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 معیارها -مزایا  -ها اولویت بندی پروژه ها: روش

توانید هاست و راهکاریست که به کمک آن میاولویت بندی پروژه ها مبنای اجرای موفقیت آمیز آن
  .های خود را با اهداف استراتژیک سازمانتان هماهنگ کنیدپروژه

شود. اولویت رفتن اهداف تجاری میها و در نهایت از دست بندی ضعیف منجر به شکست پروژهاولویت
تر عمل کنید، تخصیص ها موفقدهد ضمن اینکه در تحویل پروژهبندی پروژه ها به شما این امکان را می

 .منابع را با استراتژی سازمان هماهنگ کنید

 مقدمه

 :ژه هاهای هر سازمان است. به کمک اولویت بندی پرواولویت بندی پروژه ها یکی از مهمترین قابلیت

  کنیدها را با استراتژی سازمان هماهنگ میپروژه. 
  کنید کدام پروژه ها برای سازمان ارزش آفرین است و کدام نهتعیین می. 
  کنیدها متعادل میهایی را که بر عهده دارید با توانایی ارائه آن پروژهحجم پروژه. 
  کنیدمیتیم تحویل پروژه خود را بر منافع تجاری سازمان متمرکز. 

دانید کدام پروژه ها مهمتر هستند و بنابراین بندی فرایندی است که به کمک آن میبه طور کلی اولویت
هایی که برای سازمان ارزش آفرین هستند، تخصیص منابع خود را به تحویل موفقیت آمیز این پروژه

 .دهیدمی

 چرا اولویت بندی پروژه ها اهمیت دارد؟ (1

  .هااحتمال موفقیت پروژهافزایش  (1-1

 ند.٪ بیشتر احتمال موفقیت دار57د، هایی که با استراتژی سازمان مطابقت داشته باشنپروژه
های شما با استراتژی سازمان همراست و بنابراین کند که پروژهبندی مناسب اطمینان حاصل میاولویت

 .آورداحتمال شکست را پایین می

 .بازدهی باالترگذاری با سرمایه 1-2)

رسانند. سبد هایی که با اهداف شرکت سازگارتر باشند، طبیعتًا ارزش بیشتری به سازمان میپروژه
را با اهداف سازمانتان هماهنگ کنید و منتظر جهش قابل توجهی در بازگشت  (Portfolio) هاپروژه

فراد مختلف معنای متفاوتی تواند برای اسرمایه باشید. البته ارزش فقط به معنای پول نیست و می
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رسد نیست و یکی از گیری بازگشت سرمایه لزومًا به همین سادگی که به نظر میداشته باشد. اندازه
 .کندبندی خوب را دشوار میمواردی است که اولویت

 .های درخواستیکیفیت بهتر پروژه 1-3)

 .کنندخود را با آن اهداف همسو میکنند، تصمیمات وقتی مدیران اهداف استراتژیک سازمان را درک 

 .فایدههای بیحذف پروژه1-4) 

های همسو با اهداف استراتژیک سازمان کند که فقط پروژهاولویت بندی پروژه ها اطمینان حاصل می
 .شوندفایده در اولین فرصت کنار گذاشته میهای بیشوند و پروژهتصویب می

 .تعهد تیم پروژه 1-5) 

ی خود را درک پروژه دلیل اهمیت پروژه فاف و مبتنی بر ارزش به این معنی است که تیمبندی شاولویت
 .کندمی

 .تخصیص منابع 1-6)

ها را فراهم کرده است. شود، مقدمات شکست پروژههای زیادی متعهد میوقتی سازمانی به انجام پروژه
 .تخصیص موثر منابع سازمان استها به معنی بندی شده از پروژهدر حالی که یک لیست اولویت

 .تصمیمات بهتر( 1-7

توانند تصمیمات های پروژه را به خوبی درک کنند، میها هنگامی که اهداف و محرکهای پروژهتیم
 .کندبندی پروژه ها این فرصت را برای آنان فراهم میبهتری بگیرند و اولویت 

 بخشد؟پروژه را بهبود میچگونه اولویت بندی پروژه ها میزان موفقیت ( 2

ها اطمینان حاصل خود تمرکز دارند، آن (Portfolio) های موفق بر مدیریت استراتژیک سبد پروژهسازمان
ها با استراتژی سازمان همسو هستند و منابع سازمان برای پشتیبانی از مهمترین کنند که پروژهمی

 .گیرندها مورد استفاده قرار میپروژه

 .ولویت بندی پروژه ها باید اولویت شما باشدبنابراین، ا

 :های همسو با اهداف استراتژیکطبق آمار پروژه
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  57 ٪بیشتر احتمال دارند که به هدف تجاری خود برسند. 
  50 ٪بیشتر احتمال دارند که به موقع تمام شوند. 
  45 ٪بیشتر احتمال دارند که در محدوده بودجه تصویب شده به پایان برسند.  

شوند، که های زیادی مواجه میبندی به خوبی عمل نکنند، معمواًل با پروژههایی که در اولویتسازمان
 .دهدها را افزایش میاین موضوع کارایی تیم را کاهش داده و میزان شکست پروژه

 فرآیند اولویت بندی پروژه ها (3

 .. تعریف ارزش1مرحله 

شود. این جلسه برای این است که بر سر ذینفعان اصلی آغاز میاولویت بندی پروژه ها با یک جلسه با 
یک لیست )نسبتًا کوتاه( از اهداف استراتژیک سازمان به توافق برسید. این اهداف به معیارهای 

 .شوندامتیازدهی و اولویت بندی پروژه های شما تبدیل می

 .. به معیارهای خود وزن دهید2مرحله 

 .دهی شوندندازه مهم نیستند، بنابراین باید وزنهمه معیارهای شما به یک ا

مسئله این است که هر یک از سهامداران دیدگاه متفاوتی نسبت به اهمیت نسبی هر معیار خواهند 
توانید ارزش هر پروژه را دهی معیارها توافق کنید، نمیداشت. اگر وقت نگذارید تا در مورد وزن

 .گیرید، اشتباه خواهند بوداساس معیارها میگیری کنید، پس تصمیماتی که براندازه

 .هاستبندی، انتخاب و اجرای پروژهبه عبارت دیگر، این مرحله پایه و اساس اولویت

 .های خود را ارزیابی کرده و امتیازدهی کنید. پروژه3مرحله 

اس این معیارها ها را بر استوانید ارزیابی پروژههنگامی که از معیارهای ارزیابی خود مطلع شدید، می
 .شروع کنید

 :برای انجام این کار، باید

 ها را به دست آورید،اطالعات اولیه مربوط به پروژه 
  ،به هر پروژه بر اساس معیارها امتیاز دهید 
  ،هزینه/منابع مورد نیاز برای تحویل پروژه را برآورد کنید 
 ،ریسک هر پروژه را تخمین بزنید 
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شود که مستندسازی و تعیین توجیه تجاری هر پروژه است و به روشی انجام میدر واقع، این مرحله 
 .کندامکان ارزیابی کمی )و نه حسی( پروژه را فراهم می

 .های خود را محاسبه کنید. نمره کل پروژه4مرحله 

ید و کنید. نمره هر معیار را در وزن آن ضرب کننمره کل را با استفاده از یک مدل جمع وزنی محاسبه 
 .ها را با هم جمع کنیدهمه آن

کند. اگر ذینفعان پروژه را به درستی درگیر این نمره ارزش کلی هر پروژه برای سازمان را مشخص می
ها، نحوه تخصیص را ببینید( اکنون آماده استفاده از این امتیاز برای انتخاب پروژه 2کرده باشید )مرحله 

 .یگر هستیدهای فعلی و موارد دمنابع به پروژه

 .مثالی از معیارها برای اولویت بندی پروژه ها در جداول زیر جمع آوری شده است

 

 :توضیحات جدول

گرفته شده است.  4دهی معیارها از مرجع و وزن 5معیارها از مرجع  .اعداد مربوط به جدول فرضی است
در اختیار متخصصین و کارشناسان هایی طراحی شده و ( برای وزندهی معیارها فرم4در این مقاله )مرجع 

ها نسبت به یکدیگر از ها جهت مقایسه معیارها یا ضابطهاین حوزه قرار داده شده است. در این فرم
ها بدین صورت است که: استفاده شده که نحوه استفاده از این اعداد و شدت ارجحیت آن 9تا  1اعداد 

 7برای ترجیح یا اهمیت قوی،  5یا کمی مهمتر،  برای کمی مرجح 3برای ترجیح یا اهمیت یکسان،  1
برای  8، 6، 4، 2برای کامال مرجح یا کامال مهمتر و باالخره اعداد  9برای ترجیح یا اهمیت خیلی قوی، 

 .ترجیحات بین فواصل. سپس از روش میانگین هندسی استفاده شده است



Behtime.ir  مدیریت پروژه آنالین بهتایم                                                                                                               

 

 :باالترین امتیاز نیست. زیراها به سادگی در نظر گرفتن پروژه با اما انتخاب پروژه

 .پول مهم است

دهنده ارزش استراتژیک آن کند. این امتیاز نشاناولویت بندی پروژه ها امتیاز هر پروژه را مشخص می
 .ها در شرایطی است که بودجه و منابع محدود استپروژه برای سازمان است، اما انتخاب پروژه

بندی در گانه اولویت 4داری با امتیاز به دست آمده از مراحل های خود را بر روی نموتوانید پروژهمی
های سمت های سمت چپ باال نسبت به پروژهمحور عمودی و هزینه در محور افقی ترسیم کنید. پروژه

  .راست پایین ارزش بیشتری دارند

 ترهای سادهبرای پروژه

 مرحله آسان 5ها در بندی پروژه  نحوه اولویت( 4

  ها شروع کنیدبندی پروژه ها را بر اساس ارزش تجاری آناولویت. 
 های فوری و مهم تعیین کنیدها را با شناسایی پروژهاولویت. 
 ظرفیت و توانایی خود را ارزیابی کنید. 
 ها نه بگوییدیاد بگیرید که به پروژه. 
 پذیری داشته باشیددر روند اولویت بندی پروژه ها انعطاف. 

 .ها شروع کنیدپروژه ها را بر اساس ارزش تجاری آناولویت بندی  4-1)

 :ی موجود در لیست را با یک سوال ساده ارزیابی کنیدهر پروژه

 این پروژه چه تاثیری بر کسب و کار ما دارد؟

گذارد را هم مطمئنًا باید منافع سازمان را در نظر بگیرید، اما اینکه یک پروژه چگونه روی افراد تأثیر می
تر داشته باشید. به عنوان مثال، آیا این پروژه زندگی را برای مشتریان یا اعضای تیم ما راحتدر نظر 

 خواهد کرد؟

به خاطر داشته باشید این مرحله ممکن است نیاز به مکالمه با مدیران، مشتریان یا سایر سهامداران 
 .داشته باشد

 .تعیین کنیدهای فوری و مهم ها را با شناسایی پروژهاولویت 4-2) 
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ها را بررسی کنید. های مهم خود، فوریت آناکنون وقت آن است که با در دست داشتن لیست پروژه
 :ممکن است اهمیت را با فوریت اشتباه بگیرید، بنابراین اجازه دهید یک تمایز مشخص ایجاد کنیم

   امروز احساس یک پروژه مهم برای کسب و کار شما ارزش آفزین است، چه این ارزش را همین
 .ها طول بکشد که تاثیر آن را احساس کنیدکنید چه سال

  یک پروژه فوری نیاز به توجه فوری شما دارد برای اینکه از مسیر موفقیت منحرف نشوید و یا
 .برای اینکه کسب و کارتان به حرکت خود ادامه دهد

 .کندبندی پروژه ها را آسان میایجاد کرده است، اولویت  استفان کاوی ماتریس مدیریت زمان که

 
 ماتریس استفان کاوی برای اولویت بندی پروژه ها

 :فوری و مهم - 1اولویت 

ددالین سختی وجود دارد که توانایی رسیدن دهد؟ آیا آیا پروژه کسب و کار شما را از شکست نجات می
 .ها را انجام دهیدبه آن را ندارید؟ ابتدا این پروژه

 :فوری نیست اما مهم هست - 2اولویت 

هایی که ددالین فوری ندارند اما برای کسب و کارتان مهم هستند را انتخاب برای ادامه پیشرفت، پروژه
 .کنید

 :فوری هست اما مهم نیست - 3اولویت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C
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ها ممکن است نیاز به توجه سریع داشته باشند اما هم جهت با اهداف کلی کسب و کار شما این پروژه
 .ها را به دیگران واگذار کنیدتواند بیش از این منتظر بمانند، آننباشند. اگر چنین کارهایی نمی

 :نه فوری و نه مهم - 4اولویت 

نداشته باشید تا بتوانید زمان و منابع خود را برای کارهای ها ابایی از دادن اولویت پایین به این پروژه
 .باارزشتر آزاد کنید

 .ظرفیت و توانایی خود را ارزیابی کنید 4-3) 

 کنید؟پروژه فوری و مهم مواجه شوید، چه می 3حال اگر به طور همزمان با 

هاست، میزان کدام یک از آنها نتوانستید تصمیم بگیرید که اولویت با های پروژهاگر با بررسی ددالین
 .ها الزم است را ارزیابی کنیدتالشی که برای انجام هر یک از آن

هایی که تالش بیشتری نیاز دارند، بپردازید. به این ترتیب، بعد ممکن است ترجیح دهید ابتدا به پروژه
های ساده تمرکز یل پروژهرسد. اما اگر تکمها همه چیز مانند یک برد سریع به نظر میاز انجام این پروژه

 .ها بپردازیدکند، ابتدا به انجام آنتر آسان میشما را بر روی یک پروژه پیچیده

تواند باعث تخلیه سریع انرژی های سنگین میفقط توجه داشته باشید که انجام پشت سر هم پروژه
چک انجام دهید تا تیم های کوهای بزرگ، پروژهشود. سعی کنید در صورت امکان پس از انجام پروژه

 .خود را سر حال و باانگیزه نگه دارید

 .ها نه بگوییدیاد بگیرید که به پروژه( 4-4

توانند موفقیت یا شکست شما را به عنوان مدیر نه کلمه بدی نیست. در واقع، این دو حرف کوچک می
 .پروژه مشخص کنند

ریسک است. پذیرش پروژه بیش از توانایی شما، شود، ای که به شما پیشنهاد میبله گفتن به هر پروژه
های از دست رفته و نتایج حاصل از آن تواند به خاطر ددالینزند، بلکه مینه تنها تیمتان را زمین می

 .ای شما شودباعث نارضایتی مشتریان شما و صدمه به شهرت حرفه

بگذارید، اما در مقابل از توانایی اگرچه نه گفتن ممکن است باعث شود که یک مکالمه دشوار را پشت سر 
توانید به جای اینکه کند. البته میهایی که بیشترین اهمیت را دارند، محافظت میشما در ارائه پروژه

مشتری جدید را به طور کلی ناامید کنید، پروژه را به تیم دیگری که منابع الزم برای انجام به موقع آن 
 .کار را دارد، محول کنید
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 .پذیری داشته باشیدروند اولویت بندی پروژه ها انعطافدر  4-5)

ای که زمانی فوری و کند. پروژهدانید که اوضاع تغییر میاید، این را میاگر پیش از این مدیر پروژه بوده
شود، تغییر اولویت دهد. یک ذینفع مهم بوده است ممکن است در اثر اضطراری که ناگهان ظاهر می

تواند به طور یرد که پروژه دیگر ارزش تجاری ندارد. یک کارشناس اصلی میممکن است تصمیم بگ
 .ای بیمار شود و بر ظرفیت تیم شما تاثیر بگذاردغیرمنتظره

توانید در برابر نامالیمات خم شوید یا بشکنید. این وظیفه شماست که هوشیار به عنوان مدیر پروژه، می
ارزیابی کرده تا بتوانید تمرکز تیم خود را در صورت لزوم با شرایط های پروژه را باشید و دائمًا اولویت
 .جدید هماهنگ کنید

 .گیرداولویت بندی پروژه ها با بهتایم به آسانی و به سرعت انجام می( 5

بندی این است که بفهمید چه چیزی ارزش زمان تیم شما را دارد و اینکه ترین قسمت اولویتسخت
ها متعهد بمانید. هنگامی که تصمیم گرفتید انرژی ترین و مهمترین پروژهفوریفقط به ارزشمندترین، 

 .ریزی کرده و کار را انجام دهیداید که برنامهخود را کجا متمرکز کنید، آماده

تواند به شما در کاهش بار و فشار کاری کمک کند. با بهتایم، ایست که بهتایم میو این همان مرحله
 .ها به سرعت هماهنگ شوید و تیم و سهامداران خود را مطلع نگه داریدر اولویتتوانید با تغییمی
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 بهتایم برای اولویت بندی پروژه ها 

   Rodriguez-Antonio Nietoاز زبانبندی کنیم؟ های سازمان را اولویتچگونه پروژه( 6

خوانم نیاز دارد. بدون وجود این سلسه مراتب می سلسله مراتب هدفهر سازمانی به آنچه من آن را 
 .بندی موثر انجام شودتقریبًا غیرممکن است که اولویت

یک بانک بین المللی پیوستم، دو بانک  BNP Paribas Fortis به عنوان مثال وقتی برای اولین بار به
ها رهبر بازار بودیم، محصوالت جدیدمان چند ماه پیشی گرفتند. اگرچه ما سالجوانتر و پویاتر از ما 

شدند، در واقع، مدت زمان بازاریابی ما نسبت به سه سال گذشته دو برابر دیرتر از رقابت، روانه بازار می
 :تر در پس این مشکل بودشده بود. یک مشکل عمیق

ها نداشت. م که هیچکس دید واضحی از وضعیت آنپروژه بزرگ در دست اجرا داشتی 100ما بیش از 
کرد، اما عدم نظم در به روز نگه داشتن آن تا حد زیادی این بانک از یک ابزار مدیریت پروژه استفاده می

ها و چه موقع راه کرد که کدام پروژهنتیجه نگه داشته بود. ظرفیت و نه استراتژی تعیین میآن را بی
شد. در غیر این صورت، متوقف شده در دسترس بودند، این پروژه راه اندازی می اندازی شوند. اگر افراد

 .شدیا کنار گذاشته می

https://antonionietorodriguez.com/
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بندی در سطح استراتژیک و عملیاتی اغلب تفاوت بین موفقیت و شکست است. اما بسیاری از اولویت
 .دهندها این کار را بد انجام میسازمان

 :مثال دیگری را در نظر بگیرید

ها، در داد. مانند بسیاری دیگر از شرکتخدمات پستی که به مشتریان بسته تحویل می یک شرکت
های دیجیتال بود. رهبران ارشد، کارمندان را جمع تالش برای بقا در دوره افزایش رقابت و جایگزین

ضایت ها خواست تا روی دو اولویت عملیاتی: کارایی )کاهش زمان تحویل( و رکردند و مدیر عامل از آن
 .مشتری )اطمینان از اینکه مشتریان تجربه خوبی دارند( تمرکز کنند

یکی از کارمندان، این پیام را دریافت کرد. و همه چیز خوب بود تا اینکه او در حال تحویل بسته، با مرد 
خواست برای مدتی با او به خانه برود و صحبت کند. او تمایل داشت کمی مسنی روبرو شد که از او می

وقت با پیرمرد تنها بگذراند. کاری که هم ناشی از مهربانی او بود و هم مطمئنًا رضایت مشتری را افزایش 
شود؟ اگر او حتی چند دقیقه با این مشتری گپ داد. اما بعد با خودش فکر کرد پس کارایی چه میمی

این شرکت هر روز با شرایط کرد؟ هزاران کارمند یابد. او باید چه میبزند، زمان تحویل او افزایش می
 .شدندمشابهی روبرو می

های مشخصی را اعالم کرده است، اما در واقع باعث کرد که اولویتمدیریت ارشد شرکت پستی فکر می
 .ایجاد دوراهی عملیاتی ناشی از سردرگمی استراتژیک شده بود

 .های موفق مقایسه کنیداین شرکت را با سایر شرکت

کاماًل شفاف کرده بود که در آنجا کارایی در اولویت قرار داشته و  Ryanair خطوط هواییبه عنوان مثال 
کنند از این اولویت آگاهند و بنابراین کار می Ryanair بر خدمات مشتری ارجحیت دارد. افرادی که در

 .دانند چگونه وقت خود را به کارهای مختلف اختصاص دهندمی

دهد. البته، گاهی اوقات رهبران های استراتژیک را افزایش میوژهبندی میزان موفقیت پراولویت
سال مدیریت من، مشکلی که بیشتر  20کنند. اما در بندی میگیرند و اشتباه اولویتتصمیمات اشتباه می

 .کنندبندی نمیبینم این است که رهبران اصاًل اولویتاوقات می

های کم اهمیت و توانند با کاهش فعالیتکنند، میها می بندی پروژه هایی که شروع به اولویتشرکت
٪( تجربه 15ها )طبق تجربه من، تقریبًا های تکراری و موازی، کاهش چشمگیری در هزینهادغام فعالیت

 .کنند
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های سخت نباشند یا تمایل ها قادر به انتخابپذیری یک تیم اجرایی کم باشد )یا اگر آناگر ریسک
خواهند ریسک کنند دهند، چرا که نمیها اولویت باال میعموال به تعداد زیادی از پروژهنداشته باشند(، م

پذیری بیشتری دارند ترین مدیران معمواًل ریسکو فرصتی را از دست بدهند. اما طبق تجربه من، موفق
  .ها استها روی تعداد کمی از اولویتو تمرکز آن

 سلسله مراتب هدف (7

ها دارم. برای اولویت بندی پروژه بندی، انتخاب و مدیریت پروژهتجربه در اولویت سال 20من بیش از 
توانند های اجرایی مینامم. تیممی سلسله مراتب هدف ام که آن راها یک چارچوب ساده ایجاد کرده

 :بندی پروژه ها از آن استفاده کنند برای اولویت

 هدف

شود؟ چشم انداز استراتژیک پشتیبانی از این دنبال میهدف سازمان چیست و این هدف چگونه بهتر 
 هدف چیست؟

 هااولویت 

با توجه به هدف و چشم انداز بیان شده، چه چیزی برای سازمان در حال حاضر و در آینده بیشترین 
 های آن در حال حاضر و طی دو تا پنج سال آینده چیست؟اهمیت را دارد؟ اولویت

 هاپروژه 

ها اختصاص ها بیشتر استراتژیک هستند و باید منابع به آندو نکته اول، کدام پروژه بر اساس پاسخ به
ها همسو هستند و کدام یک باید متوقف شده یا کنار ها با هدف، چشم انداز و اولویتیابد؟ کدام پروژه

 گذاشته شوند؟

  افراد 

دارند، شفاف شدند، بهترین افراد  هایی که بیشترین اهمیت راهای استراتژیک و پروژهاکنون که اولویت
 ها چه کسانی هستند؟برای اجرای این پروژه

  کارایی

اند. ردیابی ها )به عنوان مثال، محدوده، هزینه و زمان( گره خوردههای عملکردی پروژه با ورودیشاخص
ی رغم دشواری ها )مانند مزایا، تأثیر و اهداف( است. با این وجود، علتر از خروجیها بسیار راحتآن
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ها که ها هستند که واقعًا اهمیت دارند. اهداف دقیق مرتبط با خروجیها، این خروجیردیابی خروجی
ها کاهش دهید کنند، کدامند؟ توجه خود را به ورودیعملکرد واقعی و ارزش آفرینی را اندازه گیری می

 .ها تمرکز کنیدو در عوض روی آن

های سازمان ها با استراتژیها و برنامهانی به همسویی بیشتر پروژههای سازمدرک مناسب از اولویت
کنند. بعضی تر از آن است که بسیاری مطرح میکند. اما واقعیت یک سازمان بسیار پیچیدهمیکمک 

اوقات اهداف استراتژیک مشخص نیستند و یا وجود ندارند. یا غالبًا بین اهداف استراتژیک شرکت و 
 .تجاری مختلف، فاصله و عدم هماهنگی وجود دارداهداف واحدهای 

های یک سازمان با اهداف استراتژیک غیرممکن است. اطمینان ها و برنامهدر واقع، مطابقت همه پروژه
 .تر استها با اهداف استراتژیک هدفی قابل دستیابیها و برنامهاز انطباق حداقل مهمترین پروژه
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