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*هاي فناوري اطالعاتپروژه وپروژه  سبد سرمايه گذاريمديريت 
  

  

 3محمود دهقان ،2محمدرضا دلوي ،1سميه درخشان
 

  

  
  چكيده
بـا   متعـدد اسـت.  ي هـا ها مستلزم مديريت موثر پروژهكارها در بسياري از سازمان يدهها به عنوان يك راه براي سازماننفوذ روزافزون پروژه مقدمه:
 داشـتن  صـورت  در خصـوص  بـه هـا  سـازمان  منـابع  محـدوديت  بـه  توجـه  با وها سازمان ي فناوري اطالعات درهاپروژه اجراي هاييچيدگيپ به توجه
 بسـيار  اخيـر  سـالهاي  درهـا  پـروژه  اهـداف  به دستيابي درپروژه پورتفوليوي(سبد سرمايه گذاري)  مديريت يريبكارگ و توجه متعدد، لزوم يهاپروژه
ي فناوري اطالعات در دانشگاه علوم پزشكي اصـفهان را بـر اسـاس    هاپروژه پورتفوليوي مديريت سطح اين پژوهش  در. است گرفته ارقر توجه مورد

  )تعيين شد. اداره پورتفوليو -3 بهينه سازي پورتفوليو -2 فهرست موجودي پورتفوليو -Bert De Reyck )1اي مدل سه مرحله
ابـزار   اسـت.  -شـاخه ميـداني   پيمايشـي از -توصـيفي  هـا هدف كاربردي و با توجه بـه روش گـردآوري داده  پژوهش حاضر به لحاظ  روش بررسي:

اي از متخصصـان و اسـتادان تاييـد شـده اسـت و پايـايي آن بـا        نامه توسـط عـده  روايي پرسش بوده كه ساختهمحقق نامه آوري اطالعات، پرسشجمع
 گيري انجـام نشـده و جامعـه آمـاري شـامل،كليه     د محاسبه گرديده است. در اين پژوهش نمونهدرص 82برابر   Alpha Cronbach استفاده از ضريب

 -شمسي بوده است و براي تحليل نتايج عالوه بر  آمار توصـيفي   1392كاركنان فناوري اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال  
  .استفاده شده است SPSS كمك نرم افزار به  05/0و سطح معناداري تك متغيره  Tهاي از آزمون -ميانگين و انحراف معيار و ...

 اولمرحلـه   نشان داد كه Bert De Reyckبر اساس سه مرحله سازماندهي شده مدل  پورتفوليوي پروژههاي مديريت تحليل توصيفي مولفه ها:يافته
باشـند. بررسـي تـاثير مـديريت     مـي  87/1±74/0ميـانگين  داراي سـوم  مرحلـه  و  02/2±69/0ميـانگين  داراي دوم  مرحلـه ، 45/2±81/0ميانگين داراي 

، در مـديريت پورتفوليـو   هاي خود ، تحتدر هر يك از شاخصهاي سازمان اثربخشي پروژهپورتفوليو بر سطح اثربخشي نشان داد كه؛ ميانگين سطح 
بررسـي   ) و لذا اثربخشي در رابطه مثبت با مديريت پورتفوليو بوده است.>05/0P-Value( بوده است 75/2ها بيش از حد مطلوب بوده و ميانگين آن

 75/2هـاي خـود تحـت مـديريت پورتفوليـو نشـان داد كـه ميـانگين بـيش از          ميانگين سـطح مشـكالت پـروژه هـاي سـازمان در هـر يـك از شـاخص        
 است.) و لذا سطح مشكالت در رابطه منفي با مديريت پورتفوليو بوده >05/0P-Valueبوده(

دارد. قـرار    Bert De Reyckمـدل   دوممرحلـه   هاي فناوري اطالعـات در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر سطح مديريت پروژه گيري:نتيجه
هـاي سـازمان تحـت    توان بر سطح اثربخشي پروژه ها افزود و نهايتاَ بررسي سطح مشكالت پروژههمچنين تحت يك مديريت پورتفوليوي مناسب مي

 شود .هاي سازماني افزوده ميتر باشد بر مشكالت پروژهريت پورتفوليو نشان داد كه هر چه سطح مديريت پورتفوليو ضعيفمدي

  ها.اطالعات سالمت؛ سرمايه گذاري فناوري مديريت؛ هاي كليدي:واژه
  

    11/8/93ذيرش مقاله: پ      31/6/93اصالح نهايي:         5/11/92دريافت مقاله: 

مديريت اطالعات . هاي فناوري اطالعاتپروژه وپروژه  سبد سرمايه گذاريمديريت . دهقان محمود خشان سميه، دلوي محمدرضا،در ارجاع:
  . 161-150): 2(12؛ 1394سالمت 

  
  
  .باشداين مقاله حاصل پايان نامه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد مي - *
 Email: drkhshn_s@yahoo.comول) ؤانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران (نويسنده مسكارشناس ارشد، مديريت فناوري اطالعات، د - 1
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  و همكاران سميه درخشان  

  

  مقدمه
ــازگي،   ــه تـ ــاروبـ ــات فنـ  IT )Informationري اطالعـ
Technology (كـاربردي بـه    يهاسازي برنامهيادهفراتر از پ

روند  .كرده است حركت ،سوي تغييرات فناوري اطالعات فعال
رو به افزايش استفاده از فناوري اطالعات ادامـه دارد و هنـوز   

فناوري اطالعات به منظور بـه   يهابهتر پروژه يريتچالش مد
دن مزاياي اقتصادي آن باقي مانده است. بخشـي  حداكثر رسان
و بخشـي   »هاانجام درست پروژه«با  توانيم را از اين چالش

تعريـف كـرد. در حـالي كـه     »درسـت   يهاانجام پروژه «را با
» هـا انجـام درسـت پـروژه   «مديريت پروژه در درجـه اول بـر   

انجـام  «ولـي مـديريت پورتفوليـوي پـروژه بـر       متمركز است،
متمركز شـده اسـت. بـر خـالف مـديريت       »درست يهاپروژه

مـديريت پورتفوليـوي    پروژه، كه تمركز بر پـروژه واحـد دارد،  
 PPM  )Portfolio Management–پـــــروژه 
Projects(- كه  ييهااز پروژه يامجموعه مربوط به مديريت

از طريـق   يـا مشـترك و   از طريق هدف مشترك يـا مشـتري  
انـد، بـه عبـارتي    مـرتبط وابستگي يا منابع مشـترك بـه هـم    

و در  گيرديدرگير شركت را در نظر م يهامجموعه كل پروژه
هـا، اضـافه شـدن    دهـي پـروژه  مورد شرايطي همچون اولويت

گيـري  و يـا حـذف از پورتفوليـو تصـميم     يـو پروژه بـه پورتفول 
مديريت پورتفوليو مديريت تمركز يافته يـك يـا    .)1( نمايديم

مديريت  بندي،اولويت ل تشخيص،چند پورتفوليو است كه شام
ها و ساير كارهـاي مـرتبط بـر اسـاس     طرح ها،و كنترل پروژه

انطباق و اشتراك با اهداف سازمان جهت دستيابي بـه اهـداف   
رويكـردي   يـو خاص تجاري اسـت. مـديريت پورتفول   راهبردي

كار  يصكلي نگر است كه با به كارگيري صحيح منابع و تشخ
التر، يك راه حـل كليـدي در افـزايش    باارزش حاصله با ينهبه

ها . هدف مديريت سبد پروژهدهديم يهوري سازماني را ارابهره
 يلهتحقق بخشيدن بـه سـودها و منـافع در سـازمان بـه وسـ      

رويكردي سازماني در مديريت پروژه است. در اين  يريكارگبه
و كنتـرل نمـود و    يلها را با هم ديد، تحلسبد بايد تمام پروژه

هـا  پـروژه  يسـه به دست آوردن حداكثر سـود بعـد از مقا   يبرا
  دوباره منابع را به آن اختصاص داد.

نوشته شـده   خود را مديون مقاله هاييشهمديريت پورتفوليو ر 
ــيالدي  2010در ســال  ــه در آنم   Markowitzاســت، ك

 MPT )Modern- مـدرن  يويوري پورتفولياي براي تپايه

Portfolio Teory  (- زي كـرده اسـت  ريپايه )ـ . ت)2 وري ي
ــويپورتفول ــ  ي ــازه م ــدرن اج ــديم ــب خــاص از   ده ــا تركي ت
بازده براي يك سطح معين  ينگذاري در توليد با باالتريهسرما

مـدرن در   يويوري پورتفولي. در حالي كه تگردداز خطر تعيين 
 2005ابتدا براي سرمايه گذاري مالي توسـعه يافـت، در سـال    

مـدرن   ينـايي در يـك زمينـه   زيرب Mc Farlan مـيالدي ، 
فنـاوري   يهـا مديريت پورتفوليوي پروژه بـراي پـروژه   «يعني

، مديريت نيـز بايـد رويكـرد    ويساخت. طبق نظر  »اطالعات
را براي انتخاب و مـديريت پورتفوليـوي    خطرپذيريمبتني بر 

. او مشــاهده كــرد كــه يــردطالعــات بكــار گفنــاوري اپــروژه 
مشـكالتي را بـراي    توانديم خطرپذيرينامتعادل  يويپورتفول

يـا   اختالالت عملياتي شود،يا منجر به  و ايجاد كندسازمان را 
 رقبا ايجاد نمايد. اي ميانفاصله

-1: كنديمديريت پورتفوليو دو موضوع زير را با هم تركيب م
انتخـاب   يهـا تمركز سازمان جهت اطمينان از اين كه پـروژه 

مـديريت   -2. كننديأمين مرا ت يوپورتفول راهبرديشده، منافع 
هـا در  سازمان بـر تحويـل مـوثر پـروژه     يهاهر يك از پروژه

انجـام   يـو راستاي انطباق با اهداف برنامه ريـزي شـده پورتفول  
  .)3(پذيرد
بـه يـك    يلهاي فنـاوري اطالعـات تبـد   كه سيستم ياز زمان

هـاي  ها شـده، پـروژه  عنصر مهم رقابتي در بسياري از سازمان
هـاي  تـر شـدن هسـتند و بخـش    در حال بزرگمربوط به آن 

اند و اگر در رونـد  بيشتري از سازمان را در اختيار خود قرار داده
ها مشكلي پيش بيايد باعث تحميل ريسك سـنگين  اجراي آن
هـا در بسـياري از   شود. متأسـفانه ايـن پـروژه   ها ميبه شركت

  شوند. موارد در روند اجراي خود با مشكل مواجه مي
كنـزي بـا همكـاري دانشـگاه     سسـه مـك  ؤي كه در متحقيقات

دهـد كـه هزينـه نيمـي از     شده نشان مـي آكسفورد انجام داده
درصـد و زمـان    45بـه طـور ميـانگين     ITهاي بـزرگ  پروژه

بينـي شـده اسـت و    درصد بيش از مقدار پيش 7ها تحويل آن
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  ي پروژهگذار هيسبد سرماتيريمد

ريزي شده دست هاي برنامهدرصد از ارزش 44معموالً تنها به 
  ).4( يابندمي

 ضـروري  پروژه كيفيت از يافتن اطمينان براي حلي راه داشتن
مطلـوب   اييوهشـ  IT يهـا مديريت پورتفوليوي پـروژه . است

 ).5( دهديم يهمناسب ارا يهاجهت ارزيابي و انتخاب پروژه

Datz از مزاياي اصلي سازمان كـه بايـد از اتخـاذ     ياخالصه
. ايـن  كنـد يهم مـ روش مديريت پورتفوليو انتظار داشت را فرا

به حداكثر رساندن ارزش سـرمايه   -1: )6( اند ازخدمات عبارت
بهبـود   -2در عين به حـداقل رسـاندن خطـر،     IT هاييگذار

تشـويق   -3ارتباطات و تراز بين آن و رهبران كسـب و كـار، و  
رهبران كسب و كار به عمل به عنوان بازيكنان تيم كـه ايـن   

ص منابع مؤثر و پايان دادن به كار به برنامه ريزان براي تخصي
  .كنديها كمك مپروژه

توان به ضرورت مـديريت پورتفوليـو   با توجه به موارد فوق مي
 جز به شدن تبديل حال در پروژه پورتفوليوي مديريت پي برد!

 آن ارزيابي مرحله و پروژه توجيه مرحله در بحراني و اهميت با
 و موجـود  هـاي سـرمايه  سـازد مـي  قـادر  را هاسازمان و است

 محـدود  تخصـيص  از صـحيحي  ارزيـابي  با را خود پيشنهادي
 بايـد  هـا شـركت  بنـابراين  .كننـد  تركيب بودجه و زمان، منابع
. دهنـد  اختصـاص  صحيح هايپروژه به را صحيح منابع بتوانند

 تقاضـاهاي  رغـم علـي  كـه  كنـيم مـي  زنـدگي  محيطي در ما
 ايـن  اوقات يبعض و هستيم روبرو منابع محدوديت با نامحدود

 اهـداف  تحقق جهت در كه هاييپروژه به كه است معني بدان
 ارزش و شـوند ايجـاد نمـي   هـا سازمان و هاشركت استراتژيك

 ذكـر  بـه  الزم. داد خاتمـه  بايـد ، آورندنمي ارمغان به را زيادي
 توانـد مـي  پورتفوليو مديريت صحيح كارگيريبه عدم كه است
هدف اصلي اين  شود. ترساس و فشار و سردرگمي تضاد باعث

وضـعيت اداره فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات      مطالعه تعيـين 
 يهاسبد پروژه يريتدانشگاه علوم پزشكي اصفهان از نظر مد

IT مدل مفهـومي   طبقBert De Reyck  بـا   آن و رابطـه
 همچنين مشـكالت  وهاي سازمان از يك سو پروژهاثربخشي 

  است. از سوي ديگر بوده سازمان هايپروژه

  روش بررسي
 پزشكي علوم پيمايشي در دانشگاه -اين مطالعه توصيفي

 پژوهش اين در خورشيدي انجام شد. 1392اصفهان در سال 
جامعه آماري، كليه كاركنان واحد  و نشده انجام گيرينمونه

IT  گردآوري هايروش. نفر بوده است 27دانشگاه به تعداد  
  آن در كه و ميداني بوده ايكتابخانه مطالعات روش ها،داده 
مديريت پورتفوليوي پروژه و  زمينه در موجود و مراجع منابع 

  از هاهاي كاربردي مرتبط با آنمهفناوري اطالعات و برنا
  از و خارج هاي داخلنامهپايان و مقاالت مجالت، كتب، 
  جستجوي مراكز معتبر، هايكتابخانه طريق از كشور 
  .گرفته است قرار بررسي بر موردمعت يهاتيو سا اطالعات 

بخش  5با  پرسشنامه يك هايهسپس به منظور آزمون فرض
  طراحي شده است:

  جمع آوري اطالعات دموگرافيك از پاسخ دهندگان.  .1بخش 
آوري اطالعاتي جهت تعيين سطح شامل جمع. 2 بخش

مديريت پورتفوليوي پروژه سازمان است و حول عناصر اصلي 
 - 1يوي پروژه توسعه داده شده است، يعني: مديريت پورتفول

- 2، ها در سازمانوجود يك ديدگاه متمركز از تمام پروژه
 امكان تحليل مالي مانند در نظر گرفتن بازگشت سرمايه و

ها مديريت محدوديت در منابع مشترك بين پروژه -3، غيره
امكان - 5 ،پروژه يجپاسخگو بودن مديران در مقابل نتا -4

رضايت مشتري از عملكرد -6 ،هاي و انتخاب پروژهطبقه بند
 - 8، تشكيل تيم مديريت پورتفوليوي پروژه -7، هاپروژه
ارزيابي ارزش -9، هاوابستگي ميان پورتفوليوي پروژه يريتمد

پس از جمع  . بهبود مستمر پورتفوليو-10 ،مالي پورتفوليو
ليكرت  ايينهگز 5وري اطالعات اين بخش كه مطابق طيف آ

ها را به صورت است پاسخ »دبسيار زيا«تا »بسيار كم «از 
و سپس ميانگين پاسخ تمام  كنيمينگاشت م 1فاصله تا 

سؤاالت محاسبه شده و با ميانگين نمرات تصويب هر مرحله 
مقايسه  Bert De Reyckاز مدل مديريت پورتفوليوي 

در  IT يهاكرده و سپس سطح مديريت پورتفوليوي پروژه
  مي گردد. مورد نظر مشخصسازمان 
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بررسي يك رابطه مثبت ميان سطح مديريت . 3بخش 
  . پورتفوليوي پروژه و اثربخشي سازمان

يك رابطه منفي ميان سطح مديريت بررسي . 4بخش 
  . پورتفوليوي پروژه و مشكالت سازمان

چالش اصلي كه سازمان در اجراي مديريت . 5بخش 
  .كنديل مواست سها مواجه اپورتفوليوي پروژه با آن

 و Bert De Reyck كه مفهومي مدل از حاضر پژوهش در
 از مدل اين.شودمي استفاده است شده داده توسعه همكارانش

 تصويب كلي نمره مرحله هر كه است شده تشكيل مرحله سه
 حول شده متمركز مدل اين. داراست را خود به مربوط

 مرحله هر دهيسازمان در را تأثير ترينبزرگ كه عناصري
 و اندمواجه آن با حاضر حال در مديران كه مسائلي دارند،
 مديريت فرآيندهاي اجراي در هاسازمان كه هاييچالش

 اجرايي مدل اين. اندمواجه با آن  IT هايپروژه پورتفوليوي
 نشان داده شده عبارت 1كه در شكل  PPM ايمرحله سه

 :از است

  )63/1(نمره تصويب : : فهرست موجودي پورتفوليو1مرحله
  شوديزير انجام م PPMدر اين مرحله، فرآيندهاي  
  هاوجود يك ديد مركزي نسبت به پروژه -1 
  .خطرپذيريتحليل مالي و ارزيابي  -2
  .منابع و تحليل آن يتمديريت محدود -3
  افزايش پاسخگويي مديران پروژه در مقابل نتايج  -4

 )58/2ويب :(نمره تص يو: اداره پورتفول2 مرحله
 زير بايد اتخاذ شود: PPMدر اين مرحله، فرآيندهاي  
  بندي پروژه.بندي و طبقهدسته -1
  ارزيابي تأثير مشتري از نتايج پورتفوليوي پروژه -2

  )52/3 سازي پورتفوليو (نمره تصويب:: بهينه3مرحله 
  زير بايد اتخاذ شود: PPMدر اين مرحله، فرآيندهاي  
  وي پروژهتشكيل پورتفولي -1
  ارزش مالي پورتفوليو. يارزياب -2
  مديريت وابستگي متقابل پروژه.  -3
  رديابي مزاياي پورتفوليوي پروژه -4

  
  Bert De Reyckپروژه  يويپورتفول تيريمد يمدل مفهوم :1شكل 

  

 پژوهش، نيا هاينامهاز اعتبار پرسش نانيبه منظور اطم
راهنما و  دياسات ارير اختد ه،يشده اول نيتدو هاينامهپرسش

ها، اصالحات الزم مشاور قرار گرفت و پس از اخذ نظرات آن
. براي محاسبه ديگرد نيتدو يينامه نهاصورت گرفته و پرسش

شد و سپس  عيتوز رنف 15 نينامه بآلفاي كرونباخ ابتدا پرسش
، ميزان ضريب اعتماد با SPSSافزار آماري با استفاده از نرم

نامه پرسش يمحاسبه شد كه برا Alpha Cronbach روش

اطالعات مقدار  يفناور يهاپروژه يويپورتفول تيريمد يبررس
از جدول  ،هاافتهي فيدرصد بدست آمد. به منظور توص 82

. ضمن دياستفاده گرد يالهيم ينمودارها نيو همچن يفراوان
 يمركز يهاها از شاخصبهتر داده فيبه منظور توص نكهيا

 يپراكندگ يهاشاخص نيو مد و همچن انهيم ،نيانگيم رينظ
با  تينها در بهره گرفته شد. انسيوار ارويانحراف مع رينظ

 تيوضع نييپژوهش، تع نيا يهدف اصل نكهيتوجه به ا
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اطالعات در دانشگاه  يفناور يهاپروژه يويپورتفول تيريمد
 نيا يلذا به منظور بررس باشد،ياصفهان م يعلوم پزشك
و سپس  ليتحل SPSSها با نرم افزار پرسشنامه جيتاموضوع ن

نمرات  نيانگيپاسخ تمام سؤاالت محاسبه شده و با م نيانگيم
 Bert De يويپورتفول تيريهر مرحله از مدل مد بيتصو

Reyck يويپورتفول تيريكرده و سپس سطح مد سهيمقا 
سپس  .گردديدر سازمان مورد نظر مشخص م IT يهاپروژه

و سطح  ويپورتفول تيريمد انيرابطه مثبت م نييتع يبرا
و  ويلپورتفو تيريمد انيم يسو و رابطه منف كياز  ياثربخش

و سطح  استفاده شد Tاز آزمون  گريد يمشكالت از سو
 يچالش اصل زين تيدر نها نظر گرفته شد. در 05/0معناداري 

  .ديمشخص گرد ويپورتفول تيريمد
  

  هايافته
 17سال بوده و  03/37±42/8ها نمي باشند؛ ميانگين سن آ

درصد) مجرد  37( نفر10ها متأهل و درصد) از آن 63( نفر
باشند، همچنين اكثريت كاركنان داراي مدرك كارشناسي مي

درصد) و كمترين فراواني مربوط به 8/51نفر ( 14با فراواني 
  درصد) بوده است. 7/3نفر ( 1تحصيالت دكترا با فراواني 

، هاي مديريت پورتفوليوي پروژهمؤلفهنگين تعيين ميزان ميا
داراي  64/2با ميانگين » ديد متمركز«نشان داد كه مولفه 

توجه به اينكه اين ميانگين  بابيشترين ميانگين بوده كه 
توان گفت كه در كل از شود پس ميسنجيده مي 4نسبت به 
در اداره فناوري اطالعات دانشگاه علوم  دهندگان،نظر پاسخ

ها ي اصفهان يك ديد كامال مركزي نسبت به پروژهپزشك
با » ارزيابي ارزش مالي پروتفوليو«و مولفه  داشتهوجود 

در كمترين مقدار ميانگين را داشته كه در واقع  90/1ميانگين 
در حد  دهندگان ارزيابي ارزش مالي پورتفوليوكل از نظر پاسخ
  ).1 (جدول شودمتوسط انجام مي

بر  پورتفوليوي پروژههاي مديريت فهتحليل توصيفي مول
 Bert Deاساس سه مرحله سازماندهي شده ي مدل 

Reyck فهرست موجودي «يعني  اولمرحله  نشان داد كه
يعني دوم  مرحله، 45/2±81/0ميانگين داراي  »پورتفوليو

سوم مرحله و  02/2±69/0ميانگين داراي  »اداره پورتفوليو«
 87/1±74/0ميانگين داراي  »بهينه سازي پورتفوليو«يعني 

باشند. به عبارت ديگر با توجه به مقادير مربوط به ميانگين مي
توان گفت سازمان مورد ها به صورت توصيفي ميمؤلفه

هاي مديريت پورتفوليوي پروژه اول و دوممطالعه مرحله 
و مرحله سوم را در حد متوسط فناوري اطالعات را به خوبي 

راين ميانگين مرحله اول از مرحله دوم و اجرا نموده است و بناب
دوم  مرحله سوم بيشتر بوده و به همين منوال ميانگين مرحله

بندي مراحل باشد؛ بنابراين طبق دستهاز مرحله سوم بيشتر مي
را تأييد كرده  Bert De Reyckنتايج ترتيب مراحل مدل 

  است.
هاي پورتفوليوي پروژههمچنين براي تعيين سطح مديريت 

ناوري اطالعات، فراي نتايج هر مرحله به صورت مجزا، ف
ها نشان داد ميانگين كل تحليل كلي از تمامي شاخص

) 11/2-44/2درصد (95با فاصله اطمينان 28/2ها شاخص
باشد كه در مقايسه با ميانگين نمرات تصويب مراحل مدل مي

Bert De Reyckاول را سپري كرده  توان گفت مرحله، مي
توان داي مرحله دوم واقع شده است؛ به بيان ديگر ميو در ابت

از مدل را  اولنتيجه گرفت كه سازمان مورد پژوهش مرحله 
مدل فوق قرار  دومدر حد بسيار عالي اجرا كرده و در مرحله 

  ).2(جدول داشته است
بررسي تاثير مديريت پورتفوليو بر سطح اثربخشي و مشكالت 

اثربخشي ه ميانگين سطح هاي سازماني نشان داد كپروژه
هاي خود نظير در هر يك از شاخصهاي سازمان پروژه

ها و ها، سرعت انجام پروژهرضايت كاركنان از عملكرد پروژه«
، در حد مديريت پورتفوليو ، تحت»هاكاهش هزينه پروژه

بوده  75/2مطلوب بوده و ميانگين آن ها بيش از 
ثربخشي ) به بيان ديگر سطح ا>05/0P-Valueاست(
هاي سازمان تحت مديريت پورتفوليو عالي بوده است پروژه

، بيشترين ميانگين را »سرعت انجام پروژه«كه در شاخص 
توان سرعت داشته و در واقع تحت يك مديريت پورتفوليو مي

 انجام پروژه را نيز افزود و بنابراين رابطه اين دو متغير بر
نگين سطح يكديگر مثبت است. همچنين در بررسي ميا

هاي خود هاي سازمان در هر يك از شاخصمشكالت پروژه
، منابع ، محدوديتهااهداف پروژه يانتناقص م «نظير 
» پروژه خطرپذيري يير، وجودكاركنان در برابر تغ مقاومت

 75/2تحت مديريت پورتفوليو نشان داد كه ميانگين بيش از 
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منفي  ) و لذا سطح مشكالت در رابطه>05/0P-Valueبوده(
با مديريت پورتفوليو بوده و در واقع هر چه سطح مديريت 

هاي سازماني تر باشد بر مشكالت پروژهپورتفوليو ضعيف
ها با مشكالت بيشتري روبرو افزوده شده و در اجراي آن

تعيين چالش و در نهايت  ).1 و نمودار 3(جدول خواهند بود
نشان داد  هاجراي مديريت پورتفوليوي پروژ اصلي سازمان در

مشخص در  راهبردز نظر كارشناسان اين سازمان فقدان ا
درصد به عنوان چالش اصلي و فقدان  96/62درجه اول با 

در صد در درجه دوم و دامنه تغييرات  33/33با   ITدانش 
سوم الويت و فقدان  درصد در در جه 63/29زياد با 
 درچهارم و  درصد در درجه 52/18هاي مرتبط با آموزش
  داشت.پنجم قرار  درصد در درجه11/11عملكرد كاركنان با  نهايت

 

  

  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ITواحد در كاركنان  مديريت پورتفوليوي پروژههاي : آمار توصيفي مولفه1جدول

 درصد95فاصله اطمينان   ميانگين±انحراف استاندارد  مولفه ها

 باال حد  حد پايين
 95/2 34/2 64/2±81/0 ديد متمركز

 30/2 76/1 03/2±69/0 مديريت محدوديت منابع

 86/2 29/2 57/2±74/0 تجزيه و تحليل ريسك

 35/2 91/1 13/2±56/0 افزايش پاسخگويي مديران پروژه

 34/2 85/1 10/2±62/0 دسته بندي و طبقه بندي پروژه

 33/2 85/1 09/2±61/0 ارزيابي تأثير مشتري از نتايج

 17/2 68/1 93/1±63/0 يوي پروژهتشكيل پورتفول

 23/2 56/1 90/1±84/0 ارزيابي ارزش مالي پورتفوليو

 25/2 58/1 91/1±84/0 مديريت وابستگي متقابل پروژه

 67/1 24/2 95/1±72/0 رديابي مزاياي پروژه
  

  Bert De Reyckمتوسط نمرات تصويب مراحل مدريريت پورتفوليوي مدل : 2جدول
  بازه نمرات تصويب تصويبمتوسط نمره مراحل
 )00/1 10/2(  63/1 1مرحله 

 )05/310/2( 58/2 2مرحله

 )05/3      4( 52/3 3مرحله 

  
  پروژه  مديريت پورتفوليوسطح اثربخشي و مشكالت پروژه هاي سازمان تحت هاي تحليل شاخص: 3جدول

  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ITواحد در كاركنان 
  Value-P*  ميانگين±اف استانداردانحر شاخص متغير

  سطح اثربخشي پروژه
 000/0 66/0±26/3 رضايت كاركنان از عملكرد پروژه ها

 000/0 57/0±51/3 سرعت انجام پروژه ها

 000/0  75/0±28/3 كاهش هزينه پروژه ها

 مشكالت پروژه ها

 000/0 74/0±06/3 هاتناقص ميان اهداف پروژه

 000/0  65/0±20/3 محدوديت منابع

 000/0 77/0±05/3 مقاومت كاركنان در برابر تغيير

 000/0 59/0±33/3 پروژهخطرپذيريوجود
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  پروژه  مديريت پورتفوليوسطح اثربخشي و مشكالت پروژه هاي سازمان تحت هاي شاخص: نمودار ميله اي ميانگين 1نمودار

  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك ITواحد در كاركنان 

  

  بحث
 تصميمات و فرآيندها از ايمجموعه پورتفوليو، مديريت

 تعادل ايجاد امكان يكديگر با كه است هماهنگ راهبردي

 فراهم را معمول كسب وكار و سازماني تغييرات بين اثربخش

 نشان را انجام براي شده انتخاب كار پورتفوليو .آورندمي

  .شود انجام بايد كاري كه الزاماً نه دهدمي
 نباشد، همسو مربوطه سازمان راهبرد با پورتفوليو اياجز اگر

 بر بايد كار اين چرا بپرسدكه تواندمي بطور منطقي سازمان

 پورتفوليو مديريت كه دهدمي نشان شود. تجربه گرفته عهده

 كليه در گذاريسرمايه براي دارد كه اثربخشي بيشتر زماني

 كار و بكس تغيير يكجا شامل صورت به هاطرح و هاپروژه

 بهبود همچنين و توانمندساز هايمحرك و زيرساخت داخلي،

  .)7( شود گرفته بكار مشتري به خدمات و محصوالت
ها با اصول توجه به راهبردهاي اصلي پروژه و تنظيم آن

ها توجه به ساختار مديريت منابع انساني و اجراي به موقع آن
و طراحي و  سازماني كه انجام پروژه را به عهده گرفته است

ه روندهاي موثر منابع انساني براي كارمند گرفتن، آموزش يارا
الزم  هاييتايجاد ظرفو و غيره مديريت، مشاركت كاركنان 

هاي فناوري اطالعات با رعايت براي تغيير و تبديل در پروژه

 است. سازمانهااصول فرهنگ سازمان از ديگر عوامل موفقيت 

اپني انجام شد دريافتند كه ژ يهادر پژوهشي كه در بانك
مديريت  براي به دست آوردن حداكثر منافع در زمينه

 هايييبايد توانافناوري اطالعات  هايپورتفوليوي پروژه
شان را به طور كارآمدتري آوري اطالعات و منابع انسانيفن

در تحقيق حاضر نيز فقدان دانش فناوري ). 8مديريت كنند (
اجراي مديريت لي در زمينه به عنوان دومين چالش اص

  در بين كاركنان تعيين شده است. پورتفوليوي پروژه
 در» پروژه پورتفوليوي مديريت وضعيت« عنوان با تحقيقي در

  :)9( است شده بيان زير صورت به كاربرد موارد 2013 سال
  درصد 75 –رديابي سبد پروژه (نظارت بر عملكرد)  .1
  درصد 68 –حكومت و نظارت بر پورتفوليو  .2
ريزي پورتفوليو (از جمله تخصيص منابع و برنامه .3

  درصد 66 -ريزي) برنامه
 -. تحليل پورتفوليو (از جمله انتخاب و اولويت بندي پروژه) 4

  درصد 65
  درصد 61 -روند اجراي مديريت پورتفوليو  .5

در پژوهش حاضر نيز موارد كاربرد مديريت پورتفوليوي پروژه 
  عبارتند از:
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تحليل  ،(نظارت بر عملكردفهرست موجودي پورتفوليو  -1
  )مالي و ...

  بندي پروژه)(از جمله انتخاب و اولويت اداره پورتفوليو -2
رديابي اجرا و مزاياي (از جمله  سازي پورتفوليوبهينه -3

  )پروژه
جمله عوامل موثر در موفقيت مديريت سبد پروژه از نظر  از

  :)10( اند ازاشكذري عبارت
  ريسك جمعي پايين تر براي سازمان؛ -
  سازمان ؛ هاييسامان دهي بهتر سرمايه گذار -
  مديريت عملكرد بهتر در سطح كل سازمان؛ -
  درك جامع از وضعيت عملكرد سازمان -

كه اين نتايج به موارد به دست آمده از تحقيق حاضر مطابقت 
  دارد.

كه منجر پروژه است  يريتعامل تعيين موفقيت مد يهماهنگ
مشكل اين  به انطباق با نقشه راه و استقرار با كيفيت است.

است كه پس از آن براي موفقيت هماهنگي پروژه در داخل و 
  ).11( ها در يك ماتريس سازمان استبين پروژه

مختلفي را براي  يهاها و مدلكارشناسان و محققان روش
از  .ادنده ديتعيين سطح مديريت پورتفوليو در يك سازمان ارا

اي مدرس يزدي ميان محققان داخلي به مدل سه مرحله
 Berinatoسطحي  5پرداخته و سپس به بررسي مدل 

  پردازيم:مي
نوع مديريت را  ينا خورشيدي 1384مدرس يزدي در سال  *

  :)12( دانديم بخش مشتمل بر سه
  تمركز بر مديريت تجاري .الف
  )تمركز بر مديريت منابع (مديريت عمومي .ب
  تمركز بر مديريت پروژه  .ج

  تمركز بر مديريت تجاري -الف
ها منطبق در اين مديريت بايد مطمئن بود كه تمام پروژه -1

در صورتي كه بر اساس  بر استراتژي سازماني است و
  .استراتژي نباشد بايد آنرا رد كرد

  .ها بايد لحاظ شودگذاري در اجرا وانجا م پروژهاولويت -2
 .ت آمده در سازمان افزايش يابدارزش بدس -3

 .بيشترين برگشت سرمايه را دارا باشد -4

 .درآمد داشته باشد رشد عايدات و -5

كسب درجه مطلوبيت در  هاي مشتريان وخواسته -6
 .هاي جديد در نظر گرفته شودتجارت

  .يابدپتانسيل سازمان افزايش مي -7
 تمركز بر مديريت منابع (مديريت عمومي) -ب

اين مديريت بايد منابع را در كل سازمان بررسي نمود در 
  .وضعيت ريسك هاي پروژه را برآورد نمود

 Mapوضعيت منابع در دست فعلي را به صورت ترسيم  -1
  .داشته باشد

بر اساس  وضعيت منابع مورد نياز در آينده را بداند و -2
  .ها تقاضاي منابع جديد را درك كندپروژه

  .آينده را بداند فعلي ونيازهاي آموزشي  -3
رها كردن منابع را  عكس العمل سريع براي جذب منابع و -4

  .به صورت فرموله بدست آورد
بطور موثري درك صحيح از جابجايي منابع كليدي بر  -5

بتواند اعمال  هاي با اولويت باال داشته باشد واساس پروژه
  نمايد.

  .نمايديعني پروژه درست با منابع درست را بكارگيري 
تشخيص، تحليل، پاسخ، رديابي و كنترل ريسك سبد  -6

  .گيرد بكار ها را بايد بداند وپروژه
تعارضات براي منابع هزينه بر وكمياب را  حل مشكالت و -7

  .بررسي نمايد
  تمركز بر مديريت پروژه -ج 

ها را بازبيني نمود، ارزيابي برنامه را در اين مديريت بايد پروژه
  .ها نباشدا زياده روي يا تالقي در برنامهانجام داد ت

ايجاد مكانيزم انضباط در پشتيباني از مديريت سبد  -1
   .هاپروژه

ها ارزيابي برنامه ها وارتباط منظم وكارا بر مديران پروژه -2
  .باشد

  .هابرنامه ها واطمينان از نزديكي به موفقيت تحويل پروژه -3

 .مقابل نتايج كليديها در كنترل پيشرفت پروژه -4

 .يابدكيفيت افزايش مي -5
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اگر كيفيت مهم است بايد كنترل داشت واگر كنترل داشته 
 .ها داشتباشيم بايد مديريت سبد پروژه

 ها ودرصورت پذيرفتن غلط يك پروژه با انتخاب روش
  .نمايدتصميماتي پروژه راتصحيح يا واگذار مي

*Berinato   ذ مديريت سطح اتخا 5معتقد است كه
  ):13( پورتفوليو از ساده به پيچيده عبارت است از

  ها در يك پايگاه داده.. قرار دادن تمام پروژه1
  ها در پايگاه داده.. اولويت پروژه2
ها به دو يا سه بودجه بر اساس نوع . تقسيم پروژه3

  گذاريسرمايه
  (انبار). . خودكار كردن مخزن4
 ي مدرن.. عملي كردن تئوري پورتفوليو5 

با اين حال، با توجه به اعتقاد همين نويسنده، هر سطح 
  تواند منافعي داشته باشدمي

، به عنوان مثال، بررسي پروژه امكان افزونگي لكه 1در سطح 
  دهد.را مي

بندي اجازه بهبود در روابط بين رهبران اولويت ،2در سطح 
 دهد درست ازكسب و كار و افراد فناوري اطالعات را مي

ها به عنوان سرمايه گذاري با ارزش اقتصادي زماني كه پروژه
  شود.ديده مي

 هاها بر اساس نوع، سازمان، با جداسازي پروژه3در سطح 
تر از معيارها را متناسب با هر نوع اي مناسبتوانند مجموعهمي

بندي و گيرند، تسهيل اولويت گذاري بكاردرخواست سرمايه
  شند.انتخاب روند داشته با

، يكي از مزاياي اصلي اين است كه مطمئنيم 4در سطح 
زماني كه الزم است اطالعات به روز شود بدون صرف وقت 

  شود.بيش از حد توسط افراد اين كار انجام مي
  تعادل بهتر بين ريسك وپاداش داريم. 5در نهايت، سطح  

آيد مهمترين نكته در همانگونه كه از موارد فوق بر مي
هاي سازمان اين است كه اين نوع ورتفوليوي پروژهمديريت پ

توان به طور مديريت مشتمل بر چندين مرحله است و نمي
قطع اظهار نمود كه يك سازمان از ابتدا مديريت پورتفوليوي 

بلكه اين موضوع داراي  پروژه را به خوبي اجرا نموده است،

يت ها در اتخاذ روش مديرسازمانمراحلي است و به طور كلي 
، حتي زماني كه سازمان باشنديم پورتفوليو در مراحل مختلف

روش مديريت پورتفوليو را به صراحت و به طور رسمي انجام 
اين نتايج از مدل مفهومي مورد  گزينند.يآن را برم ،دهندينم

تفاوتي كه  استفاده در اين پژوهش هم قابل استخراج است.
ه شده يهاي اراير مدلمدل مورد استفاده در اين پژوهش با سا

توسط محققان دارد در اين است كه اين مدل كامال قابل اجرا 
توان به صورت نامه موجود مياست و با استفاده از پرسش

عملياتي و نه فقط به صورت تيوري وضعيت مديريت سبد 
 هاي فناوري اطالعات در يك سازمان را سنجيد.پروژه

  

  گيرينتيجه
ت آمده از اين پژوهش نشان داد بطور كلي نتايج به دس

هاي فناوري اطالعات بررسي سطح مديريت پورتفوليوي پروژه
مرحله  3در كه  Bert De Reyckبه شرح مدل مفهومي 
وضعيت مديريت ؛ نشان داد كه سازماندهي شده است

هاي فناوري اطالعات اداره فناوري پورتفوليوي پروژه
كي اصفهان در سطح اطالعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزش

توان نتيجه گرفت كه سازمان قرار داشته؛ به بيان ديگر مي 2
از مدل را در حد بسيار عالي اجرا  اولمورد پژوهش مرحله 

داشته است. همچنين مدل فوق قرار  دومكرده و در مرحله 
هاي فناوري اطالعات بر سطح مديريت پورتفوليوي پروژه

تاثير مثبت داشته؛ در واقع هاي سازمان سطح اثربخشي پروژه
توان بر سطح تحت يك مديريت پورتفوليوي مناسب مي

ها افزود و نهايتاَ بررسي سطح مشكالت اثربخشي پروژه
هاي سازمان تحت مديريت پورتفوليو نشان داد كه هر پروژه

تر باشد بر مشكالت چه سطح مديريت پورتفوليو ضعيف
ها مشكالت اي آنهاي سازماني افزوده شده و اجرپروژه

  بيشتري را در بر خواهد داشت.
  

  پيشنهادها
 قرار ما روي پيش را جديدي مسير علمي، پژوهش هر انجام
 در. باشدمي آتي تحقيقات انجام مستلزم خود اين كه دهدمي

 موضوع راستاي در مواردي نيز حاضر پژوهش انجام ضمن
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  .شودمي رهاشا آن به كه كرد خطور نگارنده ذهن به نامهپايان
 ساده گرفته شده در پژوهش حاضر، مدلي مدل مفهومي بكار - 1

 فناوري هايپروژه پورتفوليوي مديريت مورد در جامع حالدرعين
 مرحله هر و شده تشكيل مرحله سه از مدل اين. است اطالعات

 محور پروژه سازمان هر كه داراست را خود به مربوط هايمؤلفه
IT مديريت نحوه از برآوردي و سازد پياده را مدل اين تواندمي 

 بندي فاز مدل اين اجراي با. يابد دست خود سازمان در هاپروژه
 خود سازمان هايپروژه اثربخشي وضعيت توانندمي هاسازمان شده
 ترتيب بدين و دريابند را هاپروژه مشكالت دليل و بسنجند را

 به پرداختن جاي هب و كرده بهينه را خود سازمان وضعيت توانندمي
 استراتژيك و كلي اهداف دنبال به مدت كوتاه و موضعي اهداف
  .باشند

به درك بهتري از نوع نگرش  توانميبا استفاده از اين مدل  - 2
 اينكهفناوري اطالعات دست يافت.  هايپروژهسازمان نسبت به 

 كدام هرمنفرد و مجزا كه  هايپروژهعنوان  به هاپروژهسازمان به 
ها به عنوان و يا برعكس به آن نگردميدف خاصي دارند ه

سازمان و  هايهزينهها كاهش كه هدف آن هاپروژهاز  ايمجموعه
اهداف استراتژيك سازمان  برآوردنو  هاپروژهافزايش سرعت انجام 

ابت كرديم هر چه سطح مديريت ثكه  آنجا ازو  نگردمياست 
 اثربخشييك سو سطح  ازپورتفوليو در سازمان بيشتر باشد 

 هاپروژهسازمان بيشتر و از سوي ديگر سطح مشكالت  هايپروژه
نه تنها سازمان بايستي به دنبال شناسايي و درك  لذا ،كمتر است

 باشدهاي آن مؤلفه كارگيريبهعوامل موثر در مديريت پورتفوليو 
در سازمان افزايش  را هامؤلفهبلكه بايستي شدت استفاده از اين 

  هد.د
 و اتوماسيون زمينه در IT توسعه و پيشرفت سرعت به توجه با - 3

 به توجه با و اطالعات فناوري هايپروژه افزايش كاغذ و حذف
 وب تحت سمت به اطالعات فناوري هايپروژه اكثر امروزه اينكه
 بر در هم را زيادي هايهزينه و رودمي پيش شدن شبكه و شدن
 در دريچ برت پورتفوليوي ديريتم مدل رسدمي نظر به دارد،

 از تري كلي نتايج و شود اجرا هم كشور ديگر سازمان چندين
 در مجزا صورت به مؤلفه هر تأثير و آيد به دست مدل اين اجراي

.آيد به دست هاپروژه مشكالت و اثربخشي

 ساير براي و شده سازي بومي مدل اين اينكه ديگر پيشنهاد - 4
 هايشاخص گرفتن نظر در با  ITغير محور پروژه هايسازمان
  .گردد پياده خود به مربوط

و  پروژه مديريت متخصصان همكاري با رسدمي نظر به- 5
 ترايحرفه و تربهينه را فوق مدل بتوان ITمديريت متخصصان

 توانبدين ترتيب مي .يافت دست آن از تريتخصصي نتايج و نمود
و مدل تعميم يافته  مفهومي پژوهش حاضر را گسترش داده مدل

  حاصل را اجرايي نمود.
  

  هامحدوديت
 برخي. باشد محدوديت بدون كه داد انجام توانمي را تحقيقي كمتر

 هاآن با پژوهش انجام پژوهشگران در كه هامحدوديت و موانع از
  :از بودند عبارت شدند مواجه

 فناوري هايپروژه پورتفوليوي مديريت بررسي آنجايي كه از - ١
به صورت مطرح شده در  فهم و قابل و ساده شكلي به عاتطالا

 پژوهش موضوع و بوده نوين كامالً ايمقوله ايران در اين پژوهش
 واضح بنابراين است، شده انجام كشور در بار نخستين براي حاضر
 اين متخصصين و منابع كمبود قبيل از بسياري مشكالت كه است
 پورتفوليوي مديريت بعادا از افراد آگاهي عدم همچنين و حوزه
 ساخته دشوار را پژوهش فرآيند انجام طالعات،ا فناوري هايپروژه
  .بود
 به نسبت شوندگانپرسش از برخي كامل چندان نه ادراك - ٢

 ها،آن بودن واضح عليرغم پرسشنامه در مندرج هايگزاره و مفاهيم
 تالش افراد برخي براي لذا. بود پژوهش اين ديگر مشكالت از

 حضوري جلسه و شفاهي راهنمايي با همراه هاپاسخ دريافت يدگرد
  .شود فراهم

 زمان و پاسخگويان بر حاكم رواني و روحي حاالت دانيممي - ٣
 هايگزاره و سؤاالت از يك هر به پاسخگويي براي شده صرف

 باشد؛ داشته هاپاسخ كيفيت بر احتمالي تأثير تواندمي پژوهش،
 به نامهپرسش آنجايي كه از ها،دوديتمح اين رفع براي بنابراين

 را پاسخ در راحتي زيادي حد تا گرددنمي ثبت پاسخگو شخص نام
 فارغ كند حس پاسخگو كرديم سعي ديگر جانبي از و نموده فراهم

  .دارد اختيار در را الزم زمان پاسخگويي براي زياد، يا كوتاه زماني از
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Abstract  
Introduction: Growing influence of the project as a way to organize things in many organizations require 
effective management of multiple projects. . Due to the complexity of IT projects in organizations due to 
resource constraints especially if you have multiple projects, the necessity and use of project portfolio 
management in achieving project objectives in recent years much attention has been. In this research, 
portfolio management of IT projects in Isfahan University of Medical Sciences IT Project Portfolio 
Management at University level, based on a three-step model Bert De Reyck (1 - Inventory Portfolio 2- 
Portfolio Optimization 3 - Managing portfolio) were investigated. 
Methods: the present study according to the aim is applied and according to the method of data collection 
is descriptive - survey Subset of Athletics -. Validity has been confirmed by a number of experts and 
professors and reliability using Alpha Cronbach coefficient was calculated to 82 Percent. Statistical 
Society, University ICT All employees that have been done in 1392 AP and to analyze the results of 
descriptive statistics - mean and standard deviation and - Univariate t-test and a significance level of 0/05 
to SPSS 18 software is used. 
Results: Descriptive analysis of the components of project portfolio management based on the three 
organized model Bert De Reyck indicated that the first phase had a mean 2/45 ±0/81, the second stage has 
a mean of 2/02 ± 0/69 and The third phase has a mean of 1/87 ± 0/74 respectively. Effects of portfolio 
management on the effectiveness indicate that the average effectiveness of projects in each of their indices 
optimal level and average has been over the 2/75. (P-Value<0/05) And therefore effectiveness is in 
Positive relation to portfolio management. The mean level of problems in each of its projects under 
portfolio management indicated that average was more than 2/75. (P-Value<0/05) And therefore problems 
are in negative relation to portfolio management. 
Conclusion: University study showed that the level of IT project management is in the second stage of 
Bert De Reyck model. Also Under one Project Portfolio Management can add on the effectiveness of 
projects and finally a review of the problems of portfolio management project portfolio management 
indicated that the level is lower than are added to the institutional project problems. 
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