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نقش مدیریت پروژه واحد در دستیابی به کارآمدی مدیریت پرتفولیو (سبد پروژهها)
میا مارتینسو ،پایو لتونن
چکیده
این تحقیق به بررسی چگونگی ارتباط بین مدیریت پروژه واحد (تک پروژهای) و کارآمدی مدیریت پرتفولیو
(سبد پروژهها) میپردازد .تحقیقات اولیه پیشین نشان میدهد که مدیریت پروژه واحد با موفقیت در مدیریت
پروژه در سطح پرتفولیو در ارتباط است .اما شواهد تجربی اندک است .تحقیق مبتنی بر پرسشنامه که بین
 973شرکت انجام گرفت ،حاکی از تایید فرضیه ارتباط این عوامل یعنی نقش دسترسی به اطالعات ،هدف
گذاری ،تصمیم گیری نظاممند با دستیابی به کارآمدی مدیریت پرتفولیو است .نتایج نشان دهنده نقش
میانجی و مستقیم کارآمدی مدیریت پروژه است ،اما این فرضیه یعنی ارتباط بین دستیابی به اهداف پروژه و
کارآمدی مدیریت پرتفولیو را رد میکند .این نتایج نشان میدهد که درک مسائل موجود در سطح پرتفولیو
باید در قالب بخشی از تواناییهای مدیران پروژه ،و نه فقط یک مدیریت برتر ،در نظر گرفته شود.
 .1مقدمه
معموال در یک شرکت نه تنها یک پروژه بلکه بیش از یک یا تعداد زیادی و حتی صدها پروژه به طور همزمان
اجرا می شود .مقاالت و تحقیقات نسبتا مستقلی درباره این شرایط چند پروژهای نوشته و انجام شده است و
اغلب با نام «مدیریت پرتفولیو (سبد پروژه)» نامگذاری میشوند .مدیریت پرتفولیو مجموعهای از پروژهها است
که منابع و رقابتی مشترک دارند و تحت یک سازمان مدیریت و حمایت مالی میشوند .مدیریت پروژه
پرتفولیو را میتوان نوعی فرآیند تصمیم گیری پویا دانست که طی آن مجموعهای از پروژههای فعال مرتبا به
روز و بازبینی می شوند.
ادبیات تحقیق درباره مدیریت پروژه پرتفولیو پیشنهاد میدهد که استراتژی بر اساس ارزیابی ،اولویت بندی و
انتخاب پروژه باشد .بر اساس اصول مدیریت پرتفولیو ،منابع سازمانی در کنار استراتژی باید برای پروژههای
تحت اقدام اختصاص داده شوند .فرآیندهای توسعه باید وجود انواع مختلف پروژهها و نیازهای متفاوت آنها را
در نظر بگیرند .همچنین ،مدیریت پرتفولیو (یا چند پروژهای) در میان بیشمار پروژه ،نیازمند اشتراک منابع،
تجهیزات یا خطمشی در حین پیادهسازی پروژه است .بسیاری از تحقیقات مرتبط با مدیریت پرتفولیو
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ماهیتی بالقوه دارند؛ بدین معنا که این تحقیقات روشهای خوبی را برای مدیریت پرتفولیو ارائه میدهند.
کارآمدی واقعی مدیریتی پرتفولیو تاکنون خیلی کم مورد مطالعه قرار گرفته است.
از دیدگاهی کلی ،روشها و شیوههای مدیریت پرتفولیو استراتژی محور نشان میدهند که تصمیم گیری در
سطح پرتفولیو باید در سطح پروژه واحد یا طی فرآیند توسعه اتخاذ شود .چگونه این فعالیتها در سطح
پروژه واحد تدریجا به کارآمدی مدیریت پرتفولیو مربوط می شود؟ فریک و شنهار عوامل مشترکی بین
سطوح پروژههای واحد و چندگانه شناسایی کردهاند که این عوامل در هر دو سطح به کارآمدی مربوط
میشوند .کوپر و دیگران ،مطالعاتی پیمایش محور را انجام دادهاند که در آن شیوههای مدیریت پروژه واحد و
پرتفولیو را به شاخصهای سطح عملکرد شرکت ارتباط دادهاند .برخی دیگر از تحقیقات ،مدیریت پرتفولیو را
با سطح درآمدهای پروژه واحد ارتباط دادهاند .این تحقیقات متنوع شواهد اولیهای را درباره ارتباط بالقوه بین
مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو ارائه می دهند.
تحقیق حاضر بر روی همین ارتباط تمرکز میکند .سوال تحقیق ما این است :چگونه مدیریت پروژه واحد با
کارآمدی مدیریت پرتفولیو ارتباط پیدا میکند .عالقمندی ما در این تحقیق کشف این موضوع است که
چگونه مدیران پروژه ،در سطح پروژه واحد ،میتوانند در کل پروژه پرتفولیو به سوی سوددهی تجاری
گستردهتری پیش روند.
 .2کارایی مدیریت پرتفولیو
تاکنون تحقیقی درباره کارایی مدیریت پرتفولیو صورت نگرفته است .با این وجود ،شاخصهای ارتباطی و
مفاهیم آن هم در مطالعات مدیریت پرتفولیو مشهود هست و هم در مدیریت پروژه واحد .مطالعات مدیریت
پرتفولیو درباره اهداف پرتفولیو و لزوم پیوند پروژهها با آن اهداف است .طی مصاحبهای که کوپر و دیگران با
 93شرکت انجام دادند ،مشخص شد که هدف مدیریت پرتفولیو افزایش ارزش پرتفولیو در رابطه با اهداف
شرکت ،رسیدن به توازن بین پروژهها بر حسب پارامترهای مهم استراتژیک یا تضمین مسیر استراتژیک
پروژهها است .از همین روی ،کارایی مدیریت پرتفولیو را میتوان با تخمین اینکه چقدر پرتفولیو توانسته است
به اهداف خود برسد ،اندازهگیری کرد؛ اهدافی از قبیل :تطبیق استراتژیک ،توازن بین پروژهها و بیشینه سازی
ارزش .این تحقیق ،کارآیی مدیریت پرتفولیو مربوط به تخمین اعضای سازمان (شرکت) است که تا چه اندازه
پروژهها در قالب پرتفولیو در دستیابی به اهداف خود موفق بودهاند.
بعدها تحقیقات دیگری نیز درباره بررسی رسیدن به نقطهای باالتر از اهداف پرتفولیو انجام گرفت .در این
تحقیقات برخی از شواهد حمایتی در رابطه با ارتباط بین نتایج سطح پرتفولیو و عملکرد سطح تجاری و
شاخصهای عملکرد تولید بدست آمد.
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از دیدگاه مدیریت پروژه ،بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که اهداف پروژه و پیش بینیهای سوددهی از
سطح پروژه واحد به سطح پرتفولیو ارتقا پیدا میکند.
در تحلیلهای تئوری ،تحقیق مدیریت پروژه به طور فزایندهای پروژهها را با یکدیگر و با محیط تجاری
گستردهتری پیوند میدهد .در برخی از مطالعات تجربی ،مواردی از قبیل سوددهی به مشتری ،به دیگر
سهامداران ،عملکرد سازمانی و (چشم انداز) آینده ،همچنین دستیابی به غالب اهداف-امکانات ،هزینه ،زمان-
به عنوان معیارهای مهم موفقیت در پروژهها مطرح شدهاند .بسیاری از این پیشبینیهای سوددهی فقط
درصورتی برآورده میشوند که پروژههای حمایتی متقابل چندگانه به اهداف خود برسند.
اگرچه بسیاری از تحقیقات درباره رابطه بین عملکرد پروژه واحد و پروژه چندگانه انجام شده است ،اما از
دیدگاهی کلی ،هیچ یک از این تحقیقات در انواع متفاوت شرایط پروژهها و صنایع پژوهش نکردهاند .هر چند
که مطالعه موردی چندگانه فریک و شنهار نشان میدهد که چگونه عوامل موفقیت در سطح پروژه واحد
میتواند با سطح پرتفولیو در ارتباط باشد ،اما تحقیق آنها ذاتاً از نوع کیفی و محدود به پروژههای مهندسی
در محیطهای حمایتی تولیدی است .تحقیقات کوپر و دیگران محدود به توسعه تولید است و آنها تنها
مدیریت پروژه واحد را در نظر نمیگیرند .از بین این تحقیقات درباره مدیریت پروژه واحد ،هیچکدام این مورد
را که چگونه سوددهی در سطح پرتفولیو به دست میآید و اینکه آیا چنین امکانی در این سطح وجود دارد یا
خیر ،بررسی نکردهاند.
مطالعات جدید ،تحقیقات بیشتری را بر روی طیف گستردهای از شرکتهای مختلف و انواع مختلف پروژهها
انجام دادهاند تا ارتباط بین مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو را تأیید کنند.
 .3مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو
تازهترین تحقیق نشان داده است که برخی از عوامل در سطح پروژه واحد با کارآمدی مدیریت پرتفولیو
مرتبط است و احتماالً با آن اشتراکاتی دارد .جدول  1نشاندهنده این مطالعات تجربی است.
در مطالعات کیفی و موردی ،تمرکز بر روی مدیریت پرتفولیو است که در این تحقیق نشان داده شد.
همچنین ،رویکرد کارآمدی مدیریت پرتفولیو و عوامل مدیریت پروژه مربوط به آن بسیار مقدماتی است .برای
مثال ،لزوم اهداف مشخص در ارتباط با امکانات ،برنامه ،هزینهها یا منابع ،اشتراک اطالعات ،حمایت مدیریت
ارشد و انواع دیگری از عوامل به عنوان عوامل مرتبط با کارآمدی مدیریت پرتفولیو شناسایی شدهاند .مطالعات
پیمایشی با گستره میدانی زیاد ،به طور هدفمندی بر روی ماهیت فرآیند محورِ توسعهی تولید تمرکز کردهاند
و به سوی فرضیه لزوم مدیریت فرآیند رسمی در کارآمدی مدیریت پرتفولیو حرکت میکنند .نتایج آنها بر
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روی نقش تصمیم گیری ،دسترسی اطالعاتی ،حمایت مدیریتی و انواع عوامل دیگر تمرکز میکند .تحقیقاتی
که روشهای کیفی و کمی را با هم ترکیب میکنند ،به بررسی روابط یا وابستگی عوامل در مجموعهای از
عوامل و معیارهای موفقیت میپردازند ،یا مدیریت پروژه را بیشتر به عنوان قابلیت دستیابی به موفقیتی
دوباره در انجام پروژهها در نظر میگیرند .در این تحقیقات بر استانداردسازی ،معیارها ،سنجش و غیره به
عنوان عوامل مرتبط با مدیریت پروژه تمرکز میشود.
بررسی ادبیات تحقیق نشان میدهد که تحقیق تجربی درباره ارتباط بین مدیریت پروژه واحد و کارآمدی
پرتفولیو غالباً مقدماتی و موردی است .برخی از مطالعات مدیریت پرتفولیو ،ارتباط بین عوامل پروژه واحد و
سطح پرتفولیو را با بررسی مشکالت مدیریت پروژه واحد آزمایش میکنند که به جای افزایش میتواند
کارایی سطح چند پروژهای را کاهش دهد .بسیاری از مطالعات تنها بر توسعه تولید تمرکز میکنند .در
تحقیقات پیمایشی با مورد مطالعاتی گسترده ،بررسی ارتباط بین عوامل سطح پروژه واحد و کارآمدی
مدیریت پرتفولیو ،نه محور اصلی تمرکز ،بلکه یک کار فرعی محسوب میشود.
تحقیقات ذکر شده باال ،شواهدی نسبتاً محکم را ارائه میدهند که حداقل عواملی از قبیل هدفگذاری،
دسترسی به اطالعات مرتبط با پروژه برای تصمیم گیران و تصمیم گیری نظاممند مرتبط با پروژه ،میتوانند
با کارآمدی مدیریت پرتفولیو در ارتباط باشند .از همین روی ،هدف ما اثبات این یافتهها در گسترهای وسیع
از انواع شرکتها و پروژهها است .اولین فرضیههای ما بدین ترتیب است:
فرضیه  .1آن میزان که پروژهها اهداف مشخصی را تعیین میکنند ،مسلماً به کارآمدی مدیریت پرتفولیو
مرتبط است.
فرضیه  .9دسترسی به اطالعات در پروژههای واحد برای تصمیم گیران ،مسلماً به کارآمدی مدیریت پرتفولیو
مرتبط است.
فرضیه  .9تصمیم گیری نظاممند به عنوان بخشی از فرآیند توسعه ،مسلماً به کارآمدی مدیریت پرتفولیو
مرتبط است.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد عواملی از قبیل حمایت یا مالکیت مدیریت ارشد ،سبک مدیریتی
متمایز در انواع پروژههای مختلف ،سنجش و استانداردسازی مدیریت پروژه با پروژه واحد در ارتباط هستند و
همچنین به کارآمدی مدیریت پرتفولیو مربوط میشوند .با این حال ،چنین عواملی بیشتر به شناسایی کل
سیستم مدیریتی شرکت میپردازند نه سطح مدیریت پروژه واحد .به عالوه ،محققان عوامل دیگری را یافتهاند
که میتوانند به مدیریت پرتفولیو مربوط شوند؛ از جمله :ارتباطات در مفهومی وسیع تر ،یادگیری ،منابع و
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اشتراکات آنها در پروژهها و مدیریت استراتژیک پروژه .همچنین ،میتوان این آیتمها را به عنوان عوامل
موفقیت در سطح تجاری و پرتفولیو در نظر گرفت.
به جای آنکه این آیتمها را جداگانه بررسی کنیم ،پیش بینی میکنیم که ارتباطی بین کارآمدی کلی
مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو وجود دارد .در واقع ،تحقیق اولیه نشان میدهد که عملکرد
پروژه مستقیماً به نتیجه نهایی تبدیل میشود .همچنین ،به منظور دریافت بیشترین نتیجه از ماهیت پروژه،
پروژهها باید به طور موثری مدیریت شوند .از همین روی ،فرضیه نهایی ما مربوط به رسیدن به اهداف پروژه،
کارایی مدیریت پروژه و ارتباط آنها با کارایی مدیریت پرتفولیو است.
فرضیه  .4رسیدن به اهداف پروژه ،مسلماً به کارآمدی مدیریت پرتفولیو مرتبط است.
فرضیه  .3کارآیی مدیریت پروژه مسلماً به کارآمدی مدیریت پرتفولیو مرتبط است.
 .4مطالعه تجربی
مطالعه تجربی ما مبتنی بر پیمایش پرسشنامهای در انواع مختلف شرکتهای صنعتی و خدماتی است .هدف
ما بررسی تمامی سازمانها (شرکتها) در کشور فنالند بود که فعالیتهای توسعهای را در قالب انجام پروژهها
دنبال میکردند .این جمعیت آماری شامل تمامی سازمانهایی میشد که بیشتر از  111نفر نیرو داشتند و
در لیست اطالعات نیروها ،نام یک شخص را به عنوان مسئول فعالیتهای توسعهای نوشته بودند .انجمنهای
غیر انتفاعی از نمونه آماری خارج شدند .در آغاز کار ،پرشسنامه مربوطه در سال  ،9119به  1119شرکت و
سازمان عمومی در فنالند ارسال شد .پرسشنامه به فرد مسئول در زمینه فعالیتهای توسعهای سازمان ارسال
شد؛ با موضوعاتی از قبیل مدیری توسعه ،سرپرست (بخش) توسعه ،مدیر کیفیت ،مدیر توسعه تولید یا مدیر
تحقیق و توسعه (.)R&D
از این جمعیت آماری 922 ،نفر پاسخ دادند و  973نفر اعالم کردند که آنها حداقل بخشی از امور توسعه
شرکتشان را در قالب پروژه ،بر عهده دارند .نمونه آماری که در این تحقیق بکار گرفته شد شامل پاسخهای
این  973شرکت است .در این تحقیق ،تمرکز بر روی تحقیق و توسعه ،سیستمهای اطالعاتی ،توسعه سازمانی
و دیگر پروژههای پرتفولیو در این شرکت ها است.
در این نمونه آماری ،شرکتهای کوچک ،متوسط و بزرگی با فعالیتهای تجاری مختلفی وجود داشتند.
بسیاری از پاسخها ( )%39شامل شرکتهای صنعتی خصوصی از تمامی بخشهای صنعتی بود .به عبارتی
تقریباً یک چهارم پاسخها از بخش خدمات خصوصی و بقیه پاسخها ( )%99/6از بخش خدمات عمومی بود.
پاسخ دهندگان غالباً از سازمانهای عملکرد خطی ( )%31بودند .با این حال ،سازمانهای ماتریکسی ( )%93و
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پروژهای ( )%11نیز مشاهده شد .بیشتر این شرکتها پرتفولیو پروژهای اندکی را اجرا میکردند اما پرتفولیو
پروژهای  3تا  11تایی و حتی بیشتر نیز وجود دارند .بر حسب نوع پروژهها %66 ،از پاسخ دهندگان در
پاسخهای خود بر روی توسعه سازمانی و پروژههای سیستمهای  ITتمرکز داشتند ،در حالی که  %94باقی
مانده ،توسعه تولید را به عنوان پروژه اصلی انتخاب کردند .جدول  9شرکتهایی را که در این تحقیق شرکت
کردند نشان میدهد.
بیشتر افراد پاسخ دهنده ،در بخش مدیریت نسبتا باال ( )%46یا مدیریت ارشد ( )%93و مسئول فعالیتهای
توسعهای در سازمان خود و بقیه مسئول مدیریت پروژه و فعالیتهای تخصصی هستند.
 .5جمع آوری و تحلیل دادهها
برای جمع آوری دادهها درباره مدیریت پروژه و کارایی مدیریت پرتفولیو از پرسشنامه پستی استفاده گردید.
در این تحقیق ،ما بر موضوعاتی که در ادبیات تحقیق ذکر شد تمرکز میکنیم و در مجموع از شش متغییر
استفاده میکنیم .آیتمهای پرسشنامه بر اساس تحقیق پیشین تنظیم شدند و محتوای آن بر اساس آیتمهای
دانشگاهی و تخصصی نوشته شده است .پیش نویس پرسشنامه به سه استاد دانشگاه که تجربه گرانبهایی در
زمینه تحقیقات پرسشنامهای دارند ،نشان داده شد .در گفتگویی شخصی ،هر کدام از این سه استاد نظرات
خودشان را درباره محتوا ،قالب و مقیاس سؤاالت پرسشنامه و پیشنهاداتی برای ارتقای آنها ارائه دادند .قبل
از ارائه این پرسشنامهها به سازمانها ،سؤاالت آن از نظر قابلیت بکار گیری ،مرتبط بودن و روایی (اعتبار)
آنها مورد آزمایش قرار گرفت .در نهایت ،توضیحاتی اضافه و برخی تغییرات جزئی نیز در پرسشنامه ایجاد
شد.
تمامی بخشها با مقیاسهای چندگانه اندازه گیری شد .هر متغیری سه یا هشت آیتم داشت .برای هر آیتم از
مقیاس لیکرت  1 . . . 3یا  1 . . . 9استفاده شد .برای تأیید ساختار متغیر ،از تحلیل بخشهای اصلی استفاده
گردید .امتیاز متغیرها با میانگین همه آیتمها اندازه گیری شد .پایایی مقیاسها که بین  1/63تا  1/27بود با
آزمون کرانباخ آلفا محاسبه گردید که این میزان را میتوان خوب در نظر گرفت .جزئیات مربوط به ساختار
متغیر ،مقیاسها و ضریب پایایی در بخش ضمیمه  1قابل مشاهد است.

 3.1کارایی مدیریت پرتفولیو
در ادبیات تحقیق ،ما کارایی مدیریت پرتفولیو را به نوعی میزان پیش بینی شده توسط اعضای سازمان که
چقدر همه پروژهها با یکدیگر (در قالب پرتفولیو) در رسیدن به اهداف پرتفولیو موفق بودهاند ،در نظر گرفتیم.
این اهداف شامل تنظیم استراتژیک ،توازن پرتفولیو و بیشینه سازی ارزش است.
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آیتمهای مربوط به متغیر وابسته بر اساس سؤاالت و مقیاسهای استفاده شده در این تحقیق مورد بررسی
قرار گرفت .متغیر کارآیی مدیریت پرتفولیو مواردی از قبیل تنظیم استراتژیک پرتفولیو ،دانش اولویتها،
بازدهی مالی ،شناخت استراتژی و کارآیی مدیریت موجودیت پروژه را بررسی می کند .ما در آغاز دو متغیر
مستقل جداگانه را بررسی کردیم (شناخت استراتژی و کارآمدی مشخص شده) اما همبستگی زیاد بین
آیتمها و تحلیل عامل مقدماتی تنها با یک متغیر نشان داده شد.

 .3.9مدیریت پروژه
ما از پنج متغیر مستقل استفاده کردیم :هدف گذاری ،دسترسی به اطالعات برای تصمیم گیرندگان ،تصمیم
گیری نظاممند ،رسیدن به اهداف پروژه و کارآمدی مدیریت پروژه .آیتمها برای هدف گذاری و دستیابی به
هدف بر اساس شناخت کلی از اهداف پروژه تنظیم شدند :امکانات ،هزینهها و زمان .ما هدف چهارم را در
کنار این سه هدف ،یعنی «منابع و نفرساعت» قرار دادیم .در نتیجه ،تمرکز آیتمهای هدف گذاری بر روی
تناسب پروژهها است که اهداف را تعریف کرده است .آیتمهای تصمیم گیری نظاممند بر روی کاربرد تصمیم
گیری نظاممند در مراحل مختلف پروژه سر و کار دارد :آغاز یک پژوهش امکان پذیر ،برنامهریزی ،اجرای
پروژ ه ،ارتقا به مرحله بعد و اتمام پروژه .سؤاالت متغیر دسترسی به اطالعات بر روی دسترسی تصمیم
گیرندگان به همه اطالعات درست ،صحیح و به روز مربوط به پروژه تمرکز میکند .آیتمهای متغیر دستیابی
به هدف پروژه بر روی تناسب پروژهها تمرکز میکند که همزمان با اهداف اولیه بیان شده پیش میروند .به
عالوه ،آیتمهای کارآیی بدست آمده در مدیریت پروژه ،به بررسی روش مدیریتی پروژههای واحد بر حسب
کارآمدی ،تمرکز صحیح ،مقبولیت و دورنمای آینده میپردازد.

 .3.9متغیرهای کنترل
ما در سطح شرکت ،از سه متغیر کنترل استفاده کردیم (مقیاسها در جدول  9نشان داده شده است) .ما
تعداد کارمندان و تعداد پروژهها را متغیر کنترل در نظر گرفتیم .زیرا پیش بینی کردیم که عرصه وسیع در
شرایط سازمانی میتواند مدیریت پرتفولیو را در مقایسه با مدیریت پروژه واحد افزایش دهد .همچنین ،ما از
متغیر ساختگی توسعه تولید برای بررسی احتمال تأثیر نوع پروژه استفاده کردیم.
 .6نتایج
تمامی میانگینها ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی بین متغیرها در جدول  9نشان داده شده است.
همبستگی مثبتی بین متغیرهای مدیریت پروژه ،نتایج سطح پروژه و کارآمدی مدیریت پرتفولیو وجود دارد.
همبستگی اندکی بین متغیرهای کنترل و دیگر متغیرها وجود دارد؛ برای مثال ،هرچه شرکت بزرگتر باشد،
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احتمال اینکه توسعه سیستمی و ساختاری آن به عنوان مدلی منتخب از پروژه باشد ،افزایش پیدا می کند،
تناسب پروژهها که به اهداف خود میرسند زیادتر است و پروژه و کارآیی سطح پرتفولیو ضعیفتر است.
توسعه تولید به طور یقین با تعدادی از پروژهها و نیز متغیرهای کارآیی مدیریت پروژه ،دسترسی به اطالعات
و تصمیم گیری نظاممند ،همبستگی دارد.
برای آزمایش فرضیهها ،ما از آزمون برگشت خطی استفاده کردیم تا رابطه بین متغیرهای مستقل ،متغیرهای
کنترل و کارآمدی مدیریت پرتفولیو را امتحان کنیم .ابتدا ما نمودار پراکندگی بین هر کدام از متغیرهای
وابسته و مستقل را بررسی کردیم تا از روابط خطی اطمینان حاصل کنیم .سپس سه مدل را با استفاده از
کارآمدی مدیریت پرتفولیو به عنوان متغیر وابسته ،آزمودیم .همچنین ،ما کارآمدی مدیریت پروژه را به عنوان
متغیر تعدیل کننده در نظر گرفتیم .جدول  4نشاندهنده نتایج تحلیل و تجزیه است .بررسی آمار میزان
خطی بودن متغیرها نشان داد که مدلها هیچ مشکلی ندارند .همچنین برخی از اثرات متقابل را آزمایش
کردیم اما این اثرات متقابل ،مدلها را ارتقا نداد.
متغیرهای کنترل (تعداد کارمندان ،تعداد پروژهها و توسعه تولید به عنوان نوع پروژه) به تنهایی مدلی خاص
ایجاد نکردند که بتواند واریانس کارآمدی مدیریت پرتفولیو را توضیح دهد .با این حال ،تعداد کارمندان
همانطوری که قبالً بوسیله همبستگیها نشان داده شد ،تأثیر منفی و نسبتاً معنا داری داشت.
هر دو مدل  9و  ،9در نشان دادن واریانس کارآمدی مدیریت پرتفولیو کامالً خوب عمل کردند .در مدل  ،9ما
سه متغیر اضافه کردیم که مدیریت پروژه واحد را در نظر میگیرد :هدف گذاری ،دسترسی به اطالعات برای
تصمیم گیرندگان و تصمیم گیری نظاممند .این مدل %99 ،از واریانس کارآمدی مدیریت پرتفولیو را نشان
میدهد .به نظر میرسد که تأثیر متغیر تعداد کارمندان بر کارآمدی مدیریت پرتفولیو دست کم بوسیله
تعدادی از آیتمهای سطح پروژه واحد تعدیل یا افزایش مییابد :هر چه مدیریت پروژه واحد فعال تر باشد،
ارتباط منفی بین اندازه شرکت و کارآمدی مدیریت پرتفولیو قویتر میشود .این امر فرضیه ما را که مدیریت
در سطح پرتفولیو با افزایش اندازه شرکت در ارتباط است ،ثابت میکند .دسترسی به اطالعات باالترین و معنا
دارترین تأثیر را بر کارآمدی مدیریت پروژه داشت ،در حالی که متغیر هدف گذاری و تصمیم گیری نظاممند
پایینترین تاثیر اما تقریباً معنادار داشت .این امر فرضیههای  9 ،1و  9که نشاندهنده آن است که هر چه
میزان هدفگذاری ،دسترسی به اطالعات و تصمیم گیری نظاممند بیشتر باشد ،سطوح کارآمدی مدیریت
پرتفولیو را بیشتر میکند.
در مدل  ،9ما متغیرهای موفقیت در سطح پروژه را اضافه کردیم :دسترسی به اهداف پروژه و کارآمدی
مدیریت پروژه .این مدل نشاندهنده  %39واریانس در کارآمدی مدیریت پرتفولیو بود .فقط دسترسی به
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اطالعات و کارآمدی مدیریت پروژه تأثیر معنادار و باالیی روی متغیر وابسته داشت .این مورد فرضیه  3ما را
تأیید میکند .از آنجایی که نمره دسترسی به اطالعات پایین تر از مدل  9بود ،در نتیجه کارایی مدیریت
پروژه ،تنها بخشی از تأثیر دسترسی به اطالعات بر کارآیی مدیریت پرتفولیو (و نه تمام آن) را تعدیل میکند.
فرضیه  4تأیید نمیشود چون به نظر میرسد که دستیابی به اهداف ،به کارآیی مدیریت پرتفولیو ارتباطی
ندارد .دادهها نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای سطح پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو بوسیله
کارآمدی مدیریت پروژه تعدیل میشود .همچنین ،معلوم شد که کارآمدی مدیریت پروژه اثر تعداد کارمندان
که در مدل  9معرفی شد ،از بین میبرد .بدین معنا که کارآمدی مدیریت پروژه را میتوان بدین صورت نیز
معنا کرد« :متناسب شدن با شرایط سازمانی» ،آن هنگام که به کارآمدی مدیریت پرتفولیو مربوط میشود.
ما همچنین با استفاده از کارآمدی مدیریت پروژه به عنوان متغیر مستقل ،تحلیل برگشت خطی مشابهی
انجام دادیم تا شناخت بهتری از نقش تعدیل کنندگی آن پیدا کنیم .این نتایج در ستونهای سمت راست
جدول  4نشان داده شده است .متغیرهای کنترل به تنهایی مدلی را ایجاد نکردند که بتوانند واریانس را در
کارآمدی مدیریت پروژه نشان دهند .وقتی متغیرهای مدیریت پروژه واحد اضافه شدند ،آنها تقریباً یک سوم
از واریانس را در کارآمدی مدیریت پروژه نشان دادند و مدل مورد نظر صحیح بود .دسترسی به اطالعات،
ارتباط خطی باال و معناداری با کارآمدی مدیریت پروژه داشت و همچنین هدفگذاری و تعداد پرسنل ،ارتباط
مشابهی را با کارآمدی مدیریت پرتفولیو نشان دادند .با این حال ،تصمیم گیری نظاممند رابطهی معناداری با
کارآمدی مدیریت پروژه نداشت .اضافه کردن متغیر دستیابی به اهداف پروژه در مدل  9تا اندازهای قدرت
توضیحی این مدل را افزایش داد اما در همان حال ،تأثیر دسترسی به اطالعات و هدف گذاری را کاهش داد.
تعداد پرسنل تأثیر تقریباً بیشتری نسبت به مدل  9داشت .به نظر میرسد که دستیابی به اهداف پروژه نقش
تعدیل کنندهای را بین دسترسی به اطالعات ،هدف گذاری و کارآمدی مدیریت پروژه دارد اما این رابطه را به
طور کامل نشان نمیدهد .قدرت توضیحی پایین مدلهای سطح پروژه واحد نشان میدهد که وقتی رابطه
بین مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو مورد بررسی قرار میگیرد ،باید برخی دیگر از عوامل
پروژه واحد نیز در نظر گرفته شوند.
 .7تشریح مطالب
طبق دادههای ما ،عوامل و کارآیی پروژه واحد با یکدیگر نشاندهنده نیمی از واریانس کارایی مدیریت پرتفولیو
بودند .دسترسی به اطالعات برای تصمیم گیرندگان ،معنادار ترین عامل در سطح پروژه در ارتباط با کارآمدی
مدیریت پرتفولیو بود که هر دو مستقیم و در طول کارآمدی مدیریت پروژه بودند .همانطوری که در ادبیات
تحقیق ذکر شد ،تحقیقات پیشین تقریباً از مفاهیم نسبتاً متفاوتی برای اطالعات یا ارتباطات استفاده کردهاند.
یافتههای ما بر روی دسترسی اطالعات تمرکز میکند که بدین وسیله از نیاز به اشتراک اطالعات که در
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بسیاری از تحقیقات تاکید شده است ،حمایت میکند .نتایج ما نشان نمیدهد که آیا اطالعات باید کد گذاری
شوند یا خیر .این مورد میتواند موضوع تحقیقات بعدی باشد ،مخصوصاً بررسی اینکه دسترسی به اطالعات
میتواند رابطه بین اندازه شرکت و کارآمدی مدیریت پرتفولیو را تعدیل بخشد یا خیر.
در کمال تعجب ،هدف گذاری ،در کارآمدی بدست آمده در مدیریت پروژه و همچنین در رسیدن به اهداف
پروژه ،به طور غیر مستقیمی با کارآمدی مدیریت پرتفولیو در ارتباط است .این مورد را میتوان از سؤاالت
پرسشنامه دریافت کرد .ما تنها بر روی اهداف مستقیم پروژه در زمینه عرصه فعالیت ،زمان ،هزینهها و منابع
تمرکز کردیم .اگر سؤاالت ما درباره مشتریان ،شرکتها و اهداف زیرساخت جزئیتر بودند ،شاید نتایج و
ارتباط مستقیمتری بدست میآمد .نتایج ما از این ایده حمایت میکند که باید توجه بیشتر و مستقیمی به
جنبههای تجاری گستردهتر پروژهها شود ،البته برحسب معیارهای گستردهتر موفقیت و نه بر حسب
معیارهای موفقیت در «مثلث آهنین» و باید رویکردی استراتژیک نسبت به مطالعه پروژهها در شرایط تجاری
شرکتها داشت .از نظر مدیران ،نتایج ما بدین معناست که اگر نتایج سطح پرتفولیو مد نظر باشد ،هدف
گذاری پروژه باید در مسیر اهداف تجاری گستردهتری قرا گیرد.
دستیابی به اهداف پروژه نقش تعدیل کننده اندکی بین متغیرهای مدیریت پروژه واحد و کارآمدی مدیریت
پروژه داشت .اما به طور مستقیم با کارآمدی مدیریت پرتفولیو ارتباطی نداشت .شاید بتوان در سؤاالت این
موضوع را توضیح داد؛ بدین معنا که ما مجبور شدیم دستیابی به چهارچوب اهداف را از متغیرها حذف کنیم.
ما می دانیم که دستیابی به دامنه اهداف در اغلب موارد باعث مخدوش شدن دیگر اهداف و برعکس میشود.
دستیابی به چهارچوب اهداف را مهمترین آیتم برای کارآمدی مدیریت پرتفولیو است زیرا چهارچوب اهداف
در قالب تولید ،روشی عملی برای پیاده سازی استراتژی است .از همین روی ،ما از تمایز بین کارآمدی داخلی
و اثر بخشی بیرونی و عوامل موفقیت آنها حمایت میکنیم .با این حال ،این تمایز باعث میشود تا مجبور به
اولویت بندی یا بهینه سازی مزایای سطح تجاری و کارآمدی سطح پروژه شویم که بر روی هدف گذاری نیز
تأثیر میگذارد.
در نتایج این پیمایش ،کارآمدی مدیریت پروژه قویترین عامل مربوط به کارآمدی مدیریت پرتفولیو بود و
نتایج ما حاکی از نقش تعدیل سازی آن بین عوامل پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو بود .کارآمدی
مدیریت پروژه واحد میتواند ناشی از متغیرهای دیگری که در این تحقیق از آنها نامی برده نشد ،باشد .با
این حال ،تأثیر معنادار کارآیی مدیریت پروژه نشان میدهد که بسیاری از مشکالت مربوط به پرتفولیو
میتواند و باید در قالب روش مدیریت پروژههای واحد قرار گیرد .یافتهها را میتوان تا اندازهای بر حسب
مدیریت پرتفولیو و احتمال نبود شیوههای مدیریتی پرتفولیو در نمونه شرکتهای غیر سنتی و تا حدودی
آماتور توضیح داد .این نتایج احتماال در شرایط پروژههای حرفهایتر متفاوت خواهد بود.
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تعداد کارمندان ،ظاهراً تنها متغیر کنترل تأثیرگذار بود :هرچه شرکت بزرگتر باشد ،کارایی مدیریت پرتفولیو
ضعیفتر است .این رابطه منفی با سه فعالیت مدیریتی پروژه واحد افزایش مییابد اما وقتی از بین میرود که
کارایی مدیریت پروژه اضافه گردد .این موضوع که فعالیتهای مدیریتی پرتفولیو با شرکتهای بزرگتر بیشتر
در ارتباط است با فرضیهی ما هماهنگ است .تأثیر مدل سه به خاطر وجود برخی دیگر از متغیرهای مداخله
کننده است که مدیریت پروژه واحد را کارآمد میکند و در نتیجه ،با کارآمدی مدیریت پرتفولیو مرتبط
میشود .با وجود این نتایج ،ما نقش مهم پیچیدگی سازمانی را در مدیریت پرتفولیو و کارایی آن تأیید
میکنیم و تحقیقات بیشتری را در حوزههای ذکر شده باال از قبیل استانداردسازی ،سبک مدیریتی بوسیله
نوع پروژه ،فرآیندها و انتخاب پروژه الزم می دانیم.
 .8نتیجه گیری
تحقیق ما اهمیت عوامل اندک و انتخابی مدیریت پروژه واحد را که مربوط به کارایی مدیریت پروژه میشوند،
تأیید میکند .طبق نتایج ما ،مدیریت پروژه واحد با کارآیی مدیریت پرتفولیو در قالب دسترسی به اطالعات و
کارآمدی مدیریت پروژه به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم در قالب دسترسی اطالعاتی ،هدف گذاری و
تصمیم گیری در ارتباط است .کارآیی مدیریت پروژه به عنوان عامل معنادار تعدیل کننده بین عوامل مدیریت
پروژه واحد و کارآمدی مدیریت پرتفولیو شناخته شد ،درحالی که دستیابی به اهداف پروژه ،عوامل پروژه
واحد و کارآمدی مدیریت پروژه را تعدیل کرد .این نتایج ،تحقیقات پیشین را تأیید میکند و نشان میدهد
که در شرایط پروژههای چندگانه ،مدیریت پروژه واحد نسبت به کارآمدی مدیریت پرتفولیو چقدر حیاتی اما
با این حال ناکارآمد است .نتایج ما نشان میدهد که همچنان نیمی از واریانس در مدیریت پرتفولیو به دیگر
عوامل توضیحی نیاز دارد که ممکن است شامل استانداردسازی و دیگر عوامل پروژه سطح واحد ،اهداف
استراتژیک سوددهی پروژهها ،فعالیتهای مدیریت پرتفولیو و غیره باشد.
نتایج مربوط به عوامل انتخابی پروژه واحد و قدرت توضیحی مدل ما ،میتواند خوش بینانه باشد؛ با این
آگاهی که نمونه (آماری) شامل افرادی میشود که مسئول بخشهای مربوط به توسعه در شرکتهای خود
هستند .یکی از محدودیتهای این تحقیق پیمایشی همین دیدگاه محدود و همچنین استفاده از منابع داده
مشابه هم برای متغیرهای سطح پروژه و هم متغیرهای سطح پرتفولیو است .با این حال ،یافتههای ما نشان
میدهد که مدیران پروژه باید مزیتهای تجاری را فراتر از سطح پروژه واحد در نظر بگیرند .ما هدفمندانه
فعالیتهای مدیریتی پرتفولیو را در این تحقیق خارج کردیم تا بدین وسیله بر روی موضوع تحقیق (بیشتر)
متمرکز شویم ،هرچند آنها باید در تحقیقات آتی لحاظ شوند .موضوع مهم در این تحقیق این است که آیا
فعالیتهای مدیریت پرتفولیو ،واریانس باقیمانده در کارآمدی مدیریت پرتفولیو را نشان میدهد و همچنین
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آیا عوامل شخصی یا شرکتی باید در مطالعات بیشتر لحاظ شوند یا خیر و اینکه چه فعالیتهای دیگری از
پروژه واحد به سطح پرتفولیو مربوط میشود.
پیشنهادی دیگر برای ادامه مطالعه ما ،تحقیقات در مقیاس بزرگتر و نظاممند درباره عوامل مدیریت پروژه
است که در ادبیات تحقیق به آن اشاره گردید؛ از جمله حمایت مدیریت ارشد ،استانداردسازی مدیریت پروژه،
معیارها ،اشتراک منابع و مالکیت پروژه .هرچند تنها به این عوامل محدود نمیشود .یافتههای ما همچنین
نشان میدهد که ارتباط بین رشد یک شرکت و کارآمدی مدیریت پرتفولیو باید مورد بررسی قرار گیرد تا
مشخص شود که آیا مدیریت پروژه واحد میتواند برای پیگیری اثرات سطح پرتفولیو مورد استفاده قرار گیرد
یا خیر .به طور کلی ،مطالعات جامع تری بر روی عوامل مختلف وابستگی مرتبط با کارآمدی مدیریت
پرتفولیو نیاز است .همچنین مقیاسهای دقیق بیشتری نیاز است برای مثال پیچیدگی سازمانی.
به عالوه ،تحقیقات بیشتر میتواند دقیق و کامل برای مشخص کردن اینکه چه نوعی از فعالیتها و مسیرها،
هدف گذاری استراتژیک ،کدگذاری اطالعات و شرایط تصمیم گیری مرتبط با پیامدهای پیش بینی شده یا
پیش بینی نشده برای پروژههای چندگانه (پرتفولیو) انجام گیرد.
به طور کلی ،نتایج این تحقیق نشان دهنده لزوم توسعه نقش مدیران در مدیریت شرکت ،فراتر از پروژه واحد
است .عوامل پروژه واحد که در این تحقیق بررسی شدند ،نشاندهنده نقش تأثیر گذار مدیران پروژهها در کل
پرتفولیو و کارآمدی آن است .در همان حال ،این سؤال مطرح میشود که آیا مدیران پروژهها نسبت به
مسئولیتشان در کل پرتفولیو آگاه هستند یا خیر و آیا شایستگی آنها مناسب است یا خیر .مدیریت شرکت
باید نسبت به چگونگی پیوند توانمندیهای مدیریتی و کارآمدی مدیریتی پرتفولیو در عمل ،توجه بیشتری
کنند .درحالی که برخی شرکتها ممکن است سیستمهای جداگانهای را برای مدیریت پرتفولیو برنامه ریزی
و سازماندهی کنند ،برخی دیگر از شرکتها ممکن است از آمادگی برای پیاده سازی مدیریت پروژه واحد
سود ببرند .استنباط مدیرانه دیگری که در این تحقیق بررسی شد ،تشخیص عوامل عملی سطح مدیریت
واحد است که شرکتها می توانند آن را تجزیه و تحلیل کنند و شاید هم برای کسب سود از پروژه واحد و
نیز برای بهبود کارآمدی مدیریت پرتفولیو ،آن را تغییر دهند.
ضمیمه  :1ساختار متغیر و پایایی
برای تأیید ساختار متغیر و اطمینان از تمایز مستقل و وابسته بودن این متغیرها ،ما قسمتهای آیتمها را
تجزیه و تحلیل کردیم .ما از چرخش مایل به منظور همبستگیهای پیش بینی شده در عوامل مورد نظر
استفاده کردیم .الگوی ماتریکس تا حد زیادی ساختار شش متغیری را تأیید میکند و این مدل  %61از کل
واریانس را نیز نشان میدهد .فقط تعداد اندکی از بارهای مولفه ،همانطور که در جدول  3نشان داده شده
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است ،پایین بودند که باعث محدودیتهایی در تحقیق شدند .حتی در این موارد ،آیتمها در مولفههای اصلی،
بارهای باالیی نداشتند .بار مولفه مشاهده شده در یک آیتم تحقیق ،یعنی «تناسب پروژهها که با چهارچوب
اهداف اصلی بیان شده به طور هماهنگ پیش می روند» ،با ساختار متغیر مورد نظر در تضاد بود و ما تصمیم
به حذف این آیتم در مدل نهایی گرفتیم .در اینجا فقط آیتمهای باقیمانده در هر متغیر نشان داده شدهاند و
در تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.
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جدول 1
عوامل مدیریت پروژه واحد و تحقیق تجربی درباره آنها ،در ارتباط با کارآمدی مدیریت پرتفولیو
شواهد
تجربی

آرتو و
دیتریچ

عوامل مدیریت پروژه واحد
اهداف
مشخص
پروژه

دسترسی
به اطالعات

تصمیمی
گیری نظام
مند

x

x

x

حمایت یا
مالکیت
مدیریت ارشد

مدیریت بر
اساس نوع
پروژه

استانداردسازی
مدیریت پروژه

x

کوک –
دیویز
کوپر و
دیگران

x

x

دیتریچ و
لتونن

x

x

الونن و آرتو

x

انگوال و
جربرانت

x

فریک و
شنهار

x

x

معیارها و
سنجشها

دیگر
عوامل

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
)(x

x

x

x

میلوسویچ و
پاتاناکال

)(x

x

پاین و ترنر

x

x

x

x

 xبدین معناست که برخی از شواهد تجربی در مطالعه محقق مورد نظر یافت شده است )x( .بدین معناست
که مفهوم مشابهی توسط نویسنده استفاده شده است یا اینکه شواهد ضعیف است.
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جدول 2
شرکتهای موجود در نمونه آماری تحقیق ()N=272
تعداد پرسنل

%

ماهیت فعالیت تجاری

%

ساختار سازمانی

%

1=111-133

92/9

صنعت

39/7

سازمان خطی

31/9

9=911-433

91/3

خدمات

94/7

سازمان ماتریکسی

94/2

9=311-333

91/3

خدمات عمومی

99/6

سازمانی پروژهای

11/2

باالی 4= 1111

13/7

n.a.

9/1

ماهیت اولیه پروژهها

تعداد پروژه ها در شرکت ها
زیر 1=3

91/2

توسعه تولید=1

94/4

9=3-11

47/7

توسعه (سازمانی یا سیستم های
 ITداخلی)=1

63/6

 11و بیشتر =9

91/4

n.a.

1/1
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جدول 3
آمار توصیفی
تعداد
کارمندان

تعداد
پروژه ها

توسعه
پروژه

 .1هدف
گذاری

 .9دسترسی
به اطالعات

 .9تصمیم
گیری
نظان مند

N

میانگین

انحراف
معیار

تعداد کارمندان

973

9/99

1/13

تعداد پروژه ها

973

1/23

1/71

1/11

توسعه تولید

973

1/94

1/42

*-1/19

***1/91

 .1هدف
گذاری

972

4/91

1/76

1/12

1/13

1/12

 .9دسترسی به
اطالعات

973

9/21

1/69

1/19

1/11

*1/14

***1/96

 .9تصمیم
گیری نظام
مند

972

9/94

1/92

-1/11

1/13

*1/19

***1/99

***1/99

 .4دستیابی به
اهداف پروژه

977

9/44

1/39

**1/13

1/14

-1/14

***1/41

***1/41

*1/19

 .3کارآمدی
مدیریت پروژه

973

9/43

1/74

*-1/19

1/11

**1/16

***1/99

***1/42

***1/94

 .6کارآمدی
مدیریت
پرتفولیو

973

*

1/14

***

***

***

.4
دستیابی
به اهداف
پروژه

***1/99
***1/97

*

**

9/47

1/63

-1/14

1/13

1/93

1/39

 .3کارآمدی
مدیریت
پروژه

***1/62

1/97

p<.05
p<.01

*** p<.001
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.6
کارآمدی
مدیریت
پرتفولیو

جدول 4
نتایج تجزیه و تحلیل آزمون برگشت (رگرسیون)
کارآمدی مدیریت پروژه به عنوان متغیر وابسته

کارآمدی مدیریت پرتفولیو به عنوان متغیر وابسته
مدل 9

مدل 1

مدل 1

مدل 9

مدل 9

مدل 9

β

t

β

t

β

t

β

t

β

t

β

t

تعداد کارمندان

-1/19

*-9/14

-1/13

**-9/37

-1/17

-1/63

-1/19

-1/31

-1/14

*-9/74

-1/16

**-9/11

تعداد پروژه ها

1/13

1/72

-1/12

-1/13

-1/14

-1/21

1/11

1/74

1/16

1/16

1/13

1/26

توسعه تولید

1/13

1/24

-1/19

-1/39

-1/13

-1/14

1/11

1/67

1/19

1/61

1/14

1/29

 .1هدف گذاری

1/14

*9/33

1/13

1/17

1/74

1/12

**9/93

1/14

*9/43

 .9دسترسی به
اطالعات

1/42

***3/13

1/96

***3/11

1/49

***7/23

1/92

***6/69

 .9تصمیم گیری
نظام مند

1/19

*9/13

1/12

1/79

1/17

1/91

1/12

1/41

 .4دستیابی به
اهداف پروژه

-1/19

-1/46

1/19

1/33

1/39

***11/91

کارآمدی
.3
مدیریت پروژه
R2
1/19

1/94

1/39

 R2تطبیق شده

1/11

1/99

1/31

F

9/13

***99/19

***97/47

ضرایب بتای استاندار سازی شده نشان داده شده است.
*

**

p<.05
p<.01

*** p<.001
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جدول 5
ساحتار متغیر ،آیتم های وارد شده در متغیرها ،تحلیل مولفه های اصلی و ضرایب پایایی
متغیرها و آیتم های پرسشنامه وارد شده در متغیرها

کرانباخ
آلفا

هدف گذاری ( 4آیتم ،مقیاس =1 ،صفر =3...همه یا تقریبا همه

1/73

نمره
مولفه

تناسب پروژه ها که برنامه ریزی را تعریف می کند

1/27

تناسب پروژه ها که چهار چوب اهداف را تعریف می کند

1/23

تناسب پروژه ها که هزینه ها و بودجه را تعریف می کند

1/63

تناسب پروژه ها که حجم کار یا منابع را تخمین می زند

1/39

دسترسی به اطالعات ( 4ایتم ،مقیاس  = 1به شدت مخالف  =3...به شدت موافق

1/76

تصمیم گیرندگان تمام اطالعات الزم را درباره پروژه دارند

1/72

تصمیم گیرندگان اطالاعات دقیقی دارند

1/66

تصمیم گیرندگان اطالعات به روزی دارند

1/36

تصمیم گیرندگان تمام اطالعات الزم را درباره پروژه دارند اما نه چندان زیاد

1/33

تصمیم گیری نظام مند ( 3ایتم ،مقیاس = 1خیر = 9 ،آری ،معموال و در برخی از
پروژه ها  =9 ،آری ،همیشه یا تقریبا همیشه

1/63

تصمیم گیری رسمی برای برنامه ریزی پروژه

1/74

تصمیم گیری رسمی برای اجرای پروژه

1/63

تصمیم گیری رسمی برای ورد به فاز جدید

1/61

تصمیم گیری رسمی برای آغاز پژوهش های ممکن

1/61

تصمیم گیری رسمی در کنار پروژه

1/39

دستیابی به هدف پروژه ( 9آیتم ،مقیاس  =1صفر...مقیاس = 3همه یا تقریبا همه

1/21

تناسب پروژه ها که همراه با برنامه تعریف شده پیش می روند

1/29

تناسب پروژه ها که همراه با هزینه و بودجه تخمینی پیش می روند

1/72

تناسب پروژه ها که همراه با حجم کاری یا تخمین منابع پیش می روند

1/74

کار آمدی مدیریت پروژه ( 4ایتم ،مقیاس  =1به شدت مخالف  =3...به شدت موافق)

1/21

مدیریت پروژه واحد کار آمد است

-1/62

مدیریت پروژه واحد روش های خوبی را برای پیشرفت ارائه می دهد

-1/61

مدیریت پروژه واحد بر مشکالت واقعی تمرکز می کند

-1/46

روش مدیریت پروژه واحد معموال قابل فهم و مقبول است

-1/93
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کارآمدی مدیریت پرتفولیو ( 2آیتم ،مقیاس  =1به شدت مخالف =3...به شدت موافق

1/27

اهداف پروژه ها با استراتژی تطبیق می یابد

1/76

استراتژی شرکت با موجودیت شرکت مطابق است

1/76

تخصیص منابع نسبت به پروژه ها با استراتژی مطابق است

1/73

مدیریت پرتفولیو از استراتژی

1/79

اولویت های پروژه شناخته شده هستند

1/71

موجودیت پروژه بازدهی بهینه ای دارد

1/67

مدیریت پرتفولیو کارآمد است

1/36

مدیریت پرتولیو بر مشکالت واقعی تمرکز می کند

1/44
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