
مقدمه مترجمان

موضوعات  با  مواجهه  در  همواره  كه  معنا  بدین  دارد؛  توسعه  به  رو  و  پویا  ماهیتی  پروژه،  مدیریت 
گواه این امر است. از این رو، به روزرسانی  جدیدی قرار می گیرد. بررسی تاریخچه ظهور مدیریت پروژه 
می شود.  توأم  نیز  آسیب هایی  با  البته  است  یافته  دوچندان  اهمیتی  رشته،  این  در  تخصصی  متون 
كتاب ها برای ترجمه ناشی می شود. از نظر مترجمان،  شاخص ترین این آسیب ها از انتخاب نادرست 
كه  كتاب های مدیریت پروژه  كثرت ترجمه های مختلف در عرصه نشر  در شرایط فعلی و با توجه به 
كه در عین  كمبود منبعی  اغلب، موضوعات را به صورت موردی و ساختارنایافته ای پوشش می دهند، 
جامعیت، بتواند نظریه های مدیریت پروژه را با مثال های مفهومی تبیین نموده و نحوه به كارگیری این 
مفاهیم را در عمل تشریح نماید به طور جد احساس می شود. در این راستا، فقط نویسندگانی قادر به 
خلق چنین اثری هستند كه هم پیشرو در حوزه پژوهش و هم دارای تجربیات ارزنده در حوزه اجرا باشند. 
مترجمان با توجه به پژوهش های گسترده در زمینه مدیریت پروژه و تجربیات طوالنی در عرصه مدیریت 
كتاب راهنمای جامع مدیریت پروژه محور را دارای چنین شرایطی  پروژه های بخش دولتی و خصوصی، 
كتاب های نشر مک-گروهیل، از آن خود  كتاب عنوان پرفروش ترین را از مجموعه  یابی نمودند. این  ارز
كسفورد و  كرده است. مؤلف این كتاب، پروفسور رادنی ترنر، فوق دكترای مدیریت موثر پروژه از دانشگاه آ
كتاب مشهور در حوزه مدیریت پروژه است. ایشان دارای قریب به 10 سال سابقه اجرایی در  نویسنده 14 
پروژه ها به عنوان مشاور مدیریت و مدیریت پروژه می باشد. پروفسور ترنر به مدت 3 سال رئیس انجمن 
بین المللی مدیریت پروژه IPMA و به مدت 17 سال رئیس و عضو هیات مدیره انجمن مدیریت پروژه 
كنفرانس های بین المللی مدیریت پروژه از جمله  بریتانیا بوده است. ارائه صدها مقاله و سخنرانی در 
كنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در ایران و همچنین تدریس به عنوان استاد مدیریت پروژه در برخی 
از دانشگاه های معتبر دنیا نظیر دانشکدۀ مدیریت لیل فرانسه، لیمریک، جورج واشنگتن، ادوكاتیس 
كتاب حاضر، شیوه ای ساختارمند  زوریخ و ... از جمله فعالیت های وی است. ایشان در بیان مطالب 
اتخاذ نموده است، به گونه ای كه ما را با رویکردی گام به گام، از سطح كالن موضوع به سطح ُخرد هدایت 
می نماید. با توجه به گستردگی مطالب، نویسنده صرفًا بر روی موضوعات كلیدی مدیریت پروژه متمركز 
كنون پنج ویرایش از  ی تا كه اثربخشی آنها اثبات نشده، پرهیز نموده است؛ و شده و از طرح مفاهیمی 
كرده تا مطالب  كتاب را در طول سالیان متمادی به رشته تحریر درآورده و در هر یک از ویرایش ها تالش 

قدیمی تر را حذف و حوزه های جدید مدیریت پروژه را مطرح نماید.



كه در سال 2014 میالدی و تحت عنوان ویرایش چهارم به چاپ رسیده است، چهار  كتاب حاضر  در 
و  پروژه ها  تعریف  با بستر  اول،  گرفته شده است. در بخش  نظر  بر 18 فصل در  بخش اصلی مشتمل 
چگونگی تحقق تحول استراتژیک از طریق پروژه ها و همچنین نحوه پیوند استراتژی پروژه به استراتژی 
موفقیت  نحوه قضاوت در خصوص  تا  قادر می سازد  را  ما  پروژه ها  بستر  آشنا می شویم؛ درک  سازمان 
كمیت پروژه ها و مدیریت  یابیم. در بخش دوم، حا پروژه ها در سازمان و عوامل موفقیت پروژه ها را در
كمیت، ساختار آن و نقش های مربوط پرداخته می شود. این  مبتنی بر پروژه را تشریح و به معرفی حا
و در  را مدنظر داشت  پروژه  از  كه بحث حمایت سازمانی  پروژه  تفکر سنتی مدیریت  برخالف  كتاب 
كمیتی را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا، مدیریت  تطابق با سبک مدرن امروزی، دیدگاه حا
قابلیت های  توسعه  نحوه  و  بررسی  شده  و  بحث  پروژه  پشتیبان  دفتر  نقش  و  پورتفولیوها  و  طرح ها 
تالش  اینجا  تا  اثر  نویسنده  واقع،  در  می شود.  تبیین  فردی  شایستگی های  و  سازمانی  پروژه  مدیریت 
كند و از این پس به سطوح خردتر موضوع  داشته است تا ارتباط پروژه با سازمان را به خواننده تفهیم 
كاركردهاي  مدیریت  كتاب،  سوم  بخش  در  چنانچه  می شود.  وارد  پروژه  تک  مدیریت  نحوه  یعنی 
هفت  گانۀ مدیریت پروژه شامل: مدیریت محدوده، سازمان پروژه، مشاركت و ارتباطات با ذی نفعان 
یسك موجود در ذات پروژه ها شرح داده می شود و در  كیفیت، هزینه و زمان و مدیریت ر و مدیریت 
كه مشتمل بر فرایندهاي شـــروع، اجرا  كتاب نیز فرایند مدیریت را تشریح می كند  بخش چهارم و پایانی 

كنترل و در نهایت اختتام می باشد. و 
كه از ساختار منحصر به فردی برخوردار است، سازگاری خود را با ویرایش  كتاب در عین حالی  این 
پنجم استاندارد PMBoK  امریکا و همچنین آخرین ویرایش استاندارد پرینس2 انگلستان حفظ نموده 
با  را  پروژه  مدیریت  مبانی  جدیدترین  تا  است  داشته  تالش  نویسنده  اینکه  به  نظر  با  بنابراین  است. 
تجربیات عملی و كاربردی از قالب نظری به عملی بدل نماید، برای مدیران، پژوهشگران و دانشجویان 
رشته مدیریت پروژه منبعی مفید به شمار می آید و در دروس »نظریه ها و روش های مدیریت پروژه« 

قابل بهره برداری است.
كتاب بر رعایت اصول امانت داری بوده و از سوی دیگر تالش شده عالوه  سعی مترجمان در ترجمه 
تا لزومًا تفسیر  كلمات زیرنویس شوند  كلمات و عبارات، اصل  بر انتخاب معادل های مناسب برای 

مترجمان از متن بر خوانندگان اثر تحمیل نگردد. 
كارشناسی  فارغ التحصیل  كیافر،  بهراد  مهندس  آقای  ارزنده  همکاری  از  اثر  این  تهیه  در  مترجمان 
انجام  را  كتاب  ویرایش سال 1999  از  ترجمه فصولی  كه  تربیت مدرس  پروژه دانشگاه  ارشد مدیریت 
مونا  مهندس  خانم  و  جابرسینه  پانیذ  مهندس  خانم  همکاری  از  همچنین  بوده اند.  بهره مند  دادند، 
جداول  تهیه  در  كه  تهران  هنر  دانشگاه  پروژه  مدیریت  ارشد  كارشناسی  دانشجویان  محمدظاهری، 



از تالش  پایان الزم است  را متقبل شدند سپاسگزاری می شود. در  كتاب زحماتی  این  و شکل های 
كه امکان انتشار این اثر را فراهم آوردند تشکر و قدردانی به عمل آید. یانا قلم  مسئوالن محترم نشر آر

گامی مؤثر در ارائه و شناسایی نظریه های نوین مدیریت پروژه و  كه نشر این اثر  مترجمان بر این امیدند 
راهکارهای عملی آن برای مدیران و دانشجویان و پژوهشگران ایرانی باشد.

دکتر محمدحسین صبحیه

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، �

سطحی  �  4 بین المللی  گواهینامه  ایران،  پروژه  مدیریت  انجمن  پروژه،  مدیریت  دكترای  دوره  مؤسس   
گواهینامه بین المللی 2 سطحی مشاور مدیریت پروژه و جایزه ملی مدیریت پروژه  مدیریت پروژه، 

كنفرانس بین المللی مدیریت پروژه  �  دبیر 

كشور �  مجری ده ها طرح ملی مدیریت پروژه در 

رضا فلسفی

مدرس دانشگاه تربیت مدرس و هنر تهران،  �

كارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه در دانشگاه هنر تهران،  � عضو مؤسس دوره 

دارای قریب به ۱۲ سال سوابق اجرایی به عنوان مشاور مدیریت و مجری طرح های پیاده سازی سیستم  �
كشور   مدیریت پروژه و پورتفولیو در سازمان های دولتی و خصوصی 



راهنمایجامعمدیریِتپروژهمحور۱۴

پیش گفتار مؤلف
این  ویرایش چهارم  نگارش  برای  گروهیل  انتشارات مک  از طرف  كه  بنده است  باعث مباهات 
كه در  كتاب تغییر نکند و همان طور  كتاب دعوت شدم. در ویرایش دوم و سوم سعی بر آن بود تا حجم 
كتاب در هر ویرایش مدنظر نبوده است.  كتاب نیز عنوان شد، حجیم تر شدن  پیش گفتار ویرایش سوم 
با افزودن مطالب جدید، عناوین تکراری و قدیمی تر حذف شدند. در  بنابراین، در دو ویرایش قبلی 
اوایل دهه نود و در هنگام تالش برای پایه گذاری مدیریت پروژه به عنوان یک رشته جدید، موضوعات 
كاسته شده است. امروزه باید دیدگاهی رو به جلو  كنون از اهمیت آنها  كه ا با اهمیتی وجود داشتند 

كنیم. گذر  داشته باشیم؛ به موضوعات جدید و جالب توجه نگریسته و از چالش های قدیمی 
در هنگام برنامه ریزی برای انتشار این ویرایش، مک گروهیل ابراز داشت كه در دنیای مدرن امروزی، 
مختلف،  منابع  در  موجود  اطالعات  به دلیل  هستند.  بزرگ  های  كتاب  از  بهتر  كوچک  های  كتاب 
همین  به  باشد.  متمركز  كلیدی  موضوعات  ی  رو بر  فقط  منبعی  هر  كه  می دهند  ترجیح  خوانندگان 
كلیدی مدیریت مبتنی  كاهش دادم. به این منظور، تنها بر عناصر  كتاب را به میزان %۲0  دلیل حجم 
كردم. این موضوعات  بر پروژه تمركز نموده و بسیاری از موضوعات جالب توجه اما حاشیه ای را حذف 
شامل موارد ذیل می باشد: چرخه های عمر پروژه های توسعه محصول، مباحثی درخصوص مراحل 
قدیمی  مثال های  از  برخی  این،  بر  عالوه  المللی.  بین  های  پروژه  و  ها  پروژه  طراحی  سنجی،  امکان 
از  برخی  میان  این  در  است.  شده  حذف  نیز  نداشتند  ارائه  برای  جدیدی  مطالب  كه  شکل هایی  و 
مانند  است،  شده  آورده  ویرایش  این  در  مجددًا  بود  شده  حذف  قبلی  های  ویرایش  در  كه  مطالبی 
كه در فصل ۱ مطرح  ماتریس اهداف و روش ها و تشبیه مدیریت پروژه به هدایت یک قایق بادبانی 
گر در مورد مثال ها، شکل ها  كتاب هستند. ا شده اند. زیرا معتقدم این مطالب از بخش های ضروری 
كه بتوانم ۵% دیگر از مطالب را نیز حذف  و جداول جسارت بیشتری داشتم، این امکان وجود داشت 
كه در  كنم اما منصرف شدم؛ چرا كنم. در آخرین دور ویرایش تصمیم داشتم شکل ۱-۵ را نیز حذف 
را  فصول  تمام  مجددًا  می بایست  و  بود  شده  رجوع  شکل  این  به  به دفعات  كتاب  بعدی  های  فصل 

بررسی و ارجاعات را حذف می نمودم.
عالوه بر این، مک گروهیل از من خواست تا ترتیب مطالب را تغییر دهم. آن ها از من خواستند ابتدا 
كتیک ها تمركز نمایم. به همین دلیل بخش ۴ را به بخش ۲ منتقل  كمیت و سپس تا ی راهبرد و حا بر رو

كتاب بدین صورت است: كنون ترتیب مطالب  كردم. در نتیجه، ا

بخش ۱ به استراتژی سازمان و پروژه می پردازد. سازمان ها به اجرای پروژه ها می پردازند تا به  �
واسطه ی تغییر استراتژیک، عملکردشان را ارتقاء دهند. بنابراین نقطه شروع عبارت است از 



۱۵ پیش گفتار مؤلف

كه منجر به آن می شود. این تغییر در بستر استراتژی  تعریف ارتقاء عملکرد مطلوب و تغییری 
سازمان قرار می گیرد، لذا نحوه اتصال استراتژی پروژه ها به استراتژی سازمان را تشریح نموده و 

استراتژی پروژه ها را نیز تعریف می نمایم.

یه ها، فرایندها، سیاست ها،  � كمیت تأمین كننده رو كمیت می پردازد. حا بخش ۲ به موضوع حا
كه سازمان توسط آن ها هدایت شده و بستری برای  نقش ها، مسئولیت ها و اختیارهایی است 
كمیت برای فراهم كردن  مدیریت پروژه ها و عملیات خود فراهم می آورد. در نتیجه توصیف حا
كمیت در سه سطح رخ می دهد،  بستر پروژه ها و مدیریت پروژه در سازمان مفید خواهد بود. حا
كه این دو را به هم متصل می كند. دو عنصر در  هیئت مدیره سازمان، تک پروژه ها، و بستری 
كه در اتصال استراتژی  این بستر وجود دارد: مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه  كمیت  حا

كمک می كنند. پروژه به استراتژی سازمان و همچنین قابلیت های مدیریت پروژه سازمان 

كاركردهای مدیریت پروژه می پردازد: مدیریت محدوده، سازمان پروژه،  � بخش ۳ به توصیف 
خاص  )كه   ۲ بخش  از  را  ذی نفعان  مبحث  یسک.  ر و  زمان  هزینه،  كیفیت،  ذی نفعان، 
گرفته شده است( به این بخش انتقال داده ام. دالیل متعددی  موضوعات استراتژیک در نظر 
كنونی به نقش ذی نفعان  كه دو مورد آن عبارتند از اینکه: من در شرایط  كار وجود دارد  برای این 
مؤسسه  و  استراتژیک؛  موضوع  یک  تا  می نگرم  پروژه  مدیریت  كلیدی  كاركرد  یک  به عنوان 
كه مدیریت ذی نفعان را به عنوان دهمین  مدیریت پروژه نیز با من در این مورد اتفاق نظر دارد 
نه  و  با ذی نفعان بحث می كنم  تعامل  تنها درخصوص  نموده است. من  حوزه دانش معرفی 
كرده و با آنها تعامل  كید می كنم ما می خواهیم با ذی نفعان رابطه برقرار  كه تأ مدیریت آنها، چرا

كرده و ارتباط آن ها را با خارج قطع نماییم. كنیم، نه اینکه ذی نفعان را در اتاقی محبوس 

توصیف  � فرایندی  مدل های  ابتدا  بخش  این  در  می پردازد.  پروژه  فرآیند  توصیف  به   ۴ بخش 
اشاره  نیز  پیش تر  كه  همانطور  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  كنترل  و  اجرا  شــــروع،  سپس  و  شده 
ارائه مدل های نظری  نه  كید شده است،  تأ فرایندها  اجرای  بر چگونگی  این بخش  در  شد،  

برای مراحل پروژه.

كتاب مطرح شده است. نمونه  قبلی  بر این، در ویرایش فعلی یک مورد مطالعه جدید در  عالوه 
برمبنای فناوری های دهه ۱۹80 بوده و موضوعات جدیدی برای ارائه نداشت. مورد مطالعه ی جدید 
اساسًا بر مبنای فناوری نبوده و به همین دلیل مستقل از زمان است. در ابتدا توسعه این مورد مطالعه 
كان صورت گرفت. توسعه مفهومی و برنامه های اولیه طی دو روز به واسطه  با همکاری دكتر مارک اوكاال
ی به خاطر همکاری در تهیه این مورد مطالعه بسیار  كار مشترک ما و در منزل بنده انجام شد. از و ی 



سازمان ها برای دستیابی به ارتقای عملکردی بایستی با انجام اقداماتی چون اتخاذ استراتژی ها 
از  بهره برداری  و  تولیدی جدید،  فرایندهای  و  و تکنولوژی ها  نوین، معرفی محصوالت  و فرهنگ های 
كار خود در جهان بهترین باشند نیز باید برای  گر در  بازارهای بکر، پیوسته در حال تحول باشند؛ حتی ا
این زمینه  رقبایشان می شوند. در  بزنند، در غیر این صورت مغلوب  تغییر  به  این مقام، دست  حفظ 
گرفتن شركت های اپل و سامسونگ  كه به دلیل پیشی  می توان شركت های نوكیا و بلک بری را مثال زد 
است  قادر  كه  كند  ثابت  شد  مجبور  خود،  رقابتی  موقعیت  حفظ  برای  اپل  شركت  دیدند.  صدمه 

كند. تغییرات را سریع تر از سامسونگ عملی 
گیر زندگی تجاری و هنجاری۱  فرا پروژه ها، بخش  از طریق  تغییر  به مدیریت  نیاز  و  تغییر  امروزه،   
جدید دانسته می شود. تا ربع سوم قرن بیستم، بیشتر مدیران خود را مستقیمًا در پروژه ها درگیر نمی 
كسب و  كارا، با ثبات و قطعی برای هدایت  كه محیطی  كردند. دیوان ساالری۲ شیوه ای تلقی می شد 
كاركردهای فنی  كرد. اعتقادی به تحول وجود نداشت. مدیریت تغییر، به متخصصان با  كار فراهم می 
محدود می شد. امروزه دیگر این تفکر پذیرفته نیست. انفجار در توسعه تکنولوژی و ارتباطات، سبب 
تحول در تمام امور شده است. دیوان ساالری دیگر نه تنها شیوه برتر مدیریت نیست، بلکه صرفًا روشی 
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كه حدود سه مایل از محل اقامت من  سپاس گزارم. این مورد مطالعه در شهر باستانی اوكام ایجاد شد 
كنندگان  كه مشاركت  یلیام اوكام، متولد شد. هرچند  كه فیلسوف قرن چهاردهم، و فاصله دارد؛ جایی 

كرده ام. در این پروژه اغلب از فالسفه مشهور هستند، به ندرت از این اسامی استفاده 
كه پیش تر نیز اظهار داشتم، از ارائه  در ویرایش فعلی، منابع نیز به روز رسانی شده اند. همان طور 
كه به دنبال مطالب بیشتری هستند؛  منابع دو هدف را دنبال می كنم: رهنمودهایی برای خوانندگانی 
كنفرانس پرهیز  و به منظور رعایت حق مالکیت معنوی. همچنین تالش شد تا از اقتباس از مقاالت 
كند؛  شود، زیرا دسترسی به آن ها دشوار بوده و درنتیجه دستیابی به هدف اول را با مشکل روبه رو می 
كتاب ها یا مقاالت پژوهشی یافت می شوند و بنابراین اقتباس از آن ها  كثر ایده های خوب در  به عالوه ا

كتاب ها در تحقق هدف اول مناسب تر از مجالت پژوهشی هستند. به هر دو دلیل بهتر است. البته 

رادنی ترنر
۱۶ سپتامبر ۲0۱۳
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توان  نتیجه حفظ  در  و  كاهش می دهد  به تحول  كنش  وا در  را  توانایی یک سازمان  كه  تلقی می شود 
رقابتی آن را محدود می كند.

سلسله مراتب  مشابه  تاحدی  و  شد  مشاهده  اولویت ها  و  كیدات  تأ در  تغییر  بیستم،  قرن  طی   
نیازهای مازلو۱، پس از برآورده شدن یک نیاز مشتری، نیاز دیگری به عنوان انگیزه اصلی بروز می كرد. 
در اوایل قرن پیش، افراد به دنبال محصوالت ارزان قیمت بودند. این امر با تولید انبوه میسر شد. هنری 
رنگ  كه  زمانی  تا  اما  باشید؛  داشته  ید  دار دوست  كه  را  رنگی  هر  می توانید  شما  كه  می گفت  فورد۲ 
گر به دنبال ارزانی هستید، باید مشکی بخرید. ولی پس از این كه مشتریان  مطلوب شما مشکی باشد. ا
دستیابی به جنس ارزان برایشان میسر شد، درصدد حق انتخاب برآمدند. آن ها می دوست داشتند 
تمایل  كیفیت  به  مشتریان  جهانی،  دوم  جنگ  از  پس  كنند.  انتخاب  خودشان  را  اتومبیلشان  رنگ 
كیفیت جامع در دهه ۱۹80 به اوج خود رسید. باور عموم بر  نشان دادند. این امر با جنبش مدیریت 
گر شما در جایگاه دوم جهان  یج رخ داده و عادی باشد. اما ا كیفیت بایستی به تدر كه بهبود در  آن بود 
گر بهترین هستید نیز با این شیوه قادر  یجی به جایگاه اول نخواهید رسید و ا باشید، با بهبود فزاینده تدر

كنید. یاد حفظ  نخواهید جایگاه خود را به مدتی ز
كاالی شان  آن ها دوست داشتند  كرد.  پیدا  تنوع سوق  به سمت  نیاز مشتریان  زمان،  گذشت  با   
متفاوت از كاالی همسایگانشان می باشد. به منظور تأمین تنوع، شركت ها تصمیم گرفتند سیستم های 
كند. پس از  كیفیت و تولید باال را نیز حفظ  كه انعطاف پذیر باشد؛ ضمن آن كه  تولیدی به وجود آورند 
كه قصد خرید محصول جدیدی داشت،  دستیابی به تنوع، مشتریان طالب نوآوری شدند. شخصی 
مدل سال قبل را نمی پسندید. نتیجه آن كه، زمان توسعه محصول و مدت زمان حضور محصول در 
به  كنش  وا برای  سازمان ها  می شدند.  معرفی  مؤثر  و  سریع  باید  جدید  محصوالت  شد.  فشرده  بازار۳ 
كنند؛ برای دست یافتن به مزایای  محیط در حال تغییر، مجبور بودند ساختارهایشان را انعطاف پذیر 
كسب و  رقابتی، به تغییرات پی در پی و مداوم نیاز داشتند تا بتوانند محصوالت، بازارها و فرایندهای 
كار خود را بهبود ببخشند. قیمت سهام اپل و شركت های بزرگ داروسازی، وابستگی شدیدی به تفکر 
بازار سهام درباره تداوم روند معرفی محصوالت ابتکاری و نوین آن ها دارد. بسیاری از مشتریان انتظار 
كه در چنین صورتی هر محصول، خود به یک پروژه  دارند هر محصول با طرحی سفارشی ساخته شود 

كوچک تبدیل می شود.
عمومی  مدیریت  پروژه،  مبنای  بر  مدیریت  است۴؛  شده  متداول  پروژه محور،  سازمان های  امروزه 

1. Maslow, 1954
2. Henry Ford
3. Market window
4. Gareis, 2005



۱۹ هدایت تحول

كه  نوین است؛ نیمی از اقتصاد جهانی بر پروژه مبتنی است۱. مدیریت بر مبنای پروژه، مهارتی است 
یکردی ساختارمند  همه مدیران در سبد مهارتی خود به آن نیازمندند. این كتاب، برای مدیر عمومی، رو

به مدیریت پروژه ها فراهم می كند تا بتواند با شیوه مدیریت تحول به ارتقای عملکرد دست یابد.
یکردی ساختارمند به مدیریت  در این فصل، به معرفی پروژه و مدیریت مبتنی بر پروژه به عنوان رو
و  پروژه  مدیریت  فرایندهای  پروژه،  مدیریت  كاركردهای  است:  بعد  سه  دارای  كه  یم  می پرداز تغییر 

سطوح مدیریت پروژه .

1-1 پروژه ها و مدیریت آن ها 
كه  یم  دار آینده  از  چشم اندازی  ما  است.  واقعیت  به  چشم انداز  تبدیل  به معنای  پروژه  مدیریت 
كارها به شیوه ای بهتر قادر می كند.  عالقمند به دستیابی به آن هستیم و همین امر ما را نسبت به انجام 
این بهبود عملکرد، برای ما ثمره ای ارزشمند است. وضعیت جدید همان خروجی۲ پروژه است، شکل 
كار به شیوه ای نوین، ثمره ای۳ دارد  كه با ایجاد قابلیت انجام  ۱-۱، وضعیتی از تسهیالت جدید است 

كه منفعتی نصیب ما می كند )شکل ۱-۱(.
تولید، یک  فرایند جدید  كامپیوتری، یک  این تسهیالت جدید ممکن است یک سیستم جدید 
یچه یک بازار جدید، یک ساختار سازمانی جدید، یا مدیرانی با شایستگی  محصول جدید، گشایش در
یا  تعطیالت  به  رفتن  جدید،  منزل  به  انتقال  می تواند  ما  شخصی  زندگی  در  پروژه  این  باشد.  بیشتر 

یدادهایی در اجتماعات محلی و امثال این باشد.  سازماندهی رو
كه حل یک مشکل یا بهره برداری از فرصت و وضعیتی جدید، ما را در ارتقای  پیش بینی می كنیم 
صرف  هزینه های  آن،  از  حاصل  منافع  و  كمک  خصوصی مان(  زندگی  )یا  كارمان  و  كسب  عملکرد 
كند. مدیریت بر مبنای پروژه، فرایندی ساختارمند برای دستیابی  شده برای رسیدن به آن را جبران 
موفقیت آمیز به آینده مطلوب است )در فصل سوم، درباره واژه »موفقیت آمیز« بحث خواهد شد(. در 
كلیدی در مدیریت  این قسمت، تعریف خود را از پروژه ها و مدیریت آن ها بیان می كنیم و سه مؤلفه 
كاركردهای مدیریت پروژه، فرایندهای مدیریت پروژه و  كه شامل  بر مبنای پروژه را شرح خواهیم داد 

سطوح مدیریت پروژه می شود.

1. Turner, Hueman,Anbari and Bredillet, 2010
2. output
3. outcome
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پروژه
كتاب، پروژه به صورت زیر تعریف شد: در ویرایش قبلی 

كه در آن منابع انسانی، مالی و مواد با شیوه ای نوین سازماندهی می شوند  یک پروژه تالشی است 
هزینه ای  با  و  شده  تعیین  زمان  محدوده  در  معین  مشخصات  با  كار،  از  منحصربه فردی  محدوده  تا 

كیفی معین به دست آید.  كمی و  مشخص به انجام رسد و در نتیجه آن، تحولی سودمند، با اهداف 
یکی از دانشجویان قبلی ام در رشته MBA این تعریف را زیر سؤال برد، مثال۱-۱. هر چند معتقدم 
كه این تعریف بدون  كه او به نکته اصلی توجه نکرده بود، اعتراض او در این باره تا حدی درست بود 
كنون عالقه مندم تعریفی را به كار  آن كه ضرورت داشته باشد، بیشتر حالت تجویزی دارد تا توصیفی . ا

كند، شکل۱-۱: كلیدی پروژه تمركز  ی ویژگی های  كمتر باشد و فقط رو كه حالت تجویزی آن  برم 
كه منابعی به آن تخصیص داده می شود تا برای دستیابی به تحولی  پروژه، سازمانی موقتی است 

كاری انجام دهد. سودمند 

مثال1-1 پروژه های تعمیرات در سازمان ارتباطات انگلستان
ی  رو خودش  گفته  به  او  آورد.  استثنایی  من،  تعریف  برای  كه  داشتم  دانشجویی 
كه حالت تکراری داشتتند، نه منحصربه فرد و نه جدید بودند.  كار می كرد  پروژه هایی 
كه تعریف  گفت  آن ها پروژه های تعمیرات در سازمان ارتباطات انگلستان بودند. او 
در  پروژه  كلمه  از  او  استفاده  شاید  بپذیرد  تا  نداشت  فروتنی  آنقدر  است؛  اشتباه  من 
برخی  او  تعمیرات  پروژه های  نبود؛  این  اصلی  نکته  البته  باشد.  اشتباه  موارد  این 
ویژگی های پروژه ها را داشتند و برخی ویژگی های عملیات جاری را . بنابراین به یک 
ولی  بود،  مفید  پروژه  به عنوان  كارش  به  او  نگاه  داشت.  نیاز  دوگانه  مدیریتی  یکرد  رو
كمک به تفهیم و نه توصیف دقیق و تجویزی  كه مقصود از یک واژه،  غافل از این بود 

آن است.


