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 خالصه

آن و قلب  ها استپروژه یانتخاب و اجرا ،یابیارز یتکرار شدن ندی، فرآ(PPM)( پروژه سبد) ویپورتفول تیریمد 
دارای بیشترین همراستایی با اهداف  یهاسازمان طی آن موظف است، پروژهاست که  (PPS) هاپروژه ویانتخاب پورتفول

با  سد.سازمانی به اهداف خود بر راهبردی را شناسایی و اولویت بندی کند تا با تخصیصی هدفمند و صحیح منابع محدود
 ویپورتفول تیریمنابع بر عملکرد سازمان مد صیتخص میها و آثار مستقآن نهیبه صیتخص تیتوجه به کمبود منابع، اهم

 شودیم شتریب یزمان تیاهم نیشده است. ا لیتبد ورپروژه مح یهاسازمان یاز اقدامات اصل ریناپذییجدا یبخش پروژه به
موفق  تیریاجرا و مد ف،یبه تعر ازین یامروز تیو عدم قطع راتییسرشار از تغ طیدر مح تیموفق یکه سازمان برا

 ندیفرآ نیدارد و نحوه عملکرد سازمان در ا (NPD) دیجدمحصول  دیتول یهاپروژه ای (R&Dو توسعه ) قیتحق یهاپروژه
محیطی و اجتماعی وضعیت زیستهمچنین  است. رگذاریسهم سازمان از بازار و متعاقباً عملکرد و بقاء سازمان تأث یرو

یدار را پا توسعه ظر گرفته شدن این سه ضلع، رویکردمحیط دارای تاثیرات همزمان با وضعیت اقتصادی است که با هم در ن
باشد و گنجاندن این رویکرد در اهداف و ناپذیر میرد با توجه به شرایط حاکم اجتنابتبیین می نماید. پیروی از این رویک

گرفته ابتدا مطالعات و تحقیقات صورت راهبردهای سازمان به توسعه و رشدی بلند مدت و پایدار می انجامد. در این مطالعه
بررسی  هاپروژه ویپورتفول یزیردر انتخاب و برنامهها نآ مختلفو رویکردهای  هاپروژهپورتفولیو در زمینه مدیریت و انتخاب 

از آن تصمیمات مربوط به شود که با استفاده میگیری ارایه مبنای سیستم های پشتیبانی تصمیم روشی بر و سپس شودیم
ه پایدار مشخص در راستای رسیدن به اهداف مرتبط با توسعپروژه ها، قانونمند، هدفمند و دارای رویه  ویپورتفولمدیریت 

 گیرندار میاعی مورد ارزیابی قرها با توجه به ماهیت، اهداف، آثار اقتصادی، زیست محیطی و اجتمباشد. در این روش پروژه
و تخصیص منابع  ریزیتخصیص منابع،  برنامهها و بندی پروژهها و مالحظات واقعی در زمانو سپس بر اساس محدودیت

 نیدر ا گرید انیشونده باشد. به بارائه گردد که خوداصالح یکردیشده است رو یسع ،یشنهادیدر چارچوب پمی شوند. 
مراحل منجر به  نیا یها در نظر گرفته شده است و خروجو آثار آن ماتیتصم ینیو بازب یبررس یبرا یچارچوب مراحل

 .شودیم یریگمیتصم هیاصالح رو
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 مقدمه  .1

گذاری با عنوان مدیریت پورتفولیو ابداع شد؛ که بیانگر فرایند اصطالح پورتفولیو، در آغاز در جامعه مالی و سرمایه
ی مناسب و تخصیص هایگذارهیسرماگذاری در سهام بود و شامل برگزیدن و پایش ت سرمایهی یک شرکهاییدارامدیریت 
 مورداستفادهی اقتصادی و صنعتی شد و هانهیزمبا تغییراتی وارد سایر  جیتدربه. این مفهوم شدیمصورت مناسبی وجوه به

طالح جهت انعکاسی منظورهای مشخصی قرار گرفت. پذیرش اصطالحات فنی در سایر صنایع منجر به تغییر اندک اص
ی که اکنون اگونهبهبسیار قرار گرفت؛  موردتوجههم شد و  هاپروژهوارد  جیتدربهاصطالح  نیا [.1صنعت شد ]

مدیریت  عنوانبهو مدیریت طرح و مدیریت پروژه سازمانی ) (PPM) 1هاپروژهاستانداردهایی برای مدیریت پورتفولیو 
که  را (PPS) 2هاپروژه( وجود دارد و مطالعات زیادی مسئله انتخاب پورتفولیو هاپروژهو  هاطرحا، یکپارچه پورتفولیوه

زیرا که مدیریت و انتخاب صحیح قراردادند؛ ی موردبررس، ستا (PPM) هاپروژهقسمت فرایند مدیریت پورتفولیو  نیترمهم
 سازمان است. 3ی به اهداف راهبردیقدم سازمان در راستای دستیاب نیترمهم هاپروژهپورتفولیو 

. سپس مرور ادبیات بیان میگرد و بر اساس مرور ادبیات شودیمدر این تحقیق ابتدا تعاریف اولیه و مبانی تحقیق بیان 
را به صورت  PPSو  PPMکه رویکردهای مختلف مطالعات در  شودیمی تحقیقاتی یک چارچوب جامع ارائه هاشکافو 

 شده است. آورده. در نهایت نتیجه گیری و مراجع ردیگیممنسجم در نظر 
 

 

 تعاریف اولیه  .2

. شودیفرد انجام ممنحصربه جهینت ایمحصول، خدمت  کی جادیا یاست که در راستا یموقت یتالش کیپروژه،  پروژه:
 .[2] است یو شروع مشخص انیپا کی انگریها بپروژه یموقت عتیطب

گردند  تیریهماهنگ مد یقیطرح که به طر یهاتیو فعال هارطرحیمرتبط باهم، ز یهاهاز پروژ یگروه طرح )برنامه(:
 .[2] ستین یابیدستها قابلجداگانه آن تیریمد قیمنافع از طر نیکه حصول ا دیبه دست ا یتا منافع

صورت است که به اتیعمل ایمرتبط( و  ریغ ایها )مرتبط ها(، پروژهها )برنامهاز اجزا شامل طرح یامجموعه :ویپورتفول
لزوماً به هم  ویپورتفول ی. ممکن است اجزاشوندیم تیری( مدی)استراتژ یبه اهداف راهبرد یابیدست یو برا یگروه

 .[2]دنبال نکنند  ااهداف مرتبط به هم ر اینداشته و  یوابستگ
به اهداف و  یابیمنظور دستبه ویچند پورتفول ای کیهماهنگ  تیریمد و،یپورتفول تیریمد :ویپورتفول تیریمد
ها منابع واسطه آناست که سازمان به یسازمان به هم مرتبط یندهایو مشتمل بر فرآ ی( سازمانیهای)استراتژ یراهبردها

سازمان شامل  یوجه، راهبردها نیتا به بهتر دهدیم صیو تخص یبندتی، انتخاب، اولویابیمحدود خود را ارز یداخل
 .[2]ها را به سرانجام برساند و ارزش تیانداز، مأمورچشم

(، PPMها )پروژه ویپورتفول تیریعنوان قلب مدها، بهپروژه ویانتخاب پورتفول (:PPSها )پروژه ویانتخاب پورتفول
 نی. در اشوندیانتخاب م کجایصورت وکار بهکسب کیفعال  یهاپروژه ستیاست که در آن ل یکینامید یریگمیپروسه تصم

ممکن است شتاب گرفته،  میقد یها. پروژهشوندیم یبندو زمان یبندتیوانتخاب، اول ،یابیارز دیجد یهاپروژهپروسه 
 .[2] شودیداده م صیبازتخص ای صیفعال تخص یهاشوند و منابع به پروژه یبندتیمجدداً اولو ایحذف و 
 یتهایدر سازمانها در موقع یتیریمد گانرندیگ میاز تصم تیحما یبرا یستمیس :(DSS) 4میتصم یبانیپشت ستمیس

که  یجامع فیو تعر باشدیم یفراوان فیتعار یابزار دارا نیبدون ساختار است. البته ا اینامناسب  ف،یضع یساختاربند یدارا
 .[3] ذکر شده است نآ کیکالس فیمورد قبول همگان باشد، وجود ندارد، لذا تعر
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های آتی در تأمین نیازهای خود بدون لطمه زدن به توانایی نسلحاضر را توسعه ای که نیازهای  :5توسعه پایدار
در این رویکرد، دیگر معیارهای ارزیابی و انتخاب تنها معیارهای اقتصادی نیستند بلکه . سازد، توسعه پایدار استبرآورده می

 .[4] .نیز دخیل هستند محیط زیستمعیارهای اجتماعی و 
 

 
 مرور ادبیات  .3

گردد که خود از  یبرم portafoglio ییایتالای یبه کلمه (Portfolio) ویواژه پورتفول ،یشناس شهیظ راز لحا
portare حمل کردن( به اضافه  ی)به معنfoglio واژه  یاصل یمعن بیترت نید. بشده است لیبرگه، ورقه( تشک ی)به معن

جزوه به صورت رها و  ای یکاغذ، عکس یحمل تعداد یراکه ب فمنعط یروکش ایتاشونده  یعبارت است از: پوشش و،یپورتفول
 یبرا یمعن نیشده است. با کاربرد هم یسیم( وارد زبان انگل 1۲22قرن هجده ) لیواژه در اوا نی. اشودیآزاد استفاده م

 [.1] شدیاطالق م نهیعضو کاب ای ریوز فیبه دفتر و وظا ویواژه پورتفول ،یحمل اسناد و مدارک دولت
شده است که به سه مرحله ظهور، توسعه و انجام PPSو  PPMو توسعه  یریگدر روند شکل یمتعدد مطالعات

 [.5] شوندیم میتقس عیسر شرفتیپ
 
 مرحله ظهور  .3.1

یک مقاله دیگر با عنوان  1555و در سال  «انتخاب پورتفولیو»مارکویتز یک مقاله مهم با عنوان  1552در سال 
 تأثیرات ریسک، بازده، همبستگی و متنوع سازی [. مارکویتز۲و  6منتشر کرد ]« اثربخشوع سازی انتخاب پورتفولیو: تن»

میانگین و ریسک  لهیوسبهد. مارکویتز بازده پورتفولیو را بررسی کر یگذارهیاحتمالی پورتفولیو سرما یهادارایی را بر بازده
 ی کرد.ریگاندازهواریانس  لهیوسبهرا 

دوره  نیپرداختند. در ا ویانتخاب پورتفول یبه توسعه تئور نیمحقق تزیتوسط مارکو نینو ویپورتفول هیبعد از ارائه نظر
ها هنوز پروژه ویو انتخاب پورتفول شدیکاربرده مبه یواقع یهاییو دارا یمال یهاییدر بازار دارا ویانتخاب پورتفول یتئور

 [.5]داشته است  ندهیها در آپروژه ویو انتخاب پورتفول تیریدر ظهور مد یمهمنقش  وجود،نیوجود نداشت. باا
 

 مرحله توسعه  .3.2

 کیمتقابل  یهایوابستگ یهمراه است. اگرچه روند کل ییهاتیبا محدود ویمدرن پورتفول یاستفاده از اصول تئور
 یهاییاز دارا یخصات متفاوتپروژه مش ویمشترک پورتفول یهایطرح شدن است اما وابستگدر هر دو حالت قابل ویپورتفول
. داندیپروژه م ویدر پورتفول یکاربرد محدود یرا دارا ویپورتفول درنم هینظر تزیمارکو قتیسهام دارند. در حق ویپورتفول

بر  یمال یابزارها یآن راتیدر برابر تأث یخاص یهابه منابع و مهارت ازیزمان و ن یدر ط یها مانند سوددهپروژه تیماه
و  یمال ویپر تفل یهاتفاوت 1. در جدول کندیرا محدود م ویمدرن پورتفول هیسهام موارد استفاده از نظر یهاییدارا

 [.8] مختلف آورده شده است یهاپروژه از جنبه ویپورتفول

 نیاز اول یکیکرد.  جادیپروژه را ا ویپورتفول تیریها ضرورت مطالعات جداگانه در بخش انتخاب و مدتفاوت نیا وجود
 یهاستمیبه س ویپورتفول کردیرو»با عنوان  یابا انتشار مقاله 1581او در سال  .پروفسور مک فارلن بود مطالعات مربوط به

دیگر  نیمحققهمچنین . [5] کاربرده است( بهIT) 6اطالعات یفناور یهارا در پروژه ویانتخاب پورتفول ی، تئور«اطالعات
 لیتحل کیو کرواتچ تکن شلسنیف مختلف کردند. یهانهیپروژه در زم تیریدر مد ویرتفولشروع به مطالعه کاربرد انتخاب پو
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دادند از  شنهادیو همکارانش پ ایرییو [.11] به کاربردند ی( انرژR&D) ۲و توسعه قیتحق یهارا در پروژه ویپورتفول
چه  نکهیا یهایریگمیتصم گر،ید یز سوا[. 11]پروژه استفاده شود ویانتخاب پورتفول یبرا یاضیر یزیربرنامه یهاروش

 ستمیس کیچو و همکارانش  رو،نیداشته است. ازا یادیو مشکالت ز ادیز تیانتخاب شود، اهم دیبا ییهاپروژه ویپورتفول
نظر در ، پژوهشگران صاحب155۲سال  از .[12] موضوع ارائه کردند نیمواجهه با ا ی( براDSS) یریگمیتصم بانیپشت

 یدر مباحث توسعه PPM( که پروفسور کوپر و پروفسور ادجت بودند، بر کاربرد NPD) 8دیعه محصول جدتوس نهیزم
 .[13] تمرکز کردند د،یمحصول جد

 یمال ویپورتفول و هاپروژه ویپورتفول تفاوت -1جدول 

 هاپورتفولیو پروژه یپورتفولیو مال 

 متفاوت یهایژگیهای مختلف با وپروژه زیمتما یهایژگیمختلف با و یمال یهاابزار هادارایی

باعث  یابزار متفاوت مال نیاز چند استفاده تنوع
 .شودیم سکیکاهش ر

 رانیپروژه مانند دامنه، روش مد یرهایبر متغ نظارت
 .شودیم سکیپروژه باعث کاهش ر

 و رشد یسودآور هیو سود سرما درآمد اهداف

 سازمان یبا توجه به اهداف کل گذاریسرمایه تک اهدافتکبا توجه به  گذاریسرمایه تخصیص سرمایه

 وابستگی متقابل همبستگی ارتباطات

 
 یدر بعض رونیشده است. ازاپروژه استفاده تیریسرچشمه گرفته است و در مد ویپورتفول یاز تئور PPMشکل  نیبد
دوران  نیدر ا PPM. درمجموع، شودیکاربرده مبه ویپورتفول یگذارهیسرما یاز تئور یاعنوان شاخهبه PPMها، از حوزه

 .[5] شدیاستفاده م اریبس R&Dو  IT ،NPDدر صنعت 
 
 عیسر شرفتیمرحله پ  .3.3

 2111[ و در سال 14] پروژه ارائه کردند ویانتخاب پورتفول یچارچوب برا کیزاده آرچر و قاسم 1555در سال 
ها آن یشنهادی. چارچوب پ[15] ها ارائه کردندپروژه ویانتخاب پورتفول یبرا میتصم بانیپشت ستمیس کی زاده و آرچرقاسم

ها با استفاده از پروژه ویها با توجه به راهبردها، انتخاب پورتفولپروژه هیاول یمانند بررس یمختلف یهاقسمت رندهیکه دربرگ
 .شودینشان داده م 1ها بود در شکل مناسب و اجرا و اختتام پروژه یروش

بعد  یهادر سال کهیطوررا به خود جلب کرد به یادیز نیزاده و آرچر توجه محققشده توسط قاسمارائه کردیرو
 نیاست. در ا PPSو  PPMو اوج گرفتن  عیسر شرفتیبه بعد مرحله پ 2111به آن داده شد. از سال  یارجاعات فراوان

 کردند. یبررس یمختلف یاکردهیمختلف و با رو یهارا از جنبه PPSو  PPM نیدوران محقق
زاده و آرچر، انتخاب قاسم یشنهادیها ذکر شد و با توجه به چارچوب پپروژه ویانتخاب پورتفول فیطور که در تعرهمان

 یسر کیبر اساس  دیکاند یهاو ساختارمند است. در ابتدا پروژه یکینامید یریگمیپروسه تصم کیها پروژه ویپورتفول
 مغایرتهداف سازمان ا که با ییهاو پروژه شوندیم یبندو گروه یبندتیولوانتخاب، ا ،یبررس ،ییاساشن یابیارز یارهایمع
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 (1111زاده )آرچر و قاسم یشنهادیچارچوب پ -1 شکل

 
و  یموردبررس یارهایمرحله مع نیدر ا نیز مشخص است، محققین 2همان طور که از جدول  .شوندیحذف مداشته باشند 

 یبندمرحله زمان نیو در ا بررسی کردند یسازمان یهایدر سطح کالن و در ارتباط با استراتژ را تیقطع عدم کردیرو
 یکردهایمرحله رو نی. در اشودیم یدر سطح کالن بررس ایو  شودینم یبررس جهمنابع و بود یزیرها و برنامهپروژه
 یریگمیتصم یهاکیها معموالً تکنپروژه یبندو گروه یبندتیو انتخاب و اولو یراهبرد ییراستاهم یبررس یبرا یسازمدل

 است. یگروه یریگمیو تصم ارهیچند مع
 کرد. گروه اول یدر سه گروه دسته بند توانیمدر این مرحله را ها مطالعات مربوط به انتخاب پورتفولیو پروژه

و نسبت منافع به  هیمانند نرخ بازگشت سرما ییارهایبودند که با استفاده از سنجش مع یاقتصاد یارهایمع هیبر پا مطالعات
 تیریمد یجامع برا ی. گروه دوم مطالعات با ارائه چارچوبهادادندیو انتخاب پورتفولیو پروژه را انجام م یمخارج، بررس

انتخاب  کردیرو ریاخ یدر سالها تی. در نهاشدیارائه م یشنهادیپ ندیاز فرآ یریها تصوچارچوب نیهمراه بود. در ا ندیفرآ
 ،یاقتصاد یارهایعالوه بر مع کردیرو نیمطرح شده است. در ا داریتوسعه پا یارهایها با در نظر گرفتن معپورتفولیو پروژه

 یاقتصاد توسعه بر ستیز طیاجتماع و مح راتیتا تاث شودیدر نظر گرفته م زیو جامعه ن ستیز طیمربوط به مح یارهایمع
و معیارهای  تر در نظر گرفتندصورت جامعمالحظات را به نیشده که امطالعات انجام انیاز م .[16]در نظر گرفته شود  زین

 اشاره کرد. [26] محققیو  [24و  23] خلیلی دامغانی و سعدی نژادبه  توانیم توسعه پایدار را همزمان در نظر گرفتند
زمان اما هنوز  شوندیم یبندتیانتخاب و اولو ،ییشناسا یسازمان یراستا با راهبردهاهم یهادر مرحله قبل پروژه

 هاتیمنابع محدود صیو تخص یدر زمانبند نشان داده شده است 3همان طور که در جدول  نشدند؛ بندی و نخصیص منابع
 نیب یازینشیها، روابط پپروژه نیمتقابل ب یها، وابستگپروژه یریپذمیتقس تیها ازجمله قابلپروژه یمالحظات واقعو 

منابع  نیمنابع، تأم حیها ازجمله در نظر گرفتن انواع منابع و تسطپروژه ازیمرتبط با منابع موردن یو مالحظات واقع هاپروژه
مالحظات را  نیشده که امطالعات انجام انیاز م .ددندر نظر گرفته ش در مطالعاتو ... یسپاربرون ،یکاراضافه قیاز طر

در نهایت  اشاره کرد. [38و  3۲]و همکاران  یو ل [31و  25]به کارازو و همکاران  توانیتند متر در نظر گرفصورت جامعبه
برنامه  ،یها عملکردو بر اساس گزارش شوندیو اختتام م یابیاجرا، کنترل و ارز یاتیعمل یزیرها براساس برنامهپروژه

 .شوندیاستفاده م شتریمرحله ب نیعملکرد در ا یابیو ارز اجرا، کنترل ت،یریمد یهاکی. تکنشودیم یروزرسانبه ویپورتفول
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 مرحله اول مرور ادبیات -2جدول 
 
 

] محقق
11] 

[
11] 

[11] 
[22] 

[21] 

[
22] 

[
23] 

[
24] 

[
25] 

[
22] 

 

222 سال
2

 222
1

 221
1

 221
1

 221
1

 221
1

 221
3

 221
3

 221
3

 221
5

 
محدودیت

ها و مالحظات واقعی در زمان
بندی 

پروژه
 ها

و 
ص م

تخصی
نابع

 

           ای بودنچند دوره
           هاپذیری پروژهقابلیت بخش

           هاوابستگی متقابل بین پروژه
           هانیازی بین پروژهروابط پیش

           محدودیت منابع
           تخصیص کارکنان

           های بودجه و سرمایهمحدودیت
           تسطیح منابع

           و ...( کاریسپاری، اضافههای مختلف تأمین منابع )برونروش
           هادر نظر گرفتن هزینه

           گذاری مجددسرمایه
           تأثیرات نرخ تورم

           های عددیمحدودیت

معیارهای ارزیابی
           بازگشت سرمایه، درآمد و هزینه(معیارهای اقتصادی )نرخ  

           ریسک
           تسطیح منابع

           سایر )همراستایی راهبردی، آمادگی سازمانی، محیطی و ...(

           معیارهای توسعه پایدار

عدم 
قطعیت

           احتمالی 
           فازی

           های فازیتوسعه مجموعه

رویکرد مدل
سازی و حل

 

           گیری گروهیتصمیم
           گیری چند شاخصهتصمیم
           ریزی چندهدفهبرنامه
           ریزی خطیبرنامه

           ریزی غیرخطیبرنامه

           ریزی تصادفیبرنامه
           ریزی فازیبرنامه
           سازیشبیه

           ترکیبی
           های ابتکاری و فرا ابتکارایروش

           ارائه چارچوب
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 مرحله دوم مرور ادبیات -3جدول 

] محقق
21] 

[
21] 

[
21] 

[
32] 

[
31] 

[
32] 

[
33] 

[
34] 

[
35] 

[
32] 

[
31] 

[
31] 

 لسا

222
1

 221
2

 221
2

 221
2

 221
2

 221
3

 221
3

 221
4

 221
5

 221
5

 221
5

 221
2

 
محدودیت

ها و مالحظات واقعی در زمان
بندی 

پروژه
 ها

و 
ص منابع

تخصی
 

              ای بودنچند دوره
             هاپذیری پروژهقابلیت بخش

             هاوابستگی متقابل بین پروژه
             هانیازی بین پروژهروابط پیش

             محدودیت منابع
             تخصیص کارکنان

             های بودجه و سرمایهمحدودیت
             تسطیح منابع

             و ...( کاریسپاری، اضافههای مختلف تأمین منابع )برونروش
             هادر نظر گرفتن هزینه

             گذاری مجددسرمایه
             تأثیرات نرخ تورم

             های عددیمحدودیت

معیارهای ارزیابی
             معیارهای اقتصادی )درآمد، هزینه( 

             ریسک
             تسطیح منابع

             سایر )همراستایی راهبردی، آمادگی سازمانی، محیطی و ...(
             معیارهای توسعه پایدار

عدم 
قطعیت

             احتمالی 
             فازی

             های فازیتوسعه مجموعه

رویکرد مدل
سازی و حل

 

             گیری گروهیتصمیم
             گیری چند شاخصهتصمیم
             ریزی چندهدفهبرنامه
             ریزی خطیبرنامه
             ریزی غیرخطیبرنامه
             ریزی تصادفیبرنامه
             ریزی فازیبرنامه
             سازیشبیه

             ترکیبی
             های ابتکاری و فرا ابتکارایروش

             ارائه چارچوب
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 ارائه یک چارچوب جامع  .5

را به  PPSکه رویکردهای مختلف مطالعات در  شودیمارائه  2بر اساس مرور ادبیات یک چارچوب جامع در شکل 
 متشکل از سه گام است گیری پویا و ساختارمند استوب پیشنهادی فرایند تصمیم. چارچردیگیمصورت منسجم در نظر 

ی این چرخه به هم مرتبط و هاقسمت. تمام کندیم نیتأماست و حیات سازمان را  دارادامهصورت یک چرخه که به
داف و راهبردهای سازمانی در مرحله اول باید اه نی؛ بنابرادر راستای رسیدن به اهداف راهبردی سازمان هستند تیدرنها

ی و با توجه به گزارشات عملکردی و ادورهصورت ی مشخص شود و بهسازمانبروندقیق و با توجه به شرایط درون و  طوربه
 طوربهی چرخه مدیریت پورتفولیو پروژه هاقسمتی شود. سپس باید بر اساس این راهبردها سایر روزرسانبهبازخوردها 

 ریزی، اجرا، ارزیابی و کنترل شوند.برنامه باهم صحیح و در هماهنگی
ی و در نظر ابیارز یارهایمع یسر کیبر اساس  با توجه به راهبردهای سازمانی و دیکاند یهادر ابتدا پروژه گام اول:

 ی همراستا با راهبردهای سازمانیهاپروژهدر قالب یک رویکرد مدل سازی،  هاتیمحدودگرفتن رویکرد عدم قطعیت و 
شوند. در این مرحله هایی که با اهداف سازمان در مغایرت باشند حذف میو پروژه شوندیمانتخاب و اولویت بندی 

برخی از معیارها  .ی سازمانی هستندهایاستراتژی و رویکرد عدم قطعیت در سطح کالن و در ارتباط با موردبررسمعیارهای 
 شود عبارتند از:اده میها استفکه در انتخاب سبد پروژه پایدار از آن

در کل پروژه را باید با توجه به نرخ بازگشتی که دارد مورد سنجش قرار داد تا اقتصادی بودن  نرخ بازگشت سرمایه: .1
پروژه مشخص گردد. این معیار را می توان از مهمترین معیارهای بررسی دانست. روش های مورد استفاده برای بررسی 

این  .خارج و سایر روش های از این قبیلش فعلی خالصی، نرخ بازگشت سرمایه، نسبت مناقع به ماقتصادی عبارتند از ارز
 معیار معموال کمی در نظر گرفته می شود.

د. برای مثال در یک پروژه نمایدر دستیابی به اهداف را مشخص می این معیار میزان ریسک موجود: . ریسک2
بر نرخ بازگشت و  ف تاثیرات فراوانیلت به سوددهی برسد، بروز اتفاقات مختکه در مدت دو سال قرار اس گذاریسرمایه

دهند پروژه باید با سنجش تاثیرات عوامل محتمل بر پروژه میزان ریسک شده دارد بنابراین پیشنهادبینیجریان نقدی پیش
 سک با آن برخورد کند.گذار با توجه به فرهنگ سازمانی در مواجهه با ریمالی آن را مشخص نماید تا سرمایه

های فنی، سازمانی و فرهنگ سازمانی، های مشابه، آمادگیبا توجه به تجارب گذشته در پروژه آمادگی سازمانی: .3
 گردد.ان برای اجرای یک پروژه بررسی میمیزان آمادگی سازم

در ز قبیل به دست آوردن شهرت این دسته از منافع صرفا منافع اقتصادی نیستند بلکه منافعی ا . منافع غیر مالی:4 
، گرفتن بازار خاصی، به دست آوردن مشتریانی جدید و ... می ای خاصای خاص، به دست آوردن تجربه در زمینهزمینه

 مدت آثار اقتصادی مثبتی برای سازمان دارند.قیما اقتصادی نیستند ولی در بلندباشد. این منافع مست
گذارد باید بررسی شود و با توجه به قوانین و راهبردهای روژه بر محیط زیست میاثراتی که پ محیطی:. اثرات زیست5
ها را دارند. برای مثال اگر پروژه ای آثار مخرب بر محیط شوند که بیشترین همراستایی با آنهایی انتخاب پروژه ،سازمان

یلی کار مواجه می شود که آثار خود را زیست داشته باشد سازمان با مشکالتی از قبیل جریمه سازمان محیط زیست و تعط
مشابه انجام شده باید  هایبا توجه به تجارب گذشته و پروژه بر منافع اقتصادی پروژه نیز نمایان خواهد ساخت. بنابر این

، ا برای سهولت در بررسی این معیارمحیطی خود معیاری کلی می باشد لذحیطی پروژه بررسی شود. آثار زیستمآثار زیست
گردد: نوع انرژی مورد نیاز، میزان مصرف انرژی، میزان انتشار گاز کربن، میزان آلودگی در هاد میتر پیشنعیارهایی جزییم

 هوا، خاک و آب، تاثیر در الیه ازن و تاثیر در تغییرات آب و هوایی.
د موضوعی بسیار مهم می گذارد خونفعان دور و نزدیک چه تاثیری میاین که یک پروژه بر ذی اجتماعی: . اثرات2 

اند که در نفعان افرادیمکن در سر راه پروژه را گرفت. ذیتوان جلوی بسیاری از مشکالت مباشد که با بررسی دقیق آن می
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تضعیف پروژه گردند. برخی از  پروژه تاثیر گذاشته و یا از آن تاثیر می گیرند و آن ها می توانند موجب رشد و تقویت و یا
آن بر اشتغال،  ی که در این جا برای معیار آثار اجتماعی پیشنهاد می گردد، عبارتند از: ایجاد اشتغال و تاثیرمعیارهایزیر

 کننده برای افراد.های ایجادمزاحمت نفعان وایمنی و سالمت ذی
گیری ها و مالحضات موجود در سازمان شناسایی شوند و در فرآیند تصمیمبعد از شناسایی معیارها باید محدودیت

هایی که باید در نظر گرفته شود عبارت است از محدودیت تاثیراتشان در نظر گرفته شود. برخی از رایج ترین محدودیت
های محدودیت ایی،میزان سرمایه گذاری، محدودیت منابع انسانی، محدودیت های فنی، محدودیت در مکان های جغرافی

 های ناسازگار.های وابسته و پروژهمحدودیت در پروژه فرهنگی و قانونی،
، رویکردهای عدم قطعیت PPSی مختلف مسئله هاجنبه در هاآن ریتأثبرای در نظر گرفتن عدم قطعیت و ریسک و 

 .شودیمفازی تقسیم ی هامجموعهشود که به سه دسته کلی احتمالی، فازی و توسعه می استفادهمختلفی 
با در نظر گرفتن توابع توزیع برای عدم  است مورداستفادهدر رویکرد احتمالی که از رویکردهای اولیه  احتمالی:

 داد. ریتأثسازی و حل را در مدل هاآن توانیم هاتیقطع
عنوان ارد زیر بهبه مو توانیم .ستیعدم قطعیت احتمالی در موارد متعددی جوابگوی نیازهای مسئله ن فازی:

 .[35] نام برد از عدم کارایی رویکرد احتمالی ییهانمونه
 عدم دسترسی به اطالعات کافی 
 نیاز به نظر خبرگان 
 تاریخی یهاجدید بودن کار و عدم وجود داده 
 یریگغیردقیق مانند خطاهای اندازه یریگاندازه 
 هامبهم بودن معنی و مفهوم داده 
 گنگ یهافیناشی از توص 
 کمبود و یا عدم دانش به یک موضوع 

مواقع که رویکرد  . در اینباشندیها صادق م، بسیاری از این موارد در پروژهدیآیطور که از تعریف پروژه برمهمان
 استفاده کرد. توانیاز رویکرد فازی م شودیاحتمالی دچار کمبود و مشکل م

 نکهیاست، با توجه به اکه دارا مثبتی  یهایژگیتمام و مرغیرویکرد فازی کالسیک عل های فازی:توسعه مجموعه
رویکردی اولیه و ابتدایی بوده است با مشکالتی نیز همراه بوده است و در طی سالیان اخیر اقداماتی برای توسعه این نظریه 

ت کارشناسان توان میزان درجه عضویت، عدم عضویت و میزان شک و تردید نظرادر این رویکردها می شده است.انجام
ای به اعداد فازی با ارزش بازه توانیمی فازی هامجموعهگرفت. از توسعه  در نظرخبره و تصمیم گیران را نیز در محاسبات 

 .[41]اشاره کرد  و اعداد فازی شهودی
جود دانش مو باید با استفاده از روش مناسب و با استفاده از هاو عدم قطعیت هابعد از شناسایی معیارها و محدودیت 

و یا در سطح  شودینمریزی منابع و بودجه بررسی و برنامه هاپروژهبندی در این مرحله زمانسبد پروژه ها را تشکیل داد. 
ی بندگروهبندی و یی راهبردی و انتخاب و اولویتراستاهمسازی برای بررسی رویکردهای مدل و شودیمکالن بررسی 

ی انتخاب شده در این مرحله هاپروژه. استگیری گروهی گیری چند معیاره و تصمیمتصمیمی هاکیتکن معموالً هاپروژه
 .روندیمو به مرحله بعد  شوندیمو اگر نیاز به اصالح داشت دوباره اصالح  شوندیمتوسط خبرگان بررسی 
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 یشنهادیچارچوب پ -2شکل 

 ی پیشنهادیهاپروژه

 بررسی

خاب، انت
و  یبندزمان

 تخصیص منابع

شدهانتخابی هاپروژه  

 اطالعات

 اجرا

 ارزیابی، کنترل و اختتام
 هاگزارش پیشرفت پروژه -
شناسایی منافع اقتصادی  -

تو غیر اقتصادی به دس
 آمده

شناسایی تاثیر منافع  -
اقتصادی و غیر اقتصادی 
کسب شده در اهداف و 

 راهبردهای سازمان
 وس آموختهشناسایی در-

 

ی و جلسازمدل رویکرد  

 
 
 راهبردییی راستاهم -

 آمادگی سازمانی -

 ریسک -
 اقتصادی -

 اجتماعی -

 محیط زیست -
 منافع غیر مالی -
 سایر معیارها -

 
 
 یاحتمال -
 و توسعه یفاز -
 یفاز یهامجموعه 
سایر رویکردها در  -

 مواجهه با ریسک

 
 
محدودیت میزان  -

 یگذارهیسرما
ی هامکانمحدودیت  -

 جغرافیایی
 ی فرهنگیهاتیمحدود -
 ی فنیهاتیمحدود -
 ی منابعهاتیمحدود -

 ی قانونیهاتیمحدود -
 نیازیمحدودیت پیش -
 هاتیمحدودسایر  -

 عدم قطعیت معیارهای ارزیابی

 

عدم قطعیت

هاتیمحدود  

 

 ی و حلسازمدل رویکرد

 
 
 سود -

 فروش -

 هزینه -
 ریسک -

 زمان -

 کیفیت -
 سایر معیارها -

 

 

 

 

هاپروژه یریپذبخش تیقابل -  

اهپروژه نیب یازینشیروابط پ -  

هاهپروژ نیمتقابل ب یوابستگ -  

منابع تیمحدود -  

تخصیص کارکنان -  

هیبودجه و سرما یهاتیمحدود -  

منابع حیتسط -  

منابع  نیمختلف تأم یهاروش -
و ...( یکاراضافه ،یسپار)برون  

هانهیدر نظر گرفتن هز -  

مجدد یگذارهیسرما -  

نرخ تورم راتیتأث -  

یعدد یهاتیمحدود -  

ها و مالحظاتسایر محدودیت -  

 
 
 احتمالی -
 و توسعه یفاز -
 یفاز یهامجموعه 
در  کردهایرو ریسا -

 سکیمواجهه با ر

و  هاتیمحدود
 مالحظات واقعی

 معیارهای ارزیابی عدم قطعیت
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 نددش یبندگروهو بندی اولویت سازمانی شناسایی، انتخاب،بردهای با راه راستاهم هایپروژهدر مرحله قبل   :دومگام 
بندی شده از مرحله شده و اولویتهای انتخاببنابراین در در مرحله بعد از میان پروژه ؛ریزی عملیاتی نشدنداما هنوز برنامه

خصیص منابع و بودجه و شرایط و ت هاپروژهبندی و روابط بین و مالحظات واقعی در زمان هاتیمحدودقبل باید با توجه به 
 معموالًی شوند که اهداف سازمان )در این مرحله بندگروهبندی و یی انتخاب، زمانهاپروژهعملیاتی داخل و خارج سازمانی، 

در حال  هایپروژهجدید و  هایپروژهی بین رابطهکنند. همچنین باید  برآورداست( را هر چه بیشتر  مدنظراهداف اقتصادی 
و در  تریاتیعملی و رویکرد عدم قطعیت در سطح موردبررسی مختلف بررسی شود. معیارهای هاجنبهسازمان از  اجرای

و مالحظات واقعی که در زمانبندی و  هاتیمحدودارتباط با معیارهای اقتصادی و عملیاتی سازمانی هستند و در این مرحله 
در  مطالعات و مالحظات واقعی که هاتیمحدودمهمترین  .ندشویموجود دارد در نظر گرفته  و تخصیص منابع نیتأم

 بررسی کردند عبارتند از: و تخصیص منابع نیتأمزمانبندی و 
که متشکل از  ریزیدر یک دوره برنامه هاپروژهبه این معناست که  PPSی بودن مسائل ادورهچند  ای بودن:چند دوره

یعنی ؛ ی شروع شودادورهتغیر تصمیم این است که هر پروژه در چه و م شوندیمبندی است زمان ترکوچکچند دوره 
 .شوندیمدر نظر گرفته  باهم هاپروژهبندی انتخاب و زمان

در عمل به خاطر رویدادهای ناخواسته در فرایند  هاپروژهدر اجرا و انجام یک مجموعه از  :هاپروژهی ریپذبخشقابلیت 
. این [41]مثل کسری بودجه، مشکالت فنی و دسترس مالی پدیدار شود  هاتیمحدود ، ممکن است بعضی ازهاپروژهاجرای 
، بلنکی [28و  2۲]گوتجار و همکاران  حالنیا با. شوندیمرویدادهای ناخوشایند در نظر گرفته  عنوانبهاغلب  هاوقفهنوع از 

بندی برای اتژی در انتخاب بهترین برنامه زمانیک استر عنوانبهرا  هاپروژهی هاوقفه [38و  3۲]و لی و همکاران  [31]
 بهینه کنند.  هاپروژهی ریپذبخشرا با در نظر گرفتن  هاپروژهبندی ها تالش کردند تا زماندر نظر گرفتند. آن هاپروژه

، شوندیمرا ی وابسته به هم در یک دوره زمانی انتخاب و اجپروژهدو یا چند  کهیهنگام :هاپروژهوابستگی متقابل بین 
. این آورددر حالت تکی به دست  هاپروژهیک سازمان ممکن است سود بیشتر یا کمتری نسبت به مجموع سود حاصل از 

 .[38]شودیمنامیده  هاپروژهپدیده وابستگی متقابل بین 
بعد از اتمام یا مدتی  داشته باشد که ازینشیپی ممکن است یک یا چند پروژه اپروژههر  :هاپروژهی بین ازینشیپروابط 

 شروع شود. تواندیم هاآن شروعبعد از 
ریزی محدودیت منابع است که هر سازمانی در برنامه PPSدر مسئله  هاتیمحدود نیتریاصلیکی از  محدودیت منابع:

 .کنندیممنابع را به چند دسته تقسیم  [25]روبرو است. کارازو و همکاران  آنبا  هاپروژه
 داریم. هاآنمنابعی که به زمان وابسته هستند و در هر دوره مقدار مشخصی از  ی یا وابسته به زمان:منابع موقت 

 ریزی وجود دارند و تا زمانی که مصرف نشوند منابعی که در ابتدای دوره برنامه سراسری یا مستقل از زمان: منابع
 .مثل مواد مصرفی()د هستن استفادهقابل

به دوره بعد باشند )مثل نیروی  انتقالرقابلیغ هاآندر صورت عدم استفاده کامل از  نکهیاهمچنین منابع بر اساس 
به دوره بعد باشند )مثل بودجه هر دوره که در صورت عدم  انتقالقابلدر دسترس و ...( و یا  آالتنیماشکار، ساعت 

 .[25] شوندیم( به دو گروه تقسیم ابدییماستفاده کامل به دوره بعد انتقال 
ی خاص خود را دارند و در نتیجه هایژگیواز میان منابع باال، بعضی از منابع همانند بودجه و نیروی انسانی 

شناسایی منابع بحرانی سازمان از اهمیت همچنین  ها را جداگانه بررسی کرد.که باید آن ی متمایزی دارندهاتیمحدود
ها و در سازمان بیشتر ها در پروژهتراند و تاثیر آنبا اهمیتمنابع ز سایر باالیی برخوردار است. در حقیقت برخی از منابع ا

 و در اولویت قرار گیرند. منابع شناسایی این این بایداست. بنابر
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ی منبع با هدف هاتیمحدودی شروع و پایان بر اساس هاخیتار، نآ درتسطیح منابع تکنیکی است که  تسطیح منابع:
 .[42] شوندیم، تنظیم عرضهقابلضای منابع با مقدار برقراری توازن برای تقا

 اساسبر  در اکثر مطالعات فرض شده است که سازمان یک سری منابع داخلی دارد و منابع: نیتأمی مختلف هاروش
ردند ریزی و تخصیص کارکنان فرض کدر مسئله برنامه [32]گوتجار و فرواسچل  اما؛ دهدیمریزی خود را انجام برنامه هاآن

ی، قرارداد فرعی یا استخدام موقتی کارکنان متخصص سپاربرونی هافرصتاز  توانیممنابع داخلی کافی نبود  کهیدرصورت
 از بیرون استفاده کرد.

 هاپروژههای ی مختلف یا سایر هزینههاروشمنابع از  نیتأمی همچون هانهیهز :هانهیهزدر نظر گرفتن 
در طول دوره  هاپروژهاز سود حاصل از  توانیمکه  شودیمگذاری مجدد فرض ایهدر سرم گذاری مجدد:سرمایه

 گذاری کرد.ی دیگر سرمایههاپروژهریزی در برنامه
 ریزی بودجه تاثیر گذار است.در نظر گرفتن نرخ تورم در برنامه نرخ تورم: راتیتأث

در  شدهانتخاب هایپروژهسازمان در تعداد  ی عددی، محدودیت ظرفیتهاتیمحدودمنظور از  ی عددی:هاتیمحدود
 ریزی است.دوره یا کل دوره برنامههر 

بندی و های مساله و محدودیت ها و مالحظات واقعی در زمانبعد از مشخص کردن معیارهای ارزیابی، عدم قطعیت
ر این مرحله بیشتر شامل انواع سازی دباید با استفاده از روشی مناسب مساله را حل کرد. رویکردهای مدل تخصیص منابع،

ریزی فازی، استفاده از ریزی تصادفی، برنامهریزی غیرخطی(، برنامهریزی خطی و برنامهسازی ریاضی )مثل برنامهمدل
ی برنامه ریزی شده در این هاپروژه .هستندی ابتکاری و فراابتکاری برای حل مسائل پیچیده هاتمیالگوری و سازهیشب

 .روندیمو به مرحله اجرا  شوندیمو اگر نیاز به اصالح داشت اصالح  شوندیمبرگان بررسی مرحله توسط خ
سازمان باید اجرای پروژه ها را بازرسی و کنترل کند. خروجی این مرحله گزارشاتی از بعدی در گام  :سومگام 

روژه با همان شرایط ادامه پیدا کند، الویتش ها در مورد این که پبا استفاده از آن پروژهپیشرفت پروژه است که تیم مدیریت 
باالتر برود، اولویتش پایین تر بیاید یا این که متوقف شود، تصمیم گیری می کند. در نهایت این کار باعث می شود پروژه 

ه در اند در صورت تغییر در شرایط محیطی، سازمانی یا اجرای نادرست پروژر ابتدا برای سازمان سودمند بودههایی که د
منافع حاصل از اجرای پروژه در این مرحله باید ها نشود. دود سازمانی صرف آنهمان مرحله متوقف شوند و دیگر منابع مح

. در قسمت منافع . در روش پیشنهادی منافع به دو قسمت اقتصادی و غیر اقتصادی تقسیم شده اندشود شناساییها 
ها و اهداف سازمان مشخص گردد. برای مثال ها بر اولویتناسایی تاثیرات آنوند و بعد از شها شناسایی شاقتصادی باید آن

رود و سازمان اهداف اقتصادی سازمان باالتر می در صورتی که منافع مالی سازمان کمتر از میزان مورد انتظار باشد، اولویت
های با تاثیر باالتر اقتصادی تری به پروژههای در حال اجرا، اهمیت بیشهای جدید و پروژهبندی پروژهدر انتخاب و اولویت

زیست و اجتماع  دهد. قسمت دیگر منافع غیر اقتصادی است که باید شناسایی شوند. تاثیراتی که پروژه بر محیطمی
رویکردی  های بعدی باها مشخص شود تا پروژهها بر اهداف و راهبردنتاثیرات آگذارد باید با دقت بررسی شود تا می

آموخته سازمان از تصمیمات و دروسشونده ادامه پیدا کنند. از مهمترین منافع غیر مالی سازمان در این مرحله اصالح
آموخته را پبت نماید تا با در نظر گرفتن آن شده و دروسهای اجراشده است. در حقیقت سازمان باید تجارب کسبپروژه

 ها، اهداف و راهبردها را اصالح کند.
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 گیریهنتیج  .2

و سپس مراحل شکل  دیگرد انیآن ب یو مبان فیتعر (PPS) انتخاب پورتفولیو )سبد( پروژه مقاله ابتدا مسأله نیدر ا
 یمورد بررس د،به کاربردن PPSکه مطالعات در  یمختلف یکردهایو رو دیگرد انیآن در مطالعات ب شرفتیتوسعه و پ ،یریگ

را به  PPSمختلف مطالعات در  یکردهایارائه شد که رو یکرد توسعه پایداربا رو چارچوب جامع کی کیسپس قرار گرفت. 
پروژه به سه بخش اصلی تقسیم شده است و مراحل هر  بداین چارچوب مدیریت سدر . ردیگیصورت منسجم در نظر م

معیارهای  ند.کدام از این سه بخش مشخص شده اند. همچنین ابزارهای مورد استفاده در مراحل مختلف معرفی شده ا
ها معرفی شده و آن دسته از معیارهای توسعه پایدار که در ادبیات موضوع کلی بوده اند؛ د پروژهباصلی برای انتخاب س

ارائه  یکردیشده است رو یسع ،یشنهادیدر چارچوب پ تشریح شده و نمونه هایی از زیر معیارهای ممکن بیان شده است.
ها در و آثار آن ماتیتصم ینیو بازب یبررس یبرا یچارچوب مراحل نیدر ا گرید انیگردد که خود اصالح شونده باشد. به ب

 ندیکردن فرا میتقس نی. عالوه بر اشودیم یریگ میتصم هیمراحل منجر به اصالح رو نیا ینظر گرفته شده است و خروج
با  یتا هر سازمان آوردیابزارها فراهم م بهبود مراحل و بهبود یرا برا نهیمراحل زم نیا یابزارها یبه مراحل کوچکتر و معرف

در سازمان  هایریگ میروش منجر به بهبود تصم نیاقدام به بهبود روش کند. استفاده از ا شیازهایخود و ن تیتوجه به ماه
ر این چارچوب قابلیت استفاده د .شودیپورتفولیو م تیریمد ندیدر فرآ یکارشناس ریو غ یدادن نظرات فرد ریو کاهش تأث

 ی پروژه محور را دارد.هاسازمان
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