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آینده نگاری نتایج مدیریت سبدپروژه های تحقیقاتی در سازمان
پروژه محور دفاعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم

*5

عبدالمهدیصالحیزاده

جعفرمحمودی

8

چکیده 
پروژههای آن است.
موفقیت سازمانپروژهمحور و آینده آن ،مبتنی بر میزان دستیابی به اهداف  
هابااهدافونقشهراهسازمانونیزانتخابصحیحآنهاباتوجهبهمحدودیت


راستابودنپروژه

هم
شاخصهای اولویتبندی پروژهها بر

چالشهای اساسی این سازمانها است .وزندهی 

منابع ،از
گیردکهبایدتأمینکنندههمهاهدافسازمانیباشند.برخیازاین

هاییصورتمی

اساسسیاست

هاباهماثراتمتقابلومتضاددارندوتأثیرگذاریآنهادرنتایجسازمانیبهدلیلتأخیر


سیاست
قابلمشاهده هست .لذا نتایج اتخاذ این سیاستها بر اهداف سازمانی
ذاتی سیستم در آینده  
شبیهسازی میگردد تا بتوان با آیندهنگاری و انتخاب صحیح آنها به نتایج مطلوب سازمانی

اولویتبندی

دستیافت .در این تحقیق ،با رویکرد پویاییشناسی سیستمها ،اتخاذ سیاستهای
شبیهسازی و نتایج آن بررسی میگردد.
پروژهها دریک سازمان تحقیقاتی در نرمافزار ونسیم  

صحه گذاریساختارمدلوروابطمتغیرهابراساسنظراتخبرگانجامعهتحقیقبودهاستکه

بخشهای سازمانیباهدفپوششکلیهعواملاثرگذاردرسیستممدیریت
بهصورتهدفمندازهمه 

جزصحهگذاریخبرگان،ازطریقبررسیتناسبرفتار


اند.اعتبارمدلبه
سبدپروژههاانتخاب شده

نتایج شبیهسازی با دادههای تاریخی نیز به اثبات رسیده است .با اعمال اثر سیاستهای
پروژهوتحلیلنتایجشبیهسازی،متغیرکلیدیو

اولویتبندیدرمدلپویایسیستممدیریتسبد
شناسایی و بر اساس آن مدلی پیشنهاد شده که با ترکیبی از سیاستها ،بیشترین نتایج

اهرمی
دستیابیبهاهدافسازمانیمحققشود .
واژههای کلیدی:
پویاییشناسی سیستم ،مدیریت سبدپروژه ،سیاستهای اولویتبندی پروژهها ،آیندهنگاری
سازمان پروژه محور.
. 5دانشجویدکتریمهندسیصنایعدانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهجامعامامحسین(ع)،تهران،ایران 
.8دانشیاردانشکدهفنیومهندسی،دانشگاهجامعامامحسین(ع)،تهران،ایران 
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مقدمه
مجموعهای از عوامل و فاکتورهای اثرگذار روبرو هستیم که باهم

در مدیریت سبدپروژه با 
علتومعلولی دارندواینروابطنیز از طبیعت
تعامالت پیچیده به شکل حلقههای بازخوردی  
مینمایند(نصیرزاده
اثرگذاریآنهابراهدافسازماندرطولزمانتغییر 

پویابرخورداربودهو
بهطوریقینتغییرشرایطمحیطیو فشارهایاقتصادیدرشرایطعدم
وهمکاران  .)5939،
هابهمنظورجلوگیری
اطمیناناقتصادی،اغلبمدیرانرابهموضوعانتخابپروژهومدیریتآن 

ازتاخیراتوانحرافهاوخسارتاحتمالیحساسنمودهاست.درراستایرسیدنبهانتخاب

صحیحیکپروژهازبینپروژه هایپیشنهادیونیزتداومصحتآنواطمینانازحرکتدائمی

مشده ،نیاز به راهکارهای علمی و مطمئن است .مدیریت
سازمان در مسیر نقشه راه ترسی 
تواندبهعنوانیکراهکارمؤثروعلمیموردتوجه


هاوپایشمداوموسیستمیآنمی

سبدپروژه
قرار گیرد (سوشیل .)81 :5939،در استاندارد مدیریت سبدپروژه بهمانند سایر استانداردها و
هایمدیریتپروژه،ثابتبودنعواملکلیدیپروژهبهصورتضمنیفرضشدهاستواین

مدل
خألمنشأانجامتحقیقاتفراوانبودهاست .
شاخصهاییانجاممیگرددکهباهمدرتعاملودربرخی

اولویتبندیپروژههابر اساس

هایانتخابشده


ارند.اثرنتایجپروژه
موارددرتعارضمیباشندونسبتبههمروابطغیرخطید

گرددکهبستهبهطولپروژههاباتأخیرزمانی

درپایانپروژهوزمانبازدهیآنهامشخصمی

هایاولویتبندیباتأخیرهمراهاست.تحلیلاین


لذانتایجاتخاذسیاست
9-1سالههمراهاست
پروژهها با روش

اولویتبندی

تأخیرها و روابط غیرخطی بین شاخصها و سیاستهای
تابتوانقبلازاجراینتایجاولویتبندی

قابلتحلیل و شبیهسازیاست 
پویاییشناسیسیستم 

صورتکامپیوتریشبیهسازیکرد .


هانتایجآنرابه

پروژه
بندیپروژهها،بستگی

هادراولویت

مؤلفه
تأثیرگذاریواهمیتهرکدامازشاخصهاو 

میزان
سیاستها و دیدگاههای مستقیم حاکمیت سازمان دارد .با توجه به استاندارد مدیریت

به
کلیذیلدستهبندی

ها،شاخصهاباتمرکزبهسهدسته


واهدافمدیریتسبدپروژه
سبدپروژه
میشوند .

اقتصادیوسودآوریوارزشکسبوکار

هایپوششدهندهمعیارهای


شاخص
-5
پروژههاباراهبردهاواهدافبلندمدتسازمانی
همراستاساز 
شاخصهای 

-8
هاوریسکآنرابررسیمیکنند.


پذیریپروژه

هاییکهامکان

شاخص
-9
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پروژهها
رتبهبندی  
اینشاخصها تأثیر زیادیروینتیجهنهاییدرانتخابو 

وزندهی به

شاخصها درچارچوبیکسیاستاتخاذشده نیزدرتناقضباهم

دارد .ازسوییبرخیازاین
عنوانمثال اگرسیاستهیئتمدیره (حاکمیتسازمان)بهاتمامرساندنبیشترین
به 
میباشند .

کهدرمراحلپایانیمیباشندوازسویی

پروژههاییمیگردد
پروژهباشد،بیشتریناعتبارصرف 
میشود که معموالً از
پروژههای راهبردی  
سیاست تأمین اهداف راهبردی منجر به انتخاب  
میباشند .لذا به دالیل ذیل سیستم
فناوریهای نوظهور برخوردارند و در مراحل ابتدایی  

شناسیتحلیلشدهاست:


هابارویکردپویایی

مدیریتسبدپروژه
-5
-8
-9
-4
-1

زمانآنها 


هاولزوماعمالهم

تعارضبرخیمؤلفهوشاخص
دراثرگذاریسیاستهابراهدافسبد

تأخیر
مابینعواملتأثیرگذاربراهدافسبدپروژهها


رخطیفی
وجودروابطغی
بندیپروژهها


هاواهدافاولویت

پویاییاثراتمتقابلسیاست
سازمانیدرمدلسبدپروژهها


سازمانیوبرون

زمانمتغیرهایدرون

لزومبررسیهم

ژههااست.با
تبندیپرو 
یهایاینتحقیق،شبیهسازینتایجاتخاذسیاستهایاولوی 
ازنوآور 
سبدپروژهها

این مدل آزمایشگاهی ارائهمیگردد که درآننتایج اتخاذ سیاستهای مدیریت 
یشود.ازدیگرنوآوریاینتحقیق،محاسبه
آنهاشبیهسازیونتایجآنبررسیم 
قبلازاجرای 
پروژهها بر اهداف سازمانی است.این تحلیل از طریق ایجاد
تبندی  
شاخصهای اولوی 

اثر تأثیر 
شاخصهاوتحلیلنتایجآنبراهدافسازمانیصورتم 

سناریوهایتمرکزبرانواع
یپذیرد .


مبانی نظری و پیشینه پژوهش
سازمان پروژه محور

پروژهها تشکیلشده وباانجام
فعالیتهای آناساساً از 

سازمانپروژهمحور ،سازمانیاستکه
پروژهمحوراغلب در

.سازمانهای

ییابد )(Kerzner, 2009 : 27
پروژهها،مأموریتآنتحققم 

خودیخود هویتی دائمی و

همزمان درگیر هستند.چنین سازمانی 
به
بهصورت 
چندین پروژه 
میگیرد .اداره و حاکمیت چنین
پروژهها صورت 

پایدار است که انجام مأموریتش در قالب
پروژههایی که به نظر مستقل و مجزا برسند،
میشود  .
سازمانهایی چالش بزرگی محسوب 

ممکن است بر سرجلب منابع و حمایت بیشتر رقابت کنند(.(Rahayu, 2015مطابق نظرات
پروژهمحورمواردذیلاست(کافی :)5938،

مشخصههایسازمان

محققین،
میشود؛ 
بهعنوان راهبرد اصلی تعریف 
 -5مدیریت بر مبنای پروژه را 
میکند؛
پروژهها در اجرای فرآیندهای پیچیده استفاده 

طرحها و
 -8از 

آیندهپژوهیدفاعی،سالچهارم،شماره،51زمستان 5931
فصلنامه 

91

میکنند؛
پروژهها را مدیریت 

 -9یک مجموعه از انواع
فعالیتها باشند.

 -4دارای سازمان مرکزی مانند دفتر پروژه برای یکپارچه کردن

آنها است ،یعنی هم
از ویژگی مهم سازمان تحقیقاتی دفاعی کارکرد دوسویه بودن  
حلقهای(دریافتبازخورازمحیطو
میباشند.لذایادگیریدو 
تولیدکنندهدانشوهمکاربرآن 
ایجاداصالحاتماندگاردرفرایندواجرا)وایجادچرخههایپویاییادگیری،نقشاساسیرادر

هابازیمیکند ) .(Martin & Prieto, 2018


اینسازمان


اهداف مدیریت سبدپروژهها

هامعرفیمیکنند.


اهدافراکاهشریسکوافزایشکاراییپروژه
شریفیوهمکاران)8953(5
افزودهازانجامپروژههادر


ها،دستیابیبهبیشترینارزش

بندیوانتخابپروژه

هدفازاولویت
نشاندهنده چهار هدف اصلی مدیریت

راستای اهداف مدیریت سبدپرژهها است .شکل ()5
بهتفصیلبیانخواهدشد.
سبدپروژهها است).(Cooper, 2008 : 45درادامهاهداف 




شکل ( )1کارکردهای اصلی مدیریت سبدپروژهها (کوپر)8002 ،


حداکثر سازی ارزش سبدپروژهها

میتوان بیاننمودکهازآنجملهبهرشد
ارزشسبدپروژه رابرایسازمانبهطرقمختلف 
درآمد ،رضایت کارمندیامشتری،مسئولیتاجتماعی،بهبودیاحفظشهرت ونام تجاریو
بهصورت ارزش تجمعی
میتوان اشاره کرد .ارزش سبدپروژه را  
حفاظت از منابع طبیعی  
کسبشده ازاعضایسبدپروژه تعریفمیکنندوهدف ،کسبحداکثرارزشممکندرتناسب

بااهدافراهبردیوسطحقابلقبولریسکاست) .(PMI, 2013 : 105

1

. Sharifi Ghazvini, Ghezavati & Makui
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ایجاد تعادل در سبدپروژه

نشئتگرفته

تنوع ،یک جنبه مهم در مدیریت سبدپروژه است که از مدیریت سبدپروژه مالی
میتواند حذف
بهخوبی وجود داشته باشد بخشی از ریسک 
است.درسبدپروژه سهام اگر تنوع 
میشود ).(Cooper, 2008 : 45این منطق در
درعینحالسودآوری و پاداش حفظ 

شود و
قابلاستفادهاست.
امکانپذیر ،
سبدپروژههای متعدد 

بهمنظور کسب
مدیریت سبدپروژه 
حصول اطمینان از همراستایی سبدپروژه با اهداف راهبردی سازمان

چشمانداز

کسبوکار را دنبال کند و مأموریت و

مهم این است که عملکرد سازمان راهبرد
انتخابها را

مشخصشده توسط مدیریت ارشد را منعکس کند .راهبرد چارچوبی است که

میکند.راهبرد به سؤاالتی از
جهتگیریسازمان و ماهیت سازمان هدایت 

بهمنظور تعیین

چهکاری را باید انجامدهد؟ "و "چه اهدافی را دنبال کند؟"و "چگونه باید به
قبیل " سازمان 
میدهد ) .(Levien, 2005 : 205
آنها برسد؟"پاسخ 

انتخاب پروژههای صحیح در سبدپروژه

پروژهها ازطریق انتخاب صحیح با توجه

سبدپروژههامحدود کردن تعداد

آخرین هدفمدیریت
ظرفیتهای سازمانی استکه این هدف ارتباط نزدیکی با سه هدف دیگر دارد و در ادبیات

به
خالصهای از ابزار متداول و

انشده است .جدول()5
بهعنوان بخشی از این اهداف بی 
موضوع 
روشهای موجود در اهداف مدیریتسبدپروژهها را ارائهمیکند) .(Killen, 2007

جدول ( )1اهداف مدیریت سبدپروژهها( -کیلن)8002 ،
اهداف مدیریت سبدپروژه

ابزار و روشهای متداول

حداکثر سازی ارزش مالی سبدپروژه 

کسبشده و مدل مرحله  /درگاه 

تحلیل ارزش

پروژههای سبدپروژه 

حصول اطمینان از تعادل میان

پروژهها 

تقسیمبندی

نمودار حبابی ،نمودار پای و

کسبوکار 

همراستایی با راهبرد
حصول اطمینان از 

نقشه راه محفظه راهبردی 

پروژهها با ظرفیت سازمان 

محدود کردن تعداد

پروژهها 

لولهای
مدیریت خط 

پیشینه پویاییشناسی مدیریت سبدپروژه

درونسازمانی با تمرکز بر یک عامل
تحقیقات صورت گرفته در این حوزه بیشتر از منظر  
پروژهها ،رفتار
مشخص مانند ریسک یا هزینه ،انتخاب پروژه جدید ،وابستگی و روابط درون  
متقابلدوپروژهبازیرسیستمهای مالیوتولیدبودهاست.دراینتحقیقات ،اهدافمدیریت
سبدپروژهها ونیزتعاملسازمانبارقبا،مشتریانو

بهعنوان هدفنهاییمدیریت
سبدپروژهها  
محیط بیرون در دستیابی به این اهداف بررسی نشده است .در تحقیق حاضر این بررسیها
میپذیرد .برخی تحقیقات نیز در حوزه مدیریت سبدپروژه محدود به
بهصورت جامع صورت  
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حلقههایمربوطهبودهاست.ارسنجانیوهمکاران
علتومعلولیوتشریحروابطو 
تدویننمودار 
ریشهیابی عدم وجود سیستم مدیریت سبدپروژه در سازمان را از طریق تحلیل
(  )5935
علتومعلولیتحلیلکردند.نصیرزادهوهمکاران()5939عواملوفاکتورهایاثرگذار
حلقههای 

راشناساییکرده وسپساندرکنش هایبینفاکتورهایمدیریتسبدواثراتتشدیدشونده
علتومعلولی را
حلقههایبازخوردی 
ناشیاز اجراینادرستمدیریتسبدپروژه بااستفادهاز  
پروژهمحورشناساییشدهوهمدریکمدل
مدلکردند.دراینمدلهمعواملمؤثربرسازمان 

تهمیشود .

جامعجریانبهبررسیرفتارمتغیرهابرمتغیرهایحالتپرداخ
صورتپویاشبیهسازینمود.

سیاستهای پذیرش پروژه را  
به

یهسازی 
ایزدیان)8951(5شب 
شناساییشدهاست.او

علتومعلولی
دراینمدلفاکتورهایمؤثربرانتخابپروژهدریکحلقه 
رتبهبندی و
شاخصهای  

میکند نه
تصمیمگیری  

پروژهای رابپذیریم یا خیر 
درخصوصاینکه 
8
سبدپروژههارا

پروژههاوتأثیرآنبرنتایج
پروژهها.کرومبخوکیلن ()8959روابطبین 
انتخاب 
پویاییشناسی ابزار مناسبی برای

شبیهسازی کردند و نتیجه گرفتند که روش 
بهصورت پویا  

پروژهها در سبدپروژه و ارتقاء قابلیت تصمیمگیری در سازمان
فهمیدن و تحلیل روابط بین  
بهینهسازی
بهمنظور  
است.راهایوو آریفین )8951( 9تحلیل روابطبین پروژهدرمحیط پویا  
رتبهبندی
پروژههادرنظرمیگیرند.نومبوسو)8953(4مدل 
سبدپروژههادرفازانتخاب 

مدیریت
پروژههای بزرگ یک مرکز
پویاییشناسی ارائه دادند .این مدل برای  

پروژهها را با رویکرد 

پروژهها تدوین شد.از
رتبهبندی  
پروژهای برای روش 
تحقیقاتی وبادرنظرگرفتنروابطبین  
میتوان با استفاده از اطالعات موجود در
آنها این بود که هرچند  
یافتههای اصلی تحقیق  

رتبهبندی کرد ،اما
وزندهی و  
رتبهبندی آنها را  
پروژهها و ابزارهای  
پروپوزال و مستندات  
پروژههاوجودداردکهبستگیکاملبهالتزاماعضایتیمپروژهداشتهواینفرایند
روابطیبین 
نبراست .
وقتگیروزما 
بسیار 
گلخو وهمکاران()5939ازروشپویاییسیستمبرایمدلسازی کیفیعواملشناسایی
مینمایند ،سپس چگونگی تعیین میزان اهمیت و
شدة مؤثر بر انتخاب سبدپروژه استفاده  
بادرنظرداشتناندرکنشهای

پروژهها
تأثیرگذاریفاکتورهاوعواملاثرگذاردرانتخابصحیح 
نرمافزاری رادرتعامل
پیچیدهنشاندادهمیشود .آذین()5936رفتارمتقابلتولیددوپروژه 

1

. Izadian, Radfar, & Nazemi
. Killen
3
. Rahayu S. Arifin
4
. Nombuso Sibeko
2
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نرمافزار و فروش آن شبیهسازی کرد .بهجت
با چهار زیرسیستم منابع انسانی ،مالی ،تولید  
تحقیقوتوسعهبروضعیتوعملکرد

سبدپروژههای 

خواجهوهمکاران ()5934تأثیر وضعیت
صورتپویاشبیهسازیکردند ودرآنسهعاملرضایتکارکنان،مهارتشغلیو

سازمانرابه

بربهرهوریتعیینشده است.خالصهتحقیقات صورت

بهعنوان عواملمؤثر 
خستگیکارکنان  
گرفتهدراینحوزهبهشرحشکل()8است :

شکل ( )8پیشینه پویاییشناسی چارچوب مدیریت سبدپروژهها


بهعنوان هدف نهایی مدیریت
سبدپروژهها  

در همه این تحقیقات ،اهداف مدیریت 
سبدپروژهها ونیزتعاملسازم انبارقبا،مشتریانومحیطبیروندردستیابیبهایناهداف

بررسیها بهصورت جامع صورت میپذیرد .همچنین در

بررسی نشده است .در این تحقیق
هایمربوطهاشارهشده

علتومعلولی وتشریح 
حلقه
تحقیقاتبررسیشدهصرفاً بهتدویننمودار  
استامادراینتحقیقهمعواملمؤثربر سازمانپروژهمحورشناساییشدهوهمدریکمدل
.ازدیگرویژگیهایخاصاینتحقیق،

جامعجریانبهبررسیرفتارمتغیرهاپرداختهشدهاست

دخالت دادن اثر شاخصهای اولویتبندی پروژه بر نتایج سبدپروژه در مدل پویاییشناسی
سیستمسبدپروژهاست .
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روششناسی پژوهش
پروژهها و همچنین تأخیر در
اولویتبندی  

شاخصهای 

فیمابین 
به دلیل روابط غیرخطی  
مدلسازی سیستم
سیاستها ،از روش پویاییشناسی سیستم جهت  

مشاهده نتایج اتخاذ 
سیاستهای

استفادهشده است .در این مدل ،آزمایشگاه شبیهسازی اتخاذ 

مدیریت سبدپروژه 
میگردد .نوع
قابلمشاهده  
پروژهها ایجاد و نتایج اجرای سیاستها قبل از اجرا  
اولویتبندی  

تحقیق ترکیبی از کیفی و کمی است .تدوینحلقههایعلتومعلولی،معادالتفیمابینعوامل
ومتغیرها وشناساییمتغیرهایمحیطیوفراسازمانی،طیتعاملرفتوبرگشتیباخبرگان
پروژهمحوربامحیطاطراف
فیمابین سازمان 
سازمانانجامشدهاست .اینمتغیرها شاملروابط 

پویاییهایعواملسیستممدیریتپروژهوسامانهیکپارچه

درونسازمانیجهتتحلیل
وروابط 
سبدپروژههااست .

مدیریت
سازمان موردمطالعه در این تحقیق یک سازمان پروژه محور تحقیقاتی است .با توجه به
علتومعلولیوتعیینروابط
نقشکلیدیخبرگانوجامعهآماریتحقیقدرتدویننمودارهای 
بین متغیرها و عوامل در مدل ،سعی بر پوشش همه عوامل اثرگذار بر سیستم در تدوین و
بخشهایمختلف
مدلشدهاست.لذاجامعهآماریبهصورتهدفمنداز 

صحهگذاریساختار 

سازمانی شامل مدیران پروژههای تحقیقاتی ،مدیران صنایع و سازمان مجری ،مدیران
سبدپروژهها ،مدیران برنامه ریزی ،راهبردی ،تحقیقاتی ،تولیدی ،تضمین کیفیت و ارتباط با

نظراتاینخبرگانکهتعدادآنها99نفربودهاست،همه

شدهاند.بااستفادهاز
مشتریانتخاب 
تلفدرمدلبررسیوتحلیلشدهاست.

جوانبوعواملتأثیرگذارسازمانیازدیدگاههایمخ

الزمبهذکراستکههرکدامازاینخبرگاننیزنمایندهچندنفردرحوزهمربوطبهخودبوده
است.ازاینخبرگاندرمراحلمختلفتحقیق شاملشناساییمتغیرهاوعواملتأثیرگذاربر
علتومعلولی،تدویننمودارجریان،شناساییوتدوینمعادالتوارتباطات
مدل،تدوینساختار 
ودربرخیمواردبهصورت رفتوبرگشتی و تعاملیتااخذ

متغیرهایمدل بهرهگرفتهشده 
تأییدیهنهاییبودهاست .
مطالعاتکتابخانهای-8مصاحبههایاکتشافیباجامعه

روشگردآوریاطالعاتشامل-5
علتومعلولی و
تحقیقو -9اسنادمرجعسازمانموردمطالعهاست.در مرحله ساختنمودار 
همچنیننمودارجریان جهتانجام مصاحبه و از روش گلوله برفی استفاده شد.دلیلاصلیاین
روش،تکمیلتدریجیاطالعاتوبازشدنزوایایجدیدمسئلهوارجاعبهافرادجدیددرحین
انجاممصاحبهبودهاست .
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قبلازشبیهسازیوتدوینسناریوهاوتحلیلحساسیتبایدازصحتنتایجمدلاطمینان
هایذیلاعتبارسنجینتایجمدلتحلیلشدهاست :


حاصلکرد.دراینمرحلهباروش
تناسبرفتارنتایجمدلبادادههایواقعی(تاریخی) 

الف:
ب:ارزیابیساختاری .

بهمنظوربررسیتناسبرفتارموردانتظارحاصلازشبیهسازی،نمودارخروجیسهمتغیراز

مدلبادادههایتاریخیموجودبهترتیبدر 599 ،39و  69ماهبررسیومقایسهشدهاست.

درآزمونتناسبرفتار،ازسهآزمونذیلاستفادهشدهونرمافزارمورداستفادهجهتمحاسبه

آمارهآزمونهاSPSSاست :

میانگینها،

 -5بررسیبرابری
5
بهمنظوربرسیتناسبتوزیعدادهها:کایاسکورساده(  )χ
 -8آزموننیکوییبرازش 
بهمنظوربررسیبرابریانحرافمعیارها.
 -9آزمونفیشر( )F
2



تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش
تعریفشدههرپروژه

یابیبههمهاهدافبرنامهایو

پیشفرضمحاسباتاهدافسبدپروژه،دست
است لیکن در دنیای واقع معموالً همه اهداف پروژهها دقیقاً مطابق برنامه محقق نمیشود.
پروژهها درتحققاهدافمدیریتسبدپروژه تأثیرگذاراست اماکنترل و
میزانتحققاهداف  
سبدپروژهها وابستهاست کهدرصورتانحراف

بهبودآنبهعواملیمستقلازسیستممدیریت
بهاهداف مدیریت سبدپروژه نیز انحراف اساسی حاصل میگردد .لذا
دستیابی 

آنها در 
در  
مفروضاتمدلپویاییشناسیمواردذیلاست :

امکانپذیریدارایتوجیهاست.
 -5هرپروژهازنظرمطالعات 
یرسد.
یشودوباموفقیتبهانجامم 
 -8همهاهدافهرپروژهمحققم 
گام اول :شناسایی و تعریف مسئله

هایمتفاوتیامکانپذیراستکه


بارویکردهاوسیاست
پروژهها 
دهیشاخصهایانتخاب 


وزن
باشند.انتخابهرکدامازاینرویکردهامنجربهانتخابهایمتفاوتیاز


باهمدرتعارضنیزمی
هامبنیبرانتخابپروژههایبا


شود.باتوجهبههدفمدیریتسبدپروژه
اجزاءسبدپروژههامی

بیشترینارزشافزوده،سیاستهاو روشوزندهیشاخصهایانتخاب پروژههااز چالشهای
.ازسوییاینسیاستهاباهماثراتمتقابلداشتهوتأثیرگذاری

اصلیمدیریتسبدپروژهاست
. Good of fitness

1
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همراهاست.لذاباتوجهبهپویاییهایسیاستهاوشاخصهای

آنهابراهدافسازمانیباتأخیر

هاهدفمادراینتحقیقپاسخبهپرسشهایذیلاست :

وژه
انتخابواولویتبندیپر 
 -5اتخاذسیاستهایاولویتبندیپروژههایتحقیقاتی،دربلندمدتچهآثاریبرنتاایجسابدپروژههاا
دارد؟ 
پروژههایتحقیقاتیسازمانچیست؟ 
سیاستهایانتخاب 

 -8بهترین
میشود؟ 
چگونهشبیهسازیوتحلیل 

نتیجهاتخاذاینسیاستهادرطولزمان

-9
گام دوم :تدوین مدل ساختار علتومعلولی مسئله

علتومعلولی ابتدا طی مصاحبه با مدیران و
بهمنظور تدوین مدل اولیه ساختار حلقههای  

خبرگان سازمانتحقیقاتیموردنظرعواملکلیدیومتغیرهایاثرگذارشناساییشدندوسپس
زمبهذکراستکهاینساختاربهتدریجکاملگردیدهو

روابطآنهاباهمشناساییگردید.ال

برخیمتغیرهاپسازتدویننمودارجریانمدلبهآناضافهشده است.ازعواملمهمدراین
بهاهداف و میزان رضایت مشتری و
مدل ،اهداف کلیدی مدیریت سبد شامل دستیابی 
قدرتاقتصادی سازمان است .سهمبازار،برندسازمانیورضایتنیرویانسانی ،کیفیتانجام

شکستها در آزمایش تحقیقات صورت گرفته از دیگر عوامل تأثیرگذار است.

کارها و تعداد 
علتومعلولیمدلبهشرحشکل()9است .
ساختار 
>شکست در پروژه ها <
+

راهبردی

>ریسک <
+
+

+

تخصیص منابع

ثا T R L1-3
پ) ر
ی اه هزور
-

راهبردی)

انحراف زمان
-

-

تعالی سازمانی

+

انحراف هزینه

قدرت اقتصادی
+

-

-

-

-

+

فروش
+

+

+

تعداد پروژه های جاری

ارزش کسب و کار

>انحراف زمان <

+
شکست در پروژه ها

تحویلدهی به مشتری

+
+

برند تجاری
+

ثا T R L4-6
ر

خاتمه یافتگی

فشار کاری

دستیابی به اهداف +
+
-

-

+

+
-

+

ثا T R L2-9
ر

درآمد -

+
دسترسی به منابع

>ارزش کسب و کار <

+

+

+
+
رضایت منابع انسانی

+
کیفیت انجام پروژه

ریسک

سهم بازار

-

رضایت مشتری

+

شکل( )3شبکه حلقه علتومعلولی مدیریت سبدپروژهها

>راهبردی <

+
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حلقه اول :دستیابی به اهداف

پروژهها با بهرهوری بیشتر
بهاهداف سبب افزایش تعالی سازمان و درنتیجه انجام  
دستیابی 

وریسببکاهشانحرافهزینهوانحرافزمانیپروژهمیگردد.با


گردد.اینافزایشبهره

می
آنها سبب
یبیشتریدرزمانمقررانجاموتحویلدهی 

پروژهها
کاهشانحرافهزینهوزمان  ،
پروژهها افزایش
افزایشدرآمدمیگردد.همچنینباافزایشدرآمد ،قدرتتخصیصاعتباریبه 
میگردد.
آنها  
پروژهها وانجامسریعتر وبهتر 
یافتهواینموضوعسببتزریق منابعبیشتربه 
انجام هرچه بهتر منجر به تحویلدهی بیشتر پروژههای خاتمه یافته و درنتیجه افزایش
بهاهدافسازمانمیگردد .
دستیابی 

تحویلدهیمیگرددکهاینخودسببافزایششاخص

حلقه دوم :رضایت مشتری

تحویلشده به مشتریان میگردد .با افزایش

افزایش خاتمهیافتگی سبب افزایش پروژههای 
مییابد که منجر به بهتر شدن جایگاه
بهموقع میزان رضایت مشتریان افزایش  
تحویلدهی  

زماندرمیانذینفعانورقبامیگردد(.افزایشبرند)باافزایشبرندومعروفشدنسازمان،

سا
بهاهداف سازمانی و
دستیابی 

سهم بازار افزایش مییابد و این مسئله سبب افزایش میزان 
درنتیجه تعالی آن میگردد .تعالی سازمانی منجر به افزایش بهرهوری و درنتیجه انجام بهتر
پروژهها در مدت و هزینه کمتر میشود که درنهایت منجر به افزایش تعداد خاتمه یافتگی

پروژههامیگردد .
حلقه سوم :اثر فروش
5

پروژههایدرآستانهخاتمهیافتگیباسطحآمادگی فناوری باال ( ، )3، 1،3میزان
باانجام 
قدرتاقتصادی سازمان
میگردد .اثرمیزانفروشسببافزایشدرآمدو 
فروشسازمانبیشتر 
میگردد .با افزایش
پروژهها  
میگردد  .این پدیده منجر به واگذاری بیشتر منابع و بودجه به  

انجامتعدادپروژههایبیشتر

سریعترودرنتیجه
بیشتربهپروژههاشاهدپیشرفت 

واگذاریمنابع
پروژههای خاتمهیافته طی فرایندی تحویل مشتری
میشویم  .
و افزایش آمار خاتمهیافتگی  
میگردد .
یشودودرنتیجهمنجربهافزایشآمارفروشمحصول 
م
حلقه چهارم :اثر سطح آمادگی پروژهها

پروژههاازافقبلندمدتبیشتریبرخوردار
الزمهتفکرراهبریبلندمدتبودنآناست.هراندازه 
است به دلیلعدمشفافیت ،ازریسکبیشتریبرخورداراست.هرچهمیزانآمادگی فناوری
بهاهدافپروژهدرزمان
دستیابی 

پروژههابیشتراستولذاشاخص
پروژههاپایینترباشد،ریسک 

1
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مییابد .این کاهش و افزایش در ریسک منجر افزایش زمان و هزینه
اندازهگیری آن کاهش  

پروژههاوسببافزایشهزینههایپروژهوکاهشدرتعالیسازمانیمیگردد .

گام سوم :تدوین نمودار جریان مدل جامع

وتعییننوعروابطومعادالتبینمتغیرهابهمنظورتدوین

علتومعلولی 
تدویننمودارساختار 
نمودار جریان ،مدل طی مصاحبه و مذاکره با خبرگان جامعه تحقیق ،بهتدریج انجام و در
ابرگشتبهگامهایقبلی،برخیمتغیرهاتغییر کردهیااضافهشده

مراحلمختلفتحقیقب
دادهشده
استومدلکاملترشدهاست.نتیجهنهایینمودارجریانمدلدرشکل()4نمایش 

است.
>ارزش کسب و کار <

بیرض T R L1-3

T R L 1-3

انحراف زمان %

>شکست پروژه <

رثا T R L1-3

تعالی سازمانی

ریسک

انحراف هزینه %
T R L 7-9

>ریسک <

بیرض T R L2-9

قدرت اقتصادی
نرخ درآمد

تخصیص منابع مالی

> < T ime

> < T ime
T R L 4-6

>انحراف هزینه < %

فروش
رضایت منابع انسانی

رثا T R L2-9

راهبردی

کیفیت انجام پروزه

رثا T R L4-6

خاتمه یافتگی
دستیابی به اهداف
نرخ دستیابی به اهداف

نرخ کاهش دستیابی به اهداف

ارزش کسب و کار

ضریبT R L4-6 c

تحویلدهی به مشتری
شکست پروژه
>راهبردی <
برند تجاری
>انحراف زمان < %

رضایت مشتری
نرخ کاهش رضایت مشتری

نرخ افزایش رضایت مشتری

سهم بازار

شکل( )4مدل جامع جریان مدیریت سبدپروژهها

کهنمایندهاهدافسازمانیوسبدپروژهها

درنمودارجریانمدلسهمتغیرسطحوجوددارد
تها و
یباشند ودرادامهمراحلتحقیق مانند رفتارشناسی اتخاذ سیاستها ،تحلیل حساسی 
م
بهعنوان اهداف سازمانی
شناسایی متغیره اهرمی سیستم ،تغییرات مقادیر این متغیرها را  
سبدپروژههاپایشمیکنیم.

مدیریت

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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گام چهارم :صحهگذاری و اعتبار سنجی مدل

صحهگذاری واعتبارسنجیمدلقبلازانجامشبیهسازی وتحلیلحساسیتبایدبررسیواز

علتومعلولی و
نتایج شبیهسازی مدل اطمینان کامل حاصل کرد .برای اعتبار سنجی نمودار  
استفادهشدهاست :

روشهایذیل
نمودارجریان 
آزمون تناسب رفتار مدل با دادههای واقعی

بهمنظور بررسیتناسبرفتارموردانتظارحاصلازشبیهسازی،نمودارخروجیسهمتغیر -5

تعدادپروژههای

سودمحصوالتپروژههایتحقیقاتی-8،متوسطمیزانرضایتمشتریو -9

هایتاریخیآنهادرسازمانموردمطالعهوجودداشتاستخراجگردیدهو


خاتمهیافتهکهداده
بهصورت چشمی
با نتایج حاصل از شبیهسازی مقایسه گردید .این مقایسه و انطباق هم  
هایآماریمیتوان میزانتطابقدونموداررااثبات


وهمازطریقآزمون
قابلمشاهده است 

میتوان نتیجهگرفتکهدونموداردرسطحاطمینان%31باهم
کرد.ازتجمیعسهآمارهذیل 
انطباقدارند .
میانگینها

میانگینها:اثباتفرضبرابری

 -5بررسیبرابری
بهمنظور بررسی تناسب توزیع دادهها (کای اسکور ساده) :اثبات تناسب
 -8آزمون نیکویی برازش  
دادههادرمحدودهموردونیکوییبرازشوتوزیعهردونمونهداده 
توضیح 
بهمنظوربررسیبرابریانحرافمعیارها:اثباتبرابریانحرافمعیارها.
 -9آزمونفیشر( )F

بهوسیله برنامه SPSSمورد
سازیونتایجدادههایتاریخی 

نتایجدادههایحاصلازشبیه


سه آزمون فوق قرار گرفت که نتایج حاصل از آن اثبات تناسب رفتار نتایج شبیهسازی با
دادههایتاریخیدرسطحاطمینان%31است.درشکل ()1سودحاصل ازفروشمحصوالت

نتایجشبیهسازیمدل

پروژههایتحقیقاتیدرطی39ماهازسازمانموردمطالعهدرمقایسهبا

طورکهبهصورتظاهرینیزمشخصاستتطابقکلیایننمودارها


مقایسهشدهاست.همان
حاکیازصحیحبودننتایجشبیهسازیمدلاست .


شکل ( )5بررسی تناسب رفتار نتایج مدل :سود تحقیقاتی
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در شکل ( )6متوسط میزان رضایت مشتریان سازمان موردمطالعه در طی  599ماه که
دادههایآنموجودبوده درمقایسهبا نتایجشبیهسازیمدلمقایسهشدهوتناسبآنحاکی

ازامکاناطمینانبهنتایجشبیهسازینمود .

شکل ( )6بررسی تناسب رفتار نتایج مدل :رضایت مشتری

سالاخیربانتایجشبیهسازیموردمقایسه

درشکل ()3تعدادپروژههایخاتمهیافته 1
قرارگرفتهاست.ایننتایجنیزحاکیازمیزانتطابقکافینمودارهادارد .

شکل ( )2بررسی تناسب رفتار نتایج مدل :تعداد خاتمه یافتگی
ارزیابی ساختاری

جهتصحهگذاری روابطعلتومعمولیدرطیتدوینآنبامدیرانوخبرگانجامعهآماری

علتومعلولی،
تحقیقتعاملدوسویهومداومدرتحقیقصورتگرفتهاست.نوعروابط،ساختار 
یمختلفسازمانیتکمیلشده

حوزهها
مدلجریانطیتعاملوتائید جامعهآماریتحقیقدر 
ودربردارندهتاییدههمهعواملسازمانیاست .
گام پنجم :سناریوهای شبیهسازی :سیاستهای وزندهی

میباشند.هردسته
سبدپروژهها  

یاولویتبندیپروژهها تأمینکننده اهدافمدیریت

شاخصها

بندیهای مختلفی برای
میباشند .دسته 
شاخصها تأمینکننده برخی از اهداف سازمان  

از
 5
شاخصها ذکرشده است .سعدآهریز و همکارانش ( )8951پنج دسته اقتصادی ،ریسک،

انواعشاخصهاتعریفمیکند.هر

راهبردیوذینفعانواصولاخالقیوتعهداجتماعیرابرای
1

. Ahriz, Yamami & Mansor

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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شاخص در راستای تأمین یکی از اهداف مدیریت سبدپروژه است .در هنگام اولویتبندی
ها،شاخصهایمربوطهازاهمیت


هابراساساهمیتهرکدامازاهدافمدیریتسبدپروژه

پروژه
شوند.براساساهدافمدیریتسبدپروژههاشاخصهادرسهدسته


وزنباالتریبرخوردارمی
کلی دستهبندی می شوند که هر دسته متمرکز بر یکی از اهداف اصلی مدیریت سبدپروژهها
میباشند .ما در این تحقیق این سه دستهبندی را بهعنوان سه سیاست اصلی وزندهی به

بندیمواردذیلمیباشند :

بندیپروژهدرنظرمیگیریم.اینسهدسته

شاخصهایاولویت

هایتأمینکنندهاهدافراهبردیواثربخشی


شاخص
-5
بوکار
هایتأمینکنندهاهدافاقتصادیوارزشکس 


شاخص
 -8
امکانپذیریوریسک) .
هایتأمینکنندهاطمینانازاحتمالموفقیتپروژه( 


شاخص
 -9

همانطور که در شکل ( )1نیز نشان مشاهده میشود ،هر دسته از شاخصها بر یکی از

اهرمهایمذکوربراهدافسازمانیتأثیرمیگذارندکهدرنهایتمنجربهدستیابیبهنمودارهای

شود.ایناهرمهایادستهبندیهادرقالبپرسشنامهموردتأیید

متفاوتیاز اهدافسازمانیمی
خبرگانموردمطالعهتحقیقنیزقرارگرفتهاست .

شکل ( )2روابط شاخصها با سازمان و فرا سازمان

لذا چنانچه تمرکز بر هر دسته از محورها یا اهرمهای مذکور را یک سیاست بنامیم،
قدرتاقتصادی،
هایمختلف،آیندههایمتفاوتیبرایسازمانازنظر 


توانیمبااتخاذسیاست

می
بهاهداف راهبردی را متصور باشیم .اتخاذ هرکدام از رویکردها یا
رضایتمشتریان و دستیابی 

هامیگرددکهآثارونتایج


بندیوانتخابمتفاوتیازپروژه

اولویت
سیاستهایسهگانهمنجربه

سبدپروژهها دارند .لذا سناریوهای شبیهسازی به شرح ﺷﮑﻞ))3

منحصربهفردی روی اهداف 

مواردذیلاست :
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 -5تمرکزبرمؤلفهدوم:راهبردیواثربخشی 
کسبوکار(اقتصادی)
 -8تمرکزبرمؤلفهاول:ارزش 
امکانپذیری.
 -9تمرکزبرمؤلفهسوم:ریسکو 


شکل ( )9سناریوهای شبیهسازی سیاستها در چارچوب پویاییشناسی

بررسی نتایج خروجی شبیهسازی

در این بخش با تمرکز بر هرکدام از رویکردها بهعنوان سناریو ،نتایج اتخاذ سیاستها را بر
اهدافسازمانیبررسیمیکنیم.درابتدا تمرکزبررویکرداثربخشیوراهبردیاست وادامه

تمرکزبرسایررویکردهااست.ودرادامهباتحلیلایننتایجدرکنارهموشناساییمتغیرهای
اهرمیوکلیدی،پیشنهاداتخاذسیاستبهینهارائهمیگردد .
تمرکز بر رویکرد راهبردی و اثربخشی

دراینسناریوبهدلیلانتخابرویکردراهبردی،پروژههایبااهمیتراهبردیوباسطحآمادگی

شوددردورههایاولیهپسازاتخاذ


)مشاهدهمی
پایینانتخابمیگردد.چنانچه درشکل(59

بیپولیوکاهشدرامدتحقیقاتیتاماه 91روبروهستیم وشاهدکسب
اینسیاست،باحالت  
دورههای پایانی(ازماه 61به
قدرتاقتصادی وافزایشرضایتمشتریاندر 
درآمدوافزایش 
بعد) هستیم .در این سناریو درآمد کوتاهمدت سازمان کم و ناچیز است و قبل از
بیپولی روبرواست.وظیفهمدیر
بهاهدافبلندمدت درمقطعیاززمانسازمانباحالت  
دستیابی 

سازمان در این حالت تأمین اعتبار موردنیاز در مقطع زمانی 89تا  91ماه است و چنانچه
پیشبینیالزمدرخصوصتأمینهزینههایموردنیازاینمقطعصورتنگیردتحقیقاتسازمان

باشکستمواجههمی
گرددودرآمدبلندمدتآننیزمحققنخواهدگردید .

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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شکل ( )10قدرتاقتصادی با رویکرد وزندهی راهبردی

شکل ( )11سطح رضایت مشتریان با رویکرد راهبردی

)نیزمشاهدهمیگرددتا 1سال(حدود 69ماه)پسازاتخاذاینسیاست

درشکل (55
میزانرضایتمشتریدرسطحبسیارنامطلوبیاستوپسازآنبهدلیلبهثمررسیدننتیجه

سرعتروبهافزایشمیرود.


ایودانشینموداربه

هایتحقیقاتپایه

پروژه
تمرکز بر رویکرد ارزش کسبوکار (اقتصادی محور)

.پروژههاییکهاز

گرددکهدرمراحلپایانیمیباشند

پروژههاییمی
ایندیدگاهمنجربهانتخاب 
سطح آمادگی فناوری باالیی برخوردار بوده و آماده انتقال به تولید و تحویل به مشتری
میدهندزیرابهدرآمدهای
میباشند.معموالًمدیرانبهانتخاباینروشاشتیاقبیشترینشان 

مییابند اماچنانچهمشاهدهمیگردد ادامهاینروندمنجربهشکست
کوتاهمدتخوبیدست 

میشود .
بهاهدافآن 
قدرتاقتصادیومیزاندستیابی 
سیاستهایسازمانوکاهش 
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شکل ( )18قدرتاقتصادی سازمان با رویکرد ارزش کسبوکار

هایزودبازدهدرسالهایابتدایی،در


بهدلیلانجامپروژه
قدرتاقتصادی
مطابقشکل( )58
هایتحقیقاتپایهایازماه91بهبعد


وضعیتمناسبقرارداد.امابهدلیلغفلتازانجامپروژه
شاهد افت شدید نمودار قدرت و درآمد اقتصادی هستیم .درشکل ( )59نیز نمودار سطح
قدرتاقتصادی است.همچنیندرشکل ()54بامقداری
بهاهدافسازمانی نیزمشابه  
دستیابی 

تأخیربهدلیلتغییردربینشمشتریانوازماه69شاهدافتمیزانرضایتمشتریانهستیم .

شکل ( )13دستیابیبهاهداف با رویکرد ارزش کسبوکار

شکل ( )14سطح رضایت مشتری با رویکرد ارزش کسبوکار
تمرکز بر رویکرد کاهش ریسک و افزایش امکانپذیری

امکانپذیری  باالتریبرخوردارباشدوبیشترموردتأیید ذینفعانکلیدیآن
هراندازه پروژهاز 
آسانتر ودرنتیجه
مانندکارفرماوعواملتأثیرگذار برپیشرفتآنباشد،تأمین منابعبرایآن 

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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میگردد.تأثیرگذاری اینرویکردبیشتربررویانحرافهزینهو
باکاهشانحرافزمانیروبرو 
پروژهها باشد.هراندازه پروژهازریسککمتریبرخوردارباشد،روندانجام
زمانوسطح  TRL
میباشند.کاهش
هایآنروانتروازانحرافزمانیواقعیومحتملکمتریبرخوردار 


فعالیت
بهموقع و کسب رضایت بیشتر مشتری میگردد .این پدیده
انحراف زمانی منجر به تحویل  
میگردد .نمودارهای
بخشهای قبلی 
گفتهشده در 
موجبافزایشبرندسازمانونتایجمثبت 
اینسناریومشابهسناریوتمرکزبرارزشکسبوکاراست .

گام ششم :تحلیل حساسیت عوامل و متغیرها

هدفازتحلیلحساسیت،شناساییعواملیاستکهبیشترینتأثیررابراهدافسازمانیدارند.
اینعواملرامتغیرهایکلیدییااهرمیمینامیم.اهدافسازمانیدرمدلدرقالبمتغیرهای

سطحمدلجریاننمایشدادهشدهاست .
پس از تکمیل مدل و  تدوین سناریوها و تعیین میزان اثرگذاری هرکدام از سناریوها بر
،بهمنظور شناساییمتغیرکلیدیواهرمیاقدامبه
متغیرهای سطحمدل(نتایجاهدافسبد) 
تحلیلحساسیتمیزانتغییراتدر اهدافسازمانی (متغیرهایسطح) ازطریقایجاد تغییرات
مینماییم .دراینقسمتمیزانحساسیتاین
درمتغیرهای کلیدیوسایرمتغیرهایمدل 
اهدافبرتغییراتمتغیرهاوعواملکلیدیبررسیمیگردد.میزانتغییراتدرنتایج اهداف

سازمانی برای برخی از متغیرهای کلیدی مشابه نمودارهای شکلهای ( )51و ( )56و ()53
است که حاکی از حساسیت کم این اهداف سازمانی است؛ اما این نمودارها برای متغیرهای
دیگرباتغییراتواختالفبیشتریاست .

شکل ( )15تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی روی قدرتاقتصادی
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شکل ( )16تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی روی رضایت مشتری

شکل ( )12تحلیل حساسیت متغیرهای اصلی روی دستیابی به اهداف


چنانچه در شکلهای ( )51و ( )53و ( )89مشاهده میگردد برخالف نمودارهای اشکال
بهاهداف سازمانی تغییرات زیادی کرده و شاهد پراکندگی
دستیابی 

( )51تا ( ،)53میزان 
پروژههااست .نمودارهای
نمودارها هستیم.اینتغییرات ناشیازتغییراندکیدر سطح  TRL
سبدپروژهها باایجاد تغییرات

یدهد کهبیشترینتغییرات درنتایج
تحلیلحساسیتنشانم 
حادثمیشود .

ژهها()TRL
کوچکدرسطحآمادگیفناوریپرو 
لذا متغیر کلیدی و تأثیرگذار ،سطح آمادگی فناوری است .پروژههای با سطح آمادگی
سبدپروژهها و

میباشند ولذادرانتخاب
فناورییکسان ،تأمینکننده بخشیازاهدافسازمانی  
مثالپروژههایتحقیقات

ایدارد.به 
عنوان


کننده

هانقشتعیین
آنها ،عدد  TRL
پروژه
محتوی 
میباشند .
ایودانشیبیشترتأمینکنندهاهدافبلندمدت 


پایه

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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شکل ( )12تحلیل حساسیت  TRLروی رضایت مشتری

شکل ( )19تحلیل حساسیت  TRLروی قدرتاقتصادی

شکل ( )80تحلیل حساسیت سطح آمادگی فناوری روی دستیابی به اهداف



نتیجهگیری و پیشنهادها
پروژههای تحقیقاتی

اولویتبندی

هدف از تحقیق ،شناسایی سیاستهای بهینه انتخاب و
وزندهیدریک
منظوردستیابیبهبیشتریناهدافسازمانبود.نتایجاعمالسیاستهای  


به
شناسیشبیهسازیونتایجآنتحلیلشد .


سازمانتحقیقاتدفاعیبارویکردپویایی
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بوکار(اقتصادی)،
چنانچهدرسناریوها مشاهدهشد ،با تمرکزبرهرکدامازمعیارهای کس 
ریسکها،بیشترینحساسیتمربوطبهسطحآمادگیفناوریو

یاامکانپذیریو

راهبردیو
مشاهدهشد.نتایجکلیشبیهسازیوتحلیلحساسیتعواملبهشرحذیل

آنها 
زمانبازدهی 
است :
تناظر سبدها با اهداف کوتاهمدت و بلندمدت

میباشند .برخی بیشتر جنبه
سبدپروژهها  

پروژهها تأمینکننده بخشی از اهداف 
هر دسته از  
میباشند و برخی در آینده نزدیکتر یا
راهبردی داشته و تأمینکننده اهداف بلندمدت  
میرسند .با تغییر سیاستهای وزندهی ،نمودارهای اهداف سبدپروژه
میانمدت به نتیجه  

پروژهها تأمینکننده بخشیاز
نشاندهنده ایناستکه هردستهاز 
متفاوتاست،اینموضوع 
آنها الزماستهر
میباشندواساساً برایتأمین همهاهدافومتعادلسازی  
اهدافسازمان  
دستهبندیبر
تأمیناهدافسازمانی،انتخابورتبهبندیکرد.این 

پروژهرادردستهخودازنظر
اساسدورهعمرتحققمحصولپروژهاست .
حساسیت باال به سطح آمادگی فناوری ()TRL

مشاهدهگردید،انتخابهرکدامازرویکردهایسهگانهمنجربهتغییرات

چنانچهدرنمودارهانیز
قدرتاقتصادی  و دستیابی به اهدافی گردید که ارتباط مستقیم با سطح آمادگی
نمودارهای  
پروژههادارد.بهعبارتیانتخابهرکدامازرویکردهاسازمانرادربخشیازدورهزمانی
فناوری 
میگردد.بیشترینحساسیتدراینمدلرویسطحآمادگی
موردبررسی حمایتوپشتیبانی  
کوتاهمدت و
بهمنظور بقاء سازمان و دستیابی به همه اهداف  
پروژهها است لذا باید  
فناوری  
پروژههایتحقیقاتیدرسبدپرو 
بلندمدتسازمان،ازانواعمختلف 
ژههاوجودداشتهباشد .
قدرتاقتصادی سازمان در همه
با انتخاب ترکیبی متعادل از سطح آمادگی فناوری  ،
دورههای زمانی در حد مطلوبی حفظ میشود و سازمان در هیچ مقطعی به بحران مالی

دورههای زمانیدرحالافزایشاست.نمودار
بهاهدافآندرهمه 
دستیابی 

نمیرسد ومیزان
دورههای زمانیدارد.مدل
رضایتمشترینیزنشانازرشدصعودیومثبتبودنآندرهمه 
گذاریانتخابپروژههایتحقیقاتیپیشنهادمیگردد :


ذیلجهتسیاست
درهرگروهمحصولیازپروژه هایتحقیقاتیسازمانبراساسسطحآمادگیفناوریوضعیت

-5
بهتناسبپروژههایمربوطهوجودداشتهباشد.
پروژههاسهزیرسبدذیلتعریفشودتا 
جاری 
• سطحآمادگیفناوریپایینTRL: 1 , 2 , 3:

• سطحآمادگیفناوریمتوسطTRL: 4 , 5 , 6:
• سطحآمادگیفناوریباالTRL: 7 , 8 , 9:

آینده نگارینتایجمدیریتسبدپروژه هایتحقیقاتیسازمانپروژهمحوردفاعی...
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تضمینکنندهبخشیازاهدافسازماندریک

پروژههایهرزیرسبد(هردستهازTRLها)

-8
میباشند،لذالزومداشتنسبدهایمختلفبراساسسطحآمادگی فناوریاثبات
دورهزمانی 
میشود .

پروژههایهردستهاز TRLمتفاوتاست(.درحالخاتمه/درفاز
اولویتبندی  

شاخصهای

-9
ابتدایی) 
شاخصهای مربوطه انتخاب و

پروژههای هر زیرسبد (هر دسته از  )TRLمتناسب با 

-4
میشوند .
اولویتبندی 


این تحقیق هرچند با تمرکز بر پروژههای تحقیقاتی بوده است اما نتایج آن قابلاستفاده
سازمانهای غیر تحقیقاتی نیز است .مفهوم سطح آمادگی فناوری برای پروژههای غیر

برای 
تحقیقاتی معادل سطح بلوغ پروژه تا زمان بهرهبرداری آن است .لذا میتوان با دستهبندی
روژه هایغیرتحقیقاتیدرسبدهاییبااینویژگیخاصکهدربردارندهزمانبازدهیمشترک
پ 
گذاریانتخابپروژههااستفاده


هایدرونهرسبداست،ازنتایجاینتحقیقدرسیاست

پروژه
کرد .اجرای نتایج تحقیق نیاز به زیرساختهای حکمرانی سازمانی دارد که بهعنوان بخش
هایدفاعیکشورمانایرانپیشنهادمیگردد .


تاجرادرسازمان
مکملآنجه
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