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فهرست مطالب

در سخن آغازین شماره گذشته، به ضرورت گذار از راه حل های موردی 
و پیاده سازی جزیره ای نرم افزارها و متدهای مختلف در سازمان و به 
ویژه سازمان های پروژه محور پرداختیم. در ادامه این بحث، نکته ای 
که سعی شده در برخی مقاالت این شماره نیز به آن اشاره شود، حد 
و حدود مکانیزه نمودن مدیریت کسب و کار سازمان پروژه محور است.

و روش های  ها  بودن سیستم  فراگیر  میزان  این مسئله  از  بعد  یک 
یکپارچه شده در سازمان و حدود آزادی دپارتمان ها و افراد در بکارگیری 
باشد. در حالت مطلوب سیستم و روش های  ابزارهای مستقل، می 
یکپارچه سازمانی می بایست کلیه عملیات اصلی و کلیدی کسب و کار 
را پوشش دهد. به ویژه در عملیاتی که سطح تعامل باالیی میان افراد 
و دپارتمان ها را می طلبد، استفاده از سیستم های مستقل و جداگانه 
پذیرفته نیست. لیکن می بایست برای ایجاد چابکی و قدرت پاسخ به 
ریسک ها و تغییرات، الزامات به کارگیری ابزارهای کوچک و محدود 

نیز تصریح شوند.
بعد دیگر مسأله اما، حد و حدود مکانیزه سازی است به این معنی که 
به نوع سازمان و سایز آن، پیچیدگی عملیات،  بهینه بسته  یک حد 
شود.  می  تعریف  فاکتورها  دیگر  و  واحد  میان  تعامل  الزامات  سطح 
همچنین در انتخاب حدود مکانیزه سازی به سرعت تغییرات عملیات 

و هزینه های به روز سازی سیستم مکانیزه می بایست توجه داشت.
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ایده دفتر مدیریت پروژه اندک اندک در حال کسب مقبولیت در جامعه 
حرفه ای ایران است. به نظر می آید مشتریان فعلی این سیستم سازمان 
های متوسطی هستند که دارای پروژه های مشابه با پیچیدگی کم می 
باشند. این سازمان ها اغلب از ابتدا بدون سیستم مکانیزه مدیریت سازمان 
ایجاد شده و با گسترش کسب و کار، توسعه پیدا کرده اند. لیکن در میانه 
رشد خود به حد آزار دهنده ای از آشفتگی و بی نظمی، هدر رفتن منابع 
و ناهماهنگی پرسنل رسیده اند. این سازمان ها در حال حاضر بهترین 
طعمه برای بازاریابان PMO محسوب می شوند! پیچیدگی اندک ساختار 
سازمانی و ارتباطات درون سازمانی آنها باعث می شود بخش عمده طراحی 
از یک مشتری به مشتری بعدی قابل کپی کردن باشد و بی نظمی فعلی 
سازمان باعث می شود، حتی پس از پیاده سازی یک دفتر مدیریت پروژه 

با کیفیت طراحی و استقرار متوسط نیز بسیار خرسند و بالنده باشند!

اما سازمان های دیگر و به طور خاص سازمان های بزرگ و پیچیده صنایع 
نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، ساختمان و ... از خود می پرسند که واقعاً 
ضرورت و منافعی در استقرار این دفاتر وجود دارد؟ این سازمان ها )در 
صورتی که مدیران آنها ثبات نسبی داشته باشند( به خوبی به یاد دارند 
که کمتر از یک دهه پیش یک دفتر برنامه ریزی و کنترل پروژه همه 
نیازهای آنان را پاسخ می داد. به تدریج سخن از این به میان آمد که 
مدیریت پروژه چیزی فراتر از برنامه ریزی پروژه و کنترل زمان و هزینه 
آن است و می بایست همه حوزه های PMBOK مورد توجه قرار گیرند. 
سپس سیستم های مدیریت پرتفولیو، ماژول های مدیریت پروژه در قالب 
ERP، سیستم های اطالعات مدیریت پروژه و دفاتر مدیریت پروژه راه 

خود را به سبد خدمات مدیریت پروژه باز کردند.

 یک سازمان پیچیده و عظیم که هر تغییری در سیستم ها و روش های 
آن مستلزم صرف صدها ساعت آموزش و میلیاردها ریال هزینه استقرار 
است چگونه می تواند از میان آرایش های متفاوت سیستم هایی که همه 
یک هدف غایی واحد دارند، یکی را انتخاب نماید؟ این سازمان ها همچنین 
دغدغه قابلیت اطمینان سیستم را نیز دارند. بسیاری از قابلیت هایی که 
اکنون توسط نرم افزارهای مستقل جزیره ای ولی مطمئن و امتحان پس 
پروژه  مدیریت  افزارهای  نرم  در  شوند،  می  تأمین  ها  سازمان  در  داده 
سازمان هم وجود دارند لیکن مورد استفاده قرار نمی گیرند. به عنوان 
مثال، تخصیص و تسطیح منابع روی کاغذ اغلب به نظر معقول تر می 

آید!

در نهایت جذابیت عناوین و مد شدن گاه به گاه یک سیستم یا نرم افزار 
خاص به این آشفتگی موجود دامن می زند و باعث می شود سازمان ها 
نیمه عملیاتی در کنار مجموعه  استقرار یک سیستم یکپارچه  به سوی 
سیستم های موجود و نگهداری همزمان هر دو سوق پیدا کنند. یک مثال 
شایع در این خصوص، سازمان های فاقد مستندات فرآیندی مناسب، به 
روز و مفصل هستند. در این سازمان ها غالباً بخشی از پیاده سازی سیستم 
های سازمانی شکست می خورد و تنها خاطره ای نه چندان شیرین از 

استقرار "یک سیستم جدید" دیگر باقی می گذارد. 

استقرار  در خصوص  متداول  به چند سوال  کوتاه  نگاهی  گفتار،  این  در 
سیستم های یکپارچه مدیریت )پروژه محور( در سازمان خواهیم داشت و 
سعی داریم درهر مورد حتی االمکان به صورت چک لیست، آیتم های 

مهم را فهرست نمائیم تا به سرعت قابل مراجعه باشند.

1- تا چه حد یکپارچه شویم؟
هر سازمانی در هر حالت و وضعیتی دارای یک سری سیستم های غیر 
یکپارچه مدیریتی هست که به نحوی )غیر بهینه( به کار مشغولند. اگرچه 
یکپارچه سازی این سیستم ها عمل پسندیده است و باعث بهینه سازی 
مصرف منابع و تولید درآمد می شود، لیکن خود یکپارچه سازی هزینه زا 
است و مانند یک پروژه می بایست صرفه اقتصادی آن بررسی شود. یکپارچه 
سازی فرآیندها می توانند به صورت مستندسازی فرآیندهای موجود و 
سپس مهندسی مجدد محدود فرآیندها و یا به صورت طراحی از صفر به 

صورت یکپارچه انجام شود.

2- چقدر پروژه محور هستیم؟
شکی در این نیست که سیستم ها و نرم افزارهای سازمانی موجود برای 
مدیریت عملیات از سطح بلوغ و پختگی بیشتری نسبت به سیستم های 
پروژه- محور برخوردارند. تحقیقات و توسعه وسیع و تعداد موارد کاربرد 
این نرم افزارها باعث شده تا بسیار کاربر پسند و همچنین بسیار عاری از 
خطا باشند. از سوی دیگر سیستم های یکپارچه مدیریت سازمان پروژه 
محور بسیار گران تر و سفارشی تر نیز هستند و وابستگی زیادی در تمام 
مدت استقرار و بهره برداری به شرکت سازنده و پشتیبان دارند. به عنوان 
مثال یک نرم افزار حسابداری عملیات محور به روز و کاربرپسند را می 
توان با قیمتی کمتر از یک میلیون تومان برای هر نسخه خریداری کرد 
که به دلیل مشابهت سیستم های حسابداری تقریباً درهر شرکت عملیات- 

reza.movarrei@gmail.com ،دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه گرونبل فرانسه
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محور قابل استفاده است. در سوی مقابل نرم افزار فارسی حسابداری کاماًل 
پروژه محور در حال حاضر موجود نمی باشد و جهت سفارشی سازی یک 
نرم افزار موجود و تا حدی پروژه محور نمودن آن متحمل هزینه ای حداقل 
این  اول  لذا توصیه  الذکر خواهید شد.  برابر مبلغ فوق  معادل چند صد 
است: فقط اگر کار اصلی سازمان شما اجرای پروژه است و این پروژه ها 
از حداقلی از پیچیدگی برخوردارند به دنبال سیستم پروژه محور در مقابل 
سیستم عملیات- محور بروید. بطور خالصه، برای پاسخ دادن به دو سوال 

فوق می بایست موارد ذیل را بررسی کنیم:
  • آیا سازمان دارای دپارتمان های متعدد است؟

  • آیا حجم تعامالت کاری و گردش میان دپارتمان ها زیاد است؟
  • آیا مشابهت فرآیندی میان دپارتمان ها وجود دارد؟

  • آیا حجم قابل توجهی از امکانات و منابع )مالی و غیرمالی( سازمان به 
طور مشترک )تخصیص قبلی نیافته( توسط دپارتمان ها مصرف می شود؟

در صورتی که پاسخ اکثر پرسش های فوق مثبت است شما حتماً منافع 
قابل توجهی در یکپارچه سازی سیستم ها و روش های خود دارید. آنگاه 

باید از خود بپرسیم:
  • آیا کار اصلی سازمان اجرای پروژه است؟
  • آیا میزان پیچیدگی پروژه ها زیاد است؟

  • آیا پراکندگی جغرافیایی پروژه ها قابل توجه است؟
  • آیا حجم ارتباطات میان پروژه ها  و همچنین درگیریهای ناشی از 

اشتراک منابع باال است؟
  • آیا سازمان نیاز مبرم به پایش عملکرد لحظه ای پروژه ها و استفاده از 

بازخورد آن در برنامه ریزی دارد؟
اگر پاسخ بیشتر این سواالت نیز مثبت است، بهتر است استقرار یک سیستم 
سازمانی یکپارچه پروژه محور را در نظر داشته باشید. این گامها جهت 

طراحی و استقرار چنین سیستمی پیشنهاد می شود:

1- ایجاد آمادگی ذهنی
به همه سازمان اعالم کنید که چه کار بزرگ و فوق العاده ای در شرف 
انجام است. همه افراد را تهییج کنید و سر ذوق آورید. راحتی و منافع کار 
و سودآوری نهایی آن را یادآور شوید و از همه قول همکاری بگیرید. حداقل 

یک ماه قبل از شروع هر کاری به ایجاد آمادگی ذهنی بپردازید.

2- تصمیم گیری در مورد نوع سیستم
سیستم  نوع  مورد  در  ارشد،  مدیران  همه  حمایت  و  موافقت  حضور،  با 
یکپارچه و حوزه عمل آن تصمیم بگیرید. در حالت ایده آل سیستم می 
پشتیبان سازمان  فعالیت های  تمام  و  پروژه  و  برنامه  پورتفولیو،  بایست 
)یعنی کل عملیات سازمان( را بپوشاند ولی ایجاد سیستم های محدودتر 
نیز گاهی مناسب است به ویژه اگر سطح پیچیدگی پروژه ها متوسط و 

استقالل منابع آنها زیاد است.

3- مهندسی مجدد محدود یا طراحی از صفر
در خصوص اینکه می خواهید سیستم یکپارچه نهایی بیشتر پیوند دهنده 
سیستم های موجود باشد و یا یک سیستم بهینه از صفر طراحی و پیاده 
سازی شده، تصمیم بگیرید. هزینه های بیشتر و مقاومت سازمانی در برابر 

یک سیستم کاماًل جدید را مدنظر داشته باشید.

4- مستند سازی تفصیلی روش انجام کار
حتی در حالت طراحی سیستم از صفر، مستندات فرآیندی جهت ترسیم 
الزامات  محدوده کار و سفارشی سازی طراحی برای پوشش دادن همه 
سیستم ضروری است. در مستند سازی فرآیند های کلیدی نهایت دقت 
را به خرج دهید. اخذ گواهینامه های تضمین کیفیت توصیه می شود. در 
حالت مهندسی مجدد محدود، این مستندات با ارزش ترین سرمایه شما 

برای شروع کار هستند.

5- تعریف پروژه
و  تعریف  پروژه  یک  بعنوان  را  سازمانی  یکپارچه  سیستم  استقرار  خود 
مدیریت کنید. محدوده، ساختار شکست کار و مسئولت ها را دقیقاً مشخص 

نمائید. اهداف و دستاوردهای کوتاه مدت و بلند مدت را معین کنید.

6- برنامه گذار 
بدترین اتفاق ممکن در استقرار یک سیستم یکپارچه، این است که سیستم 
های جزیره ای از مدار خارج شوند و سیستم یکپارچه به درستی کار نکند. 
برای دوران کار موازی دو سیستم و سپس دوران کار مستقل سیستم 
جدید به دقت برنامه ریزی کنید. تک تک سیستم ها را بررسی نمائید و 
پس از حصول اطمینان از قابلیت سیستم یکپارچه در جایگزینی آنها و 

تسلط کامل پرسنل بر سیستم جدید آنها را از مدار خارج کنید.

7- انتخاب سیستم و مشاور 
انتخاب سیستم را بر مبنای نیازهای خود تا حداقل 10 سال آینده انجام 
دهید. حتماً تصمیم گیری ها در خصوص انتخاب سیستم را با حضور و 
حمایت مدیریت ارشد و در تطابق با برنامه استراتژیک سازمان انجام دهید. 
عجله نکنید! به دقت موارد پیاده سازی گذشته را بررسی کنید. از کارکنان 
کلیدی خود برای ارزیابی بخش های سیستم کمک بگیرید. قابلیت توسعه 
سیستم و پشتیبانی مشاور را بررسی کنید و در صورت لزوم نظرات کارکنان 
کلیدی کاربران قبلی را جویا شوید. حتما امکان تغییرات در مشخصات 
سیستم بعد از استقرار آزمایشی را در قرارداد بگنجانید و مبنای محاسبه 

هزینه اضافی را به دقت مشخص نمایید.

8- نظارت غیر متمرکز
تمام کارکنان کلیدی را در فرایند اجرای پروژه درگیر نمایید. آنها بهترین 

و دقیق ترین ناظر و همچنین مروج دستاورد های پروژه خواهند شد.

9- مشوق ها 
پس از  استقرار سیستم برای درگیری بیشتر کارکنان با آن، مشوق هایی 
را در نظر بگیرید. تشریح مزایای سیستم و نحوه سود بردن از تمام امکانات 
آن نیز به انگیزانیدن پرسنل برای استفاده بیشتر از سیستم و نهادینه شدن 

و "جا افتادن" آن در سازمان کمک شایانی خواهد کرد.

10- انتقال تجربه
در نهایت، تجربیات خود از استقرار سیستم را مستند کرده و در اختیار 

جامعه حرفه ای مدیریت پروژه بگذارید.
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تأمین منابع مالی پروژه های توسعه ای از طریق فاینانس 
خودگردان در طرح های توسعه میادین نفتی کشور

محمدرضا فرج مشایی
farajmashaee@pmir.com  ،EMBA کارشناس ارشد 
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مقدمه
مــوضـوع تأمین منابع مالی )فاینانس( پروژه های توسعه ای به طور اعم 
 Project( و بحث تأمین منابع مالی به اتکاء پروژه »فاینانس خودگردان
Finance(« به طور اخص در سال های اخیر مورد توجه دست اندرکاران 
و متولیان برنامه های توســعه اقتصادی و صنعتی ایران قرار گرفته است. 
به هر حال منابع اطالعاتی در این زمینه به زبان فارسی محدود و کمیاب 
بوده و اصوالً واژه ها و برگردان های مناســبی برای تعابیر و مفاهیم رایج 
در مقوله تأمین منابع مالی در زبان فارسی موجود نیست، با توجه به این 
که لغت موردنظر در زبان اصلی مفهوم گسترده تری دارد از عبارت التین 

استفاده شده است.
درعیــن حال به لحــاظ محتوایی نیز به جز معدود دســت اندرکاران و 
کارشناسان سیستم بانکی کشــور و بخش های توسعه منابع نفت، گاز، 
پتروشیمی و نیرو اصوالً آشنایی کمتری با مفاهیم، اصول و کلیات مسائل 
تأمیــن منابع مالی و به ویژه فاینانس خودگردان در بنگاه های اقتصادی 
اعم از بخش های دولتی و یا غیردولتی وجود دارد. برنامه های گســترده 
توسعه اقتصادی در بخش های مختلف، محدودیت تأمین منابع مالی از 
طریق روش های متعارف و مشــارکت سرمایه گذاران خارجی در توسعه 
بخش های مختلف اقتصادی، ضرورت رویکرد به روش های تأمین منابع 
مالی به اتکاء پروژه یا اشــکال مختلف فاینانس خودگردان را ایجاب می 

کند.

سابقه تاریخی فاینانس خودگردان 
فاینانس خودگردان اســلوب ویژه ای برای تأمین اعتبار پروژه هاست که 
ابتدا در سال های دهه 1۹30 در ارتباط با توسعه چاه های نفتی در ایالت 
تگزاس آمریکا در دورانی که حفاری برای استخراج و بهره برداری از چاه 
های نفت عماًل به ابزار و تجهیزات بســیار ساده ای متکی بود، متداول و 
رایج گشت. در آن ایام بانک های شهر داالس )ایالت تگزاس( آماده بودند 
که اعتبارات مالی موردنیاز حفاری چاه های نفت را بر مبنای بازپرداخت 
از طریق نقدینگی حاصل از فــروش نفت چاه های مذکور تأمین کنند. 
امروزه که هزینه توسعه منابع هیدروکربوری به عالوه هزینه های فرآوری 
جهت بهره برداری از منابع مذکور در فالت قاره و در مناطق دوردســت 
دنیا، سر به میلیاردها دالر می زند، اصولی که طی سال های دهه 1۹30 
پایه گذاری شد هنوز هم پابرجا بوده و شیوه ها و اسلوب فاینانس خودگردان 

کماکان چارچوب های قابل اتکاء و انعطاف پذیری را برای تأمین سرمایه 
موردنیاز طرح های بزرگ توســعه میادین نفت و گاز و حتی فراتر از آن، 
طرح های مجتمع های بزرگ پتروشیمی )در سرمایه گذاری های مشترک( 
و طرح های زیربنایی توســعه منابــع آب، تولید انرژی و حتی طرح های 
زیربنایی ساختمانی نظیر احداث بزرگراه ها، پل های ارتباطی و بیمارستان 

ها و غیره تشکیل می دهد.

ضرورت پذیرش سرمایه گذاری خارجی
دالیل اقتصاددانان و سیاســتگذاران در اهمیــت و گریزناپذیری پذیرش 

سرمایه گذاری خارجی عبارتند از:
•  تأمین بخشی از مـــنابع مـــالی مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال و رفع 

بیکاری،
•  مناسب ترین شیوه تأمین منابع مالی از خارج،

•  تأمین بخشی از منابع ارزی مورد نیاز،
•  انتقال دانش فنی،

•  انتقال مهارت های مدیریتی،
•  توسعه صادرات،

•  افزایش درآمدهای مالیاتی،
•  افزایش بهره وری نیروی کار،

•  ایجاد تحرک در صنایع باالدستی و پائین دستی، 
•  افزایش کیفیت و کاهش قیمت کاالهای ساخت داخل،

•  باال رفتن حاشــیه امنیت ملی و آشنایی مسؤولین کشور با مالحظات، 
الزامات و ضرورت های تعامل ســازنده در صحنه های بین المللی و حفظ 

سهم بازار،

نمودار 1. جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان
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:)finance روش سرمایه گذاری مستقیم )فاینانس
تأمین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر می باشد:

)Corporate Finance( 1- تأمین مالی شرکتی
)Project Finance(  2- تأمین مالی پروژه

حالت اول تأمین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه 
از طریق کلیه دارایی های شرکت میسر می باشد

حالت دوم تأمین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محســوب شده و 
منبع بازپرداخت تعهدات پروژه، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه 
های مربوط به طرح می باشد. این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه 
های اجرایی دارد. در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال 
ســرمایه به کشور است، زیرا پس از فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، می 
بایست اصل سرمایه به همراه ســود آن برگشت داده شود. بنابراین مهم 
ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح هایی است که دارای 
توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشــت ســرمایه معقولی را داشته باشند. 
قراردادهای تأمین مالی )فاینانس( که مابین منابع مختلف بین المللی ارائه 
کننده تســهیالت از یک سو و استفاده کنندگان از این تسهیالت از سوی 
دیگر، پس از انجام مذاکرات الزم و دستیابی به توافق منعقد می گردد، به 
طور کلی شامل مفادی است که حقوق، مسؤولیت ها و تعهدات طرفین را 
به طور شــفاف تعیین نموده و برقرار می سازد. از آنجایی که طرفین این 
قراردادها در دو یا چند کشــور با حوزه قضایی متفاوت مستقر می باشند، 
چگونگی تنظیم بندهای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختالف 
از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط 
مشــاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد. بندهای مندرج 
در این قراردادها دربرگیرنده تعاریف، مبلغ تسهیالت، چگونگی استفاده از 
تسهیالت اعطایی، مهلت بازپرداخت و چگونگی انجام آن، تعیین چگونگی 
حل اختالفات، قوانین حاکم، مراجع رسیدگی به اختالفات، نحوه تضمین، 
بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود. به طور خالصه قراردادهای فاینانس 
بدین مفهوم هســتند که یک بانک یا مؤسسه تجاری خارجی وامی را به 
منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در 
واقــع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لــذا تعهدی نیز برای به ثمر 
نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را 

از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید. 

تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
مشارکت حقوقی یک شخص حقیقی یا حقوقی مقیم یک کشور دیگر در 
سرمایه یک شرکت ایرانی اســت که مشارکت حقوقی به منظور تشکیل 
شرکت با شخصیت حقوقی مستقل )شعبه،نمایندگی، ...( و فاقد محدودیت 

از حیث درصد مشارکت در سرمایه  )10% یا ...( می باشد.

برخی ویژگی های استفاده از فاینانس
•  در صورت دستیابی به تسهیالت دارای نرخ پائین و بلندمدت بودن بازپرداخت، 

روش بسیار مفیدی می باشد )به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب(.

•  چنانچه امکان فروش محصوالت تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر 
از سود فاینانس وجود داشته باشد روش مؤثری محسوب می گردد. 

•  بــه دلیل آن که در اکثر پــروژه های بهره مند از تأمین مالی اعتباری خارجی 
)فاینانس( مدیریت پروژه توسط طرف داخلی )ایرانی( می باشد، مشکالت بسیار 
زیاد در این زمینه )ناشــی از شــرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه های 
بزرگ( نهایتًا تأخیر در زمان بندی طرح را به دنبال دارد و علی رغم کاهش هزینه 
های مالی طرح و اســتفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تأخیر 
به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه )بهره گیری از تأمین مالی فاینانس( 

را نکند.
•  در صورتی که نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و 
یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد )طرح هایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند(، 

استفاده از این تسهیالت توصیه نمی گردد. 
•  در کشــور ما به دلیل نوسانات نسبتًا زیاد درآمدهای ارزی، به کارگیری روش 
فاینانس جهت تأمین مالی طرح ها بخصوص در مورد طرح های دولتی می بایست 

با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد.
•  ریســک حاصله در هنگام دریافت وام های خارجی بر عهده اعتبار گیرنده )در 
اکثر موارد دولت و شــرکت های دولتی( بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و 

سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین  شده الزامی است.
•  دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخالف 
سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه 
است، هیچ گونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته 
شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیلکرده را به دست نمی دهد.

•  هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شــرکت های دولتی ایرانی باالتر از 
اســتانداردهای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجی ها در 
ایــران باال بوده و به همین دلیل عالوه بر تقبل هزینه غیر متعارف بیمه، در پاره 
ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم )از قبیل 

اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمت های باالتر از عرف بازار(.

رويكرد استفاده از منابع به صورت فاينانس و وام
این رویکرد یکی از روش های اســتفاده از منابع خارجی جهت رشــد و توســعه 
اقتصادی کشور به منظور رشد اقتصادی، درآمد سرانه بیشتر، تولید باالتر، اشتغال 
بیشــتر و … استفاده از منابع خارجی به صورت وام و فاینانس رایج است که در 
ادامه توضیحات بیشــتری ارایه می گردد. مطلب مهم، تعهدات ناشی از استفاده 
این منابع اســت که بر عهده دولت و نظام می  باشد. در زیر تعریف مختصری از 
فاینانس خودگردان، وام خالــص و وام های دولتی و بانک های فراتجاری ارائه 

می گردد:
• فاینانس خودگردان:

در فاینانس خودگردان، طرح )شــرکت دولتی گیرنده اعتبار( باید توانایی 
صدور کاال برای بازپس دادن اقساط تسهیالت به صورت ارز را داشته باشد 
و مدارک توجیهی کافی به سیســتم بانکی داخل کشور و شورای اقتصاد 

ارائه کند.

:)Cash Loan & Soft Loan( وام خالص •
   ◄ این نوع وام )معموالً کوتاه مدت( که نسبتاً کمیاب است و در ازای 



با یک شرکت  به گرو گذاشتن وثیقه ای معتبر )مثاًل قرارداد زنده نفتی 
معتبر بین المللی و یا سهام ایران در شرکت گروپ و...( حاصل می  شود،

   ◄ کل این گونه وام ها قابل تبدیل به ریال است،
   ◄ بــه علت وجود وثیقه معتبر نرخ بهره، کارمزد و بیمه این گونه وام ها 
 )LIBOR( پایین و حدود 2% باالتر از نرخ بهره بین بانکی لندن/ الیبور

است و
   ◄ دولت متعهد بازپرداخت اصل و سود وام است.

مثال: وام ژاپن برای ســد مسجد ســلیمان و یا وام بانک جهانی و بانک 
توسعه اسالمی برای ساخت سیلوها

ساختار فاینانس خودگردان
اکنون ببینیم فاینانس خودگردان واقعاً چیست و چه عناصری دربر دارد؟ 
بدیهی اســت که فاینانس خودگردان اعتبار الزم برای اجرای پروژه ها را 
تأمین می کند، اما ساختار فاینانس خودگردان به مراتب پیچیده تر از این 
مفهوم کلی اســت. به عبارت دیگر، در فاینانس خودگردان مجموعه ای از 
ساختارهای قراردادی به گونــــه ای در یکــدیگــر تلفیق می شوند که 
اطمینان خاطر الزم را به اعتباردهنــدگان در مورد بازپرداخت اعتبارات 
فراهم مــی سازد، باید توجه داشت وقتی که وام دهندگان منابع اعتباری 
را در اختیار شــرکت مجری پروژه قرار مــی دهند، آنچه در اختیار دارند 
شــامل وثائق دارائی های پروژه، به عالوه مجموعه ای از اسناد قراردادی 
اســت، در واقع حصول اطمینان از این که مجموعه اسناد و مدارک مورد 
اشاره قابل اتکاء و اطمینان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمین می کند 
به عهده مشاوران حقوقی اعتباردهندگان است. این حقوق قراردادی بستگی 
به ماهیت پروژه موردنظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه های توسعه صنایع 
باالدســتی نفت و گاز تأکید بر قراردادهای مشارکت در محصول، برنامه 
های اکتشــاف و حفاری شامل تجهیزات )دکل های حفاری( خطوط لوله 
و قراردادهای فروش نفت خام، مایعـات گازی و انتقال گاز است. در پروژه 
های LNG معموالً نگاه ها بــه قراردادهای تأمین گاز و نتیجتاً وضعیت 
پروژه باالدســتی و نیز قرارداد احداث تجهیــزات واحد LNG و قرارداد 
فروش LNG معطوف است. در قرارداد پروژه های تولید مواد پتروشیمیایی، 
معموالً موضوع تأمین خوراک، قرارداد اجرای پروژه و قرارداد فروش محصوالت 
مدنظر قرار می گیرند. بدیهی است هر قرارداد ویژگی ها و مشخصات خاص 
خود را داشــته و فاینانس خودگردان می بایست خود را با شرایط مذکور 
تطبیق دهد، به عنوان مثال در به کارگیری روش های فاینانس خودگردان 
با اتکاء محدود به سرمایه گذاران در کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه 
با توجه به محدودیت هــای مربوط به اعمال بهره و نیز اعطای وثیقه که 
هر دو از اجزای اصلی روش های نوین فاینانس خودگردان هستند، ازطریق 
به کارگیری و سازگاری روش های متداول رهن و عدل )شخص قابل وثوق( 
، ساختارهای متداول در بانکداری بین المللی طراحی و پیاده شده است.

نمودار2، نمودار شماتیک اصول و چارچوب های فاینانس خودگردان طرح 
های توســعه منابع هیدروکربوری را نشان می دهد، بدیهی است نمودار 
مذکور اصول و چارچوب های کلي قراردادی و ســاختار عمومی فاینانس 
خودگردان را نشان مي دهد و بسته به ماهیت پروژه، نوع قراردادها ممکن 

است متفاوت باشد )قرارداد اعطای امتیاز، عدم نیاز به قراردادهای تأمین 
یوتیلیتی و یا بهره برداری و...( اما اصول کلی همان است که در نمودار 2 

نشان داده شده است.

نمودار2. فاینانس خودگردان: چارچوب های قراردادی

جای شگفتی نیست که اعتبار دهندگان معموالً، توجه خــاصــــی بــه 
نحــوه اجرا و بهره برداری از پروژه نشــان می دهنــد، معموالً بانک های 
اعتباردهنده طی یک فرآیند کنکاش، قـــراردادهای مورد بحث را از جنبه 
های فنی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می دهند، در واقع 
قرار اســت به اتکای این قراردادها اعتبارات پرداختی بانک ها بازپرداخت 
شــود. در عین حال پــس از تنظیم و نهایی شــدن قراردادهای مذکور، 
اعتباردهندگان در مقابل هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که قباًل مورد توافق 
قرار گــرفته است، مقاومت و ایستادگی نشان می دهند. اصوالً در مقایسه 
با اعتباراتی که از ضمانت دولتی و یا ضمانت شــرکت های سرمایه گذار 
برخوردارند. در فاینانس خودگردان اعتباردهندگان حق نظارت و کنترل 
به مراتب بیشتری را در روند اجرای پروژه برای خود قائل هستند، به گونه 
ای که گاهی این گونه به نظر می رسد که گویا این بانک های اعتباردهنده 
هســتند که پروژه را اجرا می کنند، به طوری که نظارت منظم بر فعالیت 
های مهندسی پروژه و اعمال محدودیت در دریافت اعتبارات جدید، ازطرف 
بانک های مذکور کاماًل رایج و متداول اســت. درعین حال ورود به حیطه 
فعالیت های تجاری جدید، تغییر تأمین کنندگان )مواد اولیه و قطعات( و 
یا مشــتریان محصوالت و یا انحراف از برنامه اولیه فعالیت تجاری معموالً 

مستلزم کسب موافقت اعتباردهندگان است. 
به هر حال بانک های اعتباردهنده تمایلی به این که به عنوان مجری پروژه 
شناخته شوند ندارند، به دلیل این که این امر مسؤولیت خسارات ناشی از 
مســائل زیســت محیطی را متوجه آنها می کند، به عالوه صاحبان سهام 
)شرکت مجری پروژه( در قبال دخالت بیش از اندازه اعتباردهندگان تحت 
لــــوای صیـانت از سـرمایه گذاری خود، عکس العمل نشان داده و مایل 
نیســتند که اعمال محدودیت های اعتباردهندگان، حرکت های شرکت 
مجری پروژه را به گونه ای کند سازد که امکان انجام واکنش های به موقع 
و یا بهره برداری از شــرایط جدید که لزوماً توجیه پذیری پروژه را تهدید 
نمی کند از شــرکت مجری پروژه ســلب گردد؛ این امر بخشی از فرآیند 
ایجاد شرایط متعادل و متوازنی است که می بایست توسط مشاوران حقوقی 
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دست اندرکار اجرای پروژه، اعتباردهندگان و متولیان پروژه فراهم گردد. 
در عین حال شــرکت مجری پروژه ملزم خواهد بود که تعهداتی را تقبل 
کند که طبق آنها نحوه بهره برداری از واحد صنعتی) معموالً طبق استانداردهای 
بین المللی( تعریف شــده باشد. همچنین چــارچـــوبهای قرارداد )بهره 
برداری(، چگونگی تنظیم بودجه های ســاالنه و چگونگی اطالع رسانی از 

زمره سایر تعهدات شرکت مجری پروژه خواهدبود.
اسناد و مدارک قرارداد همچنین به اعتباردهندگان این اختیار را می دهد، 
در صورتی که شــرکت مجــری پروژه قادر به ایفــای تعهدات مالی خود 
)بازپرداخــت اعتبارات( طبق برنامه نبــود و یا در صورت نقض هر یک از 
تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسریع  )Acceleration(  و اعتباردهندگان 
می توانند نســبت به دریافت یک جای آن اقدام و در این ارتباط وثائق و 
ضمانت نامه ها را به جریان اندازند. افزون بر این، جنبه های روانی آسودگی 
خیال اعتباردهندگان از این که در هر لحظه ای که احســاس خطر کنند، 
می توانند پروژه را در اختیار گرفته و تحت کنترل خود درآورند به مراتب 
بیش از جنبه عینیت پذیری آن اســت. فاینانــس خودگردان یک تعهد 
درازمـــدت برای تأمین منابع عظیم مالی بوده و به ندرت ممکن است که 
در صورت شکســت پروژه، منابع مالی مذکور به طور کامل بازیابی گردد. 
لذا اصلی ترین دغدغه اعتباردهندگان آن است که قبل از این که خود را 
متعهد به پرداخت کنند، مجموعه ســاز و کار قــراردادی و ایجاد جریان 
نقدینگی پروژه تنظیم و تکمیل شــده باشد. توافق کامل در مورد ساختار 
و چارچوب قرارداد اجرای پروژه از جمله دیگر نکات کلیدی است. این مهم 
معموالً از طریق قراردادهای خدمات مهندســی، خرید و ساخت در قالب 
قراردادهای کلید دردست با پیمانکاران معتبر بین المللی تحقق می یابد. 
در پروژه های فرآورش مواد هیدروکربوری، تنظیم قراردادهای مستحکم 
درخصوص تأمین خوراک و نیز قراردادهای فروش محصوالت نهایی پروژه 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. به عالوه اعتباردهندگان می خواهند 
مطمئن باشند که بهره برداری از واحد صنعتی تکمیل شده توسط پرسنل 

بهره برداری مجرب انجام خواهدگرفت.
واقعیت آن اســت که سهامداران شــرکت مجری پروژه نیز در بسیاری از 
دغدغه های فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراک دارند، بنابراین، در بسیاری 
از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـــان اهداف مشترکی را تعقیب 
می کنند. به گونه ای که در برخی از موارد، در مذاکرات صاحبان پروژه با 
پیمانکاران ســاختمانی، شرایط خاصی با این توجیهات که شرایط مذکور 
موردنظــر بانک های اعتباردهنده بــوده و بانک های مذکور به هیچ وجه 

حاضر به کوتاه آمدن از خواسته های خود نیستند، گنجانیده می شود.

توزیع ریسك 
میــزان ریسکــی کــه بانک های تجاری می توانند بپذیرند محدود بوده 
و یکی از اصول بارز فــاینــــانس خــودگردان عبارت است از تخصیص 
ریسک هــای مختلف بـــــه دسـت انــدرکـاران مختلف پروژه براساس 
قابلیت هر یک برای پذیرش ریسک مربوطه، به نحوی که به عنوان مثال 
ریسک های تجاری نظیر تأخیر در تکمیل پروژه، افزایش هزینه های پروژه 
و کاهش فروش )کاهش عواید حاصل از فروش محصوالت در مقایســه بر 
ارقام برآورد شده( می تواند توســط دست اندرکاران اجرای پروژه جذب 

گردد. این مقصود می تواند ازطریق پیش بینی دریافت خســارات نقدی 
)Liquated Damage(  در قراردادهــای اجرای پروژه )ارزیابی ضرر 
و زیان نقدی ناشــی از تأخیر در راه اندازی پروژه( و یا تعهدات صاحبان 
پروژه برای تأمین ســرمایه نقدی اضافی حاصل شود، قراردادهای فروش 
درازمدت که در آنها ضرورت پرداخت حتی درصورت عدم دریافت محصول 
)ازطرف خریدار، پیش بینی شــده است( از دیگر ابزار مهم در این ارتباط 
است. بنابراین، مالحظه می شود اعتبار صاحبان پروژه، پیمانکاران و خریداران 
محصــوالت پروژه از عوامل مهم برای تأمین منابــع مالی موردنیاز پروژه 
محســوب می شــود. به هر حال باید توجه داشت که انتقال ریسک های 
سیاسی به دست اندرکاران پروژه، حتی در مواردی که کشور میزبان ازطریق 
بنگاههای اقتصادی وابسته به عنوان یکی از صاحبان سهام در اجرای پروژه 
مشارکت دارد، امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر، امکانات شرکای محلی 
برای پوشش اعتباردهندگان )جبران خسارت بانک ها( در قبال تغییرات 
در قوانین و مقررات، ملی شدن و یا سلب مالکیت، عدم وجود ارز خارجی 
یا ناآرامی های سیاسی بسیار محدود است و لذا به طور معمول این گونه 
ریسک ها، تحت پوشش ریسک های سیاسی و توسط مؤسسه های بیمه 
اعتبارات صادراتی در چارچوب برنامه های توســعه صادرات از کشورهای 

متبوعه قرار می گیرد.

تضمین ها، وثیقه ها و سایر تعهدات
به عنوان بخشی از ساز وکار ضمانت تأمین منابع مــالــی، اعتبــاردهنـدگان 
خواهان وثیقه گذاری اموال و دارایی های پروژه نزد خود هستند. ماهیت 
واقعی ســاز و کار ضمانت های مذکور بسته به نوع پروژه و قوانین محلی 
کشور میزبان دارد، به طور متعارف سازوکار ضمانتی متشکل از گروگذاری 
)رهن( زمین و کارخانه، واگذاری حقوق قرارداد احداث کارخانه و قراردادهای 
بیمه های حمایتی پروژه بوده به عالوه افتتاح یک حساب ویژه ارزی )معموالً 
خارج از کشــور میزبان( جهت حصول اطمینــان از واریز عواید حاصل از 
فروش محصوالت پروژه به حساب مذکور و واگذاری حق استفاده از عواید 
مذکور به بانک های اعتباردهنده از عناصر اصلی سیســتم ضمانتی پروژه 
محســوب می شــود. در برخی از قلمروهای قضایی شرکت مجری پروژه 
مالک زمین نبــوده و زمین را به صورت اجاره ای در اختیار دارد، در این 
موارد قرارداد اجاره به اعتباردهنــــدگان واگذار )Assignment( می 
شــود. در برخی موارد نیز به دالئل تعهدات کشــور میزبان درقبال بانک 
جهانی تحت عنوان گروگــذاری منفی، امکان واگذاری اموال و دارایی ها 
وجود ندارد. در تمامی این موارد صاحبــــان پــروژه و اعتباردهندگان به 
دنبال راه حل های عملی می روند که ضمن رعایت محدودیت ها و سعی 
در عدم تحمیل هزینه های گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت 

پوشش ضمانتی کافی قرار گیرند.

به عنوان بخشی از ساز و کار سیستم ضمانت، در برخی از موارد اعتباردهندگان 
وارد قراردادهایی با کشور میزبان و سایر طرف های قرارداد نظیر پیمانکاران 
اجرای پروژه و پیمانکـــاران خرید محصوالت پروژه می شوند به گونه ای 
که در شــرایطی، شرکت مجری پروژه قادر به ایفای تعهدات خود نباشد، 
اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شرکت مجری پروژه اقدام و محق 
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خواهند بود که بدون این که در قراردادهای موجود اختاللی ایجاد شــود 
پروژه را تحت مدیریتی جدید اجرا کنند.

نتیجه گیری 
فاینانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبی برای تأمین منابع مالی موردنیاز 
پروژه های توسعه منابع هیدروکربوری )نفت، گاز و پتروشیمی( در کشورهای 
بســیاری مورد توجه قرار گرفته اســت، لذا باید توجه داشت که فاینانس 
خودگردان نسخه از قبل پیچیده ای نیست که بتواند تحت هر شرایطی و 
بــرای تمامی پروژه ها به کار گرفته شــود، در هر صورت اعتباردهندگان 
خواهان آن هســتند که پروژه از توجیه پذیــری اقتصادی قابل توجهی 
برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده ای اســتوار مصمم به اجرای پروژه 
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بوده و از اعتبار کافی برخوردار باشند. وجود ساختارهای قراردادی جامع 
)تأمین خوراک، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصوالت و...( 
به عالوه ســاز وکارهای ضمانتی مستحکم و اساسی، ازدیگر خواسته های 
بانک های اعتباردهنده و از عناصر اصلی جهت تضمین موفقیت فاینانس 
خودگردان است. ضمن این که باید توجه داشت فاینانس خودگردان محدود 
به پروژه های توســعه منابع نفت و گاز نبوده و سایر بخش های صنعتی، 
تولید برق، توسعــه شبکـه های حمل و نقل عمومی، پروژه های ساختمانی 
)بزرگراه ها، پل های ارتباطی، هتل ها و غیره( نیز می توانند برای تأمین 
منابع مالی موردنیاز خود از ساختارهای مشابه در چارچوب انواع قراردادهای 

ساخت، بهره برداری و انتقال استفاده کنند.



Agile-PMO به کمك PMIS پیاده سازي موفق
محمد احمدزاده قاسم آبادی

ahmadzadeh2643@gmail.com دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران 

مقدمه
استفاده از پروژه به عنوان ابزاری برای رشد و توسعه سازمان هاي پروژه 
محور و در حوزه های مختلف، موجب شــده است تا موفقیت پروژه ها و 
تکمیــل آن ها در مدت زمان مقرر، در چارچوب بودجه مصوب و مطابق 
متدولو  ژي مصوب ســازمان، اهمیت روز افزونی پیدا کند. این موفقیت، 
چه در ســازمان هائي که کسب و کار اصلی سازمان پروژه است  و چه به 
عنوان ابزاری برای توسعه کسب و کار و دستیابی به اهداف راهبردی به 

سه مولفه درون سازمانی وابسته است. این سه مولفه عبارتند از :
 • داشتن متدولوژی مناسب مدیریت پروژه )سنتي، چابک، هایبرید(

 • داشتن زیرساخت های سخت افزار و نرم افزاري مدیریت پروژه مانند 
)PMIS( سیستم اطالعات مدیریت پروژه

 • داشتن نیروی انسانی کارآزموده، با انگیزه و آموزش دیده
این مقاله تالش دارد تا ضمن تبیین این ســه موضوع، به بررسي نقش 
دفتر مدیریت پروژه چابک در پیاده سازي موفق سیستم اطالعات مدیریت 

پروژه، در چابک ترین حالت خود بپردازد. 

 Project Management(سیستم اطالعات مدیریت پروژه
)Information System

سیستم اطالعات مدیریت پروژه، به کارگیري دانش، مهارت ها، ابزارها و 
تکنیک  هاي مرتبط با حوزه دانش فناوری اطالعات )IT(، مدیریت پروژه 
و سایر حوزه های دانشی وابسته، به منظور برنامه  ریزی در تامین مناسب، 
به موقع، کامل و معتبر اطالعات مورد نیاز ذی نفعان پروژه و خروجي هاي 
فرآیندهاي پروژه به اشخاص تعیین شده در طول یا در صورت اقتضا بعد 
از چرخه حیات پروژه است، به گونه ای که باعث تسهیل در تصمیم سازی 

پروژه گشته و کارایی پروژه را افزایش دهد.

شکل 1: حوزه دانش سیستم اطالعات پروژه )ساپ(

براي پیاده سازي موفق سیستم اطالعات مدیریت پروژه )PMIS(، نیازمندیم تا 
ضمن شــناخت و تامین نیازمندي  هاي اطالعاتي پروژه، ابزارها و یا نرم افزارهای 
مناسب براي تامین نظام اطالعاتِی پروژه را بگونه اي فراهم نمائیم تا ضمن حفظ 
یکپارچگی بین اجزا مختلف، امکان استقرار و عملیاتی شدن آن در سازمان بصورت 
یکپارچــه فراهم گردد و همچنین کنترل و بهبود سیســتم فوق نیز امکان پذیر 
باشــد. این کار باعث مي شود تا ضمن بهینه سازي دارایي هاي فرآیندي سازمان، 
ارتقای فرهنگ بکارگیري اختیاري و نه اجباري از PMIS در مدیریت پروژه ها 
فراهم شده و افزایش مهارت  های مدیر و تیم پروژه در استفاده از اینگونه ابزارهائي 

که در تطابق با فرآیندهای مدیریت پروژه سازمان مي باشند، فراهم گردد.

شکل 2: مثالي از یک سیستم اطالعات مدیریت پروژه

حال ســوال اینجاست که چه فرد یا واحدي باید در یک سازمان و یا یک 
پروژه، این کار را انجام داده و پیاده سازي موفق سیستم اطالعات مدیریت 
پروژه در پروژه هاي سازمان را تضمین نماید؟ جواب این سوال، یک کلمه 

است. PMO سازمان باید این وظیفه را بر عهده گیرد.

PMO چیست؟
Project Management Office یا PMO دفتر مدیریت پروژه 
)ها( یک واحد مستقل در سازمان است که به صورت تخصصي به موضوع 
مدیریــت پروژه پرداخته و راهکارهاي مدیریت پروژه مانند PMIS را به 
کمک واحد IT سازمان ارائه مي دهد. وي همچنین قادر است تا غیر از 
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این خدمت،  طیف وسیعي از ســایر خدمات مدیریت پروژه را در اختیار 
پروژه،  مدیر و تیم پروژه بگذارد.

شکل 3: اجزاي سیستم اطالعات مدیریت پروژه

در پیاده ســازي PMIS توســط PMO در یک سازمان، مشکالت زیادي از 
جمله،  مبهم بودن انتظارات و خواســته هاي ذینفعان سازمان  وجود دارد که این 
موضوع معمواًل بدلیل  جاري نبودن و یا ناقص اجرا شــدن فرایندهاي مدیریت 
پروژه در سازمان مي باشد. این موضوع سبب مي شود که معمواًل بعد از 2 سال، 
PMO دچار مرگ زودهنگام گشــته و حمایت مدیریت ارشــد و سایر مدیران 

سازمان را از دست بدهد.

 شکل 4: مرگ دفتر مدیریت پروژه بعد از 2 سال

گزارش تحقیقــات صورت گرفته در خصوص عمر PMO در پروژه های 
IT توسط یونگ-دبلیو-لی )2006( از 3۹7 دفتر PMO در سراسر دنیا 
نشــان می دهد که نزدیک به 50 درصد از PMO ها، حداکثر دو ســال 

عمر می نمایند.

شکل 5: تحقیقات یونگ-دبلیو-لی در خصوص عمر دفتر مدیریت پروژه  )2006(

 PMO در ادامه تحقیقات یونگ )2006(، وی مهم ترین دالیل تشکیل
را به شرح ذیل اعالم نموده بودند که از مهم ترین این دالیل می توان به 
ارائه اســتانداردها و همچنین ابزارهای یکپارچــه مدیریت پروژه  مانند 

PMIS اشاره نمود.

)2006( PMO  شکل 6: تحقیقات یونگ-دبلیو-لی در خصوص مهم ترین اهداف تشکیل

سورین اســپالک )2010( نیز در تحقیقات خود در مورد دالیل تاسیس 
دفتر PMO که از 444 دفتر PMO در سراسر دنیا صورت گرفته است، 
دالیل عمده تشکیل دفتر PMO در سازمان ها را ارائه گزارشات جامع 
و یکپارچه و بهینه سازی فرایندهای مدیریت پروژه و پورتفولیو در پروژه 

ها دانسته است.

)2010( PMO شکل 7: تحقیقات اسپالک در خصوص مهم ترین اهداف تشکیل

اگر بخواهیم یک جمع بندی از مهمترین کارکردها و وظایف دفتر مدیریت 
پروژه داشته باشیم، می توانیم به فعالیت های مختلفی که در حوزه های 
گوناگون مانند طراحی و پیاده سازی سازمان و سیستم یکپارچه اطالعاتی 

مدیریت پروژه می باشد؛ اشاره نمائیم:

طراحی سازمان مدیریت پروژه
 • طراحی و مستندســازی ســازمان مدیریت پروژه در قالب نمودارهای 
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سازمانی، ماتریس واگذاري مسئولیت )تفکیک مسئولیتهای مرتبط با مدیریت 
پروژه( و شرح وظایف ارکان مرتبط با مدیریت پروژه.

 • اســتقرار )آزمایشی/کامل( ســازمان مدیریت پروژه در بنگاه از طریق 
آموزش، نظارت و راهنمایی.

 • ممیزی ادواری پروژه های ســازمان با هدف اطمینان یافتن از پایبندی 
به الزامات سازمان مدیریت پروژه.

 • بازنگری اثربخشی و کارایی طرح سازمانی مدیریت پروژه و بهبود مستمر 
آن.

PMIS طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه مانند
 • طراحی، توسعه و استقرار سیستم اطالعاتی مدیریت پروژ در سازمان.

 • گزینه یابی، ارزیابی، انتخاب مشاور و استقرار نرم افزارهای مناسب برای 
مدیریت پروژه

 • بازنگری اثربخشی و کارایی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه و بهبود و 
بروزرسانی مستمر آنها.

 • طراحی سیســتم مدیریت پروژه در قالب نمودارهای فرایند، رویه ها و 
دستورالعملها، فرمتهای یکنواخت و قالبهای استاندارد.

 • اســتقرار )آزمایشی/کامل( سیستم مدیریت پروژه در سازمان از طریق 
آموزش، نظارت و راهنمایی.

 • ممیزی ادواری پروژه های ســازمان با هدف اطمینان یافتن از پایبندی 
به الزامات سیستم مدیریت پروژه.

 • بازنگری اثربخشــی و کارایی طرح سیســتمی مدیریت پروژه و بهبود 
مستمر آن.

 • مستندسازی سیستم مدیریت پروژه در قالب برنامه مدیریت پروژه.

بکارگیری منابع انسانی در مدیریت پروژه
 • پشــتیبانی به معاونت پروژه ها از طریق شناســایی، ارزیابی، انتخاب و 

بکارگماری مدیران پروژه ها.
 • شناســایی نیازهای آموزشــی بنگاه در ارتباط با مدیریت پروژه و طرح 

ریزی اقدامات آموزشی مناسب.
 • فراهم نمودن خدمات آموزشــی در زمینه مفاهیم، فرایندها، روشــها و 

ابزارهای مدیریت پروژه.
 • مشارکت در ارزیابی عملکرد مدیران پروژه ها و تیمهای مدیریت پروژه.

 • مشارکت در تدوین و اجرای برنامه های توسعه حرفه ای مدیران پروژه 
ها )اخذ گواهینامه های تخصصی، عضویت در انجمنهای حرفه ای ملی و 

بین المللی، شرکت در سمینارها و همایشهای آموزشی-پژوهشی و ...(

برنامه ریزی و سازماندهی پروژه ها
 • بازبینی برنامه مدیریت پروژه ) تهیه شــده توسط تیم مدیریت پروژه ( 

با هدف اطمینان یافتن از:
 • تطابق با الزامات سیستم / سازمان مدیریت پروژه و الزامات قراردادی.

 • انسجام و هماهنگی مدارک برنامه ریزی.
 • کفایــت و جامعیت مدارک برنامه ریزی با توجه به محدوده فعالیتهای 

شرکت در پروژه

 • شفافیت و وضوح اطالعات ارایه شده در برنامه ریزی و سازماندهی پروژه.
 • اطمینان یافتن از مرجعیت داشــتن برنامــه مدیریت پروژه با توجه به 

تغییرات مصوب در پروژه.

کنترل پروژه ها 
 • اطمینان یافتن از ســنجش ، پایش و تحلیل عملکرد پروژه ) در حوزه 

های زمان، هزینه، کیفیت و ...( در فواصل زمانی منظم.
 • اطمینان یافتن از تعریف و اجرای اقدامات مناسب جهت کنترل پروژه 

)شامل اقدامات جبرانی، اصالحی و پیشگیرانه(
 • ارزیابی ادواری عملکرد پروژه ها با استفاده از شاخصهای عینی ارزیابی 

عملکرد و نظرسنجی از ذینفعان.
 • پشــتیبانی به معاون پروژه ها در تصمیم گیری در مورد منابع مشترک 

پروژه ها.
 • پشتیبانی به معاون پروژه ها در مدیریت منابع مالی )نقدینگی( مشترک 

میان پروژه ها.

بکارگیری مدیریت دانش در مدیریت پروژه
 • برگزاری جلسات ادواری برای تبادل میان پروژه های مختلف سازمان.

 • جمع آوری، ســاماندهی، مستندسازی و ارایه تجربیات و آموخته های 
پروژه ها.

 • الگوبرداری )درون ســازمانی و برون سازمانی ( از تجربیات موفق برای 
بهبود مستمر در عملکرد پروژه ها.

 • دریافت، ساماندهی و نگهداری آرشیو پروژه های گذشته سازمان.

 PSO )Project Support این موارد در دو سطِح دفتر پشــتیبان پروژه
 Project Management Office( PMO(  و دفتر مدیریت پروژه )Office
در ســازمان ها قابل اجرا می باشد که در شکل زیر، وظایف و کارکردهای 

هریک بطور مجزا، نشان داده شده اند.

شکل 8: کارکردهاي PSO )سبز رنگ( و PMO )قرمز رنگ و  سبز رنگ با هم(

انجــام این امور نیازمند یک تیم قدرمند و آمــوزش دیده در حوزه های 
 PMO مختلف صنعت می باشــد که به عنوان نمونه برای داشــتن یک
قدرتمند در ارائه خدمات مدیریت پروژه در حوزه فناوری اطالعات، آموزش 

های ذیل، الزم و ضروری می باشد:
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IT در حوزه پروژه های PMO شکل 8: آموزش های مورد نیاز

)Agile PMO( دفتر مدیریت پروژه چابك
 ،)Traditional-Waterfall(در سالهای اخیر، سه متدولوژی سنتی یا آبشاری
چابک )Agile(و هایبرید)Hybrid(، به عنوان متدولوژی های مدیریت 
پروژه ارائه شده است که از بین این 3، مدیریت پروژه به روش چابک، به 
دلیل قابلیت های باال در پاسخگوئی به تغییرات پروژه، پاسخ های بموقع 
به درخواست های ذی نفعان پروژه و ایجاد ارتباطات قوی بین اعضای تیم 

پروژه، مورد توجه باالی سازمان های پروژه محور قرار گرفته است. 

به موازات این موضوع؛ دفتر مدیریت پروژه ها نیز به ســوی چابک شدن 
پیش رفته اند تا بتواند نیازمندی های پیاده سازی متدولوژی چابک را در 

سازمان های پروژه محور، جاری و ساری نمایند.

ایــن دفتِر چابک، در حوزه فرایندهــا و روش های مدیریت پروژه، ضمن 
بازمهندســی روش های ســنتی موجود در ســازمان، تالش می نماید تا 
مستندســازی فرایندهای مدیریت پروژه ســازمان را به حداقل رسانده و 
تمرکز خود را بر روی نتایج ملموس و ارزشمند در سازمان متمرکز نماید. 
این دفتر چابک، با شکســتن پروژه هــای بزرگ به پروژه های کوچکتر و 
همچنین اتمام / اختتام پروژه های مریض ســازمان، فعالیت های در حال 
انجام در پروژه ها را با حذف فعالیت های اضافی و کم ارزش/بی ارزش، به 

بهینه ترین حالت ممکن، تقلیل می دهد.

الزمه این کار، آموزش متدولوژی چابک به اعضای تیم پروژه و هدایت تیم 
در پیاده سازی فرایندهای مدیریت پروژه چابک در طول پروژه می باشد.
یکی دیگر از مهم ترین وظایف دفتر مدیریت پروژه چابک، پیاده ســازی 
سیستم اطالعات مدیریت پروژه چابک بمنظور کاهش و یا حذف گزارشات 
و اطالعات غیر یکپارچه وردی، اکســلی و پاورپوینتی است. در این راستا، 
این دفتر با طراحی و پیاده ســازی شــاخص های کلیدی و مناسب برای 
پروژه ها، طرح ها و پورتفولیوی سازمان، امکان گزارشات برپایه دشبوردهای 

مدیریتی)Management Dashboards(  را فراهم می سازد.

جمع بندی
این مقاله تالش داشــت تا ضمن تبیین سیستم اطالعات مدیریت پروژه، 
امکان پیاده سازی موفق آن را با داشتن دفتر مدیریت پروژه چابک، مورد 
بررسی قرار دهد. در این راستا، ضمن تبیین مشخصات سیستم اطالعات 
مدیریت پروژه )PMIS( ، به بررســی ابعاد و کارکردهای دفتر مدیریت 
پروژه که مجری پیاده سازی این سیستم )به کمک واحد IT سازمان( می 
باشد، بپردازد و در انتها، پیشــنهاد گردید تا با ایجاد دفترمدیریت پروژه 
چابک؛ امکان  پیاده سازی PMIS را در قالب متدولوژی چابک، در حداقل 

زمان ممکن و در بهینه ترین حالت پیاده سازی نمود.
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دفتر مدیریت پروژه، 
واسطه گر دانش در سازمان های پروژه محور

Sofia Pemsel, Anna Wiewiora
karimsabai@yahoo.com اسرتالیا APIC کالج MBAترجمه عبدالکریم سباعی کارشناس ارشد

سازمان های پروژه محور غالباً از پروژه ها و از مجرای تجمیع تجارب میان 
شــرکت کنندگان و اعضاء پروژه می آموزند. معهذا، ماهیت پروژه تمایل 
به تضعیف تســهیم دانش دارد، چون تمرکز مدیــران پروژه بر زمان و 
محصول یا خدمت، تحویل و نه فعالیت های تسهیم دانش است. تنگنای 
زمانی و ماهیت گذرای پروژه به معنای آن اســت که پایان پروژه، پایان 
گرد آوری دانش اســت. عالوه بر این، این یک شــیوه معمول است که 
دروس پروژه در انتهای پروژه ارزشیابی می شوند و جدی تلقی نمی شوند. 
این امر منتهی به کیفیت پایین شــیوه هــای بهینه و دروس آموخته 
می شود و خود موجب فقدان یادگیری و ارتباطات متقاطع پروژه می شود، 

بطوری که تجارب پروژه بطور مرتب کسب و تسهیم نمی شوند.

تسهیم دانش در سطح پروژه، به عنوان ارتباط اجتماعی میان ذی نفعان 
پروژه و از مجرای کانال های اطالعاتی صریح متفاوت مانند اسناد پروژه 
رخ می دهد. دانش انباشته در سرتاسر پروژه، در صورت عدم تسهیم مؤثر 
آن با پروژه های دیگر و سازمان مادر، به شکل غیر قابل بازیابی از دست 
می رود. بنابراین، ریسک نابودی دانش، در پایان پروژه، یک مشکل جدی 

برای سازمان های پروژه محور است.

دلیل عمده اینکه چرا سازمان های پروژه محور در هماهنگی فرآیندها، 
منابع و توانمندی ها در طول پروژه ها ضعیف هستند، مشخصه های ویژه ی 
پروژه ها اســت. اگر چه پروژه ها متأثر از ســوابق و بستر خود هستند، 
پروژه ها بصورت سازمان های مجزا عمل می کنند. این به معنای آن است 
که کار پروژه، به میزان زیاد، مستقل از هم می باشند، بنابراین هماهنگی 
محــدودی میان خطوط پروژه وجود خواهد داشــت و در عمل فرایند 

یادگیری دچار وقفه شده و منتهی به » اختتام یادگیری« می شود.
نتیجه حاصل از این خود مختاری پروژه، دشوار سازی یادگیری و تسهیم 
دانش در پروژه هاست. همانطور که اسکار بروگ پیشنهاد داده است، با 
مجاز شمردن توسعه شیوه هایی که با شیوه های اصلی سازمان متفاوت 
می باشــند، خود مختاری پروژه می تواند مزیتی برای یادگیری باشد. اما 
یکپارچه سازی توانمند ی های یادگیری یا تسهیم ، چالش عمده سازمان های 

پروژه محور است.

اما چالش دیگر برای تسهیم مؤثر دانش، درون پروژه و از پروژه به سازمان 

مادر، خصیصه  محدود پروژه هاســت که در آن، اعضاء پروژه، دارای ذهنی 
مشغول و تحت فشار که اولویت اول تمرکز آن بر محصول و خدمات و نه 
فعالیت های تسهیم دانش است. این امر از انتقال شیوه های بهینه ممانعت 
می کند، و منجر به فقدان یادگیری و ارتباط متقاطع پروژه می شود. عالوه 
بــر این وقتی یک پــروژه پایان می یابد، افراد بــه کار در پروژه های دیگر 
تخصیص می یابند. افراد تیم منحل شده، غالباً زمان و انگیزه کمی جهت 
انعکاس تجارب خود و مستند سازی دانش قابل انتقال برای بازیابی آن در 
آینــده دارند. بنابراین تمایل به اختراع دوباره فرایند، به جای یادگیری از 
تجارب پروژه های گذشــته در سازمان های پروژه محور، مرسوم است. لذا 
دور از انتظار نیست که مطالعات روی شیوه های تسهیم دانش درون پروژه، 
نشان می دهند که تسهیم دانش میان پروژه ها و از پروژه ها به مابقی سازمان 
مربوطه خود، با ضعف همراه هستند. خطوط مرزی شاهد میان پروژه ها و 
میان پروژه ها و ســازمان مادر، این معناســت که تسهیم دانش و متعاقباً، 

توسعه قابلیت های سازمان های پروژه محور، همچنان یک چالش است.

1- دفتر مدیریت پروژه به عنوان یك واسطه دانش 
سازمان پروژه محور، نیازمند ساز و کارهای هماهنگی جهت تسهیل یکپارچگی 
 PMO .و مدیریت دانش در گروه های پروژه و واحدهای کسب و کار است
این پتانســیل را دارد که بعنوان پلی بر خطوط مرزی دانش و سازمان در 
PBO باشد، چرا که حداقل سه سطح سازمانی، مدیریت عالی، کارکنان 
PMO و تیم های پروژه را در بر می گیرد. بدینوســیله PMO می تواند 
مروج یادگیری گروهی و انفرادی باشد، با ارائه یک ساختار شبکه ای دانش 
که تسهیم دانش را از مجرای تسهیم دانش تخصصی و بینش برای اشخاص، 
گروه و سطوح سازمانی. یافته های تحقیقات قبلی نشان می دهد که واسطه های 
مؤثر دانش، باید توانمندی انتقال، هماهنگی و همراستاسازی دیدگاه های 
متفاوت را دارا باشند. فعالیت های واسطه، فرایند اجتماعی همراه با مشارکت 
واسطه در تعامالت است. بنابراین واسطه های دانش در تسهیم دانش میان 
ســازمان ها با ارائه یک پارچه سازی دیدگاه های متفاوت سهیم است. اشیاء 
مرزی یعنــی طرح ها و خطوط راهنما و تالش های مرزی مانند کارگاه ها، 
نشســت ها و تورهای مطالعاتی، غالباً به عنوان ابزارهای پل زدن مرزهای 
میان پروژه و ســازمان کاربر نهایی به کار گرفته می شــوند. عالوه بر این 
مفسر، مذاکره کننده، سفیر، مدرس و مترجم می بایست شناسایی شوند تا 
برای پل زدن کارا، اساسی عمل کنند. دوونا و واریستو، PMO در پروژه های 
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فن آوری اطالعات را در دو بعد طبقه بندی کرده اند: اداری و دانش بنیان. 

دور از انتظار نیست که PMOهای اداری، حمایت اداری را برای مدیران 
پروژه به همراه دارند. از طرف دیگر PMO های دانش بنیان، نقش مهمی 
در مدیریت شیوه های بهینه در مدیریت پروژه، یادگیری از پروژه و بهبود 
بلوغ مدیریت پروژه در ســازمان دارد. دوونا و واریســتو چهار نوع قدیمی 
دانش PMO را شناسایی کرده اند: پشتیبان، مدیر اطالعات، مدیر دانش 

و مربی.

پشــتیبان بطور کامل اداری اســت. وظیفه مدیر اطالعات، رصد گزارش 
پیشرفت پروژه ها و به عنوان یک منبع اطالعات درباره پروژه ها عمل نموده 
و به روزر ســانی را یکپارچه می سازد. این یک PMO دانش محور با یک 
کارکرد اداری جزئی اســت. اما به ندرت PMO خود آغازگر یک حرکت 
است و فاقد قدرت اجبار است. PMO دانش محور، پایگاه شیوه های بهینه 
است اما مســئولیت اجرایی ندارد. یک PMO، که مبتنی بر دانش است 
تخصص پروژه، پایش و آموزش را فراهم می کند و به عنوان متولی سازمانی 
برای همه دانش مرتبط به مدیریت پروژه اســت. مربی، دانش محورترین 
نوع اســت، نقش آن مشتمل بر اجبار و کنترل تسهیم دانش و نیز ایفای 

نقش به عنوان خانه شیوه های بهینه و دانش است.

نوع »مربی« یک رویکرد فعال و پیش فعال برای تسهیم دانش و یادگیری 
ارائه می دهد و بر فعالیت های راهبردی و بنگاهی جهت هماهنگی و بهبود 
مدیریت پروژه در سازمان تمرکز می کند. جهت گیری آن به سمت مفهوم 
مرکز تعالی در مدیریت پروژه بــا خلق یک محیط ارائه جریانی مداوم از 
پروژه های با مدیریت موفق اســت. PMO، در نقش واسطه دانش، یک 
مجموعه از استانداردها و روش ها را توسعه و نگهداری می کند. این امر از 
طریق بایگانی متمرکز از دانش پروژه که ذخیره و جمع آوری شده است و 
 ،PMO ،در قالب دروس آموخته و الگوهای پروژه ارائه می دهد. عالوه بر این
پشــتیبانی اداری از پروژه و آموزش مشــاوره مدیریت پروژه را به انجام 
می رســاند. جهت پل زدن مرزها، PMO نیازمند پشتیبانی از شبکه های 
ارتقاء یادگیری از پروژه های موفق و کمتر موفق، تأکید بر محصول و فرایند 
و به کارگیری یک تسهیلگر جهت حمایت از ادراک در طول وظایف دروس 

آموخته ها است.

جهت دســتیابی به تســهیم دانش و یکپارچگی مؤثرتر، PMO باید از 
توانمنــدی مدیریت یادگیری معطوف به گذشــته که بــه خلق دانش از 
پروژه های گذشــته داللت دارد و نیز یادگیری پیش رو که اشاره به انتقال 

دانش از تجارب گذشته به پروژه های آتی است، برخوردار باشد.
بنابرایــن، PMO باید تغییر مدام را مدیریت نماید و خود را بر حســب 
اهداف کالن، اهداف و فرایندها بازآفرینی کند، ضمن اینکه تمرکز بر بهبود 
مدیریت پروژه در سازمان پروژه محور را جهت حفظ کارایی، مد نظر داشته 
باشد. عالوه بر این، PMO نیازمند قابلیت های مورد نیاز جهت مدیریت 
انواع گوناگون نواحی دانش و انواع دانش است. دانش فنی درباره محصول ها، 
مطالعات آن و فن آوری ها اســت. دانش رویه ای بــه تولید، به کارگیری 

محصول و اقدام در یک پروژه می پردازد. دانش ســازمانی، بر ارتباطات و 
 PMO همکاری متمرکز است. بدین ترتیب، بسیار حائز اهمیت است که
از شایستگی مورد نیاز برای واسطه گری و مدیریت دانش پروژه برخوردار 
باشد تا قادر باشد، هماهنگی را تسهیل نماید و می بایست نقش تعالی در 

رونق یادگیری و فعالیت های تسهیم دانش ایفا کند.

1-1- تسهیم دانش و رفتار یکپارچه ساز مدیر پروژه
مدیران پروژه تمایل دارند که  بر پروژه خود تأکید کنند و از دیدگاه های 
وسیع تر و آینده نگر PBO پرهیز کنند، در نتیجه در پروژه خود محصور 
شده و ارتباط آنان با PBO تضعیف می شود. عالوه بر این، تیم های پروژه 
انگیزه های کمتری، جهت جمع آوری و انعکاس تجارب خود دارند، به ویژه 
هنگامی که پروژه های جدید پیش روی خود دارند. این وضعیت خوشایندی 
نیست. چون شایستگی ســازمان از مجرای یادگیری توسعه می یابد و در 
بستر پروژه PBO نیازمند شایستگی است تا از اهداف کالن پروژه پشتیبانی 
کرده و مشارکت کند. بنابراین، اگر مدیران پروژه تجارب و بینش های خود 
را با PBO تسهیم ننمایند، توسعه شایستگی های مناسب دشوار خواهد 
بود. مدیران پروژه از رفتار تسهیم و یادگیری مجزایی برخوردار هستند. 

مدیران پروژه ترجیح می دهنــد، یادگیری را از طریق انجام دادن و نه از 
دیگران بیاموزند. شش فرض وجود دارد که بر تسهیم دانش میان مدیران 

پروژه تأثیر گذار است.
 1( ارزش های مردانه که مدیران پروژه در آن مشترک هستند .

 2( تصویر کمبود زمان 
 3( فقدان توجه به گذشته
 4( توجه محدود به آینده 

 5( روابط مبتنی بر احترام و عدم تداخل ناخواسته
 6( استقالل مدیران پروژه و مالکیت خصوصی پروژه ها

این فرضیات فرهنگ محور، باعث تضعیف خواسته های مدیران پروژه جهت 
مشارکت در تسهیم دانش و فعالیت های دروس آموخته است.

مورد کاوی ها
شــرط انتخاب یک پروژه آن بود که ســازمان پروژه محور، دفتر مدیریت 

پروژه دایر کرده باشد. هفت مورد کاوی برگزیده عبارتند از:
چهار مورد از استرالیا و 3 مورد از سوئد

مــورد کاوی ها از صنایع گوناگون از جمله، مهندســی، مخابرات، خدمات 
ارتباطی، فن آوری معادن و دارایی بود.

 
2- تحلیل میان موردی

 PMO در برابر انتظارات مدیر پروژه از PMO 2-1- کارکرد تسهیم دانش
تحقیقات نشان می دهد که این دو در 6 ناحیه همپوشانی دارند.

 1( مخزنی برای دروس آموخته
 2( تسهیم دانش فعال

 3( آموزش، کارگاه ها و سمینارها
 4( تعامالت اجتماعی رسمی و غیر رسمی

 5( کنترل و تضمین کیفیت 
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 6( استاندارد و رویه های پروژه 
عالوه بر این، تحلیل میان موردی آشــکار ساخت که هر PMO انتظارات 

مدیران پروژه را برآورده نساخته است.
کارکردهای تســهیم دانش PMO و انتظارات مدیران پروژه نســبت ،به 

PMO در بخش های زیر بیان شده اند.

مخزن دروس آموخته   -1-1-2
داده های هفت مورد کاوی آشکار ســاخت که مدیران پروژه انتظار دارند، 
PMO. یــک مخزن دروس آموخته را مدیریت کرده و فراهم ســازد. در 
عمده این موردها، PMO به طور کامل در فرایند ذخیره سازی و نگهداشت 
دروس آموخته دخیل نبوده اند. این وظایف در ابتدا به مدیر پروژه تخصیص 
داده می شــدند، کســی که غالباً زمان یا انگیزه کافی را نداشت تا دروس 
آموخته را برای پروژه های آتی ایجاد و ذخیره کند. مدیران پروژه گزارش 
داده اند که پایگاه داده دروس آموخته، حاوی اطالعات زیادی هستند که 
بطور نظاممند، ساختار دهی نشده اند. در نتیجه مدیران پروژه اظهار می دارند 
که آن پایگاه های داده کمتر به کار گرفته می شــوند و اکثر مدیران پروژه، 
از آنها بــه عنوان منبع دانش در پروژه های آتی بهــره نمی برند. بنابراین 
PMOها در جدال با مدیران پروژه هستند تا آنان را وادار سازند تا از این 

مخازن دانش بهره گیرند.

تسهیم دانش فعال   -2-1-2
 PMO یافته ها نشــان می دهد که مدیران پــروژه از هفت مورد کاری از
انتظار دارند که پشــتیبانی فعال در ارتباط با شیوه های بهینه برای رویه 
های کاری از مجرای یکپارچگی و همکاری بهبود یافته میان مدیران پروژه، 

ارائه نماید. در بیشتر مورد کاوی ها این اتفاق نمی افتد.

آموزش،کارگاه و سمینار  -3-1-2
وجه مشــترک میان همه ســازمان ها رویکرد بازفعال PMO، به هنگام 
سازماندهی آموزش و کارگاه ها بود. به این معنا که هر یک از آنها بر اساس 
نیاز شکل گرفته بودند. آموزش ها و کارگاه ها، غالباً حول مهارت های پایه ای 
مدیریت پروژه از قبیل، زمانبندی و تعیین محدوده استوار بود و موضوعات 
نرم تری مانند مدیریت ذی نفعان، منابع انســانی و رهبری پوشــش داده 

نمی شد.
عالوه بر این، آموزش و کارگاه هایی که توسط PMO سازماندهی شده اند 
در بعضی حاالت ، ظاهری بوده اند و به تحقق بهبود مستمر منتهی نمی شوند. 
همچنین مدیران پروژه گزارش داده اند که PBOها با تشــکیل جلسات 

آموزشی بیشتر، درباره جنبه های نرم تر را فاقد ارزش می دانند .

تعامالت اجتماعی رسمی و غیر رسمی   -4-1-2
مخاطبان این نیاز را حس کرده اند که تسهیم دانش فعالتری میان پروژه ها 
و نیز میان پروژه ها و سازمان می بایست برقرار شود بازخورد آنها مبین آن 
اســت که PMO می تواند یک نقش فعال در تسهیل تسهیم دانش ایفا 
کند. عالوه بر این، PMOها می بایســت یکپارچگی و همکاری مؤثرتری 
میان واحدهای فرعی فراهم سازند. چنین پشتیبانی فعالی به وسیله آموزش 

و خدمات پشتیبانی و تا حدودی توسط مهندسی ارائه شده است.
کنترل و تضمین کیفیت  -5-1-2

PMO مدیران پروژه از حداقل سه مورد کاوی، گزارش داده اند که آنها از
ها این انتظار را داشته اند که یک سطح معین از کنترل و تضمین کیفیت 
در جهت ایجاد پیوستگی در گزارش دهی و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه 
دهند. یک مدیر در مورد کاوی آموزش، گزارش داده است که نقش کارکنان 
PMO بعنــوان ارائه دهنده تضمین کیفیت، بــه او درباره برونداد پروژه 

اطمینان به ارمغان آورده  است.

مخاطبینی در مورد کاوی مهندسی از PMO، این انتظار را داشته اند که 
متولی اســتاندارد ها و فرایند باشــد و زمانبندی و مدیریت ارزش را برای 
پروژه ها فراهم سازد. به طریقی مشابه، مدیرانی از مخابرات از PMO انتظار 
دارند که سطح معینی از کنترل بر پروژه ها داشته باشد و از اختیار جهت 
شناســایی، ثبت، اولویت بندی پروژه ها برخوردار باشد تا اطمینان حاصل 

شود، تخصیص درستی از منابع برای پروژه ها انجام شده است.

استانداردها و رویه های پروژه  -6-1-2
مدیران پروژه از PMO انتظار دارند که شــکلی از پشتیبانی هماهنگی 
ســازمانی و دانش رویه ای مربوط به گزارش دهی؛ چگونگی اقدام در یک 
پروژه و چگونگی پیروی از فرایندهای مدیریت پروژه را فراهم سازد. تحلیل 
میان موردی آشکار ساخت که PMOها در یک سازمان مشارکتی تا حدی 
چنین هستند، ابزارهای ضروری جهت انجام پروژه ها را برای مدیران پروژه 
فراهم می سازند از قبیل: اســتانداردهای مدیریت پروژه، الگوها و خطوط 
راهنمای چگونگی هدایت پروژه ها، تهیه خطوط راهنمای فنی، فهرســت 

وارسی ها و کتابچه ها.

2-2- رفتار تسهیم دانش مدیران پروژه
اگر چه هر شخص منحصر بفرد و متفاوت است، تحلیل میان موردی آشکار 
ســاخت که مدیران پروژه از رفتارهای مرتبط با شیوه های تسهیم دانش 
مشــترکی برخوردار هستند. رفتارهای مدیران پروژه بر اساس 6 خصیصه 

گروه بندی شده است:

مردم گرا، پرشور، باتفکر آزاد، مستبد، عمل گرا، شایسته و محافظه کار. این 
خصیصه ها در درک چالش های مدیریت پروژه ها کارساز بوده اند. این امر 
در کنار یافته های مطروحه در بخش پیشین، آشکار ساخت که دفاتر پروژه 
این توانمندی را دارند تا نیازهای مدیران پروژه را برآورده ســازند و قادر 
هســتند که دانش پروژه را برای تحقق یادگیری درون پروژه ای، مدیریت 

نمایند.

هر یک از مورد کاوی ها، مؤید مردم گرایی مدیران پروژه هســتند. اهمیت 
جنبه انسانی در پروژه ها، در ابتدا، توسط مدیران پروژه در مورد کاوی های 
سالمت، مخابرات، خدمات و پشتیبانی مورد حمایت قرار گرفته اند، هر یک 
از آنهــا خدمات یا محصوالتی را ارائه داده اند که به میزان زیاد ســفارش 
شــده اند. چنین به نظر می رســید که مدیران پروژه در آن مورد کاوی ها، 
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برون گرا، خوش بیان و متمایل به برقراری رابطه و تحکم هســتند؛ برای 
مثــال آنان در تالش بودند تا نیازهای کاربران نهایی و فعالیت های روزانه 
آنها را دریابند، اما آنها در ضمن مشتاقانه افراد را کنترل و تشویق  کردند 
تا به طریقی عمل کنند که تحقق اهداف کالن پروژه تضمین شود. بررسی 
مدیران پروژه در مورد کاوی های دیگر نیز آشــکار ســاخت که مدیریت 
کارکنان برای موفقیت پروژه حیاتی است و اغلب مدیران پروژه استدالل 
می کنند که برقراری روابط و تعامالت چهره به چهره با شــرکت کنندگان 
پروژه و همکاران مورد نیاز است تا اینکه اعتماد و آگاهی حاصل شود که 

آیا افراد صادق هستند و دانش را تسهیم می نمایند.

اکثریت مدیران پروژه اظهار داشتند که مدیران همکار در PBO به یکدیگر 
یاری رسانده و تعامالت چهره به چهره را نسبت به مکتوب نمودن و بازنگری 
دروس آموخته ترجیح می دهند. داده های حاصل از هر مورد کاوی شاهد 
قوی مبنی بر این بود که مدیران پروژه نسبت به کار خود، پر شور هستند 
کارکنان PMO دریافتند که مدیران پروژه بطور کلی عالقه بیشتری در 

اخذ پروژه های پیچیده تر و جالب در طول زمان دارند. 

مدیران پروژه از حداقل سه ســازمان آشکار ساختند که آنان عالقمندند 
همه چیز تحت کنترل آنها باشد. آنان مطمئن، نترس در مواجهه با تعارضات 
و مشــتاق بحث و مشاجره هستند. آنان نســبت به پروژه ها جدی بوده، 
احساس مسئولیت کرده و نگران عملکرد پروژه هستند. این رفتار مستبدانه 
و پر شــور منجر به این امر می شود که مدیران پروژه اولویت پایین تری به 
هر موردی اختصاص دهند که بطور مستقیم در پروژه آنها سهیم نیست. 
برای مثال اگر مدیران پروژه ارزش مستقیمی در تسهیم دانش یا مستند سازی 
دروس آموخته برای پروژه خود نمی یافتند، آنان به سادگی از آن صرفنظر 
کرده یا صرفاً برای رفع مســئولیت دروس آموخته را تولید می کنند. این 
رفتار بیانگر یک مانع در تسهیم دانش درون پروژه است و مستلزم معرفی 
یک واسطه تسهیم دانش جهت تسهیل تسهیم دانش میان پروژه هاست. 

این تحقیق، مطالعات اولیه درباره نقش واســطه گری PMO را با در نظر 
گرفتن رفتار تســهیم دانش مدیران پروژه بسط داده است. این امر باعث 
 PMO شده است یک عدم سازگاری میان انتظارات مدیران پروژه نسبت به

و کارکردهای واقعی PMO شناسایی گردد.

یافته های این تحقیق، نشــان می دهد که در همه موردکاوی های حاضر، 
PMO ها فرایندها را برای مدیریت دانش صریح مرتبط به دانش فنی و 
رویه ای را توســعه داده اند، اما مدیریت دانش ضمنی با محدودیت همراه 
بوده  است. عالوه بر این، بر اساس مقایسه میان موردی رفتارها و انتظارات 
تسهیم دانش مدیران پروژه از PMO، مشخص گردید که مدیران پروژه، 

تسهیم فعال تر دانش متکی بر تعامل اجتماعی را ترویج می کنند.

مضاف بر این، آنان از PMO انتظار دارند که پشــتیبانی فعال در تسهیم 
و یکپارچگی دانش را به همراه داشــته باشــد، برای مثال ارائه تخصص و 

توصیــه از مجرای یکپارچگی و همکاری بهبود یافته میان مدیران پروژه، 
به ویژه، تحلیل انتظارات مدیران پروژه از PMO مبین یک مدرک مستند 
است که مدیران پروژه نیازمند پشتیبانی در حوزه رهبری و توسعه مهارت های 
نرم با اولویت توجه به نگهداشــت روابط مثبت مشتریان و ذی نفعان دیگر 
می باشند. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که جهت بهبود توانمندی های 
تسهیم دانش،  PMOها نیازمند توسعه توانمندی های تسهیل سازی، ارتقاء 

فرایند و ارتقاء روابط می باشند. 

این توانمندی  مشــتمل بر حصول اطمینان از جریــان دانش کارا میان 
بخش ها از مجرای روابط بهبود یافته در سطوح متفاوت در سلسله مراتب 
سازمانی است. بنابراین به  PMOها توصیه می شود که رفتار دانش مدیران 
پروژه را مد نظر داشــته و می بایســت مشورتی و پشتیبان باشد. عالوه بر 
این، تحلیل ها آشــکار ساخت که مدیران پروژه نقش حمایتی داشته اند و 
بیشــتر متمایل به اتکاء به تجارب خود بوده اند تــا اینکه در فعالیت های 
تسهیم دانش درگیر شــوند. بر این اساس توصیه می شود که راهبردهای 
حاکمیتی دانش که قانونی تر و آمرانه تر است، جهت تغییر رفتارهای کنونی 

مورد نیاز و مناسب باشند.

اکثر کارکردهای PMO بر یادگیری گذشته گرا، متمرکز است که به تولید 
دانش از پروژه های پیشین از مجرای مخازن و فرم های استاندارد بعنوان 
اشیاء مرزی مشتمل بر دروس آموخته، شیوه های بهینه و خطوط راهنما، 
به جای یادگیری آینده نگر، متمرکز اســت. مورد اخیر به انتقال دانش از 
تجارب گذشــته به پروژه های آتی اشــاره دارد که از مجرای اشیاء مرزی 
منطبق اســت که امکان تعامالت فعالتر مانند جلســات مدیریت ارزش، 

چرخش کاری و کارآموزی را فراهم می سازد.

این تحقیق، نیز آشکار ساخت که جهت بهبود تالش های تسهیم دانش در 
PBO، بسیار حائز اهمیت است که رفتار تسهیم دانش مدیران پروژه مد 
نظر قرار گیرد. تحقیق پیشــین بیشتر متمایل به این بود که یک توصیف 
ساده، از رفتار تسهیم دانش مدیر پروژه ارائه شود، با دال بر اینکه آنها غالباً 
از تجارب خود می آموزند. مزیت این تحقیق آن اســت که یک دید کامل 
تر از مدیران پروژه ارائه می دهد مبنی بر آنکه آنان مردم گرا، با تفکر آزاد، 
پرشور، مستبد، محافظه کار و عملگرا به نظر می رسند، و اینکه این خصیصه ها 
نقش مهمی در رفتار تسهیم دانش و شکل گیری نیاز برای نقش واسطه گری 

PMO، ایفاد می کنند.

بطور کلی این تحقیق، پیشــنهاد می دهد که جهــت بهبود یکپارچگی و 
تسهیم دانش در سازمان های پروژه محور، PMO نیازمند کسب توانمندی ها 
برای مدیریت فعالیت های تقویت روابط وتسهیم دانش فعال است. این امر 
بطور راهبردی مشــتمل بر به کارگیری اشــیاء مرزی متفاوت، نقش ها و 
مواجهه ها، رونق یادگیری گذشــته گرا و آینده گــرا و لحاظ کردن حدود 
عمودی و افقی درون ســازمان پروژه محور است. در این صورت، احتمال 

موفقیت به عنوان واسطه گران دانش وجود خواهد داشت.
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3- نتایج:
هدف از این مطالعه بررســی کارکردهای PMO از منظر تسهیم دانش و 
تعیین این که آیا این کارکردها، رفتارهای تسهیم دانش را منعکس می نماید 
یا خیراست، این امر در مطالعه میان موردی از هفت سازمان مورد بررسی 
قرار گرفت. این مطالعه دریافت که PMO نیازمند توانمند های چند گانه 
واسطه گری دانش جهت پشتیبانی و تحقق رفتارهای تسهیم دانش مدیران 

پروژه است.
توانمندی های پیشنهادی عبارتند از:

 •   تســهیل و ترویج توســعه راهبردی روابط مدیران پروژه با گروه های 
گوناگون ذی نفعان، به کارگیری راهبردی اشیاء مرزی و کوشش ها به هنگام 
تعامل با مدیران پروژه، عالوه بــر این PMOها نیازمند توانمندی ها در 
آموزش مدیران پروژه است تا بطور راهبردی اشیاء مرزی مشابه و کوشش 

در فعالیت های خود را به کار گیرند.
 •    حاکمیــت، کنترل و پشــتیبانی از مدیران پروژه در فعالیت های آنها 

جهت تضمین جریان مؤثر دانش 
 •    پذیــرش نقش های مربیگــری، مذاکره گری و آموزش جهت تضمین 

توسعه شایستگی که بر اساس یافته ها نیازمند یک فعل و انفعال راهبرد 
آمرانه و توانمندساز است.

مدیران پروژه، مردم گرا، با تفکر آزاد، پرشور، مستبد، محافظه کار و عملگرا 
نشان داده اند. حتی با این وضعیت در بعضی موارد، این خصیصه ها موجب 
تضعیف تسهیم متقاطع تخصص و یکپارچگی دانش است. یافته های این 
تحقیق مؤید آن است که کارکردهای PMO بطور کامل با رفتار تسهیم 
دانش مدیران پروژه یا انتظارات مدیران پروژه از PMO، همراستا نمی باشند. 
 PMO بر این اساس این تحقیق، مطالعات اولیه درباره نقش واسطه گری
و کارکردهای PMO را با تمرکز بر روابط بین رفتار تسهیم دانش مدیران 
پروژه و توانمندی های PMO را به عنوان واسطه گران دانش بسط داده 
است. سهم این تحقیق، یک ادراک بهبود یافته از ارتباط بین رفتار تسهیم 
 PMO دانش مدیران پروژه و چگونگی همراســتایی آن با کارکردهای
اســت. نتیجه گیری کلی آن اســت که PBOها و PMOها به درستی 
نیازها و انتظارات تســهیم دانش مدیــران پروژه را درک نکرده اند و این 
می توان بیانگر علت عدم کارایی تالش های تسهیم دانش در سازمان های 

پروژه محور باشد.
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مقدمه
به عقیده بسیاري از متخصصان و اساتید مدیریت پروژه، 
این حرفه به نوعي هم دانش و هم هنر است. از نظر 
دانش مدیریت پروژه، استانداردها و منابع علمي معتبر 
جهاني وجود دارند که توانمندي ها  و مهارتهاي الزم براي شغل مدیریت پروژه 
را تبیین و همچنین ابزارها و تکنیک هاي کاربردي براي پیشبرد فعالیت هاي 
پروژه مدار را معرفي کرده اند.اما از طرفي نکات و ریزه کاري هایي هم در 
این حرفه یافت مي شوند که شاید بتوان آنها را در حیطه هنر مدیریت پروژه 
دانست. رعایت این نکات، ضامن شایستگي مدیرپروژه در اتمام موفقیت آمیز 
پروژه خواهد بود و بر طبق فرهنگ ایراني، هنر او را در کار خود نشــان 

مي دهد!

نکته اول: مستندات پروژه را دقیق بنویسید
اکثر اوقات وقتي پروژه اي را شــروع مي کنید، در ابتدا و با جّدیت درپي 
یافتن و دسترسي به منابع انســاني و بودجه هاي فهرست شده هستید. 
معموال هر مدیرپروژه اي در ابتداي زندگي حرفه اي خود چنین رفتاري 
بروز مي دهد. اما به تدریج به این واقعیت دســت خواهید یافت که اکثر 
مشکالت حین اجراي پروژه، از مواردي همچون درخواست هاي تغییر و 
مشکالت محدوده به وجود مي آیند. بنابراین، صرف مدت زماني در ابتداي 
پروژه جهت تهیه جزئیات دقیق و مســتندات پروژه روشــن که توسط 
ذینفعان کلیدي و حامیان پروژه تصویب شده اند، تعداد زیادي از مشکالت 
مربوطه را حل خواهدکرد. سند آغاز پروژه )در پروژه هاي بزرگ(، منشور 
پروژه )در پروژه هاي کوچک(، بیانیه محدوه پروژه، سند نیازمندي هاي 
کسب وکار و گزارش وضعیت از آن جمله مستنداتي هستند که باید در 

ابتدا به دقت تنظیم شوند.

نکته دوم: ضوابط موفقیت پروژه را تعریف کنید
حال فرض کنید تمام مستندات الزم را تهیه کردید، اما چگونه موفقیت 
پروژه را محک خواهیم زد؟ درواقع این اولین موضوعي است که هنگام 
مواجهه با یک پروژه مشــکل دار به آن فکر مي کنیم. تجربه نشــان داده 
است که صرفنظر از مستندات خوش آب ورنگ پروژه، ذینفعان کلیدي 
معیارهاي متفاوتي براي موفقیت پــروژه در نظر دارند. البته اگر پروژه 
شما دیرکرد دارد، این موضوع به نفع شماست. مثال، اگر درحال تحویل 

یک فناوري زیرساختي جدید در پروژه هستید، مي توانید اتمام به موقع 
پروژه را به نصب تمام نرم افزارهاي الزم منوط کنید. اما یقینا بهتر است 
در ابتدا از اظهار چنین مواردي اجتناب شــود، وگرنه مجادالت بسیاري 
با رؤسا و ذینفعان پروژه خواهید داشت! همچنین احتمال افزایش و عدم 
کنترل هزینه به عنوان یکي از دالیل تغییرتدریجي محدوده وجود دارد 

که در صورت آغاز، توقف آن بسیار مشکل است.

نکته سوم: برنامه پروژه را نوشته و به روز نگهدارید
به احتمال بسیار زیاد، اکثر مردم در پاسخ به این سوال که: »به نظر شما 
مدیرپــروژه چکار مي کند؟« جواب خواهنــد داد: »برنامه هاي پروژه را 
مي نویسند«. به همین خاطر امروزه توانایي نوشتن برنامه پروژه، یکي از 
مهارتهایي کلیدي هر مدیرپروژه اي است. اما اغلب به دلیل شتاب در آغاز 
وتحویل پروژه، نوشتن یک برنامه پروژه منسجم به دست فراموشي سپرده 
مي شود. اینکار ســبب غفلت از زمانهاي مقرر و موعد خواهد شد. نکته 
کلیدي در این خصوص، عدم زیاده روي در مورد تهیه برنامه پروژه است. 
اگر برنامه اي با 1000 خط تهیه کنید، شــاید در نگاه اول بسیار قوي و 
پرُ ابُهت به نظر برســد و ذینفعان و کارفرمایان شما را فردي توانمند در 
ارائه برنامه هاي پروژه بدانند؛ اما آیا فکر کرده اید که چه کسي مي تواند 
در آخر هر شیفت کاري آن را به روز کند؟ بنابراین برنامه را کوتاه و جامع 
بنویسید و از همه مهم تر آن که، از به روز شدن آن حین پیشرفت کارهاي 

پروژه مطمئن شوید.

نکته چهارم: ریسك ها و پیامدهاي آنها بر پروژه را مدیریت کنید
اگر شما ریســک ها و مشکالت پروژه را تعیین و کنترل نکنید، باالخره 
شما و پروژه را تحت کنترل خود در خواهند آورد. ریسک مشکل بالقوه اي 
اســت که در صورت وقوع، مي تواند بر تحویل پروژه تاثیر بگذارد. اساساً 
ریسک مشــکلي است که هنوز اتفاق نیفتاده و مي خواهیم آن را از سر 
راه برداریم! از طرف دیگر، پس از وقوع یک ریســک، مشکلي هم پیش 

مي آید که باید به طور فعال آن را برطرف نمود.
مدیریت ریسک به عنوان یکي از مهمترین و بهترین کارها براي توسعه 
نرم افزار اســت. شناسایي  عوامل ریســک هاي محتمل، به تنهایي کافي 
نیســت. شــما باید میزان تهدید هر یک را نیز ارزیابي کنید تا بتوانید 
قابلیت مدیریت ریســک خود را براي دستیابي به بهترین نتیجه مورد 
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اســتفاده قرار دهید. نکته کلیدي تمام ایــن موارد، حصول اطمینان از 
قابلیت مدیریت ریسک و مشکالت است. شاید پس از بررسي، با فهرستي 
400 تایي در برگه شناسایي ریســک روبرو شوید، اما آیا واقعا عالوه بر 
مشکالت و خود پروژه، فرصت رسیدگي به این تعداد ریسک را خواهید 
داشت؟ بنابراین بهتر است اصل 80/20 )پارتو( را در تهیه فهرست نهایي 

خالصه شده به کار برید.

نکته پنجم: برمبناي میزان تالش وکار، و نه براساس تقویم تخمین 
بزنید

به عنوان قســمتي از فعالیتهاي برنامه ریزي پروژه، الزم است از وضعیت 
تیم و منابع انساني اطالع حاصل کنید تا در خصوص زمان اتمام وظایف 
تخمین بزنید. معموال این تخمین ها بر اساس زمان تقویمي ارائه مي شوند. 
اما این روش کمک چنداني به شــما در مدیریت پروژه نمي کند، به ویژه 
وقتي که تحت یک ماتریس مدیریتي با منابع انساني مشترک کار مي کنید. 
بنابراین بهتر اســت تخمین ها را بر اساس میزان کار الزم براي تکمیل 
یک وظیفه محاسبه کنید و سپس آن را به زمان تقویمي تبدیل نمایید. 
اینکار انعطاف پذیري الزم در برنامه ریزي را بوجود مي آورد. مثال ممکن 
است اطالعات الزم براي انجام یک وظیفه در عرض یک هفته جمع آوري 
شود درحالي که انجام آن وظیفه فقط سه ساعت به طول انجامد. لذا جایي 

براي مجادله باقي نمي ماند!
نکته کلیدي دیگر در این روش آنســت که مدیران پروژه اغلب بیشتر از 
واقعیت تخمین مي زنند )البته چاره اي هم ندارند!(. اغلب تصور مي شود 
که منابع انســاني 100% وقت خود را صــرف کار مي کنند، درحالي که 
آمارها بین 50 تا 60 درصد را نشــان مي دهنــد. بقیه زمان نیز صرف 
کارهاي دفتري، و اگر صادقانه بگوییم، صرف جستجو در اینترنت مي شود!

نکته ششــم: فقط وقتي کاري به طور 100% تمام شد، آن را به 
حساب آورید

معموال همه دوســت دارند وقتي به برنامه پــروژه نگاه مي کنند، تعداد 
زیادي فعالیت تکمیل شده را ببینند. به همین دلیل، تمایل شدیدي به 
تیک زدن فعالیتها وجود دارد، حتي اگر کاماًل تکمیل نشده باشند! بگذارید 
مثالي بزنیم. وقتي یک وکیل این جمله را مي گوید: »من از صبح تا حاال 
در مورد پرونده شما فکر کرده ام، و این هزینه دارد«، ویا تعمیرکاري که 
اظهار مي دارد: »مدتي طول کشید تا عیب پیدا شد، ولي رفع آن 5 دقیق 
طول کشــید«. توجه دارید که در این موارد، مي توان بیش از 70% کار 

را به آن فکرکردن مربوط دانست.
مشکل بزرگ در پروژه هم همین مسئله است و هنگامي رخ مي دهد که 
منابع انساني شما نیز به همین طریق شروع به فکرکردن مي کنند! گاهي 
این مسئله ناشي از گستاخي و یا تنبلي است، اما اغلب به خاطر کار زیاد 
اعضــاي تیم بوده و درنتیجه منجر به انجام کارهایي براي فریفتن مدیر 
پروژه مي شود. درهرحال، اگر متوجه شدید پروژه اي به تندي روي کاغذ 
به پیش مي رود و فعالیت ها به سرعت تیک مي خورند، مراقب باشید که 
در اکثر موارد این گونه نیست و باعث لغزش برنامه از مسیر درست خود 
خواهد شــد. لذا قاعده طالیي در اینجا اینست که اگر شما از عضو تیم 

پروژه در مورد میزان تکمیل بودن فعالیتي سوال کردید و در پاسخ این 
ترکیب جمله را شنیدید »بلي،... به جز ....«، مطمئن باشید که آن فعالیت 

تکمیل نشده و نباید در برنامه تیک بخورد!

نکته هفتم: بافرهاي احتمالي را در برنامه ریزي بگنجانید
تجربه مدیران پروژه در طرحهاي بزرگ نشــان داده اســت که تقریباً 
هیچوقت فعالیتها مطابق برنامه پیش نمي روند. بنابراین شــما باید این 
فرض اولیه را در ذهن داشــته باشید که هرگز پروژه هایتان دقیقاً طبق 
برنامه پیش نخواهد رفت. این موضوع خیلي عجیب نیست، زیرا ریسک هاي 
متعدد و حوادث پیش بیني نشــده رخ مي دهند. به همین خاطر است که 
مدیران پروژه مجرب، برنامه هاي پروژه را در طول زمان توســعه داده و 

بازنگري مي کنند.
راههاي متفاوتي براي غلبه بر این مشکل و یا کم اثرکردن آن وجود دارند. 
مثال، تجزیه وتحلیل ریسک براي تعیین پیامدهاي محتمل انجام مي گیرد 
تا بافرهاي احتمالي درنظر گرفته شوند. در روش زنجیره بحراني، موارد 
مبهم و ریسک ها در یک بافر احتمال کلي منظور مي شوند. درهرحال و 
به هر روشــي، باید در ابتدا این احتماالت را در برنامه منظور کرد. براي 
اینکار نیازي به افزودن یک آیتم مجزا نیســت، فقط باید طول برخي از 
فعالیتهاي معین را که در معرض ریسک بیشتري هستند، افزایش داد.

نکته هشتم: گزارش وضعیت پروژه را به طور عمومي و صادقانه 
ارائه دهید

گاهي اوقات مدیران پروژه از گزارش هاي مدیریتي براي به خاک سپردن 
اخبار ناگوار اســتفاده مي کنند! این اقدام تقریبا بین تمام مدیران پروژه 
مشترک است. البته شاید این واکنشي به فشارهاي مربوط به بحران هاي 
مالي جهاني باشــد، اما به هرحال وجود دارد و مقبول نیســت. از طرف 
دیگر، گزارش شــما نباید حامیان مالي پروژه را مضطرب و نگران کند. 
اگر پروژه شــما در معرض مشــکل قرار گرفته است، بدون هیچ تاملي، 
گزارش را به ناحیه قرمز ببرید! البته بهتر است قبل از اینکار، براي رفع 
مشــکل نیز تالش کنید و در صورت عــدم موفقیت در اینکار، وضعیت 
پــروژه را به طور صادقانه در گزارش خود منعکس کنید. شــاید در بین 
ذینفعان فردي پیدا شود که راه حل مناسبي براي رفع مشکل ارائه دهد.  

نکته نهم: از مزایاي یك تیم پروژه کارآمد استفاده کنید
درهرحال، شما مسئول تحویل پروژه در زمان مقرر هستید و این موضوع 
را باید همیشــه مد نظر قرار دهید. هیچکسي هم نگران این نیست و یا 
به شما یادآوري نمي کند که مجبورید پروژه را با منابع انساني کم یا بدتر 
از آن، با کارکنان ناکارآمد به اتمام برســانید. بنابراین باید از بهترین و 
مجرب ترین منابع انساني در پروژه خود بهره بگیرید، زیرا کار برنامه ریزي 

و تحویل پروژه آسان تر خواهد شد.
در مورد اصطالح منابع انساني ناکارآمد هم تعجب نکنید. افراد با یکدیگر 
متفاوت هستند و نمي توانید دو نفر مشابه را پیدا کنید. برخي افراد یک 
گوهر به تمام معني هستند! آنها براي کمک به شما، حتي فراتر از وظیفه 
عمل مي کنند. برخي دیگر هم وجود دارند که همکاران خوبي نیســتند 
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و اداره ایشــان بسیار مشکل است. اگر فقط یکي از این قبیل افراد در تیم 
پروژه باشند، تمام وقت شما صرف خنثي سازي عدم کفایت این فرد خواهد 
شد. این در حالي اســت که به طور همزمان باید در فکر هدایت بقیه تیم 
بوده و تالش هاي آنها را با خط مشي برنامه پروژه همراستا نمایید. بنابراین 
به فکر اســتخدام منابع انساني کارآمد باشــید تا به راحتي تیم را مدیریت 

کرده و شانس موفقیت پروژه را افزایش دهید. 

نکته دهم: ذینفعان بَدِقِلق را هم درنظر بگیرید
آیا تا به حال این فرصت را داشته اید که چشم درچشم ذینفعان یک پروژه 
صحبت کنید؟ مشخصه همه آنها در یک چیز مشترک است، گاهي اوقات 
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در جلسات شرکت مي کنند، شکایت دارند و مشکل ایجاد مي نمایند. تصمیم 
به کنار گذاشــتن آنها بسیار ساده است. ایشان را به جلسات دعوت نکنید 
و بدون نظر آنها تصمیم گیري نمایید. این یک اشتباه مهلک است که به ویژه 
هنگام ارائه یک درخواست تغییر، بدجوري باعث رنجش شما خواهند شد! 
بنابراین، اگر آنقدر بداقبال هســتید که همیشــه حرفي باالي حرف شما 
وجود دارد، هر کاري از دستتان برمي آید انجام دهید تا بتوانید با ذینفعان 
پروژه ســازگار شوید. اگر نشد، با سرپرست مستقیم خود صحبت کرده و 
مشــورت نمایید. حداقل درمي یابید که خود شــما به عنوان یک شخص 
معترض چه جور فردي هســتید، همان گونه که دیگران با شما در همان 

موضع هستند!
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دفتر مدیریت پروژه 
)PMO(

mehdi.ag@live.com ،دانشگاه شهید بهشتی ،IT کارشناسی ارشد مدیریت
مهدی اسدی قراباغی

هر سازمانی مسئولیت های مختلفی را در خصوص مدیریت پروژه های 
تحت امر خود دارد. مســئولیت های یک دفتر مدیریت پروژه می تواند 
از پشتیباني مدیریت پروژه تا مسئولیت کامل مدیریت پروژه متغیر باشد.

خدمات 
پشتیباني
مقدماتي

پشتیباني مدیریتی از مدیران پروژه
مقایسه و گزارش دهی وضعیت پروژه به مدیران ارشد

فراهم نمودن اســتانداردها، متدلوژی و ابزارهای مدیریت 
پروژه

مدیریت اسناد و مستندسازی پروژه )ثبت ریسک، زمانبندی 
و ... (

خدمات حرفه 
ای پیشرفته

برآورد، زمانبندی و مدیریت ریسک
هماهنگی برنامه ها بین پروژه ها و پایش مصرف منابع

پایش و بازنگری عملکرد پروژه
پیاده سازی و اجرای سیستم اطالعاتی پروژه

پایش کیفیت و تاکید بر استانداردها

خدمات 
مشاوره ای

توسعه شایســتگی های کارکنان، شامل آموزش و مربی 
گری مدیران پروژه

مشاوره به مدیران برنامه و پروژه
ارزیابی عملکرد مدیران پروژه

جذب، انتخاب و انتصاب مدیران پروژه
ثبت، تحلیل و انتشار آموخته ها

خدمات 
استراتژیك و 

حاکمیتی

تعیین، انتخاب و اولویت بندی پروژه های جدید، شــامل 
مشارکت در مدیریت منافع و توجیه کسب و کار، رخدادهای 

احتمالی، موارد اقتضاییو غیره.
تخصیص منابع میان پروژه ها و برنامه ها

ارائه پیشنهاد و مشاوره به مدیران ارشد
انجام آزمون های سالمت پروژه و بررسی های پسا پروژه 

ای
پایش و بررسی عملکرد دفتر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر 

تحویل پروژه

چرا سازمان ها به دفتر مدیریت پروژه )PMO( نیاز دارند؟
امروزه در سراســر دنیا ســازمان ها مبالغ رو به رشدی را صرف اجرای 
پــروژه ها و برنامه ها می نمایند. مدیریت موفق تغییرات عامل بســیار 
مهمی در موفقیت سازمان محسوب می شود و سرمایه گذاری بر روی 
پروژه ها و برنامه ها به این موفقیت بســتگي دارد. در هرحال، بسیاری 

از ســازمان ها همچنان در تالش و مبارزه برای دست یابی به موفقیت در 
بسیاری از پروژه ها و برنامه هایشان می باشند. برخی بر این اعتقادند که 
تالش و پولی که برای پیاده سازی و راه اندازی دفتر مدیریت پروژه صرف 
شده است، تفاوت بسیاری را در میزان موفقیت کسب شده در اجرای پروژه 

ها و برنامه ها به وجود آورده است.
تحقیقات نشان می دهد که حدود 70 درصد از سازمان های بزرگ از گونه 
های مختلفی از دفاتر مدیریت پروژه استفاده می کنند، گرچه همگی آنها 
به یک اندازه مفید و موثر نیســتند. به طور کلی به نظر می رسد سازمان 

ها به خاطر یکی از دالیل زیر دارای PMO می باشند:
1- برای کاهش ریســک در قبال تحویل به موقع، مطابق با بودجه تعیین 

شده و کیفیت مورد نظر پروژه
2- برای افزایش موفقیت پروژه و برنامه در تحویل ارزش کسب و کار مورد 

انتظار
3- استفاده موثرتر از مهارت ها و منابع کمیاب در پروژه ها و برنامه ها

چرا به دانش بیشتری درباره دفتر مدیریت پروژه نیاز است؟
نظریات متفاوتی در خصوص نقش دفتر مدیریت پروژه در تحویل پروژه و 
برنامــه و منافع واقعی آنها در میان جوامــع مدیران پروژه و برنامه وجود 
دارد. از دیدگاه OGC و طبق مدل P3O که شــامل یک ساختار سه 
سطحی دفتر مدیریت پورتفولیو، دفتر مدیریت برنامه و دفتر مدیریت پروژه 
می باشــد، PMO بخش مهمی از ســاختار سازمان مشغول به مدیریت 

پروژه و برنامه می باشد.
در هرحال بسیاری از مدیران پروژه و برنامه منافع واقعی ایجاد شده توسط 
این دفاتر پشــتیباني را مورد سوال قرار می دهند و حتی آنها را به عنوان 
هزینه های باال ســری که ارزش کمی را برای تحویل پروژه ها و برنامه ها 
فراهم می نمایند و گاهاَ نیز به عنوان بوروکراسی غیر ضروری قلمداد می 
کنند. برخی دیدگاه ها نیز این دفاتر را به عنوان دفاتری برای جمع آوری 

و انتشار اطالعات پروژه قلمداد می کنند.
در شــرایط محیط رقابتی کســب و کار امروزه، سازمان ها قادر به صرف 
ســرمایه هاي چشــمگیر برای پروژه ها و برنامه های ناموفق نمی باشند. 
همچنین سازمان ها نمی توانند هزینه های یک دفتر مدیریت پروژه غیر 
کارآمــد را تقبل نمایند. بنابراین ارزیابی و درک ارزشــی که PMO می 
 PMO تواند و باید ایجاد کند و همچنین ترکیب افراد و فرایندهائی که در

برای ایجاد این ارزش می بایست برقرار باشند، بسیار مهم است.
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ابعاد دفتر مدیریت پروژه
نقش دفتر مدیریت پروژه در یک محیط پروژه ای یا برنامه ای بســته به 

موارد ذیل می تواند متغیر باشد:
1- دامنه خدماتی که توسط PMO ارائه می شود: تعداد خدمات، پیچیدگی 
خدمــات و افرادی که خدمات برای آنها مهیا می شــود )در یک پروژه یا 
برنامــه منحصر به فرد یا پروژه ها و برنامه های متعدد(. این خدمات باید 
نشان دهنده این موضوع باشند که آیا نقش PMO بهبود عملکرد اجرائی 
در تحویل پروژه است یا بیشتر دارای نقشی استراتژیک در راستای ارتقاء 

و بهبود تصمیم سازی و حاکمیت پروژه می باشد.
2- میزان مشــارکت PMO در فعالیت های »سمت تامین« برای بهبود 
مدیریت منابع در پروژه یا فعالیت های »سمت تقاضا« شامل تعیین مزایای 

سرمایه گذاری، مدیریت پورتفولیو و تصمیمات مربوط به اولویت بندي.
موقعیت نسبی دفتر مدیریت پروژه با توجه به ابعاد مذکور، در تاثیری که 
این دفتر بر روی موفقیت پروژه ها یا برنامه های سازمان و در نتیجه ایجاد 
ارزش برای سازمان خواهد داشت، بسیار اثرگذار خواهد بود. هر سازمانی 
چالش های مربوط به خود را در خصوص مدیریت پروژه ها و برنامه های 
خود دارد. نقش PMO به طور قابل توجهی بســته به خدماتی که ارائه 
می کنند و تجربه و مهــارت افراد دفتر مدیریت پروژه متغیر خواهد بود. 
تحقیقات نشــان می دهد که ســاختار دفاتر مدیریت پروژه به طور قابل 
توجهی متفاوت می باشد و راه حل فراگیر و یکسانی در خصوص آن وجود 

ندارد.

تمرکز بر مدیریت پورتفولیو
• تصمیمات سرمایه گذاری و اولویت 

بندی
• بیشینه نمودن ارزش به واسطه 

تخصیص منابع
• ارتباطات درون پروژه ای

تمرکز بر مدیریت منابع
• توسعه شایستگی و توانائی
• تخصیص اثربخش منابع

ک
ژي

رات
ست

ا

تمرکز بر منافع پروژه
• بررسی و آزمون سالمت پروژه

• گزارشات در خصوص ارزش تحویل 
شده

• افزایش منافع حاصله

تمرکز بر تحویل محصول
• بهبود فرایند تامین

• پایش و گزارش پیشرفت
• مدیریت ریســک تحویل 

ناموفق

تی
لیا

عم

تامین/تجهیزتقاضا

 هدف از PMO فائق آمدن بر مشکالتی است که سازمان ها در دستیابی 
به موفقیت در پروژه هایشان با آنها روبرو هستند و همین مشکالت نسبت 
نقش PMO، وظایفی که باید انجام دهد و خدماتی را که باید ارائه کند 
را مشــخص خواهند نمود. این وظایــف و خدمات، مهارت و تجارب افراد 
مورد نیاز دفتر مدیریت پروژه را مشــخص خواهد نمود. گرچه به نظر می 
رســد در بسیاری از موارد نقش دفتر مدیریت پروژه بر اساس مهارت ها و 
تجارب کارکنان آن و خدماتی که می توانند ارائه دهند تعیین می شود.

نقش PMO و حلقه های تاثیر گذاری آن
دفتــر مدیریت پروژه می تواند بر روی ترکیب های مختلفی از پنج جنبه 

بحرانی مدیریت پروژه، برنامه و پورتفولیو در یک سازمان، اثرگذار باشد.

PMO انواع
در ادامه جنبه های کلیدی گونه های مختلف دفاتر مدیریت پروژه )»دفتر 
پشتیبانی پروژه«، »دفتر پروژه یا برنامه«، »دفتر مدیریت پروژه«، »دفتر 

پروژه بنگاه«(  تشریح شده است.

دفتر پشتیبانی پروژه )PSO(: تمرکز بر سمت تامین )تاکتیکی( دارد 
و با ارائه خدمات به مدیران پروژه برای بهبود تحویل پروژه های در دست 
فعالیت می نماید. کارکنان و پرسنل این دفتر شامل متخصصین موضوعی 
حوزه های خدمات می باشــد. اســتفاده از خدمات توسط مدیران پروژه 
اختیاری می باشد. دفتر پشتیبانی پروژه معموال خدمات پایه و یا تخصصی 

پیشرفته ای را ارائه می کند که موارد ذیل را پشتیبانی می نماید:
 ،)PMO( فعالیت های تحویل پروژه شامل اداره، ساختار شکست کار  •  

ثبت زمان ها، مستندسازی و استانداردها.
  •  فعالیت های مدیریت پروژه شــامل برنامه ریزی پروژه، گزارش دهی 
عملکرد و خدمات تخصصی همچون مدیریت ریسک، زمانبندی و مدیریت 

ریسک.
PSO مدیریت منابع: برنامه ریزی و زمانبندی فعالیت های کارکنان  •  
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:)PO( دفتر برنامه یا پروژه
دفتر برنامه یا پروژه یک گروه اختصاصی و موقتی درون پروژه ها یا برنامه 
های عظیم اســت و عمدتا برای اطمینان از تحویل موفق پروژه یا برنامه، 
تمرکز بر سمت تامین دارد. این دفتر خدمات پایه و تخصصی را به همراه 
مشــاوره و خدمات حاکمیتی مورد نیاز مدیران پروژه یا برنامه ارائه می 

کند. این خدمات شامل موارد ذیل می باشند:
  •  فعالیت های تحویل برنامه/پروژه شــامل اداره، ساختار شکست کار، 

ثبت زمانها و استانداردها.
  •  فعالیــت های مدیریت پروژه/برنامه شــامل گزارش دهی عملکرد و 
خدمات تخصصی و حرفه ای. این فعالیت ها می تواند شامل گزارش دهی 

و مشاوره به گروه حاکمیت پروژه/ برنامه باشد.
  •  فعالیــت های مدیریت منابــع در یک پروژه یا برنامه خاص همچون 

زمانبندی، برنامه ریزی و کنترل مالی و بودجه بندی. 

:)PMO( دفتر مدیریت پروژه
دفتر مدیریت پروژه برای حصول اطمینان از تحویل موفق پروژه ها، نقشی 
اساسی در سمت تامین ایفا می کند. این کار نیازمند مشارکت در تصمیم 
سازی هایی در خصوص سرمایه گذاری های موفق و ارائه مشاوره به گروه 
های حاکمیتی کســب و کار، ریسک ها و عملکرد پروژه می باشد. دفتر 
مدیریت پروژه همچنین نقش هماهنگ سازی و کنترل اجرای قوانین را 
برای اطمینان از پیروی پروژه ها و برنامه ها از استانداردهای مورد توافق 
و بهترین شــیوه ها بر عهده دارد. پرسنل این دفتر عالوه بر متخصصین 
موضوعی شامل متخصصین کسب و کار نیز می باشد. استفاده از خدمات 
PMO توسط مدیران پروژه ها اختیاری نبوده و بر آن تاکید شده است. 

عالوه بر خدماتی که PSO ارائه می دهد، PMO به طور معمول خدماتی 
از قبیل مشــاوره و خدمات حاکمیتی را ارائه مــی دهد که موارد ذیل را 

پوشش می دهد:
  •  بررسی مورد کسب و کار شامل منافع، هزینه ها و ریسک ها، آزمون 

های سالمت پروژه و بررسی های پس از اجرای پروژه )پسا پروژه ای(. 
  •  گــزارش دهی درباره عملکرد پروژه، اســتفاده از منابع پروژه و درس 

آموخته ها به گروه حاکمیت پروژه
  •  توسعه، مربی گری و ارزیابی مدیر برنامه و پروژه

  •  فعالیت های مدیریت منابع شامل پیش بینی، برنامه ریزی و زمانبندی 
چند-پروژه ای و مدنظر قرار دادن وابستگی های بین پروژه ای منابع

:)EPO( دفتر پروژه بنگاه
دفتر پروژه بنگاه برای حاکمیت ســرمایه گذاری بوده و نقشی اساسی در 
ســمت تقاضا ایفا می کند تا اطمینان حاصل کند که تصمیم گیری های 
در خصوص سرمایه گذاری منجر به کسب بیشترین منافع با توجه به منابع 
موجود می شود. فعالیت های EPO شامل مشارکت در توسعه استراتژی 
های سازمان، تعیین پروژه ها و برنامه ها و توجیه کسب و کار برای سرمایه 
گذاری، برنامه ریزی و تخصیص منابع می باشــد. این دفتر باید بتواند با 
داشــتن اطالعات کاملی از همه پروژه های در دست اجرا و برنامه ریزی 
شده برای دستیابی به اولویت های کسب و کار منابع را تخصیص و مصرف 
آن را بهینــه نماید. دفتر پروژه بنگاه باید بتواند ارزش کلی کســب و کار 
بوجود آمده به واسطه ســرمایه گذاری های صورت گرفته را پیش بینی 
کند و منافع حاصله را بطور مستمر گزارش دهی نماید. این دفتر مجموعه 

کاملی از خدمات مشاوره ای، استراتژیک و حاکمیتی را ارائه می دهد.

تحول در نقش دفتر مدیریت پروژه:
تحقیقات نشــان می دهد که نقش دفاتر مدیریت پروژه طی زمان، چه در 
خدمات ارائه شــده و چه در اثرگــذاری آنها در اجرای پروژه ها و تصمیم 
 PSO سازی ها دستخوش تغییر و تحول شده است. برای تبدیل نقش یک
به PMO الزم است که PSO مسئولیت های سمت تقاضا و تامین خود 
را گســترش داده و در مواردی همچون تهیه ســند توجیه کسب و کار و 
ایجاد منافع پروژه بطور فعاالنه درگیر شود. این دفتر می تواند نقش عمده 
تری را در هماهنگی اســتفاده از منابع در سرتاســر پروژه ایفا کرده و در 

مدیریت پورتفولیو مشارکت نماید.

برای تغییر یک PMO به EPO الزم اســت که نقش خود را از »تامین 
عملیاتی« به مدیریت »تقاضای استراتژیک« تغییر دهد که به جهت ایجاد 
مسئولیت های مربوط به پورتفولیو منجر به تاثیر گذاری در حاکمیت می 
 PMO شــود. ِصرف »تامین عملیاتی« درصورتی که غیر اختیاری بودن
از طرف گروه حاکمیتی مورد تاکید قرار نگیرد می تواند باعث مشــکالتی 
برای مدیران پروژه و مدیریت ارشــد گردد. حتی الزم اســت از برخی یا 
تمامــی فعالیت های عملیاتی صرف نظر کرده و با کارکنان دیگری که در 
حوزه تقاضای استراتژیک مشروعیت داشته و تاثیر گذارند به ایفای نقش 

بپردازد.
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دفاتر مدیریت پروژه چه کار متفاوتی انجام می دهند؟
تحقیقــات و تحلیل های صورت گرفته بــر روی نقش ها و فعالیت های 
PMO نشان دهنده این موضوع است که آنها در سازمان های موفق دامنه 
وسیعی از خدمات و فعالیت ها را به اجرا در می آورند. فعالیت های صورت 

گرفته در موفق ترین پروژه ها به ترتیب اولویت عبارتند از:
  •  بررســی موفقیت های حاصله از تغییرات و منافع کسب شده پس از 

اجرای )پسا پروژه ای( 
  •  برنامه ریزی پیاده سازی تغییرات و کسب منافع

در سازمان های بسیار موفق عالوه بر فعالیت های مذکور PMO در موارد 
زیر نیز درگیر شده و باعث رضایت و موفقیت بیشتر شده است:

  •  بررسی های زمان، هزینه و کیفیت
  •  انتقال آموخته ها به پروژه های آتی

  •  شناسائی مزایای پروژه و کیفیت مورد کسب و کار

در سازمان های ناموفق، صرف نظر از وجود PMO فعالیت های فوق به 
صورت ضعیفی به اجرا درآمده اند. دفاتر مدیریت پروژه هنگامی می توانند 
در موفقیت پروژه و رضایت مدیریت بیشترین سهم را داشته باشند که در 
فعالیت های »پائین دســتی« پروژه، بازخور و چرخه کنترلی پروژه حین 
تکمیل پروژه درگیر باشــند. بدین ترتیب PMO همچون فعالیت های 
سمت تامین، در فعالیت های سمت تقاضا نیز تاثیر گذار بوده و در حاکمیت 
پروژه نقش آفرینی می کند و سازمان را قادر می سازد تا از آموخته ها و 
تجارب، درس بگیرد و در انتخاب آمیزه پروژه ها و تحویل آنها موفق باشد.
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آشنائی با مدیریت پروژه چابك
قسمت دوم: چرا باید مدیریت پروژه چابک را در پروژه ها بکارگیریم؟

محمد احمدزاده قاسم آبادی
ahmadzadeh2643@gmail.com دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران 

مقدمه:
امروزه، تحویل به موقع و با کیفیت پروژه،  از اهمیت وی ژه اي براي سازمان 
هاي پروژه محور برخودار است. گزارشــات بسیاری تایید می کنند که 
بیش از 80 درصد از پروژه ها، بخصوص پروژه هاي نرم افزاری با شکست 
مواجه می شوند؛ در سال 2005 موسسه IEEE برآورد کرده است که 
بیش از 60 بیلیون دالر صرف پروژه های نرم افزاری شکست خورده شده 
است.  اما دالیل اصلی شکست پروژه ها و بخصوص پروژه هاي نرم افزاري 

در چیست؟
وقتی که از مدیران پروژه سوال می شود که چرا پروژه ها، بخصوص پروژه 
هاي نرم افزاری با شکســت مواجه می شوند، آنها به موضوعات مختلفي 
اشــاره می کنند. اما شش دلیل زیر بارها و بارها تکرار شده است که به 

عنوان دالیل اصلی شکست پروژه ها معرفی می شوند:
1- عدم همکاری مشتری )کارفرما(

2- عدم درک درست نیازمندهاي مشتري )کارفرما(
3- زمان بندی غیر واقعی پروژه

4- عدم پذیریش و مدیریت تغییرات
5- کمبود/عدم تست اقالم قابل تحویل/نرم افزار

6- فرآیندهای غیرمنعطف و سنگین

پاسخ مدیریت پروژه چابك به دالیل شکست پروژه
1- برای رفع مشکل عدم همکاری مشتری، مدیریت پروژه چابک، مشتری 
را عضوی از تیم پروژه مي نماید. به عنوان عضوی از تیم، مشتری با تیم 
کار می کند تا مطمئن شود که نیازمندی ها به درستی برآورده می شوند. 
مشتری در شناسایی نیازمندی ها، همکاري و  نتیجه نهایی را تائید مي 
کند. اوست که حرف آخر را در اینکه کدام ویژگی به اقالم قابل تحویل/

نرم افزار اضافه شود، حذف شود و یا تغییر کند، می زند.
2- برای مقابله با مشکل عدم درک درست نیازمندهاي مشتري )کارفرما(، 
مدیریت پروژه چابک بر این موضوع تاکید مي-نماید که الزامات مشتري 
باید به صورت ویژگی هایی تعریف شوند که بر اساس معیارهای مشخصی 
قابل پذیرش باشند. این معیارهای پذیرش برای نوشتن تست های پذیرش 
به کار می روند. به این ترتیب، قبل از اینکه در پروژه کاري انجام شــود، 
ابتدا مراحل، شرایط و مشخصات تست پذیرش توسط مشتري تهیه می 
شــود. این بدین معنی است که هر کسی باید اول فکر کند که چه می 

خواهد، قبل از اینکه از کسی بخواهد آن را انجام دهد. این راهکار، فرایند 
کســب نیازمندی ها والزامات مشتري را از اساس دچار تغییر و تحول می 
نماید و به صورت چشــم گیری کیفیت برآورد و زمان بندی را بهبود مي 

بخشد.
3- برای حل مشــکل زمان بندی غیرواقعی پروژه، مدیریت پروژه چابک، 
زمان بندی را به صورت یک فرآیند مشــترک بین تیم پروژه و مشــتري 
)کارفرما( تعریف می کند. در شروِع ارائه هر نسخه از قلم قابل تحویل/ نرم 
افزار؛ مشتري )کارفرما(؛ ویژگی های مورد انتظار را به تیم پروژه می گوید. 
تیم پروژه نیز تاریخ تحویل را بر اساس ویژگی هاي درخواستي برآورد مي 
کند و در اختیار مشتري )کارفرما( قرار می دهد. این تعامل تا رسیدن به 

یک دیدگاه مشترک ادامه می یابد.
4- برای رفع مشــکل ضعف در مدیریت تغییرات، مدیریت پروژه چابک، 
تالش می نماید تا هریک از اعضاي تیم، تغییرات را بپذیرند و نســبت به 
آنها واقع بین باشــد. در مدیریت پروژه چابک، هر چیزی می تواند تغییر 
کند، مگر تاریخ تحویل قلم قابل تحویل/نرم افزار! به عبارت دیگر، همین 
که محصول پروژه به ســمت ارائه به مشــتري حرکت می کند، مشتری 
می-تواند بر اســاس اولویت ها و ارزش های خود، ویژگی های محصول را 
کم یا زیاد کرده و یا تغییر دهد. به هر حال او باید واقع بین باشــد. اگر او 
یک ویژگی جدید اضافه کند، باید تاریخ تحویل را با هماهنگی تیم پروژه، 
تغییر دهد. به این ترتیب همیشه تاریخ تحویل قلم قابل تحویل/نرم افزار، 

رعایت می گردد.
5- برای رفع مشکل کمبود/عدم تست اقالم قابل تحویل/نرم افزار، مدیریت 
پروژه چابک تاکید دارد که ابتدا باید تســت )هاي( اقالم قابل تحویل/نرم 
افزار نوشــته شوند. در این راســتا، هر عضو از تیم پروژه؛ ابتدا باید، تست  
قلــم قابل تحویل/نرم افزار بخش مربوط به خود را طراحي کند؛ ســپس 
اقدامات الزم برای ارائه خوِد قلم قابل تحویل/نرم افزار را انجام دهد. همین 
که قلم قابل تحویل/نرم افزار تغییر می نماید؛  تست ها، باید دوباره بازطراحي 
شوند. در این راهکار، هر عضو از اعضاي تیم پروژه، مسئول تست های خود 

است تا درستی کار از ابتدا تضمین گردد.
6- برای رفع مشــکل فرآیندهای غیر منعطف و سنگین، مدیریت پروژه 
چابک،  مدیریت پــروژه را درون فرآیند اجراي پروژه می گنجاند. وظایف 
مدیریت پروژه بین اعضای تیم پروژه  تقســیم می شود. برای مثال هر 7 
نفر در تیم پروژه، زمان تحویل را با مذاکره تعیین می کنند. در واقع در 



چابکي چیست؟
بطور کلي،  چابکي به توانمنــدي تیم پروژه )و نه مدیر پروژه( در ارائه 
پاسخ به تغییرات گفته مي شــود؛ بطوریکه براي سازمان ایجاد ارزش 
نماید. در واقع،  چابکي و چابک بودن، ارتباط تنگاتنگي با موضوع مدیریت 
تغییــرات دارد. تیم پروژه ای که نخواهد و یا اینکه توان عکس- العمل 
مناسب در مقابل تغییرات درخواستي مشتری )کارفرما( را نداشته باشد، 
بایستي منتظر لطمات فراواني در پروژه خود باشند. تیم های پروژه ای 
که توانایی و چابکی الزم برای پاســخ به تغییرات را داشته باشند، می 
توانند با مدیریت آن، رســیدن به اهداف پــروژه را تضمین نمایند. در 
شــرایط تغییر، معموالً مدارک مهندسي داراي اشکال هستند که این 
موضــوع در زمان طراحي پروژه ها، بخصــوص پروژه هاي نرم افزاري،  
بدلیل اشــتباهات فردي،  نمود بیشتری ایجاد می نماید. اینجاست که 
چابکــي، یعني توانایی تیم پروژه در پاســخگویی به تغییرات، باالتر از 
توانمندي وي در طراحي مهندسي  باشد. در این زمان،  برنامه ریزی به 
روش چابک بگونه اي انجام مي شود که عکس العمل الزم براي پاسخ 

به تغییرات، پیش بیني شده باشد.

روش چابک )سبک وزن(در مقابل روش آبشاري )سنگین وزني(
روش آبشاري )ســنگین وزن( در مدیریت پروژه، که اساس خود را بر 
مستندات حجیم و کاماًل رسمي قرار می دهند، در مقابل روشهای چابک 
)ســبک وزني( قرار مي گیرند که در آن، نه تنها به حداقل مستنداِت 
کارآمد پروژه، اکتفا مي شــود؛ بلکــه به کوچکی و چابکي تیم پروژه و 
کاهش مدیریت شده حجم کاری نیز توجه می گردد. همچنین گاهي 
از رویکرد چابک در یک پروژه به نســبت بزرگ با تیم های مجازي و 
توزیع شده استفاده مي شود تا پروژه بتواند با بهره مندی از این رویکرد، 
ضمن مقابله مناسب با تغییرات پروژه، به طور قابل قبولی نیز به پایان 

برسد. 
چابکی و تعهد به کار تیمي

یکي از مهم ترین پایــه هاي مدیریت پروژه چابک، تکیه بر توانمندي 
هاي افراد در یک کار تیمي مي باشــد. برخی تکنیک هاي کار تیمي، 
مانند کار تیمي دونفره در مدیریت پروژه به روش چابک، به این موضوع 

اشاره دارد. 

توسعه چابك 
توسعه چابک، نگرشی برای تولید اقالم قابل تحویل/ نرم افزار قابل اجرا 
و مناسب است که در آن خروجي  به صورت مرحله به مرحله و تکاملی 
تحویل مشــتری می گردد و با ارتباط تنگاتنگ با او سعی می شود که 
رضایتش جلب شــود. در این راستا، تیم پروژه با بهره گیری از بهترین 
روش ها و ابزارها تالش می کند تا کیفیت خروجي را در سطح باالیی 

نگه دارد و همزمان زمان بندی تعیین شده را نیز رعایت نماید.
در این راستا و همانطور که در آخرین نسخه از استاندارد مدیریت پروژه 
)PMBOK-2012( اشاره شده است، روش مدیریت پروژه چابک، از 
ترکیب توسعه تکرارشونده و فزاینده که در شکل زیر بصورت شماتیک، 
نشان داده شده است، در بازه های زمانی 2 تا 4 هفته ای استفاده می 
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نماید.

شکل 1: نمائی از روش توسعه تکرارشونده و فزایند در مدیریت پروژه چابک

بیانیه چابك
در ســال 2001 ، 17 نفر از افرادی که در طراحي و پیاده سازي روشهای 
مدیریت چابک فعالیت داشتند،  دور هم جمع شدند و ارزش هایی را معرفی 
کردنــد تا تیم های نرم افزاری، بتوانند در کمترین زمان ممکن، نرم افزار 
را توسعه و به تغییرات، زودتر از قبل،  پاسخ دهند. چند ماه بعد، این گروه 
ارزش هایی تعریف شده را تحت بیانیه چابک، منتشر کردند. بیانیه چابک 

به چهار اصل زیر اشاره دارد؛
1. افراد و تعامالت تیمي برتر از فرآیندها و ابزارها.
2. نرم افزار قابل اجرا، برتر از مستندسازي حجیم.

3. مشارکت با مشتري )کارفرما(، برتر از مذاکرات قراردادي.
4. پاسخگوئي به تغییرات،  برتر از تبعیت صرف از برنامه )پروژه(.

1. مورد اول به تکیه بر دانش افراد، توانایی و تعامالت بین آنها توجه دارد 
و بــر تمرکز بیش از حد بر روی فرآیندها انتقاد می ورزد. افراد مهمترین 
نقش را در پیروزی یک پروژه دارند. مثاًل در توسعه پروژه هاي نرم افزاری 
که فرآیند و رویه هاي کاری به طور دقیق مشخص شده و ابزارهای جدید، 
پیچیده و با قابلیت هاي باال در دسترس تیم پروژه است، در صورتیکه تیم 
توسعه نرم افزار از افرادی قوي اما با تعامالت ضعیف تشکیل شده  باشد، 
چنین تیمی در توسعه نرم افزار مشکل خواهد داشت؛ چرا که کسانی که 
نرم افزار را توسعه می دهند، افراد هستند و نه ابزارها و فرایندها. البته این 
جمله به این معني نیست که فرآیندها و ابزارها مهم نیستند؛  بلکه مهمتر 
از آن، توانمندي و بلوغ افرادی هســتند که بااین فرایندها  کار می کنند. 
یک فرآیند عالی بدون نیروی مناسب محکوم به شکست است و بر عکس؛ 
افراد قوی تحت فرآیند ضعیت ناکارآمد خواهند بود. یک نیروی قوی الزم 
نیست که برنامه نویســی عالی باشد؛ بلکه کافیست که یک برنامه نویس 
معمولی اما با قابلیت همکاری مناسب با سایر اعضای تیم باشد. کار کردن  25
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با دیگران، تعامل درست و سازنده با سایر اعضای تیم، خیلی مهمتر از آن 
است که یک برنامه نویس، باهوش باشد. برنامه نویسان معمولی که تعامل 
درســتی با یکدیگر دارند به مراتب موفق تر از تعدادی برنامه نویس عالی 
که قدرت تعامل مناسب با یکدیگر را ندارند می باشند. در انتخاب ابزارها 
آنقــدر وقت نگذارید که کار اصلی و تیم را فراموش کنید. به عنوان مثال 
می توانید در شروع به جای بانک اطالعاتی از فایل استفاده کنید، به جای 
ابزار کنترل کد گرانقیمت از برنامه رایگان کد باز اســتفاده کنید. باید به 
هیــچ ابزاری عادت نکنید و صرفا به آنها به عنوان امکانی جهت تســهیل 

فرآیندها نگاه کنید.

2. مورد دوم بر توجه بیشتر به ساخت اقالم قابل تحویل/ نرم افزار به نسبت 
مستندســازی حجیم اما کم فایده اشــاره دارد. اگر از مشتری )کارفرما( 
بپرســیم که آیا ترجیح می دهد، اقالم قابل تحویل/ نرم افزار قابل اجرا در 
اختیار داشته باشند، یا یک مستند 100 صفحه ای جامع، چه پاسخی می 
شنوید؟ تقریباً 100 درصد پاسخ ها، اقالم قابل تحویل/ نرم افزار قابل اجرا 
خواهد بود. مســتندات برای آموزش کاربران و تا حدودی برای نگهداشت 
سیســتم مورد نیاز است. نرم افزار بدون مستندات، فاجعه است. تیم باید 
مســتندات قابل فهم مشتری بسازد تا ابعاد سیســتم از تجزیه تحلیل تا 
طراحی و پیاده سازی آن را تشریح نماید. اما نباید فراموش شود که هدف 
اصلی اقالم قابل تحویل/ نرم افزار اســت و نه توسعه مستندات. همچنین، 
مستندات حجیم و زیاد، از مستندات کم حجم نیز بدتر است. تهیه مستندات 
حجیــم، نیاز به وقت زیادی دارد و وقت بیشــتری را می گیرد تا آن را با 
خروجي تحویل شــده به مشتري به روز آوری نمود. اگر مستندات پروژه، 
به روز نباشــند، باعث درک اشتباه از اقالم قابل تحویل/ نرم افزار خروجي 
تحویل شده به مشتري )کارفرما( می شوند. بهتر است که همیشه مستندات 
کم حجمی از منطق و ساختار اقالم قابل تحویل/ نرم افزار داشته باشید و 
آن را بروز نماید. البته این مستندات باید کوتاه،  مختصر اما کاربردي باشند. 
کوتاه به این معنی که 10 تا 20 صفحه بیشتر نباشد و  مختصر اما کاربردي 
به این معنی که طراحی کلی و ساختار سطح باالی اقالم قابل تحویل/ نرم 
افزار را بیان نمایند. حال ســوال اینجاست که اگر فقط مستندات کوتاه از 
ساختار و منطق اقالم قابل تحویل/ نرم افزار خروجي داشته باشیم، چگونه 
می توانیم اعضای جدید تیم را آموزش دهیم؟ پاسخ کار، نشستن اعضاي 
تیــم در کنار هم و کمک کردن به همدیگر جهــت انتقال دانش ضمنی 

نانوشته مي باشد. 

3در ســومین اصل، مشــکلی مورد توجه قرار گرفته است که همواره تیم 
پروژه با آن روبرو اســت؛ این مشــکل، عدم رســیدن به درک مشترک و 
همکاری مناسب با کارفرما می باشد. داشتن قرارداد برای یک پروژه مهم 

است؛ اما برای ارتباط با کارفرما کافی نبوده و نیاز به مشارکت و همکاری 
مداوم با کارفرما هســتیم. به عنوان مثال، نــرم افزار نمی-تواند مثل یک 
جنس ســفارش داده شود. شما نمی توانید یک توصیف از نرم افزاری که 
می خواهید را بنویسید و آنگاه فردی آن را بسازد و در یک زمان معین با 
قیمت مشــخص به شــما تحویل دهد. بارها و بارها این شیوه با شکست 
مواجه شــده است. در بسیاري از اوقات، مشتري )کارفرما( به اعضای تیم 
پروژه مي گوید که نیازهایش چیست، سپس اعضای تیم باید بروند و بعد 
از مدتی برگردند و یک سیســتمی که نیازهــای وي را برآورده می کند، 
بســازند. اما این تعامل به کیفیت پایین قلــم قابل تحویل/ نرم افزار و در 
نهایت شکست آن می انجامد. پروژه های موفق، بر اساس دریافت بازخورد 
مشتری )کارفرما( در بازه های زمانی کوتاه و مداوم است. به جای وابستگی 
به قرارداد، مشتری به عنوان فردي از اعضاي تیم پروژه، بطور تنگاتنگ با 
تیم کار کرده و در زمان هاي تعیین شده اي، اعمال نظر می کند. قراردادی 
که مشخص کننده نیازمندیها، زمانبندی و قیمت پروژه است، در مدیریت 
پروژه چابک، کامل نبوده و بهترین قرارداد این است که تیم پروژه و مشتری 

)کارفرما( با یکدیگر کار کنند.

4. و مورد چهارم، پاســخگویی به تغییرات را مــورد توجه قرار مي دهد. 
نیازمنــدي هاي کارفرما از اقالم قابل تحویل خروجي/ نرم افزار تغییر می 
کند. اما الزم است در مقایسه با تعهد بر زمانبندي پروژه،  به آن توجه ویژه 
اي شود و مدیریت تغییرات بیش از تعهد به زمانبندي و برنامه پروژه، در 
اولویت تیم پروژه قرار بگیرد. توانایی پاسخ به تغییرات اغلب تعیین کننده 
موفقیت یا شکست یک پروژه است. وقتی که طراحی پروژه انجام مي شود، 
باید مطمئن بود که این طراحی، به اندازه کافی انعطاف پذیر است و آمادگی 
پذیرش تغییرات در سطوح مختلف را دارد. همچنین یک پروژه نمی تواند 
برای بازه زمانی طوالنی برنامه ریزی شود. چراکه اوالً احتماالً شرایط پروژه 
تغییــر می-کند و باعث تغییر در نیازمندی ها می شــود. ثانیاً همین که 
اقالم قابل تحویل/نرم افزار به مشــتري )کارفرما( تحویل گردد، مشتریان 
نیازمندی های خود را تغییر می دهند. یک اســتراتژی خوب برای برنامه 
ریزی به روش چابک آن اســت که یک برنامه ریزی دقیق برای یک یا دو 
هفته آینده داشته باشیم و یک برنامه ریزی کلی برای سه ماه بعدتر از آن. 
به این نوع برنامه ریزی در مدیریت پروژه، برنامه ریزی غلطان می گویند 

که بطور جدی در مدیریت پروژه چابک، مورد توجه می باشد.
در شماره بعدی، ادامه موضوع مدیریت پروژه چابک را پی خواهیم گرفت.

این مقاله، ادامه دارد.....
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سیستم های هوشمند اطالعات مدیریت پروژه
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مقدمه
تمرکز این مقاله بر تعریف و توسعه مفهومی یک سیستم هوشمند اطالعات 
مدیریت پروژه )SPIMS( قرار دارد. واژه هوشمند، برای شناخت انواع 
مختلف سیستم های نسل فعلی اطالعات مدیریت پروژه به کار رفته است. 
یک سیستم SPMIS باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشد تا بتواند 
در طول اجرای پروژه پاسخگوی نیازهای پرشماری که از طرف اعضای 
تیم پروژه بر عهده آن قرار می گیرد باشد. همچنین این سیستم باید از 
قابلیت ترکیب آنالیز سیستم های سخت و نرم برخوردار باشد تا بتواند 
مبنای قابل اتکایی را برای اتوماسیون و یکپارچه سازی تمام فرآیندهای 
ریزی،  برنامه  مراحل  آن، شامل  در طول چرخه حیات  پروژه  مدیریت 

طراحی، مدیریت تدارکات و ساخت فراهم آورد. 

در این تحقیق، برای مقایسه و رتبه بندی سیستم های نسل فعلی، یک 
سیستم مطلوب اطالعات مدیریت پروژه تعریف شده و به عنوان الگو مورد 
استفاده قرار گرفته است. ارزیابی سیستم های اطالعات مدیریت پروژه با 
سیستم الگو نشان می دهد که هیچ یک از سیستم های فعلی، از توانایی 
های تعریف شده برای سیستم های هوشمند اطالعات مدیریت پروژه 
برخوردار نیستند. یک بررسی اجمالی روی فن آوری های رایانه ای و 
اطالعاتی قابل دسترسی انجام شده است تا نیاز به پیاده سازی وظایف 

مدیریت پروژه ای نشان داده شود. 

آنطور که در خالل این بررسی نشان داده شده است، در صورتی که از 
یک سیستم مدل سازی اطالعات استفاده شود، تمامی عناصر فن آوری 
برای توسعه یک سیستم هوشمند اطالعات مدیریت پروژه در دسترس 
برای  توان  به عالوه نشان داده شده است که می  قرار خواهند داشت. 
به عنوان مبنای یکپارچه  نموده و  تعریف  را  پروژه، یک مدل محصول 
سازی اطالعات در طول چرخه حیات پروژه برای اتوماسیون فرآیندها 

مورد استفاده قرار داد. 

سیستم های اطالعات مدیریت پروژه
نویسندگان این مقاله، سیستم اطالعات مدیریت پروژه را به صورت سیستمی 
تعریف می کنند که از تحویل پروژه، به خصوص پروژه های پیچیده و در 
معرض عدم قطعیت و تحت فشار بازار، زمان و پول پشتیبانی نموده و 

اجرای آنها را تسهیل می کنند. قابلیت های اصلی مورد نیاز یک سیستم 
اطالعات مدیریت پروژه عبارتند از:

1. مدل سازی، ثبت، ذخیره، تأیید، بازبابی و مدیریت عمومی اطالعات 
و داده های مرتبط با مدیریت چرخه حیات هر پروژه به صورت سیستماتیک 
و همچنین اداره، مدیریت و کنترل به موقع اطالعات اصلی که در بین 

اعضای تیم پروژه توزیع می شود با استفاده از یک ساختار یکپارچه.

2. یکپارچه سازی اطالعات در کل چرخه حیات پروژه، از انجام مطالعات 
امکان سنجی آن تا اجرا و نهایی سازی آن )غیر از مرحله بهره برداری( 
و پشتیبانی از مفاهیم جدیدتر تحویل پروژه از قبیل ساخت هم زمان.

3. پردازش و گزارش دهی. ممکن است سیستم مورد نظر مستلزم ارائه 
وضعیت یک پروژه خاص در هر نقطه زمانی از چرخه حیات آن یا اندازه 

گیری اثر اتخاذ یک تصمیم روی کلیت پروژه باشد.

4. تسهیل فعاالنه. عبارت فعاالنه در چارچوب ساخت هم زمان معنی 
خاصی دارد، این مفهوم به مدیریت به موقع اشاره دارد، به گونه ای که 
ارزش های مورد نظر خاصی که برای نیل به هدف خاصی تبیین شده 
اند، به دست آمده و یا حتی چیزی فراتر از آن کسب شود. مثال هایی 
از این اهداف عبارتند از هزینه های عملیات و سرمایه، هزینه کل چرخه 

حیات، نرخ بازگشت سرمایه و شاخص سوددهی.

5. قابلیت همکاری و سازگاری. سیستم اطالعات مدیریت پروژه در یک 
پروژه چند تخصصی باید کاماًل با سایر سیستم هایی که در پروژه مورد 
استفاده قرار می گیرند و همچنین با سیستم هایی که با آنها در ارتباط 
است و از آنها داده هایی را دریافت و یا به آن ارسال می کنند، کاماًل 
یکپارچه باشد. در این میان، سیستم مدیریت اطالعات پروژه باید نقش 

حاکمیتی را ایفا نموده و انتخاب اطالعات را امکان پذیر کند. 
همانطور که مشخص است، عبارات باال، یک سیستم هوشمند اطالعات 
مدیریت پروژه را به طور گسترده ای تعریف می نمایند. این سیستم، 
این پتانسیل را دارد که در طول چرخه حیات پروژه نقش یک سیستم 
از مراحل پیشین به  ایفا نموده و اطالعات پروژه را  یکسان سازی را 

خاطر بسپرد.

پروفسور علی جعفری، کیتسانا مانیوونگ
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نیاز به سیستم های مدیریت پروژه
نویسندگان این مقاله معتقدند که این سیستم های مدیریت پروژه نیستند 
که پروژه ها را اجرا می کنند بلکه اعضای تیم پروژه اجرای کار را تضمین 
می نمایند. اگرچه، وجود سیستم های مدیریت پروژه برای توزیع مناسب 
اطالعات بین اعضای تیم پروژه ضروری است. اعضای تیم پروژه مسئول 
هستند.  عملکرد  بازخورد  موقع  به  اخذ  و  پروژه  اهداف  به  یابی  دست 
سیستم های اطالعات مدیریت پروژه باید بتواند در زمان مقتضی پاسخگوی 
ماهیت  اقتضای  به  امر  این  باشند.  پروژه  تیم  اعضای  اطالعاتی  نیازهای 
پویای پروژه های امروزین است که نه تنها از عدم قطعیت های درونی و 
بیرونی تأثیر می پذیرند بلکه مستلزم ایجاد یکپارچگی بین اطالعات و بین 

تیم ها و برنامه ها هستند.

سیستم اطالعات مدیریت پروژه مطلوب
با فرض عدم وجود هرگونه محدودیت در فن آوری، شکل و وظیفه یک 
سیستم اطالعات مدیریت پروژه چگونه است؟ نویسندگان این مقاله معتقدند 
که بهترین راه برای تعریف یک  سیستم مطلوب، تبیین وظایفی است که 
این سیستم باید انجام دهد. لذا 22 مورد از وظایفی که به عقیده ایشان، 
سیستم های اطالعات مدیریت پروژه با آنها درگیرند را معرفی نموده اند.

این 22 وظیفه عبارتند از: 1. شروع پروژه 2.ارائه پیشنهاد و آغاز 3.مطالعات 
امکان سنجی 4. طراحی 5. جلسات آغازین 6. مدیریت منابع 7.فعالیت 
پروژه 10. کنترل   .۹ کار  تخصیص   .8 بندی  زمان  و  ریزی  برنامه  های 

ارزش  مهندسی   .12 کیفیت  مدیریت   .11 ای  پساپروژه  های  بازنگری 
13.مدیریت ریسک 14. مدیریت ایمنی 15. مدیریت هزینه 16.مدیریت 
زمان 17.مدیریت ذی نفعان 18.روابط خارجی 1۹.مدیریت یکپارچه اطالعات 
20. ارتباطات درون سیستمی 21.مدیریت مستندسازی 22.گزارش دهی

این وظایف مدیریت پروژه ای در اغلب پروژه ها به کار گرفته می شوند. 
لذا بافرض امکان تعریف چنین سیستمی، نگارندگان قصد دارند تا با تعریف 
آن بتوانند: 1. یک سیستم الگو را برای مطالعه و رتبه بندی سیستم های 
اطالعات مدیریت پروژه مورد بررسی، تعریف کنند 2. الزامات و مشخصات 
عمومی یک قابلیت را برای پیشبرد کار و توسعه یک سیستم هوشمند 

اطالعات مدیریت پروژه تهیه نماید.

بررسی سیستم های اطالعات مدیریت پروژه فعلی
بررسی سیستم های فعلی و سایر مطالعات نشان می دهند که در حال 

حاضر دو نوع سیستم در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند:
1. سیستم هایی که به صورت اختصاصی و درون سازمانی توسعه یافته 

اند و به صورت عمومی قابل دسترسی نیستند.

به صورت  یا  اند  یافته  توسعه  به صورت تجاری  یا  2. سیستم هایی که 
بخشی از مطالعات تحقیقاتی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تهیه شده 

اند.
مطابق با انتظار، 24 سیستمی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته 
از این بین 12  سیستم درحال حاضر مورد  اند از نوع دوم هستند که 

استفاده قرار می گیرند و مابقی هنوز در مرحله تهیه قرار دارند.

مقایسه نقطه ای
نویسندگان مقاله، برای ارزیابی سیستماتیک سیستم ها بر آن شدند تا از 
ارزیابی، هیچ گونه  این  یک رویکرد مقایسه نقطه ای استفاده کنند. در 
تالشی برای انجام تحلیل مقایسه ای صورت نگرفته است. در عوض، سیستم 
های مورد ارزیابی، با سیستم مطلوب و سیستم هوشمند اطالعات مدیریت 
پروژه مقایسه شده اند. پیشتر، به گستره قابلیت ها و وظایف این سیستم 

ها اشاره شد.
با  ارزیابی هر سیستم  مقیاس های نقطه ای که نویسندگان مقاله برای 

سیستم هوشمند اطالعات پروژه استفاده کرده اند عبارت است از:
3. امتیاز 1 نشان دهنده مقایسه ضعیف با PMIS است.

4. امتیاز 2 نشان دهنده مقایسه متوسط  با PMIS است.
5. امتیاز 3 نشان دهنده مقایسه باال با PMIS است.

6. امتیاز 4 نشان دهنده قابلیت مطلوب است.
نتایج این بررسی و آمار مربوط به رتبه بندی نمونه های مورد بررسی، در 

اصل مقاله قابل مشاهده است.

استانداردسازی اطالعات
در سال های اخیر، جنبش های مختلفی در جهت نزدیک تر کردن آن 
دسته از واحدهای سازمانی که درگیر طراحی و اجرای پروژه ها هستند 
صورت گرفته است تا بدینوسیله تبادل اطالعات از طریق نرم افزارهای 
ISO-10303- کاربردی تسهیل گردد. این اقدامات با توسعه استاندارد

225 برای تبادل و تبیین ویژگی های اطالعات آغاز شد. این استاندارد با 
عنوان STEP نیز شناخته می شود. همچنین اخیراً یک معاهده که با 
عنوان معاهده همکاری های صنعتی IAI شناخته می شود شکل گرفته 
است که بر طبق آن، تبادل لینک داده های مربوط به مراحل طراحی و 

اجرای پروژه ها تسهیل می گردد.

مسئولیت در قبال اطالعات پروژه
به طورگسترده در یک پروژه بزرگ، مجموعه اطالعات در قالب دسته های: 
اطالعات طراحی، اطالعات فرآیند و محصول و اطالعات مدیریت تقسیم 
بندی می شوند. این گونه های اطالعاتی، هسته اصلی ارتباطات را شکل 
می دهند. نویسندگان مقاله معتقدند که مدیر پروژه مسئولیت مدیریت 
 SPMIS کالن ارتباطات آن پروژه را بر عهده دارد. یک وظیفع حیاتی
عمل کردن در نقش سیستم مادر است که تبادل اطالعات در کل پروژه 
را مدیریت نموده و ارتباطات به موقع درون سیستم را فراهم می سازد. 

ایجاد یك مدل پروژه ای
یک راه به منظور ایجاد ساختاری برای ارتباطات و یکپارچگی فعالیت های 
پروژه، توسعه مدلی یکتا برای هر پروژه است. آنچه که در تهیه یک مدل 
خاص پروژه مطلوب است، استفاده از همه عناصری است که به صورت 
جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند. مشخصه ویژه این مدل در این است 
که باید بتواند به صورت مبنای ارتباطات مورد استفاده قرا گیرد و پروتوکلی 
ضروری را برای فراهم ساختن شرایط نیل به موفقیت ومدیریت فعاالنه 

چرخه حیات پروژه مهیا سازد.



برخی از محققان رویکردی را مورد توجه قرار داده اند که در آن، مدل 
پروژه ای، از طریق پیوند دادن سیستم های کامپیوتری که توسط دست 
اندرکاران پروژه مورد استفاده قرار می گیرند، به صورت تدریجی تکامل 

می یابد. 

SPMIS خالصه رویکرد اتخاذ شده برای
1. تعریف سطح شکست پروژه به قسمت های عمده و یا سیستم های اصلی. 
در این راستا شمای مدیریت کیفیت را می توان مورد استفاده قرار داد تا 
بتوان بخش ها، سیستم ها، دست آوردها و محصوالت عمده را مشخص 

نمود.
2. کلیه دست اندرکاران پروژه باید ملزم شوند تا برای فعالیت های برنامه 

ریزی، طراحی یا توسعه ای خود، از مدل مصوب استفاده کنند.

3. هرچند محصول نهایی، مبنای یکپارچگی و مدیریت اطالعات است اما 
طراحی های دیسیپلین محور برای کل پروژه اجرا خواهد شد. به عالوه 
ضروری است که اجازه به کارگیری رویکرد ارزش گرای فعاالنه برای توسعه 

و اجرای پروژه صادر گردد.

SPMIS .4، جریان الکترونیک اطالعات بین خودش و سایر سیستم ها 
را مدیرت و تنظیم می نماید. در نتیجه، درخواست و ارسال اطالعات و 
سایر ارتباطات برای عملیات خودکار با استفاده از محصوالتی یا اهداف که 

به صورت پایه معرفی می شوند، برنامه ریزی می گردند.

دوماهنامة الکترونیکی   سال دوم   شهریور و مهر 1392
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5. تمام تحلیل ها و ارزیابی های مجموعه اطالعاتی که در SPMIS نگهداری 
 SPMIS ،می شوند، برای کل پروژه مورد استفاده قرار می گیرند. در ارزیابی

به صورت خودکار هرگونه اثر وابسته بررسی خواهد شد.

نتایج
1. مسأله ای پیرامون نیاز به یک سیستم هوشمند اطالعات مدیریت پروژه 
مطرح شد. ویژگی اصلی چنین سیستم هایی، قابلیت  های آنها در کمک به 
اتخاذ یک رویکرد هدف محور و متمرکز برای توسعه و مدیریت پروژه، تبدیل 

کردن فرصت ها به سرمایه و اداره کردن محدودیت ها خواهد بود.

SPMIS .2، نگاه جامعی نسبت به پروژه دارد. نیروی اصلی این سیستم، 
تشویق نسبت به تغییر وضعیت از وضعیت فعلی برمبنای سیستم های بخش 
محور و مدیریت پروژه چند مرحله ای به سمت یک شیوه فعاالنه هدف محور 
است که از توسعه و مدیریت پروژه در یک مرحله یکپارچه پشتیبانی می 

کند.

3. امکان سنجی ایجاد یک SPMIS بررسی شده و نتیجه گرفته شده 
 SPMIS است که فن آوری های اطالعات و کامپیوتر می توانند از مفهوم
پشتیبانی کنند. رویکرد مطلوب نویسندگان بر مبنای مدل سازی محصول 

خاص پروژه و با استفاده از تکنیک های برنامه نویسی هدف محور است.
4. به کارگیری رویکرد سیستمی در حل مسائل اطالعاتی پروژه به منظور 
اجرای یک وظیفه خاص یا ترکیبی از وظایف مرتبط باهم نیز بررسی گردید.
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نقشه  نفوذ؛
نگاهي متفاوت به ارتباطات درون سازمان پروژه

حمید شفاعي بجستاني
hamidshafaei@yahoo. ،کارشناس ارشد مدیریت پروژه، سازمان مدیریت صنعتي مشهد 

مقدمه
افراد بسیاری در سازمان یک پروژه یافت می شوند که می توانند بر روند 
پیشرفت پروژه تاثیر بگذارند. برخی از این اثرات مشهود و قابل شناسایی 
هســتند، اما تعداد اندکی هم وجود دارند که آشــکار و ملموس نبوده و 
البته بی اهمیت هم نیستند. اگر این تاثیرها و یا به عبارتی نفوذها را نتوان  
تشــخیص داد و به طور مناسب مدیریت کرد، نوعی مقاومت ناخواسته را 
در برابر پروژه ها تجربه خواهیم نمود که گاهی اوقات شکست های پنهان 
را به دنبال می آورند. این موضوع در پروژه های بزرگ اهمیت بیشــتری 
دارند، چون افراد تاثیرگذار و نافذ بر پروژه، به طور قابل مالحظه ای افزایش 

می یابند.

کارکنان شاغل در سازمان پروژه، باید مشتاقانه و صادقانه با هم همکاری 
کنند و این حداقل انتظار از آنهاست. اما به هرحال، برخی هم پیدا می شوند 
که شرایط خاصی را به پروژه تحمیل می نمایند. همچنین افراد بیرون از 
ســازمان هم عالئق و انگیزه های متنوعی دارند که خارج از کنترل شما 
هستند. اگر بخواهیم همه چیز مطابق دلخواه و برنامه پیش برود، شناخت 
این اثرات نفوذی حیاتی خواهد بود. تهیه یک نقشه نفوذ می تواند مدیریت 

این افراد بانفوذ را تسهیل نماید.

اهمیت نقشه نفوذ
مدیریت منابع انســانی و مدیریت ارتباطات از جمله مهارت های کلیدی 
یک مدیرپروژه اســت. درواقع مدیرپروژه باید در نحوه گزینش نیروهای 
خود و همچنین شیوه ارتباط بین آنها دقت الزم را اعمال نماید. در همین 
راستا، شناسایی افراد و کارکنان بانفوذ در سازمان پروژه، می تواند به روند 
پیشرفت پروژه سرعت بخشد. باید اذعان نمود که اتکاء مطلق به زنجیره 
ریاســت یا سلسله مراتب فاقد پویایی و نشاط، همیشه بهترین راه برای 
دستیابی به اهداف نیست. شناخت افراد متنفذ به مدیرپروژه کمک می کند 
تــا نقاط کلیدی زنجیره فرمان را یافته و تالش های خود را در این نقاط 
متمرکــز نماید تا به طور واقعی پروژه را به پیــش ببرد. یافتن ذینفعان 
حقیقی پروژه )نه ذینفعان ظاهری( و درک نحوه ارتباط اثرگذار بین آنها، 
تمام آن چیزیســت که از تهیه نقشــه نفوذ انتظار می رود. بدین ترتیب 

متنفذین کلیدی مشخص می شوند تا بتوان از منابع و پشتیبانی آنها برای 
نیل به هدف موردنظر سود برد.

نقشــه نفوذ محصول طبیعی یک فرایند تجزیه وتحلیل ذینفعان اســت. 
موفقیت پروژه به تعیین ذینفعان کلیدی و مدیریت روشــهای ارتباطی 
مختلف بین آنها بستگی دارد. ذینفعان توانایی کمک کردن یا صدمه زدن 
به ابتکارعمل مدیرپروژه را دارند، بنابراین مدیریت ذینفعان یک موضوع 

مهم در مباحث مدیریت پروژه است.

ترسیم نقشه نفوذ
نقشه نفوذ یک الگوی نموداری است که افراد متنفذ و تصمیم گیرنده در 
سازمان پروژه را نشان می دهد. این نمودار نحوه ارتباط ذینفعان کلیدی 
با یکدیگر را مشخص می کند و مدیر پروژه می تواند مسیر جریان فرمان 
یا نفوذ را به سرعت تجسم کند. باید به خاطر داشت که حتی قدرتمندترین 
افراد هم بندرت به تنهایی عمل می کنند. مدیران ارشد و دیگر افراد دارای 
اختیار نیز به مشاوران خود اتکاء دارند. مدیرپروژه نیز باید مشاورین بالقوه 
را بیابد و نحوه عملکرد آنها را بشناسد. ذینفعان کلیدی و متنفذ می توانند 
مشــاورین خوبی در این زمینه باشند و این مسئله برای موفقیت پروژه 

حیاتی است.

سه موضوع مهم برای تهیه یک نقشه نفوذ قابل توجه هستند. اول، اهمیت 
کلی ذینفع صاحب نفوذ است. این موضوع با اندازه دایره نشان دهنده یک 
ذینفع نمایش داده می شود. دوم، ارتباط بین ذینفعان است که با خطوط 
پیکان دار نشان داده می شوند. و در نهایت، میزان نفوذ بر دیگران خواهد 
بود که با ضخامت خطوط بین آنها به نمایش درمی آید. یک نمونه فرضی 
بسیار ساده از یک نقشه نفوذ در شکل 1 نشان داده شده است. همان طور 
که مشــاهده می شود، در این نقشه نفوذ فرضی، مدیر کارگاه بانفوذترین 
فرد بوده و در بزرگترین دایره نشان داده شده است. با توجه به ضخامت 
خطوط، مدیر کارگاه بر مدیر منابع انسانی نفوذ بیشتری دارد، ولی میزان 
نفوذ مدیر منابع انسانی بر مدیر تدارکات قابل توجه است. شرایط حاکم 
بر این نقشه نفوذ معین می کند که مدیرکارگاه می تواند از نفوذ قوی مدیر 

30منابع انسانی بر مدیر تدارکات برای پیشبرد پروژه استفاده کند.
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شکل 1  نمونه یک نقشه نفوذ ساده

به منظور ترسیم یک نقشــه نفوذ و تهیه برنامه مدیریت ذینفعان، مراحل 
زیر انجام می پذیرند:

1- تجزیه و تحلیل ذینفعان برای شناسایی و اولویت بندی ذینفعان کلیدی

2- پاسخ دهی به پرسش های زیر:
  • هر ذینفع به چه کسانی نفوذ دارد و چه کسانی بر او نفوذ دارند؟

  • قدرت نفوذ هر ذینفع بر دیگران چقدر است؟
  • سابقه ارتباط بین ذینفعان چیست؟ این ارتباط چگونه بر موضوع کلی 

نفوذ تاثیر می گذارد؟
  • نقش سلسله مراتب در میزان نفوذ چیست؟

3- بزرگترین دوایر به بانفوذترین ذینفعان اختصاص می یابد و حتی االمکان، 
ذینفعان بانفوذ در باالی صفحه قرار می گیرند. درواقع اهمیت ذینفع بانفوذ 

با اندازه و موقعیت دایره او نشان داده می شود.

4- جهت نفوذ با ترسیم پیکان هایی برای اتصال ذینفعان مشخص می شود. 
این پیکان بسته به جریان نفوذ، ممکن است یک طرفه یا دوطرفه باشد.

5- قدرت نفوذ را با ضخامت خطوط پیکان ها نمایش می دهند. در برخی 
موارد پست سازمانی  اشخاص نشان دهنده نفوذ آنها نیست. به طور مثال، 
مسئول تدارکات دارای قدرت زیادی است، ولی معموال از سرپرست واحد 
اطالعات و رایانه مشورت می گیرد. در چنین شرایطی نباید تنها به ادعای 

افراد توجه کرد، بلکه باید مسیر نفوذ واقعی را شناسایی نمود.

6- با بررسی و کنکاش در نقشه نفوذ مدون، به راحتی می توان یک برنامه 
مدیریت ذینفعان نیز تهیه نمود.

7- باید نقشه نفوذ )و به دنبال آن برنامه مدیریت ذینفعان( را به طور منظم 

مورد بازنگری قرار داد و در صورت لزوم اصالح نمود. بدین ترتیب دینامیک 
یا پویایی حاکم بر تصمیم گیری های مرتبط با پروژه شناسایی خواهد شد.

نمونه کاربردی
یکی از کاربردهای عملی نقشــه نفوذ، در هنگام تغییر ســاختار سازمانی 
است. فرض کنید در یک سازمان پروژه مدار، تصمیم به ارائه و پیاده سازی 
یک ســاختار جدید گرفته شده تا کارکنان در گروه های کاری بین واحدی 
مشغول فعالیت شوند. باید توجه نمود که این یک تغییر بسیار بزرگ است 
و قبل از پیاده سازی، الزم است تا از پشتیبانی درون سازمانی از آن، اطمینان 
حاصل کرد. بر طبق شــرایط و بررسی های اولیه، ذینفعان کلیدی و موارد 

مشروحه زیر شناسایی می شوند:
  • مدیرعامل، حمید شفاعی

  • مدیر مالی، علی پولکی
  • رئیس بازاریابی، عباس عسگری

  • رئیس توسعه محصول، حشمت حیاتی
  • رئیس منابع انسانی، ناصر کیانپور

الف- تمام گروه منابع انســانی باید دوباره سازماندهی شوند. البته رئیس 
گروه از این امر مستثنی است. در ضمن نیروی جدید االستخدام برای شغل 

مامور تغییر، اهمیت ویژه ای دارد.

ب- شفاعی به مدت 15 سال با حیاتی کار کرده است و ابتکارات راهبردی 
او را ارج می نهد.

ج- هیئت مدیره نیز مدت زیادی از همکاری حیاتی ســود می برد. ایشان 
نیز مانند شفاعی به آراء و ابتکارات حیاتی توجه خاصی دارند.

د- بین کیانپور و پولکی ســابقه تعارض وجــود دارد. این به خاطر تاخیر 
پولکی در تشــخیص ارزش های راهبردی منابع انسانی بوده است. پولکی 

هنوز برای هزینه کردن در تغییرات منابع انسانی مشکل دارد.

با توجه به مفروضات فوق و نیز درنظر گرفتن سلسله مراتب سازمانی، نقشه 
نفوذ به صورت شکل 2 نشان داده می شود. این نقشه به خوبی اهمیت رئیس 
توسعه محصول، یعنی حشمت حیاتی را در پیاده سازی ساختار سازمانی 

جدید نشان می دهد. 

همچنین مشخص می کند که باید انرژی مضاعفی در جلب حمایت رئیس 
منابع انسانی و مدیر مالی مصرف نمود. شاید قبل از تهیه این نقشه، تصور 
عمومــی این بود که مدیرعامل و مدیر مالی نفوذ برتر را دارند. اما نقشــه 
نفوذ تهیه شــده نشان می دهد که شرایط حاکم بر سازمان فوق، این تصور 

را تایید نمی نماید.
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شکل 2- نقشه نفوذ نمونه

نتیجه
نقشه های نفوذ الگوهای تصویری مهمی از افراد کلیدی و ارتباط موثر آنها 
در تصمیم گیری های پروژه را ارائه می دهند. درواقع نباید تنها به سلســله 

مراتب سنتی سازمان برای تعیین افراد تصمیم گیرنده اتکا کرد. 

تعییــن این ارتباطات پنهان در ســازمان، منابع اصلی قدرت و ترغیب را 
مشخص می کند. این مسئله در مورد پروژه های بزرگ که افرادی خارج از 

سازمان بر آنها تسلط دارند، اهمیت دوچندانی می یابد.

 فراموش نشــود که نقشه نفوذ یک نمودار ثابت نیست و مانند بسیاری از 
شرایط یک پروژه، در طول زمان تغییر می کند. اگر نقشه نفوذ در بازه های 
زمانی منظم بازنگری شود، تغییرات نیز مشخص شده و قدرت تصمیم گیری 
را بهبود می بخشــد. بدین ترتیب فرایند تصمیم گیــری راحت تر و موثرتر 

خواهد شد.
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 دانشگاه تکنولوژی سیدنی
معرفی مراکز تحقیقاتی و آموزشی
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دانشگاه تکنولوژی سیدنی یک دانشگاه 
دولتی متمرکز بر رشته های مهندسی 

و تکنولوژی می باشد.
از لحاظ سایز این دانشگاه جزء دانشگاه های متوسط استرالیا )با حدود 
30000 دانشــجو( محسوب می شود که تا حدی متمرکز بر تحصیالت 
تکمیلی نیز می باشد. این دانشگاه دارای هفت دانشکده حقوق، پزشکی 
و بهداشــت، علوم، معماری و طراحی، مدیریت، هنر و علوم اجتماعی و 
مهندســی و تکنولوژی اطالعات می باشد. این دانشگاه دارای فضاهای 
آموزشی و امکانات نسبتاً خوبی می باشد. دانشکده معماری، طراحی و 
ساختمان این دانشــگاه دارای تجربه و تخصص باالیی در ارائه آموزش 
های تخصصی مدیریت پروژه در تمامی ســطوح است. این دوره ها به 

طور خالصه شامل موارد ذیل هستند.

1- گواهینامه عالی مدیریت پروژه
ایــن دوره در مدت شــش ماه تمام وقت و یا یکســال نیمه وقت قابل 
گذراندن است. در طول 26 واحد دانشجویان با مفاهیم اصلی مدیریت 
پروژه و ابزارهای آن آشــنا شده و مهارت های کلیدی الزم برای برنامه 

ریزی مدیریت پروژه را کسب می کنند.

2- دیپلم عالی مدیریت پروژه
دوره به صورت مجموعه ای از کارگاهها ارائه می شــود و یکسال تمام 
وقت به طول می انجامد. این دوره تأکید بیشتری بر ساخت مهارت ها 
و شایســتگی های مدیریت پروژه داشته و مورد تأیید انجمن مدیریت 

پروژه آمریکا می باشد.
3- کارشناسی مدیریت پروژه های ساخت

این دوره یک دوره رسمی 4 ساله بوده و قابل ارزیابی در سطح کارشناسی 
می باشــد. در ایــن دوره که یکی از جامعتریــن و معتبرترین دوره های 
کارشناسی مدیریت پروژه در سطح جهان است، دانشجویان دانش و مهارت 
های الزم جهت مدیریت و اجرای انواع پروژه های عمرانی و ساخت و ساز 
را کسب می نمایند. این دوره با همکاری شرکت های ساختمانی و صنایع 
مرتبط برگزار می شــود و از فارغ التحصیالن شانس جذب باالیی در بازار 
کار اســترالیا و دیگر کشورها برخوردارند. همچنین فارغ التحصیالن دوره 
بسیار مورد نیاز صنعت نفت، معاون توسعه، زیر ساخت، انبوه سازی و راه 

سازی هستند. 

4- کارشناسی ارشد مدیریت پروژه
یک دوره یکساله می باشد که در آن سعی شده به دانش آموختگان حوزه 
های دیگر که به حوزه مدیریت ســاخت عالقه دارند، دانش پایه و درکی 

عمیق از حرفه مدیریت پروژه داده شود.

5- دکترای مدیریت پروژه 
در طی این دوره دانشجو پس از گذراندن ترکیبی از دروس مرتبط با پایان 
نامه پیشنهادی خود، بر روی یک موضوع جدید و کاربردی متمرکز شده 
و می بایست پاســخی برای پرسش های تحقیقاتی خود فراهم آورد. این 
دوره از مورد دوره های دکتری معتبر در حوزه مدیریت پروژه می باشد. 



وب نامه؛ معرفی وب سایت های مدیریت پروژه
PrOjECTMAnAgEr.COM
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وب ســایت Projectmanager.com یک داشــبورد کامل جهت مدیریت پروژه های بزرگ را برای مدیریت هرچه بهتر پروژه ها به سازمان ها و 
مدیران پروژه ها ارائه می کند و به ایشــان این امکان را می دهد تا در هر لحظه و هر مکانی بتوانند وضعیت پروژه خود را مشــاهده و از ســالمت آن 
اطمینان حاصل نمایند و درصورت نیاز تمهیدات الزمه را اتخاذ نموده و در لحظه و به صورت برخط به اطالع تیم پروژه برسانند. این نرم افزار قابلیت 
ایجاد و بروز رســانی برنامه زمانبندی پروژه به صورت برخط و اشــتراک گذاری آن با تیم پروژه را داشــته و همچنین به مدیران پروژه اجازه میدهد تا 
مدیریت منابع انسانی و بار کاری آنها را رصد کرده و بطور صحیحی وظایف کاری را به آنها تخصیص دهند. پایش هزینه ها و گزارشات مربوط به هزینه 

نیز از دیگر امکاناتی است که توسط این نرم افزار، به صورت گزارشات و نمودار در اختیار مدیر پروژه قرار می گیرد.
هریک از اعضای تیم پروژه داشــبورد شــخصی خود را داشته و می توانند وظایف محول شده به خود و وضعیت برنامه کاری خود را مشاهده نمایند، با 
اعضای تیم خود به بحث بپردازند، اسناد مورد نیاز را تبادل کرده یا به اشتراک گذارند و تقسیم وظایف نمایند. همچنین این داشبورد این امکان را به 
اعضای تیم می دهد که بتوانند زمان های صرف شــده برای هر وظیفه و فعالیت را ثبت و ضبط نمود و برای پیشــبرد هرچه بهتر پروژه و با توجه به 

میزان زمان های در دسترس بهترین برنامه ریزی را برای فعالیت های آتی خود نمایند.
ناسا، سازمان ملل، خدمات پست ایاالت متحده و ... از جمله مشتریان این داشبورد مدیریت پروژه می باشند. برای آشنائی هرچه بیشتر و آزمایش این 
سیســتم، Projectmanager.com به شــما اجازه می دهد تا پس از ثبت نام در این وبسایت، به مدت 30 روز به صورت رایگان با این نرم افزار کار 

کرده و امکانات آن را در مقایسه با نیاز های خود بسنجید.
این وبسایت عالوه بر این، منابع آموزشی رایگانی را نیز در اختیار بازدیدکنندگان خود قرار می دهد. منابعی از قبیل ابزارهای مدیریت پروژه، ویدئوهای 

آموزشی، نوشته ها، کتب رایگان، قالب اسناد مختلف پروژه و ...
این وبسایت در اغلب شبکه های اجتماعی مطرح فعالیت داشته و هر روزه مطالب و نکات کاربردی و مفیدی را در قالب نوشته ها، تصاویر و ویدئو، به 
اشــتراک میگذارد. برای مثال شــما می توانید با عضویت در خبرنامه این وبسایت و یا تعقیب شناسه ProjectTips@ در توئیتر، هر روزه این مطالب 

مفید را دریافت نمائید.



تازه های نشر
کتاب های منتشر شده
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استاندارد طرح
نام کتاب: استاندارد مدیریت طرح؛ ویرایش 

سوم )2012(
PMI نویسنده: انجمن مدیریت پروژه آمریکا

مترجمین: دکتر سیامک حاجی یخچالی، 
دکتر سرمد کیانی و دکتر وحیدرضا یوسفی

ناشر: انتشارات آریاناقلم
نوبت و زمان چاپ: نخست -تابستان ۹2

تعداد صفحات: 215
شمارگان: 1500

بها: 110.000 ریال



استاندارد پورتفولیو
نام کتاب: اســتاندارد مدیریت پورتفولیو 

ویرایش سوم؛ 2012
نویسنده: انجمــن مدیریت پروژه آمریکا 

PMI
مترجمین: دکتر سیامک حاجی یخچالی، 
دکتر وحیدرضا یوسفی، دکتر سرمد کیانی

ناشر: انتشارات آریاناقلم
نوبت و زمان چاپ: نخست - تابستان ۹2

تعداد صفحات: 255
شمارگان: 1500
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 PMI جديدترين استانداردهای
 PMBOK راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

امروزه PMBOK، به عنوان اســتاندارد جهانی مدیریت پــروژه و یکی از بهترین و قابل 
انطباق ترین منابع موجود برای این حرفه شــناخته می شــود. ویرایش پنجم به گونه ای 
به روزآوری شده است که جاری ترین دانشها و شیوه های مدیریت پروژه در آن اعمال شده 

است. در واقع ویرایش پنجم ادامه دهنده ی سنت تعالی در مدیریت پروژه است. 
مترجمان: مهدی ابراهیمی، علی بیاتی، فرشید ادهمی 

قیمت عادی: 20000 تومان 
قیمت ویژه: 18000 تومان 

استاندارد مدیریت طرح 
ویرایش ســوم استاندارد مدیریت طرح آخرین تغییرات و اصالحات مربوط به مفاهیم این حوزه 
تخصصی را جهت مدیریت مناسب طرح ها و دستیابی به اهداف و منافع سازمانی ارائه می کند. 
این استاندارد بیان می دارد که چگونه استراتژی سازمانی پایه ای برای مدیریت طرح و پورتفولیو 

ایجاد می نماید. 
مترجمان: سیامک حاجی یخچالی- وحیدرضا یوسفی- سرمد کیانی 

قیمت عادث: 11000 تومان 
قیمت ویژه: ۹۹00 تومان 

استاندارد مدیریت پورتفولیو 
 ،PMBOKاین استاندارد به نوعی تشریح و مکمل اطالعاتی است که در ویرایش پنجم
ویرایش سوم استاندارد مدیریت طرح آمده است. مخاطبان این استاندارد مدیران ارشد، 

مدیران پورتفولیو، اعضای دفتر مدیریت پورتفولیو و یا استراتژی می باشند. 
مترجمان: سیامک حاجی یخچالی- وحیدرضا یوسفی- سرمد کیانی 

قیمت عادی: 12000 تومان 
قیمت ویژه: 10800 تومان 

 PMI قیمت ویژه بسته استاندارهای
»هر سه کتاب« 

36000 تومان

عالقه مندان می  توانند جهت خرید و ثبت سفارش به فروشگاه اینترنتی آریانا قلم مراجعه نموده
و یا با شماره 88342910 تماس حاصل نمایند.

قیمت های ويژه تا 20 مهرماه
www.aryanabook.com



همکاری

کلیه اساتید،متخصصان و دانشجویان می توانند  
نسبت به انتشار مقاالت، یادداشت ها، تجارب و 
معرفی پایان نامه و کتب خود در مجله الکترونیکی 

دانش و کاربرد مدیریت پروژه اقدام  نمایند.

pmjournal@petronet.ir :پست الکترونیك


