اولویت بندی و انتخاب سبد های پروژه های ساخت در شرکتهای پيمانکاری با رویکرد مدیریت
پورتفوليوی پروژه (مطالعه موردی  :شرکت پيمانکاری منتخب در تهران)
مرضيه حسينی نيا * ،1,رضا دهقانی
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-1گروه مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت  ،واحد ورامين ،دانشگاه پيام نور،تهران ،ایران
-2گروه مدیریت اجرایی،دانشکده مدیریت ،واحد ورامين ،دانشگاه پيام نور،تهران ،ایران
نویسنده مسئولreza5799@gmail.com :

خالصه
امروزه سازمانها همواره در تالشند سبد پروژه های خود را در مسیر دستیابی به اهداف سازمان خود به گونه ای شکل
دهند که بیشترین ارزش را برای سازمان ایجاد کند .از این رو در این تحقیق مدلی مناسب بر پایه مبانی مدیریت پورتفولیو
به منظور تشکیل و اولویت بندی سبدهای پروژه های ساخت از منظر پیمانکاران در کشور معرفی می گردد.
در ای ن مدل ابتدا شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی پروژه ها از ادبیات موضوع استخراج و پروژه های پیشنهادی و
موجود سازمان با بکارگیری  AHPاولویت بندی میشوند با در نظر گرفتن محدودیتهای سازمان و بهره گیری از روشهای
تصمیم گیری چند معیاره ،سبدها تشکیل می گردند .سپس شاخصهای اولویت بندی سبدها تعیین و تعدیل و متوازن
سازی و اولویت بندی سبدها صورت می پذیرد .این مدل این قابلیت را دارد تا مدیران سازمان بتوانند سبدهای خود را
تحت حالتهای مختلف یک سناریو تشکیل داده و با هم مقایسه نمایند.
مدل در شرکت پیمانکاری منتخب در تهران پیاده و امکان مقایسه و انتخاب بهینه بر اساس دو معیار ارزش حاصله و
ریسک برای مدیران فراهم شد.
کلمات کليدی :مدیریت پورتفولیوی پروژه ،سبد پروژه ساخت ،شرکت پیمانکاری ،اولویت بندی AHP،

 .1مقدمه
امروزه انتخاب و به روز رسانی سبد های پروژه در سازمانهای پروژ ه محور ساختمانی به عنوان یکی از مباحث چالش
برانگیز و مهم مطرح می شود .به همین منظور بحث مدیریت سبد پروژه ها در مباحث کالن سازمان بخصوص در
سازمانهای پروژه محور نظیر صنعت ساختمان از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد .مدیریت سبد پروژه رویکردی برگرفته
از دانش مد یریت پروژه است که هدف اصلی آن ،انتخاب ،طراحی و اجرای پروژه هایی است که در نهایت بتوانند دستیابی
سازمان را به اهداف نهایی خود تسهیل کنند .گزینش مجموعه پروژه های مناسب ،تخصیص صحیح منابع محدود سازمان،
مرضيه حسينی نيا ،کارشناس عمران ،کارشناس ارشد مدیریت اجرایی Corresponding author:
Email: reza5799@gmail.com

*
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تحقق تأکیدات بیانیه استراتژیک ،هماهنگی و هم افزایی در مجموعه سبد پروژه های سازمان از مبانی نظری مهم این
سیستم می باشند]1[ .
از آنجا که اساس کار شرکتهای پیمانکاری ،پروژه محور بودن آنهاست و بخش اعظم درآمدهای آنها از پروژه هایشان
می باشد لذا انتخاب پروژه در اینگونه سازمانها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .تکنیک های بسیار زیادی جهت
انتخاب پروژه وجود دارند که هر یک از آنها انتخاب و ارزیابی پروژه را بصورت انفرادی صورت می دهند .اما در دنیای رقابتی
و ناپایدار امروز پیمانکار می بایست هر پروژه را با توجه به محدودیت های گوناگون سازمان و با در نظر گرفتن اهداف و
او لویتهای سازمان به گونه ای انتخاب کنند که در هر دوره زمانی بهترین ترکیب پروژه ها که بیشترین مطلوبیت را برای
سازمان پیمانکاریشان دارد ،انتخاب کنند .چرا که در صورت عدم انتخاب صحیح سبد پروژه هایشان ،ممکن است با مسائلی
چون عدم دسترسی به منابع و امکانات کافی برای ادامه پروژه ها ،عقیم ماندن طرحها به دلیل سودمند نبودن یا حتی توقف
پروژه ها و به پایان نرسیدن آنها و حتی ورشکستگی شرکت و یا از دست دادن نیروی آموزش دیده یا متخصص مواجه
گردند.
نتایج تحقیق انجام گرفته به منظور تعیین اثرات پیاده سازی مدیریت پورتفولیو بر سازمان از دیدگاه مدیران ارشد در
کشور در شکل .1به صورت نمودار تحلیلی آورده شده است که بسیار قابل توجه می باشد .در این آمارگیری اعداد  0تا5
انتخاب گردیده اند]2[ .

شکل -1اثر مدیریت سبد پروژه ها
لذا ضرورت انتخاب بهینه سبد پروژه ها برای پیمانکاران ساختمانی غیر قبل اجتناب می باشد.
با مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه اولویت بندی و انتخاب سبد های پروژه در ایران مشاهده شد که در زمینه
ساخت و پیمانکاری تحلیل های جامع و کاملی صورت نپذیرفته است .از این رو در این پژوهش سعی می شود تا درحد
امکان شاخصهای ا صلی اولویت بندی پروژه ها و سبد های پیمانکاران در ایران شناسایی شده و با رویکرد مدیریت
پورتفولیوی پروژه مدل مناسب برای اولویت بندی سبدهای پروژه در شرکت ساختمانی پیمانکاری انتخاب و در شرکت
پیمانکاری منتخب در تهران بکار گرفته شود.
 .2مبانی تحقيق
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تعریف پورتفوليوی پروژه
پورتفولیو به مجموعه ای از پروژه هایی که در یک واحد اقتصادی و تحت اهداف استراتژیک یکسان و منابع مشترک
که در حال ادامه فعالیت می باشد ،گفته می شود]3[ .
تعریف مدیریت پورتفوليو

مدیریت پورتفولیوی پروژه ،مدیرت متمرکز یک یا چند پورتفولیوی پروژه در سازمان است که از طریق شناسایی،
اولویت بندی ،مجوز دهی ،مدیریت ،کنترل پروژه ها ،برنامه ها و سایر کارهای مرتبط اعمال می شود تا اهداف استراتژیک
خاص کسب و کار برآورده شود]4[ .
مدیریت سبد نسبت به مدیریت جداگانه هر پروژه در امور تجاری فواید بیشماری خواهد داشت زیرا یک پل ارتباطی
بین استراتژی ها و پروژه های سازمان برقرار ساخته و ابزاری برای اختصاص منابع ارایه می نماید .شکل 2کارکرد مدیریت
پورتفولیوی پروژه در سازمان نشان میدهد]4[ .

شکل -2کارکرد مدیریت پورتفوليوی پروژه در سازمان

اهداف مدیریت پورتفوليوی پروژه
 ماکزیمم کردن ارزش پورتفولیو از طریق بررسی دقیق طرحها و پروژه های کاندید شده برای ورود به پورتفولیو وحذف پروژه هایی که اهداف استراتژیک سازمان را تأمین نمی کنند.
 ایجاد تعادل در پورتفولیوی پروژه از طریق افزایش و کاهش سرمای ه جهت استفاده بهینه از منابع که این موارد با انجامفعالیتهای زیر محقق می شوند.
 ارتباط پورتفولیو با استراتژی تجاری دستیابی به توازن و ترکیب درستی از پروژه هاحداکثر سازی ارزش پورتفولیوهدف غایی ارتباط میان استراتژی سازمان و مدیریت پورتفولیو ایجاد برنامه های متوازن و اجرایی برای دستیابی به اهداف
سازمانی می باشد]5[ .
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فرایندهای مدیریت پورتفوليوی

فرآیندهای مدیریت پورتفولیوی را می توان در قالب دو دسته طبقه بندی کرد:
– گروه فرآیند همسوسازی :چگونگی طبقه بندی ،ارزیابی ،انتخاب و مدیریت اجزا در پورتفولیوی
– گروه فرآیند پایش و کنترل :بازنگری دوره ای شاخص های عملکرد برای همسوسازی با اهداف استراتژیک و صحه گذاری
منافع حاصل از اجزای پورتفولیوی برای سازمان]4[ .

شکل -3فرآیند های مدیریت پورتفوليو

مدلهای انتخاب پروژه

در سال  1694دو نفر با نامهای بافر و پاوند به بررسی هنر و دانش ارزیابی و انتخااب پاروژه هاای  R&Dپرداختناد.
استفاده ازرویه های ساختارمند و عددی ،برای ارزیابی و انتخاب پروژه ها از پدیده های اخیر می باشد،که بطورگسترده بعاد
از جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرارگرفته است.در ابتدا معیارهایی چون دوره بازگشت سااالنه و متوساط نارا بازگشات
ساالنه بیشترازهمه مورد استفاده قرار می گرفتند .البته این تکنیکها هنوز هم توسط تعداد زیادی از شرکتهایی که احسااس
می کنند شرایط عدم اطمینان بر انتخاب پروژه آنها احاطه دارد ،مورد استفاده قرار می گیرند .سپس در طول دهه  1651و
 1691استفاده ازمدلهای ساختارمند به تدریج گسترش پیادا کارد .درایان زماان تعاداد زیاادی ازمادلهای ماورد اساتفاده
منحصرا" از نوع مدلهای سود /سودآوری بودند .این مدلها بر کوتاه کردن افق زمانی تصمیمات پروژه هاای سارمایه گاذاری
گرایش داشتند ]9[.در دهه  1691با توجه به مشکالتی که توجه صارف باه یاک معیاار منحصار باه فارد پدیاد مای آورد،
تمایالتی در استفاده از مدلهایی که توانایی بکارگیری چندین معیار را در تصمیم گیری برای انتخاب و ارزیابی داشته باشند،
بوجود آماد .بعاد از آن سیساتمهای تصامیم تعااملی بوجاود آمدناد .در دهاه  1990پیشارفتهای چشامگیری در توساعه
فرایندهای ارزیابی ترجیحات که از اطالعات ورودی مناسب برای رتبه بندی استفاده می کردند ،دیده می شود .ساپس ایان
مدلها در زمینه هایی چون برنامه ریزی آرمانی و مدلهای تخصیص ماورد اساتفاده قرارگرفتناد .پاس ازآن در شارایطی کاه
محدودیتهای منابع ،اهداف چندگانه و مرجحات و مالحظات گوناگون درانتخاب پروژه ها بسیار با اهمیت بودند ،گارایش باه
سمت مدلهایی که بتوانند در انتخاب بهترین ترکیب از چند پروژه مؤثر واقع شود ،بوجود آماد .ابتادا از مادلهایی کاه بارای
رتبه بندی پروژه ها بکارمی رفت استفاده می شد .سپس مدلهای ریاضی جامعی برای انتخاب سابد پاروژه هاا و تخصایص
منابع که بطور همزمان ترجیحات ،محدودیتها و معیار ها را در انتخاب بهترین از پروژه ها و باا هادف بیشاینه کاردن تاابع
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هدف بکار می گرفتند مورد استفاده قرار گرفت ،مانند بعضی مدلهای تصمیم گیری چند معیااره و برناماه ریازی آرماانی و
...درحال حاضر نیز تمایالتی به سمت ایجاد سیستمهای پشتیبانی تصمیم و سیستمهای خبره دراین زمینه وجود دارد]9[ .
معيارهای انتخاب یک مدل مناسب
این معیارها را سودر بر اساس تحقیقاتی که برروی تعداد زیادی از شرکتها و سازمانها انجام داده ،به بدست آورده
است( .البته  5معیار اول را در سال  1973سودر و معیار آخری را مردیت درسال  2000پیشنهاد کرده است]9[ ).







واقعیت گرایی
قابلیت
انعطاف پذیری
سهولت استفاده
هزینه
سهولت در رایانه کردن

چارچوبها و الگوهای مدیریت پورتفوليوی پروژه
الگوها و چارچوبها ،در واقع فرایند تصمیم گیری و انتخاب پروژه های پورتفولیو راتوصیف می کنند .بیش از یکصد
نوع تکنیک و ابزار مختلف انتخاب پورتفولیوی پروژه وجود دارد و این تعدد وجود تکنیکها برای سازمانها مشکالتی را ایجاد
نموده است ]8[ .بنابراین ایجاد و انطباق یک الگوی مناسب و منطقی که بتواند پیشنهادات پروژه های مختلف را ارزیابی
کرده و پورتفولیو سازمان را که باید با استراتژی های سازمان همراستا باشد ،را تشکیل دهد ،بسیار مهم و حیاتی است]6[ .

اصول مشترک الگوها و چارچوبهای مدیریت پورتفوليوی
 این الگو و چارچوبها مجموعه پیشنهادات پروژه های مختلف را به زیر مجموعه های مرتبط با هم تقسیم بندی میکنند]6[ .
 هر زیر مجموعه بدست آمده از پروژه ها می توانند مجموعه ای از پروژه ها باشند که در راستای دستیابی به یکاستراتژی بوده و یا دسته هایی از پروژه ها با مشخصات یکسان باشد]11[ .
 این تقسیم بندی به سازمان این اجازه را می ده د که پروژه های موجود در یک زیر مجموعه را به وسیله مجموعه ای ازمعیار ها و تکنیک های مشابه و همسان با هم ارزیابی و انتخاب و اولویت بندی نمایند]11[ .

سواالت تحقيق
-1سبد های پروژه های ساختمانی از منظر پیمانکار منتخب کدامند؟
-2شاخص های اولویت بندی سبد پروژه های فوق کدامند؟
 -3مدل مناسب رتبه بندی سبد های پروژه چیست؟
-4نتیجه اولویت بندی سبد ها چیست ؟ و چگونه تحلیل می شود؟
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 .3روش تحقيق

شکل  - 4مراحل تحقيق در یک نگاه

فازهای مختلف مدل توسعه یافته
در این تحقیق مدل توسعه یافته مدیریت پورتفولیوی پروژه معرفی می گردد  .مدل توسعه یافته انتخاب سبد پروژه
ها در واقع رویکرد سیستماتیک منتج شده از مالحظات علمی و کاربردی بکارگیری مباحث ادبیات موضوع در مورد
الگوهای انتخاب پورتفولیوی پروژه و مطالعه تفصیلی انجام شده در این ارتباط به منظور دستیابی به پورتفولیوی پروژه بهتر
و بهینه می باشد .جدول  1به اختصار فازهای مدل و طرفهای درگیر ،همچنین ابزار و تکنیک بکارگرفته شده را نشان
میدهد.
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جدول -1فازهای مختلف انتخاب سبد پروژه الگوی توسعه یافته و طرفهای درگير در سازمان
فعالیتهای انجام شده

طرف های درگیر

تکنیک و ابزار بکار گرفته
شده

مطالعه مالحظات استراتژیک
سازمان

تعریف و تدوین توسط
هیأت مدیره و مطالعه
توسط تیم تحقیق

مصاحبه و گفتگو با مدیران
ارشد

استخراج شاخصهای کمی و کیفی
ارزیابی پروژه ها

فاز3

استخراج شده توسط
مدیران میانی و تیم تحقیق
و تأیید مدیران ارشد

÷مطالعه ادبیات موضوع و
استخراج شاخصها

تعریف سناریو

مدیران ارشد و تیم تحقیق

فاز4

جمع آوری و دسته بندی ایده ها و
پیشنهادات پروژه های سازمان و
اولویت بندی پروژه های پیشنهادی

مدیران میانی

بکارگیری روش AHP

فاز5

تشکیل سبد

مدیران میانی و تیم تحقیق

روشهای تصمیم گیری چند
معیاره(صفر و یک)

فاز6

تعیین معیارهای اولویت بندی سبد

مدیران ارشد و سرمایه
گذاران

نظرات خبرگان و
صاحبنظران سازمان

اولویت بندی ،تعدیل و متوازن
سازی سبد

محاسبه ریسک
(واریانس)NPV

فاز8

مدیران ارشد و میانی و تیم
تحقیق سازمان همراه با
سرمایه گذاران حقوقی و
حقیقی

تحلیل نتایج و سناریو

مدیران ارشد

فاز9

گزارش دهی پورتفولیوی پروژه ها و
بازنگری آنها

مدیران ارشد و میانی

فاز

فاز1

فاز2

فاز7

فاز اول :تعریف ،تدوین و توسعه و مطالعه مالحظات استراتژیک

در ابتدا می بایست چشم انداز و اهداف استراتژیک سازمان به خوبی تدوین و مورد مطالعه قرارگیرند تا به تبع آن
ظرفیتها ،محدودیتها و فرصتها و تهدیدات محیطی و آنچه سازمان در پی آن است شناخته شود.یکی از ابزار های
استراتژیک تطابق قوت و ضعف درون سازمانی با فرصتها و تهدیدهای برون سازمانی ماتریس  SWOTاست .همچنین از
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قضاوت کارشناسان برای تدوین واقع بینانه تر برنامه استراتژیک سازمان بر مبنای واقعیتهای داخلی و خارجی سازمان بهره
گرفته شده است .در این تحقیق به منظور شناسایی هر چه بیشتر سازمان مورد مطالعه به جمع آوری نظرات مدیران ،
سهامداران کارشناسان شرکت پرداخته شد .برای دستیابی به این هدف از مصاحبه بسته استفاده گردید و سپس ماتریس
 SWOTتدوین گردید.

فاز دوم :استخراج شاخصها و معيارهای کمی و کيفی ارزیابی پروژه ها
در این مرحله پس از مطالعه ادبیات موضوع شاخصها و معیارهای انتخاب پروژه در صنعت ساخت استخراج شده و
سپس می بایست از قضاوت کارشنا سانه و نظران متخصصان و مدیران ارشد سازمان برای امتیاز دهی به معیارها و ارزیابی
آنها بهره گرفت.شاخصهای استخراج شده از ادبیات موضوع برای انتخاب پروژه های ساخت و مورد استفاده در این تحقیق
در جدول  2آمده است.
جدول  - 2معيارها و زیر معيارها

فاز سوم  :تعریف سناریو
به منظور تعریف سناریو تصمیم گیرندگان سازمان که مدیران ارشد و سرمایه گزاران هستند با توجه به شرایط سازمان
خود و همچنین ویژگی های خاص پروژه های خود ،ممکن است بر روی یک پروژه یا یک فاکتور یا معیار حیاتی که
بیشترین اثر نامطمئن را روی موفقیت سازم ان دارند ،متمرکز شده و آن را درقالب سناریو سازمان خود مدنظر قرار دهند.
[]11
این کار به منظور در نظر گرفتن شرایط نامطمئن و سنجش اثرات ناشی از تغییرات عوامل کلیدی سازمان بر روی سبدهای
پروژه های خود صورت می پذیرد  .سناریو سازمان مورد مطالعه در دو حالت زیر تعریف گردید:.
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الف) تقاضا برای صنعتی سازی ( سیستم پیش تنیدگی) زیاد............بیش از  30000متر مربع
ب) تقاضا برای صنعتی سازی ( سیستم پیش تنیدگی)کم....................کمتر از  30000متر مربع

فاز چهارم :جمع آوری و دسته بندی ایده ها و پيشنهادات پروژه های سازمان  ،ارزیابی و اولویت بندی پروژه ها
در این مرحله فهرستی از معیارهای انتخاب برای ارزیابی و فهرست طبقه بندی شده ای از پروژه های سازمان به عنوان
ورودی ها هستند .که با کمک ابزارهایی نظیر قضاوت کارشناسانه خبرگان و صاحب نظران و همچنین ابزارهای امتیازدهی
چند معیاره نظیر  ]12[ AHPاولویت بندی پروژه ها انجام می شود.

فاز پنجم :تشکيل سبد
در این مرحله می بایست تحلیل های مربوط به محدودیتهای سازمان نظیر محدودیتهای ظرفیت منابع انسانی  ،تحلیل
های ظرفیتهای مالی  ،تحیل های ظرفیتهای موجودی و هرگونه محدودیت خاص دیگری که سازمان با آنها روبروست به
منظور تشکیل سبد ها مدنظر قرار گیرند .در این تحقیق از بین روشهای مختلف تصمیم گیری چندمعیاره[ ، ]13مدل
برنامه ریزی خطی صفر و یک انتخاب شده است]14[ .
این مدل سعی دارد که بهترین ترکیب و بیشترین سودمندی در محدوده موجه را ایجاد کند.این مدل به دلیل اینکه
متغیرها فقط مقدار صفر و یک را انتخاب می کنند متناسب با موقعیت این تحقیق یعنی انتخاب گزینه (پروژه ها) برای
تشکیل سبدهای مختلف است.
()1
 X i=1اگر پروژه  iدر سبد قرار گرفته باشد.
 X i=0اگر پروژه  iدر سبد قرار نگرفته باشد
تابع هدف:
()2
که  a iضریبی است که در مرحله اولویت بندی پروژه ها برای پروژه  iام از  AHPبدست آمده است.
 :Zتابع هدف ماکزیمم است.
محدودیتها
یک مدل واقع بینانه می بایست منعکس کننده محدودیتهای سازمان باشد.در زیر به اختصار به بعضی از این
محدودیتها اشاره می گردد]11[.
 -1محدودیت منابع:
()3
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 C jمیزان موجود از منابع  jاست.
 -2محدودیت پروژه های الزامی
()4

 aijمقدار منابع  jمورد نیاز در پروژه  iاست.

 Smمجموعه پروژه های الزامی است.

 X iپروژه iام
 -3محدودیت پروژه های مرتبط
 1-3انحصار متقابل :یکی و نه هر دو ()one but not both
()5
 Snتعداد پروژه هایی هستند که با هم همزمان نمی توانند باشند.
 2-3پروژه های مشروط:
پروژه  Xkتنها در حالتی بتواند انتخاب شود که پروژه  Xjنیز انتخاب شده باشد .
() 9
 - 4محدودیت تعداد پروژه های سبد
به کمک این محدودیت مطمئن می شویم که تعداد پروژه های هر سبد از بین  mتعداد پروژه ممکن از  nمورد تجاوز
نخواهد کرد.
()9

فاز ششم :تعيين معيارهای اولویت بندی سبد پروژه ها
از آنجا که تصمیم گیری های نهایی انتخاب سبد پروژه ها توسط مدیران ارشد ،سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی هر
سازمانی صورت می پذیرد و به بیان دیگر سبدها می بایست برآورده کننده اهداف و انتظارات ذی النفعان سازمان باشند لذا
به منظور تعیین معیارهای اصلی اولویت بندی سبد پروژه ها از نظر خبرگان امر ،اهل فن و مدیران ارشد و سرمایه گذاران و
ذی النفعان بهره گرفته می شود .در همه سازمانها آنچه از یک سبد پروژه انتظار می رود این است که بتواند بیشترین
میزان ارزش حاصله را برای سازمان داشته باشد .همچنین به دلیل شرایط غیر مطمئن و متغیر امروزی ریسک سبدها نیز از
عاملهای مهم در اولویت بندی سبدها می باشد.
در سازمان مورد مطالعه  2فاکتور الف :ارزش حاصله برای سازمان و ب :ریسک سبد به عنوان معیار اولویت بندی سبدها
انتخاب گردیدند.

فاز هفتم  :اولویت بندی ،تعدیل و متوازن سازی پورتفوليوی پروژه ها
اولویت بندی سبدها بر اساس دو معیار ریسک سبد و ارزش حاصله صورت می پذیرد .بنابراین می بایست ریسک

سبدها نیز محاسبه گردد .که در این تحقیق از روش محاسبه واریانس  NPVاستفاده گردیده است.
هدف از فرایند تعدیل و متوازن سازی توسعه ترکیب مولفه های پورتفولیوی سازمان با حداکثر پتانسیل است تا بصورت
گروهی از اهداف استراتژیک سازمان پشتیبانی نماید .سازمان در متوازن سازی و تعدیل پورتفولیوی پروژه های خود از
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روشهای گوناگونی چون انتقال و جابجایی پروژه ها مابین پورتفولیوی انتخابی و پورتفولیوی فعال،تعویق و تأخیر انداختن
پروژه هایی که منابع کافی ندارند و یا فروش سهام و  ...بهره می گیرند .در این تحقیق به منظور متوازن سازی سبدها از
تحلیل سناریو و تحلیل ریسک سبد ها استفاده می شود.
آناليز ریسک
آنالیز ریسک یکی از مهمترین و مشکل ترین منظرهای انتخاب پروژه و مدیریت پورتفولیوی میباشد .
الف:آناليز ریسک پروژه
در این تحقیق ریسک پروژه ها به عنوان یک عامل مهم در اولویت بندی پروژه ها منظور می گردد.
ب:آناليز ریسک سبد
این موضوع از این نظر مهم است که شرکت نسبت به قابل قبول بودن میزان ریسک سبدهای خود مطمئن شود .و در
ص ورتی که ریسک سبد در محدوده قابل قبول نباشد  ،مدیریت می بایست به متعادل سازی و توازن آنها بپردازد .برای
محاسبه ریسک پورتفولیوی از واریانس  NPVاستفاده میشود که از رابطه زیر قابل محاسبه میباشد.
( )8
 :واریانس سبد می باشد
 :انحراف معیار (ریسک سبد) می باشد.
 kiو  kjبه ترتیب بودجه پروژه iام و jام به مجموع بودجه پروژه های درون سبد می باشد.
 :ضریب همبستگی می باشد که برای منظور کردن اثرگذاری پروژه ها روی هم بکار می رود.
()9

))ρ ij=NPV(ij)-NPV(i)*NPV(j)/(√NPV(i2)-NPV2(i)*√NPV(i2)-NPV2(j

در این تحقیق نیز به علت اینکه اغلب پروژه ها جدید هستند ضریب همبستگی صفر در نظر گرفته می شود.
 ơiو  ơjانحراف معیار  NPVپروژه های iام و jام است.
اما برای محاسبه انحراف معیار پروژه های عمرانی با دو مشکل مواجه هستیم:
-1اصوال" هر پروژه عمرانی از نظر مشخصات یکتا بوده و قیاس گرفتن آن درست نمی باشد.
 -2بر خالف سهام که هر سال دارای داده های مخصوص خود بوده و با جمع آوری این داده ها و بررسی آنها در طی
سالهای مخت لف می توان به یک تحلیل از واریانس سهم مورد نظر رسید پروژه های عمرانی هر یک در مدت چند سال
انجام شده و در نهایت یک داده انحراف معیار از آن استخراج می شود.
برای حل این مشکل کنگری و همکاران ][16در مقاله خود پیشنهاد کردند که از تخمین خوشبینانه و بدبینانه پارامتر مورد
بررسی و محاسبه انحراف معیار از طریق این روش می توان استفاده کرد.
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( )11

]ơ i=1/6*[NPVO-NPVP

در فرمول باال NPVOو  NPVPبه ترتیب ارزش فعلی خالص پیش بینی شده پروژه iام در حالت خوشبینانه و بدبینانه
هستند.البته این روش دقیق نمی باشد با این حال به نظر می رسد برای پروژه های عمرانی این بهترین راه حل باشد .روش
بکار گرفته شده در این تحقیق نیز بدین ترتیب است.

فاز هشتم :تحليل سناریو و نتایج
تحلیل سناریو شیوه تحلیلی است که تصمیم گیرندگان را قادر به ایجاد تنوعی از روندهای پورتفولیوی با استفاده از
ترکیبات مختلف که شامل مؤلفه های اصلی و متداول می باشد ،می سازد .بدین ترتیب تصمیم گیرندگان می توانند اثرات
عامل کلیدی خود را بر روی سبدهای سازمان خود مشاهده نموده و بتوانند در مواقع اضطرار با اعمال تغییرات حساب شده
و منطقی در سبدهای خود از تأثیرات نامطلوب شرایط استثنایی کاسته و در مقابل بیشترین بهره گیری را از فرصتهای
موجود داشته باشند  .همچنین با بکارگیری این مدل مدیران سازمان عالوه بر اینکه از ارزش حاصل از هر کدام از سبدهای
خود آگاه هستند همچنین ریسک تحمیل شده از سبد مذکور بر سازمان را هم می داند و این موضوع می تواند آنها را در
تصمیم گیری های خود توانمند تر سازد.

فاز نهم :گزارش دهی پورتفوليوی پروژه و بازنگری آنها
این فرایند پس از اجرا و پیاده سازی پورتفولیوی پروژه در سازمان اجرا خواهد شد  ،هدف این فرایند جمع آوری
شاخصهای عملکردی  ،گزارش دهی آنها و بازنگری س بدها برای حصول اطمینان از انطباق آنها با استراتژی سازمان و
تخصیص منابع مناسب به آنها می باشد .از آنجا که این فاز از مدیریت پورتفولیوی پروژه پس از پیاده سازی پورتفولیوی
پروژه در سازمان به مرحله اجرا در می آید در محدوده این تحقیق نمی گنجد.

 .4مطالعه موردی  :اولویت بندی و انتخاب سبد پروژه های شرکت کاسپين
مدل فوق در شرکت پیمانکاری کاسپین اجرا گردید  .در ابتدا همانطور که گفته شد سناریوی با توجه به اهداف اصلی و
نظر مدیران تعریف و پس از مطالعه سازمان محدودیتهای موجود در انتخاب سبدها شناسایی شدند .پروژه های پیشنهادی
و در حال اجرای سازمان به زیر مجموعه هایی با ویژگی های مشابه طبقه بندی و با توجه به معیارها و زیر معیارها
وبکارگیری روش  AHPدر هر دو حالت سناریوی تعریفی اولویت بندی گردیدند .
 : aiنتایج بدست آمده برای هر پروژه در مرحله اولویت بندی پروژه ها
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جدول  ai - 3پروژه ها درحالتهای سناریو
 aiپروژه درحالت اول سناریو
پروژه1

پروژه2

پروژه3

پروژه4

پروژه5

پروژه9

پروژه9

پروژه8

28

1968

966

969

962

5

16

665

 aiپروژه درحالت دوم سناریو
پروژه1

پروژه2

پروژه3

پروژه4

پروژه5

پروژه9

پروژه9

پروژه8

2775

969

1469

1364

965

1165

11

968

سپس سبد پروژه ها با بکارگیری برنامه ریزی صفر و یک تشکیل شدند و ارزش حاصله از هر سبد محاسبه گردید.
جدول - 4ارزش حاصله سبدها
پروژه 1پروژه 2پروژه 3پروژه 4پروژه 5پروژه 6پروژه 7پروژه8
سناریو
اول
سناریو
دوم

1

1

0

1

0

1

1

1

Z=850

1

1

1

1

0

1

1

0

Z=847

سپس ریسک سبد ها از طریق رابطه واریانس محاسبه گردید .الزم به ذکر است که برای محاسبه ریسک سبد می بایست
پروژه هایی که دورن سبد جای گرفته اند را در نظر بگیریم.
جدول - 5ریسک سبدها
سبد

ارزش کسب شده ریسک سبد

سبد اول

850

12

سبد دوم

847

17.5

 .5نتيجه گيری
درحال حاضر بسیاری از شرکتهای ساختمانی پروژه محور از فرایندهای رایج خود درارتباط با انتخاب پورتفولیوی
پروژه بهره می گیرند ولی به علت رشد سریع سرمایه گذاری سازمانها و موقعیتهای اقتصادی و سیاسی متغیر و پیچیده
کشور که مستقیما" بر روی صنعت س اخت تأثیر گذار هستند  ،به نظر می رسد که رویکردهای فعلی و مقطعی انتخاب در
دراز مدت مناسب نباشد  .بنابراین لزوم استفاده ازالگوها و فرایندهایی متضمن اجرای موفق استراتژی سازمان و کمک به
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شرکتهای پیمانکاری باشد ضروری به نظر می رسد .رویکرد کاربردی و ساده معرفی شده در این تحقیق که در شرکت
پیمانکاری منتخب نیز پیاده شد امکان ایجاد سبدهای پروژه تحت سناریو ها و حالتهای مختلف را دارد ،بنابراین مدیران
ارشد سازمان به راحتی می توانند سبدهای متفاوت در شرایط و تحت حالتهای مختلف ناشی ازتغییرات عامل های اساسی
و تأثیر گذار در ت صمیم گیری های خود را داشته و به راحتی سبدها را از نظر ارزش حاصله از سبد برای سازمان و میزان
ریسک مقایسه نمایند .همچنین معیارها و شاخصهای مشترکی برای ارزیابی و انتخاب همه پروژه ها تعیین گردیده بنابراین
مقایسه پروژه ها در طول فرایند بر یک مبنای مشترک صورت پذیرفته است و در صورتی مدیران معیار خاصی را با توجه به
نوع صنعت شرایط رقابتی و محیطی مدنظر دارند می توانند همراه با دیگر معیارها مورد ارزیابی قرار دهند .درانتخاب
پورتفولیوی پروژه ها وابستگی های مستقیم و تخصیص منابع رقابتی  ،محدودیتها و الزامات سازمان مورد توجه قرار گرفته
است.
همچنین بکارگیری مدلهای ریاضی و تحقیق در عملیات به عنوان روشهایی برای کمک به امر تصمیم گیری به عنوان
راهکاری نو از سوی مدیریت ارشد شرکت پیمانکاری مورد مطالعه دیده شد .نتایج ارزیابی و بکارگیری مدل توسعه یافته در
این شرکت نشان می دهد که بهره گیری از روش های ریاضی در انتخاب پروژه های استراتژیک نه تنها ممکن که مفید هم
هست.
همچنین به سازمان مورد مطالعه پیشنهاد می گردد که در انتخاب سبد پروژه ها متنوع سازی را مدنظر قراردهد .همچنین
همواره زمینه و بستر جایگزینی سیستمها و پروژه های جدید را در سازمان خود داشته باشد تا در صورت حادث شدن
هرگونه شرایط استثنایی امکان ادامه فعالیت وجود داشته باشد .سرمایه گذاری بیشتری در نقاط قوت خود داشته باشد ،
بودجه و سرمایه سازمان را در مسیر فعالیتهای ارزش آفرین تر هدایت نماید.
این تحقیق در مسیر خود با مشکالتی نظ یر عدم امکان دسترسی آسان به اطالعات مالی پروژه ها به خصوص پروژه های
بخش دولتی  ،در دسترس نبودن پارامترهای محاسبه ریسک در صنعت ساخت کشور مواجه گردید.
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