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Abstract: A project portfolio is a crucial decision-making process used to prepare an optimum
collection of vast alternative projects. In most of the previous modeling methods, the focus is directed
towards maximizing project efficiency and so, the role of risky aspects in selecting appropriate
projects has been neglected. This paper presents an integrated multi-objective mathematical
programming (MOMP) based on efficiency-risk for selecting a project portfolio using various
techniques including data envelopment analysis (DEA), risk priority number (RPN) and nondominated sorting genetic algorithm (NSGA-ΙΙ). The proposed model can support both the capability
to nominate mutually exclusive projects (conflicting projects that only one of them can be done) or
any type of predecessor projects (doing a project depends on another project) and concurrent projects
(need to be done at the same time) selection. Another advantage of the model is that the hyper
heuristic solutions can be found in the form of several non-dominated cases and it is possible for
organization’s experts to choose the best and the most suitable solutions.
Keywords: Projects Portfolio Optimization; Data Envelopment Analysis (DEA); Risk Priority Number
(RPN); Non-dominated Sorting Genetic Algorithm ΙΙ (NSGAΙΙ)
Introduction: In the competitive world, intelligent optimum decision making is a vital task in the
success of large systems. Due to lack of resources, it is not always possible to fully evaluate all
proposed developmental projects. In this context, it is important to make an optimal portfolio of
desired projects. The present article aimed to identify an applied methodology for the selection of
project portfolios with regard to efficiency and risk assessment and the alignment of the projects’
purposes with the organization’s goals, while also considering the existing resource limitations and
regarding risk as a main indicator. The efficiency of the projects is examined with regard to the
resources used. The present paper seeks to respond to the following main questions:
 How can an optimal project portfolio be selected for an organization with maximum
efficiency and minimum risk?
 Does project risk assessment in view of the two criteria of impact and probability sufficiently
address the economic conditions and the complexity of the projects in the majority of research
and development projects?
 What is the drawback of current risk assessment methods for project portfolios?
Responding to these questions can help organization managers select optimal project portfolios and
achieve their strategic organizational objectives. Many studies have been conducted on the selection
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of project portfolios and most of them follow a qualitative and quantitative approach and use
combination classification. One of the applied studies conducted on project selection is by Eilat et al.,
(2008), in which projects were selected within the combinational framework of DEA and a balance
score card was used to select proper research and development projects (Tahri, 2015) presented two
numerical methods for mathematical optimization problems for both single and multiple objectives
using two values (0 and 1) as the decision variable. (Huang et al., 2016) discussed the joint problem of
optimal project selection and scheduling in situations when the projects’ initial outlays and net cash
inflows are determined by experts’ estimates due to the lack of historical data. A literature review
reveals that there are a lot of optimization models available to prepare project portfolios. Most of them
have one objective function to maximize project benefits or to minimize operating costs subject to
operational constraints. In most modeling methods, the role of risk aspects in selecting appropriate
projects has been neglected. A few of them have explored the aspect of model constraints. In other
words, in the past, the main focus is directed towards economic projects while the sustainable factors
(e.g., environmental and social risks) have been neglected. For this purpose, this study presents an
integrated MOMP based on efficiency-risk for selecting a project portfolio using various techniques
including DEA, RPN and non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-ΙΙ).
Materials and Methods:
Step1) Preparing a list of candidate & feasible projects
Step2) Calculating efficiency of each project by using the DEA method
Step3) Calculating the risk priority number for each project
Step4) Developing a MOMP model to select the best projects
Step5) Solving the model using a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm ΙΙ (NSGAΙΙ) method
Results and Discussion: One of the main advantages of NSGAII is that the at-hand solutions can be
found in the form of several non-dominated cases and therefore, it is possible for organization’s
experts to choose the best and the most suitable solutions. Stated differently, the expert’s knowledge
and viewpoints can be considered due to flexibility and availability of different solutions. Besides, it
is feasible to compute the adjusted efficiency and to select the solution(s) producing the maximum
efficiency as the final optimal answer(s).
Conclusion: This article used the concepts of DEA, RPN, MOMP and NSGAII modeling to propose
an applied methodology for extracting an optimal portfolio of projects. In other words, we suggest the
use of a Non-dominated Sorting Genetic Algorithm ΙΙ as a solution method for the presented multiobjective model in order to deduce the optimal projects portfolio. By comparing the results for the
proposed algorithm and existing methods, it was concluded that the previous methods can give
portfolio of projects with suitable profit but these solutions face high risk and low reliability. Thus,
such solutions are not acceptable by managers in organizations. The lack of attention to risk aspects
leads to the non-realization of the estimated profit due to high probability of risk. Therefore, the
valuable resources will be wasted. Whereas, by adjusting profit with the risk numbers, it is indicated
that the profit gained by our method is so better and higher than previous methods after risk. This can
indicate novelty, applicability, and performance of our method.
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چکيده :از مهمترین موضوعات برای موفقیت سازمانها ،مسئلۀ انتخاب مناسب پرتفوی پروژه ها است .در
پژوهشهای قبلی انتخاب سبد پروژهها با تمرکز روی میزان کارایی پروژهها انجام و کمتر به نقش ریسک
توجه شده است؛ بنابراین در این مقاله مدلی چندهدفه برای انتخاب پرتفوی بهینکۀ پکروژههکا بکا رویککرد
ترکیبی کارایی -ریس
در آن نهتنها پارامتر ریس

و با استفاده از تکنی های  MOMP ،RPN ،DEAو  NSGAIIارائه شده است ککه
شاخص اصلی در نظر گرفته شده است ،کارایی پروژهها و محدودیت منابع نیز

در آن لحاظ شده است .همچنین مدل پیشنهادی قابلیت انتخاب سبد بهینه را در شرایط گونکاگون ازجملکه
نبود پروژههای ناسازگار (پروژه های متضاد که تنها یکی از آنها انجامشدنی است) ،پکروژههکای پکیشنیکاز
(پروژههایی که انجام یکی وابسته به انجام دیگری است) و همنیاز (پروژههکایی ککه مزم اسکت هکمزمکان
انجام شوند) دارد .از نوآوری های اصلی این مقاله ارائۀ روش حل فرا ابتکاری است ککه چنکدین پرتفکوی
بهینۀ نامغلوب پروژهها را ارائه میکند.
واژه هاي کليدي :الگوریتم ژنتی

چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب ( ،)NSGAΙΙپرتفوی بهینۀ پکروژههکا،

تحلیلپوششیداده ) ،(DEAریس  ،عدد امتیاز ریس

*نویسنده مسؤول

) ،(RPNکارایی.
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،موفقیت شرکتها بهشدت وابسته به داشتن رویهای مؤثر در انتخکاب بهتکرین تيکمیمات
در لحظات حساس است؛ بههمین منظور مزم است مدیران شرکت ،پروژههایی را دنبال کنند که بهواسکۀۀ آن بتکوان
از منابع موجود سازمان بهترین استفاده را کرد .اگرچه انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها از ضروریات بقکای شکرکت در
میدان پررقابت بازارهای تجاری محسوب میشود ،وجود دیدگاهی مستمر روی سبد انتخابی و وجود انعۀکا

زیکاد

در تغییر اولویتهای پروژهها از ملزومات فرایند کنترل پروژه است؛ بنکابراین فراینکد انتخکاب سکبد بهینکه ،فراینکدی
دورهای است که با در نظر گرفتن همزمان شاخصهای متعدد باعث انتخاب کاراترین پروژههکا بکا کمتکرین ریسک
ممکن از میان پروژههای پیشنهادی میشود؛ بهگونهای که این انتخاب سازمان را متحمکل هزینکههکای اضکافی نکنکد
(لوین .)2775 ،7برای کارایی 2تعاریف متنوعی ارائه شده است که بهطورکلی عبارت از نسبت ستاده به داده است و به
چگونگی استفاده از منابع و مدیریت صحیح آنها توجه دارد؛ درحالیکه اگر در ی

واحد تيمیمگیری (در این مقاله،

پروژهها واحد تيمیمگیری هستند) چند ورودی و چند خروجی وجود داشته باشد ،کارایی ،خکارجقسکمت مجمکو
موزون خروجیها به مجمو موزون ورودیها است (پاجرس و لوپز)2774 ،9؛ به همین دلیل در این مقاله سعی شده
است در این زمینه به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 چگونه برآورد کارایی هر پروژه کاندید محاسبه میشود؟


چگونه میتوان برای ی

کمترین ریس

سازمانِ مشخص ،پرتفوی بهینۀ پکروژههکا را بکا بیشکترین ککارایی و درعکینحکال

انتخاب کرد؟

 چگونه مدل تحقیق در عملیاتی چندهدفه و روش  ،NSGAΙΙ4پرتفوی بهینۀ پروژههکا را بکا دو تکابع هکد
کارایی و ریس  5ارائه میکنند؟


آیا در ارزیابی ریس

پروژه های منتخب ،دو معیار شدت اثر و احتمال وقو ریس

بهگونهای بررسی شده

است که پاسخگوی شرایط اقتيادی سازمان و چشمانداز برنامههای توسعۀ آن باشد؟
باتوجهبه ضرورت موضو سعی شده است تا متدولوژی یکپارچۀ کاربردی و درعینحال چابک
کارایی و ریس

پروژهها ،مدلسازی چندهدفۀ ریاضی با اهدا

کارایی و ریس

بکرای محاسکبۀ

و انتخاب پرتفوی بهینۀ پکروژههکا

با استفاده از روش  NSGAΙΙو با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع سازمان معرفی شود تا هم به ریس

بکهعنکوان

شاخص اصلی توجه کند و هم کارایی پروژهها باتوجهبه منابع صکر شکده در نظکر گرفتکه شکود .درزمینکۀ انتخکاب
پرتفوی پروژهها پژوهشهای زیادی شده است که درادامه برخی از آنها مرور شده است .یکی از مۀالعات مۀکر در
6

حوزۀ انتخاب سبد بهینۀ پروژه ها را ایالت ،گومنی و اشتوب ( )2772انجام دادهاند .آنها از ترکیب دو روش DEA1

و  2BSCبرای انتخاب سبد بهینۀ پروژه ها استفاده کردند و براساس این مدل لیست بلندی از پکروژههکا را بررسکی و
تحلیل کردهاند .ازجمله موارد مهم در این پژوهش استفاده از روشهای تيمیمگیری چنکدمعیاره بکرای نخسکتینبکار
برای ارزیابی و انتخاب پروژهها است .از دیگر مدلهایی که درزمینۀ انتخاب سبد پروژهها استفاده مکیشکود ،تحلیکل
سلسله مراتبی فازی است .هوانگ ،چو و چیانگ ،)2772( 9مسکئلۀ انتخکاب سکبد فنکاوری را مسکئلۀ تيکمیمگیکری
چندشاخيه مۀر کردند و با توسعۀ مدل فازی  21معیاره ،سبد پروژهها را ارزیابی کردند .یکی از نقکا قکوت ککار

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه با 747 / ...

هوانگ استفاده از منۀق فازی برای ارزیابی است .اکثر مدلهایی که از روشهای تيمیمگیری چندشاخيکه اسکتفاده
میکنند فقط رتبهبندی اولیهای نسبت به پروژهها میدهند .باتاچاریا ،کومار و کار ،)2777( 77انتخاب سبد پروژههکای
پژوهشی با رویکرد فازی را بحث و در آن از برنامهریزی چندهدفۀ فازی برای آسانکردن تيکمیمگیکری و انتخکاب
پروژهها استفاده کردهاند .همچنین وابستگی و اثر پروژهها بر یکدیگر را در مدل خود در نظر گرفتند و این مسکئله را
با الگوریتم ژنتی

حل کردهاند .چانکگ و لکی ،)2772( 77مکدل یکپارچکۀ ِتحلیکل پوششکی دادههکای فکازی /مسکئلۀ

کولهپشتی را برای انتخاب سبد پروژه به کار گرفتند و پس از فرمولهکردن مسئله آن را با الگوریتم کلونی زنبورعسکل
حل کردند .در این مقاله ،آنها ابتدا با استفاده از متغیرهای فازی ،دادههای مسئله را برای ورود به مسکئلۀ کولکهپشکتی
آماده و پس از تعریف مسئله آن را با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورعسل حل کردند.
قاپانچی ،توانا و خباز )2772( 72روشی برای انتخاب سبدهایی از پکروژههکا ارائکه کردنکد ککه در آن تعامکل بکین
پروژهها و عدمقۀعیت لحاظ شده است .در این پژوهش سبدی از پروژههای  IS/ITارائه شکد ککه نویسکندگان در آن
با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای فازی و شاخص ریس  ،پروژههکای کاندیکد را انتخکاب کردنکد .پکس از
انتخاب با استفاده از الگوریتم شاخه و کران (ایالت برای نخستین بار در سال  2776در مقاله خود انجام داد) شکرو
به تشکیل سبدهای مختلف کردند .روش پیشنهادی متکی بر اسکتفاده از فراینکد تحلیکل شکبکهای اسکت .اسکتفاده از
دادههای کمّی و کیفی ،همچنین در نظر گرفتن مؤثر و مناسب روابط و وابستگیهای موجود در مسئلۀ انتخکاب سکبد
پروژه ازجمله نقا قوت روشِ ارائهشده است و در پژوهشهای آتی نیز استفاده از منۀق فازی و اعداد فکازی را در
روش پیشنهاد میکند .نسیف ،سانتیاگوفیلو و نوگوئرا )2779( 79روشی برای انتخاب پروژه در حوزۀ  ITبا استفاده از
ابزارهای تيمیمگیری پشتیبانی براساس منۀق فازی ارائه دادند .آنها با استفاده از مۀالعۀ مکوردی ،اعتبارسکنجی مکدلِ
توسعهدادهشده را با ( )7شناسایی پروژهها؛ ( )2ارتبا پروژهها با برنامهریزی استراتژی ؛ ( )9دستهبنکدی پکروژههکا؛
( )4تعریف متغیرهای زبانشناسی و توابع فازی؛ ( )5تعریف قکوانین اسکتنباطی؛ ( )6محاسکبۀ قکوانین و ( )1برقکرای
تعادل سبد پروژه انجام دادند .عباسیان جهرمی و رجائی ( )2779مدلی ترکیبی باتوجهبه استدمل مبتنیبر مورد فکازی
برای پروژهها ارائه دادند .در این مقاله عوامل ایجاد خۀر در صنعت ساخت و ساز و گزارشات قدیمی این شرکتها
در نظر گرفته شده است و مناسبترین پرتفوی شرکت با استفاده از برنامهریزی خۀی آرمانی صکفر و یک
شده است .آنها در این مقاله میزان ریس

پروژهها را بهکم

خۀی آرمانی صفر و ی  ،نقۀۀ تعادل بهینۀ ریس

روش سادۀ وزندهی و درنهایت بهکم

انتخکاب

برنامکهریکزی

و درآمد (تئوری پرتفوی) را براساس وضکعیت فعلکی شکرکت و

تجربۀ موفق قبلی محاسبه کردهاند.
توانا ،خلیلی دامغانی و سعدی نژاد ( )2779مدل  DEAفازی را برای انتخاب بهینکۀ پکروژه درزمینکۀ تکنولکوژی
پیشرفته و دربارۀ مۀالعاتی واقعی ارائه کردند .در این پکژوهش مقکادیر عکدمقۀعیکت بکا برنامکهریکزی خۀکی فکازی
چندهدفه محاسبه میشود .حسنزاده ،نعمتی و سان )2774( 74ی
ارائه کردند که بهموجب آن ی
پروژهها حل میشود.

مدل برنامهریزی چندهدفه برمبنای اعداد دوتکایی

تابع چندهدفه با قیودی که دارای ضرایب نامعین هستند بکرای انتخکاب سکبد بهینکۀ
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آلتونتاس و درلی )2774( 75روشی جدید برمبنای  DEMATELو  76PCAبرای اولویکتبنکدی سکبد پکروژه در
طر های سرمایهگذاری ارائه دادند .در روش ارائهشده برای اولویتبنکدی ،دو معیکار مهکم در نظکر گرفتکه شکد ککه
منعکسکنندۀ اهدا

دولت بود .این دو معیار عبارتند از ( )7کاهش نرخ کمبود تجارت خکارجی و ( )2فعکالسکازی

جذب سرمایهگذاریهای جدید .پاجرس و لوپز ( )2774روشی برای در نظر گرفتن تعامالت بین پروژههکا براسکاس
گروه پژوهشی  INSISOCارائه دادند .آنها نشان دادند ترکیببندی سکبد پکروژۀ شکرکت زمکانی ککه تعکامالت بکین
پروژهها در نظر گرفته شود بهشدت تغییر میکند و رایجترین روشهای ارزیابی پروژهها را چ لیستها ،امتیازبندی
چنکدمعیاره و مکدلهکای ریاضکی معرفکی کردنکد .طکاهری )2775( 71در مۀالعکهای دو روش ریاضکی برنامکهریکزی
عددصحیح و برنامهریزی آرمانی را برای انتخاب سبد پروژهها ارائه داد .در مدلهکای مکذکور ،حکداکثرکردن سکود و
حداقلکردن انحرا
هد

از سود ،سرمایهگذاری ،منابع انسانی و ریس

مربو به سکبد پکروژههکای انتخکابشکده توابکع

در نظر گرفته شدهاند .توانا ،کرامتپور ،سانتوس آرتیاگا 72و همککاران ( )2775در مقالکۀ روش هیبریکد فکازی

برای انتخاب سبد پروژه با استفاده از تحلیل پوششی دادهها ،تاپسیس و برنامکهریکزی عددصکحیح سکعی در انتخکاب
سبد بهینۀ پروژه کردند .این مقاله دارای سه مرحلۀ اصلی برای انتخاب سبد پروژه است؛ در مرحلۀ نخسکت اهکدا ،
پروژهها و معیارهای ارزیابی شناسایی شده است .در مرحلۀ دوم با استفاده از روش تاپسیس فازی پروژهها رتبهبندی
و در مرحلۀ آخر با استفاده از برنامۀ عددصحیح ،سبد پروژه انتخاب شده است .هوانگ ،چائو و کودراتوفا)2776( 79
ی

مدل پیوستۀ انتخاب بهینۀ پروژه و برنامۀ زمانبندی آنها را پیشنهاد دادهاند که بهکم

آن در شرایۀی که سکرمایۀ

اولیۀ پروژه و میزان نقدینگی مشخص نباشد ،سبد بهینۀ پروژه و برنامهریزی آنها ارائه شده است .رومنکد ،فیگکوئرا و
دی اسمیت )2776( 27مدلی برای انتخاب سبد بهینۀ پروژهها پیشنهاد دادند ککه بکهواسکۀۀ آن سکبد بهینکه بکا اجمکا
نظرات مختلف از متخييین گوناگون تهیه میشود؛ بدین صورت که سبدپروژهها را بکه زیرمجموعکههکای خاصکی
تقسیم میکند بهگونهای که در هری

از این زیر مجموعهها تنها ی سری از قیود لحاظ میشکود؛ درنتیجکه در سکبد

بهینۀ نهایی ،ميالحهای بین نظرات مختلف پدید خواهد آمد .رلیچ و پاولفسککی )2771( 27در مقالکۀ «یک

رویککرد

متوسط وزنی فازی برای انتخاب سبد پروژههای محيکومت جدیکد» روشکی بکرای ارزیکابی و انتخکاب سکبد بهینکۀ
پروژهها ارائه کردهاند .آنها برای انتخاب سبد بهینۀ پروژهها از روشهای تيمیمگیکری چنکدمتغیره شکامل معیارهکای
کمّی و کیفی استفاده کردند .آنها در مدل خود از روش میانگین وزنی فازی برای اولویتبندی و از روش شبکههکای
عيبی برای تخمین کارایی آنها استفاده کردند .در این پژوهش ارزیابی پروژهها براساس معیارهای ارتبکا بکا بکازار،
تیم پروژه ،کارایی پروژه ،ریس

و استراتژی انجام شده است.

بهطور خالصه براساس مرور ادبیات انجامشده مشخص شد پژوهش های حوزۀ انتخاب پرتفوی بهینکۀ پکروژههکا
نقا قوت و ضعف متعددی دارند؛ بنابراین این پژوهش با ارائۀ رویکردی یکپارچه مبتنیبر کارایی -ریسک

عکالوه

بر حفظ نقا قوت ،سعی در برطر کردن نقا ضعف دارد .جدول  7مقایسهای تۀبیقی بین مدلهای ارائکهشکده در
پژوهشهای قبلی و مدل پیشنهادی این پژوهش نشان می دهد .در این جدول دمیل ارائۀ مدل پیشنهادی و استفاده از
روشهای مختلف کمّی و کیفی در این مدل مشاهده میشود.

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس
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مبتنیبر روش ژنتی

جدول  -7ردهبندی پژوهشهای انجامشده درزمینۀ انتخاب پرتفوی پروژهها

پژوهشهای

(ایالت و
همکاران،
)2772

نام مدل

ارزیابی پروژههای
تحقیق و توسعه

(باتاچاریا و

انتخاب فازی سبد

کومار)2777 ،

پروژههای وابسته

(شیخ رابوری

انتخاب سبد بهینۀ

و همکارانش،

پروژهها در

)2772

کارخانۀ الکتریکی

(طاهری،
)2775

محاسبات

محاسبات
عدد

کارایی

ریس

√

√

√

-

√

√

وجود

مدلسازی

رویکرد

مفهومی

یکپارچۀ

کارایی

کمی-کیفی
-

-

√

ریس
-

√

-

ارائۀ راهحل
دقیق تابع
چندهدفه

وجود

اسکوپ در

جوابهای

نظر گرفتن

متنو و ارائۀ

شاخص

جواب بهینه

ریس

-

-

-

-

-

-

-

انتخاب سبد بهینۀ
پروژهها با

بررسی
-

-

√

√

√

شاخص

-

روشهای ریاضی

ریس

(توانا و

انتخاب سبد بهینۀ

بهعنوان

همکاران،

پروژهها با رویکرد

)2775

ترکیبی

(رلیچ و
پاولفسکی،
)2771

√

-

-

√

√

محدودیت

-

انتخاب سبد بهینۀ
پروژهها با رویکرد
میانگین فازی

√

√

-

√

-

-

وزندهیشده
بررسی

مدل پیشنهادی
این تحقیق

رویکرد یکپارچه
کارایی-ریس

شاخص
√

√

√

√

√

√

ریس
بهعنوان تابع
هد

باتوجهبه جدول  7مشاهده میشود در بیشتر مدلهای ارائهشده ،یا نقش مؤثر ریس
گرفته شده و یا پارامتر ریس

تنها بهعنوان ی

در انتخاب سبد بهینه نادیده

محدودیت در مدل ریاضی لحاظ شده اسکت؛ بکه عبکارت دیگکر در

بسیاری از مقامت قبلی بهدلیل ارائهندادن روش حکل ،اهکدا

اصکلی انتخکاب سکبد پکروژههکا در مرحلکۀ حکل بکه

محدودیت مدل منتقل شده است و تأثیرگذاری مزم را در انتخاب سبد بهینکه نخواهنکد داشکت؛ بنکابراین مزم اسکت
مدلی ارائه شود که بهواسۀۀ آن سبد پروژههای سازمان باتوجهبه محدودیتهای سازمانی و اهدا
ریس

مدلسازی شود و همچنین بهکم

روش حل مناسب و بدون حکذ

بهترین سبد بهینه پیشنهاد داده شود؛ بنابراین باتوجهبه آنچه گفتکه شکد ،هکد

یککی از اهکدا

ترکیبکی ککارایی-
ککارایی یکا ریسک ،

از پکژوهش حاضکر ارائکۀ رویککردی

ترکیبی برای انتخاب سبد بهینۀ پکروژه بکهوسکیلۀ روش تحلیکل پوششکی دادههکا ،محاسکبه عکدد ریسک

(،)RPN22

مدلسازی ریاضی چندهدفه و الگوریتم  NSGAIIبهگونهای است که سبد بهینهای از پروژهها بکا حکداکثر ککارایی و
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برای سازمانها انتخاب شود .مزم به ذکر است که در گذشته بهدلیکل نگکاه سکودآوری بکه پکروژههکا

حداقل ریس

بهجای نگاه پایداری پروژهها کمتر به پارامتر ریس

توجه و انتخاب سبد بهینۀ پروژهها بیشتر بکهکمک

پارامترهکای

کمی و سودآوری انجام میشد .در پروژه های پایدار به سه اصل توسکعۀ اقتيکادی ،مسکائل زیسکتمحیۀکی و رفکاه
اجتماعی توجه میشود؛ برخی از پارامترهای این اصول عبارتند از هزینه ،مير

انکرژی ،منکابع مزم ،پتانسکیلهکای

بالقوه ،کیفیت خدمات ،ایمنی ،تأثیرات اجتماعی و تأثیرات زیستمحیۀی .پارامترهای اقتيادی بیشکتر بکر ککارائی و
پارامترهای محیط زیستی و اجتماعی بیشت بر پارامتر ریس

تمرکز دارند (قزوینی ،قضکاوتی ،رئیسکی و همککاران،

 .)2771وجود روش انتخاب بهینۀ سبد پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی -ریس

ازجمله نوآوریهکای اصکلی ایکن

مقاله است .درادامۀ این مقاله در قسمت بعد روش و متدلوژی استفادهشکده در ایکن پکژوهش بررسکی مکیشکود .در
قسمت سوم ،مۀالعۀ موردی و در قسمت آخر نتایج حاصل و پیشنهاداتی برای پژوهشهای بعدی ارائه شده است.
روش پژوهش
در این پژوهش برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها مبتنیبر کارایی -ریس

از روشهای مختلکف اسکتفاده شکده

است .بهطورکلی گامهای انجام این پژوهش بهترتیب عبارتند از:
انتخاب ليست اوليه از پروژههاي کانديد :باتوجهبه منابع محدود هر سازمان ،در نظر گرفتن تمامی پکروژههکا در
لیست پروژه های کاندید غیرممکن است؛ بنابراین در مرحلۀ نخست با بهرهگیری از روشهایی همچکون نظرخکواهی
از خبرگان و مۀالعۀ ادبیات موجود درزمینۀ انتخاب سبد پروژه تنها ی سری از پروژهها کاندید مکیشکوند و لیسکت
کوتاهشدهای از آنها تهیه میشود .این لیست کوتاه پتانسیل کافی برای تبدیلشدن بکه سکبد بهینکۀ نهکایی را از طریکق
اعمال مدل پیشنهادی خواهد داشت .درادامه مدل پیشنهادی تشریح میشود .باتوجکهبکه اینککه موضکوعات مختلفکی
بهعنوان پروژه در هر سازمان ارائه میشود ،نویسندگان این مرحله را پامیش اولیۀ لیسکت پکروژههکا بکراسکاس نظکر
خبرگان پیشنهاد دادهاند و انجام این مرحله براساس نظر مدیران ارشد هر سازمان اختیاری است.
محاسبۀ ميزان کارايی هر پروژه با استفاده از روش  :DEAپس از اینکه پروژه در لیست منتخب قکرار گرفکت،
این سوال مۀر میشود که کدامین معیارها برای مقایسه و انتخاب پروژههای کاندیکد بایکد لحکاظ شکود .بکه همکین
منظور مۀالعات گستردهای
درزمینۀ انتخاب عوامل و معیارهای تأثیرگذار انجام شده است؛ برای مثکال در مقالکۀ دورتکا ،ریبکرو و دککاروالو

29

( )2774عوامل گوناگونی مۀر شده است؛ ازجمله میزان افکزایش تکوان رقکابتی سکازمان ،هکمراسکتایی بکا اهکدا
استراتژی

سازمان ،مزایای اجتماعی ،نحوۀ ارتبا با دیگر پکروژه هکا ،منکابع انسکانی ،پتانسکیل جکذب بکازار ،سکۀح

فناوری ،میزان پیچیدگی ،مدت زمان اجرا .البته باتوجهبه شرایط حاکم بر فضکای پکروژههکا معیارهکا تغییکر مکیکنکد؛
بنابراین مزم است پس از انجام نظرسنجی از خبرگان ،عوامل تأثیرگذار برای ورودی و خروجی مسئلۀ کارایی پروژه
انتخاب شود .سپس شاخصهای بهدستآمده برای ورودی در روش ( DEAتوانا ،کرامت پکور ،سکانتوس آرتیاگکا و
همکاران2775 ،؛ چانگ و لی2772 ،؛ ایالت ،گومنی و اشتوب )2772 ، ،در نظکر گرفتکه مکیشکود و بکا اسکتفاده از
نرمافزار  Matlabکارایی پروژهها تعیین میشود .مدل تحلیل پوششی دادههکا ( )DEAمکدلی ناپارامتریک

اسکت ککه

مبتنیبر روش ژنتی

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس
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برای تخمین درجۀ کارایی و رتبهبندی به کار میرود .تحلیل پوششی دادهها ابزار اندازهگیری کارایی با قابلیت داشتن
ی

ورودی و ی

خروجی و حتی چندین ورودی و چندین خروجی با استفاده از نسبت مجمو وزنی خروجیهکا

نسبت به مجمو وزنی ورودیها است .مدل پایهای تحلیل پوششی دادهها که به نام چکارنز ،ککوپر و رودز اسکت در
زیر آورده شده است.
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پارامترها و متغیرهای این مدل عبارتند از:
 :تعداد واحدهای تيمیمگیرنده
 :تعداد معیارهای ورودی
 :تعداد معیارهای خروجی
 :مقدار امین ورودی برای امین پروژه
 :مقدار امین خروجی برای امین پروژه
 :Urمقادیر وزنی شاخصهای ورودی
 :Vrمقادیر وزنی شاخصهای ورودی
 :Effjمقدار کارایی نسبی مربو به واحد تيمیمگیرنده پروژۀ  jام
تابع هد

این مدل کارایی هر واحد تيمیمگیرنده ( )24DMUرا حداکثر میکند؛ بکه ایکن صکورت ککه مجمکو

وزنی خروجیها تقسیم بر مجمو وزنی ورودیها را حداکثر میکند .محدودیت مکدل نیکز نشکان مکیدهکد مقکادیر
کارایی همۀ واحدهای تيمیمگیرنده کمتر از ی

است .ازآنجاییکه این مدل غیرخۀی است ،برخکی از پژوهشکگران

از حالت تبدیلیافتۀ این مدل استفاده میکنند .این مدل الگوی برنامهریزی خۀی است و بهدنبال حداکثرککردن امتیکاز
کارایی نسبی واحد  jازطریق انتخاب مجموعهای از اوزان برای تمام ورودیها و خروجیها است .این درحالیاسکت
که امتیاز هر واحد باید کوچ تر یا مساوی ی
()2

شود .این مدل بهصورت رابۀۀ ( )2است.
Max Eff j   rs 1 U r Yrj
St:
m
i 1 Vi X ij  1
s
m
 r 1 U r Yrj  i 1 Vi X ij  0

Ur  0
Vi  0
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مدل رابۀۀ  2باید برای هری

از واحدهای تيمیمگیری اجرا شود تا کارایی نسکبی تک تک

واحکدها مشکخص

شود .مزم به ذکر است که در روش پیشنهادی این مقاله از مدل اندرسون-پیترسون (روش ابرککارایی) بکرای تعیکین
کاراترین پروژه استفاده میشود .در مدل اندرسون-پیترسون بهدلیل حذ
(که حد بامی آن ی
ی

است) کارایی میتواند بیش از ی

محدودیت مربو به واحد درحال ارزیابی

باشد و بدین ترتیب واحدهای کارا نیز با امتیازاتی بیشتر از

رتبهبندی میشوند.
محاسبۀ عدد ريسک پروژهها :به طور خالصه در این قسمت در چهار مرحلۀ زیر عدد ریس

میشود .درادامه هری

هر پروژه محاسکبه

از مراحل بررسی میشود.

شناسايی نوع ريسکهاي پروژه :همواره در اجرای موفقیتآمیز پکروژههکا ریسک هکای مختلقکی وجکود دارنکد
(روانشادنیا و عباسیان جهرمی7997 ،؛ نظری ،جابری و صادق عمکل نیک  )7992 ،و در اسکتاندارد مکدیریت پکروژه
اشارهشده به وسیلۀ اشنایدر )2772( 25تقسیمبندیهای مختلفی از انوا ریس

ارائه شده است؛ ازجمله ریسک هکای

مهم شامل تغییر نرخ تورم ،تغییر نرخ ارز ،تغییر سیاستهای دولت ،محدودیتهای بکینالمللکی ،ریسک
طر  ،ریس
ریس

مربو به قکرارداد ،ریسک

نبود نیروی انسانی متخيص ،ریس

تغییکر در اسککوپ و زمکان اجکرا و

مربو به شرایط آب و هوا هستند.

محاسبۀ ريسک iام از پروژه jام ( :)RPNijدر این بخش برای محاسبۀ ریس
مدیریتپذیری 22و نزدی بودن یا دوربودن 29ریس
بهعبارتدیگر عدد اولویت ریس

فرمول ( )9در زیر به دست میآید.

iام در پروژۀ jام

عبارت است از شدت تأثیر ریس

iام در پروژۀ jام

عبارت است از مدیریتپذیری ریس

iام در پروژۀ jام

عبارت است از میزان فاصله از ریس

iام در پروژۀ jام

i, j

()9

از چهار معیار احتمال ،26شدت،21

پروژه استفاده میشود.

iام برای پروژۀ  jام بهکم

عبارت است از احتمال ریس

RPN ij  Pij  Sij  M ij  X ij

در بیشتر منابع از دو معیار احتمال و شدت برای محاسبۀ عدد اولویت ریس
بهکاررفته در این پژوهش افزایش دقت و تعدیل این عدد اولویت ریس
ریس

پیچیکدگی

استفاده میشکود .از نکوآوریهکای

با دو پکارامتر مکدیریتپکذیری (چکهمقکدار

پیشبینیشده مدیریتپذیر است و هرچه این مدیریتپذیری راحتتر باشد ضکریب بکزر تکری را بکهخکود

اختياص می دهد) و دور و نزدی بودن ریس

(هرچه ریس

پیشبینیشده زودتر اتفاق بیفتد ضریب بزر تری را

بهخود اختياص می دهد) است (هاپکینسکن ،کلکوز و هیلسکون 97و همککاران .)2772 ،جکدول  2عکدد اولویکت را
درحالتی ارائه میدهد که ریس

تنها متأثر از دو معیار احتمال و شدت ریس

است (اشنایدر .)2772 ،مزم بکه ذککر

است مقادیر احتمال و شدت ریس ها در پنج سۀح خیلیکم ،کم ،متوسط ،زیاد و بسیارزیاد دستهبندی شکده اسکت.
جدول  9شاخص دور و نزدی بودن ریس

را نشان می دهد .سکتون آخکر ایکن جکدول تعکداد روزهکای مزم بکرای

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

رخدادن هر ریس

را بهگونهای نشان می دهد که با افزایش تعداد روزهای مزم برای رخداد ی

کاهش مییابد .درنهایت جدول  4میزان مدیریتپذیری ریس
ی

ریس

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه با 741 / ...

ریس  ،ضکریب آن

را بهگونهای نشان میدهد که اگر بکرای کنتکرلککردن

نیاز به عملیات ساده و کمهزینه باشد ضریب مربکو بکه مکدیریتپکذیری آن بکزر تکر در نظکر گرفتکه

میشود (هاپکینسن ،کلوز و هیلسون و همکاران.)2772 ،
جدول  -2امتیاز احتمال × شدت
شدت
خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

12

96

72

72

6

خیلی زیاد

56

22

74

1

5

زیاد

47

27

77

5

9

متوسط

24

72

6

9

2

کم

2

4

2

7

7

خیلی کم

احتمال

جدول  -9امتیاز نزدیکی و دوری هر ریس
فاصله از ریس

زمان وقو (روز)

ضریب

=<7

7

>7

7

>67

7/9

متوسط

>727

7/2

دور

سررسیده
نزدی

جدول  -4امتیاز مدیریتپذیری هر ریس
شر

ضریب

مدیریتپذیری

تغییرات زیاد نیاز است

7/9

سخت

مقداری تغییرات نیاز است

7

متوسط

حداقل تغییرات نیاز است

7/7

آسان

محاسبۀ ضرايب اهميت هر ريسک با استفاده از نظر نخبگان :پس از تعیین ریس های هر پروژه اولویتبنکدی
آنها به عنوان ضرائب اهمیت برآورد می شود تا با محاسبۀ میانگین وزنی اعداد ریس
آنها ،عدد ریس

هکر پکروژه و ضکریب اهمیکت

پروژه تخمین زده شود .از این عدد برای ضریب یکی از توابع هکد

چندهدفه برای حداقلکردن ریس

مکدل برنامکهریکزی ریاضکی

پورتفوی پروژهها استفاده میشود .البته باید توجکه داشکت ککه براسکاس شکرایط

خاص هر پروژه مزم است ماتریس ضرایب اهمیت ریس
درادامه بردار وزن شاخصهای مربو به ریس

مربو به همان پروژه با نظرسنجی از خبرگان تهیه شود.

پروژه مۀابق با نظر نخبگان بکهصکورت رابۀکۀ ( )4در نظکر گرفتکه

میشود و سپس با استفاده از رابۀۀ ( )5بردار نرمالیز وزنها به دست میآید.
()4
()5

W '  (w1' , w2' ,...,wn' )T

w'i
w'i



Wi 
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محاسبۀ امتياز ريسک پروژۀ jام ( :)RPNjباتوجهبه اینکه عدد اولویت ریس هکا بکهازاءِ هکر پکروژه و ضکریب
اهمیت هر ریس

محاسبه شد ،در این بخش بهکم

روش میانگین وزنی و فرمول ( )6عدد اولویت ریس

jام محاسبه میشود .این اعداد تشکیلدهندۀ یکی از توابع هد

پکروژۀ

مسئلۀ برنامهریکزی ریاضکی چندهدفکۀ مرحلکۀ بعکد

است ( iنشاندهندۀ ریس  j ،نشاندهندۀ پروژه و  kنشاندهندۀ تعداد ریس های هر پروژه است).



()6



K

RPN j= RPN ij*Wi
i 1

ارائۀ مدل رياضی چندهدفه ( )MOMPبراي انتخاب بهترين سبد پروژهها با در نظر گرفتن همزمان کاارايی
و ريسک پروژهها MOMP :مدلی است که توابع هد
از چندین تابع هد

و محدودیتهای آن بهصورت خۀی یا غیرخۀکی هسکتند و

تشکیل شده است .شکل کلی این مدلها بهصورت فرمول ( )1است.

M ax or M in z1  f1 x 

()1

z 2  f 2 x 
.....

z k  f k x 
st :

g1 x    b1 , g 2 x    b2 , g m x    bm , x  0

پرتفوی پروژهها با محدودیتهای

MOMPبهکاررفته در این پژوهش ،حداکثرکردن کارایی و حداقلکردن ریس

تعریفشده در سازمانهای چندپروژهای مانند محدودیت بودجکه ،نیکروی انسکانی و  ...اسکت .بکرای ایکن پکژوهش
بهصورت معادلۀ ( )2به کار رفته است.



()2



n

Max z1   Eff j  x j
j 1





 x j  Bud

j

n

Min z 2   RPN j  x j
j 1

St :





 x j  Hum

 C
n

 H
n

j

If project j is selected for portfolio,
Otherwise,

 :jشاخص پروژه
 :nتعداد پروژههای کاندیدشده
 :Budحداکثر مقدار بودجه در دسترس
 :Humحداکثر مقدار نیروی انسانی در دسترس
 :Effjکارایی پروژۀ jام
 :RPNjعدد ریس

پروژۀ jام

 :Cjبودجۀ تخمینزدهشده برای پروژۀ jام
 :Hjمقدار نیروی انسانی مزم برای پروژۀ jام

j 1

j 1

1
xj  
0

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

نخسکت مجمکو ککارایی و تکابع هکد

تابع هد

دوم مجمکو ریسک

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه با 749 / ...

پرتفکوی پکروژههکا را نشکان مکیدهکد.

محدودیتهای نخست و دوم بهترتیب بودجه و نیروی انسانی مزم سبد پروژهها را (ککه بایکد از حکداکثر در دسکترس
کمتر باشد) نشان میدهد .درنهایت نو متغیرهای تيمیم بهصورت صفر و ی
ی

هستند؛ درصورتیککه هکریک

از آنهکا

شود یعنی پروژۀ متناظر آن در پرتفوی بهینۀ پروژهها قرار میگیرد و در صکورت صکفرشکدن متغیکر تيکمیم یعنکی

پروژۀ متناظر آن در پرتفوی بهینۀ پروژههکا قکرار نمکیگیکرد .مزم بکه ذککر اسکت مکدل اسکتفادهشکده مکیتوانکد دارای
محدودیتهای بیشتری باشد .همچنین بهکم

متغیرهای صفر و ی

میتوان پروژههای پیشنیاز ،هکمنیکاز و ناسکازگار

تعریف کرد.
حل مدل پيشنهادي پرتفوي بهينۀ پروژهها بهکمک روش  : NSGAΙΙبرای حل مدل چندهدفه بهینکهسکازی سکبد
پروژه از روش ژنتی

چندهدفکه بکا مرتکبسکازی نکامغلوب  NSGAΙΙاسکتفاده مکی شکود .الگکوریتم ژنتیک

یککی از

الگوریتم های اکتشافی حل مسئله است که از مدل سکازی زیسکتی جمعیکت جانکداران بکه وجکود آمکده اسکت .در ایکن
الگوریتم خيوصیات نسل جانداران بهمقدار توابع هد

و بهبود در خيوصیات نسلی درپکی ِ گذشکت زمکان تشکبیه و

ظهور نسل های جدید از آمیزش نسل های قبلی به بهبود در مقدار توابع هد مانند شکده اسکت؛ بکه عبکارتدیگکر ایکن
الگوریتم از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول یا جواب بهینه برای پیشبینی یا تۀبیق الگو استفاده میکند.
 NSGAΙΙدارای مزایای منحير به فردی نسبت به سایر روشهای ژنتی

است؛ ازجملۀ این مزایکا شکامل سکرعت

زیاد این روش در یافتن جواب و امکان حل مسائل چندهدفه هستند (توبوی .)2772 ،97مزم بکه ذککر اسکت در بیشکتر
روشهای حل مسائل چندهدفه با لحاظ ضرایبی مشخص ،توابع هد
تبدیل به محدودیت مدل میشود .در هری

اصلی تابع هد

به ی

تابع هد تبدیل مکیشکود و یکا پکارامتر

از این حامت تأثیرگذاری آن پارامتر کاهش مییابد؛ ولکی

در روش  NSGAΙΙاین مشکل حل شده است و مجموعه جوابهای نامغلوب بکا در نظکر گکرفتن تمکامی پارامترهکای
توابع هد ارائه می شود .درادامه گامهای اجرای الگوریتم  NSGAΙΙتشریح میشود (کوئلو ،ممنکت و فکن ولهکوژن،92
:)2771
گام  -7تولید جمعیت اولیه :در این مرحله بهمیزان جمعیت اولیه ،99جوابهای تيادفی تولید میشکود .هکر جکواب
بهصورت ی

بردار

مقدار صفر یا ی

( nتعداد پروژۀ کاندید است) در نظر گرفته شده و شامل  nمتغیر تيمیم است ککه هکرککدام

را افراض میکند.

X  1,0,0,1,1,0,...

X  a feasible solution

به این منظور به تعداد متغیرهای تيمیم عدد تيادفی بکین صکفر و یک

تولیکد و درصکورتیککه عکدد تولیکدشکده

کوچ تر از  7.5باشد مقدار متغیر تيمیم صفر و در غیر این صورت مقدار متغیر تيمیم ی

در نظر گرفتکه مکیشکود.

بدیهی است که در هر مرحله پس از تعیین مقدار متغیکر تيکمیم ،موجکهبکودن جکواب کنتکرل مکیشکود و درصکورت
ناموجهبودن جواب اصال خواهد شد.
گام  -2ارزیابی جواب های اولیه :پس از تولیکد جمعیکت اولیکه ،بکرای هکر جکواب میکزان توابکع هکد محاسکبه و
جوابهای نامغلوب 94مشخص میشوند .برای جواب نامغلوب خۀی فرضی در نظر گرفته مکیشکود و شکمارۀ خکط

95

برای جوابها ذخیره میشود .سپس سایر جوابها دومرتبه بدون در نظر گرفتن جوابهکای خکط نخسکت ارزیکابی و
جوابهای نامغلوب خط دوم مشخص میشوند و این عمل تا مشخصشدن شمارۀ خط همۀ جکوابهکای موجکود در
جمعیت اولیه ادامه پیدا میکند .پس از مشخصشدن شمارۀ خط جوابها برای هر جواب فاصلۀ ازدحکامی 96براسکاس

 /757مدیریت تولید و عملیات ،دوره  ،.9پیاپی ،71شماره  ،2پاییز و زمستان 7991

میزان اختال

موجود در هری

از توابع هد

با جوابهای قبلی و بعدی موجکود در همکان خکط محاسکبه و سکپس

میزان برازندگی جوابها براساس شمارۀ خط و فاصلۀ ازدحامی مشخص میشود.
گام  -9تولید جوابهای جدید :بهتعداد اندازۀ جمعیت 91و براسکاس میکزان برازنکدگی جکوابهکا ،نمونکههکایی از
جمعیت موجکود انتخکاب و بکهصکورت دوتکایی وارد الگکوریتم آمیکزش 92مکیشکوند .نحکوۀ عملککرد ایکن الگکوریتم
بهاینصورت است که ژنهای هر جواب را به دو بخش تقسیم و سپس بخشها را با یکدیگر جابهجا میکند .درنهایکت
باعث ایجاد دو جواب جدید خواهد شد .بدیهی است درصکورت غیکرموجکهشکدن جکوابهکا ،اصکالحات مزم انجکام
میشود.
گام  -4جهش ژنتیکی :99هر جواب با میزان احتمال مشخيی دچار جهش ژنتیککی مکیشکود .ژنهکای مربکو بکه
جوابهای جهشیافته ،دومرتبه بهصورت تيادفی تغییر میکنند.
گام  -5ایجاد جمعیت جدید :پس از ایجاد جوابهای جدید ،جمعیت موجود دو برابکر جمعیکت اولیکه اسکت ککه
براساس فرآیند گفتهشده در مرحلۀ دوم باید ارزیابی و جوابهایی با شایستگی بیشکتر بکهمیکزان انکدازۀ جمعیکت اولیکه
بهعنوان نسل جدید برای عملیات آمیزش و تولید نسل بعدی انتخاب شوند .این فرآیند تکا رسکیدن بکه جمعیکت نهکایی
ادامه مییابد و درنهایت جوابهای خط نخست در جمعیت نهایی بهعنوان دسته جواب بهینه ارائکه مکیشکود .خالصکۀ
مراحل ذکرشده در شکل  7ارائه شده است.

شکل  - 7الگوریتم ژنتی

رتبهبندی نامغلوب ( NSGAΙΙسنتیل کومار ،گانسان و کارتیکیان)2772 ،47

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه با 757 / ...

بحث
در این قسمت ،مسئلۀ ارائهشده در مقالۀ طاهری ( )2775با روش ارائهشدۀ وی و روش پیشکنهادی ارئکهشکده در
این مقاله مقایسه و بحث میشود .در مقالۀ طاهری ( )2775پرتفوی بهینۀ پروژهها با دو روش انجام شده است :الف)
روش برنامهریزی خۀی عددصحیح ( )47ILPبرای انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر گرفتن سود پروژه بکهعنکوان تکابع
هد ؛ ب) روش برنامهریزی آرمانی عددصحیح ( )42IGPبرای انتخاب پرتفکوی بهینکه و حکداقلککردن انحکرا
سود ،میزان سرمایهگذاری ،منابع انسانی و ریس

از

بهعنوان تابع هد .

درادامه گامهای مربو به انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با روش پیشنهادی این مقاله ارائه میشود و درنهایت بکا
نتایج مقالۀ طاهری مقایسه میشود.
جمعآوري دادهها :در گام نخست ابتدا باید عناوین پروژههای کاندید و معیارهای اثرگذار در ارزیابی پروژههکا و
از این پارامترها مشخص شود .دادههای ورودیِ برگرفته از مقالۀ طاهری بهشر جدول  5هستند.

مقدار هری

جدول  -5پروژههای کاندید و مقادیر پارامترهای آنها (طاهری)2775 ،
ردیف

شر پروژه

بودجه
()MAD49

سود ()MAD

نیروی انسانی

درجۀ

ریس

اضۀراری

7

پروژۀ 7

47777

767777

5

2

9

2

پروژۀ 2

57777

277777

2

9

7

9

پروژۀ 9

67777

777777

1

2

4

4

پروژۀ 4

17777

977777

77

2

4

5

پروژۀ 5

27777

957777

9

9

2

6

پروژۀ 6

97777

257777

2

4

2

1

پروژۀ 1

777777

277777

1

7

7

2

پروژۀ 2

777777

927777

6

7

5

977777

-

57

-

-

حداکثر در دسترس

محاسبۀ کارايی پروژهها با استفاده از تحليل پوششی دادهها :در این مرحله شاخصهای بهدسکتآمکده از گکام
نخست بهعنوان مقادیر ورودی روش تحلیل پوششی دادهها استفاده و میزان کارایی هر پروژه تعیین میشود؛ بنابراین
کارایی پروژههای انتخابشده در گام نخست براساس روش  DEAبهصورت جدول  6محاسبه میشوند.
جدول  -6نتایج کارایی پروژههای کاندید مۀالعۀ موردی (طاهری)2775 ،
ردیف

نام پروژهها

کارایی (آندرسون-پیترسون)

وضعیت کارایی

7

پروژۀ 7

7/794

کارا

2

پروژۀ 2

7/2

کارا

9

پروژۀ 9

7/66

ناکارا

4

پروژۀ 4

7/92

ناکارا

5

پروژۀ 5

7/742

کارا

6

پروژۀ 6

7/25

کارا

1

پروژۀ 1

7/66

ناکارا

2

پروژۀ 2

7/917

کارا
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محاسبۀ عدد ريسک پروژهها :برای محاسبۀ ریس
میشود این پروژه دارای  5نو ریس
هری

پروژۀ نخست ارائهشده در مقالکۀ طکاهری (پکروژه )7فکرض

شامل ریس های  R41 ،R31 ،R21 ،R11و  R51و درجه اهمیکت نرمکالیزهشکده

از این ریس ها بهترتیب برابر بکا  ،W41=75 % ،W31= %27 ،W21= %77 ،W11= %27و  W51= 25%اسکت

(این ضرایب ازطریق طوفان فکری و باکمک
چهارگانه مربو به ریس


نظکر خبرگکان پیشکنهاد شکده اسکت) .همچنکین وضکعیت معیارهکای

 R11بهشر زیر در نظر گرفته میشود:

احتمال وقو زیاد و شدت وقو متوسط (براساس جدول  2عدد  74استخراج میشود)؛



درجۀ نزدیکی وقو ریس  ،نزدی

و یا همان قریبالوقو باشد (براساس جکدول  ،9فکاکتور  7اسکتخراج

میشود)؛


مدیریتپذیری ریس

مشکل باشد (براساس جدول  4عدد  9/7استخراج میشود).
با استفاده از رابۀۀ ( )9بهشر زیر محاسبه میشود.

باتوجهبه معیارهای بام مقدار

RPN11  14 1 9.0  12.6

به همین ترتیب سایر اعداد اولویت ریس

بهصورت زیر محاسبه میشود.

RPN 21  7  0.8  1  5.6 , RPN 31  28  1  1  28, RPN 41  12  0.9  1.1  11.88, RPN 51  24  0.9  0.9  19.44

درنهایت بهکم

ضرایب ریس

پکروژۀ

بهدستآمده از نظر نخبگان و با استفاده از فرمول ( ،)6عدد کلی ریس

 )RPN1( 7برابر خواهد بود با:
RPN1  12.6  0.2  5.6  0.1  28  0.3  11.88  0.15  19.44  0.25  18.11

به همین ترتیب عدد ریس

هر پروژه محاسبه میشود؛ ولی ازآنجاکه هد  ،مقایسه با نتایج ارائهشکده در مقالکۀ

طاهری است ،از همان اعداد ارائهشده در این مقاله بهعنوان اعداد ریس

پروژهها اسکتفاده مکیشکود .ایکن اعکداد در

جدول  1آورده شده است.
پروژههای کاندید (طاهری)2772 ،

جدول  -1اعداد ریس
پروژهها

پروژۀ 7

پروژۀ 2

پروژۀ 9

پروژۀ 4

پروژۀ 5

پروژۀ 6

پروژۀ 1

پروژۀ 2

( RPNمۀلق)

9

7

4

4

2

2

7

5

( RPNدرصد)

%74

%7

%79

%79

%9/5

% 9 /5

%5

%24

مدلسازي مسئله :در این مرحله ،مکدل برنامکهریکزی ریاضکی دوهدفکه ( )MOMPبکرای انتخکاب سکبد پکروژه
فرمولبندی و این مدل با روش  NSGAΙΙو در نرمافزار  Matlabکدنویسی و اجرا شده است .درنهایت نتایج حاصل
از اجرای مدل  MOMPنشاندهندۀ پروژههایی است که در سبد قرار میگیرند .هد
پروژه ها برای سبد پروژه با در نظر گرفتن ریس
ریس

از انجکام ایکن پکژوهش تعیکین

و کارایی پروژههکا اسکت؛ بنکابراین اهکدا

و محدودیتها عبارتند از :بودجه و نیروی انسانی.

عبارتنکد از :ککارایی و

مبتنیبر روش ژنتی

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

چندهدفه با 759 / ...

حل مدل پيشنهادي پرتفوي بهينۀ پاروژههاا باهکماک  :NSGAΙΙدر مرحلکۀ آخکر ،مکدل  MOMPبکا روش
 NSGAΙΙو در نرمافزار  Matlabحل میشود .نتایج در جدول  2نشان داده شده است .به عبارت دیگر در جکدول 2
نتایج حل مثال طاهری ( )2775با دو روش مذکور و روش پیشنهادی این مقاله مشاهده میشود .همچنکین مجموعکۀ
 4جبهه از جوابهای نامغلوب پورتفوی پروژهها نیز در شکل  2نشان داده شده است .مزم به ذککر اسکت جمعیکت
تيادفی اولیۀ پورتفوی پروژهها قبل از اجرای روش  NSGAIIدر شکل  9مشکاهده مکیشکود .ازجملکه مزیکتهکای
روش  ،NSGAΙΙارائۀ چندین جواب نامغلوب است؛ یعنی این امکان وجود دارد که از بین چندین جکواب ،بهتکرین
آنها بهوسیلۀ خبرگان سازمان انتخاب شود؛ بهعبارتدیگکر وجکود چنکدین جکواب بهینکه در روش  NSGAΙΙباعکث
میشود انعۀا پذیری مزم برای لحاظ کردن نظر خبرگان برای انتخاب جواب بهینکه وجکود داشکته باشکد .از طکر
دیگر این امکان وجود دارد که بهکم

فرمول ( )9مقادیر سکود تعکدیلشکدۀ پرتفکوی پکروژههکا محاسکبه و از بکین

جوابهای ارائهشده جوابی با حداکثر سود تعدیلشده بهعنوان جواب بهینه انتخاب شود (لکوین .)2775 ،در آخکرین
سۀر جدول  2مقادیر سود تعدیلشدۀ هری
()9

از جوابهای پیشنهادی در روش  NSGAΙΙمشاهده میشود.
) AP= P  (1- RPN%

AP  Adjust Profit, P  Profit , RPN  Risk Priority Number

جدول  -2مقایسۀ نتایج مدل بهکاررفته در مقالۀ طاهری با مدل پیشنهادی این پژوهش
روش ارائهشده در مقالۀ
ردیف

نام پروژه

متغیر تيمیم

روش پیشنهادی (کارایی-ریس )

طاهری ()2775
جواب بهینۀ

جواب

جواب

جواب بهینۀ

7

بهینۀ 2

بهینۀ 9

4

7

7

7

7

7
7

ILP

IGP

7

پروژۀ 7

X1

7

7

7

2

پروژۀ 2

X2

7

7

7

7

9

پروژۀ 9

X3

7

7

7

7

7

4

پروژۀ 4

X4

7

7

7

7

7

7

5

پروژۀ 5

X5

7

7

7

7

7

7

6

پروژۀ 6

X6

7

7

7

7

7

7

1

پروژۀ 1

X7

7

7

7

7

7

7

2

پروژۀ 2

X8

7

7

7

7

7

7

7797777

927777

7797777

277777

917777

227777

%67/5

%51

%67/5

%24

%99

%22/5

495757

427477

495757

672777

649977

526977

سود خالص
درصد ریس
سود تعدیلشده
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0.8

0.6

درصد ریس

0.4

0.2

0
0

-0.2

-0.1

-0.4

-0.3

-0.5

-0.6

-0.7

درصد کارائی
Front3

Front4

Front2

Front1

شکل  -2نمودار جوابهای نهایی برای فرانتهای  7تا 4
0.8

0.6

درصد ریس

0.4

0.2

درصد کارائی
0
0

-0.1

-0.2

-0.4
-0.3
Initial Population

-0.5

-0.6

-0.7

شکل  -9نمودار جمعیت تيادفی اولیه

با مقایسۀ نتایج ،مشخص میشود سود تعدیلشده از مدل پیشنهادی در بهترین جواب نامغلوب (جواب بهینکۀ )9
این پژوهش حدود  %57بهبود را نسبت به بهترین جواب ارائهشده از مدل طاهری دارد .این بهبود از حاصکل تقسکیم
بهترین سود تعدیلشدۀ پورتفوی بهدستآمده از این مقاله (عدد  649977ککه جکواب بهینکۀ نکامغلوب  9اسکت) بکه
بهترین سود تعدیلشدۀ پورتفوی بهدستآمده از مدل طاهری (عدد  )495757محاسبه میشود .همچنکین اگکر معیکار
مدنظر خبرگان سازمان ،تنها میزان سود خالص (بدون در نظر گرفتن میزان ریس
انتخاب خواهد شد و اگر معیار مۀلوب تنها کمبودن ریس

پروژهها) باشکد ،جکواب بهینکۀ 7

پروژه در نظر گرفته شود ،جواب بهینۀ  2ارائهشدۀ مکدل

پیشنهادی بهتر از مدل طاهری است .بهطورکلی در روش پیشنهادی ،کلیۀ پارامترهای ورودی مانند کارایی ،ریسک
ارتبا بین پروژه های ی
میدهد.

و

پرتفوی بهینه بررسی شدنی است و همین امر اعتبار و کارایی زیاد مدل پیشنهادی را نشکان

ارائه مدلی مفهومی برای انتخاب پرتفوی بهینۀ پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه با 755 / ...

نتيجهگيري
باتوجهبه اینکه در بیشتر پژوهشهای انجامشده ،پارامترهای کارائی و کمّی نقۀۀ تمرکز مراحکل مختلکف انتخکاب
پرتفوی پروژهها بوده است ،ضرورت ایجاد مدل یکپارچۀ انتخاب بهینۀ پروژهها با رویکرد کارایی-ریسک

احسکاس

میشود .در همین راستا در این مقاله مدل ترکیبی چندهدفه برای انتخاب پرتفوی بهینه پروژهها بکا رویککرد ترکیبکی
کارایی -ریس

مبتنیبر روش ژنتی

چندهدفه بکا مرتکبسکازی نکامغلوب پیشکنهاد شکده اسکت .ایکن روش دارای

ویژگیهای متعددی است؛ ازجمله  )7توجه همزمان به پارامترهای کارایی-ریس

و یکپارچهسازی آنها در انتخکاب

پرتفوی بهینه پروژهها؛  )2محاسبۀ کارایی هر پکروژه بکا اسکتفاده از روش DEA؛  )9تخيکیص اهمیکت کلیکدی بکه
پارامترهای ریس

در کنار پارامترهای کارایی بهعنوان یککی از پارامترهکای اصکلی تکابع چنکدهدفکه و نکه بکهعنکوان

محدودیت تابع هکد

در انتخکاب پرتفکوی بهینکۀ پکروژههکا؛  )4تعکدیل عکدد ریسک

بکهکمک

دو معیکار جدیکد

 Manageabilityو  Proximityعالوه بر معیارهای سنتی  Impactو Probability؛  )5مکدلسکازی ریاضکی انتخکاب
سبد پروژهها با رویکرد ترکیبی کارایی-ریس

و استفاده از روش حل ژنتی

چندهدفکه بکا مرتکبسکازی نکامغلوب

( (NSGAΙΙبرای حل مدل برنامهریزی ریاضی چندهدفه ()MOMP؛  )6ارائۀ چندین جواب نامغلوب برای ارائکه بکه
سازمان و استفاده از نظر نخبگان برای انتخاب جواب بهینۀ نامغلوب و پیشنهاد جواب نامغلوب بهینه براساس فرمول
سود تعدیل شده.
بهعالوه در این مقاله چارچوب جامع انتخاب پرتفوی پروژهها مبتنیبر کارایی-ریس

با بکهککارگیری روشهکای

مختلف  NSGAΙΙ ، MOMP ،RPN ،DEAبرای ارزیابی مورد مۀالعاتی پیشنهادی مقالۀ طاهری ارائه شد .بکراسکاس
این چارچوب مشخص شد در بهترین سبد بهینۀ انتخابشده (جواب بهینه  ،)9از میان  2پروژۀ مۀالعکهشکده تنهکا 4
عدد از آنها در پرتفوی بهینۀ پروژهها قرار میگیرد .همچنین با حل معادلکۀ مکدل  MOMPچنکدهدفکۀ پیشکنهادی بکا
هد

حداکثرکردن کارایی سبد پروژهها ،همزمان با حداقلکردن ریس

آنها و با احتساب محدودیتهکای بودجکه و

نیروی انسانی بهعنوان محدودیتها ،مشخص شد سود تعدیلشده از مکدل پیشکنهادی در بهتکرین جکواب نکامغلوب
(جواب بهینه  )9این مقاله ،حدود  %57بهبود را نسبت به بهترین جواب ارائهشدۀ مدل طاهری دارد.
بهطورکلی نتایج حاصل از مدل ارائهشده در این مقاله راهگشای مۀالعات آینکده درزمینکۀ انتخکاب پرتفکوی بهینکۀ
پروژهها است؛ بهگونهای که بتوان هر نو پارامتر غیرقۀعی (کارایی ،ریس

و  )...و هکر نکو محکدودیت غیرخۀکی

مۀلوب را به صورت شاخص اصلی در مدل مربوطه لحاظ کرد .همچنین این مقاله بکا ارائکۀ مکدل ترکیبکیِ ریسک -
کارایی ،زمینۀ پژوهشهای آینده را درخيوص ارائۀ روش هکایی نکوین بکرای تنظکیم مقکادیر بودجکه و ارائکۀ برنامکۀ
زمانبندی اجرای پروژهها در سبد بهینه با پروژههایی با کارایی زیاد و ریس

کم هموار میسازد.
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