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  پيشگفتار
هـا،   ش نيازمنـد بـازنگري كـالن در نگـر     ،هـا   هاي مديريت سـازمان در پـروژه        تعالي سازماني و بهبود روش    

 از  هـاي كـشور،   هاي درگير در پروژه گيري مجموعه با توجه به لزوم بهره. ست اها هاي اجراي آن ساختارها و روش 

 هـا شناسـي آن  هاي مديريت پروژه و روش    روش و بكارگيري    توجه ويژه يك نگاه هدفمند به مقوله مديريت پروژه،        

  .بسيار با اهميت است

هاي كالن كشور    نبض پروژه    بزرگترين كارفرما،  بعنوان، دولت    ما ر كشور كه د    موضوعدر نظر گرفتن اين     با  

زيـر  هـاي كليـه     ايجاد فرهنـگ پـروژه محـور در فعاليـت     باعث،  )دولت( دقت نظر اين مجموعه       دارد، در دست را  

  .دشهاي مرتبط خواهد  مجموعه

   آيـد، بوجـود تواند  كارفرما مي  بعنوانها    هاي دولتي درگير در پروژه         و كششي كه توسط مجموعه     ءايجاد خال 

  .ست اها هاي غير دولتي و خصوصي دخيل در پروژه بهترين نيرو براي به حركت درآوردن ساير بخش

در اين ميان اعتقاد و التزام عوامل درگير و در راس آن مديران عالي و مديريت كالن كشور به اين مقولـه و           

 نقشي بسيار اساسي را در ايجاد جريـان  ،ها جم براي هدايت پروژههاي علمي و منس    تاكيد آنان در استفاده از روش     

  .ها بر عهده خواهد داشت پروژهصحيح هدايت و راهبري 

هاي غير دولتي و خصوصي به نوعي وابسته و تحـت تـاثير عملكـرد               توان گفت، همه مجموعه     به جرات مي  

هـاي   هـا و متـدولوژي   تواند با بكارگيري روش    مي اين تاثير  .هاي دولتي هستند    ها و مجموعه     وزارتخانه  ها،  سازمان

زيـر   خط دهنده و تعيـين كننـده مـسير حركـت صـحيح سـاير              ها  هاي كارفرمايي پروژه    صحيح در بطن مجموعه   

  .ها باشد مجموعه

ها، اعتقاد الزم و پايـدار     هاي كارفرمايي با بكارگيري و استفاده از توان مديراني كه در اجراي فعاليت              سازمان

بـه شـكلي   را  در اين رابطـه  گامد اولين نتوان  مي،ها را دارند سازي كامل آن هاي صحيح و پياده     ستفاده از روش  به ا 

  .استوار بردارند

 "پـردا  آوري اطالعات، مـديريت و آمـوزش ره        مشاور فن "ريزي و كنترل پروژه       بخش مشاوره مديريت، برنامه   

، به منظور باال بردن سطح آگاهي عوامل درگير        "شهر  ر ره گروه مهندسين مشاو  " ي يكي از مشاورين تخصص    بعنوان

هـاي مختلـف مـديريت پـروژه و       اطالعات به روز در زمينه   گيري از دانش فني،     هاي بهره   ها، ايجاد زمينه    در پروژه 

  .نمايد  اقدام به تهيه و ارائه مجموعه نشريات تخصصي در اين زمينه مي،سازي فرهنگ



  هـاي مـديريت پـروژه،    شريه از اين مجموعه، در رابطه با معرفـي متـدولوژي           ششمين ن  بعنواننشريه حاضر   

شود كه اميد است بتواند اطالعات كلي و پايه را در اختيـار خواننـدگان             كوچك در اين راستا ارائه مي      گامي   بعنوان

  .محترم قرار دهد

  

  

  

  سعيد شهيدي  

  مدير بخش تحقيق و توسعه  

  



  مقدمه

  .هاست  كاربردي نمودن نتايج آن  يكي از مهمترين ابزارها در مطالعات علمي و نهايتاًبعنوانشناسي،  روش

مند و صـحيح    امكان انجام نظام،كنندگان و افراد درگير هايي براي مطالعه  شناسي با فراهم كردن زمينه      روش

  .هاي مربوطه با اطالع كافي از فرآيندها را پديد خواهد آورد فعاليت

هـاي مـدون و       هاي كشور، عدم بكارگيري شـيوه       ائل و مشكالت جاري مديريت پروژه      مس يكي از مهمترين  

  .ست اها منسجم براي مديريت پروژه

 بـصورت ها به خاطر شرايط خاص پديد آمده صرفاً  متاسفانه هم اكنون در اكثر موارد، عمليات مديريت پروژه      

  .شود  ميتكليف مطرحدر قالب رفع ها و اي پروژه كنترل زماني و هزينه

سـازي و بكـارگيري    به دليل عدم رعايت تمامي جوانب و بندهاي استانداردهاي مديريت پـروژه و سفارشـي              

  .هستيم ها روژهپدر مديريت  گرفته شده بكار اين ساختار ناكارآمديشاهد  ،ناقص استاندارد

ارشـي نمـودن آن بـراي    متاسفانه اين ناكارآمدي توسط مديراني كه به تغييـر و اسـتفاده از دانـش روز و سف     

  .شود مطرح مي" ناتواني سيستم مديريت پروژه" با عنوان  هاي ملي اعتقادي ندارند، ها و پروژه مجموعه

هـاي   جود انسجام در فرآيندها و فعاليـت شاهد عدم وبه واسطه آن     است كه ما     ي، ايجاد چرخه معيوب   امرپيامد اين   

  .خواهيم بودهاي جاري كشور  مديريت پروژه و مديريت پروژه

هاي كالن اجرايـي و مـديريتي در زمينـه            سياست تدوينز توان متخصصين كشور،     گيري ا    بهره ،در اين بين  

رساني در سطوح كالن مديريت كشور در ايـن زمينـه، تهيـه اسـتراتژي              ها و اطالع     ارائه آموزش   ها،  وژهمديريت پر 

هـاي كارفرمـايي و    ها، ايجاد قابليت و توانايي در سيستم  كارفرمايان پروژهبعنوانهاي دولتي  ها و مجموعه   سازمان

هـا و   منـد سيـستم    ابزارهايي حياتي در بسط و گسترش نظـام بعنوانتوانند   توجيه مديران در سطوح كارفرمايي مي     

  .هاي مديريت پروژه مورد استفاده قرار گيرند متدولوژي

هـا، سـازمان و     پرداخته و تعامل ميـان پـروژه      ه مديريت پروژه    حيطها در     نشريه حاضر، به بررسي متدولوژي    

  .ها را مورد بررسي قرار داده است متدولوژي

اي مـديريت  هـ  هاي اجرايي موفـق متـدولوژي   هاي پروژه و بررسي نمونه به تشريح متدولوژياين نشريه  در  

  مبنـا، /  متدولوژي پايهدر ادامه، مطالبي در رابطه با كاربرد متدولوژي و نحوه ايجاد يكپروژه پرداخته شده است و      

  .شود  ميارائهها  هاي مختلف در اين زمينه شناسايي عوامل درگير و ارائه آموزه



هـاي   گيري از ظرفيت هاي سازمان را در بهره      ها و توانايي   ه گيري از دانش روز بتوان قابليت      اميد است با بهر   

م، كه پيامد آن بهبود زمان اجرا و كيفيـت  و شاهد افزايش سرعت حركت مديران پروژه باشي      دهيم  موجود افزايش   

  .ها خواهد بود اختتام پروژه

  

  

  

 ريزي و كنترل پروژه بخش مشاوره مديريت، برنامه  
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 متدولوژي چيست؟ 

 دسـتاوردهاي دهد  ها اجازه مي وكار است كه به شركت   هاي پروژه، يك استراتژي كسب      استفاده از متدولوژي  

در بر گيرنده تغيير مـسيرها و   اي توسعه يابند كه گونهبكم و  ها بايد كم متدولوژي. باال ببرند را  پروژه براي سازمان    

هـا و فرآينـدهاي يـك سـازمان از       تفكـر اسـت كـه تمـام فعاليـت         اي  نهمتدولوژي گو .  باشند   شركت تغيير اهداف 

 و در بـسياري از  دهـد  ريزي و توليد گرفته تا فروش و بازاريابي را تحت تاثير قـرار داده و تغييـر شـكل مـي           برنامه

تغيير كنند  نيز بايد آنهاهاي   متدولوژي  ها و صنايع،    با تغيير شركت  . دباش   شامل تحول كامل فرهنگي مي     ها ناسازم

  .خواهند شد چرا كه در غير اين صورت متحمل شكست

 خاصـي  هـاي  توانند براي شـرايط و موقعيـت   هايي است كه مي   مشي  اي از اصول يا خط       مجموعه ،متدولوژي

متـدولوژي  . االجـرا باشـد    از كارهـاي الزم فهرستيها ممكن است  مشي در حيطه پروژه اين خط . بكار گرفته شوند  

هـايي   ليـست  هـا و حتـي چـك    ها، چهارچوب ها، فرم اي از قالب ند يك رويكرد بخصوص، مجموعهتوا همچنين مي 

  .روند باشد خاص كه در چرخه حيات پروژه بكار مي

  : است بعضي از آنها در ذيل ارائه شدهبه توان تعريف كرد كه  هاي ديگري نيز مي متدولوژي را به شيوه

آميـز يـك    يـت منظور نائل آمدن بـه اتمـام موفق     بها را     رويهها و     اي از گام     كه مجموعه   است فرآيندي •

 نمايد، پروژه مستند مي

 ،رسيدن به يك هدفاي براي  فرايند تعريف شده •

 د،دهن هايي كه خط سير پيشرفت پروژه را تشكيل مي مجموعه گام •

احـي   مهندسـي طر -ها و استانداردها كه تركيبي از رويكردهـاي مـديريتي         از متدها، رويه   اي  مجموعه •

 نمايد، ها را تعريف مي حل ت و راه محصوالت، خدما شده براي ارائه

 )فرازهـا ( زماني ها و مقاطع مهم     مسئوليت  ها،   نقش   ابزار،  ها،  ، تكنيك ها  فعاليت از   اي  يكپارچهمجموعه   •

 . پروژهتحويلاستفاده شده براي 

ه حيات پروژه هدايت نمايـد و  ر چرخسيمطول  يك متدولوژي پروژه بايد كار تمامي اعضاي تيم پروژه را در            

بـسياري از  . كـار برنـد  ب براي پروژه آشنايي كافي داشته و آن را       انتخاب شده تمامي اعضاي تيم بايد با متدولوژي       

مـدير پـروژه را بـدون در نظـر گـرفتن      تنها مديريت يك پروژه را در نظر گرفته و       هاي مديريت پروژه،      متدولوژي

 ،متـدولوژي مـديريت پـروژه   . نماينـد   هدايت مـي  اي در اختيار گرفتن منابعي مشترك،     رقابت موجود در سازمان بر    



 ٢

هـاي   همچنين بايد اين ديد را براي مديران پروژه فراهم نمايد كه يك چهـارچوب مـديريت پـروژه و متـدولوژي                

  .مرتبط با آن در سازمان وجود دارند

 چه تعداد متدولوژي وجود دارد؟

هـا داراي   بعـضي شـركت  . ها باشـد، وجـود نـدارد    نطبق و متناسب با تمامي پروژه     اي كه م    در دنيا متدولوژي  

دهنـد،   هايي هستند كه تمامي مراحل از فروش اوليه تا پشتيباني و نگهداري را تحت پوشـش قـرار مـي      متدولوژي

ثـر  اك. گيرنـد  را در بـر مـي   (Development) ساختسختي مراحل مربوط به طراحي و ه  بدرحاليكه برخي ديگر    

 زمينـه  در  بعنـوان مثـال   هايي هستند كه بر يـك زمينـه تمركـز دارنـد              در مورد متدولوژي   ،هاي منتشر شده    كتاب

و هـا    بعـضي تكنيـك    وآوري اطالعـات  هـاي خـاص فـن    ها چگونگي انجـام طـرح   اين كتاب. آوري اطالعات   فن

 بـا  آنهـا ين دليل، متناسب نمودن نمايند و به هم  متدولوژي خاص را تشريح مي  استانداردهاي طرح شده براي يك    

  .چهارچوب متدولوژي پروژه مورد نظر سازمان، گاه دشوار و غير عملي است

بـسياري در عمـل   . مشكل ديگري نيز در رابطه با وجود تنها يك رويكرد جهاني مديريت پـروژه وجـود دارد   

رد اسـتفاده قـرار گيـرد بلكـه پـيش از      آيـد مـو   نظر ميباي كه    گونهبتواند دقيقا     اند كه يك متدولوژي نمي      دريافته

 "Pick-and-Choose" از رويكـرد  آنهـا بنـابراين   . استفاده بايد با سازمان مورد نظر مطابقـت و همـاهنگي يابـد            

  .كنند مبتني بر استفاده از موارد مورد نياز استفاده مي

ا كه متدولوژي در اصل بـراي  از آنج. هرگاه متدولوژي موارد و اجزا بيشتري را در بر گيرد، بزرگتر خواهد شد  

ها و انـواع   هاي بزرگتر كه تعداد نقش باشد، هماهنگي در پروژه     هماهنگي اعضاي تيم پروژه توسط مدير پروژه مي       

بنابراين نبايد توقع داشت كه متدولوژي مناسـب بـراي   . تر است، دشوارتر خواهد بود   بيشتر و گسترده   آنهاكارها در   

در نتيجه انتخـاب يـك   .  اندازه براي تيم كاري بزرگ كارآمد باشد و نيز بالعكس       يك تيم كاري كوچك، به همان     

  .اي كاربردي صورت پذيرد دقت و به شيوهب بايد ،متدولوژي مناسب

 هاي پروژه  هاي بسياري از متدولوژي نقاط ضعف و كاستي

ا بـا متـدولوژي پـروژه،    برد كاره شروع تشريح بهترين راه براي پيش    پيش از . هايي دارد   هر متدولوژي كاستي  

بــسياري از . هــا داشــته باشــيم هــاي محتمــل در متــدولوژي روي بايــد ابتــدا درك مناســبي از اشــتباهات و كــج

  :هاي پروژه متدولوژي

 بسيار خالصه و سطح باال هستند، •

 ، ناكافي براي پشتيباني موارد مطرح شده در متدولوژي هستندتوضيحاتشامل  •
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 ،دنگير  در بر نميساز را هاي مهم و سرنوشت ي از حوزهعملي و كاربردي نبوده و برخ •

 .دهند هاي موفق و استانداردهاي صنعتي را مد نظر قرار نمي نمونه •

 چار فقدان يكپارچگي در كار هستند،واقع دبآيند اما  نظر ميبموثر  •

 كنند، ارد براي پروژه استفاده ميقراردادي غيراستانداصطالحات از  •

 ،)حلي براي اين مشكل بدون ارائه راه(كنند  ابت ميبراي منابع مشابهي رق •

 ،باشند نمي عملكرد  گيري نحوه اندازه سيستمي براي داراي •

 .بر هستند  بسيار زمان،بوروكراتيك دليل مسائل اداري و ب •

  ها ها بر متدولوژي پروژهتاثير 

عنوان مثـال پـروژه   ب. داره نمايدهاي انواع صنايع مختلف را ا تواند تمامي پروژه    يك متدولوژي به تنهايي نمي    

 و فرانسه با بسياري مشكالت مواجه شد و متحمل هزينه و زمان اضـافي          تاندريايي ارتباطي ميان انگلس   تونل زير 

هـاي پـروژه بـه     متـدولوژي . هايي تهيه و تدوين گرديدنـد  جهت پيشگيري از اينگونه مشكالت، متدولوژي   . گرديد

 خاصـي منطبـق    اند و بسياري ديگر براي استفاده      بسيار نزديك شده    مشكالت بروزراهكارهايي براي جلوگيري از     

هـا بـر مـديريت     متـدولوژي . دگـرد  ميخالصه   اصول منسجم مديريت پروژه   بكارگيري  نهايت در    اما در    ،اند  گشته

  : گذارند چراكه هر متدولوژي پروژه تاثير مي

  شود، فازهاي پروژه را شامل مي -

 د،سنج ميزان پيشرفت را مي -

 دهد،  نواقص رديابي شده انجام مياقدامات اصالحي را بر اساس -

 .دهد منابع را به فازهاي گوناگون تخصيص مي -

عكس با ساير  توان مشاهده نمود كه متدولوژي مديريت پروژه در انزوا نبوده بلكه به            ها، مي   با ارزيابي شركت  

دهنده اين مطلب اسـت كـه    نشان ۱نمودار . باشند همگي به هم وابسته مي در تعامل بوده و ي موجودها  متدولوژي

اي كـه بـا آن    سازمان وجود دارد و هر شخص بايد خود را بـراي كـار متـدولوژي            +هر  بيش از يك متدولوژي در      

 هـا  ن متـدولوژي  كه برخي از آاي وجود دارد هاي مختلف رابطه  ميان متدولوژي . آماده نمايد  ،سروكار خواهد داشت  

  :باشند بشرح ذيل مي

  متدولوژي فروش و بازاريابي، -

 متدولوژي جذب نيروي انساني،  -
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 متدولوژي مديريت پروژه، -

 ،(Development Methodology) يا توليد ساختمتدولوژي  -

   ، و پشتيبانيعملياتمتدولوژي  -

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف در يك سازمان  متدولوژي- ۱نمودار 

 ها بررسي نياز به متدولوژي

شد احتياج دارند   گذشته مشاهده مي     و نوآوري بيشتري نسبت به آنچه در دهه        پارچگييكها به     امروزه، پروژه 

 آزمـون و اسـتقرار محـصوالت و خـدمات را       ساخت، هاي خالقانه در طراحي،      و شيوه    استفاده از روش   ،و اين خود  

در بـه تهيـه برنامـه    تنها با تكميل يك يا دو الگو و فرم از پـيش تهيـه شـده، قـا             ديگر   ،يك مدير . كند  ايجاب مي 

هـا   ل دسـتاوردهاي بيـشتري از انجـام پـروژه     يحـص تها نيازمند به      شركت. باشد  زمانبندي مناسب براي پروژه نمي    

 پـروژه  ي بـراي هاي جديدتر و موثرتر   ، اختيار نمودن متدولوژي   تريج كارآمد اهاي دستيابي به نت         يكي از راه  . هستند

 كـه  اي هاي بسيار ساده چرخه حيات تنها به پروژه بوروكراتيك رويكرد از استفاده توان گفت كه امروزه  است و مي  

دهد كه مديران و عاملين   جدول زير نشان مي   . نياز به سازماندهي و كنترل بسيار شديدي دارند، محدود شده است          

  . عمل كنندي و نوآورايتخالقبا پروژه بايد براي حل مشكالت ديرينه، 

  خواهيم تغيير دهيم؟ چه چيز را مي  داليل تغيير
  بهبود برنامه زمانبندي  هاي پروژه كوتاه نمودن برنامه
  افزايش سود كلي پروژه بدون تاثيرگذاري بر سطح كيفيت  هاي پروژه كاهش هزينه

  تطبيق پروژه با حدود مشخص شده  پذيري در اجراي پروژه انعطاف
  مد نظر قرار دادن نيازهاي مشتري  جلب حمايت بيشتر مشتري
  هاي معمول انجام همزمان فعاليت  امكان انجام سريع مراحل پروژه
  تعيين سطح كيفيت و انجام آزمون از ابتداي پروژه  افزايش كيفيت پروژه

  متدولوژي فروش و بازاريابي 

 ژي تداركاتولومتد

 ولوژي مديريت پروژهمتد

 ولوژي ساختمتد
  و پشتيباني عملياتمتدولوژي 
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  خواهيم تغيير دهيم؟ چه چيز را مي  داليل تغيير
  ها و مشاركت مشتري ارتقاي شناسايي نياز  توسعه سطح مشاركت مشتري

  كاهش تغييرات مداوم با تعريف نمودن يك فرايند تغيير  تغييرات مداوم
  حصول نتايج قابل تكرار و امكان سنجش عملكرد  بيني يج غير قابل پيشنتا

  هاي استفاده از متدولوژي انگيزه -۱جدول 

هـاي مـديريت    هاي مطرح شده در جـدول فـوق بـه تـيم     ن براي بسياري از چالشيطور روز افزوبها   شركت

 يـك  سازمان مجازياشتن اطالعات در   تواند در امر تقسيم و به اشتراك گذ         متدولوژي مي . شوند  پروژه متوسل مي  

 مديريت شان حيات بايد در چرخههايي هستند كه   مهم فني، منابع و داده     يها حاوي اجزا    پروژه.  باشد گر  ياري  پروژه

 صـاحبان   هاي صحيح بـراي حفاظـت از سـرمايه    مشي ها بايد از استانداردها و خط در چنين سيستمي، پروژه   . شوند

  .دن تبعيت نمايآنها

 دار گونه بايد متدولوژي مديريت پروژه جامعي را براي هر فردي كـه مـسئوليت مـديريت پـروژه را عهـده                    چ

 قابليـت تغييـر و مطابقـت     تواند براي صنايع مختلف بكار برده شـود،     انتخاب نمود؟ يك متدولوژي كه مي      شود مي

سـازي و اجـراي يـك پـروژه،      ادهبـه هنگـام پيـ   . هاي خاص صنعتي را نيز دارا است   منظور انعكاس فضاي پروژه   ب

. هاي متعددي بايد مورد رسيدگي قرار گيرند تا مجموعـه اقـداماتي كـه بايـد پيگيـري شـوند تعيـين گردنـد             حوزه

هـايي     نـشان دهنـده آن حـوزه       در عـين حـال    باشند    متغيرهاي متعددي كه نيازمند مديريت در شرايط پيچيده مي        

  .هاي مالي در طي اجراي پروژه، مورد استفاده قرار گيرند وري و سود توانند براي دستيابي به بهره هستند كه مي

ها از ابتداي فاز تعريف مفهـوم تـا    هاي حيات معيني هستند كه چگونگي مديريت پروژه ها داراي چرخه  پروژه

رارپـذيري   استفاده از فرآيندهاي پيوسته و تك،رمز موفقيت يك متدولوژي. نمايند انتها و ارائه محصول را تعيين مي   

 مستندات كـافي و فرآينـدهاي   كمكبكار گرفته شده و با      يآميز  موفقيت پروژه   هر  اي براي     عنوان پايه باست كه   

  :آورد  دستاوردهاي ذيل را فراهم ميمرتبط 

  ،(Repeatable Best Practices)  موفق تكرارپذير اجراييهاي نمونه •

   ، نتايجاستمرارانسجام و  •

 . نتايجرسيدن بهراه  ينتر سريع •
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 (Lessons Learned) هاي پروژه آموزه 

  :ساز هستند هاي مديريت پروژه بسيار حياتي و سرنوشت هاي پروژه ذيل، در فهم متدولوژي  آموزه

پذير نيـست و پـيش از اجـراي     گاهي اقتباس از يك متدولوژي و استفاده از آن در يك فضاي ديگر امكان    .۱

 .نياز است شكاف ابي كامل و موشكافانه و تحليلاي به انجام يك ارزي چنين متدولوژي

 .ها نياز ندارند ها و جزئيات قيد شده در متدولوژي  به تمامي جنبهها ناهمه سازم .۲

تـرين   براي پيشبرد پروژه در قالب متدولوژي مـديريت پـروژه از مهـم       رشد   ا يتدست آوردن حمايت مدير   ب .۳

 .شود عوامل موفقيت هر سازمان قلمداد مي

هـاي مـورد نظـر بـراي      د استراتژي و راهبرد كار را مشخص نمود و پس از آن بر تدابير و تاكتيك         ابتدا باي  .۴

 .انجام كار متمركز شد

  ساختمتدولوژي با چهارچوب پروژه در مقايسه 
 و چهـارچوب هميـشه نمايـانگر اجـزا      . تمايز آشكاري ميان چهارچوب پروژه و متدولوژي پـروژه وجـود دارد           

ديگـر  بخـش  ، بـه  بخش براي رسيدن از يك   اي   وسيله ،ساختاست و متدولوژي    پروژه  ي گوناگون يك    ها  بخش

عنـوان  باگر چهارچوب پروژه : نمايد ، به درك اين تفاوت حساس و ظريف كمك مي    پيرو توضيح استعاري . باشد  مي

  حركـت در  كـه اجـازه  هـستند   سـاخت هـاي   عنـوان متـدولوژي  باسكلت ساختمان در نظر گرفته شود، طبقات آن      

  .رسانند تر از بقيه شما را به مقصود مي دهند و بعضي سريع ساختمان را مي

هـاي   انجـام تـست   نحـوه  ، اعضاي تخصيص يافته به پروژه     حل، تعداد    راه  ، اندازه  شركت  ها بنابر اندازه    پروژه

 دقيقا چـه چيـز   هاي پروژه شود كه متدولوژي  اين سئوال مطرح ميحال.  و ساير پارامترها، بسيار متغير هستند  فني

  ؟ كنند ميمهيا  ما برايرا 

  .اند فهرست شده ،مناسب يك متدولوژي پروژه ثمراتجدول ذيل بعضي از سودمندترين در 

  .دهد  مي را...امكان به ما   آوريم دست ميب كه مزايايي

   مستمرتعريف فرآيندها و بهبود  فرآيند بهتر

  هاي مختلف انطباق با پروژه  پذيري انعطاف

  آوري اطالعات عملكردي و سنجش در طول پروژه جمع  ند يكپارچه و مستمر سنجشفرآي

  هاي كيفي حصول اطمينان از مد نظر قرار گرفتن تمامي حوزه  تمركز بر كيفيت

  مديريت شرايط پيچيده و خطير  مديريت پيچيدگي



 ٧

  .دهد  مي را...امكان به ما   آوريم دست ميب كه مزايايي

  تكميل مستندسازي مقاطع بحراني و اساسي هر رويكرد  مستندسازي مناسب پروژه

  ها فراهم نمودن يك رويكرد مشترك براي تمامي پروژه  كرد استانداردروي

  ها با استفاده از يك رويكرد مشابه ارائه پروژه (Consistency)انسجام 

  ارزيابي مجدد پروژه در هر فاز  تحت پوشش قرار گرفتن تمامي فازهاي پروژه

  ريزي بهتر پروژه برنامه  ريزي پروژه برنامه

  فازهاي گوناگون راهنمايي تيم جهت تكميل پروژه طي  امل كارهاتوانايي انجام ك

  ها ناكاهش يا حذف تمامي بحر  كاهش نياز به مديريت بحران

  سازي آسان استفاده و پياده  كاربري آسان

  هاي آتي بازبيني و بهبود پروژه  دانش

  مزاياي استفاده از متدولوژي -۲جدول 

متدولوژي صـحيح، ايـن متـدولوژي بهتـرين شـيوه بـراي دوري از                ديگر، پس از شناخت و انتخاب        عبارتب

و  هنگـام خطاهـا      پروژه، شناسايي و تصحيح بـه      زمانبندي كاهش ريسك، تحقق برنامه       اشتباهات، كاهش هزينه،  

  .هاي اضافي خواهد بود دوري از مستندسازي

اتخاذ متـدولوژي  . ندا ود مواجهله ارائه محصوالت در زمان مشخص و با منابع محد     ها با مسا    بسياري از پروژه  

تواند بسادگي به لغزش در برنامه زمانبندي و هزينه و نيز عـدم    اشتباه يا نداشتن چهارچوب مناسب براي پروژه مي       

كننـد و بـا     بسياري را تلف مـي زمانها،  برخي متدولوژي. برقراري ارتباطات خوب بين اعضاي تيم پروژه بيانجامد     

انتخـاب متـدولوژي   . نماينـد   فرايندهاي پروژه، انجام كارهاي روزانه پروژه را دشـوار مـي  ها و  تكميل فرم  اصرار بر 

د نظـر را تـامين نمـوده و در امـر مـستندسازي و         ورصحيح امكان تهيه محصول قابل ارائه در محدوده زمـاني مـ           

ــايف اداري و اج      ــت در وظ ــالف وق ــه و از ات ــب تكي ــدهاي مناس ــستندات و فراين ــر م ــا ب ــدها تنه ــي فراين           راي

  .نمايد جلوگيري مي

  ها درك روند متدولوژي

 تخـصيص  و، استخدام مشاوران سازي برنامه، نياز به ابزار  يادهكرات از كمبود وقت براي پ       اگر مديران فني به   

ريـزي پـروژه ناكـافي و نامناسـب       شود كه برنامه    زمان بيشتر براي آموزش كاربران و نيروها بگويند، مشخص مي         

  . به احتمال زياد متدولوژي بدرستي پيگيري نشده و مورد استفاده قرار نگرفته استبوده و
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هـا   ها، براي انجام پروژه منظور هدايت پروژهبجاي استفاده از يك متدولوژي استاندارد       بها    بسياري از شركت  

اسـتفاده از  شـوند كـه    در حقيقت گاه ارتباطـات پـروژه چنـان نامناسـب مـي         . كنند  تكيه مي  و توانايي فني     ابزاربر  

  جاي كمك به پيـشبرد پـروژه، باعـث تخريـب و از بـين رفـتن      بساز شده و  خود مشكلهاي مبتني بر ابزار،    روش

  .گردند كل آن مي

ـ مبتني شود بلكه   طرح نمي ) فرازهاي پروژه (ها    جلاال   رابطه با ضرب   مديريت پروژه در    كنتـرل، نظـارت و   رب

بيـشتري   هـا بـا دقـت     باشـد امـا چـرا پـروژه    بهانـه ان ممكن است تنهـا يـك     كمبود زم . بهبود فرايند تغيير است   

اي مهندسي مجـدد فرآينـدها، در شـرايطي       بر ها نا سازم مجبور شدن خاطر  بشوند؟ شايد اين امر       ريزي نمي   برنامه

ي آيـا فـشارهاي رقـابتي بـه حـد     . خود را در اختيار ندارند  هاي جاري   است كه حتي زمان كافي براي انجام پروژه       

  گردد؟ گيرد يا حتي قرباني آن مي هستند كه مديريت پروژه تحت تاثير مديريت بحران قرار مي

اجزاي تشكيل دهنده سـازمان را دسـتخوش   فرايند متدولوژي گاه خود بخشي از مشكل است چرا كه وقتي          

ارتباط هـر چـه   در ايد بسازمان  يگيرند بنابراين، اجزا    خود را پيش مي   مسير مخصوص به    ها    كنيم، پروژه   ميتغيير  

ارتباط ميان اين متغيرهـا اغلـب خطـي نيـست و     . مورد ارزيابي قرار گيرندتر با متدولوژي انتخاب شده       گرايانه  واقع

  .بايد به چگونگي آن اشاره شود

نيازهـاي انجـام اينكـار     پـيش باشد كـه    مي  مبتني بر پروژه شركتايجاد يك ، ها  در انجام پروژه  رمز موفقيت 

  :باشد يل ميبشرح ذ

 مديريت پروژه،پذير  انعطافهاي  اي از متدولوژي مجموعهوجود  .۱

 باشند، مي روز رساني  بهقابل  ،ها منظور پشتيباني متدولوژيبفرايندهايي كه  .۲

  پيدا كنند،همراستاييمنابعي كه بايد با متدولوژي  .۳

هـا را   ننـد پـروژه  توا  كـه مـي  (Business Functions)سـازماني  كاركردهاي اجرايـي  ها و  فعاليت .۴

 .پشتيباني نمايند

 هاي پروژه تشريح متدولوژي

 هاي مديريت پروژه  متدولوژيدر (Best Practices) اجرايي موفقهاي  نمونه

هـا   البته اين مطلب بدان معني نيست كه تمامي پروژه      . باشند   چرخه حيات مشتركي مي    دارايها    بيشتر پروژه 

داراي دليل دارا بـودن فازهـاي مـشترك در چرخـه حيـات پـروژه،       ب ولي شوند ريزي و اجرا مي   به يك شكل طرح   
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هاي مديريت پروژه بايد به دو مساله اصـلي ذيـل      در هنگام سروكار داشتن با متدولوژي     . باشند  ماهيتي عمومي مي  

  :توجه شود

آميـزي    محصوالت و يا خدمات موفقيـت ،توان اطمينان حاصل نمود كه پروژه مورد نظر چگونه مي  •

شكلي دقيق ثبـت  ب مورد نظر قادر خواهد بود كه الزامات و نيازها را   آيا متدولوژي ؟نمايد  ميارائه  را  

  را بر اساس آنها مديريت نمايد؟ نموده و پروژه

تـر   لـوب ها و كيفيت تعريف شده يا حتي مط      ها چگونه با سرعت بيشتر و در چهارچوب هزينه          پروژه •

  ؟از آنها قابل انجام هستند

نماينـد و برخـي ديگـر     خوبي عمل مـي  توان دريافت كه برخي از آنها به    مرسوم مي  هاي  متدولوژي با بررسي 

  . هستند(Reactive) و برخي واكنشي (Proactive)گرا  برخي از آنها پويش. كارايي مناسبي ندارند

ي از برخـ ، انجـام  حـل احتمـالي    يـك راه (Benchmarking)اي   ارزيـابي مقايـسه     يا پيش از طراحي، خريد   

  :باشد  ميضروري زير اقدامات

 ،هاي استاندارد فراهم نمودن فرآيندها و تكنيك •

 ، و استفاده از آنهاصنعت مورد نظر در موجوداجرايي موفق هاي  نمونهبهترين اي با  ارزيابي مقايسه •

 ،تهيه فهرستي از اجزاي الزامي براي ايجاد متدولوژي •

 ،ها ام رساندن پروژهشناسايي فرآيندهاي مورد نياز براي به اتم •

 ،هاي مالي و زماني مناسب براي متدولوژي در نظر گرفتن چهارچوب •

 ، و مهمهاي رقابتي كليدي تعيين توانايي •

 ،(Resources Configuration)  و پيكربندي منابعدهي شكل •

هاي مربوط به همكاران و       به اين معني است كه فرآيند      (كنندگان و همكاران   مشتمل نمودن تامين   •

 .)كنندگان نيز در متدولوژي گنجانده شوند امينت

  

   يك رويكرد مفهومي– CIPOCروش 

 CIPOCشـود بايـد رويكـرد      يك چرخه حيات پـروژه يـا متـدولوژي مـد نظـر قـرار داده مـي                 هنگامي كه 

(Clients, Input, Process, Output, Clients)    ،فرآينـد و مجـددا   خروجـي  كـه شـامل مـشتريان، ورودي ،

  .باشد، مورد استفاده قرار گيرد مشتريان مي
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   براي مشخص نمودن جايگاه متدولوژيCIPOC روش -٢نمودار 

هـا تبـديل    هاي مشتري از هر جنس و نوع، بايد فارغ از ماهيـت خـاص آنهـا بـه ورودي           در اين رويكرد نياز   

هـاي   توانـد يكـي از متـدولوژي    كه مي باشند ميفرآيندها شروع عنوان نقاط آغازيني براي     بهاي    اين ورودي  .شوند

  .(Waterfall, SDLC, PACE, RUP, XP MIL-STD-1612, PRINCE2) قبيل از  باشدمورد نظر براي بكارگيري

كـه  اندازي   انجام مراحل طراحي، ساخت، آزمون و راهدر جهت مدير پروژه با استفاده از متدولوژي مورد نظر   

شـود و بـه تاييـد      در هنگام اتمام اين مراحل، يـك خروجـي ايجـاد مـي    .مايدن  مي اقدامخود نقاط كنترلي هستند،     

توانـد بـازخورد مـورد     در هر نقطه از اين رويكرد دخيل باشد چراكه براحتي مـي    تواند    ميمشتري  . رسد  مشتري مي 

  .نياز را در هر مرحله ارائه نمايد

مـدير   اگـر . در نظر گرفته شوند) ي استكه خود يك نقطه كنترل(بايد در همان ابتداي كار   تمامي مفروضات 

     پروژه قادر به كنترل مفروضات نباشد، پروژه ممكن است بـدون توجـه بـه متـدولوژي بكـار گرفتـه شـده، دچـار                   

  .مشكل شود

 مشتريان خروجي فرآيند ورودي مشتريان

 مفروضات

 ها نيازمندي

هاي مديريت پروژه  متدولوژي
)RUP, Prince2, SDLC(  

شروع پايان

 ها ليست چك

 بازخورد

ايـن مقطـع، اولـين       :مالحظه
ايـن  اگـر   . نقطه كنترلي است  

مرحله نـاموفق باشـد، پـروژه      
  .شكست خواهد خورد

اين مقطـع، دومـين      :مالحظه
اگـر ايـن    . نقطه كنترلي است  

مرحله نـاموفق باشـد، پـروژه      
  .شكست خواهد خورد
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  آشنايي با اصطالحات مدل پروژه

  سنجي و توجيه پروژه امكان

. باشـد   بودن پـروژه مـي  پذير  و توجيهپذير از اولين وظايف مديريت پروژه، اشراف پيدا نمودن نسبت به امكان    

 مطالعات اصلي، كه ممكن است در گذشته و مطمئنا پيش از پذيرش مسوليت كـار        از خود   رضايتمدير پروژه بايد    

پـذير بـودن پـروژه بـسيار      پـذير و توجيـه    تاييد مجدد امكـان ، در نتيجه نمايداعالم است، را شدهتوسط وي انجام  

  .حياتي است

  كاربرانهاي  نياز

كـس از آنچـه    ، هـيچ ها  نيازبدون تعيين مناسب    . باشد   مي ها  نيازاي درك دقيق       در هر پروژه   مرحلهمهمترين  

      ي يـك پـروژه بطـور كامـل توسـط درخواسـت خـدمات پـروژه            هـا   نيـاز . كه مورد نياز است، مطمئن نخواهد بود      

Project Service Request (PSR) هـاي بيـشتري    تالشبايد در ابتداي پروژه  شود، بنابراين پوشش داده نمي

      زمـان زيـادي   ، هـا  نيـاز در صورت عدم شناخت و تعيـين صـحيح       ممكن است   . يردپذ صورت   ها  نيازجهت شناخت   

  .هدر رود

  طراحي سيستم

ايـن  . باشـد   و توافق بر روي آنها، طراحي كلي عملكردهاي اصلي سيستم قابل انجام ميها نيازپس از تعيين  

  .يابد تر ادامه مي  تعريف هر يك از عملكردهاي اصلي بصورت تفصيليكار با

  ساختطراحي تفصيلي و خريد يا 

گردنـد   ميـزان مـورد نيـاز توسـط افـراد پـردازش مـي       ب موجود در ساختار شكست كـار  هاي تك تك فعاليت 

ن بخش اجرا را در داخـل  توا حال مي. گردند اي كه تمامي آنها به تفصيل طراحي شده و براي اجرا آماده مي          بگونه

  .انجام داد يا آنرا به يك پيمانكار واجد شرايط واگذار نمود

  پذيرش

هاي يكپارچگي در سطح سيستمي براي تاييد تمـامي مـستندات،     مرحله پذيرش عبارت است از انجام آزمون      

يمانكـار انجـام گيـرد    ها حتمـا بايـد توسـط سـازماني جـز پ      اين آزمون . افزارها و ساير تجهيزات      سخت ،افزارها  نرم

 ممكن است تنهـا اجـزاي مختلـف سيـستم بطـور مجـزا مـورد           درغير اينصورت  چرا كه ) كارفرما يا شخص ثالث   (

بران ر بـراي كـا   ت احتمالي  باعث ايجاد مشكال   وآزمايش قرار گرفته و سيستم بشكل يك كل مد نظر قرار نگيرد             
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ول پروژه انجام گرفته و تنها بـه انجـام يـك آزمـون در       بايد توجه داشت كه آزمون بايد در تمامي ط        . نهايي گردد 

بطور كلي ايـن مرحلـه داراي هـدف    .  زيرا آن موقع براي جبران اشتباهات بسيار دير است،انتهاي كار اكتفا نگردد   

  .آزمون براي پذيرش كل سيستم است، نه فقط آزمون عملكرد آن

  (Commissioning) برداري بهره

بـرداري   بهـره . سـازي شـده   هاي الزم براي آغاز بكار سيستم تاييد و يكپارچه   فعاليتعني انجام   يبرداري    بهره

اندازي شـده را    و استفاده از سيستم راهبر نهايي بايد با اجزاي مرتبط با سيستم كاري آشنا گردد  رزماني است كه كا   

  .گردد تيباني فني ايجاد ميهاي الزم به كاربران داده شده و بخش پش طي اين مرحله است كه آموزش. آغاز نمايد

 (Post Implementation Audit)سازي   پيادهس ازهاي پ اتمام و مميزي

مراحل با رضايت تمامي ذينفعان پروژه به اتمام رسيدند، الزم است كـه پـروژه تمـام شـده           زماني كه تمامي    

  : جديد، مدارك زير را آماده نمايداي  بسيار حياتي است كه مدير پروژه پيش از آغاز پروژهدر اين مرحله. تلقي شود

 شرح وظايف براي پرسنل اجرايي، §

 شرح وظايف براي پرسنل سيستم، §

هاي اجرايي و سيستمي با توافق مديريت، مـديريت اجرايـي و مـديريت     هاي كاري براي تيم    روش §

 ها، سيستم

 هاي زماني مشخص، صورت مستمر و در بازهببرنامه ارتقا و جايگزيني تجهيزات  §

  براي حصول اطمينان از كامل بودن مستندسازي و به امضا رسيدن مستندات،يطرح §

 موقع به پرسنل و پيمانكاران،بهاي منظم و   براي حصول اطمينان از پرداختيطرح §

  .ماه پس از اتمام پروژه سازي براي سه تا شش  پيادهپس ازتاريخي براي مميزي  §

 جديـد توسـط    دار شـدن مـسئوليت سيـستم    اه پس از عهـده سازي، مدير پروژه چند م  پيادهپس ازدر مميزي  

هاي مميزي واقعي بايـد از ابتـدا        رويه. دهد  شرايط را مورد بازبيني قرار مي     ) رسيدن به شرايط حالت ثابت    (مشتري  

ت معينـي، آن را مميـزي    از مدمشخص نمايند كه يك تيم براي كنترل صحت عملكرد سيستم طراحي شده پس        

  .باشد هاي تعريف شده مي ر مميزي شامل حصول اطمينان از بكارگيري روشبيشت. خواهند نمود
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 هاي پروژه  نسبت به متدولوژيعدم عالقمندي و عالقمندي

د نـ خاطر پذيرش يك متدولوژي پـروژه بخـصوص، تمجيـد نماي        بص ممكن است مدير پروژه را       اشخااغلب  

  .  باشد مديريتي ميهاي   از اليهاين تمجيدات تنهاولي بايد توجه داشت كه منشا 

 در انـد   ارائه گرديدهها برخي از نظرات موافق و مخالف كه توسط مديران و اعضاي تيم پروژه فعال در پروژه             

  .اند  فهرست شده۳جدول

  كنند اعضاي تيم پروژه فكر مي  كند مدير پروژه فكر مي

اي از اقالم قابل تحويل را  ها مجموعه   متدولوژي
  .نمايند تعريف مي

  .دهد نيستند رخ ميواقعا ها معرف آنچه  ولوژيمتد

يافته تبعيت  ها از يك رويكرد ساخت متدولوژي
  .نمايند مي

 (Overlap)فازهاي پروژه اغلب با يكديگر همپوشاني 
  .دارند

  .دهند ها به يك محيط آشفته سازمان مي متدولوژي
ها تنها وقت تلف كردن و ايجاد  استفاده از متدولوژي
  .فايده است باالسري بيهاي  هزينه

  .ها بايد اداره شوند اين روشي است كه شركت
ي فني را ها نياز توانند بعضي اوقات نميها  متدولوژي

  .نمايند مشخص 

  .كنند  مديران و اعضاي تيم در مورد متدولوژي چگونه فكر مي-۳جدول 

 طراحي متدولوژي

 تـدوين . ها در يـك شـركت اسـت    پشتيباني پروژهها براي     متدولوژي تدوينتمركز اين بخش بر روي نحوه       

 در بـسياري از سـطوح   ايجاد تغييراتيك متدولوژي براي پروژه و منطبق ساختن آن بر وضعيت موجود، اغلب به             

تواند يك چهارچوب مرجع مشترك را براي        فرهنگ مي . داردنياز  هاي اطالعاتي     مانند فرهنگ، فرآيندها و سيستم    

هـا را در   تواننـد سـاختاري از فعاليـت    فرآينـدها مـي  . موده و ارتباطات پروژه را تسهيل نمايد   هاي پروژه ايجاد ن     تيم

هـاي   سيـستم . بيانجامـد يـك زبـان مـشترك    كه به كاركنان جديد كمك نموده و به ايجاد       ها ايجاد نمايند      پروژه

        را  نجـام كارهـاي روزانـه     ا تاثيرگـذار بـر   ابـزاري   بدينوسـيله    و   سـاخت توان به فرآينـدها مـرتبط         ميرا  اطالعاتي  

  .ايجاد نمود

 انـد،  انجام شـده  تهيه يك متدولوژي براي ايجاد و توسعه محصول در بر اساس مشاركت فعال    ي كه تحقيقات

را انگاري اهميت فرهنگ و انطباق سيستم موجـود بـا متـدولوژي نـوين پـروژه        تمايل به تمركز بر فرآيندها و كم      

 يك متـدولوژي   تدويننتايج براي ارائه درك بهتري از عوامل موفقيت در هنگام            ،اتدر اين تحقيق  . دهد  نشان مي 
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هـايي كـه قـصد     هدف از اين كار ايجاد چهارچوبي است كه توسـط شـركت           . اند  مديريت پروژه نوين، تحليل شده    

  .تفاده باشدايجاد يك متدولوژي نوين مديريت پروژه يا ارتقا و بهبود متدولوژي موجود خود را دارند، قابل اس

نمايـد در نتيجـه بـسيار حيـاتي      با هر فرآيند جديد، روش عملكرد يك سازمان و تمام فرهنگ آن تغيير مـي           

هـاي ارتباطـات و    هـاي پـشتيباني، برنامـه       فرآيندهاي مديريت پروژه، بلكه برنامـه     نه تنها   است كه مديران پروژه     

  .د نمايندرا نيز ايجا (Deployment Plans) اندازي راههاي  برنامه

آميـز سيـستم مـديريت      اين اجزا، تغييرات فرهنگي در يك شركت را تسهيل نموده و براي استقرار موفقيـت              

فرآيندهاي . بايد توجه داشت كه نبايد براي هر مشتري تمامي فرآيند را مجددا طي نمود             . باشند  پروژه ضروري مي  

مـدير  .  شـوند (Tailored)سازي  بايد بومي دهند ينيازهاي سازمان را به بهترين نحو پوشش م      كه  مديريت پروژه   

 ايجـاد  بمنظـور را  اشراف داشته و قادر باشـد آنهـا   (Business Processes)وكار  پروژه بايد به فرآيندهاي كسب

هاي اجرايي  با نمونهاي از فرآيندهاي پروژه مطابق با نيازهاي مشتري و متناسب با نيازها،              بهينه مجموعه سريع و   

سـوال  . خودي خود يك دانش است   باين كار آسان نيست چراكه ايجاد فرآيندها،        . ادغام نمايد ايش شده   موفق آزم 

سازي اين فرآيندها را در اختيار داريد؟ يا اينكه زمان شما در حال تمـام         اين است كه آيا شما زمان الزم براي پياده        

  ها الزم است؟  چهارچوب پروژهشدن است؟ چه ميزان كمك براي طراحي اين فرآيندها براي پشتيباني

   پروژهمتدولوژي مفهوم تعريف

ايـن         . در اين بخش رابطه ميـان سـايز متـدولوژي، حجـم پـروژه و حجـم مـشكالت بررسـي خواهـد شـد                 

شود بيشتر افراد بايد مشكالت بزرگي را حل نماينـد، كمـي    مبحث ممكن است به اين خاطر كه هميشه تصور مي     

  . باشدكننده گمراه

 با هم در (Positive Feedback Loop)حجم پروژه و سايز متدولوژي توسط يك چرخه بازخورد مستقيم 

با وزن كمتر، آنها بـا كـارايي   . كوچكي مورد نياز استتقريبا با تعداد تقريبا كمي از افراد، متدولوژي       . ارتباط هستند 

هـاي كـوچكتر و    الت بزرگتـري را بـا تـيم   تواننـد مـشك   بـا كـارايي بيـشتر آنهـا مـي     . نماينـد   بيشتري فعاليت مي  

از طرف ديگر هرچه افراد بيشتري بـه پـروژه تخـصيص داده شـوند، بـه      . تري برطرف نمايند  هاي ساده   متدولوژي

تر باشد، كارايي افـراد   پيچيدههر قدر كه متدولوژي  . باشد  نياز مي ) تر  در نتيجه متدولوژي گسترده   (هماهنگي بيشتر   

. جه افراد بيشتري بايد براي بـه انجـام رسـاندن يـك كـار يكـسان تخـصيص داده شـوند                 يابد، در نتي    كاهش مي 

رسـند كـه    اي مـي  شوند، بنابراين نهايتـا بـه نقطـه     پروژه بزرگ مياندازهها با سرعت كمتري نسبت به        متدولوژي

  )با فرض مديريت صحيح (.ها را هماهنگ نمايند توانند مشكالت را حل نموده و فعاليت مي
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تر به افراد كمتري نسبت به حالتي كـه از   ساده  مشكل خاص، در صورت استفاده از يك متدولوژي يك  براي  

هرچند بايد توجه داشت كه در مورد اندازه مشكلي كه تعـداد  . باشد شود، نياز مي  تر استفاده مي    يك متدولوژي جامع  

تعداد افراد با توجه به دامنه افراد مـرتبط بـا   . توانند آنرا بر طرف نمايند، محدوديت وجود دارد     مشخصي از افراد مي   

در نهايت، با افزايش اندازه پروژه، تركيب متفاوتي از متدولوژي و سايز پروژه بهينه خواهـد        . آن مشكل متغير است   

  .بود

گردند، ابتدا بايـد فازهـاي    براي بررسي اينكه چه عواملي باعث ايجاد يك متدولوژي موثر مديريت پروژه مي    

. هاي مديريت پروژه كه مـدير پـروژه بـا آنهـا سـروكار دارنـد كـامال شـناخته و درك شـوند              ر متدولوژي موجود د 

  .اند هاي ذيل مورد بررسي قرار گرفته ها در بخش ترين فازها در طراحي متدولوژي مرسوم

   ايدهو يا مفهوم ،كشف

توفـان  .  آغاز نخواهـد شـد  ، پروژه و بدون آن  يك پروژه است    مناسب، هسته اصلي و مبناي شروع       يك ايده   

در مرحلـه مفهـوم، تعريـف دقيـق     . باشد فرد ميب يك ايده منحصر تعريففكري يك تكنيك موثر براي كمك به      

بـازار هـدف،   بـر اسـاس    )دسـتور اجرايـي   ( ايجاد يك پروتكلاينكار،هدف از . گردد  ايده و استراتژي استخراج مي    

  .باشد ميتعريف شده هاي  مفهوم محصول و مشخصه

   مفهومدرگير شدن در پروژه و يا

دليل نيازها و الزامات مشتري با رويكردي متفاوت پيش بـرده  بفرد بوده و بايد باز آنجا كه هر پروژه منحصر  

شود، مدير پروژه و مدير فروش در فاز مفهوم با مشتري ديدار نموده و در خصوص جوانب مختلف پـروژه گفتگـو                     

ـ ايـن فـاز اغلـب    . بخـشند   را گسترش ميفعالهاي   طات بين گروه  نمايند و همچنين فرآيند ارتبا      مي  تعيـين دليل ب

گردد كه ممكن است با برگزاري جلسه يا جلساتي بـا ذينفعـان         مهمترين فاز محسوب مي    ،استانداردهاي ادامه كار  

       هـا   هـاي اصـلي در پـروژه مـشخص شـده و تعيـين مـسئوليت                 در اين مرحله ايفا كنندگان نقش     . پروژه آغاز شود  

  .گردد آغاز مي

  سنجي  امكانتحليل و يا

نمايد كه پروژه كامال ارزيابي شده و از لحاظ اقتـصادي و راهبـردي    سنجي، مشخص مي   فاز تحليل يا امكان   

آميز بودن باشد، پروژه متوقف شـده و   اگر نتايج تحليل، نمايانگر عدم موفقيت. قابل ادامه تشخيص داده شده است     

  .گردد تر به مديريت اجرايي ارجاع مييا براي بررسي بيش
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  ريزي راهبردي برنامه

هـاي آغـاز انجـام هـر      گيري و ساماندهي الزامات و اولويت سيستمي براي تصميمهر شركت، الزم است كه    

در هـاي الزم   ريـزي  برنامـه ريـزي راهبـردي بايـد         مـسئوالن برنامـه   .  يا آغاز توليد هر محصول داشته باشد        پروژه

 هـايي   ريزي راهبردي بايـد اتخـاذ تـصميم    برنامه.  را انجام دهند(Business Model)كار  و كسبچهارچوب مدل 

      هـا را بـراي رسـيدن بـه اهـداف مـورد نظـر سـازمان،           انداختن زمـان انجـام پـروژه   جلودر خصوص به تعويق يا      

  .پذير نمايند امكان

  سنجي امكان

پروژه، شايد الزم باشد نيازي كه بـا انجـام پـروژه بـرآورده     پيش از اختصاص دادن زمان و منابع الزم به هر  

باشـد چراكـه ممكـن     ها نيز به صـرفه نمـي   برخي اوقات حتي اقدام به انجام برخي پروژه. گردد، مشخص شود  مي

ها را براي رسيدن به جايگاه مناسـبي در بـازار، بطـور مـضاعفي افـزايش       هاي مورد نياز و هزينه     است ساير تالش  

 ، فنـي  پـذيري    امكـان بـودن   نامشخص   و   سنجي فني مناسب    انجام مطالعات امكان  عدم   درصورت،  نينهمچ. دهد

  . زمانبندي گردد برنامهدر هاي اضافي و تاخير   هزينهمتحملپروژه ممكن است 

  تحليل سيستم

ي مـشتري بـراي طراحـي سيـستم يـا كـاالي       ها نيازپس از اينكه پروژه آغاز گرديد، بسيار حياتي است كه           

هـايي بـراي درك و شـناخت كامـل           در اين مرحله، تيم پروژه بايد از تكنيـك        . نهايي، مشخص و استخراج گردند    

  .دستاوردهايي كه پروژه بايد حاصل نمايد، استفاده كند

  ساخت و ياطراحي 

 ابـداع ايـن فـاز معـرف    .  اسـت  ساختيكي از فازهاي اصلي در هر متدولوژي مديريت پروژه، فاز طراحي يا             

حلـي طراحـي    پرسنل كليدي مانند طراحان، معماران و يا مهندسين، بر اساس نيازهـاي مـشتري راه         . ل است ح  راه

  . آن فعاليت خواهند نمود را شكل خواهد دادمبنايهاي اصلي كه تيم پروژه بر  اين طراحي پايه. نمايند مي
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   اجرا و يااندازي راه

هـاي   هاي تعيـين شـده و طراحـي         آن مطابق مشخصه   پس از اينكه پروژه انجام و آزمايش گرديد و كاركرد         

 نهـايي شـده و   مونتـاژ  محصول يا سيـستم  ،طي اين فاز. باشد انجام شده تاييد گرديد، آماده نصب و يا تحويل مي     

  .گردد نصب مي

  آزمايش

يـا در  و شكل مرحلـه بـه مرحلـه    بآزمون ممكن است . حل ارائه شده است    اين فاز معرف آزمايش رسمي راه     

  .انجام شوددر انتهاي فاز ساخت،  (Waterfall)وجود رويكرد آبشاري صورت 

  تضمين كيفيت

هاي تعيـين شـده اوليـه بـراي        شده و بر اساس پارامتر    تاييد  حل ارائه شده      راهصحت  در فاز تضمين كيفيت،     

  .گيرد پروژه، مورد امتحان قرار مي

  آموزش

برداري قرار گيرد، الزم است كه كاربران شناسـايي   هپيش از اينكه يك سيستم يا پروژه بطور كامل مورد بهر      

هاي آموزشي و مـستندات       اين مرحله شامل تعريف نيازهاي آموزشي پروژه و تهيه دوره          .شده و آموزش داده شوند    

  .باشد الزم مي

  اندازي راه و ياسازي   پيادهتحويل،

ـ . باشـد   اين مرحله شامل ارائه محصول پروژه به سازمان مشتري مي          افتـد كـه    ل هنگـامي اتفـاق مـي    تحوي

زمانبنـدي    سـازي و يـك برنامـه     پياده طي اين مرحله، بسيار حياتي است كه يك برنامه   . سيستم آماده نصب باشد   

  .جهت هدايت كارها مورد استفاده قرار گيرند

  عمليات و يا پشتيباني ،نگهداري

بـرداري رسـيد، نيازمنـد بـه      رحلـه بهـره   و به م   ه محصول پروژه توليد گرديد    ،هپس از اينكه پروژه نهايي شد     

افـزاري نيـاز بـه بـه روز شـدن و           بسياري از محصوالت، از قبيل محـصوالت نـرم         .باشد  نگهداري و پشتيباني مي   

ها، تامين و نگهداري قطعـات يـدكي مهـم، بـه همـراه پـشتيباني             از پروژه   ديگر در بسياري . تغييرات زيادي دارند  
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 در اين مرحله سازمان و يا مـشتري، پـشتيباني الزم پـس از    .ندا موفقيت بسيار الزم فروشنده، در رساندن پروژه به      

  .تواند خود شامل مراحل مختلفي باشد دهند كه مي پايان پروژه را ارائه مي

 (Project Maturity)   پروژهبلوغص يشخت

تر آنهـا در ايجـاد يـك     آگاهي دارند، ولي بيش ها ناها از نقش مهم مديريت پروژه در سازم         بسياري از شركت  

هـا   شـركت . عالقـه هـستند    نـاتوان يـا بـي   ،هاي خود به سـطحي بـاالتر       تحول براي توسعه فلسفه اجرايي پروژه     

به . ها در كجا هستند از لحاظ سطح بلوغ پروژه) ۲كنند و     به چه ميزان خوب كار مي     ) ۱خواهند دقيقا بدانند كه       مي

  .باشد ها مي ها و رويه مشي از فرآيندها، خطاي  هر جهت، يك شركت چيزي بيش از مجموعه

 نياز داشته باشد، آنرا از سـازماني كـه   (Life-Saving)بعنوان مثال اگر شخصي به يك داروي حيات بخش     

 يخريداري خواهد نمود نه از سـازمان است  ۵ سطح (Capability Maturity Model)داراي مدل بلوغ سازماني 

سـاختار  بالغ مبتني بـر  توانا و  يك سازمان    هدهند   نشان ۵ باشد چراكه سطح     ۱ح  كه داراي مدل بلوغ سازماني سط     

مديريت پروژه بايد يك نقش محوري در سازمان داشته باشد، الزم است كه در برخي            ] فرآيند[اگر  . باشد  پروژه مي 

  :، به عبارتي باشدتوسعه يافتهها  زمينه

 ،ند محكمي دارداست كه با شركت پيويك فلسفه مديريت پروژه داراي  •

 عنوان يك قابليت محوري باور دارد،مديريت ارشد، مديريت پروژه را ب •

  است، ها متمركز شده  شدن پروژه شركت بر روي موفقيت •

 اند، رد نياز پروژه استقرار يافتههاي مو فرآيندها و زيرساخت •

 دهي موثر وجود دارد،  سيستم گزارشيك •

 اند، مستندسازي شدهبه خوبي  ساختهاي  متدولوژي پروژه و متدولوژي •

ــه روز نگهداشــتن تخــصص  • ــراي ب ــروژه، دوره  ب ــيم پ ــضاي ت ــاي اع ــ ه ــستمراي آموزشــي ه              م

 گردد، برگزار مي

 گردند، مياعالم دله و  مبامستمراطالعات پروژه بطور  •

 ها تحت نظارت قرار دارد، ي پروژهكاراي •

 ها در دستوركار قرار دارد، وژه پرباالترين كيفيت از آغاز تماميو ارائه ايجاد  •

  .گيرند ها بصورت منظم براي انطباق با استانداردهاي شركت مورد مميزي قرار مي پروژه •
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 (Mind Mapping)بكارگيري مفهوم الگوسازي ذهني 
 بـراي متـدولوژي مـديريت پـروژه، بـه         گرفتـه مد نظر قرار    يك روش موثر در ترسيم طرح كلي چهارچوب         

. هاي سازمان مد نظـر قـرار گيرنـد     تا تمامي قسمتباشد جاد نقشه ذهني آن بر روي كاغذ ميتصوير كشيدن يا اي 

تـوان بـه ايجـاد يـك      با اين روش به راحتـي مـي  . دهد  يك چهارچوب مرسوم الگوي ذهني را نشان مي      ،۱شكل  

ـ ضـ پردازيم چراكه اين مو  ميها ناحال به نحوه سازماندهي افكار در انس     . چهارچوب اقدام نمود    فكـر كـردن   اوع ب

هـاي الگوسـازي    مغز انسان به حدي پيچيده و پيشرفته اسـت كـه روش     . ها كامال مرتبط است     راجع به متدولوژي  

هـاي بيوشـيميايي و       در مسيرهاي موجود در مغز، مقاومت     . نمايد  ذهني، فرايندهاي توسعه متدولوژي را هدايت مي      

 در جنگـل  بـازكردن راه عبـور از آنهـا ماننـد    . گردنـد    مـي  الكترومغناطيسي وجود دارند كه باعث كاهش در افكـار        

براي بـار دوم، كـار   .  نمودزااز ميان پوشش گياهي ب   براي بار اول شبيه به تقال است چراكه بايد مسير را            . باشد  مي

. نماينـد  تر مـي  توان گفت وقايع مكرر كار را آسان   شده است و بطور كلي مي      بازتر است چراكه بار اول مسير         آسان

هـاي گرافيكـي بـه مغـز انـسان در دريافـت،         به همين ترتيب، تهيه الگوسازي ذهني و مستندسازي آنها در قالـب     

در هنگام طراحي يك متدولوژي مديريت پروژه در مغـز چـه        . كند  ها و كنترل كمك مي      نگهداري، تحليل خروجي  

هر فكر يـا جزئـي   . زي نيز پيچيده است انگي   بطور شگفت  ،دهد؟ پاسخ اين سوال در عين ساده بودن         اتفاقي رخ مي  

ـ توان   را مي  شود  از اطالعات كه وارد مغز مي      شـكل يـك هـسته مركـزي كـه داراي صـدها، هزارهـا و حتـي         ه ب

، باشـند  و هر يك به نوبه خود داراي ارتباطات فرعـي مـي  ) باشد كه نمايش دهنده ارتباطات مي   (انشعابها    ميليون

روش الگوسـازي ذهنـي،   . هـا در نظـر گرفـت     داده  يـا پايگـاه  حافظـه عنـوان  بان تو  اين ارتباطات را مي    .نشان داد 

  :است زير خصوصياتنمايد كه داراي   را پيشنهاد ميرويكردي

 باشد، داراي يك هسته مركزي مي •

 باشد، اند مي  از هسته مركزي نشات گرفته،هايي كه خود داراي انشعاباتي از هسته •

  بوده و متصل هستند،(Keyword)اين انشعابات شامل كلمات كليدي  •

 .نمايند  مورد نياز را ايجاد مي حل يا ايده تمامي اين اجزا، به همراه هم، تصويري از راه •
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   چهارچوب مرسوم الگوي ذهني– ۱شكل 

توان براحتي جهت تـصور و طراحـي هـر متـدولوژي مـديريت پـروژه موجـود               از روش الگوسازي ذهني مي    

  .خواهد بودپذير  افيكي استفاده نمود و از اين مرحله همه چيز امكانبصورت گر

  هاي مديريت پروژه چهارچوب
  .ها بسيار پيچيده و دردسرساز خواهند بود شك پروژه هاي مناسب، بي بدون وجود چهارچوب

اندن ريـسك  بنابراين به حداقل رس. ست اها بسته به موفقيت در نتايج پروژها وها نادر حقيقت، موفقيت سازم   

 اما نحوه تحقـق ايـن   ،تضمين نمايد امري ضروري است  تا حد زيادي    ها به طريقي كه موفقيت را         و هدايت پروژه  

كند كـه از شـروع پـروژه تمـام      اي استفاده مي   هاي آزموده شده    امر به چه صورت است؟ يك تكنيك از متدولوژي        

ها قادر خواهنـد بـود    دولوژي مناسب، مديران پروژهبا بكارگيري مت. دهد  هاي ممكن را تحت پوشش قرار مي        حوزه

 معرفـي  ي مرسـوم هـا  در ادامه دو نمونـه از متـدولوژي       . نيازهاي مشتريان ارائه دهند   رفع  هايي را براي      حل اهكه ر 

  .اند شده

 ۱فاز 
 تحويل

 پشتيباني

 بازاريابي

 تعريف
 مفهوم

 طراحي نهايي

 طراحي

 قوانين

 برنامه زماني

 ها ريسك
 آزمون

 مفهوم

سازي يكپارچه
 ها هزينه

 ساخت

 پروژه
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  )دهد يك چهارچوب سطح باال را براي پروژه ارائه ميكه (هاي مديريت پروژه  متدولوژي -

 )نمايد  سيستم را ارائه ميساختجزئيات مربوط به طراحي و كه  (ساختهاي  متدولوژي -

 .شود بين آنها مشاهده ميهايي نيز         اما تفاوتدارند همخواني  يكديگربااگرچه اين دو متدولوژي 

 را سـاخت اي مواجه شويد كه هم يك متـدولوژي پـروژه و هـم يـك متـدولوژي              ممكن است شما با پروژه    

 سـاخت، بخـصوص   آن با رويكرد پروژه و محتواي آن با يـك رويكـرد   پوستهرچوب و كه چها  طوريب شود  شامل  

  .تعامل داشته باشد

  انتخاب متدولوژي
 شناسايي، انتخـاب،    مندهر سازماني كه فاقد چهارچوب مديريت پروژه باشد، پيش از مديريت يك پروژه نياز             

كه سـازمان در دنيـاي مبتنـي بـر پـروژه      خواهد  اگر مديريت مي. استتطبيق و يا تشكيل يك چهارچوب مناسب       

 ، الزم اسـت پيش از اتخاذ تصميم درباره متدولوژي مديريت پروژه.  بايد شروع به تغيير و حركت نمايد      ،موفق باشد 

  :اهداف عيني زير بررسي شوند

   توانايي رقابتي سازمان،–استراتژي كلي سازمان  -

 د،ن شوي كه بايد مديريتياه اندازه تيم پروژه و يا محدوده -

 اولويت پروژه، -

  و بحراني بودن پروژه براي سازمان،حساسيتميزان  -

 .ميزان انعطاف پذيري متدولوژي و اجزاي آن -

 (Project Management Best Practices) مديريت پروژه اجراييهاي  بهترين نمونه

اري پـروژه بايـد    تضمين موفقيت پروژه در سراسر متدولوژي، مديران پـروژه و همچنـين مـديران اد        منظورب

  :كار گيرندب يا تطبيق يك متدولوژي مديريت پروژه  و ذيل را جهت انتخاب، تشكيلاجراييهاي  بهترين نمونه

  ،ها و فرآيندهاي مبتني بر استاندارد استفاده از تكنيك -

 ،هاي صنعتي ها و روال  بر بهترين نمونهتكيه -

 ، متداول براي كاهش موانعاجراييهاي  استفاده از بهترين نمونه -

 سازي، به كاهش هزينه و زمان پيادهتوجه  -

 ،هاي اداري و اجرايي اضافي ها و روال كمينه نمودن فرم -

 ،مشاوره با پيشروان صنايع و خبرگان فن -
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 ،سازي پروژه  بهترين راه براي پياده)Acknowledge(قبول  -

 .سازي شود سازي شود و آنچه نبايد پياده تشخيص آنچه بايد پياده -

  :شده است اصل كليدي در طراحي متدولوژي كه بايد تقويت شوند، ارائه ۴در ذيل 

 ،هاي بزرگتر تر براي تيم هاي جامع استفاده از متدولوژي .۱

 ،تر تر و حساس هاي بحراني تر براي پروژه هاي فشرده استفاده از متدولوژي .۲

 . هستندبر ها هزينه تر شدن متدولوژي و باالرفتن حجم مستندسازي بزرگترشدن و جامع .۳

 .رو و تعاملي موثرترين نوع ارتباطات هستند در ارتباطات رو .۴

  كاربرد متدولوژي
 بوروكراتيـك  كارگيري هر متدولوژي چهارچوب پروژه، بايد اطمينان حاصـل نمـود كـه متـدولوژي                بهنگام  

را زيـر پـا    و وارد زير مسائل اداري و اجرايي كه هرگونه حس خالقيت را سركوب نمـوده و يـا عقـل سـليم       نبوده

  .شود  نميد، نگذار مي

 محـصول   خـط توليـد   ماه انجام شود و شما بايـد     ۴اي داريد كه بايد در عرض         براي مثال فرض كنيد پروژه    

توانيد تمام زمان خـود را صـرف     يابيد كه نمي عنوان مدير پروژه، شما در ميب. اندازي نماييد جديدي را طراحي و راه   

سـت   ازمـان بـر ضـد شـما    . اندازي فرايند جديد نماييـد  و برپايي جلسات براي راهتهيه مستندات مفصل و پيچيده   

  . بنابراين، عاقالنه است كه ابتدا متدولوژي صحيحي انتخاب گردد

ايـن  .  است  اصلي كار براي تضمين موفقيت پروژه،هاي پايهچهارچوب مديريت پروژه سازمان، يكي از     ايجاد  

  : گيردچهارچوب بايد موارد زير را در بر

  يك رويكرد مديريت پروژه جامع از شروع تا پايان، -

 فازهاي كليدي كه مورد استفاده قرار خواهند گرفت، -

 مقاطع بازرسي كيفيت يا مقاطع كنترلي در خالل هر فاز، -

 نقاط بازبيني الزم بين هر فاز، -

 ،)براي مثال فروش، عملكردها(فازهاي پيش از پروژه و پس از پروژه  -

 هاي پروژه، ها و فرم قالب -

 ). ريسك و كنترل تغييراتبراي مثال( هر فاز برايفرايندهاي پروژه  -
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سازي آن براي سـازمان مـورد    منطبق و اجراييهاي   پروژه معتبر مبني بر بهترين نمونه    چهارچوباستفاده از   

 . از اصول دستيابي به موفقيت هستند،نظر

  پايه و يا مبنا ايجاد يك متدولوژي

. هـا كـار را شـروع نماييـد     رويكردي ساده براي پـروژه اتخاذ  تازه كار هستيد، بايد با   متدولوژياگر در كار با     

در مثال پـيش  . مناسب هستندشما  كار نوعكنيد براي     اولين گام فهرست نمودن چند فاز كليدي است كه فكر مي          

  . به ايجاد يك متدولوژي پرداخته شده است،رو

هـاي   هاي زياد يـا گـام   ان خود داريد و هدف شما پرهيز از مستندسازيتصور كنيد شما تيم كوچكي در سازم  

توان   پروژه ميبه حركت درآمدن هميشه در صورت  چونگردند پروژه مي بموقع   است كه مانع از تحويل       اي  اضافه

براي هدفي كه در اين مثـال مـد نظـر قـرار داده شـده اسـت، سـه فـاز اصـلي بـراي            . بيشتر به جزئيات پرداخت   

  : شده استارائهلوژي متدو

ها در جهت تكميل نيازهاي كاري بـراي          در اين مرحله الزم است اطمينان حاصل شود كه تالش         : ارزيابي -۱

آوري و بدست آوردن اطالعات پروژه، مالقات با   اين امر مستلزم جمع   . گردند  حل مورد نظر، متمركز مي      راه

 (Business Case)يـا موضـوع كـاري    مشتريان، ايجاد فهرسـتي از مفروضـات و يـك خالصـه پـروژه      

ها در سـطوح مختلـف انجـام شـده و محـدوده يـا دامنـه پـروژه                     همچنين الزم است كه تحليل    . باشد  مي

 .مشخص گردد

هاي فني مورد نياز براي انجـام          پروژه به همراه مشخصه     طي اين مرحله، الزم است حداقل برنامه      : تدوين -۲

 نيز بايـد در ايـن برنامـه    (Deployment Plan)اندازي  برنامه راه نقش ،عالوه بر اين. پروژه تهيه گردند

 . شود(Highlight)مشخص 

 .گيرد طي فاز اجرا، محصول پروژه ايجاد شده و پيش از تحويل به مشتري مورد آزمايش قرار مي: اجرا -۳

. گردنـد  مـشخص  ،پـروژه مـورد نيـاز    هاي     ابزار يا قالب   حداقلبا مستند شدن فازهاي اصلي، الزم است كه         

هـا و   پـس از اينكـه قالـب   . باشد موضوع كاري نياز ميتعريف  حداقل به  ارزيابيدهد كه در فاز        نشان مي  ٤جدول  

. باشـد   شدند، بايد بررسي شود كه براي پشتيباني اين متدولوژي چـه فرآينـدهايي مـورد نيـاز مـي       مشخصها    فرم

و خدمات را از فروشندگان مختلف خريداري خواهـد   شما مقادير قابل توجهي كاال  فرض كنيد كه شركت يا پروژه    

در نظـر  در اين صورت شما بايد اطمينان حاصل نماييد كه فرآيندهاي تداركاتي و مالي براي تسهيل كارها،              . نمود
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جاي مديريت پـروژه، مجبـور بـه    بكه اين امكان وجود دارد اگر اين فرآيندهاي پايه تعيين نگردند،    . اند  شدهگرفته  

  .رهاي اداري شويدانجام كا

  ابزارهاي اصلي مورد نياز  توضيح فاز  فاز مبنا

 (Business Case) موضوع كاريسند تعريف   بررسي اقالم قابل تحويل و منابع مورد نياز  ارزيابي

  هاي فني مشخصه  ها ها بر اساس مشخصه حل توسعه راه  توسعه

  يزاندا  و راهبرنامه استقرار  حل سازي راه پياده  اجرا

  حل هاي مبتني بر راه  مدل-۴ول جد

سـازي يـا آزمـايش را بـراي اطمنيـان از اينكـه         شدند، يـك شـبيه    اندازي    راهپس از اينكه فرآيندها تعيين و       

ـ  ،هـايي  متدولوژي را با اضافه و يا كم كـردن بخـش  . كند انجام دهيد  بايد، كار مي   همانطور كه چيز    همه  ا كـامال ب

پذيري و ايجاد ارتباط با اعضاي تـيم   ت يا پروژه كوچك است، شما به انعطاف       اگر شرك . اهداف خود منطبق نماييد   

ناپـذيري را در   ها اشـتباهات جبـران   بسياري از شركت. شكلي بهينه و عاري از پيچيدگي نياز خواهيد داشت بپروژه  

 از مكاتبـات و مـستندات مرتكـب    انبـوهي  بـا  ،هـاي درگيـر در كـار    خصوص جايگزيني ارتباطات رودرروي بخش 

انـد و اعـضاي    ها انتخاب شـده     در مثال ارائه شده اين مشكل وجود ندارد چراكه حداقل فرآيندها و قالب            . شوند  مي

  .تيم پروژه در يك فضاي آرام و در كنار هم هستند

بعالوه، بـا تكيـه   . دبا بزرگتر شدن تيم يا پروژه، به هماهنگي و متاسفانه به مستندات بيشتري نياز خواهد بو             

  .ترين مدت ارائه نمايد، نياز خواهد بود بر تكنولوژي، به يك فضاي پروژه پويا كه بتواند محصول پروژه را در كوتاه

 هاي تركيبي   ايجاد متدولوژي
در شرايط خاصي شايد الزم شود يا بهتر باشد كه دو متـدولوژي را بـراي ايجـاد يـك متـدولوژي متناسـب،            

خاطر ب. باشد پذيرتر مي شكلي پويا امكان بهاي ديگر     بعضي اوقات، ايجاد يك متدولوژي از متدولوژي      . تركيب نمود 

  .باشد  يك متدولوژيست داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود ميديدگاهداشته باشيد كه هر متدولوژي از 

ي بايد توجـه داشـت   ها هميشه بايد وجود داشته باشد ول براي هر مدير پروژه امكان تركيب كردن متدولوژي      

نقاط تغيير از يك رويكرد به رويكرد ديگر بايد به روشني تعريـف گردنـد        .  ريسك به همراه دارد    ،هر تغيير ناگهاني  

در اين حالـت مـسائلي از قبيـل ايجـاد     . ، هزينه و منابع را ارزيابي نمايدزمانبنديو مدير پروژه بايد تاثيرات آنها بر  

 در پيشبرد پروژه، اتخاذ رويكردهاي دوگانه نسبت به مديريت تغييـرات             دو روش  براي مصرف كننده، در   دوگانگي  
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 كـه چهـارچوب   اسـت هـا بـشرطي جـايز     تركيب متـدولوژي . گردند   ايجاد مي  سازمانو مسائلي در زمينه مديريت      

  . گوناگوني را پشتيباني نمايدساختهاي  مديريت پروژه استقرار يافته در سازمان قادر باشد متدولوژي

  ها آموزه
زمان مورد نياز براي رسيدن به اجماع و تعهد به متدولوژي مديريت پروژه جديد و تغييراتي كه بـه همـراه                      .۱

 .زمان استنيازمند خو گرفتن با رويكرد جديد . دارد را كم نيانگاريد

    را هـا   و گلوگـاه هـاي مـشتريان    هنگام ارزيابي يك شـركت نيازمنـد بـه يـك متـدولوژي جديـد، دغدغـه               .۲
 .مشخص نماييد

بـدون آن در معـرض مـشكالت قـرار     زيرا  در متدولوژي خود، يك سيستم ارتباطي باز و كارا ايجاد نماييد             .۳
 . و به هماهنگي بيشتري نياز خواهيد داشتهگرفت

ايجاد ابزار جديد براي مديريت پروژه ممكن است بـه ايـن بـاور غلـط       . ها را با ابزار اشتباه نگيريد       متدلوژي .۴
 .نمود مناسب مديريت پروژه اجراييتوان جايگزين يك نمونه  ميرا ها   داده ه يك پايگاهمنجر شود ك

بيني  توان پيش   هاي جديد را نمي      كه تمامي فرصت   از آنجا . سيستم ايجاد شده را كامال نهايي شده نپنداريد        .۵
ران بايـد فرصـت   ها براي استفاده از سيستم بايد از طريـق يـادگيري ايجـاد شـوند و كـارب        نمود، برخي راه  

هـا و تجـارب    برخي از مديران پـروژه داراي تخـصص      . هاي مناسب را داشته باشند      يادگيري و ايجاد روش   
 .مناسبي هستند كه نبايد در سيستم جديد از بين بروند

انـد، ممكـن اسـت در صـورت درك تـاثير آن بـر         آگاه باشيد افرادي كه به سيستم جديد انتقال داده شـده           .۶
سيستم جديد باعث ايجـاد تغييـرات در انجـام          . علي خود، ترجيح دهند از آن خارج شوند       هاي كاري ف    روش

 تغييرات ايجـاد  هنگامي كه. دهد  تقسيمات شغلي را نيز تغيير مي ها شده و حيطه  ها و مسئوليت    كارها، نقش 
نـه و بـا   شده توسط سيستم جديد مورد پذيرش قرار گرفتند، در صورتي كه مـدير پـروژه تغييـرات را مدبرا               

 .ميزان قابل توجهي افزايش خواهد يافتب به همكاري عالقمنديحساسيت مديريت نمايد، 

هـاي اداري مـورد نيـاز را     هنگام طراحي يك متدولوژي، سعي نماييد كه درجه پيچيدگي و ميـزان فعاليـت    .۷
 .كاهش دهيد

ديريت پـروژه جديـد بايـد    يك متدولوژي م. اند توضيح داده شده  اطمينان حاصل نماييد كه ابهامات موجود        .۸
          وكـار سـازمان   هـاي مختلـف مـديريت پـروژه پـشتيباني شـده و اهميـت آن در كـسب               با آمـوزش زمينـه    

 .آشكار گردد

دستاوردهاي ملموس را سريعا به نمايش گذاريد تا به افراد نشان دهيد كه چگونه متدولوژي و ابزارهـا بـه                  .۹
 . كمك خواهند نمودتر شكلي بهينهبها  آنها در انجام پروژه

 .هنگام انتخاب يا طراحي يك چهارچوب مديريت پروژه، نوع كار مشتري را درك نماييد .۱۰
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 و اطمينان حاصل نماييد كه نتيجه پروژه همـان چيـزي اسـت        هدودرستي ترسيم نم  بانتظارات مشتريان را     .۱۱
 .خواهند كه آنها مي

 .ها حفظ شوند يد كه يكپارچگي متدولوژيكنند، بنابراين اطمينان حاصل نماي ها تغيير مي تكنولوژي .۱۲

  )انتخاب و بكارگيري(ساخت متدولوژي 

  ساخت هاي متدولوژيانواع 
هـا داراي   بعـضي شـركت  . هـا مناسـب باشـد    تنهايي براي تمامي پروژهه ب وجود ندارد كه   اي  هيچ متدولوژي 

هاي ديگـر نيـز از     شركت،متدولوژي منحصر بفرد و خاص خود براي توسعه و ايجاد محصوالت و خدمات هستند            

بدون يك متدولوژي مناسب، ارزيابي، طراحـي،     . نمايند  هاي استاندارد آماده و موجود در بازار استفاده مي          متدولوژي

 متـدولوژي مختلـف در حـال    ۲۰حـداقل  . نظمي گردند ها ممكن است دچار بي      اندازي پروژه   ساخت، آزمايش و راه   

 در جدول ذيل برخـي از ايـن   . و تعداد آنها رو به افزايش است     هستندوژي  رقابت براي كسب عنوان بهترين متدول     

  .اند هاي آنها ارائه شده ها و مشخصه متدولوژي

/ متدولوژي 
سهولت   ريسك  چرخه حيات

  سازي پياده
وابستگي 
  به منابع

تغييرات 
  متعدد

سهولت 
  مديريت

خروج از 
  محدوده

قابليت 
  اطمينان

 به اتكا
  رويكرد پروژه  مستندات

Open Source متوسط  آسان  پايين  ü  ü  ü  ü  -  تكرار فرآيندها  

XP-Extreme كم  بسيار آسان  متوسط  ü  ü  ü  ü  -  تكرار فرآيندها  

Pharma متوسط  متوسط  متوسط  ü  -  ü  ü  -  اي مرحله  

Object Oriented زياد  سخت  باال  ü  -  ü  ü  -  تكرار فرآيندها  

Spiral/MBASE زياد  سخت  باال  -  ü  ü  ü  ü  اي مرحله  

RAD كم  آسان  متوسط  ü  ü  -  ü  -  اي مرحله  

Crystal متوسط  آسان  متوسط  ü  ü  ü  ü  -  تكرار فرآيندها  

Incremental متوسط  متوسط  متوسط  -  ü  -  ü  ü  اي مرحله  

Prototyping  كم  آسان  پايين  ü  -  ü  ü  ü  اي مرحله  

Unicycle 
Model كم  آسان  پايين  -  ü  ü  ü  -  اي مرحله  

  ها پروژه ايجاد دولوژيارزيابي مت -۵جدول 
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كـه    و جـايي دادهمتدولوژي پروژه انتخاب شده، تنها چهارچوب كار واقعي كـه بايـد انجـام شـود را نـشان                 

اغلب اوقات مديران پروژه بسادگي يـك متـدولوژي در دسـترس را          . نمايد  خالقيت مورد نياز است را مشخص مي      

 ،در پـروژه آمـده   بدسـت    نتايج غيرمترقبه هنگامي كه . نندك  انتخاب نموده و پروژه خود را به كمك آن هدايت مي          

ـ   آنهـا را كننـد  مـي هايي را ايجاد نمودند، مديران پروژه سـعي         مشكالت و ريسك    (Reactive)صورت واكنـشي  ب

 ، هـستند ضـعف  دچـار  بيني نـشده  پيش مسائلها اغلب در سنجش و پاسخگويي به       مديران پروژه . مديريت نمايند 

  .نمايندكارآمدي متدولوژي اطمينان حاصل متناسب بودن و دا از بنابراين بايد ابت

هيچ تضميني وجود نـدارد  . بينند هاي كنترل سنتي را دشوار مي        بسياري از مديران پروژه، كنار گذاشتن روش      

مـشتريان بـه   . كه در صورت بكار بستن يك متدولوژي انتخاب شده، تيم پروژه قادر به ارائه نتيجـه پـروژه باشـد            

ي آنهـا پيوسـته   ها نيازكنند چراكه   را تكميل مي(Requirements Specifications) ها نيازهاي  رت مشخصهند 

 به تناسب تغيير نيازهاي مـشتري در طـي فراينـد انجـام     ،محصولارتقاي حل  ترين راه منطقي. در حال تغيير است  

 نـسبت بـه يـك رويكـرد متـداول آبـشاري       متدولوژي    بيشتر پذيري  دهنده لزوم انعطاف     نشان امراين  . پروژه است 

(Waterfall) افزايشي  هاي    سمت مدل ه  بدر حقيقت، روند    .  است(Incremental)   بازخوردي يا (Iterative)  در

  .حركت استحال 

ريـزي   راحتي قابـل بـرآورد و برنامـه   بپروژه كامال درك شده و    متدولوژي مورد استفاده     اينكه   گمانبا  اغلب  

شكـست مواجـه   خطـر  محـض اينكـه پـروژه بـا       ب. گيرد  ها صورت مي    لط براي اجراي پروژه   باشد، رويكردي غ    مي

ريـزي   برنامـه سير مـ بازگرداندن آن به   بيشتري براي   توجه  شده و   فراهم  اجرا  براي فرايند   منابع بيشتري   شود،    مي

هاي  اين رويه. افتد يريزي شده اتفاق م     هاي هزينه و زمان برنامه      بنابراين خروج از محدوده   . گردد  شده معطوف مي  

.  نيـستند انـساني غيرمترقبـه فنـي و    مـسائل    مـديريت  قـادر بـه      آنهامرحله به مرحله جوابگو نخواهند بود چراكه        

محصوالت مـورد  ناپذير اغلب بسيار محدود كننده هستند و پروژه را از دستيابي به عملكردها و                فرايندهاي انعطاف 

  .  دارند  باز مي،نظر

  يك متدولوژيالزامات انتخاب 
اي  لهاكند و نوع متدولوژي كه بايد استفاده شود مـس           در هر پروژه، بودجه نقش بزرگي را ايفا مي         :بودجه -

تاكيـد  .  ماه به شما ابالغ شده اسـت      ۸ مدتعنوان مثال، الزامي مبني بر ارائه محصول در         ب. كليدي است 

اگـر شـما يـك    . ها قرار نـداده اسـت   زينهكارفرما بر اتمام پروژه تا زمان مقرر است و محدوديتي براي ه       

را برگزينيد، ممكن است نتوانيد بـه اهـداف خـود       ) با تاكيد بر حجم مستندسازي زياد     (متدولوژي پيچيده   
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يك متدولوژي سـاده  .  پروژه مشاهده خواهيد نمودنزديك به انتهاي  دست يابيد چراكه شما نتايج را تنها        

  و بصورت بازخوردي  ها  اينگونه متدولوژي چراكه بسياري از      باشد تري  گزينه مناسب و سريع ممكن است     

ـ نظر آب شكست پروژه محتمل كهصورتي در.شوند  ميبندي متناسب آن انجام        بودجه با د، تـامين سـرمايه   ي

شـده  تاييد جهت ارائه خروجي پروژه موفقيت آن اثبات شد، بودجه در سعي مجدد   و اگر   گردد    ميمتوقف  

 .تخواهد يافو پروژه ادامه 

هاي ساده بـراي    متدولوژي.ها هستند تعداد اعضاي تيماندازه و ها دقيقا متناسب با     متدولوژي :تيم اندازه -

تـر مـورد اسـتفاده قـرار      هـاي بـزرگ   هاي پيچيـده بـراي تـيم     اعضاي كمتر و متدولوژي   دارايهاي    تيم

انـد، بـا يـك     هـان پراكنـده   نفره كه از نظر جغرافيايي در سـطح ج   ۱۰۰هاي    هايي با تيم    پروژه. گيرند  مي

 و شـده تـر   ، پيچيـده   هاي ارتباطات با افزايش اعضاي تيم پروژه        شيوه. متدولوژي ساده اداره نخواهند شد    

 .احتياج به نظم و دقت بيشتري پيدا خواهند كرد

گيري متدولوژي تاثير     نوع و جهت  انتخاب  تكنولوژي استفاده شده در پروژه بر        :شده استفاده تكنولوژي -

هـا،    امـروزه در بـسياري از پـروژه       . كنـد   تكنولوژي ناشناخته سرعت پيشرفت پروژه را كم مـي        . گذارد مي

 .شود عنوان فازي از متدولوژي در نظر گرفته ميبهاي جديد  سازي و آزمودن تكنولوژي شبيه

يـشتري  هـاي ب   به ابزار و تكنيك   هاي پروژه نسبت به ديگر آنها        متدولوژي بعضي از  :ها  و تكنيك  ابزارها -

اگر يك مدير پـروژه  ). سازي مصور، و ابزار مديريت پروژه      ها، ابزار مدل    براي مثال، پايگاه داده   (نياز دارند   

       هـاي مـديريت پيكربنـدي نيـاز       بايد تغييـرات چندگانـه طراحـي را مـديريت كنـد، بـه ابـزار و تكنيـك                  

 . خواهد داشت

ارائـه  بـراي   يك تاريخ هـدف مـشخص      دارايكه  هر پروژه حساس     :حساسيت و بحراني بودن پروژه     -

پروژه ممكـن اسـت بـراي اتمـام در تـاريخ      . ، به انتخاب متدولوژي صحيح احتياج دارد  باشد   مي محصول

اگر متدولوژي بيش از حد كوچك باشـد، مـدير پـروژه احاطـه و           . معين، نياز به منابع اضافي داشته باشد      

دولوژي بيش از حد بزرگ باشد باعث كـم شـدن سـرعت    كنترل بر پروژه را از دست خواهد داد و اگر مت     

 .تجربه و مهارت مدير پروژه در انتخاب بهترين رويكرد كمك خواهد كرد. پيشرفت پروژه خواهد شد
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اي  سهولت استفاده از فرايندهاي پروژه موجود، تـاثير عمـده  تكامل و در هر سازمان،    :فرايندهاي موجود  -

 فرايندهاي سازمان ممكـن اسـت در مجمـوع غيرقابـل اعتمـاد و      بعضي از. بر متدولوژي خواهد گذاشت  

 .دهند مختص منظور خاصي بوده و سرعت تكميل وظايف را كاهش 

 متـدولوژي  ۴۵دهد كه در حدود  تحقيقات در اين زمينه نشان مي . اي دقيقا مشابه نيستند      هيچ دو متدولوژي  

  .اب متدولوژي ارائه شده استاي از الزامات انتخ  خالصه۶در جدول . متفاوت وجود دارد

  داليل و مبنا  ها نياز

  . گذارد زمانبندي تاثير مي   بر برنامهوها احتياج به پول دارند  متدولوژي  بودجه
  .تعداد اعضايي كه بايد مديريت شوند، مورد نياز است  اندازه تيم

  .كند ا تعيين ميدرجه حساسيت و فوري بودن پروژه، متدولوژي ر  حساسيت و بحراني بودن پروژه

ها يا تجهيزات الكترونيكي ممكن است  افزارهاي از قبيل كامپيوتر سخت  استفادهمورد تكنولوژي 
  .مورد نياز باشند

  مستندسازي
  

  .متدولوژي به مستندسازي نياز دارد
  .آموزش موثر مدير پروژه و اعضاي اصلي پشتياني پروژه الزم است  آموزش

  .بايد در دسترس باشنداجرايي  موفقهاي  هاي پيشين و نمونه آموزه  ها موزهآ/ هاي عملي بهترين نمونه
  .  ها بايد در دسترس باشند ابزار و تكنيك  ها ابزار و تكنيك

  .ميزان تكامل فرايندهاي موجود بر سرعت پيشرفت پروژه تاثير خواهد گذاشت  ن فرايندهاي موجوددآزمو
  .افزار نياز دارند ز طراحي، به نرمعنوان قسمتي ابها  متدولوژي  افزار نرم

   الزامات انتخاب متدولوژي-۶جدول 

  هاي ساده و پيچيده درك متدولوژي

  هاي ساده متدولوژي
افزون تكنولوژي، تاخيرات پروژه و تغيير نيازهاي مشتريان انقـالب كـوچكي را در دنيـاي         هاي روز   پيچيدگي

، قابـل انطبـاق و همگـام بـا          مال جديد از متدولوژي كـه سـريع       اي كا   گونه. اند  وجود آورده ب ساختهاي    متدولوژي

هـاي پيچيـده در مقابـل معرفـي چنـين          بـسياري از متـدولوژي    . باشـد   نيازهاي مشتري است در حال ظهـور مـي        

. كننـد   استفاده مي رسميها از شيوه ارتباطات غير     اين متدولوژي . كردند  هاي ساده و سريعي مقاومت مي       متدولوژي

 و مـستندات  اجراييهاي  هاي ساده تنها شامل تعداد كمي قاعده، نمونه  هاي پيچيده، متدولوژي    لوژيبرخالف متدو 

. انـد   شـده ايجـاد  طراحي و ،هاي رو در رو و جريان اطالعات به مشتريان      ها بر مبناي جلسات، بحث      پروژه. هستند
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متـدولوژي سـاده داراي   . وژه اسـت  هاي ساده، در حجم كم مستندسازي طي پر         تفاوت اصلي استفاده از متدولوژي    

  :باشد مزاياي زير مي

 .كند تغييرات بسيار خوب عمل ميرابطه با در  -

 .آنهاكند تا برضد  بيشتر با اعضا كار مي. بجاي فرايندگرا بودن، بر اعضاي تيم تاكيد دارد -

 .شود هاي پويا تكميل مي ليست متدولوژي به كمك چك -

نتـايج و يـا عملكـرد يـك     سـريع  احتماال با هدف مشاهده (رائه شده   حل ا    براي آزمودن راه   اگر يك مشتري  

مـسير مناسـبي بـراي دنبـال     تواند  ، يك متدولوژي ساده ميمتعددي را در طراحي اعمال نمايد تغييرات  ،)محصول

 امـا در شـرايط امـروز       شوندهايي براي پيشگيري از تغييرات زياد لحاظ          گرچه ممكن است محدوديت   . باشدكردن  

و ارائـه  هـا   بـازبيني اي هـستيم، مـشتريان ممكـن اسـت تـرجيح دهنـد كـه         هد تغييرات تكنولوژيكي عمدهكه شا 

 آنهـا مهمترين نكته در مـورد متـدولوژي سـاده ايـن اسـت كـه       . تري صورت پذيرند   هاي كوتاه   در دوره بازخوردها  

 پـروژه را تـصحيح   موجـود در مـسائل  گيـرد كـه    ، تيم ياد ميخوردپس از هر باز   . هاي يادگيرنده هستند    متدولوژي

هاي    متدولوژي در صورت بكارگيري  عالوه،  ب. گيرند  هاي بهبود در سرتاسر پروژه شكل مي        چرخهدر نتيجه   نموده و   

 دارا بـودن  اطالعـات و  افـزايش بـه اشـتراك گذاشـتن    ساده، تيم پروژه كوچكتر بوده و بر اساس كار مـشاركتي،         

ازي نيست كه مدير پروژه مستندات زيادي را تـشكيل دهـد امـا در مقابـل        ني. كند   كار مي  بالدرنگبازخورد تقريبا   

  .بايد بر مستندات بسيار ضروري تمركز نمايد

   پيچيدههاي متدولوژي

تعـداد زيـادي    عدم موفقيت    هستند و باعث     يبين  پيشمبتني بر    و   بوروكراتيك ،رويكردهاي سنتي متدولوژي  

 آنهـا بـسيار پـر     . يچيده در حال از دسـت دادن محبوبيـت خـود هـستند            هاي پ   اين متدولوژي . اند  هتشگ ها  پروژهاز  

به راحتـي  هيچ چيزي تقريبا يابد و  برداري كاهش مي زحمتتند بطوريكه سرعت انجام فازهاي طراحي، اجرا و بهره        

امي قـصد دارنـد تمـ   زيـرا  بيني نماينـد   مديران پروژه تمايل دارند تمامي مقاطع مهم پروژه را پيش. شود  انجام نمي 

ن درخواسـت انـواع مختلفـي از    اشـود كـه مـدير    ايـن امـر باعـث مـي      . جزيئات فني را از پيش مـشخص نماينـد        

هاي پيچيده سـعي در   متدولوژي. ها را طلب نمايند   ، نقاط كنترلي و زمانبندي    ت، گزارشا ها  طرحهاي فني،     مشخصه

چيـز    همهها  در اين متدولوژي.دارندريزي بخش اعظمي از پروژه بشكلي بسيار تفصيلي و طي مدتي طوالني       طرح

مديران پروژه متاثر از متدولوژي بـه        ،درصورت ايجاد تغييرات  كند و      درست كار مي   ،بوجود آمدن تغييرات  هنگام  تا  

  .پردازند ميآنها مقاومت در برابر 
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فـراهم  را  ي مشتريان براي يك متدولوژي پيچيده پـروژه       ها  نيازاگر مدير پروژه فهرست كاملي از الزامات و         

 تغييرات، خطاها و دوبـاره  بدليلننمايد، به احتمال قريب به يقين متدولوژي بشكلي بهينه كار نخواهد كرد چرا كه    

كـار  ايـن فرضـيه    متدولوژي پيچيده بـر اسـاس       . د گرفت نها در تنگنا قرار خواه       پروژه ،ها بر روي مستندات     كاري

يـك  . تـر خواهـد بـود     جود داشته باشند، نتيجه پروژه مطلوب     هاي بيشتري و    كند كه هرچه قوانين و هماهنگي       مي

آنهـا نيازمنـد بـه    و تقويـت حافظـه تعـداد زيـادي از        اعضاي تيم بر پروژه     تمركز  حفظ  پروژه پيچيده، صرفا براي     

هـا   هـا و زمانبنـدي   ها، طرح فايده است و گزارش    بر و بي    هرچند، متدولوژي اضافي هزينه   . باشد  مي كافيمستندات  

  .بيشتر به روز رساني شوندبايد 

در بعضي مواقع متدولوژي پيچيده ممكن است براي يك پروژه بسيار بزرگ كـه ضـرورت ايجـاب         ،بالعكس

 بيشتر بين فازها صورت گيرد و خطوط ارتبـاطي بـين اعـضاي      تر و هماهنگي    گيرانه  هاي سخت   نمايد تا كنترل    مي

  .هاي پروژه بهبود داده شوند، مناسب باشد تيم

نماينـد ممكـن اسـت گزينـه       مي ي مختلفي فعاليتها مكان نفر كه در   ۲۰ تا   ۱۰پروژه با تيمي بزرگتر از      هر  

هـا صـرفا بـراي رسـيدن بـه بهتـرين و بزرگتـرين         بسياري از شـركت . مناسبي براي يك متدولوژي پيچيده باشد  

ز آنهـا كـه منتظـر نتـايج     بـسياري ا . ند هـست  در تـالش – (Templates) ها شامل بيشترين قالب -ها   متدولوژي

هـا در برخـورد بـا      كه تكنولوژياز آنجا. شوند اي هستند، پس از چند ماه كار واقعي پروژه سرخورده مي     العاده  خارق

توانند برخي اوقـات    هاي پيچيده مي    اند، متدولوژي   مشكالت متعددي در طراحي و اجرا، بسيار پيچيده و جامع شده          

هـاي   كننـد و كنتـرل     ي مختلف كـار مـي     ها  مكانهاي مختلف در       تيم امي كه هنگبهترين گزينه باشند بخصوص     

  .باشد هاي كليدي پروژه مورد نياز مي هاي رسمي بين بخش شديدتر و تاييديه

  كه انتخاب استفاده از يك متدولوژي ساده يا پيچيده، بر موفقيـت پـروژه تـاثير قابـل         توان گفت     در انتها مي  

  .گذارد توجهي مي

 (Iterative Development)ت بازخوردي ساختشريح 

، (Incremental) افزايـشي عبـارات    برخـي اوقـات مفهـوم يـا اسـتفاده از           مديران اجرايي    مديران پروژه يا  

مفهـوم   يـك   هر سـه  كه در حقيقتكنند را با هم اشتباه مي (Evolutionary) و تكاملي   (Iterative)بازخوردي  

دهنـد درحاليكـه در اجـراي     بيش از يكبـار انجـام مـي   ) مانند طراحي و ساخت(ا ها ر آنها تمام فازهاي پروژه   . دارند

 بين اين عبارات را درك نماينـد چراكـه     تفاوتدر هر پروژه اعضاي تيم بايد       . افتد   اين اتفاق نمي   (Linear) خطي

اجراي . ي شوندد منجر به تعريف مسير حركت متدولوژي برگزيده شده يا پيشنهاد شده در مورد پروژه بعد              نتوان  مي
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عنوان مثال اگر در هنگام آغاز پروژه، حامي اجرايـي پـروژه          ب. دهد  پروژه را افزايش مي   و چابكي    سرعت   بازخوردي

شويد؟ قياس ذيـل    استفاده كنيد، آيا منظور وي را متوجه مي     بازخورديبه شما اعالم نمايد كه بايد از يك رويكرد          

  :نمايد صيف ميتفاوت در اصطالحات را به بهترين نحوه تو

 سـاخت  ،بـازخورد  تخريب و طراحي مجدد و دومـين  بازخورددر هنگام ساخت يك خانه، اولين   : بازخوردي •

در صنايع سـاختماني ايـن   . باشد بر انجام مجدد پروژه ميهمواره  تاكيد  در اين رويكرد    . باشد  آن از ابتدا مي   

 .عات اين رويكرد بسيار مرسوم استآوري اطال روش ممكن است غيرعملي و پرهزينه باشد ولي در فن

هاي فازبندي شده به مـشتريان بهتـرين كـاربرد را دارنـد             براي انجام تحويل  افزايشي  هاي    مدل: افزايشي •

هـاي رسـمي ماننـد     اين رويكرد بيـشتر بـراي پـروژه   ...).  و ۲، تحويل شماره ۱براي مثال تحويل شماره   (

آوري اطالعات نيـز از ايـن رويكـرد بعنـوان روشـي پويـا در         هاي فن   پروژه. باشد  هاي ساختماني مي    پروژه

 .نمايند ها به مشتريان استفاده مي تحويل پروژه

اي كـه بـا    توان در يك خانـه  اين است كه ميافزايشي  و بازخورديتفاوت عمده موجود بين رويكردهاي      

شود كامال خـراب   ساخته ميبازخوردي اي كه به روش   شده است زندگي كرد ولي خانه ساختهافزايشي  رويكرد  

 . شده و نياز به بازسازي دارد

  ساخت بازخورديمزاياي 

  :مزاياي ذيل را به همراه دارد ساخت بازخورديمتدولوژي 

 گردد، يافت كامل نيازهاي مشتري مينمايد كه باعث در بازخورد كاربران را تقويت مي •

 كند، رشد ميت بازخورد و درياف هر تكرار درسيستم با اضافه شدن عملكردهاي جديد  •

هـا بـا آن رودررو هـستند،           تـرين مـسائل و خطراتـي كـه پـروژه      ريـزان بـر اصـلي      ايجادكنندگان يا برنامه   •

 د،ننماي تمركز مي

 گردند،  سريعا مشخص ميها نيازهرگونه تصور غلط از طراحي و  •

 ر ذهن دارد،ژه در حين پيشرفت را دهر شخص فعال در پروژه تصوير دقيقي از وضعيت پرو •

 شوند، وسته در طول پروژه انجام ميها پي آزمون •

 گردد، ر چرخه حيات پروژه توزيع ميتري د فشاركاري پروژه بشكل يكنواخت •

 .هاي آتي وجود دارد شين، در پروژههاي پي هاي كسب شده در پروژه امكان استفاده از آموزه •
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). ۶ تـا  ۱مثال تكرارهاي  (نمايند  تكرار تقسيم مي را به چندساخت/ زمانبندي طراحي ،ساختمديران پروژه يا    

 بـستري را بـراي پيـشبرد كارهـا     بـازخوردي حال، رويكـرد  . كشد  انجام هر تكرار بين يك تا چهار هفته طول مي         

هاي عـادي مـديريت شـوند چراكـه هـر           بايد با روشي متفاوت نسبت به پروژه      بازخوردي  رويكرد  . سازد  فراهم مي 

 هنگـامي كـه  . خود ساخته مـي شـود  باي خاص از الزامات مشتري در دوره زماني مربوط  هتكرار بر اساس مجموع   

ريـزي شـده     تكرار اول به اتمام رسيد و توسط تيم پروژه و مشتري مورد بازبيني قرار گرفت، تكرار ديگري برنامـه               

هـاي   ر بر انجام فعاليـت هر تكرا. گردند كه در آن الزامات و عملكردهاي مضاعفي نسبت به تكرار پيشين ايجاد مي 

ريـزي در   برنامـه  جاي ايجاد يك برنامـه زمـاني تفـصيلي،        ب. نمايد  مربوط به مهمترين نيازهاي مشتري تمركز مي      

زمـاني  بـا محـدوده   ) مناسـب (در زمان مورد نياز بازخورد  بدين معني كه هر   ، باشد ترمتدولوژي تكرارپذير بايد پويا   

 .شود ريزي مي كوچكتري برنامه

  (Agile Methodologies)االنتقال    سريعهاي ژيمتدولو

 يدر حال حاضـر بـسيار  . ر دارندظ و پيچيده اختالف ن     االنتقال  سريعهاي    مديران پروژه هنوز بين متدولوژي    

و  (يهـاي جديـد      راه  االنتقـال   سـريع هـاي     متـدولوژي . دهنـد    را ترجيح مي    االنتقال  سريعها متدولوژي     از شركت 

  سـريع هـايي كـه از متـدولوژي     پروژه. نمايند هاي پيچيده ارائه مي اختن محصوالت و سيستم   را براي س  ) غيرسنتي

هـا   جويي در هزينه تر از نظر محدوده زماني و صرفه يافتن به نتايج مطلوب نمايند در حال دست     استفاده مي  االنتقال

 را  سـريع االنتقـال   هـاي      متـدولوژي  اعضاي تيم پروژه   ،بر اين عالوه  .  هستند پيچيدههاي    در مقايسه با متدولوژي   

هـايي هـستند كـه حقيقتـا در انجـام كـار        نمايند چراكه اعتقاد دارند كه تنها متدولوژي كامال چشمگير توصيف مي 

تمايـل  پيچيـده  هـاي    بيشتر به متـدولوژي ،...)ها، پروژه و  مديران بخش(بسياري از مديران  . نمايد   مي مثبت عمل 

بيني نمايند و ايـن درحـالي اسـت كـه تـيم پـروژه         ساعت پيش  - پروژه را تا آخرين نفر     ند تمام هخوا   مي زيرادارند  

صـنايعي كـه از     . تـر پويـا دارنـد       هـاي كوتـاه     تمايـل بـه چرخـه     ...) گـران، ايجادكننـدگان، كدنويـسان و          تحليل(

ت، تجهيـزات و تعـداد     آوري اطالعات، مخابرا    نمايند عبارتند از مالي، فن       استفاده مي   االنتقال  سريعهاي    متدولوژي

  : عبارتند ازسادههاي  معروفترين متدولوژي. زيادي از ديگر صنايع خدماتي

• Extreme Programming (XP) 
• Scrum 
• Crystal 
• Dynamic Systems Development Methodology (DSDM) 
• Rapid Application Development (RAD) 
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• Adaptive Software Development 
• Lean Development 
• Feature-driven Development 

هاي پروژه كوچك درگيـر آن هـستند          هاي كوچك كه تيم     ، بيشتر براي پروژه    االنتقال  سريعهاي    متدولوژي

بـدليل   پيچيـده  پروژه، متدولوژي تر  طوالنيزمان  پيچيدگي و مدت  ،هاي بزرگتر   با تيم هايي    در پروژه . مناسب است 

  سـريع هـاي    هاي كوچك از متـدولوژي  تعداد زيادي از شركت. شوند ب ميفراهم نمودن امكان كنترل بيشتر انتخا   

  .نمايند  ميرا انتخابها   حل نمايند و استفاده از رويكردهاي سريعتر براي ايجاد راه  استفاده نمياالنتقال

  ها آموزه

قيـت هـر   اي بـراي موف  بدست آوردن پشتيباني مديران اجرايي براي پيشبرد يك متدولوژي از اهميـت ويـژه          .۱

سـازي متـدولوژي بطـور مـضاعفي پيچيـده و           بدون پشتيباني مديران اجرايي، پيـاده     . سازمان برخوردار است  

 .گردد بر مي زمان

خواهيد مورد اسـتفاده   هايي كه مي وكار خود را مشخص نماييد و سپس بر روي تاكتيك           ابتدا استراتژي كسب   .۲

 .قرار دهيد، تمركز نماييد

   متدولوژيسازي پياده

قسمت سخت كار، تحويل كار . آميز يك متدولوژي پروژه، خود به نوعي يك پروژه است           سازي موفقيت   ادهپي

توان تنها با تهيـه چنـد نمـودار و     متدولوژي جديد را نمي. باشد شركت ميمتداول فرهنگ جزئي از   و تبديل آن به     

كـن اسـت چنـد مـاه طـول بكـشد تـا        در حقيقـت مم .  آنها بر روي ديوارها شروع كرد و منتظر نتيجه بـود    الصاق

  : موارد ذيل را نياز دارند هاي حيات پروژه اكثر چرخه. سازي شود متدولوژي بطور كامل پياده

 اتوماسيون و گردش كار، •

 سهولت استفاده، •

 مستندسازي مناسب، •

 .كسب مقبوليت در تمام سازمان •

نماينـد    را ارائه مـي ها ناها در سازم لوژيسازي متدو اي وجود دارند كه خدمات پياده   هاي مشاوره   ها شركت   ده

 از آنهـا كـل سـازمان و تمـامي فرآينـدهاي             متاسفانه تعداد محدودي  . باشند  كه داراي محدوده قيمت متفاوتي مي     

  .دهند درون آن را مد نظر قرار مي
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ـ    . ريـزي مناسـب اسـت    سازي يك متدولوژي پروژه، برنامه ها در پياده    يكي از گام   يش از مـسائلي كـه بايـد پ

  :باشند شرح ذيل ميب مورد نياز بايد مورد توجه قرار گيرند ساختسازي متدولوژي پروژه يا متدولوژي  پياده

 ؟گيرد صورت مياز سرمايه برداري  بهرهبيشترين  ،آيا با اين متدولوژي •

 هاي انجام پروژه چگونه ايجاد خواهند شد؟  توانايي •

 اند؟  پروژه در جاي خود قرار گرفته مديريتاجراييهاي   آيا فرآيندها و نمونه •

  صحيح انتخاب شده است؟،آيا متدولوژي پروژه •

 باشد؟ پذير مي هاي مختلف، به اندازه كافي انعطاف هايي در اندازه  براي كاربرد در پروژه متدولوژيآيا •

 گيرد؟ آيا با بكارگيري اين متدولوژي در سازمان يادگيري و بهبود مستمر صورت مي •

 دانيم؟ باشيم؟ چگونه اين را مي ر به سنجش مزاياي پروژه ميآيا ما قاد •

 گردد؟ وري بهينه حاصل مي آيا طي چرخه حيات اين پروژه، بهره •

براي دست يافتن بـه  . نمايد، چرخه حيات پروژه است هاي عادي متمايز مي تنها چيزي كه پروژه را از فعاليت 

ها، هم مديران پروژه و هـم مـديران اجرايـي بايـد محـدوده             مديريت پروژه ) هاي  ديسيپلين(دركي جامع از اصول     

ايـن امـر   . ا را مورد توجه قراردهنده وسيعي از مسائل تاثيرگذار بر تمامي مراحل چرخه حيات در تمامي انواع پروژه  

 مفهـومي  گاهحفـظ يـك ديـد     . ها و ادراكات وسـيع و اساسـي نيـاز دارد            يك چالش بسيار جدي است و به تحليل       

  .ز اصول در اين سطح وسيع بسيار مشكل استيكنواخت ا

   متدولوژي(Rollout)مسائل مربوط به تحويل 

، Siebelماننـد  (گردنـد   هاي مديريت پروژه، صرفا بر روي خـود تكنولـوژي متمركـز مـي             برخي از متدلوژي  

SAP   و Oracle (        الزم . انـد  دهتري از مديريت پروژه متمركز ش     در حاليكه برخي ديگر بيشتر بر روي رويكرد جامع

 وسـايل  سـاخت براي مثال اگـر سـازماني در زمينـه         . است كه متدولوژي بر اساس نيازهاي سازماني انتخاب شود        

 اسـتفاده  NASA استفاده نمايد، بلكه بايد از متدولوژي پروژه         Siebelكند نبايد از متدولوژي       نقليه فضايي كار مي   

. سـازي متـدولوژي جديـد مـد نظـر قـرار دهـد        پـيش از پيـاده  يك مدير پروژه بايد جوانب مهم و مختلف را     . كند

ـ سازي هـر گونـه متـدولوژي،     ريزي نيز قبل از آغاز پياده        برنامه  هاي پيش   همچنين الزم است فعاليت    شرح ذيـل  ب

  :انجام گردند

 ،انجام بررسي براي شناخت فرآيندهاي جاري شامل نقاط قوت و ضعف آنها •
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 براي تعيين سطح و حـدودي كـه سـازمان قـصد بكـارگيري               (Blueprint)تبيين و تهيه يك طرح اوليه        •

 ،)د كافي باشدنتوا يك پرسشنامه مي(هاي عملي براي ساير فرآيندها را دارد  متدولوژي و بهترين نمونه

 ، و مشاركت مشتري در پروژهها ها با در نظر گرفتن نقشتوسعه و انطباق دادن فرآيند •

 ،هت پشتيباني فرآيندها ج(Templates)ها  تهيه ابزار و فرم •

 ، و پشتيباني براي فرآيندهاي جديداندازي راهسازي برنامه  تهيه و پياده •

 ،، مديران پروژه و اعضاي تيم(Program Managers) آموزش مديران برنامه  وهدايت •

يـن   موفقيت در پذيرش ا    رمز. دهند   نحوه انجام كارها را تغيير مي       جديد خاطر داشته باشيد كه فرآيندهاي    ب •

 .ندشو ميبكار گرفته در سازمان آنها اندازي  معرفي و راهبراي فرآيندها، روشي است كه 

هـاي   سـازي متـدولوژي     در هنگام پيـاده   . شودگرايانه تنظيم     شكلي واقع بسازي    جدول زماني پياده  الزم است   

اشد يا انتظاراتي غلط تنظـيم      واقع گرايانه تنظيم نشده ب     ، زمانبندي  پروژه يا توسعه، ممكن است درصورتيكه برنامه      

تصورات موجود درخصوص مدت زمان مورد نياز بـراي      . صورت تصاعدي افزايش يابد   بد، زمان مورد نياز     ن باش  شده

  . پايه غلط هستند هماناندازي متدولوژي، بعضي اوقات از راه

  چگونگي آغاز

ايـن تـيم مـسئول      . باشـد    پروژه مـي   يكي از اولين كارهايي كه بايد انجام شوند، استقرار يك تيم متدولوژي           

 يـا چهـارچوبي كـه در سـازمان مـورد اسـتفاده قـرار        (Overall Methodology)عمومي سازي متدولوژي  پياده

هاي آن، اين تـيم سـازمان را از نظـر نـوع كـار و         پس از تشكيل تيم و توجيه كامل هدف       . باشد  خواهد گرفت مي  

بندي بر اسـاس    سپس يك استخوان ودهد  گيرند، مورد بررسي قرار مي     هايي كه عموما در سازمان انجام مي        پروژه

در مرحله بعد تنظيمات مـورد نيـاز بـراي منطبـق نمـودن         . شود  هاي متدلوژي مرسوم ايجاد مي      يكي از چهارچوب  

الزم . شـود  سازي انجام شده و متدولوژي گـسترش داده مـي           در ادامه مستند  . گيرند  متدولوژي با سازمان انجام مي    

پـس از اينكـه   .  و مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد    شده در نظر گرفته  ست كه بازخوردها براي تصحيح مسائل بحراني        ا

، با استفاده از يك پروژه واقعي، براي آزمودن متدولوژي شروع      (Pilot)اصالحات انجام گرفتند، يك پروژه راهنما       

  :رندهاي زير انجام گي گامبراي انجام پروژه راهنما بايد . شود مي

 هاي آموزشي،  كارگاه ازاي سازي با استفاده از مجموعه فرآيندهاي پياده اجراي آزمايشي •

، و سـاير  (Portfolio Management) هـا  پـروژه، مـديريت كـالن پـروژه    اداره تشكيل و استقرار دفتـر   •

 كارهاي پشتيباني براي توانا ساختن متدلوژي راهنماي جديد،
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  طرح راهنما،اندازي راه هنگامبكارگيري سيستم بازخورد  •

 ، برنامه ارتباطات براي سازمانتدوين •

 .سازي متدولوژي راهنما سنجش پيوسته نتايج در تمام طول پياده •

  سازي متدولوژي چگونگي پياده

   و حـصول توافـق  (Business Strategy)وكـار    بازنگري راهبرد كسبمرحلهمهمترين و اولين كار در اين 

    سـازي شـود،    پيـاده بتـدريج متدولوژي بايـد  . باشد تعداد زيادي پروژه در داخل سازمان مي    مديريت  به  بر روي نياز    

     هاي زيرمجموعـه يـك سـازمان، بـدون كـسب موفقيـت              ها و شركت    اندازي كامل آن در تمامي بخش       چراكه راه 

 باعث نمايـان شـدن    گام به گام،  بصورتسازي متدولوژي     پياده. بسيار مشكل خواهد بود   هاي كوچكتر،     در مقياس 

     باشـد،          اي ممكـن نمـي       مرحلـه  تـك انـدازي     هاي زودهنگام شـده و امكـان انجـام تنظيمـاتي كـه در راه                موفقيت

  .كند را فراهم مي

گيري نمود كه يـك پـروژه راهنمـا     توان تصميم سازي متدولوژي رسيد، مي  پروژه به مرحله پيادههنگامي كه 

در اين مرحله ممكن است بـه يـك سـناريو برخـورد نماييـد كـه در آن           . ي انجام شود  براي اثبات كارايي متدولوژ   

خـاطر  باگـر پـروژه   . فرآيندي درست كار نكند، يا ممكن است الزم شود فازي از متدولوژي جديد دستكاري شـود           

 (Administrative)هـاي اداراي   خـاطر فعاليـت  بپيچيده بودن بيش از حد متدولوژي به شكست بيانجامـد و يـا          

مـشكالت كـم    . مالقات نمود  ،پرداز پروژه است     ايده  در حقيقت  دچار تاخير گردد، الزم است كه با حامي پروژه كه         

هاي كسب شـده     درصورتيكه آموزه .  تجربه كسب شده در پروژه راهنما برطرف نمود         به توان با توجه    اهميت را مي  

اسـت كـه   همچنـين ضـروري   . شتري انجام خواهد شـد از پروژه راهنما بكار گرفته شوند، پروژه دوم با سهولت بي         

  .چرخه بازخورد براي انجام تنظيمات و تغييرات در متدولوژي وجود داشته باشد

 بايـد در فرآينـد معرفـي آن     در سـازمان بعالوه، پيش از آغاز پروژه راهنما، گروهي منتخب از ذينفعان پروژه          

 اعتماد آنها نسبت به متدولوژي جلب گرديد، الزم اسـت تـيم   پس از اينكه ذينفعان توجيه شدند و. مشاركت نمايند 

 انـدازي  قبـل از راه   كـه سواالت حـساسي . كار بپردازند باندازي    براي راه ي  متدولوژي به روشي همكارانه و مشاركت     

 :بايد از خود بپرسيد عبارتند از

 يافته خواهد شد؟ باشد؟ به چه چيزهايي دست  چه ميراهنماهدف از پروژه  •

 باشند؟ ف عيني پروژه چه مياهدا •

 باشد؟ اي از صنعت مي پروژه در چه زمينه •
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 چه اقالم قابل تحويل و مقاطع مهمي مورد نياز خواهد بود؟ •

 پروژه طي چه مدتي بايد انجام شود؟ •

 باشد؟ به چه ميزان منابع براي انجام پروژه در دسترس مي •

  شود؟)يبتصو(گذاري  صحهي دولتي ها ن اآيا پروژه بايد توسط سازم •

 هايي مورد استفاده قرار خواهند گرفت؟ چه تكنولوژي •

  :معرفي يك متدولوژي جديد به يك سازمان بر موارد زير تاثيرگذار است
 افراد، •

 هاي آنها، ها و مسئوليت نقش •

 فرآيندها، •

 .هاي مورد استفاده تكنولوژي •

هـا بايـد    يـد از مـسائل و دغدغـه   ليست مف يك چك. اين تاثيرات بايد بررسي شده و به تبع آن مديريت شود     

  .آماده شود كه سازمان، فرهنگ، افراد و حتي نحوه برخورد آنها با تغيير را پوشش دهد

  سازي ها در پياده ها و مسئوليت نقش

باشـد كـه يـك مـسئول       پروژه، ارائه يك متدولوژي جديد، نيازمند به يك تـيم پـروژه مـي           هر اندازي  در راه 

هـا و   ، به همراه نقـش راهنمااندازي در متدولوژي پروژه  اندركاران راه دست. شود  ي به آن تخصيص داده م     مشخص

  :اند  ارائه شده۷هايشان در جدول شماره  مسئوليت

تمام   مسئوليت  نقش
  وقت

پاره 
  وقت

  حامي پروژه    ü  .پروژه استمتدولوژي پرداز  و ايدهبوده ارائه دهنده پشتيباني اجرايي 
(Project Sponsor)  دهد سرپرست پروژه پشتيباني نموده و به وي بازخورد مياز.  ü    

    ü  .نمايد سازي كلي متدولوژي را مديريت مي پياده
  سرپرست پروژه    ü  .نمايد  مديريت مياانتظارات مشتريان و ذينفعان ر

(Project Lead)                  برآورده شـدن اقـالم قابـل تحويـل و مقـاطع مهـم پـروژه را تـضمين
  ü  .نمايد مي

  

  ü    .نمايد تمامي فرآيندهاي مورد نياز و الزامات تجاري را مديريت مي
 سـازي    و مـدل   ريـزي    ارائـه شـده را طـرح       وكـار   كـسب متدولوژي مدل   

  ü    .نمايد مي
  گر تجاري حليلت

(Business 
Analyst) 

  ü    .نمايد گردش كار متدولوژي ارائه شده را تدوين مي
  متخصصكارشناس   ü    .نمايد اطالعات تخصصي مربوط به متدولوژي را تامين مي

(Subject Matter 
Expert)  

  ü    .نمايد در تمامي جلسات بازنگري متدولوژي شركت مي
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  پشتيباني رايانه  ü    .دهد افزاري را ارائه مي افزاري و سخت هاي پشتيباني نرم فعاليت
  ü    .نمايد معيارهاي طراحي معماري را ارائه مي

  ü    .نمايد كمك مي تامين منابع درصورت نياز به  ها مديران بخش  ü    .نمايد  را ارائه مياداريالزامات مربوط به ات اطالع
  ü    .دهد سازي را ارائه مي افزاري و يكپارچه خدمات نرم
  ü    .نمايد  آزمون پذيرش همكاري مي انجامسازي و در يكپارچه

  ü    .مين نمايدمستندات قابل استفاده متدولوژي را تا
  تامين كنندگان

  ü    .دهد آموزش كاربران را انجام مي

  ها در تحويل پروژه ها و مسئوليت نقش -۷جدول 

  آموزش متدولوژي
تعـداد زيـادي مـدير    . باشـد   سازي جديد، يك موضوع بسيار مهم، آموزش پرسنل مي          هاي پياده   در متدولوژي 

هايي از  هاي ذيل كه بخش   دارند كه در زمينه    هاي مختلف وجود     با تخصص   گر، مهندس و تكنيسين     پروژه، تحليل 

  :ها عبارتند از اين زمينه. اند آموزش متدولوژي هستند، به ميزان مناسبي آموزش نديده

 نيازهاي مشتري،آوري  جمعشناخت و  •

 ايجاد كيفيت در پروژه، •

 .مديريت پيكربندي •

عـدم توفيـق   .  در جريان امور قرار داد  ،سازي يك متدولوژي    بخردانه است كه پرسنل را پيش از ارائه يا پياده         

همچنين بايد اطمينان حاصـل نمـود كـه كـاربران از     . تر شدن ارتباطات خواهد شد    در انجام اين كار باعث ضعيف     

اي كه پـشت   دهد و فلسفه هايي كه متدولوژي پوشش مي چگونگي تطبيق اجزاي متدولوژي با يكديگر، نوع پروژه       

  .اه هستندسر آن متدولوژي وجود دارد، آگ

باشـد بايـد    سازي متدولوژي جديد و فرآينـدهاي آن مـي    كه مسئول پياه(Project Lead)  سرپرست پروژه

پس از آنكه متدولوژي جديد بـه همگـان معرفـي    . سازي مد نظر قرار دهد  آموزش را بعنوان بخشي از فرآيند پياده      

و دريافـت   بـراي رسـيدن بـه صـالحيت         بايـد مـديران پـروژه را        گرديد و پرسـنل آمـوزش داده شـدند، شـركت          

  .جهت بكارگيري صحيح متدولوژي جديد مورد حمايت قرار دهدهاي الزم   گواهينامه
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  سازي  زمان مورد نياز براي پيادهمدت
هـا تنهـا    برخـي متـدولوژي  . فرد خود را داردبها و مزاياي منحصر  اي از چالش  مجموعه،هر متدولوژي پروژه  

اند ممكـن   طراحي شدهاي  زمينه و بدون پيش ابتدااي هستند درحاليكه برخي ديگر كه از  هاندازي ساد  هاي راه   روش

  .اندازي نياز داشته باشند است زمان زيادتري براي راه

براي . انجامد  به طول ميماه ۳ تا   ۲ بين   ،سازي يك متدولوژي مرسوم تجاري آماده در بازار         مدت زمان پياده  

انـدازي   راه. باشـد   ماه مـي ۶ حداقل زمان مورد نياز (Customized)سازي شده    طبقهاي من   سازي متدولوژي   پياده

سازي متدولوژي جديد پس از انجام كامل چنـد   نتايج پياده. انجامد طول ميب بسيار بيشتر ،تر يك متدولوژي پيچيده 

بعنـوان مثـال بـراي    (ود اندازي شـ  بايد هر چه سريعتر راهگيري  گردد ولي سيستم سنجش و اندازه پروژه آشكار مي  

 ).اند ي اضافي موفق بودهها ناها يا زم هايي كه در كاهش هزينه گيري تعداد پروژه اندازه

  مستندسازي متدولوژي پروژه
اندازي تا اتمام پروژه مـستند      فني، متدولوژي را از ابتداي راه     و يا مستندساز    گر    طي پروژه راهنما، يك تحليل    

 سـند گـردد، بـه يـك     همراه متدولوژي و پس از پذيرش آن توسط سازمان تحويل مي كه   اتاين مستند . نمايد  مي

  .شود  تبديل ميدستورالعملرسمي يا 

  وكار سازي متدولوژي با كسب يكپارچه
متـدولوژي  . گـردد  سازي مستقيم يك متدولوژي جديد در يك فضاي موجود، باعث ايجاد مـشكل مـي                پياده

مدير اجرايي يا مـدير   .  شود   يكپارچه ، با آنها  وكار  فعلي و متوقف ساختن كسب    بايد بدون ايجاد خلل در فرآيندهاي       

براي اعضاي تيم پروژه ها را      بهتري براي مديريت پروژه    روشپروژه بايد مطمئن شود كه متدولوژي پروژه جديد،         

  .سازد فراهم مي

  ارتباطات
هـا دچـار تـداخل،     بـدون آن پـروژه  . باشد آميز پروژه مي  موفقيتاندازي راهارتباطات در حقيقت ستون فقرات    

هـاي تحـت    آوري ابزاري مانند اينترانت يا فـن   بكارگيري   ارتباطات موثر از طريق       ايجاد .شوند  تاخير و شكست مي   

. گـردد  پذير مـي  امكان ،ريزي شده  برنامهاندازي راهمطلع نمودن ذينفعان از وضعيت فعلي پروژه و تاريخ  جهت   ،وب

  .ري جلسات توجيهي با مشتريان و تعامل با حامي پروژه نيز موثر استبرگزادر اين راستا 
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  متدولوژيمعيارهاي پذيرش 
الزم آميز به اتمام رسـيد،      شكلي موفقيت بسازي شد و اولين پروژه راهنما         پس از اينكه متدولوژي پروژه پياده     

در ايـن  كـه   يهـاي  سوال. يين نمايندتيم متدولوژي پروژه به همراه مشتري، معيارهاي پذيرش مورد نياز را تع است  

  : عبارتند ازدنباش مرحله مطرح مي

 گيرد؟ وكار سازمان را در بر مي هاي كسب آيا متدولوژي تمامي بخش •

 سازد؟  را فراهم ميتعريفهاي در حال   الزم براي نظارت بر تمامي پروژهگاهآيا متدولوژي ديد •

 رد نياز اشاره شده است؟ مو(Templates) هاي قالبها و  فرمآيا به تمامي  •

 اند؟ آيا مقاطع كنترل كيفيت در متدولوژي تعبيه شده •

 ها را گردآوري نمايد؟  سنجش پروژهاطالعاتآيا متدولوژي قادر خواهد بود  •

 اند؟  مورد نياز در جاي خود استقرار داده شدههايآيا سخت افزار •

 ارائه شده است؟به همه كاربران هاي الزم  آيا آموزش •

      هـاي مـورد نيـاز مـورد تاييـد بـوده و           كننـدگان در خـصوص پـشتيباني       فقات انجام گرفته با تـامين     آيا توا  •

 اند؟  شدهانجام

 اند؟ تعيين شده (Project Office Team)پروژه دفتر هاي تيم  ها و مسئوليت آيا نقش •

ـ                    ه شـده و تجربـه   در انتها، تنها چيزي كه براي مشتري واقعا مهم اسـت، درك و برداشـت از محـصول ارائ

 باشـد،  در جريـان امـور قـرار داشـته    اگر مشتري راضي بوده و . باشد اندازي مي شده توسط وي طي دوره راه       كسب

  .تر خواهد بود اندازي بسيار ساده راه

  ها آموزه
هـا وجـود دارد،       به پـروژه   اي  مرحلهپذير كه در آن رويكردي همكارانه و          استفاده از يك متدولوژي انعطاف     .۱

 كه كاربران را مجبـور بـه   (Rigid)سخت  قابل توجه با سرعتي بيشتر، در مقايسه با يك متدولوژي          نتايج

 آيد، نمايد، بدست مي حل ميا و مرات مستندتماميانطباق با 

 ما را به همه ذينفعان گزارش دهيد،سازي طرح راهن وضعيت پياده .۲

در سـايرين   كه بدست خواهند آمد را بـا  ييها و موارد برجسته مقاطع كليدي دستيابي شده و مزايا      موفقيت .۳

 ميان بگذاريد،
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 بـاالخره شخـصي  . توان مقبوليت همگان را بدسـت آورد     اندازي يك متدولوژي پروژه جديد نمي       هنگام راه  .۴

 نواقص موجود را پيدا خواهد نمود،

الزم اسـت  ود، توانايي فعلي سازمان را ارزيابي نماييد و فرآيندهاي اصلي كه براي دستيابي به حـداكثر سـ           .۵

 .بهينه شوند را مشخص نماييد و بعد تغييرات الزم را انجام دهيد

   متدولوژيپشتيباني
راحتـي  ب امرهر سازمان پروژه كه قصد پشتيباني يك متدولوژي رسمي پروژه را دارد، بايد آگاه باشد كه اين                 

پروژه براي فرآيند ارائـه پـروژه مـورد    اقدامات بيشتري نسبت به استفاده صرف از متدولوژي     . باشد  پذير نمي   امكان

اي كـه   عوامل كليدي. سازي متدولوژي الزم است كه آنرا پشتيباني نمود باشد به اين معني كه پس از پياده    نياز مي 

  :سازي بايد مد نظر قرار دهد عبارتند از يك سازمان پيش از آغاز پياده

 د باشند،پيوسته متدولوژي متعه مديران اجرايي بايد به پشتيباني •

مورد نيـاز  ) بازخوردهاي(هاي  كليت متدولوژي بايد توسط سازمان مورد پذيرش قرار گيرد و تمامي ورودي           •

 بايد دريافت شوند،

 كاربرد متـدولوژي، ابـزار   برايتمامي مديران پروژه و اعضاي تيم پشتيباني بايد جهت كسب مهارت كافي   •

  آموزش داده شوند،،و فرآيندهاي آن

 بندي شوند، هاي سازمان بايد شناسايي و اولويت تمامي پروژه •

 بـا توجـه بـه منـابع موجـود       (Project Office)بندي شـده بايـد توسـط دفتـر پـروژه       هاي اولويت  پروژه •

 زمانبندي شوند،

هـاي    سيـستم  بـراي مثـال   (. را مـنعكس نماينـد    وجـود متـدولوژي جديـد       به روز شـوند تـا       فرآيندها بايد    •

 .)يي بايد به روز شونددهي مالي و اجرا گزارش

 (Maintenance)  و پشتيباني مستمرميزان نگهداري
 الزم اسـت، بنـابراين هرچنـد كـه      و پـشتيباني مـستمر  دليل تغيير نيازهاي كاري، وجود فرآينـد نگهـداري     ب

 مورد نياز (Process Development Framework)نگهداري در بخش آخر تعريف چهارچوب تدوين فرآيندها 

دفترچه راهنماي چهارچوب پروژه بايد كـامال آشـكار نمايـد كـه            . د از ابتداي پروژه مورد توجه قرار گيرد       است، باي 

  .پشتيباني به تمامي كاربران متدولوژي ارائه خواهد شد
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 قابل تغييـر  يسخته  بباشند،     مي  و پشتيباني مستمر   هاي كمي در نگهداري     هايي كه داراي توانايي     متدولوژي

ـ داد مسائل و خطاهاي عملكـردي       بوده و مستعد رخ    بـالعكس  . ندباشـ  دليل داشـتن تـاثير منفـي بـر بودجـه مـي      ب

تـر قابـل تغييـر     تـر بـوده و راحـت     سـريع ،مناسـب  مستمِر   و پشتيبانيِ هاي نگهداري     هاي داراي ويژگي    متدولوژي

يـشتر و امكـان   باشند و كمتر احتمال تسليم شدن در برابر مشكالت و خطاهـا را دارنـد و داراي طـول عمـر ب                   مي

  .باشند كاربرد موثرتر از منابع موجود را دارا مي

  مستندسازي بعنوان پشتيبان متدولوژي
  خـود ات مـستند  هر فاز به مجموعـه   . باشد  مستندسازي پروژه يك بخش حساس از هر متدولوژي پروژه مي         

يـك متـدولوژي داراي    كـه    در زمـاني  . نياز دارد كه بايد مشخص شده و مـسائل كليـدي پـروژه را ثبـت نماينـد                 

 آنها استفاده نخواهـد شـد،    ها همخواني ندارند، نه تنها از مستنداتي باشد كه با اهداف سازمان براي مديريت پروژه       

بايد تضمين نمايد كه رويـه   دفتر پروژه   در نتيجه تيم  . شكلي نادرست به اتمام برسند    بكه  بلكه احتمال زيادي دارد     

  .نمايند، وجود دارد  از متدولوژي استفاده ميمستدسازي صحيحي براي كساني كه

  ها آموزه
 بر خواهد بود،  متدولوژي، هزينه پشتيباني(Outsourcing)سپاري  توجه داشته باشيد كه برون .۱

كـه وظيفـه   دفتـر پـروژه   هاي ساالنه خود براي  مطمئن شويد كه سازمان پشتيباني مالي الزم را در بودجه   .۲

 دهد، باشد، اختصاص مي  را دارا ميجديد و غيرهپشتيباني، ارتقا، تهيه ابزار 

  به تاييد رسيده و امضا شوند،اندازي كنندگان قبل از راه تاميناطمينان حاصل نماييد كه قراردادهاي  .۳

 كنند، ر دسترس بوده و درست كار ميهاي پروژه بصورت آنالين د اطمينان حاصل نماييد كه تمامي قالب .۴

بهينـه  بايـد  ابي نماييد و فرآيندهاي اصلي كه براي دستيابي به حداكثر سـود،          توانايي فعلي سازمان را ارزي     .۵

 .شوند را مشخص نماييد و بعد تغييرات الزم را انجام دهيد
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  گيري نتيجه

آميـز يـك    ها را بمنظور رسيدن به پايـان موفقيـت         ها و رويه    اي از گام    متدولوژي فرآيندي است كه مجموعه    

بـه  ) به عنوان پيامد اصـلي  ( را آنهاد و استفاده از آن نگاه هدفمند به موضوع و مستند نمودن           نماي  هدف مستند مي  

  .دنبال دارد

هـاي خاصـي    توانند براي شرايط و موقعيـت    هايي است كه مي     اي از اصول يا خط مشي       متدولوژي، مجموعه 

  .بكار گرفته شوند

هـايي كـه در بدنـه آن وجـود دارد،           وعه توانايي در يك سازمان بنا به ماهيت وظايف، شرايط كاركرد و مجم          

  .دنند مورد استفاده قرار گيرنتوا هاي متنوعي مي متدولوژي

هاي مرتبط با موضـوع كـاري       ها، نيازمند، تهيه و تدوين و بكارگيري متدولوژي         با توجه به ماهيت كار پروژه     

  .شود پروژه احساس مي

  :ها بايستي اين متدولوژي

  ،دننگر باش جزئي -

  باشند،جد نكات كافي براي پشتيباني موارد مطرح شده در متدولوژي وا -

  ساز را در برگيرند،  مهم و سرنوشتهاي عملي و كاربردي بوده و تمامي حوزه -

   موفق و استاندارد را در برگيرند،هاي نمونه -

  كننده يكپارچگي كار باشند، تضمين -

  باشند،ه بكارگيرنده اصطالحات و قراردادهاي استاندارد براي پروژ -

  باشند،گيري نحوه عملكرد  ارائه دهنده روشهايي براي اندازه -

   نيافزايند،بوروكراتيك هاي  بر پيچيدگي -

  هاي كاري مختلف تعريف شوند،  حوزهبه تفكيك و براي -

 باشند،سازي را داشته  قابليت بازنگري و تغيير بر اساس نتايج حاصل از پياده -

هاي مـورد    نيازمند توجه به مواردي چون بودجه، تيم، تكنولوژي    ،ژيسازي يك متدولو    در انتخاب و سفارشي   

ها و فرآيندهاي موجـود مـورد اسـتفاده در سـازمان      ها و بحراني بودن پروژه    ها، حساسيت   استفاده ابزارها و تكنيك   

  .شود احساس مي



 ٤٥

ي مختلـف در  هـا  سازي و بكارگيري يك متدولوژي واحد ميان تيم  توان گفت، انتخاب، سفارش     به جرات مي  

  .باشد ميها  هاي موفقيت عمليات اجرايي و مديريتي پروژه ها يكي از راه كنار پذيرش استاندارد براي اجراي پروژه
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