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سازمانهاي پژوهش و فن آوري عمدتا از پروژه براي انجام —چكيده 

فعاليتهاي خود بهره برده و با تعدد پروژه ها مواجه مي باشند. با توجه به 

محدوديت منابع اينگونه سازمانها كه ميتوان آن را سازمانهاي پروژه محور 

نيز دانست ملزم به تصميم گيري در خصوص انتخاب و توقف پروژه ها و 

تخصيص منابع بوده و در نتيجه آنها به استفاده از ابزارهاي مديريت سبد 

پروژه روي آورده اند. يكي از حوزه هاي دانشي مورد استفاده در مديريت 

سبد پروژه مديريت ريسك سبد است كه در تصميم گيري هاي سبد پروژه 

كاربرد دارد. توسعه روش ها و تكنيك هاي مختلف در انتخاب پروژه ها و 

تخصيص منابع به پروژه هاي سبد، تمركز اصلي تحقيقات در حوزه 

مديريت سبد پروژه و مديريت ريسك آن بوده  است و كمتر به فرايندهاي 

مديريتي در سبد پرداخته شده است. در اين پژوهش فرايندهاي مديريت 

ريسك سبد پروژه و همچنين معيارهاي عملكردي سبد پروژه از ادبيات 

موضوع شناساني و استخراج گرديد و مدل با درنظر گرفتن متغير 

ه، تكميل گرديد. براي بررسي اثر ژيكپارچگي ريسك با مديريت سبد پرو

مثبت مديريت ريسك بر عملكرد سبد و همچنين اثربخشي  يكپارچگي 

ريسك با سبد پروژه در پژوهشگاه نيرو پرسشنامه مربوطه طراحي و يا 

ر بخشي ريسك بر عملكرد سبد و تاثير يكپارچگي ثاستفاده از رگرسيون ا

 بر مديريت ريسك تائيد گرديد. 

 سازمان پروژه محور، ،سازمان پژوهش و فن آوري—ه هاي كليدي واژ
عملكرد سبد پروژه، مديريت ريسك سبد پروژه، يكپارچگي ريسك با 

 سبد پروژه 

 مقدمه .1

شرفت پيشود. زيربناي اصلي پيشرفت محسوب ميو فن آوري پژوهش 
سريع فناوري و تحوالت بي سابقه در توسعه ارتباطات بين المللي در جريان 

جهاني شدن موجب شده است كه رويارويي جوامع بشري به طريقي از 
هاي نظامي به رقابتهاي فناوري و تكنولوژي تبديل شود. رشد شكل برخورد

اي در هر كشور با ايجاد فضاي ملي تحقيق و توسعه امكان تحقيقات توسعه
. عالوه بر نيازمندي هاي تخصصي در حوزه نيروي انساني، پذير خواهد بود

توجه به الزامات مديريتي و ساختاري نيز ضروري است. از آنجا كه بيشتر 
فعاليتهاي پژوهش و فن آوري در قالب پروژه انجام مي شوند در زمره 

 سازمانهاي پروژه محور مي توانند قرارگيرند.

سازمان هاي پروژه محور معموال شامل چندين پروژه به صورت همزمان 
مي باشند. حاكميت چنين سازمانهايي وظيفه اي چالش انگيز است. پروژه هايي 
كه به نظر جدا و مستقل مي رسند ممكن است براي منابع، جلب توجه، تعهد 

 كه براي حل اين معضالت از [1]و كسب اعتبار با يكديگر رقابت كنند 
تئوري مديريت سبد بهره گرفته شد. مديريت سبد پروژه به دنبال آن است تا 
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اطمينان حاصل نمايد كه پروژه ها و طرح ها با هدف اولويت بندي تخصيص 
منابع مورد بازنگري قرار مي گيرند. تصميمات استراتژيك در سبد همواره بر 
اساس درك روشني از هزينه، ريسك و اثر آن بر كسب و كار اخذ مي شوند 

 .[2] تا سبد پروژه بتواند مزاياي استراتژيك را محقق كند

يكي از حوزه هاي دانشي در مديريت سبد پروژه، فرآيند مديريت ريسك 
 بيشتر مطالعات انجام شده در خصوص مديريت ريسك سبد .[3] مي باشد

پروژه در انتخاب سبد پروژه مي باشد. موسسه مديريت پروژه مدل كاملتري 
را معرفي كرده كه در آن مديريت ريسك سبد را فراتر از انتخاب پروژه 
گسترش داده است، در واقع ويژگي اين مدل حضور در تمامي مراحل 

مديريت سبد پروژه است. رويكرد گستره سبد به عنوان بهترين راه حل براي 
مديريت ريسك سبد پروژه ديده شده است چرا كه اين رويكرد تنظيم و باز 
تخصيص منابع بين پروژه ها را تسهيل كرده و اجازه مي دهد تا ريسك هاي 

 .[4] بيشتر سبد و ارتباطات دروني بين ريسك ها لحاظ گردند

سازمانهاي پژوهش و فن آوري و مديريت  .2

 سبد پروژه

P0F پژوهش و فن آوريسازمانهاي

�
P كه به RTO نيز شناخته مي شوند غالبا 

داراي سوگيري تحقيق و توسعه اي مي باشند. اغلب اين سازمانها تشكيل 
شده اند تا در حوزه هائي كه بخش خصوصي به دليل ريسك باالي 

سرمايه گذاري عالقه مند به فعاليت در آن حوزه نيستند، فعاليت نمايند. اين 
نوع سازمانها نقش مهمي را در ساختن شايستگي هاي فناورانه صنايع داخلي 

ايفا مي كنند. سازمانهاي پژوهش فن آوري براي انجام بسياري از فعاليتهاي 
خود از پروژه براي تعريف و اجراي برنامه هاي خود سود مي برند. بنابراين 

سازمانهاي پژوهش فن آوري را مي توان در زمره سازمانهاي پروژه محور 
 شناخت. 

سازمان پروژه محور سازماني است كه غالب محصوالت خود را در 
مقابل طرح سفارشي مشتريان توليد مي كند. اين نوع از سازمان ها ممكن 

 باشند كه محصوالت يا خدمات به مشتريان خارج از مستقلاست سازماني 
سازمان ارائه مي كنند يا قسمتي از شركتي بزرگتر هستند كه براي مشتريان 

داخل سازمان يا خارج سازمان محصول توليد ميكنند و يا خدمات ارائه 
. همچنين سازمان پروژه محور مي تواند كنسرسيومي از [5] مي دهند

                                                           
1Research Technology Organization 

سازمان ها باشد كه براي خدمت به شخص ثالث با يكديگر همكاري مي كنند 
[6]. 

تئوري مديريت سبد اولين بار بدين صورت ارائه گرديد كه تركيب 
مشخصي از سرمايه گذاري ها با سطح ريسك مشخص و موزون مي تواند 

بازدهي مالي سرمايه گذاري را به طور مؤثر افزايش دهد. اگرچه اين 
تئوري به سرمايه گذاري هاي مالي و بازار سهام تمركز داشت، اما 

زمينه اي را براي تحقيق بيشتر در ارتباط با كاربرد آن در ساير زمينه هاي 
كسب و كار فرآهم نمود. يكي از اين زمينه ها، مديريت پروژه و 

سازمان هاي پروژه محور مي باشد. بر طبق تئوري سبد پروژه هنگامي كه 
تعدادي از پروژه ارزيابي شده و براساس معيارهاي خاص و ويژه 

 اولويت بندي گردند، سازمان نتايج مطلوب تري را ازسبد پروژه كسب 
. هدف اوليه شناخت، انتخاب، سرمايه گذاري، نظارت و [7] مي نمايد

نگهداري تركيب مناسبي از پروژه ها و ابتكارات الزم براي بدست آوردن 
. تصميمات سبد پروژه روي تعيين [8] اهداف و مقاصد سازمان است

تركيب صحيح پروژه ها و سطح صحيح سرمايه گذاري روي هر كدام از 
. مديريت سبد پروژه را نبايد با مديريت [9] پروژه ها انجام مي گيرد

پروژه سازماني يكسان دانست. در واقع مديريت سبد پروژه توسعه اي از 
مديريت پروژه مي باشد. همچنين تنها مديريت چند پروژه نيز به معناي 

مديريت سبد پروژه نمي باشد چرا كه ويژگي ممتاز و اصلي اين مديريت 
. اولين فايده [10] فرموله كردن و همكاري در انتخاب پروژه است

مديريت سبد پروژه اين است كه تنها پروژه هاي مناسب سازمان انتخاب 
مي شوند و سازمان منابع محدود خود را به پروژه هاي ارزش افزا 

. مطالعات انجام شده در زمينه نتايج حاصل از [11] اختصاص مي دهد
پياده سازي مديريت سبد پروژه در سازمان ها، مزاياي كليدي زير را براي 

 :[12] سازمانها نشان داده است

 %) 42افزايش پس انداز و كاهش هزينه كلي ( -1
تخصيص هوشيارانه تر بودجه سازمان (اكنون در مكان هاي  -2

 % 5/46صحيحي خرج مي شود.) 

 %) 4/57تنظيم بهتر پروژه ها با استراتژي تجاري و كلي سازمان ( -3

ريسك هاي بزرگي كه منجر به افزايش چرخه عمر پروژه ها، كاهش 
كيفيت آنها و عدم كارايي مي گردد با پياده  سازي سبد پروژه كاهش مي يابند. 
نهايتاً اينكه مديريت سبد پروژه با مسأله بسيار حياتي ايجاد توازن بين منابع 

 .[13]در دسترس و تعداد پروژه ها روبه رو مي باشد 
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  عملكرد سبد پروژه .3
مديريت عملكرد سبد مي تواند شكاف بين استراتژي سازماني و اجراي 

. معيارهاي عملكردي ابزارهاي [3] آن استراتژي هاي حياتي را پوشش دهد
سازماني هستند كه براي سنجش و ارزيابي سبد استفاده مي شوند. اين 

معيارها مي توانند كمي و كيفي بوده و ممكن است ملموس و يا غير ملموس 
باشند. با وجود اينكه مديريت سبد پروژه در سازمان ها با اقبال روبرو شده 
است اما تحقيق در خصوص معيارهاي عملكردي اين مديريت و تشريح 

عملكرد سبد پروژه به اندازه كافي نبوده و تحقيقات بيشتري براي شناسايي 
 .[14] اين چارچوب ها ضروري مي باشد

 پروژه ابتدا بايد اهداف اصلي سبدبراي رسيدن به معيارهاي عملكرد 
: حداكثر كردن ارزش مالي [13] سبد شناسايي گردند. اين اهداف عبارتند از

سبد، ارتباط دادن سبد به استراتژي هاي سازماني، و متعادل سازي پروژه هاي 
سبد با توجه به مالحظات سازماني ظرفيتها. مطالعات زيادي نشان داده اند كه 

پروژه ها و موفقيت هايشان نمي توانند به تنهايي براي اجرا و ارزيابي مورد 
تحليل قرار گيرند. مديريت موفق تك پروژه بسيار ضروري است اما عملكرد 

 پروژه بايد در قالب عملكرد سبدي پروژه بررسي گردد نه به تنهايي.

معيار عملكردي حداكثر كردن ارزش مالي سبد به دو بعد جداگانه تقسيم 
- ميانگين موفقيت پروژه منفرد سبد در برآورده كردن زمان، 1مي گردد: 

-- استفاده از سينرژي هاي بين پروژه2بودجه، كيفيت و رضايتمندي مشتري 

هاي سبد كه ارتباطات داخلي پروژه ها را پوشش مي دهد. دو بعد ديگر نيز 
- تناسب كلي با استراتژي تجاري 3مي توان به آنها اضافه نمود كه عبارتند از 

 - تعادل سبد4سازمان و 
در تحقيق ديگري كه در خصوص توانمندسازي مديران سبد پروژه 

صورت گرفته است بر اساس مطالعات صورت گرفته يك مدل چند وجهي 
 :[15] براي بيان چارچوب موفقيت سبد پروژه معرفي گرديده است

 ميانگين موفقيت پروژه -

 استفاده از سينرژي -

 تناسب استراتژيك -

 تعادل سبد -

 موفقيت كسب و كار -

 آماده سازي براي آينده -

 ريسك در سبد پروژه .4
 

امروزه سبد پروژه سازمان ها، ابزاري براي حفظ قابليت رقابتي در بازار و 
در برابر رقبا است. با توجه به اينكه سبد در سطح استراتژيك تعريف 

مي شود يكي از تكنيك هايي كه صاحب نظران اعتقاد به توجه و مديريت 
صحيح آن در سبد پروژه  دارند لزوم توجه به مديريت ريسك است. مديريت 
ريسك امروزه تبديل به ضرورتي براي سازمان شده است كه در آن شناسايي 

 و مهار فرصت ها و تهديدات صورت مي گيرد.

 امروزه فضاي خارجي سازمان ها كه به آنها محيط اطالق مي گردد با 
توجه به تغيير و تحوالت بسياري كه در عرصه بين الملل حادث شده از عدم 

اطمينان بااليي برخوردار است كه يكي از اقداماتي كه در اين خصوص 
ضريب موفقيت را افزايش مي دهد شناسايي و مديريت علمي ريسك هاي در 

 .[16] پيش روي سبد پروژه ها است

همزمان با فعاليت سازمان ها در كسب و كارهاي به شدت فعال و 
ديناميك و وجود فشارهاي جديد و متغير رقابتي و نيازمندي هاي مشتري، 

پياده سازي مديريت ريسك كمك به شناسائي و تحليل چالش هاي ناشي از 
محيط هاي به شدت متغير كسب و كار مي كند. به همان نسبت كه مديريت 

ريسك پروژه ناكافي است و موفقيت سازمان را تهديد مي كند، مديريت 
ريسك سازماني نيز به تنهايي كافي نمي باشد چرا كه سطح سازماني از منظر 

سطوح سازمان از سطح سبد پروژه بسيار دور است و در نتيجه شناسايي 
سريع ريسك ها و مديريت آنها با سرعت مناسب انجام نمي شود و 

يكپارچگي اطالعات ريسك در فرايند مديريت سبد پروژه را نخواهيم 
 داشت.

مديريت ريسك گستره سبد، شامل مديريت جمع آوري ريسك يك 
پروژه منفرد و انتقال آن به مديريت ريسك ساير پروژه هاي مرتبط است. 

بنابراين مديريت ريسك سبد بايد شفافيت شناسائي و انتقال تجربيات 
شكست ها را كه مي تواند براي پروژه هاي ديگر ريسك باشد بهبود دهد. به 
هر حال اثر مديريت ريسك بر موفقيت سبد پروژه به موارد متعددي مرتبط 

 است مانند عدم قطعيت، پيچيدگي سبد و نوع پروژه.

مديريت ريسك در سبد بر خالف پروژه تمركز بر كل سبد داشته و 
توجه آن به مسائل استراتژيك و توانائي تحقق اهداف استراتژيك است در 

حاليكه در پروژه شناسائي و مديريت ريسك تنها در سطح همان پروژه 
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است. مديريت ريسك سبد شامل راهنماها و ابزارهائي براي شناسائي، 
تحليل، پاسخ و پايش ريسك هاي سبد است. چالش ويژه مديريت ريسك 

سبد در عمل مي تواند آگاهي كم از ريسك هاي سبد يا نياز به ديدگاهي 
. همچنين ارزيابي كردن شدت متغيرهاي ريسك در سطح [17] كل نگر باشد

سبد ممكن است چالشي براي بسياري از سازمان ها باشد. با وجود آنكه 
تعدادي مطالعه نظري و موردكاوي در خصوص مديريت ريسك سبد و اثر 
آن بر موفقيت وجود دارد، كمتر بر روي چارچوبي يكپارچه و مستحكم در 
خصوص مديريت ريسك سبد و اثر آن بر موفقيت در فضاي پروژه مطالعه 

 انجام شده است.

هدف اوليه مديريت ريسك محافظت از سازمان در برابر خسارات و 
آماده  سازي سازمان براي زيانهاي احتمالي است. بنابراين بايد پاسخ هاي 

مناسب به ريسك هايي واقع شده  داده شود. مديريت ريسك در سطح سبد از 
اين اهداف به روش هاي گوناگون پشتيباني مي كند. اول مدير ريسك در 
سطح سبد را توانمند مي سازد تا ريسك هاي پروژه هاي منفرد را در قالب 

مشخصات ريسك و اقدامات كاهشي مقايسه كند. اين مقايسه اجازه مي دهد 
تا بين گزينه ها تفاوت قائل شده و سطوح ريسك منفرد روشن شده و نتيجه 

اقدامات پاسخ به ريسك منعكس شده و انتقال تجربيات بين پروژه ها را 
تسهيل مي كند. به عبارت ديگر نتيجه منفي براي يك پروژه تاثير مثبت بر كل 

سبد در درازمدت خواهد داشت. چرا كه تهديد در يك پروژه مي تواند 
موقعيت براي پروژه ديگر باشد. دوم اينكه مقايسه ريسك هاي عمومي سبد و 
روندشان را نسبت به چرخه عمر پروژه آشكار ساخته چرا كه در اين حالت 

ريسك، حادثه اي داراي زمان است. افزايش شفافيت باعث شده تا از 
ريسك هاي ديگر پروژه ها جلوگيري شده يا تمركز بر ريسكي كه بيشتر 

پروژه ها با ان مواجه اند افزايش يابد. سوم مديريت ريسك عدم قطعيت را با 
تامين اطالعات كافي براي تصميم گيري كاهش مي دهد در نتيجه تخمين ها 
دقيق تر و قابل اعتماد تر هستند و احتمال غافلگيري و نرخ شكستها را نيز 

 . [17] كاهش مي دهد

ريسك سبد پروژه توسط هر فردي در سازمان اعم از مدير اجرائي، 
مدير عملياتي، مدير سبد، تيم هاي طرح و پروژه قابل شناسايي است. هر 

سطح سازماني ممكن است رويكرد مختلفي به ريسك هاي سبد داشته باشند 
و اثرات آنها مي تواند مختلف باشد. مديريت اجرائي ريسك عموما شامل 

ارزش سبد، زمان ارسال محصول به بازار و سنجه هاي تامين مالي و 
سرمايه گذاري است. كه مي تواند شامل برند مشتري و سازمان، اعتبار و 

معروفيت و اثر بر اهداف و استراتژي سازماني باشد. براي مديران عملياتي 
ريسك ها شامل محصول و توسعه پروژه، خدمات و محصوالت سازمان و 

فرايندهاي پشتيباني ، مي تواند باشد. براي مدير سبد ريسك مي تواند 
گزارش دهي، صحت ودقت اطالعات، وجود اطالعات ريسك اجزاء، كيفيت 

داده هاي سبد همچنين ريسك هايي كه استراتژي و سبد سازمان را شامل 
مي شود، باشد. براي تيم هاي پروژه و طرح ريسك ها مربوط به تعهدات 

مديريت ريسك سازمان را براي انطباق با زماني، هزينه اي و محدوده است. 
 فرصت ها و تهديدهاي پديدآمده توانمند مي كند. 

-امروزه سازمان ها تمايل به اجراي چند پروژه همزمان دارند تا انعطاف

پذيري و كارايي خود را حفظ كنند. در اين حالت ريسك هاي جديدي بر 
ريسك هاي پروژه اضافه شده كه ناشي از ارتباطات بين پروژه ها مي باشد. 
بنابراين در ادبيات اين موضوع مديريت گسترده ريسك سبد كه مديريت 

. بنابراين [18] ريسكهاي تك پروژه را توسعه مي دهد پيشنهاد شده است
مديريت ريسك بايد شفافيت در اطالعات، آشكارسازي و انتقال مسائل، 

ظرفيت مقابله با ريسك و عمق اطالعات براي تصميم گيري را افزايش دهد. 
با اتصال اطالعات استخراج شده از مديريت ريسك پروژه هاي منفرد 

مختلف، مديريت ريسك سبد مي تواند ريسك هايي را كه در پروژه هاي 
همزمان رخ مي دهد شناسائي كند. بنابراين مديريت ريسك سبد از شكست 
پروژه جلوگيري نموده و شانس موفقيت پروژه را افزايش مي دهد. با توجه 

به اينكه در بيشتر موارد مديريت ريسك سبد پروژه وقت گير و هزينه بر 
مي باشد، مديريت ريسك براي سبد به ندرت اجرا مي شود. همچنين ممكن 
است سازمان ها آگاهي اندكي از مديريت ريسك سبد داشته باشند. مديران 

سبد ممكن است كمبود وقت و يا مشكل مالي براي اجراي ريسك سبد 
 با توجه به اينكه سبد در سطوح باالي سازمان (سطح [19]داشته باشند 

استراتژيك) تعريف مي شود اهميت مديريت ريسك سبد كمك به برآوردن 
اهداف سازماني است. از سوي ديگر حركت پروژه ها از محيط هاي تكراري 

به فضاي چالشي و اختصاصي اهميت شناسائي و ارزيابي ريسك را به جزئي 
. مديريت ريسك [10] ضروري از مديريت سبد پروژه افزايش داده است

بهبودهايي براي افزايش عملكرد سبد در حوزه هاي گوناگون مانند كيفيت، 
رضايت مشتري، ارتقاء سطح خدمات و افزايش كارائي اجزاء سبد و سازمان 

. ريسك در پروژه ها و به تبع آن سبد بايد [20] را شناسايي و بالفعل مي كند
شناسايي، ارزيابي و به عنوان فرايند انتخاب و اولويت بندي پروژه مورد نظر 

 قرارگرفته و در طول اجرا و انتخاب پروژه ها استفاده گردد. 
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از جمله تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه پژوهش تلر در خصوص 
ارتباط مديريت ريسك سبد و عملكرد سبد پروژه مي باشد كه در آن بر تاثير 

مثبت مديريت ريسك بر عملكرد سبد اذعان شده است. وي در پژوهش 
 :[19]  جزء در نظر گرفته است6خود براي مديريت ريسك سبد پروژه 

- 4- پايش ريسك 3- پيشگيري از ريسك 2- شناسائي ريسك سبد 1
- فرموله كردن 5يكپارچگي مديريت ريسك سبد با مديريت سبد پروژه 

 - فرهنگ مديريت ريسك6فرايند مديريت ريسك 

تلر و همكاران كيفيت مديريت ريسك را در دو بعد بررسي نموده اند 
 - ظرفيت رسيدگي به ريسك2- شفافيت ريسك 1

تحقيقات ديگر وي نشان داده است كه اين اجزاء با توجه به فرهنگ 
مديريت ريسك ممكن است تغيير نمايد و الزاما سازمان هاي ايراني از الگوي 

فوق كه در سازمان هاي آلماني پياده مي شود تبعيت ننمايند. بنابراين در اين 
پژوهش از مدل استاندارد مديريت سبد پروژه كه مدلي عام و مورد استفاده 

 در سازمان هاي ايراني است استفاده شد.

 روش تحقيق .5
براي بررسي اثر مديريت ريسك بر عملكرد سبد پروژه چارچوب نظري 

 ) تدوبن گرديد:1تحقيق به صورت ذيل (شكل 

 

 

 

 - چارچوب نظري تحقيق1شكل 

 
 : چارچوب نظري تحقيق1شكل

در اين مدل مديريت ريسك سبد پروژه به عنوان متغير مستقل و 
مديريت عملكرد سبد پروژه متغير وابسته مي باشد. همچنين متغير يكپارچگي 
ريسك با سبد پروژه به عنوان متغير تعديل گر در چارچوب لحاظ شده است. 

متغير تعديل گر متغيري است كه جهت و شدت ارتباط بين متغير مستقل و 
    .[21]وابسته را تحت تاثير قرار مي دهد 

 در اين تحقيق برآنيم كه دو فرضيه زير را آزمون نماييم: 

فرضيه اول: مديريت ريسك سبد پروژه تاثير مستقيم بر مديريت 
 عملكرد سبد پروژه دارد.

فرضيه دوم: يكپارچگي مديريت ريسك با سبد پروژه بر ارتباط مديريت 
 ريسك سبد پروژه و مديريت عملكرد سبد پروژه اثر تعديل گر مثبت دارد. 

براي اندازه گيري متغيرهاي چارچوب در بخش هاي معيارهاي موفقيت 
سبد پروژه، مديريت ريسك سبد و يكپارچگي ريسك با سبد پروژه از 

 شاخصهاي ذيل در طراحي پرسشنامه استفاده گرديد.

براي بخش معيارهاي موفقيت سبد پروژه از چارچوب چند وجهي ارائه 
 شده تلر بهره گرفته شده است:
 - ميانگين موفقيت پروژه

 - تناسب استراتژيك

 - تعادل سبد

 - موفقيت كسب و كار

 - آماده سازي براي آينده
در مديريت ريسك سبد پروژه از فرايندهاي مديريت ريسك استاندارد 

  استفاده شده است كه عبارتند از: PMIمديريت سبد موسسه 
 - برنامه مديريت ريسك سبد

 - شناسائي ريسك سبد
 -ارزيابي ريسك سبد
 - پاسخ ريسك سبد

همچنين يكپارچگي ريسك با مديريت سبد پروژه نيز بر مبناي تناسب 
 فعاليتهاي ريسك سبد پروژه با مديريت سبد پروژه سنجيده شد.

 نفر خبره در اين 5بعد از طراحي پرسشنامه، براي بررسي رواني از نظرات 
 نفر از 115زمينه استفاده و پرسشنامه بهبود داده شد. سپس پرسشنامه در بين 

 80مديران ارشد، مديران پروژه و كارشناسان پژوهشگاه نيرو توزيع شد كه 
 پرسشنامه به دليل داده هاي دور افتاده حذف 6پرسشنامه عودت گرديد و 

، پايائي پرسشنامه مناسب مي باشد. بعد 78/0شدند. با مقدار آلفاي كرونباخ 
 و با الگوي رگرسيون چندگانه نتايج زير SPSSاز تحليل داده ها در نرم افزار 

 حاصل گرديد:

براي اثبات فرضيه اول يعني تاثير مديريت ريسك سبد پروژه بر 
 استفاده شد. فرض صفر SPSSمديريت عملكرد سبد پروژه از رگرسيون در 

را عدم وجود رابطه و فرض يك را وجود رابطه درنظر مي گيريم. همانطور 

مديريت ريسك 
 سبد پروژه

مديريت عملكرد 
 سبد پروژه

يكپارچگي مديريت ريسك با 
 سيد پروژه
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 با (R) پيوست مشخص است. مقدار همبستگي مدل 1كه از نتايج در جدول 
درنظر گرفتن مديريت ريسك سبد پروژه به عنوان متغير مستقل و مديريت 

 است. همچنين مقدار معني داري 0.113عملكرد سبد پروژه متغير وابسته 
 است و نشان مي دهد كه آزمون در سطح 0.05 براي آزمون، كمتر از 0.003

 معنادار است و در نتيجه فرض صفر يعني عدم وجود رابطه رد 0.05خطاي 
 مي شود. 

براي اثبات فرضيه دوم يعني وجود يا عدم وجود متغير تعديل  گر آزمون هاي 
RP مختلفي وجود دارد كه يكي از اين آزمون ها آزمون تغيير

2
P مي باشد كه ما در

اين تحقيق براي اثبات وجود متغير تعديل گر يكپارچگي مديريت ريسك با 
سبد پروژه از اين آزمون استفاده كرده ايم. مبناي اين روش استفاده از آزمون  

F براي بررسي تغييرات RP

2
P بين دو معادله رگرسيون است كه مبناي منطقي 

RPاين آزمون آن است كه اگر 

2
P يك مدل با تعداد متغيرهاي مستقل مشخص 

با افزودن متغيرهاي جديد بصورت معنادار تغيير يابد آنگاه متغير يا متغيرهاي 
جديد بر متغير وابسته موثرند. همين منطق براي متغيرتعديل گر هم وجود 

دارد. فرض صفر را عدم تاثير متغير تعديل گر و فرض يك را وجود و تاثير 
 متغير تعديل گر در نظر مي گيريم.

 مشاهده مي گردد  SPSSخروجي نرم افزار  پيوست2همانطور كه در جدول 
با اضافه كردن متغير يكپارچگي ريسك سبد پروژه بعنوان متغير مستقل به 

RPمدل، 

2
P افزايش يافته و مقدار معني داري آزمون0.089 مدل به ميزان )Sig F 

Change ( در نتيجه آزمون 0.05همچنان كمتر از F 0.05 در سطح خطاي 
همچنان معنادار و در نتيجه فرض صفر يعني عدم تاثير متغير تعديل گر رد 

 مي شود. 

 نتيجه گيري و پيشنهادها .6

همانگونه كه پيش بيني مي شد مديريت ريسك سبد پروژه بر عملكرد 
سبد پروژه تاثير مستقيم و مثبت داشته اما شدت اين تاثير به اندازه مناسب 

نبوده است. همچنين ميزان اثر متغير يكپارچگي ريسك به عنوان متغير 
تعديل گر در مدل قابل توجه نمي باشد. مي توان چنين نتيجه گرفت در مرحله 
اول بايد ميزان تاثير يكپارچگي ريسك با مديريت سبد پروژه افزايش يابد كه 

اين مساله را مي توان با ارتباط دادن مديريت ريسك در مراحل مختلف 
مديريت سبد پروژه به شكل رسمي و مدون افزايش داد. همچنين گسترش 

مفاهيم مديريت ريسك سبد پروژه به سازمان در كنار مديريت ريسك پروژه 
 اثربخشي ريسك را افزايش مي دهد. 

يكي از روش هائي كه مي تواند مديريت ريسك را در سبد پروژه 
گسترش دهد تبيين اهميت مديريت ريسك براي سطوح مختلف سازمان 

است. بايد توجه داشت كه يك نظامنامه مدون در خصوص مديريت ريسك 
سبد پروژه و ارتباط آن با مديريت سبد پروژه به استانداردسازي اين فرايندها 

 در سازمان و بكارگيري بهتر و عميق تر اين مفاهيم كمك شاياني مي كند.

براي پژوهش هاي آتي مي توان متغيرهاي ديگري مانند فرهنگ ريسك را 
به اين مدل افزود. يكي از معيارهاي موفقيت مديريت ريسك ارتباطات آزاد 

جريان ريسك و تعهد افراد سازمان بخصوص مديران ارشد به مفهوم 
مديريت ريسك است. اين شاخص ها به عنوان عوامل فرهنگ مديريت 

ريسك مي باشند. بررسي ساير سازمان هاي فعال در زمينه پژوهش و نحوه 
برخورد آنها با مديريت ريسك و مديريت سبد پروژه موضوع ديگري براي 

تحقيق است كه مي تواند به الگوسازي و ارتقاء اين دو مديريت در 
 سازمانهاي پژوهشي كشور منجر شود.
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 پيوست

 
R : نتايج تغييرات1جدول  P

2
P   

Model R 

R 

Squ

are 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .336P

a .113 .100 5.64563 .113 9.138 1 72 .003 

2 .449P

b .202 .179 5.39210 .089 7.930 1 71 .006 

a. Predictors: (Constant), Portfolio Project Risk 
b. Predictors: (Constant), Portfolio Project Risk, Portfolio Risk Integration 

 
 ANOVAP

c
P نتايج : 2جدول   

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 291.253 1 291.253 9.138 .003P

a 

Residual 2294.869 72 31.873   

Total 2586.122 73    

2 

Regression 521.813 2 260.907 8.974 .000P

b 

Residual 2064.309 71 29.075   

Total 2586.122 73    

a. Predictors: (Constant), Portfolio Project Risk 
b. Predictors: (Constant), Portfolio Project Risk, Portfolio Risk Integration 
c. Dependent Variable: Portfolio Project Performance 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

