرد نوظهور) بهطور مثبتی بر موفقیت پورت وقیو اثر میگذارناد
و همدیگر را نیز تکمیل میکنند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که کنترل راهبردی در سطح پورت وقیو تأثیر مهمای
در مدیریت هدفمند راهبردهای نوظهور دارد .کنترل راهبردی ،رابط مثبتی با هر دو راهبارد ماذکور و نیاز رابطاهای
مداخلهگر با موفقیت پورت وقیو دارد.
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[]۱۵

[]3۰

[]۱3

[]37

[]3۹

[]2۵

[]27

[]3۶

[]2۶

[]2۴

جدول  .3برخی از عوامل تشکیلدهندۀ موفقیت سبد در پژوهشهای اخیر

1

اتصال پروژه
به راهبرد

*

*

*

2

تعادل سبد
پروژه

*

*

3

متوسط
موفقیت
ت پروژه

*

4

است اده از
همافزایی

*

5

حداکثرسازی
ارزش

6

آمادگی برای
آینده

۷

موفقیت کلی
کسبوکار

8

تعداد پروژهها

9

موفقیت
اقتصادی

*

10

متوسط
موفقیت
محصول

*

11

منابع مطابق
با راهبرد

*

12

راهبرد
پیادهسازی
سبد

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

این مقاقه افزونبر ایجاد این دید کالن و یکسارچه سعی دارد به طبقهبنادی و اوقویاتبنادی
شاخ های مذکور در بستر پروژههای صنعت ساخت ایران بسردازد تا باه اثربخشای و موفقیات
مدیریت سبد پروژهها در ایران کم کند و سبب کاهش اثرهای مخاطرات محیطی پروژههاای
عمرانی و ساختمانی شود.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،براسا هد  ،اکتشافی و توصی ی است .پژوهشاگر باا توجاه باه هاد تحقیاق و
ضرورت درک بیشتر پدیدة تحت مطاقعه (شاخ های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژهها) از
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میان دیدگاههای معرفتشناختی ،همزمان دیدگاه ت سیرگرایی و اثباتگرایی را قحاظ کرد تا ضامن
عبور از محدودیتهای هر روش شواهد بیشتری برای درک پدیده بهدست آورد [ .]3تحقیق از منظر
جمعآوری دادهها ،پژوهشی دومرحلهای است که دارای دو بخش کمّای و کی ای اسات .بخاش اول
بهصورت کی ی و مرحله دوم بهصورت کمّی انجام میپاذیرد .در گاام اول در تابساتان  139۷بارای
شناسایی شاخ های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پاروژه از روش کی ای فراترکیاب اسات اده
میشود؛ پ از بخش کی ی ،برای پژوهش ی بخش کمّی در نظر گرفته شده است تا در آن ،رابط
شاخ های اساسی اثربخشی بهعنوان متغیر بر موفقیت مدیریت سبد پروژهها در محیط پروژههاای
صنعت ساخت کشور (از طریق شاخ های بهدساتآماده در بخاش کی ای) باا رویکارد ت سایری
سنجیده شود؛ از اینرو تحقیق از منظر جمعآوری دادهها ،پژوهشی آمیخته است.
در مرحل کی ی این پاژوهش بارای مشاخ کاردن شااخ هاا از روش ه اتمرحلاهای
سندقوسکی و باروسو است اده شد [ .]34در ایان روش ،در هار باازبینی تعادادی از مقاانت رد
میشوند .در اجرای این فرایند ،از ابزار CASP1برای امتیازدهی به مقاانت و حاذ مقاانت باا
امتیاز کم است اده میشود .پایایی نتایج با است اده از شاخ کاپا تأیید میشود و این مقاقاههاا
در فرایند فراترکیب بررسی نمیشوند (شکل  .)2مطابق مراحل فراترکیب ،پژوهشاگر  51مقاقا
انتخابشده را بهدقت بررسی کرد و اطالعات نزم براسا هد اصلی تحقیق یعنای شناساایی
شاخ های اساسی در اثربخشی و موفقیت مدیریت سبد پروژهها برپای نتیج تحلیال مقاانت
مشخ شد و در نهایت این یافتهها در  8م هوم و  6۷شاخ اصلی دستهبندی شد.

شکل  .2مراحل جستوجو و انتخاب متون مناسب در فراترکیب
1. Critical Appraisal Skills Programme
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شاخ های بهدستآمده بهمنظور تعدیل در اختیار هشت ن ار از خبرگاان حاوزة مادیریت
پروژه در صنعت ساخت قرار گرفتند .پ از جمعبندی نتایج مصاحبه با خبرگان شااخ هاای
اساسی در  ۷م هوم و  3۷شاخ طبقهبندی شدند (جدول  )4که مبناای طراحای پرسشانامه
قرار گرفت .سس این عوامل از طریق تعری مدل و فرضی تحقیق اعتبارسنجی شدند؛ بر ایان
اسا  ،ه ت فرضی تحقیق تعری و باا روش توصای ی -همبساتگی آزماوده مایشاوند .مادل
م هومی عوامل مؤثر در اثربخشی سبد پروژهها در شکل  3تعری شده است.

ردیف

مفاهیم

جدول  .۴مفاهیم و شاخصهای کلیدی بهدستآمده از روش فراترکیب پس از تعدیل توسط خبرگان
شاخصهای اساسی

2
3

سبد حاوی پروژههایی با ارزش مورد انتظار زیاد

4

راهبردی

1

ایجاد ارتباط داخلی بین راهبرد سازمان ،سبد و پروژهها و تطابق آنها با یکدیگر
سازگاری سبد با تغییرات داخلی و خارجی (توانایی مواجهه با ریس ها و عدم قطعیتها)
انتخاب پروژة مناسب برای سبد (راهبرد انتخاب پروژه  )SPS -و توساع سابد باا پاروژههاای همخاوان و
همسو با راهبرد سازمان (تناسب راهبردی)

5

طراحی و شکلدهی مناسب سبد پروژه و تمرکز برای پیشبینی پروژههای آتی سبد

6

تمرکز بر معیارهای پربازده برای اوقویتبندی پروژهها
راهیرد نوظهور ()strategy deliberate and emergent

8
9

تعری معیارهای تصمیمگیری و ش افیت در تصامیمگیاریهاای سابد (درک روشان ذین عاان از دنیال
تصمیمات سبد)

10

توانایی پیشبینی دستاورد و عملکرد پروژه

11

عملیاتی

۷

اجرای دقیق و سنجیدة راهبرد و تشخی

میزان در معرض دید بودن پروژه (برای ذین عان)

است ادة صاحیح از زیرسااختهاای مادیریت سابد ( )PPMو مادیریت پاروژه ( )PMIو پیاروی از یا
روششناسی استاندارد

12

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

14
15

حد مشارکت ذین عان راهبردی داخلی همراه با نقش و مسئوقیت مشخ
خطی ،سبد ،پروژه)

16
1۷
18

ذین عان

13

است اده از همافزایی ( SYNERGY -حداکثرسازی ارزش)
فراهم کردن بستر اجرای صحیح (فرهنگ ،سازمان ،اقتصاد و جامعه)
و ش ا (مدیران ارشد ،میاانی،

است ادة قوی از تصمیمگیری گروهی و تشویق خالقان گروه (حمایت مدیریتی)
ایجاد ارزش مشترک با مشتریان (یکسارچگی مشتری)
است ادة مدیران از سازوکارهای یادگیری (ذخیرة دانش ضمنی ،بیان دانش صریح ،کدگذاری دانش صریح)
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ردیف
20

مدیریت ریس

19

مفاهیم

ادامه جدول  .۴مفاهیم و شاخصهای کلیدی بهدستآمده از روش فراترکیب پس از تعدیل توسط خبرگان
شاخصهای اساسی
کی یت مدیریت ریس شامل سه عامل :ش افیت ریس ها (شناسایی ریس سبد ،رسمیسازی فرایندهای
مدیریت ریس سبد و فرهنگ مدیریت ریس ) ،ظرفیت ریس پذیری (پیشاگیری از ریسا  ،نظاارت بار
ریس و یکسارچگی مدیریت ریس ) و کارایی مدیریت ریس
همکاری مدیران پروژه ،برنامه و سبد در مدیریت عدم قطعیت

22

افزایش اختیارات و مسئوقیت مدیر پروژه

23

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

25
26

ساختار سازمانی

21

مدیریت ریس

24

سبد با توجه به سه جزء سازمان ،فرایند و فرهنگ

تطابق ساختار سازمانی با نیازهای ( PPMتطابق ساختاری)
نقش هماهنگکننده و کنترلکنندة دفترهای مدیریت سبد
تعیین نقش و مسئوقیت مدیران سبد در تناسب با بلوغ سازمان و بلوغ PPM
میزان رسمیت ساختار و رابط آن با پیچیدگی سبد (با پیچیدگی بیشاتر سابد ،نیااز باه رسامیت بیشاتر
میشود)

2۷

29

میانگین موفقیت پروژهها و کی یت اتمام پروژههای مشکلدار

30

کی یت

28

کی یت مدیریت سبد (شامل کی یت اطالعات ،کی یت تخصی

منابع ،کی یت همکاری)

اندازه و تعادل سبد و پوشش هم پروژههای سازمان توسط PPM

32
33

فاکتورهای مدیریت ت پروژه (کنترل مواردی چون اهدا مشخ  ،دسترسی به اطالعاات ،تصامیمگیاری
نظاممند)

34

کنترل

31

ساختار سبد شامل ثبات ،یکسارچهسازی ،رسمیت و تالش
کنترل سبد (گزارش دهی سابد ،برناماه و پاروژه) و وجاود درجا بهیناهای از تکارار باازنگری (رابطا U
معکو )

تمرکز بر معیارهای راهبردمحور برای ارزیابی پروژهها
منابع مشخ

به پروژههایی که درون سبد قرار نمیگیرند

35

تخصی

36

بلوغ و کارایی مدیریت پروژه

3۷

کنترل مورد کسبوکار ( BCC -بازنگری اوقیه ،نظارت مداوم در طی اجرای پروژه ،پیگیری اجارای پاروژه
تا زمان تحقق مورد کسبوکار)

براسا مدل م هومی تعری شده در شکل  ،3ه ت فرضی پژوهش بهصورت زیر تعری شد:
 فرضی  .1عوامل راهبردی بر اثربخشی سبد پروژهها اثر معنادار و مثبت دارد؛
 فرضی  .2عوامل عملیاتی بر اثربخشی سبد پروژهها اثر معنادار و مثبت دارد؛
 فرضی  .3عوامل مرتبط با ذین عان بر اثربخشی سبد پروژهها اثر معنادار و مثبت دارد؛
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بر اثربخشی سبد پروژههاا اثار معناادار و مثبات





فرضی  .4عوامل مرتبط با مدیریت ریس
دارد؛
فرضی  .5عوامل مرتبط با ساختار سازمانی بر اثربخشای سابد پاروژههاا اثار معناادار و
مثبت دارد؛
فرضی  .6عوامل مرتبط با کی یت بر اثربخشی سبد پروژهها اثر معنادار و مثبت دارد؛
فرضی  .۷عوامل مرتبط با کنترل بر اثربخشی سبد پروژهها اثر معنادار و مثبت دارد.

شکل  .3مدل مفهومی عوامل مؤثر بر اثربخشی سبد پروژه

پرسشنامۀ پژوهش :پرسشنامه در دو بخش طراحی شد .بخاش اول ساؤانت جمعیتای و
بخش دوم سؤانت مربوط به شاخ هاای اساسای در اثربخشای مادیریت سابد پاروژههاسات.
سؤانت مربوط به شاخ های اساسی براسا طبقهبندی پنجگزینهای قیکرت -از خیلی کم تاا
خیلی زیاد -طراحی شدهاند .برای بررسی پایایی ابزار پژوهش از ضریب آق ای کرونباخ اسات اده
شد .ضریب آق ای بهدستآمده از نرمافزار  SPSSبرای هم مؤق هها محاسبه شد و مقدار همگی
آنها بیش از  0/91بهدست آمد که ازآنجا که از  0/۷بیشاتر اسات ،همگای در حاد قابال قباول
هستند.
جامعه و نمونۀ آماری :جامع آماری در این پاژوهش ساازمانهاای پاروژهمحاور فعاال در
صنعت ساخت کشور است که از م هوم مدیریت سبد پروژه است اده میکنند؛ قذا بارای انتخااب
نمون آماری تحقیق  34مورد از سازمانهای یادشده که واحد دفتر مدیریت پروژه دارند انتخاب

353

شناسایی و اوقویتبندی شاخ های اساسی در اثربخشی مدیریت سبد پروژه با هد ...

شده و پرسشنام پژوهش بین مدیران آن سازمانها توزیع شد و در جمعآوری اطالعاات ساعی
شد از افراد با تجربه و دارای دانش کافی بهاره گرفتاه شاود .روش نموناهگیاری اسات ادهشاده
«هدفمند» بود که از روشهای نمونهگیری لیرتصادفی محسوب میشود .با توجه به تعری نوع
نمونهگیری و براسا سازمانهای فعال در این حوزه و نظر خبرگان این صنعت ،پرسشنامههای
توزیعشده جمعآوری شده و در نهایت پ از حذ پاسخهای نامعتبر 159 ،پاسخ وارد مرحلا
بررسیهای کمّی و آماری شد.
یافتههای پژوهش
دادهها پ از جمعآوری ،ابتدا با نرمافزار اکسل طبقهبندی شده و سس با اسات اده از نارمافازار
 LISRELتجزیهوتحلیل شدند .روشهای آماری این مطاقعه به دو صورت توصی ی و اساتنباطی
بود که در آمار توصی ی به جدولهای توزیع فراوانی پرداخته شد و در آمار اساتنباطی از آزماون
تحلیل عاملی تأییدی است اده شد.
الفففآ آمففار توصففیفی :در ایاان بخااش پرسشاانامه ،سااطح تحصاایالت و سااابق خاادمت
پاسخدهندگان ،پرسیده شده و طبقهبندی شد که در جدول  5نشان داده شده است.

مشاور
پیمانکار
مدیریت طرح
سایر

نوع سازمان

کارفرما

تحصیالت

سن
%5

بیشتر از 50

%9

46-50

%44

36-45

%23

25-35

%1۷

%19

کمتر از 25

%24

دکتری

%38

کارشناسی ارشد

%18

کارشناسی

%21

%3

زن

%64

جنسیت

مرد

%15

بیشتر از  20سال

%12

 11-20سال

%16

%88

 6-10سال

%49

تجربه کاری

 1-5سال

%2۷

مدیر PMO

%8

مدیر ارشد

%24

جایگاه سازمانی

مدیر پروژه

%1۷

هماهنگ کننده

مدیر عامل

%22
%6

%31

جدول  .۵آمار توصیفی پاسخدهندگان
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بآ آمار استنباطی :در مدل معادنت ساختاری ،روابط موجود بین صا تهاای مکناون کاه
براسا نظریه استخراج شدهاند ،با توجه به دادههای گردآوریشده بررسی میشوند .در مدل ایان
پژوهش  3۷متغیر آشکار (شامل پرسشهای پرسشنامه) و ه ت متغیر مکنون (پنهان) وجود دارد.
برای بررسی معنادار بودن ،از مدل معناداری و برای ارزیابی چگاونگی و حاد تاأثیر ایان عوامال از
مدل استاندارد است اده شد .دربارة معنادار بودن اعداد بهدستآمده از مدل ،میتاوان گ ات ازآنجاا
که آزمون فرضیهها در سطح اطمینان  0/95انجام گرفت ،اعدادی معناادار خواهناد باود کاه باین
 1/96و  –1/96نباشند .در واقع اعداد درون این دامنه بیمعناا قلماداد مایشاوند .قبال از آزماون
فرضیهها باید برازش مدل تحقیق تأیید شود؛ بدین منظور از تحلیل عاملی تأییادی اسات اده شاد.
مقدار شاخ های برازش در جدول  6آمده که نشاندهندة برازش مناسب مدل است.
با است اده از مدل در حاقت استاندارد میتوان حد تأثیر روابط مادل را کاه معنااداری آنهاا
تأیید شده است ،بررسی کرد .به بیان دیگر ،مدل در حاقت استاندارد نشان میدهاد هار یا از
مؤق ههای تشکیل تا چه حد بر اثربخشی سبد پروژه تأثیر داشتهاند کاه در شاکل  4مقادار باار
عاملی هر متغیر مشخ شده است.
جدول  .۶شاخصهای برازش مدل
نام شاخص

حد مجاز

مقدار مدل

نام شاخص

حد مجاز

مقدار مدل

χ2/df

کمتر از 3
بانتر از 0/9

1/62
0/92

AGFI

بیشتر از 0/85
کمتر از 0/1

0/90
0/052

GFI

RMSEA

شکل  .۴مدل در حالت تخمین استاندارد
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پ از بررسی مدل در حاقت تخمین اساتاندارد ،مطاابق باا شاکل  5نتاایج تحقیاق نشاان
میدهد که هم روابط بین سازههای تحقیق برقرار است و هم آنهاا مقادار ضارایب معنااداری
بیشتر از  1/96دارند که نشاندهندة رابط معنادار بین روابط بین سازههاست.

شکل  .۵مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

مقدار مورد پذیرش بار عاملی (ضاریب مسایر) حاداقل  0/5و مقادار ماورد پاذیرش بارای
شاخ آمارة تی حداقل  1/96است .جدول  ۷مقادیر محاسبهشده توسط نارمافازار را بارای دو
شاخ بار عاملی و آمارة تی برای هم شاخ ها نشان میدهد.
جدول  .7ضرایب تأثیر ابعاد اثربخشی سبد پروژه
ابعاد اثربخشی سبد پروژه

نوع اثر

ضریب مسیر

آماره t

نتیجه

راهبردی
عملیاتی
ذین عان
مدیریت ریس
ساختار سازمانی
کی یت
کنترل

مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم

0/91
0/86
0/58
0/66
0/۷4
0/62
0/۷1

24/8
23/49
11/31
14/83
1۷/19
12/56
16/12

تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
تأثیر مثبت و معنادار
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نتیجهگیری
مدیریت سبد پروژه براسا چارچوب مناسبی که توانایی برنامهریزی ،ارزیاابی ،اوقویاتبنادی و
انتخاب پروژهها را داشته باشد میتواند بهعنوان راهکاری مناساب باه ساازمانهاا و بنگااههاای
اقتصادی پروژهمحور در انتخاب درست پروژهها و اجرای کامل و مدیریت مؤثر آنها کم کند و
با ایجاد بستری مناسب سبب افازایش کاارایی و اثربخشای پاروژههاای ساازمان شاده و عامال
موفقیت سازمان محسوب شاود  .توجاه مادیریت اثاربخش سابد پاروژه در هنگاام مواجهاه باا
مخاطرات محیطی ،ضرورت بیشتری پیدا میکند و بیتوجهی و اسات ادة ساادهانگاراناه ممکان
است سبب اخالل در اتماام باهموقاع پاروژههاا شاود و مخااطرات فاراوان محیطای ،ساازمانی،
اجتماعی ،کارگاهی و اقتصادی را در پی داشته باشد .پ از بررسی پژوهشهای صاورتگرفتاه
در حوزة مدیریت سبد پروژه مشخ شد که هر ی از پژوهشگران مختل با تأکید بار عااملی
خاص ،به معرفی تأثیر آن بر موفقیت و اثربخشی مدیریت سبد پاروژه پرداختاه اسات .در ایان
پژوهش با کم روش فراترکیب و مصاحبه با خبرگان ،هم شاخ های اساسی ،در  ۷گاروه و
 3۷شاخ اثاربخش ،اساتخراج ،تعریا و طبقاهبنادی شاد (جادول  .)5ایان شااخ هاا در
پروژههای صنعت ساخت کشور بررسی شده و با کما روش مادلساازی معاادنت سااختاری
مشخ شد که هم شاخ ها اثر مستقیمی بر موفقیت مدیریت سابد پاروژه دارناد و ترتیاب
شدت اثر شاخ ها بهصورت زیر است .1 :شاخ های راهبردی؛  .2شااخ هاای عملیااتی؛ .3
شاخ های مربوط به ساختار سازمانی؛  .4شاخ های مربوط به کنترل؛  .5شاخ های مربوط
به مدیریت ریس ؛  .6شاخ های مربوط به کی یت؛ و  .۷شاخ های مربوط باه ذین عاان .از
جمله محدودیتهای این تحقیق بررسی در پروژههای صنعت ساخت کشور است کاه مایتاوان
شاخ های سبد پروژه در صنایع و کشاورهای دیگار را نیاز بررسای کارد؛ باهصاورت راهکاار
پیشنهادی نیز سازمانهای پروژهمحور صانعت سااخت باهمنظاور مادیریت اثاربخشتار سابد
پروژههای خود با هد کاهش مخاطرات محیطی باید تالش دوچندانی در حداکثرساازی تاأثیر
شاخ های یادشده داشته باشند.
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