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چكيده
يكي از مسائل مهم در مبحث مديريت پروژه ،انتخاب سبد بهينه پروژه است .مسئلة انتخاب پروژه
و فعاليتهاي وابسته به آن ،يكي از فعاليتهاي مهم در بسياري از سازمانها ،به ويژه شركتهاي
پيمانكاري و شركتهاي پروژه محور عمراني ميباشد .مسئله انتخاب پروژه ،يك فعاليت دورهاي
براي انتخاب يك پورتفوليوي مناسب از ميان پروژههاي پيشنهادي يا پروژههاي در حال اجراي
سازماني ميباشد كه اهداف سازماني را به شيوهاي مطلوب و بدون صرف منابع اضافي و يا ناديده
گرفتن ساير محدوديتها برآورده ميسازد .در انتخاب سبد پروژه ،اساسيترين موضوعي كه مطرح
مي شود اين است كه سبد بايد حاوي چه پروژههايي باشد .هر چه انتخاب پروژههاي سبد اصلح باشد،
تحقق مأموريتهاي سازمان محتملتر خواهد بود .در انتخاب اين تركيب تشخيص فرصتها ،ارزيابي
ميزان همسويي پروژه با اهداف و ساختار سازمان و تحليل هزينه ،سود و ريسكهاي پروژه بسيار حائز
اهميت است.
در اين تحقيق از يك رويكرد تلفيقي كمي و كيفي براي انتخاب سبد بهينه پروژه استفاده ميشود.
بدين صورت كه ابتدا با استفاده از تكنيك  DEMATELشاخصهاي مؤثر انتخاب شده و سپس به
كمك روش تحليل پوششي دادهها و شاخصهاي شناسايي شده در قسمت قبل ،كارايي پروژهها
مشخص و رتبه بندي پروژهها انجام ميشود.
واژگان كليدي :انتخاب سبد بهينه پروژه ،تحليل پوششي دادهها ،تكنيك .DEMATEL
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مقدمه
در سازمانهاي پروژهاي محور وجود طرحهاي متعدد در بدنة سازمان باعث شده
است تا از لحاظ ساختار و روشها و سيستمهاي كاري تغيير و تحوالت گوناگوني به
وجود آيد .اين اجتماع پروژهها باعث ميشود تا براي مديريت و رهبري پروژه شرايط
خاصي بر سازمانها و مديران پروژه تحميل شود .از اين رو بهمنظور استفاده مطلوب از
فرصتها و داراييهاي سازمان و كنترل پيشرفت پروژههاي سازمان الزم است با
استقرار يك مديريت جامع و چند بعدي كليه پروژههاي سازمان با صحت و سالمت و
با توجيههاي مناسب اقتصادي ،فني و اجتماعي به انجام رسد]5[ .
مديريت سبد پروژه رويكردي برگرفته از دانش مديريت پروژه ميباشد و يكي از
آخرين روشهايي است كه در مديريت پروژهها استفاده ميگردد .با اين مضمون كه
در اين سيستم ،مديريت بر تركيبي از پروژهها با اهداف و شرايط خاص ميباشد و
سطح باالتري از مديريت پروژه در سازمانها تلقي ميشود .در اين نظام مديريتي هدف
اصلي طراحي و اجراي پروژههايي است كه بتوانند در نهايت دستيابي سازمان پروژه را
به هدف استراتژيك خود تسهيل كند .گزينش پروژههاي مناسب ،تخصيص صحيح
منابع محدود سازمان ،تحقق تأكيدات بيانيه استراتژيك ،هماهنگي و همافزايي در
مجموعه سبد پروژههاي سازمان و تامين سالمت روابط سازماني مديران پروژه از جمله
مهمترين مباني نظري تشكيل دهنده اين سيستم ميباشد .بهطور كلي برخورداري از
رويكرد مديريت سبد پروژه منافع و نتايج زير را براي سازمان به همراه ميآورد]31[ .
 ارزش جمعي باالتر براي سبد پروژههاي سازمان؛
 ريسك جمعي پايينتر براي سازمان؛
 سامان دهي سرمايه گذاريهاي سازمان (بهره وري سرمايه)؛
 تاثيرات سازماني بيشتر با حجم سرمايه گذاري كمتر؛
 تصحيح و مديريت عملكرد بهتر در سطح كل سازمان؛
 درك جامع از وضعيت عملكرد سازمان؛
 تضمين حسن همجواري بين پروژههاي سازمان.
مديريت سبد پروژه به شركتهاي پروژه محور كمك ميكند تا با استفاده از برخي
مدلها و چهارچوبها به انتخاب بهترين گزينه اقدام نمايند .برخي از مدلها و
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چهارچوبها عبارتند از چهارچوب پيشنهادي انگلند و گراهام ،چهارچوب پيشنهادي
قاسم زاده و آرچر ،چهارچوب پيشنهادي كوپر ،چهارچوبهاي مورد استفاده در IT
نظريهپردازان و صاحب نظران دانش مديريت پروژه هر يك با توجه به انگاشت
خود از مديريت پروژه و مباحث مربوطه تعاريف خاصي را از مديريت سبد پروژه ارائه
دادهاند كه به دو مورد آن اشاره ميشود:
الف) مديريت سبد پروژه به معناي توانايي در مديريت و نظارت مؤثر بر تضمين
موفقيت پروژههاي سازمان است به طوري كه تأكيدات بيانيه استراتژيك سازمان
برآورده شود.]02[ .
ب) مديريت سبد پروژه فرايند تصميم گيري پويايي را مهيا ميسازد كه ميتوان در آن
ارزشها را مورد سنجش قرار داد ،پروژههاي سازمان را اولويت بندي كرد و در نهايت
منابع محدود سازماني را براي دستيابي به اهداف كالن سازمان به درستي بين پروژهها
تخصيص داد [.]31
انتخاب پورتفوليوي پروژه نيز به عنوان يكي از فرايندهاي اصلي مديريت
پورتفوليوي پروژه ،يك فعاليت دورهاي براي انتخاب يك پورتفوليوي مناسب از ميان
پروژههاي پيشنهادي يا پروژههاي در حال اجراي سازماني ميباشد كه اهداف سازماني
را به شيوهاي مطلوب و بدون صرف منابع اضافي و يا ناديده گرفتن ساير محدوديتها
برآورده ميسازد [.]30

پيشينه تحقيق
در بررسي ادبيات موضوعي كه در خصوص انتخاب سبد پروژه وجود دارد به
روشها ي مختلف و متنوعي براي حل اين مشكل برمي خوريم كه هر يك به جنبهاي
خاص از اين مشكل توجه داشته اند .يكي از تأثيرگذارترين افراد در اين بحث،
ماركويتز 3ميباشد بهطوري كه نظرية ماركويتز در سال  3151و روش حداقل واريانس
يكي از قويترين نظريههاي موجود ميباشد]31[ .
در سال  3111شارپ و ويليام از يك برنامهريزي خطي در مسائل انتخاب پروژه
استفاده كردند.
1- Markowitz
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در سال  3111سوتيروف و كراستوا يك رويكرد براي مسائل انتخاب پروژه در
محيط غيرقطعي ارائه كردند .در مدل ارائه شده محدوديت منابع در نظر گرفته شد و
تابع هدف حداكثر بهرهوري منابع بود.شاخصهاي مورد بررسي عبارتند از 3 :ـ ميزان
تقاضا 0ـ تجزيه و تحليل تقاضا 1ـ توسعة تكنيكها و روشهاي جديد بود]03[ .
با بررسيهاي انجام شده مشاهده گرديد كه تعداد مقاالت كمي در ضمينه تركيب
انتخاب پروژه با مبحث تحليل پوششي دادهها وجود دارد .مدلهاي  3DEAدر ضمينة
انتخاب تكنولوژي و ارزيابي پروژههاي تحقيق و توسعه توسط ارال و همكاران در سال
 ،]31[ 3113خوجا در سال  ]31[ 3115و باكر در سال  ]8[3111پيشنهاد شد .آنها
اقدامات مربوط به ارزيابي را به عنوان وروديها و خروجيهاي مدل  DEAطبقهبندي
كرده و سپس با استفاده از امتيازات كارايي ،پروژهها را رتبهبندي كردند.
در سال  0221ايالت و همكاران از تركيب دو روش تحليل پوششي دادهها و
كارت امتياز متوازن در پروژه تحقيق و توسعه استفاده كردند .در روش حل ارائه شده
 0 BSCدر  DEAاز طريق يك ساختار سلسلهمراتبي گنجانده شده است [.]32
در سال  0221محمودزاده و همكاران با استفاده از 1 AHPو  TOPSIS 1و در محيط
فازي روش جديدي براي حل اين مسائل ارائه كردند .در مقاله اشاره شده بيشتر جنبه
مالي پروژهها در نظر گرفته شده است و براي هر پروژه چهار شاخص ارزش خالص
فعلي ،نرخ بازگشت سرمايه ،آناليز هزينه ـ سود و دوره بازپرداخت براي مقايسه آورده
شده است .در ابتدا با استفاده از روش  AHPوزن هر شاخص را به دست آورده و با
استفاده از روش  TOPSISپروژهها انتخاب ميشوند [.]35
در سال  0233رفيعي و كيانفر يك مدل غيرقطعي در مسائل انتخاب پروژه ارائه
كردند .در مقاله ارائه شده از برنامهريزي چند دورهاي احتمالي براي حل مسائل انتخاب
پروژه چند دورهاي استفاده شده است .برنامهريزي احتمالي چند مرحلهاي براي حل
برنامهريزي طوالني مدت در فضاي احتمالي استفاده ميشود .در ابتدا برنامهريزي خطي
چند مرحله اي به فرم رايج ارائه شده سپس سناريوهاي موجود را با استفاده از
الگوريتمهاي موجود كاهش داده و در نهايت با استفاده از مدل برنامهريزي رياضي و
1- Data Envelopment Analysis
2- Balanced scorecard
3- Analytic Hierarchy Process
4- Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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مفاهيم درخت سناريو مدل حل ميشود .دادههاي تصادفي مسئله ميتواند هزينه و
بودجه در دسترس و محدوديت اصلي محدوديت بودجه ميباشد]38[ .
در سال  0233ليو و وانگ يك مدل بهينهسازي با استفاده از الگوريتم 3 CPبراي
انتخاب و زمانبندي پروژه همراه با محدوديت منابع ارائه كردند .در مدل ارائه شده تابع
هدف حداكثر كردن مقدار سود حاصل از انتخاب پروژهها ميباشد همچنين دو سناريو
مختلف يكي بهينهسازي همراه با محدوديت بودجه و ديگري همراه با محدوديت منابع
مورد بررسي قرار گرفت.
البته افراد مختلف مسائل انتخاب پروژه را با روشهاي متفاوتي حل كردند كه در
جدول  3خالصه شده است:
جدول  .1روشهاي حل در سالهاي مختلف
سال

مولف

روش ارائه شده

8791

آكر و تيبجي

برنامه ريزي عدد صحيح صفر و يك

8778

كاراوي و اشميت

برنامهريزي پويا

8771

موخرجي و برا

برنامهريزي آرماني

8771

سانتانام و كيپاريسيس

برنامه ريزي غيرخطي صفرو يك همراه با برنامهريزي آرماني

4002

دورنر و همكاران

الگوريتم مورچگان

4009

محمود زاده و همكاران

 AHP , TOPSISدر محيط فازي

4009

هلوآني و همكاران

روش PROMETHEE-MD-2T

4007

قرباني و رباني

الگوربتم ژنتيك

4080

كارازو و همكاران

Scatter Search

تفاوت مهم اين تحقيق استفاده از تركيب دو روش  0DEMATELو  DEAدر
انتخاب سبد بهينه پروژهها و رتبه بندي آنها بر اساس كارايي پروژه (نسبت ورودي به
خروجي) است .اين رويكرد تلفيقي ،نسبت به رويكردهاي موجود در اين خصوص دو
مزيت دارد .اول آنكه با توجه به آنكه معموالً روش  DEMATELبر اساس نظر
سنجي از خبرگان (روش كيفي) بنا نهاده شده است و از طرف ديگر روش  DEAيك
روش كمي است .از اين رو ،تلفيق اين دو روش كمي و كيفي بسياري از نواقص
مدلهاي صرفاً كمي و صرفاً كيفي را ندارد و دوم آنكه با استفاده از تكنيك
1- Constraint Programing
2- Decision Making Trail and Evaluation Laboratory
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 EMATELشاخصهاي تاثيرگذار و اصلي را شناسايي ميگردد كه اين خود باعث
نتيجهگيري و تجزيه و تحليل دقيقتر در مدل تحليل پوششي دادهها ميشود.

روش تحقيق
تحقيق حاضر به لحاظ روش انجام تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است .روشهاي
جمعآوري اطالعات نيز تركيبي از روش ميداني (پرسشنامه و مصاحبه) و روش
كتابخانهاي است .مقياس سنجش متغيرهاي تحقيق در پرسشنامه طيف ليكرت 3خواهد
بود.
در اين تحقيق به منظور تعيين شاخصها از تكنيك  DEMATELاستفاده كرده و
شاخصهاي بهدست آمده در مرحلة قبل را به عنوان ورودي و خروجيهاي مدل تحليل
پوششي دادهها استفاده كرده و پروژهها را رتبهبندي ميكنيم.
تكنيك DEMATEL

تكنيك  DEMATELدر اواخر سال  3113ميالدي به طور عمده براي مسائل
پيچيده جهاني و استفاده از قضاوت خبرگان در زمينههاي علمي ،سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و رهبران عقيدتي و هنرمندان به كار گرفته شد .سه نوع مختلف از سؤاالت در
اين تكنيك به كار ميرود .سؤاالت مربوط به ويژگيها و شاخصهاي مؤثر از يك
مسئله مفروض ،سؤاالت مربوط به روابط ممكن از شاخصها با مشخص نمودن شدت
آن روابط به صورت كاردينال و سؤال براي بررسي ماهيت عناصر تشخيص داده شده و
نقد از آنها براي بررسي احتمالي و مجدد [ ]0اجراي اين شيوه ،شاخصهاي مؤثر
موجود در يك مسأله و رابطهاي ممكن و شدت اثر روابط بين شاخصها را به صورت
امتياز دهي عددي معين ميكند .به گونهاي كه با ساختاردهي به شاخصهاي حاصل از
نظر خبرگان و يا شاخصهاي استخراج شده از ادبيات موضوعي ،امكان درك روابط،
بازخوردها و در نهايت ميزان اهميت شاخصها براي خبرگان فراهم ميشود .از برتري
روش  DEMATELنسبت به ساير روشها ،تصميمگيري بر پاية مقايسههاي زوجي و
پذيرش بازخور روابط است .يعني در ساختار سلسلهمراتبي حاصل از آن ،هر عنصر
1- Likert Scales
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ميتواند بر تمامي عناصر هم سطح خود ،تأثير بگذارد و از تك تك آنها تأثير بپذيرد.
پذيرش روابط انتقالپذير و توانايي نمايش تمامي بازخوردهاي ممكن ،نيز داليل
ديگري بر ارجحيت آن نسبت به ساير روشهاي مشابه مي باشد.
اين تكنيك داراي  1گام اساسي به شرح زير ميباشد:
3ـ مشخص نمودن عناصر تشكيل دهنده سيستم با استفاده از روشهايي مثل طوفان
فكري ،3دلفي 0و ...؛
0ـ ماتريس نظرسنجي تشكيل شده و در اختيار خبرگان قرار داده ميشود تا شدت اثرها
به وسيله امتياز دهي مشخص شود؛
1ـ جمع آوري ماتريس حاصل از گام قبل و تصميمگيري در مورد وجود يا عدم وجود
رابطه بين دو عامل توسط رأي اكثريت؛
1ـ محاسبه ميانه امتيازات براي نشان دادن رابطه مستقيم تأثير عوامل براي هر يك از
روابط تأييد شده در گام قبل؛
5ـ تشكيل ماتريس  Xبا توجه به گامهاي سوم و چهارم؛
1ـ محاسبة جمع سطري درايههاي ماتريس  Xو ضرب آن در معكوس بيشينه مقدار .اين
عمل باعث ميشود شدت اثر نسبي حاكم بر رابطههاي مستقيم موجود در سيستم به
دست آيد ()M؛
1

1
1ـ محاسبه ماتريس  Sتوسط رابطه
اثر نسبي حاكم بر روابط مستقيم و غيرمستقيم است؛
 8ـ در ماتريس  ،Sجمع سطري درايهها( ،)Rجمع ستوني درايهها ( )Jو مجموع
( )R+Jو تفاضل ( )J-Rمحاسبه ميگردد؛
1ـ مشخص كردن سلسله مراتب عناصر.
 .اين رابطه نشان دهنده شدت

تحليل پوششی دادهها
مدل  DEAيك مدل ناپارامتريك است كه براي تخمين درجة كارايي و رتبهبندي
شركتها به كار ميرود .مدلهاي  DEAميتواند وروديگرا و يا خروجيگرا باشد و
1- Brain Storming
2- Delphi Method
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همچنين به صورت مدلهاي بازده ثابت نسبت به مقياس( 1)CRSو يا بازده متغير نسبت
به مقياس ( 0)VRSمشخص ميشوند .مدلهاي خروجي گرا با توجه به مقادير
فاكتورهاي ورودي ،خروجي را بيشينه ميكنند و مدلهاي وروديگرا با توجه به سطح
داده شده خروجي ،فاكتورهاي ورودي را كمينه ميكنند [.]3
 DEAتمام دادهها (ارقام و اطالعات) را تحت پوشش قرار داده و به همين دليل
تحليل پوششي دادهها ناميده ميشود .الزم به يادآوري است كه در روش  DEAدر
اندازهگيري كارايي نيازي به مشخص بودن نوع تابع (كاب ـ داگالس ،ترانسلوگ و)...
نميباشد [.]1
اندازه گيري كارايي از مطالعة فارل آغاز شد و مطالعات او برمبناي كارهاي انجام
شده توسط افرادي همچون دبرو و كوپمانز بود [.]33
چارنز ،كوپر و رودز ( )CCRدر سال  3118مدل خود را بر مبناي حداقلسازي
عوامل توليد و با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس ارائه نمودند كه توانايي
اندازهگيري كارايي با چندين نهاده و ستاده را داشت [ .]1مدل ارائه شده هم به صورت
ورودي محور و هم به صورت خروجي محور ارائه شد .مدل  CCRورودي محور به
صورت زير ميباشد:
در سال  3181با لحاظ كردن فرض بازدهي متغير به مقياس توسط بنكر ،چارنزوكوپر
( )BCCاندازهگيري كارايي به روش  DEAبسط يافت .استفاده از فرض بازده ثابت
نسبت به مقياس ،زماني كه تمام بنگاهها درمقياس بهينه فعاليت نمينمايند ،مقادير
محاسبه شده براي كارايي فني وتحليل را دچار اختالل خواهد كرد .مدلهاي ورودي
محور و خروجي محور اين مدل نيز به صورت زير است [.]1
انتخاب سبد بهينة پروژه با استفاده از رویكرد تلفيقی DEA/DEMATEL

بهمنظور ارزيابي عوامل و انتخاب مهمترين شاخص اثر گذار بر انتخاب پروژهها ابتدا
با استفاده از تكنيك  ،DEMATELشاخصها شناسائي و رتبهبندي شدهاند.
اجراي اين شيوه ،شاخصهاي مؤثر موجود در يك مسأله و رابطهاي ممكن و
شدت اثر روابط بين شاخصها را به صورت امتياز عددي معين ميكند ،به گونهاي كه
1- Cnstant Return to Scale
2- Variable Return to Scale

انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از22 ...

با ساختاردهي به شاخصهاي حاصل از نظر خبرگان ،امكان درك روابط ،بازخوردها
و در نهايت ميزان اهميت شاخصها براي خبرگان فراهم ميشود.
در ابتدا با بهرهگيري از روشهايي همچون نظرخواهي از خبرگان و مطالعة ادبيات
موجود فهرستي از شاخصهاي موجود را استخراج كرده و سپس يك ماتريس
نظرسنجي تهيه شده به گونهاي كه سطرها و ستونهاي اين ماتريس همان شاخصها
هستند و در اختيار خبرگان قرار ميگيرد تا با مقايسات زوجي هر يك از عوامل واقع بر
هر سطر ماتريس با تكتك عاملهاي واقع بر ستونهاي ماتريس شدت اثر عامل
سطري بر عامل ستوني بين يك تا چهار امتيازدهي ميكنند كه مفاهيم زير را در بر
دارد:
صفر ( : )2عامل  Aبر عامل  Bتاثير ندارد؛
يك ( : )3عامل  Aبر عامل  Bتاثير كمي دارد؛
دو ( : )0عامل  Aب عامل  Bمؤثر است؛
سه ( : )1عامل  Aبر عامل  Bتاثير نسبتا زيادي دارد؛
چهار ( : )1عامل  Aبر عامل  Bبه شدت تاثير گذار است.
سپس ماتريسهاي حاصل جمع آوري شده و در مورد وجود يا عدم وجود رابطه
بين دو شاخص توسط خبرگان توسط راي اكثريت تصميمگيري ميشود  .درصورتي
كه رابطة بين شاخصها تأييد شد ،ميانة امتيازات محاسبه شده و ماتريس نهايي كه
نشاندهنده شدت اثر حاكم بر روابط مستقيم است تشكيل ميشود .در صورت
امتيازبندي بين صفر تا صد ،ميانگين هندسي بهكار گرفته ميشود[ .]31سپس جمع
سطري ماتريس محاسبه شده و در معكوس بيشترين مقدار ضرب ميشود تا ماتريس M
به دست آيد كه نشان دهندة شدت اثر نسبي حاكم بر روابط مستقيم است .در قدم
1

ماتريس  Sرا محاسبه كرده كه نشان
1
بعدي با استفاده از رابطة
دهندة شدت اثر نسبي حاكم بر روابط مستقيم و غيرمستقيم است و در نهايت با استفاده
از ماتريس  Sمقادير( Rميزان تأثيرگذاري)( J ،شدت تأثيرپذيري)( R+J ،مجموع
تأثيرگذاري و تأثيرپذيري)( R-J ،مقدار نهايي اثرگذاري) را محاسبه ميكنيم .با
استفاده از قانون پاراتو %02 ،شاخصها كه بيشترين مقادير  R+Jرا دارند انتخاب
ميكنيم.
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در گام بعدي با توجه به خروجي روش  DEMATELبه انتخاب بهينة پروژهها با
استفاده از روش تحليل پوششي دادهها پرداخته مي شود به گونهاي كه شاخصهاي
انتخاب شده در روش  DEMATELبه عنوان وروديها و خروجيهاي روش تحليل
پوششي دادهها ميباشد .نظر به اينكه در حالت بازدهي متغير به مقياس ،نتايج حالت
ورودي محور و خروجي محور تفاوت ميكند ،در اين تحقيق به داليل مديريتي كه
وجود دارد ،مبناي تجزيه و تحليل ،بر ورودي محور بودن و حداقل شدن عوامل توليد
گذارده شده است .بنابراين مدلي كه در  DEAاستفاده ميشود مدل  BCCورودي
محور ميباشد .استفاده از برنامهريزي خطي براي حل مسئلة دوگان به قيود كمتري
نسبت به مسئله اوليه نياز دارد .دوگان مدل  BCCورودي محور به شرح زير ميباشد:
s.t
()3
∑

∑

8

∑

نسبت كاهش وروديهاي تحت بررسي را جهت بهبود كارايي نشان

در اين مدل
ميدهد.
يك واحد در اين مدل هنگامي كارا است؛ اگر و تنها اگر دو شرط زير برقرار باشد:

باشد؛
الف) 3
ب) تمامي متغيرهاي كمكي مقدار صفر داشته باشد.
بعد از محاسبه كاراييهاي پروژهها ،آنها را رتبه بندي ميكنيم بدينترتيب كه ابتدا
پروژههاي كارا رتبهبندي ميشوند و هر كدام كه بهعنوان مرجع بيشتر انتخاب شده باشد
در رتبه باالتري قرار ميگيرد و بعد از آن پروژهها ناكارا رتبه بندي ميشوند و هر كدام

انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از45 ...

كه ميانگين كارايي باالتري داشته باشد ،رتبة باالتري به خود اختصاص ميدهد.
در ادامه با استفاده از يك مطالعة موردي از يك شركت پيمانكاري مراحل بهطور
كامل توضيح داده ميشود.

مطالعة موردي
در گام اول بايد با بهرهگيري از روشهايي همچون نظرخواهي از خبرگان و مطالعه
ادبيات موجود و  ....فهرستي از عوامل موجود و مؤثر در مسأله مورد بررسي استخراج
ميشود .با بررسيهاي به عمل آمده ،عوامل زير به عنوان عوامل اصلي اثرگذار بر
انتخاب پروژه مورد شناسايي قرار گرفته است:
جدول  .2شاخصها
شماره شاخص

شاخص

8

نرخ بازگشت سرمايه

4

ميزان سرمايه فيزيكي

3

ميزان بودجه

2

ميزان رضايت سرمايه گذار

1

منابع انساني پروژه

6

سودآوري پروژه

9

هزينة نرم افزاري پروژه

1

هزينةهاي پشتيباني

7

مدت زمان پروژه

80

نقش پروژه در سودآوري سازمان

88

تعداد فاكتورهاي موفقيت بحراني

84

هزينة خدمات مشاورهاي

83

ارزش فعلي خالص

82

درصد ريسك پروژه

81

هزينة تعمير و نگهداري پروژه

86

ميزان انطباق پروژهها با زمان پيشبيني شده

89

هزينة آموزشي پروژه

81

نرخ رشد پروژه

با انجام مراحل تكنيك  DEMATELنتايج زير حاصل ميشود كه در جدول
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شماره ()1آورده شده است:
جدول  .0ترتيب اثرگذاري نهایی هر عامل بر سایر عوامل و ترتيب اهميت نهایی عوامل در
سيستم
R-J

عوامل تاثير گذار 6>R-J
عوامل تاثير`پذ یري 6<R-J

(طبقه بندي شده)

عامل

6
3
8
2
9
4
82
80
88
1
89
81
84
7
81
83
1
86

8
4
3
2
1
6
9
1
7
80
88
84
83
82
81
86
89
81

ترتيب نزولی مجموع تاثير گذاري و تاثير پذیریريR+J

841124
844416
844033
848611
840969
840021
044117
040948
04870104340604341104371042348041113049417843176841117846786-

شماره عوامل

شماره

R+J
346972
348918
340891
441114
449693
449326
44946
446781
441011
444141
444061
440117
847864
846148
841678
842144
843082
047803

نمودار شماره  3مقادير مختصات نهايي عوامل را نشان ميدهد.

شماره عوامل

شماره

(طبقه بندي شده)

عامل

86
1
83
3
7
6
4
8
1
80
2
9
81
82
88
84
81
89

8
4
3
2
1
6
9
1
7
80
88
84
83
82
81
86
89
81

انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از44 ...
2

6
1 3
2

74

1.5
1
14

10
8
3

4

16

5

9

182

11
15 12

0.5
17
1

0
0

R-J

-0.5
-1

13

-1.5
R+J

-2

نمودار  .1مختصات نهایی عوامل

با توجه به قانون پارتو كه بيان ميكند  82درصد وزن شاخصها در  02درصد اول
آن نهفته است .از اين رو  1شاخص اثرگذار اصلي عبارتند از  :ميزان انطباق پروژهها با
زمان پيش بيني شده ،منابع انساني ،ارزش فعلي خالص و ميزان بودجه .
در گام بعدي شاخصهاي ذكر شده را بهعنوان وروديها و خروجيهاي تحليل
پوششي دادهها استفاده مي شود .دو متغير ميزان بودجه و منابع انساني پروژه متغيرهاي
ورودي و دو متغير ارزش فعلي خالص پروژه و ميزان انطباق پروژهها با زمان پيش بيني
شده متغيرهاي خروجي پروژه را تشكيل مي دهند .اطالعات اين متغيرها ،جهت انتخاب
بهينة پروژهها ،با استفاده از نرم افزار  DEAPمورد تحليل قرار گرفت .نرم افزار DEAP
اوال سه نوع كارايي را كه شامل كارايي فني ،مقياس و مديريتي است ارائه ميكند و
همچنين نوع بازدهي (بازده متغير به مقياس افزايشي و يا كاهشي) را نيز براي هر پروژه
به تفكيك ارائه ميكند .در جدول ( )1اطالعات  32پروژه به همراه شاخصهاي آنها
ارائه شده است.
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جدول  .4پروژهها و شاخصها
شماره پروژه

پرسنل (نفر)

بودجه

ميزان انطباق

NPV

(ميليون ریال)

پروژهها

8

48

847

44

11

4

82

803

46

96

3

83

804

34

21

2

83

801

86

69

1

84

11

87

32

6

88

96

32

12

9

7

97

36

69

1

84

848

87

16

7

88

804

23

16

80

9

11

89

61

براي حل مسئله فوق از مدل  BCCورودي محور استفاده ميكنيم و براي يكي از
پروژهها (به عنوان مثال پروژه اول) به صورت زير مي باشد و سپس كارايي هر پروژه
محاسبه ميشود.
() 1
s.t

22

11

17

1

42

8

11

7

22

2

24

5

11

4

12

2

22

2

22

1

22

88

11

28

1

52

8

52

7

27

2

54

5

24

4

27

2

45

2

72

1

88

1

2

11

5

12

4

12

2

12

2

14

1

21

118

2

21
11

88

7

1

11

112

8

121

11
1

8

12
7

71

7

2

72

5

88

4

112

2

112

1

121

121

1
12
جدول ( )5خروجي نهايي نرم افزار را نشان ميدهد.

∑

1
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جدول  .5انواع كارایی پروژهها و نوع بازدهی آنها در حالت بازده متغير به مقياس
شماره پروژه

كارایی مقياس

كارایی مدیریتی

كارایی فنی
()crste
8

ميانگين كارایی

نوع بازدهی

8

-

4

04773

04940

04982

04977

IRS

3

04196

8

04196

04781

DRS

2

8

8

8

8

-

1

8

8

8

8

-

6

04789

04630

04199

04673

IRS

9

04114

04141

04263

04171

IRS

1

8

8

8

8

-

7

04707

04992

04902

04978

DRS

80

04184

04713

04993

04124

IRS

ميانگين

04737

04160

04188

04163

8

()scale
8

()vrste
8

1
2

همانطور كه در جدول مشخص است نرم افزار  DEAPنوع بازدهي را نيز مشخص
ميكند .توضيح اينكه نوع بازدهي  IRSبه معناي بازده افزاينده (افزايشي) به مقياس
و DRSبازده كاهنده (كاهشي) به مقياس ميباشد.
بازده به مقياس بيانگر ارتباطات بين تغييرات وروديها و خروجيهاي يك سيستم
توليدي ،خدماتي يا يك بنگاه است .بازده به مقياس به اين سؤال جواب ميدهد كه اگر
وروديهاي يك واحد دو برابر شود ميزان خروجي يا ستاده آن چند برابر تغيير ميكند.
با توجه به جدول فوق ،به جز پروژههاي شماره 3و 1و  5و  8با ميانگين كارايي 322
درصد كه جزء پروژههاي كامال كارا طبقهبندي ميشود ،بقية پروژهها در گروه
پروژههاي ناكارا طبقه بندي مي شوند كه ميبايست پروژه مرجع خود را بشناسند و
مقادير بهينه نهادهها و ستادههاي آنها معين گردد و در ضمن مازاد عوامل توليد براي
همة پروژهها محاسبه شود .يكي از مهمترين يافتهها و نتايج اين تحقيق ،دستيابي و
طراحي مدل رتبهبندي و تعيين درجة هر پروژه مي باشد كه با توجه به روش تحقيق،
اين درجةبندي بر اساس كارايي صورت مي گيرد.
مبناي كار و رتبهبندي پروژه در اين تحقيق بدينگونه است كه:
1- Increasing Return to Scale
2- Dedreasing Return to Scale
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در مرحلة اول پروژههاي كارا رتبهبندي ميشوند .هرچند ممكن است چندين پروژه
بعنوان كارا توسط نرم افزار معرفي شوند ،ولي اين بدين معنا نيست كه تمامي اين
پروژهها ،از لحاظ كارايي در يك رتبهاند .هر پروژهاي كه تعداد مرتبه بيشتري بعنوان
پروژه الگو براي ديگر پروژههاي ناكارا معرفي شده باشد ،رتبة اول را در بين تمامي
پروژهها كسب مي نمايد و به همين ترتيب پروژه دوم و  ...تا آخر]1[ .
در مرحلة دوم ميبايست شعب ناكارا نيز رتبهبندي شوند تا ضعيفترين پروژه به
لحاظ كارايي و بهرهوري مشخص شده و موقعيت هر پروژه در رتبه بندي مشخص
گردد .جهت رتبهبندي پروژههاي ناكارا ،ميانگين (هندسي كه در جدول  1محاسبه و
ارائه شده) انواع كارايي را (كارايي مديريتي ،مقياس و فني) در حالت بازده متغير به
مقياس در نظر ميگيريم .ميانگين كارايي هر پروژهاي كه باالتر بود ،رتبه آن پروژه هم
باالتر مي شود .مطالب فوق ،سيستم رتبهبندي و تعيين درجة هر پروژه را روشن ساخت
كه بر اساس آن سرمايهگذار ميتواند در هر زماني از نتايج روش DEAاستفاده نموده
و رتبة هر پروژه را تعيين نمايد تا از آن در اتخاذ تصميمات كاربردي و هر آنچه كه
الزم دارد ،استفاده نمايد.
جدول ( )1رتبه بندي پروژهها را نشان ميدهد.
جدول .0رتبهبندي پروژههاي مورد بررسی بر اساس كارایی
رتبه پروژه

شماره پروژه

تعداد مرتبه تكرار در گروه مرجع

ميانگين كارایی

8

8

8

2

4

0

04977

9

3

0

04781

1

2

2

8

4

1

6

8

8

6

0

04673

7

9

0

04171

80

1

3

8

3

7

0

04978

1

80

0

04124

6

در رتبهبندي پروژهها ،چنانچه دو پروژه ،به يك ميزان بهعنوان الگو معرفي شده
باشند ،آن پروژهاي كه ميانگين كارايي باالتري داشته باشد رتبه باالتري ميگيرد و

انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از44 ...

چنانچه هر دو پروژه ،داراي ميانگين كارايي مساوي نيز باشند ،پروژه اي كه بازدهي به
مقياس افزاينده داشته باشد نسبت به بازدهي ثابت ،در مقام باالتر و آن پروژهاي كه
بازده ثابت دارد نسبت به پروژه با بازدهي كاهنده ،مقام باالتري ميگيرد و در نهايت
چنانچه در تمامي اين آيتمها مساوي باشند ،رتبة يكساني خواهند گرفت.

نتيجهگيري و پيشنهادات
انتخاب شاخصهاي تأثيرگذار بر روي پروژهها باعث نتيجهگيري دقيقتر و در نتيجه
انتخاب سبد سود آور و بهينه پروژه ميگردد .در اين مقاله رويكردي تلفيقي جهت
انتخاب سبد بهينه پروژههاي سازمانها معرفي گرديد .بر اساس اين رويكرد تلفيقي،
ابتدا عوامل اثرگذار بر انتخاب پروژهها شناسائي و با استفاده از روش DEMATEL
اولويت هر شاخص شناسائي گرديد .اين بخش از تحقيق از طريق مقايسه زوجي
امتيازات مربوط به شاخصها انجام گرفت .در ادامه مهمترين عوامل اثرگذار بر انتخاب
سبد بهينة پروژهها شناسائي و بهعنوان وروديها خروجيهاي روش تحليل پوششي
دادهها استفاده شد و براساس روش تحليل پوششي دادهها مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج حاكي از اين است كه در مورد كل پروژهها ،ميانگين كارايي مقياس  2/111و
كارايي مديريتي  2/812و كار ايي فني  2/833مي باشد .اين بدان معناست كه مجموعه
پروژهها با  1/3درصد ناكارايي مقياس ،ميزان  31/2درصد ناكارايي مديريت و ميزان
 38/1درصد ناكارايي فني مواجهاند .در واقع ارقام فوق نشان ميدهد كه ميانگين
بيشترين كارايي براي مجموعه پروژهها ،مربوط به كارايي مقياس و كمترين كارايي
مربوط به كارايي فني ميباشد و همچنين ميانگين (هندسي) كل كارايي (مقياس،
مديريت و فني) مجموع پروژهها نيز معادل  2/811مي باشد كه اين عدد نشان دهندة
عملكرد نسبتا خوب كل پروژهها به لحاظ كارايي مي باشد .در جهت اجراي اين تحقيق
محدوديتهايي وجود داشت كه از جمله آنها ميتوان به عدم همكاري مناسب
خبرگان ،تكميل اطالعات به ده شركت نمونه و محدود كردن تحقيق به معيارهاي
شناسائي شده اشاره كرد.
در پايان پيشنهادات زير جهت تحقيقات آتي ارائه ميگردد:
3ـ براي ارزيابي مدل اين تحقيق از روشهاي تحليل پوششي دادهها  DEAو روش
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 DEMATELاستفاده گرديد .در كارهاي آتي ميتوان فضاي مدل را توسعه داده و در
محيطهاي فازي و غير قطعي استفاده كرد .بهعنوان مثال با استفاده از ساير روشها مانند
روش تحليل پوششي دادههاي فازي ،روش تحليل سلسلهمراتبي فازي و تلفيق روش
تحليل پوششي دادهها و روش تحليل سلسله مراتبي فازي و  ...نيز ميتواند در ارزيابي
مدلهاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد؛
0ـ اين روش تلفيقي را ميتوان عالوه بر مسائل انتخاب پروژه ،در جامعة آماري ديگر
استفاده كرد ،نظير ساير پااليشگاهها ،شعب مختلف بانكي و  ...كه ميتواند بهعنوان
موضوع تحقيق ديگري مورد بررسي قرار گيرد؛
1ـ بررسي تأثير ساير معيارهاي اثرگذار بر انتخاب پروژهها ميتواند موضوع تحقيق
ديگري در اين زمينه باشد.

42 ...انتخاب سبد بهينه پروژه با استفاده از
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