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  چكيده

 اما در اين ميان به موفقيت شغلي .موفق سخن به ميان آمده استدر ادبيات مديريت پروژه، از موفقيت پروژه و همچنين مديريت پروژه 
  .مدير پروژه كمتر اشاره شده است
ابتدا به مطالعه موفقيت پروژه و . پردازد  به تدوين مدلي جهت ارزيابي ميزان موفقيت شغلي مدير پروژه مي،اين مقاله با بررسي ادبيات مرتبط

آنگاه عوامل كليدي نقشها و وظايف مدير پروژه در . پردازد رزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه ميمديريت پروژه پرداخته و سپس به موضوع ا
تدوين . در انتها پرسشنامه هايي جهت ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه ارائه مي نمايد. منابع مختلف را شناسايي و گروه بندي مي كند

بررسي رابطه بين ميزان آگاهي مديران پروژه « تحقيق جامع در حال انجام در مورد مدل ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه، بخشي از يك
  .باشد مي» وري در سازمان و ميزان موفقيت شغلي آنها در زمينه عوامل و موانع انساني بهره
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  مقدمه
  

ولي متاسفانه كشورهاي درحال توسعه . وفقيت آميز آن شناخته مي شود نيروي انساني بعنوان مهمترين منبع موجود در پروژه جهت اجراي م
. نظير ايران به جهت پايين بودن هزينه هاي نيروي انساني در مقايسه با ديگر منابع نظير مصالح و ماشين آالت، توجه اندكي به آن مي كنند

 كنند، به دليل تاثير زيادي كه بر ساير منابع  دارند، ي تحميل م هنگاميكه هزينه هاي بسيار ناچيزي به پروژهي انساني حتدر حاليكه منابع
  . اند  پروژه1 بسيار موثر در حفظ محدودهيايفاءگر نقش

 تومان در كارگاه مشغول 300,000 مثال و در مقياسي بسيار كوچك، راننده يك جرثقيل صد تن  را مجسم كنيد كه با حقوق ماهيانهبعنوان
اما روي .  ممكن است براي پروژه اي كه ماهانه دويست ميليون تومان صورت وضعيت دارد، ابدا به چشم نخوردهزينه اي كه. به كار است

 مي كند كه آن فرد وظيفه حفظ و نگهداي و كار با ماشيني را بر عهده دارد كه دويست ميليون تومان قيمت ودنماييديگر سكه وقتي خ
با بيان اين مثال مي توان تصور كرد كه يك مدير پروژه تا چه حد .اش است دوماه حقوق رانندهداشته و كوچكترين هزينه تعمير آن برابر با 

 انساني باعث صرفه جويي در هزينه پروژه شود و يا بالعكس ممكن است چه هزينه هاي اضافه اي  به بعمي تواند با مديريت صحيح منا
بدين .  اي برويم2روژه ها، امري ضروري بدانيم، مجبوريم سراغ پلهاي ميان رشتهاگر مديريت نيروي انساني را در بستر پ. پروژه تحميل كند

 با علم مديريت پروژه جهت باال بردن سطح  مديريت منابع  انساني نبا تلفيق آ - و در راس آن از روانشناسي-معنا كه بايد از علوم انساني 
  .استفاده  كنيم

وجود فضاي رقابتي و ي شود و بهره وري از آن جهت ضرورت مي يابد كه محدوديت منابع، عملكرد باعث باال رفتن سطح بهره وري ماين
  . باعث مي شود مديران پروژه، مجبور باشند حداكثر راندمان را از منابع موجود خود بدست آورند... 

كثر تاثير انساني را در فرايندهاي پروژه  نيست كه نقطه آغاز مديريت منابع انساني در پروژه، بايد از مديريت شخصي آغاز شود كه حداشكي
  .فردي كه با انديشه، كردار و عملكردش تا حد زيادي تعيين كننده نتايج حاصله از پروژه و محصول نهايي آن است. دارد
پروژه  اولين گام، مديريت صحيح مديران پروژه است و جهت نيل به اين هدف بنظر مي رسد ارزيابي ميزان موفقيت شغلي مديران پس

  :شاغل در سازمان جهت تصميم گيري هاي زير ضروري باشد
  . اطمينان از اينكه شخص مناسبي به سمت مدير پروژه گماشته شده است-1
  . مطلع شدن از نقاط ضعف مدير پروژه و نيازهاي اوليه آموزش و توسعه مهارتهاي شغلي وي-2
  . بهتر پروژه مساعدت كنند استفاده از مشاوران و همكاراني كه با وي جهت مديريت-3
  . جايگزيني وي با فردي كه صالحيت بيشتري براي اين قسمت دارد-4

   . تصميم گيري در زمينه ارتقا، افزايش حقوق و دستمزد و انتقال مدير پروژه-5
  :ابتدا از سه مفهوم موفقيت در محيط پروژه سخن مي گوييم

    فقيت مدير پروژهمو) 3  موفقيت مديريت پروژه)2  موفقيت پروژه) 1
كارآمد تا مدلي بسط دادن اين سه مفهوم كمك مي كند . آنگاه به بيان فصول مشترك و همچنين اختالفات مابين آنها مي پردازيم

  .ديرپروژه بدست آوريممجهت ارزيابي موفقيت و
  
 

   پروژه و موفقيت آن- 2
  

                                                           
1 Scope 
2 Interdisciplinary 
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اصطالح .  براي تحقيق يك تعهد و تقبل در ايجاد يك محصول يا ارائه خدمات مشخص مي باشدپروژه مجموعه تالش هاي موقتي 
اصطالح مشخص نيز به مفهوم اين است كه خدمات يا . موقتي بدين معني است كه پروژه ها در زمان معين شروع و خاتمه مي يابند

انجمن مديريت . (اجراي پروژه هاي ديگر متمايز مي باشندمحصول مورد نظر كامال تعريف شده و روشن بوده و از نتايج حاصل از 
  )15،ص1380پروژه

موفقيت پروژه هنگامي حاصل مي شود كه فعاليتهاي پروژه در زمان معين، با بودجه مشخص و با كيفيت مورد نظر انجام يافته و به 
اين سه بخش " ]11،ص1990 1ترنر[ ".ريسته مي شددر ديدگاه سنتي به حوزه كاري در سه بخش زمان، هزينه و كيفيت نگ". پايان رسند

  )1-2شكل  (]338،ص1999 2اتكينسن[ ".به مثلث آهنين معروف شده است
  )2-2شكل)(8،ص1990ترنر. (اما رويكرد جديد روي پنج اصل متمركز است

  
  
  
  
  
  
  

   مثلث آهنين- 1- 2شكل 
  
  
  
  
  
  
  
 

  پنج منظور پروژه ها- 2- 2شكل 
 

 وژه از ديدگاه اتكينسن مالك موفقيت پر- 3- 2شكل 
 

مديريت محدوده،سازمان، كيفيت، هزينه و :  منظور است5تعريف پروژه بر اين نكته تاكيد مي كند كه رسيدن به اهداف پروژه نيازمند 
.  مورد فوق اضافه كرد5اگر هر يك از اين موارد شامل اجزايي ريسك پذيري باشند، مديريت ريسك را نيز مي توان به . زمان

  )11،ص1993نرتر(
بعالوه از ديدگاهي ديگر، پيشنهاد مي شود كه مالك موفقيت پروژه از وضعيت مثلث آهنين، به يك مدل چهار وجهي تبديل گردد كه "

  )3-2شكل  (]341،ص1999اتكينسن [:"رئوس آن به قرار زير است
  سود ذينفعان) 4 سود سازمان) 3  سيستم اطالعات)2  مثلث آهنين)1

از پيش (ن، قضاوت استاندارد در مورد موفقيت پروژه اين است كه پروژه بايد به موقع، با بودجه و مشخصات معين طبق رسوم پيشي
اما اين اندازه گيري . به وفور در بسياري از تعاريف پروژه آمده است) زمان،هزينه،كيفيت(اين وضعيت سه قيدي . به اتمام برسد) تعيين شده

  :فهرست زير جهت قضاوت در مورد موفقيت پروژه پيشنهاد مي شود....  پروژه متمركز است موفقيت، صرفاً روي فعاليتهاي

                                                           
1 Turner,1990 
2 Atkinson,1999 
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  پروژه بايد به اهداف تجاري مورد نظر دست يابد  - 
  بايد ايجاد كننده سود مورد رضايت مالك باشد  - 
  بايد نيازهاي مالك، بهره بردار و ذينفعان را تامين كند  - 
  ات و تسهيالت را تامين كندبايد هدفِ توليد امكان  - 
  و با بودجه مورد نظر توليد شود    امكانات و تسهيالت بوجود آمده با مشخصات تعيين شده، به موقع   - 
        نيازهاي تيم پروژه و حاميان مالي را تامين كند  -  
  )76-77،ص1990ترنر(                  

  
  

  مديريت پروژه و موفقيت آن - 3
  

 مهارتها، ابزار و تكنيكهاي الزم در اداره جريان فعاليتها به منظور رفع نيازهاي پروژه از طريق تحقق  نش،مديريت پروژه بكارگيري دا
تيم پروژه عملكرد آنرا مديريت مي كند و اين عملكردها عمدتاً شامل موارد .  برنامه ريزي، اجرايي، كنترل و اختتامي است فرايندهاي آغازين،

  :زير است
   هزينه،ريسك و كيفيتمحدوده، زمان، ) 1
  ذينفعان، نيازها و توقعات مختلف آنها) 2
  )6،ص2000  1انجمن مديريت پروژه(نيازهاي تعيين شده پروژه ) 3

مديريت پروژه فرايندي است كه جريان دوره زندگي پروژه را از آسانترين ": از ديدگاهي ديگر، مديريت پروژه را چنين تعريف مي شود
فرايند مديريت پروژه را به شكلها و مراحل .  برنامه ريزي و هدايت مي كند ه، در راستاي دستيابي به اهداف پروژه،راه و با بهترين نتيج

 مديريت پروژه در [".اين فرايند بطور ساده از سه كار برنامه ريزي، اجرا و كنترل تشكيل شده است. گوناگون طبقه بندي و تعريف مي كنند
   ]33،ص1379دري پور  به نقل از نا2توسعه آسيا

   : گانه  زير است5موفقيت پروژه مستلزم موفقيت در روند اجراي فعاليتها و برآورده كردن نيازهاي پروژه در فرايند هاي 
  )24،ص1990ترنر( فرايند اختتام -5 فرايند كنترل  -4     فرايند اجرا  -3 فرايند برنامه ريزي   -2فرايند آغازين  -1

) يعني در طول چرخه حيات پروژه(وفق پروژه بستگي به موفقيت در مديريت عوامل باال در طي هر يك از فرايندها و بالطبع مديريت م
  .دارد

 عملكرد رهبري، برنامه ريزي، سازمان دهي، اجرا و 5، اجراي صحيح ]11همان،ص[از طرف ديگر با توجه به بعد عملكرد در پروژه 
  .هت رسيدن به موفقيت مديريت پروژه الزامي استكنترل، در خالل هر يك از فرايندها، ج

   :اصول مديريت پروژه صحيح به قرار زير است
    مديريت بايد با توجه به ساختار شكست تسهيالتي كه مورد نظر پروژه جهت ساخت است، انجام پذيرد)1
   تمركز روي نتايج و اهداف )2
كاركنان و ذينفعان، شرايط تكنولوژيكي پروژه، سيستمها و   ار، شرايط متعادل كردن نتايج پروژه با توجه به ساختار شكست ك )3

  سازمانهاي درگير در پروژه  همچنين 
  روابط كاري  سازماندهي قراردادها بوسيله تغيير نقشها، وظايف، مسووليتها و  )4
  )93همان،ص(گزارشگيري در پروژه  اتخاذ يك ساختار ساده و روشن جهت جمع آوري اطالعات و روند  )5
  
  

                                                           
1 Project Management Institute(PMI),2000 
2 Project  Management in Asia Development, 1979 
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  موفقيت  شغلي مدير پروژه و ارزيابي آن - 4
  

  مقدمه - 1- 4
  

 بين اين مفهـوم در      يحال اين سوال مطرح است كه چه نقاط اشترك و اختالف          . پيشتر، از موفقيت پروژه و مديريت پروژه صحبت كرديم        
مديريت پروژه يـك حركـت يكپارچـه اسـت و           .  نيست يمقابل مدير موفق پروژه وجود دارد؟ آنچه مربوط به مديرت پروژه است مفاهيم فرد             

از سرمايه گذاران،   .  شود و طبعاً عكس العمل هايي كه از ديگران بروز مي كند            ي كليه ذينفعان پروژه ساطع م     ف كه كه از طر    يشامل كنشهاي 
مـديريت  ...... . نكـار و مـشاور و        در داخل و خارج پروژه و دولت گرفته تا گروه بهره بردار، پيما             ي و غير رسم   ي رسم ي سازمانها ،يحاميان مال 

 ي گردد تا قادر بـه ارزيـاب       ياين موارد باعث م   .  نقش آفرين است   ي گرفته تا مرحله  بهره بردار      ي امكان سنج  عاتپروژه در كليه فازها، از مطال     
يات آن بطور مـستمر و تنهـا در    بسيار نادر است كه يك مدير پروژه در كل چرخه حيواقعه ا.  پروژه نباشيمييك مدير پروژه از طريق ارزياب   

 از طرف مديران ارشد،اختيارات الزم جهت مديريت فرايندها را داشته باشد تا ارزياب بتواند به خـود                ينهمچن. همين سمت شاغل به كار باشد     
از نقطـه  . و نـسبت دهـد   هـاي پـروژه را بـه ا       ي پروژه را به سمت او نشانه رود و يا اينكه پيروز           ياين اجازه را بدهد كه نوك پيكان شكستها       

ايـن  .   بـه وجـود آمـده       1 است كه بر اساس سـاختار شكـست سـازمان          ي شركت و سازمان   چندين هر پروژه اكثرا به عهده       ي ديگر اجرا  ينظر
 درگير در پروژه در چرخـه       ياز طرف ديگر شركتها   .  از چند مدير پروژه سود جويند      يسازمانها ممكن است به نوبه خود در سطوح مختلف كار         

بعالوه هـر يـك از ايـن        .  هايشان به عملكرد ساير شركتها اثر مي كند        ييات پروژه بشدت برهم تاثيرگذارند و خواه ناخواه شكستها و پيروز          ح
شركتها در پروژه، زماني محدود به فعاليت مي پردازند و اكثراً در كل چرخه حيات پروژه حضور ندارند پس نتيجتاً وامدار جرياناتي در گذشـته                         

در ايـن   .  مي گردد، در حاليكه كه در آنها نقـشي نداشـته انـد             ردشانه قرار مي گيرند كه خواه ناخواه باعث بهبود يا كاهش كيفيت عملك            پروژ
 كرد كه موفقيت و شكست هر بخش از پروژه را بتـوان ميـان آن چنـد شـركت       ي از كار را چنان ارزياب     ي توان بخش  ي  نم  يوضعيت، به سادگ  

مـوارد بـاال در مـورد    .  غيـر قابـل انكـار اسـت    ا، در وضعيت پروژه هـ يبعالوه تاثيرات عوامل برون سازمان .  كرد يذار و ارزش گ   يتقسيم بند 
 و اقتـصاد بيمـار، فرهنـگ جامعـه، وضـعيت      ي عدم حضور در بـازار جهـان  ،ي در حال توسعه بدليل داشتن ضعف و مشكالت سياس    يكشورها

 بايد گفت كه قادر به      الصهبطور خ .  كند ي پيدا م  ينمود بيشتر ...   و   ي متخصص،  فساد ادار    يو كمبود نير  ،ي مردم، فساد ادار   ينابسامان روان 
همچنين نمي توانيم بطور صحيح مدت زمان حضور يك مدير پروژه را جهـت بررسـي                . تفكيك كردن پروژه ها از محيط پيرامونشان نيستيم       

 مسووليتي و چهارچوب فعاليتهاي يك شـركت و سـازمان خـاص درگيـر در                بعالوه، حيطه . عملكردش از كل چرخه حيات پروژه انتزاع كنيم       
به نظر نگارنده با داليـل ذكـر شـده، هرگـز            .  جهت بررسي عملكرد مدير پروژهء آن را نيز نمي توانيم از كل فعاليتهاي پروژه جدا كنيم                پروژه

 رسـد   ي بـه نظـر مـ      يحتـ . ملكرد مدير پروژه بدست آورد     در رابطه با ع    ي نسب ي جهت سنجش حت   ي توان از ميزان موفقيت پروژه، معيار      ينم
بعـالوه  .  از ايـن سـنجش اسـتفاده كنـيم         ي مدير پروژه نسبت به مفاهيم دانش مديريت پروژه براي گوشـه ا            ي ميزان آگاه  شنتوانيم از سنج  

 و بدون غـرق شـدن در مباحـث تئوريـك          استفاده از عوامل موفقيت فرايند مديريت پروژه در مورد ارزيابي موفقيت مدير پروژه بايد با احتياط               
  موفقيت مدير پروژه چگونه بايد باشد؟ي ارزيابوندپس با اين اوصاف ر. انجام شود

 در اختيار  افراد درگير در پروژه ها قـرار    هايي  دست يابيم تا آنها را در قالب پرسشنامه        ي ا ي داريم به خصوصيات كليد    يسعدر اين مقاله،  
همچنين از آنچه در قسمت قبلـي در        .  صحيح انجام دهيم   ي المقدور يك ارزياب   ينها در مورد موفقيت مدير پروژه حت       از آ  ي و با نظر سنج    دهدا

مورد موفقيت مديريت پروژه به آن اشاره شد، فاكتورهايي انتخاب شده است كه جهت ارزيابي موفقيت مدير پـروژه اسـتفاده مـي شـود و در                           
  . خواهيم كرداشارهادامه به آنها 

  
  

                                                           
1 Organization Breakdown Structure (OBS) 
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  ارزيابي موفقيت شغلي - 2- 4

   
در بسياري از مطالعاتي كه در جهت تعيين اعتبار ". از ارزيابي جامع عملكرد شغلي كاركنان جهت ارزيابي موفقيت شغلي استفاده مي شود   

آوري اسـت كـه     الزم بـه يـاد    . معيار انجام گرفته، سنجش معيار يا مالك بر پايه نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد شغلي به دست آمـده اسـت                    
مالك يا معيار، همان اندازه هاي مربوط به عملكرد شغلي كاركنان يا همان چيزي است كه با استفاده از روشهاي گوناگون ارزيابي عملكـرد                         

نـه  وقتي روانشناس كاركنان تصميم مي گيرد اعتبار يك آزمون جديـد را در زمي             . شغلي افراد، در پي روشن ساختن يا اندازه گيري آن هستيم          
 كـه معمـوال از   -ميزان پيش بيني آن بسنجد، همبستگي بين نمره هاي حاصل از اجراي آزمون را با اندازه هاي مربوط به معيار يـا مـالك        

ارزش هر نوع طرح يا ابزار مربوط به انتخاب كاركنان فقط           .  مي سنجد  -بايگاني مربوط به ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان استخراج مي شود           
بنابراين، نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد بايد بـا موفقيـت           . يزان است كه معيار مورد نظر بتواند قدرت پيش بيني دقيقتري داشته باشد            تا آن م  

با توجه به اين موارد سعي مي كنيم ابتدا روشهاي مختلف ارزيابي جامع عملكرد               ]84،ص1382ساعتچي[.شغلي افراد، همبستگي داشته باشد    
  . و سپس بهترين آنها را براي سنجش موفقيت شغلي مدير پروژه بكار بريمشغلي را مطالعه

  روشهاي ارزيابي عملكرد شغلي
 سازماني با طراحي و به كارگيري روشهاي ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان، نقش مهمـي را در افـزايش بهـره وري                    -روانشناسان صنعتي 
راي ارزيابي عملكرد شغلي كاركنان مورد استفاده قرار گرفته و هدف از به كارگيري ايـن          تاكنون روشهاي گوناگوني ب   . سازمانها به عهده دارند   

مقياسـهاي  : مهمترين نظامهاي به كارگرفته شده در ارزيابي عملكرد شغلي عبارتند از     . روشها نيز سنجش دقيق نحوه عملكرد افراد بوده است        
  ) 87همان،ص . (3مقياسها و فهرستهاي رفتاري ، و نيز 2، روشهاي مقايسه كاركنان1درجه بندي نگاره اي

در سـالهاي اخيـر، يكـي از داليـل عمـده            ". در ارزيابي موفقيت شغلي مديران پروژه از مقياسها و فهرستهاي رفتاري سـود مـي جـوئيم                
در ايـن  .  رفتاري بوده اسـت پيشرفتهايي كه در بهره گيري از شيوه هاي ارزيابي عملكرد شغلي انجام گرفته، استفاده از مقياسها و فهرستهاي            

مفهوم رفتار كمتر از عوامل ديگر ابهام دارد و انـدازه گيـري آن نيـز بـا سـهولت                    .  است "رفتار"مقياسها و فهرستها، اصطالح كليدي، همان       
ر باشـد، امكـان     هرچه توافق رتبه بندي كنندگان نسبت به معني عملكردي كه مورد ارزيابي قرار گرفته است، بيـشت                . بيشتري انجام مي گيرد   

همه روشهايي كه جز مقياسها و فهرستهاي رفتاري هستند، به طور مـستقيم يـا غيـر                 . اينكه ارزيابي دقيقتر انجام گيرد، افزايش خواهد يافت       
  ]94 همان،ص[".مستقيم ريشه در روش رويدادهاي شاخص دارند

  :مسووليتهاي مديران پروژه
بدين معني كه محدوده وظايف مورد نيـاز جهـت انجـام            . پروژه به نتايج مورد نظر است     مسووليت مدير پروژه مديريت كار جهت رسيدن        

  به بخشهاي مختلـف پـروژه تخـصيص داده شـده، سـازماندهي گرديـده، بـا                   4امور برنامه ريزي شود و سپس اين وظايف كه بوسيله نقشها          
  :جهت اجراي موثر پروژه مديران بايد.... رل شود تخصيص وظايف به منابع كار اجرا شود و با نظارت بر فرايند هاي كاري كنت

  به آن متعهدند مطمئن باشند كه همه افراد درگير در پروژه اهداف را درك كرده و   -
  است    براي همه قابل فهم 5مطمئن باشند كه قواعد و مستندات پروژه  -
  )70،ص1990ترنر(نند ايجاد ك بوسيله گفتگو با افراد، بين پروژه و عملكردهاي آن ، هماهنگي   -

  :6رويدادهاي شاخص
در اين روش، كه اولـين بـار   . منظور از رويدادهاي شاخص، همان رفتارهايي هستند كه منجر به عملكرد شغلي خوب يا ضعيف مي شوند    

ازند كه به ميـزان     معرفي شده است، سرپرستان به ثبت آن دسته از رفتارهاي كاركنان تحت نظارت خود مي پرد               ) 1954 (7به وسيله فالناگال  
                                                           

1 Graphic Rating Scales 
2 Employee–Comparison Methods 
3 Behavioral Checklists & Scales 
4 Roles 
5 Project’s System and Documents 
6 Critical – Incidents 
7 J.C.Flanagan ،1954 
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سرپرستان يا در هنگام وقوع اين رفتارها در حين كار به ثبت آن مي پردازند يا بعدا ايـن رفتارهـا را      . زياد در عملكرد شغلي آنان اثر مي گذارد       
 توانـايي   "،  "دانش شغلي "رويدادهاي شاخص، معموال شامل جنبه هاي مختلف عملكرد شغلي، يعني،           . به ياد مي آورند و يادداشت مي كنند       

) خوب يا بـد   (محصول نهايي فهرستي كه به اين وسيله تهيه گرديده، مجموعه رفتارهايي            .  و نظاير آن مي شود       "رهبري" ،   "تصميم گيري 
  )94،ص1382ساعتچي. (است كه موجب عملكرد شغلي اثر بخش يا غير اثر بخش مي شود

 مختلف در مديريت پروژه و مديريت عمومي يك فهرست رفتاري مـدير پـروژه               در ارزيابي موفقيت شغلي مديران پروژه با توجه به منابع         
موفق تنظيم شده و بر اساس آن از طريق پرسشنامه هايي كه به دست اندركاران و ذينفعان پروژه داده مي شود، به ارزيابي موفقيـت شـغلي                           

  .هر مدير پروژه مي پردازيم
  
  

  ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه - 3- 4
  
ن گام جهت ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه، تعريف رويدادهاي شاخص اين شغل است براي رسيدن به مـدل ارزيـابي واحـد، بـه                      اولي

اين رويدادهاي شاخص را از ميان منابع مختلف علـم مـديريت پـروژه و مـديريت            . سراغ رويدادهاي شاخص عمومي مديران پروژه مي رويم       
  .ايمعمومي استخراج و گروهبندي كرده 

  
   باور و اعتقاد مدير پروژه به مفاهيم اساسي مديريت پروژه-گروه اول رويدادهاي شاخص 

 ايـن علـم در      ي چه اندازه از دانش، مهـارت، ابـزار و تكنيكهـا           ي اين مطلب است كه و     ياولين نكته قابل ذكر در مورد مدير موفق ارزياب        
  د؟ جوييحرفه خود و جهت رسيدن به تحقق اهداف پروژه سود م

از لحـاظ   ( در مـورد دانـش مـديريت پـروژه           ي اطالعات و  ي از آن حذر كرد، همانا ارزياب      ي كه به نظر نگارنده بايد در روند ارزياب        ي ا نكته
 پرسيده شد و مدير پروژ  قادر بـه دادن           ي مديريت پروژه كدامند؟ از و     ي ترين سوالها مانند اينكه فرايندها     ي اگر مثال كل   ييعن. است) تئوريك

 تـوان تـصور     ي نم يعكس اين مطلب هم صادق است، يعن      .  تواند باعث ضعيف ارزيابي كردن او گردد       ي نبود، اين مطلب ابداً نم     حيحخ ص پاس
 كتاب ترنر  و يا انجمن مديريت پروژه  كه كتب پايه اي اين علم هستند را حفظ كند و اين باعث شود امتياز ارزيابي بـاالتري                            يكرد كه فرد  

طريـق   (ي باشد،اكتساب ي حال ذات  - قرار گيرد آن است كه منطق و روح مديريت پروژه              يآنچه بايد مورد ارزياب   . كسب كند  يدر موفقيت شغل  
اين مسئله ما را به سمتي سوق مي دهد كـه  .  و پندار و گفتار و كردارش نمود يافته استي  تا چه حد در شخصيت و     -و يا اكادميك    ) تجربه

 ميزان اعتقاد مدير به يكسري عوامل موفقيت در مديريت پروژه، جهت ارزيابي موفقيت وي استفاده                عان،ازينفسعي كنيم از طريق پرسش از ذ      
  .اين عوامل به قرار زير است. كنيم

        : ديدگاه مدير پروژه نسبت بهنوع
   پروژه و مديريت آن 1 درك محدوده-1

طمينان داشته باشيم كارها جهت رسـيدن بـه اهـداف، كـامالً بـه                مديريت محدوده اين است كه پروژه بگونه اي تعريف شود كه ا            هدف
  :سه عنصر كليدي محدوده پروژه به قرار زير است. اندازه الزم انجام شود و نه بيشتر از حد لزوم

  كار به ميزان مناسب و كافي انجام شود) لفا  
  كارهاي غير ضروري انجام نشود    )ب    
              برآورده كند كار اهداف تجاري مورد نظر را )پ    
  )101،ص1990ترنر(          

 21999كـالرك .(  اهداف و محدوده  واضح، اصول و راهنماي تالشهاي تـيم پـروژه انـد و تعيـين كننـده موفقيـت و شكـست پـروژه                            -
  )140،ص

                                                           
1 Scope 
2 Clark,1999 
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  توجه به هزينه پروژه و مديريت آن  -2
و شـامل   ... ز اينكه پروژه با بودجه مصوب پايان يابد، است           هزينه در پروژه شامل فرايندهاي مورد نيازي جهت حصول اطمينان ا           مديرت

  )83،ص2000انجمن مديريت پروژه(برنامه ريزي منابع، تخمين هزينه، بودجه بندي و كنترل هزينه 
ه مهندسين آخـرين افـرادي هـستند كـ    .   اولين منشاء مشكالت و دردسرها از برنامه زمانبندي و يا منحني هزينه پروژه ناشي مي شود -

  )5،ص1996 1مادِن. (مهندسين، خوشبين زاده شده اند. متوجه مي شوند به دردسر افتاده اند
   توجه به زمان در پروژه و مديريت آن -3

و ...  زمان در پروژه شامل فرايندهاي مورد نيازي جهت حصول اطمينان از اينكه پروژه در موعد خـود تكميـل مـي شـود، اسـت                     مديرت
  )65،ص2000انجمن مديريت پروژه( توالي و زمان تخميني اتمام آنها، تهيه برنامه زمانبندي و كنترل آن است شامل تعريف فعاليتها،

بـازنگري  . برنامه ريزي اوليه در پروژه حياتي ترين نقش را ايفا  مي كنـد             . خيلي سريع رشد مي كنند    ) به سان دانه حبوبات   (  مشكالت    -
 پـروژه نـشان مـي دهـد كـه فاجعـه هـاي رخ داده از مـشكالت آغـازين منـتج شـده انـد                 در اكثر پروژه هاي شكست خـورده و مـشكالت         

  )5،ص1996مادِن(
   توجه به كيفيت در  پروژه و مديريت آن -4

مشخصات واضح محصول، استفاده از اسـتانداردهاي تعيـين         :  اطمينان از كيفيت محصول بايد به يكسري موارد توجه داشته باشيم           جهت
  )166،ص1990ترنر(، بازنگري طرح بصورت عادالنه و بيطرف، تغيير در بازرسي 2 منابع داراي شرايط الزمشده، تجارب گذشته،

   توجه به ذينفعان و مديريت آنها -5
از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در پـروژه بـصورت مـادي يـا       ذينفعان پروژه به اين دليل ضروري است كه پروژه، در حيطه اي     مديريت

بنابراين افراد تيم پروژه، پيمانكاران جزء، تدارك كنندگان كاال و مشتريان پروژه همواره بـه ذينفعـان                 . ، قلمداد مي شوند   معنوي سهيم هستند  
. جهت مديريت پروژه ،در روند تصميم گيري بايد با روشهاي منطقي، تاثيرات پروژه روي همه اين افراد درنظـر گرفتـه شـود                      . وابستگي دارند 

  )36 ،ص31986كِلِلَند(
  )7،ص1996مادِن. (  زمانيكه مشخصات كار را مي خواهيد تغيير دهيد، به ياد آوريد كه مشتريان چه افرادي هستند و اهدافشان چيست-
اطمينان داشته باشيد كه اينكار چاپلوسي نيست و در نهايت محصول           .   مهمترين وظيفه مدير پروژه، راضي نگاه داشتن مشتريان است          -

  )5همان،ص(متصور و با كيفيت مناسب، شما را خرسند خواهد كرد به موقع، با هزينه 
  ) هرمي، ماتريسي، خطي( چگونگي وضعيت ساختار شكست مسووليتهاي پروژه -6

به داليل زيادي از جمله شرايط رواني و انگيزشـي كاركنـان، در     .  مديريت هر روز به سمت ساختارهاي مسطح تر پيش مي رود           روشهاي
  . اختارهاي سلسته مراتبي هرمي و سياستهاي مديريتي آمرانه، پروژه را با شكست مواجه مي سازداكثر موارد وجود س

 وجود ساختار شكست مسووليتهاي هرمي خصوصاً با قاعده كوچك يكي از عواملي است كه به عدم موفقيت مدير پـروژه منجـر مـي                         -
  . شود

   ميزان تمركز  مدير پروژه روي نتايج و اهداف پروژه -7
  . در مديريت پروژه و چه در مديريت عمومي صراحتاً عنوان مي شود كه يكي از مهمترين وظايف مدير و يا رهبر، تمركز برنتايج استهچ
 و بسته هاي كاري، باعث تقسيم كار، تقسيم وظايف، نظارت روي اهداف، تعريف مـشكالت و تعيـين                   4  شكست پروژه به زير سطحها      -

  )140،ص1999كالرك. (راه حلها مي شود
مـدير  .   مدير پروژه ممكن است نداند كه برخي كارها چگونه انجام مي شود اما او بايد بداند از آن عملكرد، چـه نتـايجي مـي خواهـد                            -

و ( يك رهبر كور دچـار يـك سـيكل دائمـي          . پروژه بهتر است از انتظارات و خواسته هاي خود از كارهايي كه از آن اطالع ندارد، مطلع گردد                 
  )1،ص1996مادِن. ( مي شود)معيوب
  )93،ص1990ترنر( وضعيت گزارش گيري هاي مدير از فعاليتها -8

                                                           
1 Madden,1996 
2 Qualified Resources 
3 Cleland,1986 
4 Bit Sized Chunks 



 

 / March  5 - 6 2006  1384  اسفند ماه14-15 
www.iipmc.com 

پيشنهاد نمي . نقاط ضعف را آشكار نگاه داريد    . اين اعتبار كاري و منش شما را نشان مي دهد         .   هيچ چيز را از بازنگري ها پنهان نكنيد         -
  )3،ص1996مادِن. (نيدكنيم  بابت كاري عذر خواهي كنيد، فقط حقايق را بيان ك

اكثر مديران كل فعاليت هاي پروژه را نمـي شناسـند و نيازمنـد گزارشـاتي     . (   حجم گزارشات بايد با ميزان فهم مديران متناسب باشد     -
 آنـرا  اطالعات را ساده و واضـح نگهداريـد و  . الزم است كه گزارشات در سطح ميانگين اطالعات كليه مديران تدوين شود   ). جزئي تر هستند    
  )همان. ( نكنيدباهوشمختص به افراد 

  )همان. (اعتماد مي كنند، با شكست مواجه مي شوند) بجاي توجه به واقعيات عيني(  مديراني كه به گزارشات مكتوب -
. ودبه سمت برنامه اش پـيش نمـي ر        % 100هيچ پروژه اي    .   نيازها و احتياجات پروژه ممكن است در طول چرخه حيات آن تغيير كند              -

جهت تعيـين و اطمينـان از       . پرسنل نياز دارند در بطن اين تغييرات باشند و از آنها آگاه شوند تا آمادگي جهت پذيرش تغييرات را داشته باشند                    
ـ             . اتمام موفقيت آميز پروژه، برنامه پروژه  نيازمند آنست كه بطور منظم به روز شود               ه روز  اما اگر برنامه خيلي به جزئيات رفتـه باشـد، عمـل ب

. برنامه كاري را بطور ساده حفظ كنيد و به آن، سطوح جزئيات مناسـبي دهيـد تـا بـروز رسـاني آن مـشكل نباشـد        . رساني بسيار زمانبر است   
  )141 ،ص1999كالرك(

د مطلع هزار فعاليت در پروژه اتفاق مي افتد كه مدير ارشد تنها نيازمن     .   روي مختصر كردن گزارشات زحمت بسياري كشيده شده است          -
. از مختصر سازي براي ارائه گزارش استفاده كنيد، مگر اينكه اين اختصار باعث مغشوش شدن اهـداف كـار شـود                    . شدن از صد تاي آنهاست    

  )4،ص1996مادِن(
پس داده هاي تكنيكي    .   بازنگري هايي كه توسط سيستم هاي بيرون پروژه انجام مي شود، در بدترين زمانهاي ممكن اجرا مي گردد                   -

  )همان. (نداشتن اطالعات به روز باعث اخراج شما خواهد شد. و تجاري را آنچنان به روز كنيد كه بتوانيد به سرعت به پرسشها پاسخ دهيد
  )93،ص1990ترنر( نوع سازماندهي قراردادها -9
وع دارد را بهتر مد نظر قرار داده باشد،          چه قراردادها در پروژه با دقت بيشتر و شفافتر نوشته شود و شرايطي را كه در آينده احتمال وق                   هر

  .فرايند هاي پروژه سريعتر و صحيح تر به وقوع مي پيوندند
  

  1  مهارتهاي كليدي مديريت عمومي– دوم رويدادهاي شاخص گروه
 را صـحيح  ماننـد گذشـته، مـدير پـروژه بايـد پرسـنل      . تنها ابزارهاست كه تغيير يافته است     .  مديريت هنوز هم مشابه گذشته است      اصول

  )21،ص2000انجمن مديريت پروژه  (. انتخاب كرده تا وظايفي را انجام دهند و همچنين بايد روش انجام دادن وظايف را مشخص كند
  :     شاملي مديريت عمومي كليديمهارتها

  توليد و توزيع  ، ) R&D( خريد و فروش، طرح و توسعه ،ي و حسابداري مالي مهارتها-1
  ي و عملياتي استراتژيك، تاكتيكي هايه ريز برنامي مهارتها-2
  ي پاداش و ارتقاء شغلي نظامها،ي سوددهيپرسنل، روشها   اداره ،ي رفتار سازمان،ي سازماني اطالعات در مورد ساختارها-3
  رضات و مديريت مناقشات و تعاي كارينظارت، ايجاد گروهها   مسووليتها، ي مديريت روابط كاري از طريق انگيزش، واگذار- 4
   از طريق مديريت زمان و مديريت بحراني مديريت فرد-5

 ي مديران پروژه ضـرور    ي كامل از آنها برا    يو آگاه    مهارت مدير پروژه بوده ي اصلي پايه ها،ي مديريت عموممهارتهاي  
  )همان. (است

  
    مهارتهاي شخصيتي مدير تاثير گذار– سوم رويدادهاي شاخص گروه

   2 رهبري-1
بنحوي كه وجـود نقـص   . ي و مديريت را از يكديگر متمايز دانسته و نياز توامان به هر دو آنها را مورد تاكيد قرار داده است   رهبر  3كوتر"

رهبري را اينگونـه مـي تـوان تعريـف          " ]47،ص1380انجمن مديريت پروژه  [ ".در نتايج اجرايي را منتج از وجود يكي بدون ديگري مي داند           
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 رهبري گفته مي شود و الزمه اعمال رهبري، اثرگذاري بر            بر ديگران براي دستيابي به هدفهاي از قبل تعيين شده،         به فرآيند اثر گذاري     : كرد
 ".، بـه نتيجـه دلخـواه برسـد          ) در يك موقعيـت خـاص     (فعاليتهاي يك فرد يا يك گروه است تا تالشهاي آنان براي دستيابي به يك هدف                

  : ي صفات شخصيتي و عملكردي يك رهبر اثربخش مي كنيمدر اينجا مروري به برخ]49،ص1382ساعتچي[
      انگيزه قدرت-  

  :     قدرت به مدير سه ويژگي مي دهدانگيزه
     اعمال قدرت با عزم و جديت )1
   رفتار و شيوه تفكر ديگران     تفكر ژرف در زمينه تغيير)2
  .كوششي جهت ارتقا و حفظ منزلت اجتماعي خود  )3
  : انگيزه پيشرفت   -
رهبـر پيـشرو بـه    . يكي از نشانه هاي انگيزه پيشرفت، احساس رضايت از اتمام كار است         .  ويژگيهاي برجسته رهبران ، جاه طلبي است       از

  .معتقد است) بهبود مستمر(مديريت كايزن 
  :    توانايي شناختي -
برنامه    رهبراني كه هوش و كفايت آنان كمتر است،            گفته  مي شود كه رهبران باهوش و باكفايت، در مقايسه با             1 نظريه منبع شناختي   در

هاي اثر بخشتري را تهيه مي كنند، تصميمات آنان موثرتر است و از راهبردهاي علمـي كـاراتري سـود  مـي برنـد و توانـايي آنـان در حـل                  
  . مشكالت ، باالست

  :   اعتماد به نفس-
  .عد، اين اطمينان و اعتماد را به افراد تحت نظارت خود نيز القا مي كند است و در درجه ب) متكي به خود( اثر بخش قائم به ذات رهبر
  :  شامل موارد زير استيرهبر

  . دهندي كه ما را به سمت اهداف سوق مي هاييتعيين جهت استراتژ  -1
   متوليان و مجريانيهمسو ساز  -2
  ارتباط دادن افراد با چشم اندازهاي كار  به كمك گفتگو و واژه ها  -3
  )24،ص2000انجمن مديريت پروژه (ايجاد انگيزه در كاركنان  -4
  مديري كه بطور مستقيم سعي در ايفاي نقش مهندسي و يا نقش مالي در پروژه خويش مي كند، بسان فـردي اسـت كـه سـعي دارد      -

  )4،ص1996مادِن(روي خودش عمل قلب باز انجام دهد 
گاهي نيز كارها خود به خـود درسـت از آب در مـي    . ي آينده آموخته مي شوند  كارهايي كه شكست مي خورند، دروسي هستند كه برا     -

  )8همان،ص. (آيند، اينها هم بايد آموخته شوند
پـس سـعي كنيـد يـك برنامـه      . شكست، اشتباهي است كه نمي توان آنرا جبران  كـرد          .    اشتباهات قابل قبول است اما شكستها خير         -

  )همان. (و روشهاي جانشين براي فعاليتهاي با ريسك باال در آن ايجاد كنيدطرح ريزي كنيد ) خطا(احتمال پيشامد 
  : خواهد بود اگر در اين قسمت به قوانين مرفي نگاهي بيفكنيممفيد

  . هيچ كاري به آن آساني كه فكر مي كنيد، نيست-1  
  . هر كاري بيش از آنچه فكر مي كنيد، طول خواهد كشيد-2  
آن خطا يا اشتباه اتفاق خواهـد       پيش بيني شود، به احتمال زياد       اه رين احتمال بروز يك خطا يا اشتب اگر در انجام كاري كمت-3  
  )173،ص1379نادري پور. (افتاد  

. مدير پروژه بايد زماني داشته باشد تا بتواند نتايج عملكردهـاي قبلـي خـود را مـرور كنـد                   .   سريع دويدن هميشه مثبت واقع نمي شود        -
  )1،ص1996مادِن(

 باشـد كـه توانمنـدي اش در         "خود محور "  مدير پروژه بويژه وقتي پرسنل وي يادآور مي شوند كه در حال اشتباه است، نبايد آنچنان                   -
  )2همان،ص. (او بايد وقتي افراد، وي را متوجه تصميم غلط اش مي كنند، نگرش خويش را ترقي دهد. تغيير موقعيت ازبين برود

هـدفهاي مـبهم و نـامعلوم    . ان را اداره كنيد و در مورد معيارهاي قابل سنجش با هم توافـق كنيـد    طبق هدفهاي مشخص شده سازم   -
                                                           

1 Cognitive  Resource  Theory 
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  )21،ص1378كولمان،باري)). (همگي كاري كنيم كه امسال سود خوبي كسب كنيم ((مثل . تعيين نكنيد
. شـيوه هـاي برخـورد انتقـال پذيرنـد         . رفت  مهارت و دانش را مي توان تعليم داد، ولي رفتار را فقط با داشتن سرمشق مي توان فرا گ                    -

. كاركنان شما فقط وقتي مشتاق، وفادار، سودمند، وقت شناس، و وظيفـه شـناس خواهنـد بـود كـه شـما الگـوي خـوبي بـراي آنهـا باشـيد                               
  )96همان،ص(

 فروشگاه سازمان، چه بيـرون  چه در دفتر، در انبار، در طبقه(   تعليمي كه شما در ضمن كار به افراد  مي دهيد، مهمترين آموزش است           -
در ضمن اين كار، نقش شما را به عنوان رهبر گروه تحكيم مي كند و معيارهاي بااليي را كه مد نظر داريـد نـشان             ). از ساختمان در محوطه     

  )98مان،صه. (مي دهد
  
   1  ارتباطات-2

مديران پروژه بايد سفيراني باشـند كـه        . عامل گرفته تا سرايدار   از مدير   .  بايد قادر باشند با كليه سطوح سازمان ارتباط برقرار كنند          مديران
مديران پروژه بايد بتوانند جهت حصول همكـاري بـا همتايـان            . پروژه را به مديران ارشد سازمان مي فروشند تا پشتيباني آنها را بدست آورند             

با سرايدار پروژه نيز گفتگو كنند چـرا    . روژه آگاهي و انگيزه دهند    آنها بايد به تيم پ    .  مديران عملياتي و تدارك كنندگان منابع گفتگو كنند        ود،خ
  ) 429،ص1990ترنر) (به پيش مي رود. (كه او اغلب بهتر از هر شخص ديگري مي داند كه چطور پروژه در حال تكميل است

  :ارتباطات ابعاد گوناگون دارد. اطالعات شفاف و كامل. ارتباطات، تبادل اطالعات استي اصلموضوع
  ي و گفتاري شنيدار،ي و شفاهينوشتار  -1
  ... )با افراد بيروني مانند رسانه ها، مصرف كنندگان و  (ي يا خارجيداخل پروژه ا  -2
  ي و غير رسميرسم  -3
  )24،ص2000انجمن مديريت پروژه  (ي و افقيارتباطات در ساختارهاي عمود  -4
يك داليل اين است كه ارتباطات، باعث مطرح شدن . يريت پروژه، وجود دارد   داليل زيادي جهت الزام ارتباطات باري موفقيت در مد         -

  )140،ص1999كالرك. (ايده هاي تازه مي شود و پذيرش ايده مناسب و تازه، موفقيت پروژه را باال مي برد
انستن اين مطلب هستند كه مدير      افراد عالقمند به د   .    مدير پروژه بايد حداقل يكبار هر فردي را كه در پروژه موثر است، مالقات كند                 -

پروژه به كار و عملكرد آنها عالقمند است و بهترين گواه و نشانه براي آنها ، در درجه اول بازديد مدير پروژه است و پس از آن، پرسـش وي                              
  )1،ص1996مادِن. ( كارهاي پرسنل استهدربار

مدير پروژه موظف است كه كاركنان را از آنچه      . ر سريع هستند     تالشهاي هماهنگ نيازمند ارتباطات صحيح و سيستمهاي اعالن خط           -
بـا  . در آينده اتفاق مي افتد، آگاه كند و بايد اولين كسي باشد كه با آنها در مورد شايعات مطرح شده و تغييرات در برنامـه صـحبت مـي كنـد                              

  )2همان،ص. (زئي كوچك از اجراي يك فعاليت هستندحتي اگر آنها ج.  از آنكه كار به مشكل نهايي برسد، مشورت كرديشهمكاران بايد پ
مناسبترين روش براي ادراك در مورد مشكالت تكنيكي و همچنين شـغلي افـراد، گفتگـو بـا     .   گفتگو، كاري پست و بي ارزش نيست      -

  )2همان،ص. (فقدان گفتگو در سطوح صحيح آن، براي پروژه مرگ آور است. افراد صحيح است
ميشه سعي كند با تامين كنندگان كاالي در سطوح پائينتر درون پروژه هم به گفتگو بپردازد تا آْنها نيازهاي واقعـي                       مدير پروژه بايد ه     -

  )5همان،ص. (كار را درك كنند
علم مديريت آشـكار مـي سـازد    . ( جلسات شلوغتر صرفا براي انتقال اطالعات صورت گيرد      .  نفر برگزار شود   6  جلسات كاري با حدود       -

  )3همان،ص.) ( نفر، اتالف وقت است12اري جلسه با بيش از كه برگز
وقتي  كه بازخورد مشتريان يا مدير خود را به آنها منعكس مي كنيد، آنها ارزش                .   كمك كنيد كه افراد اهميت شغل خود را درك كنند           -

  )20،ص1378كولمان،باري. (كار خود را مي فهمند
بـه  . اگر اطالعات را در اختيار آنها بگذاريد، باعـث جلـب احتـرام و اعتمـاد آنهـا مـي شـويد                     .   هيچ چيز را از كارمندانتان مخفي نكنيد        -

  )23همان،ص(در كنار شما كار مي كنند اطالعات را نگوييد؟ ... سهامداران آمار و ارقام را مي گوييد، پس چرا به افرادتان كه تمام روز 
اگر الزم بود در جلوي آيينه با تمرين عبارات و كلماتي كه تلفظ آنهـا مـشكل    . د  صداي خود را ضبط كنيد و منتقدانه به آن گوش كني            -

  )148همان،ص. (است، تلفظ و طرز بيان خود را بهبود بخشيد
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  سعي كنيد با نگاه ارتباط برقرار كنيد، اما به افراد خيره نشويد، تحقيقات نشان مي دهد كه در مكالمه، اغلب آن فردي كـه از توانـايي                             -
ز وجود بيشتري برخوردار است اول تماس چشمي خود را قطع نمي كند، بلكه بعد از دو سه ثانيه و آن گاه آرام آرام اين كار را مي كند نـه                   ابرا
. وقتي رودررو با كسي صحبت مي كنيد سعي نكنيد در آن واحد به هر دو چشم او نگاه كنيد، چون چشمانتان چپ بـه نظـر مـي آيـد                    . كبارهي

  )149همان،ص. (چشم و بعد به چشم ديگر نگاه كنيدابتدا به يك 
  )همان. (چون حاكي از عدم اعتماد به نفس است.   خيلي سريع صحبت نكنيد-

  
  13،ص)xxxx (1كاتر: ماخذ شكست در ارتباطات،- 1- 4شكل 

   2 مذاكره-3
 حكميت و   ،ي گر يميانج.افق مشخص است   به يك تو   ي با ديگران بمنظور كسب نتيجه و دستياب       ي بر اصل مشاوره و رايزن     ي مبتن مذاكره

  : كند، من جملهي را تامين ميمذاكره اهداف زياد.  از اشكال مذاكره استي نيز برخيداور
   هزينه و محدوده كار،ياهداف زمانبند  -1
   هزينه و محدوده كار،يتغييرات زمانبند  -2
  شرايط و دوره قراردادها  -3
  اختيارات و مسووليتها  -4
  )25،ص2000ن مديريت پروژه انجم(منابع   -5

مانند ساير قراردادها مي بايد بين اين دو ديـدگاه تـصميم گيرنـده، مـذاكره                .  آن 3 قراردادي است مابين مدير پروژه و حاميان مالي        پروژه،
به اين دليل مدير پروژه روي توانايي مذاكره تكيه مي كند كه بسان يك مدير عملياتي قدرت دستوري مستقيمي بـر روي منـابع                        . انجام شود 

. مكـاري سـاير افـراد درگيـر در پـروژه را بدسـت آورده و آنـرا حفـظ كنـد                     وي بايد با توانايي مذاكره و ترغيب، تعهـد و ه          . اجراي كار، ندارد  
  ) 430،ص1990ترنر(

  
  )يرهياب (4 حل مشكل-4

 و يا در    ي مديريت ،يمشكالت ممكن است تكنيك   .   از مشكالت و ارائه تصميمات در مورد برخورد با آنهاست          ي شامل تعريف تركيب   يرهياب
 انتخاب يك   ي برا 5ي قابل اجرا است و سپس تصميم گير       ي  شامل آناليز مشكل و تعريف راه حلها        يتصميم گير . مورد روابط بين افراد باشد    

 گرفته شـود،  ي كوتاه و يا بسيار طوالنييك تصميم صحيح اگر در زمان خيل.  استي از عوامل مهم تصميم گير ي يك مانعنصر ز .... راه حل   

                                                           
1 Cater, Kirsten 
2 Negotiating 
3    Sponsor  
4 Problem-Solving 
5 Decision Making 
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  )25،ص2000انجمن مديريت پروژه. (بهترين تصميم نخواهد بود
 هوشي مديران پروژه اثربخش عمدتاً باالتر از سطح ميانگين است و به آنها توانايي حل مشكالت پيچيده توسط تجزيه و تحليـل           ضريب

توانـايي  . بدون قابليت و استعداد در حل مشكل، مدير پروژه شكست خواهد خورد           ... موقعيت موجود و تشخيص الگوها و راه حلها را مي دهد            
:  مرحله  مـي دانـد      10  ترنر چرخه تصميم گيري را شامل         ]428،ص1990ترنر[.  گيري نتايج، همخواني داشته باشد     جهتبا  حل مشكل بايد    

مشاهده مشكل، جمع آوري اطالعات، تعريف مشكل، توليد راه حلها، ارزيابي راه حلها، انتخاب راه حل، گفتگو، برنامه ريزي براي اجرا، اجـرا،                       
  )21همان،ص(نظارت 
بنابراين اطمينان حاصل كنيد كه در برنامه زمانبندي، احتمال اين پيشĤمدهاي اتفـاقي را در               .  مشكالت، به موقع قابل حل هستند        اكثر  -

  )7،ص1996مادِن. (  مدير پروژه  بعدي اينكار را خواهد كرد-پس از اخراج شما-اگر اينگونه عمل نكنيد . نظر گرفته ايد
ي شود، قابل جبران است اما با تصميمات صحيحي كه دير گرفته شود، نمي توان آنهـا را اصـالح     تصميمات غلطي كه سريع گرفته م -
  )همان. (كرد

در بـسياري موقعيتهـا، تنهـا       . اين حركت بهترين كمك را ارائه مـي دهـد         .   گاهي بهترين كار اين است كه به هيچ عملي دست نزنيد            -
  )6ان،صهم. (گوش دادن است كه مي تواند شما را ياري كند

بـراي تـصميم گيـري بـه اطالعـات واقعـي و در              . به تصميم گيري نپردازيـد    ) طرح رايج و هميشگي   (  هرگز از روي يك نقشه نمونه         -
  )7همان،ص. (دسترس، بنگريد

ببريـد  پارچه را دو بـار انـدازه بگيريـد و يـك بـار               ) به قول معروف  . (   براي حل مشكالت، سريع و مصمم اقدام كنيد ولي نه با شتاب             -
  )68،ص1378كولمان،باري(

  )121همان،ص. (  تصميم درستي كه دير اتخاذ شود به همان اندازه بي فايده  است كه تصميم نادرستي كه زود گرفته مي شود-
  
  )قدرت سازماني  (1 تاثير و نفوذ بر سازمان-5

 اجرا، مـصرف    يسازمان شامل واحد ها   .  سازمان يم و غير رس   ي رسم ي انجام امور است و نيازمند فهم صحيح از ساختارها         ي تواناي شامل
.  سـازمان اسـت    ي ها و سياسـتها    ينفوذ و تاثير سازمان همچنين نيازمند فهم مكانيسم تواناي        . كنندگان، شركاء، پيمانكاران و ساير افراد است      

 و چيرگي بر مقاومتها و بهره از ديگـران در             اقتدار را توان بالقوه فردي براي تغيير جريان وقايع          2 پفيفر ]25،ص2000 پروژهانجمن مديريت   [
  اقتدار را بكارگيري اقـدامات جمعـي توسـط    3در تعريفي مشابه اكلس. انجام كاري كه آنها نمي توانند بطور ديگري آنرا انجام دهند، مي داند   

 مثبت از ميان تعارضـات و بـي نظمـي هـا             در اين تعريف توجه عمده بر ايجاد يك جنبه        .  كامالً مغاير بيان مي كند     عاليقگروهي از مردم با     
  ]50،ص1380انجمن مديريت پروژه[. است

  
   4 انرژي، ابتكار و دورنگري-6

 پروژه بايد توانايي تداوم انجام كار و همچنين توانايي كار در فشار رواني زياد و قدرت مواجهه با مغايرتهاي كاري فـراوان را داشـته                   مدير
. ايـن انـرژي بايـد بـا ابتكـار و قـدرت انجـام كـار همـراه شـود                    . انرژي و كفايت و شايستگي زيـاد او اسـت         اين مسائل نيازمند وجود     . باشد

  ) 428،ص1990ترنر(
مـدير  . كارهاي با ماهيت پروژه اي، نياز به دورانديشي در وسعت بيشتري مي طلبـد             ...  نيازمند ديدگاهي فراتر از تيم خود هستند         مديران

ارا باشد كه جهت فهم جزئيات كارها و اينكه چطور از طريق كارها،اهداف پروژه قابل حصول است آزادانـه در هـر                      بايد اين توانايي ذهني را د     
اين . جهت ادراك اين مطلب كه چطور اهداف پروژه با نيازهاي سازمان مادر پروژه ارتباط مي يابد .  مراتب پروژه حركت كند    سلسلهسه سطح   

  )    429،صهمان. (ناخته مي شود ش5توانايي بعنوان ذهنيت هليكوپتري
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شـانس، هنـوز    .    همه مديران پروژه موفق، شايسته و باكفايت نيستند و بالعكس همه مديران پروژه شكست خورده، بي لياقت نيستند                    -
  )2،ص1996مادِن. (هم از اجزاي پيروزي و شكست است، اما شانس به سراغ مديران پروژه شايسته اي مي رود كه سخت كار كنند

(( فهرسـتهاي آنـان     % 80  وقتي از هزار نفر خواستيم كه فهرستي از مهمترين خصوصياتي كه در مدير خود انتظار دارند بنويـسند، در                      -
  )122،ص1378كولمان،باري. (به چشم مي خورد)) مصمم بودن 

  
  )اعتماد به نفس  (1 خوداتكايي-7

خوداتكايي به معني شخصيت عجول و يـا  . ، بايد داراي اعتماد به نفس باشند آنكه مديران بدانند آنچه انجام مي دهند، درست است       براي
آنها بايد در كارشان مصمم بوده و به نظرات و قضاوت خـود  . يك مدير مي تواند در حاليكه خوداتكا است، متواضع هم باشد          . برون گرا نيست  

از يك كار، با شك و دودلي به دنبال بهترين راه حل ممكن بگردند،              حتي گاهي بهتر است آنها بجاي اينكه پيش از آغ         .  باشند هاطمينان داشت 
خوداتكـايي  . بر اساس اطالعات ناقص عمل كرده و در ادامه همواره آماده باشند عملكرد خود را با روشن شدن اطالعات جديد، اصالح كننـد       

ن از توانايي افراد گروه به باالرفتن انگيـزه آنهـا منجـر مـي             اطمينا. مديران همچنين در محول كردن كارها به افراد تيم پروژه، نمود مي يابد            
  به سمت مديريت ارتقا مي يابند، اما در محول كردن امور و تفويض اختيار بسيار بي ميـل هـستند،                      2  ،گاهي فن شناسان    ITدر صنايع   . شود

فراد در زماني كه تيم آنها در حال تنبلـي و بـي كـاري              اين ا .  كار را از هر شخص ديگري بهتر انجام مي دهند          انزيرا بر اين باورند كه خودش     
. در حـال قـرار دادن سـنگ قبـر بـر روي گـور خودشـان هـستند        ) از شـدت فـشار كـار      (است و مداوماً از انگيزه كاري اش كاسته مي شود،           

  )429،ص1990ترنر(
به مديران پـر  . هند مشكالت آنها را حل كنند  يكي از مشكالتي كه مديران پروژه با آن روبرو مي شود اين است كه هر كسي مي خوا       -

 ". اين مشكل لعنتي را خودت حل كن، تو براي همين كـار از مـا حقـوق مـي گيـري        ": تجربه از طرف مديران ارشد فرياد زده مي شود كه           
  )1،ص1996مادِن(

 او  -.  بر لبـه شكـست ايـستاده اسـت         شخصي است كه به انتظار ماموريت بعدي اش مي نشيند و يا           ) راحت(  مدير پروژه آسوده خاطر       -
. خصيصه اي معمـول بـراي يـك مـدير پـروژه نيـست             ) امنيت(  اطمينان    -كسي نيست كه ميل به حفظ وضع موجود و سمتش داشته باشد           

  )همان(
د مـودب بـودن،   سعي نكنيد لهجه اي ساختگي به خود بگيريد، يا با زياد از حـ       .   با هر كه هستيد، طبيعي رفتار كنيد        -  خودتان باشيد       -

 عدم اعتماد بـه نفـس        ظاهر امر براي همه معلوم خواهد بود و به جاي آن كه آنها را تحت تاثير قرار بدهيد،                 . ديگران را تحت تاثير قرار دهيد     
  )173،ص1378كولمان،باري. ( را نشان  مي دهيدنخودتا
  
   جلب اعتماد-8

  )91،ص1372 ، به نقل از لوبوف3الكورت برگ و.(  توانايي، قابل اعتماد بودن استبزرگترين
  : اين موضوع را مطرح مي كنند كه قابليت اعتماد به مديريت شامل سه فاكتور زير است) 1999( و ديويس ماير

   4 توانايي-
براي يـك   .  دارابودن صالحيت و مشخصات فردي مديريت است كه به وي اجازه مي دهد بر يكسري از حوزه ها تاثير گذار باشد                     بمعني

ايـن نگـرش، هـم دربـاره     . ارمند زير دست مدير، باور داشتن صالحيت و توانايي هاي مديريت، شامل استنتاج وي از شخصيت مدير اسـت                ك
نفوذ، اعتبار و توانايي هاي رسمي و در چهارچوب وظايف وي حاصل مي شود و هم در موارد غير رسمي عملكرد او كه كارمندان در سـازمان     

  )123،ص1999ماير و ديويس. (ك مي كنندخود آنرا مشاهده و در
  )4،ص1996مادِن. (  پوشيده نگاه داشتن مسائل ، يكي از نشانه هاي عدم كفايت است-
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   1 خير انديشي-
.  حوزه اي است كه در آن يك فرد متولي و امين، مورد باور ديگران قرار مي گيرد و كاركنان به وي اعتقـاد پيـدا مـي كننـد                             خيرانديشي

زماني حادث مي شود كه مدير، انتفاع زير دستانش را نيز در كنار محرك سود و منفعت شـغلي خـويش، در پنـدار و كـردارش در                 خيرانديشي  
.  كارمند باور داشته باشد كه مديرش مراقب نفع بردن اوست، مديريت جلوه يك خيرانديش را براي وي پيدا مـي كنـد  كاگر ي. نظر مي گيرد  

  )124،ص21999ماير و ديويس(
  
  )كمال  (3 ثبات-

خص (  داشت ثبات در شخصيت مدير در ذهن كاركنان، زماني ايجاد مي شود كه ادراك و آگاهي آنان بر مبناي باور وفاداري مدير باور
 اين استنتاج كارمندان. اصول و ارزشهايي كه براي آن افراد نيز قابل پذيرش است. به مجموعه اي از اصول و ارزشها است) امين و متولي
 عقيدتي مثبت مديران نيست، بلكه آنان به دنبال درك آن هستند كه آيا روشهايي كه وي در پيش مي گيرد نيز با رزشهايتنها در زمينه ا

  )126همان،ص. (عقايدش سازگار است يا خير
  )7،ص1996مادِن. (ثبات بدان معني است كه زيردستان، به شما اعتماد دارند -
  
  

    اطالع از سبكهاي مختلف رهبري و گزينش به موقع هر يك –  چهارم رويدادهاي شاخصگروه
  : شيوه هاي شاخص رهبري به قرار زير است.  پروژه بايد از سبكهاي مختلف رهبري اطالع داشته باشندمديران
  .مديران دمكراتيك با تيم پروژه مشورت كرده و آنگاه بهترين تصميم را اتخاذ مي كنند : 4 دمكراتيك-     

  اين مديران به گروه ديكته مي كنند كه چه كارهايي بابد انجام شود و چگونه :  5 آمرانه-     
مدير به افرار گروه اجازه مي دهد كه خودشان را مديريت كنند، و خود نيز مانند ساير اعضاي گروه به فعاليت  :  6 ديوان ساالرانه-     

  . ي مي كندمي پردازد و اگر نياز باشد، صرفاً آنها را راهنماي
. مشغول شوند  آنگونه كه صالح مي دانند به كاررهبري بي طرفانه، در اين سبك رهبري، افراد آزادند :  7 آزادي مطلق-

  )430-431،ص1990ترنر(
   شيوه هاي مشروط -

 يا اگر رهبر توانـايي ايفـاي         بايد از كليه شيوه هاي رهبري آگاه بوده و در درجه بعد در هر يك از آن ها قادر به ايفاي نقش باشد و                        رهبر
  .نقش در همه سبكها را نداشته باشد، جهت تفويض مسووليت به وي، اين مسئله بايد مورد توجه سازمانِ پروژه قرار گيرد

هر كس كه انگيزه رسيدن به مقام رهبري را در سر مي پروراند، و هركس كه نقش رهبري به او واگذار مي شود، مي تواند اثر بخـش      ... 
  )121،ص1381فيدلر،شمرز. (شد، به شرط اينكه او را در موقعيتي قرار مي دهيم كه با سبك رهبري اش سازگار باشدبا

در زيـر چنـد   . دهها فاكتور در انتخاب شيوه رهبـري مـوثر اسـت   .  اما مهمترين مسئله تطبيق شيوه هاي رهبري با شرايط محيطي است   
  :مثال ذكر مي شود

روژه هاي تحقيقاتي و يا مرحله مطالعات امكان سنجي است، شيوه ديوان ساالرانه مناسب پـروژه هـايي بـا        شيوه آزادي مطلق مناسب پ    
  1شيوه آمرانه براي مديريت شرايط بحران و قسمت پاياني كـار          .   است  8ريسك پائين است كه روش مديريت آن نزديك به مديريت عملياتي          

                                                           
1 Benevolence 
2 Mayer & Davis,1999 
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  )430-431،ص1990رنرت....... (مناسب است و 
  ك مديريتي كه بايد از آن اجتناب شود سب-
شخصي است كه دانش بـراي وي اهميـت   ) تكنوكرات( فن ساالر ".   در مديريت پروژه بايد اجتناب كرد2 سبك مديريتي فن ساالرانه از

از مـشتريان را بطـور      اين شخص در عوض اينكه تالش در ايجاد راه حلهاي موثري داشته باشد تا نيـ               ). يعني اتمام كار  (بيشتري دارد تا نتايج     
 در جستجوي راه حلهاي ايده آل است و بدليل باور نداشتن اينكه تيم وي مي تواند به نتايج درست دسـت يابـد،                        ند،رضايت بخش برطرف ك   

  ) 431،ص1990ترنر.... (در محول كردن كار به آنها ناتوان مي باشد 
  

  ي و برخورد با افراد  مهارت در مديريت منابع انسان– پنجم رويدادهاي شاخص گروه
   ايجاد انگيزش-1  

  )420،ص1990ترنر. (  مديران در محيط پروژه، بايد فاكتورهاي تازه انگيزشي را بيابند كه براي كاركنانشان ارزشمند است-
    بر انگيزش3 محيط پروژهتاثير

. ه بايد به دو نفر، گزارش كار خود را ارائـه دهنـد            بعالو. در ساختار ماتريسي، افراد مقياسهاي واضحي از لحاظ سمت، رتبه و مقام ندارند            "
گرچه مدير پروژه سعي در انگيزه دهي به فرد مورد نظـر  ) به مدير وظيفه اي(و يكي بلند مدت ) به مدير پروژه(يك گزارش كوتاه مدت است  

چون نهايتاً فـردي كـه گـزارش        .  حفظ مي كنند    به تعهدات پروژه دارد، اما اغلبِ افراد، وفاداري اوليه خود را به مدير وظيفه اي               دنجهت رسي 
اين مـسئله زمـاني تـشديد       . عملكرد ساالنه كارمند را مي نويسد و تاثير عمده اي بر طرفيع شغلي او در بلند مدت دارد، مدير وظيفه اي است                     

ـ [ ".... عملكرد ساليانه كارمند مستقيماً روي سلسله مراتب شغلي وي اثر كنـد  اهداتمي شود كه مش   بطـور مـشابه   ]421-422،ص1990رترن
بدليل كوتاه مدت بودن چرخه حيات پروژه، محيط پروژه نمي توانند به جهت توسعه شغلي و توسعه روابط و آنگاه رفـع نيازهـاي بلنـد مـدت                    

  .باشند داليلي است كه بايد مديران پروژه به دنبال فاكتورهاي جديد انگيزش دهي به كاركنان هااين. كاركنان ارضا كننده باشد
  : به انگيزش مي توان از ديدگاههاي زير نام بردراجع

  ديدگاه سنتي راجع به انگيزه  -
  :باز مي گردد و شامل عوامل زير است) 1959 (4 ديدگاه  به ساختار سلسله مراتبي نيازهاي مازلواين

   معاش -           حفاظت -         س تعلق  احسا-    احترام و اعتبار -      پيشرفت -
 نظريه عنوان مي كند كه ابتدا بشر، با برآوردن نيازهاي اوليه اش انگيزه پيدا مي كند و پس از آن نوبت به بـرآورده شـدن نيازهـاي                             ينا

امـروزه  . اما ديدگاههاي سنتي راجع به انگيزش، من جمله نظريه مازلو جهت محيطهاي پروژه اي معتبـر نيـست                 .... سطح باالترش مي رسد     
بـر ايـن   . از سطوح پائين و ابتدايي انگيزش مطرح شده در ديدگاه سنتي عبور كرده و به سـطح رضـايت بـاالتري نيازمندنـد      بسياري از مردم    

  : ناميده مي شود به قرار زير است5PS انگيزش  كه اصطالحا  5اساس پنج فاكتور جديد
  . مي شوداين باعث توسعه سازماني. انسانها بايد اهميت حرفه خود را درك كنند  : 6هدف  �
  انسانها طالب گسترش سطح وظيفهء شغلي خود هستند):  پيش مولد  (7پويشگر  �
  افراد خواهان سهيم شدن در سود سازمان اند  : 8سهم خواهي از سود  �
  انسانها مايل به باال بردن سطح تجارب آموختني اند  : 9پيشرفت  �
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  )422-423،ص1990ترنر( اشخاص حرفه اي شناخته شوند افراد طالب آنند كه در سازمان بعنوان : 1شناخت حرفه اي  �
بعنوان مثال سيستم هاي پاداش دهي به آنها، سيستم         .   مدير پروژه بايد فاكتورهاي انگيزه دهنده به پيمانكاران پروژه را شناسايي كند             -

  )4،ص1996مادِن. (هاي مالي، سياستها و فرهنگ هاي سازمان را مد نظر قرار دهد
  

  افراد و كارگروهي مديريت -2  
گروهها مي توانند به شكلي رفتار كننـد كـه افـراد    .  و نگهداري از گروه يكي از وظايف پر اهميت رهبري در مديريت پروژه است              حمايت

گروههايِ با ذهنيت مثبت، بيش از هر فردي مـي تواننـد بـه              ... بدون دخالت دادن مشخصه هاي فردي خود، در پروژه به كار مشغول شوند              
  )  421،ص1990ترنر ... (يابندداف مورد نظر دست اه

 پروژه بايد از مهارت تصميم گيري برخوردار باشد و بداند چه زماني بايد اينكار را شخصاً انجام دهد و چه زماني تصميم گيري را به                          مدير
  )426همان،ص. (پرسنل خود واگذار كند

  : ايجاد مي شود، شامل موارد زير است اثربخشي كه بوسيله مدير پروژه بايد در گروه معيارهاي
  كاري و جابجايي هاي شغلي  ميزان اندك در غيبت، بيماري، حوادث، وقفه هاي :  مراقبت-
از نقــش خــود در   دست يافتني باشد و فرد آگاهي كاملي   اهداف شخصي افراد گروه بايد روشن، قابل درك و :  اهداف واضح-

  گروه داشته باشد      
جهــت   استفاده از همه توان، دانش و مهارتهاي خود     الزام و تعهد افراد به اهداف تيمي، : لي خروجي هاي عا-

  امور   براي رسيدن به راه حلهاي قابل اجرا و واقعي در انجام   جستجو 
دانـش    افراد، سهيم كردن يكديگر در ايده ها و       وجود احساس آزادي و اعتماد ميان :  انسجام گروهي زياد-
  ) 420همان،ص(اهداف     ها و 

  )2،ص1996مادِن. (به نتيجه مطلوب مي رسد    پروژه اكثر مديران به سبب نيرو و مهارتهاي كاركنانشان است كه -
اين يك روش عملكرد مناسب بـراي وي نيـست و           . حمل كند     مدير پروژه هرگز نبايد سستي و غفلت حتي يكنفر را در پروژه اش ت-
  )همان. (كردن او به پروژه مي شودآسيب وارد بعالوه احتماال باعث .  د نگه مي دارددر سطح ساير افرا    او را 

شان در كار، براي آنها از اهميت بيـشتري نـسبت بـه اجـراي                  مجموعه افراد گرد آمده در پروژه، كساني هستند كه عالقه شخصي -
براي مديران قديمي ايـن امـر آشـكار اسـت كـه افـراد               ) كنند يا حداقل مديران قديمي اينچنين استنباط مي . ( برخوردار است پروژه 

است كه آيا مديران قديمي تفكر درستي دارند و يا نـه، اساسـا               سوال اين .   هستند تا به ماهيت آنمندبيشتر به ظاهر كار عالق جديدتر 
  )3همان،ص( . هر دو نقطه نظر را بررسي كنيد. فكر مي كنند) و غلط ( قديمي  

نقاط ضعف شان را بـه آنهـا يـاد آور           . اما احمقانه است اگر آنها پذيراي اين امر باشند        . ثر مشكالت پروژه، كاركنان آن هستند       منشا اك   -
  )همان. (شويد

در غيـر اينـصورت     .  يكي از آن چيزهايي كه مدير پروژه بايد به آن توجه كند، اين است كه كاركنان در مسيرهاي غلطي حركت نكنند                     -
  )همان. (زمان بسيار كم، ضربات مهلكي به پروژه وارد مي كنندآنها در مدت 

 اين بسيار اهميت دارد اطمينان حاصل كنيد، آيا كاركنان زمانهاي كافي براي زندگي شخصي در اختيار دارند يا  خير، زمان كاري آنهـا                 -
  )همان. ( زمان كاري معمول باشد1½ يا 1¼نبايد بيش از 

بعنـوان مثـال    . شما بعنوان يك مدير بايد بـه دقـت بـراي آن ارزش قائـل شـويد                . بسيار با اهميت است     زمان هاي شخصي كاركنان       -
. كارهايي كه با آنها داريد و يا جلسات بايد ضروري باشد تا وقت آنها را تلف نكند، شما بايد از اتالف وقت آنها تا حد ممكن خـودداري كنيـد                             

  )همان(
اين امر فقط در محيطهاي تكنيكـي بـه وقـوع  مـي پيونـدد كـه                  .  كاري را بطور كامل انجام دهد       بندرت يك فرد مي تواند در پروژه،       -

اگر . اين پرسنل را گرامي داريد، اما از آنها بخواهيد در اولين فرصت كارشان را انجام دهند               . نيازمند هنر و مهارت بيشتر از سطح معمول است        
يا سه برابر بيشتر زمان مي برد و كيفيت محصول كار نيز پـائين تـر از سـطح هميـشگي                      بوسيله شخص ديگر انجام شود، دو        هااين نوع كار  
  )همان. (خواهد بود

                                                           
1 Professional-Recognition 
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اگر اينگونه نباشد و آنها     . اكثر آنها مايل به انجام درست امور اند       .  هر فرد دليلي براي روش انجام وظيفه اي دارد كه بعهده گرفته است             -
  )همان. ( كه اطالعي از انتظارات مدير در رابطه با كارشان ندارندبه روش غلط عمل كنند، مشكل اينجا است

مثال در يك جلسه عمومي نظر قبلي خود راجع به كاري كه بـه عهـده يـك نفـر                    .  در مكانهاي عمومي كاركنانتان را به حراج نگذاريد        -
 آن فرد  مي شويد، هرگز از مـسووليت اجرايـي خـود،              حتي اگر شما متوجه برآورده نشدن دستورات خود از طرف         . ( گذارده ايد را تغيير ندهيد    

  )انهم) (سرباز نزنيد
مربي دارند نه رئيس، اما بـاز       ) ورزشتيم هاي   مثال  (گروه ها به خاطر داشته باشيد اكثر      .   پروژه براي موفقيت محتاج كار گروهي است        -

  )8همان،ص. (هم مربي است كه بايد در بازي، وظايف گروه را تعيين كند
رگز متعهد به انجام پروژه با كساني نشويد كه با آنها مصاحبه نكرده ايد، حتي اگر بدانيد كه آنها در گذشته چه كارهايي انجـام داده                            ه  -

  )همان. (بويژه در فعاليتهايي با فشار رواني باال اين مسئله اهميت دارد. اند
 با دادن اطالعات جزئي،  افـراد گـروه را از رسـيدن بـه موفقيـت          .  به سختي مي توان از يك تكه پازل، تصوير كلي آنرا تشخيص داد              -

  )همان. (محروم نكنيد
تا زماني كه معيارها حفظ مي شود و برقـرار اسـت،            .   وقتي وظيفه اي را به كسي سپرديد، در برابر وسوسه دخالت در آن مقاومت كنيد                -

  )132،ص1378مان،باريكول. (بگذاريد افرادتان خودشان شيوه هاي كار خود را پيدا كنند
ارشد بودن شما را با تعداد كارمنداني كه براي شما كار مي كنند             .   به فكر اينكه مجموعه شما از چند كارمند تشكيل يافته است نباشيد             -

  )174همان،ص. (نمي سنجند، مديران كارآمد، تعداد قليلي كارمند تحت سرپرستي دارند
بنابراين، براي آن كه موفق باشيد، الزم است كه افـرادي مـستعد             . روهتان كاردان و كارا باشند      شما زماني كارآمد هستيد كه تمامي گ        -

بسياري از مديران از زيردستان توانا و ماهر بيم دارند؛ و به سبب همين بيم، نتايج كارشـان چنـدان مطلـوب نيـست و                         . در كنار شما كار كنند    
  )28همان،ص (. و ترفيع نيز براي كاركنان كم استرقياحتمال ت

  
  برخورد با مديريت ارشدسبك  -3  
 پروژه از طريق رفتار صحيح با مديران ارشد و با انجام مطلوب وظايف خود، در درجه اول حمايت مـديران ارشـد را از خـويش و در                        مدير

ن جو را در پروژه ايجـاد مـي كنـد كـه     نتيجه از پروژه ايجاد كرده و از طرف ديگر با پشتيباني از افراد تحت نظارت خود در مقابل سازمان، اي                   
از خـود   ) مديران ارشد و پرسـنل    (وقتي مدير پروژه تعادلي را ميان حمايت  هر دو گروه            .  خيرانديش، خود اتكا و توانمند است      ت،شخصي باثبا 

  . ايجاد كند، پروژه با هماهنگي و هارموني به سمت نيل به اهداف از تعيين شده اش پيش خواهد رفت
در مورد افرادي كه كارشان را خوب انجـام مـي دهنـد صـحبت               . مقامات باالتر از خود صحبت مي كنيد خيلي عادي رفتار كنيد           با   وقتي

ايده هاي خوبي كه در گروهتان مطرح مـي         . سعي نكنيد به واسطه كار ديگران اعتبار كسب كنيد و مورد تحسين و تشويق قرار بگيريد               . كنيد
چون مديراني كه افتخار مي دزدند، سرچشمه ايده        . يد ولي طوري نشان ندهيد كه اين ايده ها مال خود شماست            كن منتقلشود به مقام باالتر     

  )25،ص1378كولمان،باري،. (هاي خوب را خشك مي كنند و ديگر افرادشان اين ايده ها را با آنها مطرح  نمي كنند
هميشه فرض كن صالحيت تـصميم گيـري را داري، مگـر            . خاذ كند   هرگز نخواه تصميمي را كه مي تواني خودت بگيري، مدير تو ات             -

  )6،ص1996مادِن. (اينكه بداني مدرك و سندي وجود دارد كه صراحتا از تو مي خواهد در موردي خاص، تصميم گيري نكني
مي كني نيازمند دانستني از او     اگر فكر   .   هرگز فكر نكن آنچه را كه مديريت ارشد با انجام چندين باره كار، مي داند را تو هم مي داني                     -

  )همان. (پاسخهاي حيرت آوري دريافت مي كني. سوال كن
حتي اگر فكر كردي او اشتباه مي كند، اين امر را به او گوشزد كن و اگـر او                   .   بخاطر داشته باش كه رئيس تو درست تصميم مي گيرد           -

  )همان. ( اطمينان داشته باش نتيجه كار، موفقيت آميز است.هنوز اصرار داشت تصميم قبلي خود را عملي كند، راه او را برو
اين كار كمك مي كند كه شما بتوانيد نقشي  .   از مدير خود بخواهيد كه شما را از برنامه هاي مشترك مربوط به كل شركت باخبر كند                  -

  )48،ص1378كولمان،باري،. (را كه در شركت ايفا مي كنيد، بهتر در ك كنيد
  
  

    مديريت پيمانكاران و قراردادها–ادهاي شاخص  ششم رويدگروه
  )427،ص1990ترنر. ( از به سود رسيدن پيمانكار يكي از وظايف مدير پروژه استاطمينان
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پرسنل كارفرما بايد همه تالش شان را در جهت رسيدن پيمانكـار بـه سـطح                .   مدير پروژه بپاي پيمانكاران نيست بلكه هدايتگر است         -
  )4مادِن،ص) (توليد به موقع محصول با كيفيت مناسب. (م دهندباالي محصول انجا

شكست پيمانكار به معني شكست     . مدير پروژه بايد بطور پويا با پيمانكار در جهت توليد، همراه شود           .   پيمانكاران نبايد شكست بخورند     -
  )همان. (مدير پروژه و شكست پروژه است

مـدير پـروژه    . روحيه پائين آنها، سطح كيفيت محصول را پائين مـي آورد          . يار با اهميت است     روحيه و انگيزه كاركنان تيم پيمانكار بس        -
  )همان. (بايد در باالبردن انگيزه همه افراد تيم پروژه ايفاي نقش كند

ر نيستيد، ضعيف   اگر آنها فكر كنند كه شما قادر به مديريت درست روي كا           .   پيمانكاران گرايش دارند كه پرسنل پروژه را ارزيابي كنند          -
  )همان. (ترين پرسنل خود را براي كار به پروژه شما مي فرستند

 پيمانكاران بخوبي در قبال مشترياني كه به دقت مراقب عملكرد آنها هستند، واكنش نشان مي دهند اما در قبال مصرف كننده اي كه                        -
  )همان. (دائما روي انجام كارها پيشنهاد تغييرات مي دهد، چنين نيست

  نقش اساسي مشتري در جاي خود محفوظ است، اما اگر مشتري هميشه براي اجراي كارهاي پيمانكار برنامـه اضـافي داشـته باشـد،                -
  )همان. (هزينه پروژه بطور پيوسته باال خواهد رفت

يا از هزينه هاي زياد جلـوگيري        قاعده اصلي اينست كه هرگز طرح و برنامه پيمانكار را تغيير ندهيد مگر اينكه تغييرات، جزئي باشد و                     -
 )همان. (كند

 
  

  تنظيم پرسشنامه4- 4
  

بر اساس رويدادهاي شاخص، مالك و معيارهاي ارزيابي موفقيت مدير پروژه بدست مي آيد و با استفاده از آنها به تنظيم پرسشنامه مـي                        
  .پردازيم

ژه قرار مي گيرد تا در مورد ميزان وجود يـا عـدم وجـود رويـدادهاي     اين پرسشنامه ها، در اختيار مدير ارشد، كاركنان و ساير ذينفعان پرو     
  .شاخص در عملكرد وي، نظر سنجي صورت گيرد

در اين روش افراد براساس مجموعه اي از . براي ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه، از مقياسهاي درجه بندي نگاره اي استفاده مي كنيم      
 از هـر ويژگـي   " چه ميـزان "ي آن، درجه بندي كننده اظهار نظر مي كند فرد درجه بندي شونده          صفات يا عوامل درجه بندي مي شوند و ط        

  )88،ص1382ساعتچي(.جه اي مورد بررسي قرار مي گيرد در7 تا 5معموال عملكرد افراد بر اساس مقياس . مورد نظر را داراست
  :اده شده است درجه اي به يكي از سه شكل زير استف5در پرسشنامه هاي ما،از مقياس 

  

  
  : درمورد اينكه پرسشنامه بايد در اختيار چه كساني قرار گيرد، موارد زير قابل ذكر است

با رويدادهاي شاخص عامل موفقيت مدير پروژه سروكارداريم، فرد مورد نظر بايـد از آگـاهي نـسبي در مـورد                      چون در پرسشنامه ها،      -1
  .دانش مديريت و مديريت پروژه برخوردار باشد

 شخص مورد نظر بايد به ميزاني با مدير پروژه مورد نظر درگير باشد تا قضاوت در مورد رويدادهاي شاخص براي وي ممكن بـوده و                          -2
  .ا به او تاكيد شود كه در صورت عدم آگاهي نسبت به هر سوال، از دادن پاسخ به آن اجتناب كندحتم

.....  پيش از پاسخ دادن به سواالت، شخص را بايد از معاني دقيق برخي از واژه هاي موجود در پرسشنامه نظير، كمال، خير انديشي و      -3

  بسيار ضعيف  ضعيف  متوسط  باال  بسيار باال

  خيلي كم  كم  متوسط  زياد  بسيار زياد

  غير قابل قبول  پائين تر از متوسط  متوسط  رضايتبخش  بسيار رضايتبخش
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  .دمطلع ساخت تا با آگاهي كامل به دادن پاسخ بپرداز
  . ماه با آن مدير در محيط پروژه مورد نظر ارتباط داشته اند10 پيشنهاد مي گردد پاسخ دهنده ها از افرادي انتخاب شوند كه حداقل -4
  .  جلوگيري شود1تا از خطاهاي هاله اي بايد مراقب بود -5

 كننـده دربـاره يـك فـرد خـاص انجـام             خطاهاي هاله اي به آن ارزيابي اي گفته مي شود كه بر اسـاس احـساسات كلـي رتبـه بنـدي                     
  ) 89همان،.(گيرد

بعنوان مثال اگر پرسشنامه در اختيار كارمندي قرار گيرد كه در مورد مدير پروژه غرض ورزي شخصي دارد، و يا بالعكس در اختيار مـدير                         
  .ارشد قرار مي گيرد كه با مدير پروژه دوستي شخصي دارد، نتايج ارزيابي به بيراهه خواهد رفت

مشكل هنگامي بيشتر   . رتبه كنندگاني كه مرتكب خطاهاي هاله اي مي شوند، ابعاد گوناگون عملكرد شغلي فرد را از هم تميز نمي دهند                   
نوع اول واقعا مربوط به خطاي رتبه بندي است و در نتيجـه شكـست رتبـه بنـدي     . مي شود كه با تركيبي از دو خطاي هاله اي مواجه باشيم        

نوع دوم نيز هنگامي پيش مي آيد كه رتبه بندي كننده بر            .   به وقوع مي پيوندد     -  در ابعاد مختلف        -كرد يك فرد خاص     كننده در تميز عمل   
براي مثـال، اگـر فـرد در يـك مـورد زودتـر از همكـاران        . اساس نمونه محدودي از رفتار فرد، به قضاوت درباره عملكرد شغلي او مي پردازد            

  )همان.( به اين نتيجه مي رسد كه هميشه اين رفتار از او سر خواهد زد ه است،ديگرش بر سر كار خود حاضر شد
 كاركنان  به طور كلي، مي توان گفت كه خطاهاي هاله اي شايعترين و جدي ترين خطاهايي هستند كه در فرايند ارزيابي عملكرد شغلي                     

  .بايد در انتخاب افراد ارزياب دقت زيادي كرد .سازمانها، صورت مي گيرد
  .   اجتناب گردد2 بايد از خطاي آسانگيري-6

مي توان گفت بعضي از رتبه بندي كنندگان آسانگير هستند و در ارزيابي عملكرد شغلي افراد تحت نظـارت خـود، بـه سـادگي بـه آنـان             
اصـطالحا سـختگير اسـت و    در مواردي نيز رتبه بنـدي كننـده        ). آسانگيري مثبت   ( امتيازهايي مي دهند كه در  عمل استحقاق آن را ندارند            

ايـن نـوع    ). آسـانگيري منفـي     ( امتيازهاي كمتري را به رتبه بندي شونده مي دهد، نسبت به او اجحاف مي كند و حقش را زايل مي سـازد                       
غير متعـارف  ) استانداردهاي( خطاها به داليل گوناگون به وجود مي آيد و يكي از داليل اصلي آن معتقد بودن رتبه بندي كننده به ميزانهاي                  

براي مثال، وقتي رتبه بنـدي  . اين ميزانها نيز مي تواند ناشي از شخصيت رتبه بندي كننده يا تجربه هاي قبلي وي باشد . و خاص خود اوست   
كننده شخصا فردي فعال و پر تحرك است، ممكن است ميزان تحرك و فعاليت شخصي را كه در مقايسه با همگنان خـود در حـد متوسـط                            

از طرف ديگر، اگر رتبه بندي كننده قبال در جايي كار مي كرده است كه در آنجا كمتر فـرد پـر تحـرك و فعـالي                           . كم ارزيابي كند  مي باشد،   
  )90همان،. (يافت مي شده، ممكن است همين فرد را پر تحرك ارزيابي كند

  . دچار نشويم3 بايد مراقب بود كه به خطاهاي گرايش مركزي-7
تمايلي نسبت به اختصاص امتيازهاي بسيار باال و بسيار پايين به افراد نشان ندهد و به نظر او همه متوسط تلقـي                    وقتي رتبه بندي كننده     

ايـن نـوع    . مقياس استفاده كند، در آن صورت، مي گوييم دچار خطاي گرايش مركزي شده اسـت              ) مركزي(شوند و نيز تنها از بخش وسطي        
در . به كنندگان خواسته مي شده  ابعاد ناشناخته يا ناآشناي عملكرد شغلي افراد را ارزيـابي كننـد                 خطاها در مواردي مشاهده مي شود كه از رت        

 رتبـه بنـدي     ": صالح و امنيت شغلي خود را در آن مي يابـد كـه بگويـد               " نمي دانم  "اين موارد، به جاي اينكه رتبه بندي كننده اظهار دارد،           
  ."شونده در زمينه مورد نظر، در حد متوسط است

  . از همه اينها گذشته، بايد مراقب بود مسائل سياسي پروژه، ارزيابي را با اشكال مواجه نكند-8
مثال وقتي سراغ رئيس كارگاهي مي رويم تا ميزان موفقيت مدير پروژه را ارزيابي كند، او ممكن است از ترس فاش شدن نظر سنجي و                         

پس بايد بـه ارزيـاب، اطمينـان        . موفق ارزيابي كند در حاليكه نظر واقعي اش چنين نيست          مدير پروژه را بسيار       اطالع مدير پروژه از نظر وي،     
همچنين مديريت ارشد ممكن است به اين دليـل كـه ضـعفهاي پـروژه را بـيش از پـيش          . الزم داده شود و رسم امانت نيز بجاي آورده شود         

  .ارزيابي كندمتوجه مدير پروژه كند، او را در پرسشنامه ضعيفتر از وضعيت موجود 
  اين فرض را مطرح مي كنند كه تمايل رتبه بندي كننده نسبت به اختصاص رتبه هـاي بـاال بـه بيـشتر افـراد،                        ) 1995(مورفي و كلولند    

   )همان(.نمونه اي از رفتار انطباقي رتبه بندي كننده است
                                                           

1 Halo Errors 
2 Leniency Errors 
3 Central Tendency Errors 
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پروژه شامل مديريت ارشد، كاركنان، مشتري، بهـره بـردار،          با در نظر گرفتن موارد باال جهت ارزيابي يك مدير پروژه،از افرادي درگير در               
نكته قابل . اشخاص مناسب انتخاب شده و پرسشنامه ها در اختيارشان قرار مي گيرد تا به آنها پاسخ گويند            ... سرمايه گذار، مشاور، پيمانكار و      

يعني براي ارزيابي موفقيـت مـدير پـروژه اسـتفاده از            .  كرد ذكر و با اهميت در مورد ارائه پرسشنامه اين است كه نبايد كيفيت را فداي كميت               
كه با توجه به موارد باال انتخاب شده اند مي تواند بسيار اثر بخـشتر از                ) مثال مدير ارشد و يك كارمند     (نتايج پرسشنامه اي كه صرفاً به دونفر        

  .قعي استدادن پرسشنامه به ده ها نفر مي باشد و اينكار صرفاً گمراه كننده نتايج وا
  
  

   نوع رتبه بندي- 4- 5
  

 به سه مقياس ديگر و بـه  2،5،8پس از آن به ترتيب نمرات .  تعلق مي گيرد10در هر سوال به ترتيب به باالترين مقياس درجه اي نمره   
  .پائين ترين مقياس درجه اي نمره اي تعلق نمي گيرد

بود، كل  % 25كل پرسشها باشد، حذف مي شود و اگر بيش از           % 25ر از   پرسشهايي كه به آن پاسخ داده نشده در صورتيكه تعداد آن كمت           
  .ارزيابي مردود شناخته مي شود

  .دست آخر امتيازات هر پرسشنامه با هم جمع زده مي شود و با تقسيم آن بر تعداد سواالت پاسخ داده شده، معدل گيري مي شود
  .باشد، بين امتياز آن چند پرسشنامه هم معدل گيري صورت مي گيرداگر چند پرسشنامه در مورد ارزيابي يك مدير انجام گرفته 

  : نتيجه ارزيابي هر پرسشنامه به قرار زير است
   نشاندهنده موفقيت بسيار باالي مدير پروژه8-10نمرات بين  
   نشاندهنده موفقيت زياد 6-8نمرات بين   
   نشاندهنده موفقيت شغلي متوسط وي4-6نمرات بين   
   نشاندهنده ضعف شغلي 2-6  نمرات بين 

  . نشاندهنده ضعف شغلي شديد مدير پروژه است0-2و نمرات بين  
  
  

  گيري ـ نتيجه5
  

مشخصات فـردي وي اشـاره       ومقوله ارزيابي موفقيت شغلي     مباحث رفتاري مدير پروژه،   با توجه به اينكه در علم مديريت پروژه كمتر به           
اي كه راجع به اين موضوع در كتب و مقـاالت مـديريت پـروژه عنـوان      ارچه كردن موارد پراكندهبا يكپ  كه    مقاله فوق سعي داشته    ،شده است 

گيري از دانـش روانـشناسي، يـك     شده است، بعالوه با استفاده از ديدگاه مديريت عمومي راجع به ارزيابي عملكرد شغلي در سازمان و با بهره        
 با توجه به داليـل مطـرح شـده در مقدمـهء ايـن               .قالب يكسري پرسشنامه ارائه دهد    مدل واحد جهت ارزيابي موفقيت شغلي مدير پروژه، در          

  . مي تواند به بالندگي شخصيتي و حرفه اي مدير پروژه، افزايش بهره وري در پروژه و توسعه سازماني منجر شودمقاله،ارزيابي موفقيت شغلي
بين المللي مديريت پروژه، پرسشنامه هاي ارزيابي موفقيـت شـغلي           بدليل تعيين محدوديت صفحات مقاله جهت ارائه به كنفرانس          : نكته

  .  مدير پروژه در ضميمه اين مقاله گنجانده نشده است
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