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 :چکيده

بر اساس  ،ای استفاده وسیع از استاندارد های مدیریت پروژه برای ارزیابی و پیشرفت صالحیت حرفه

 ،خصوصیاتو  ژگیهاییک سری از و ایجادبا  که به موجب آن صالحیت، یک دیدگاه عقالنی استوار است،

هنوز در مورد اینکه چطور و چگونه . مشاهده استقابل  ،دهاز پیش تعریف ش موضوعات علمی شکل به

دانش بسیار کمی  قرار می گیرد،در محل کار مورد استفاده توسط مدیریتهای پروژه این خصوصیات 

را  جام کارشان،ندر درک و ایک کاوش ابتدایی از روش های مدیریت پروژه  در این مقاله،. وجود دارد

را دنبال می کنیم که یافتند که اتومبیل نگاری از طراحان موتور  هپدیدلعات اما مط .گزارش می کنیم

در کار ایجاد می  ،صالحیت و قابلیت آنها را ساختار معنایی اصلی از تصورات مردم در مورد کارشان،

ما سه برداشت در کارخانه جات تولیدی انگلستان مدیر پروژه  03ای که ما با  هبجه به مصاحبا تو .کند

گاه یک تمرکز اصلی متفاوت و یک سری دیدهر  .به دست آوردیممدیریت پروژه  تفاوت را از کاراصلی م

زمانی که تجربه و اجرای  ،که برای مدیران پروژه اتفاق می افتددارد ویژگی های کلیدی متفاوت 

         اوت از صالحیت مدیریت پروژه را منعکس فاز سه شکل کامال متبهتری که یک نظم  شان،رکا

پیشنهاد  ای، یافته ها یک فرصتی از یک دیدگاه جدید برای ارزیابی و بهبود صالحیت حرفه .می کند

 .تکمیل می کند می کند که دیگاههای موجود را که بر اساس استاندارد هستند،

 

 یمعرف.1

ای موجب ایجاد یک تعداد از استاندارد ه افزایش سریع مدیریت پروژه به عنوان یک نظام حرفه ای،

های ه تکنیکها و دیدگا نظام را تعریف می کند و لوازم،عمل طه یظیم شده گردیده است که حنخوب ت

اکنون این استانداردها به طور گسترده ای برای ارزیابی صالحیت حرفه ای و نیز  .آنرا توصیف می کند

 ،ند که فرض شده استآنها بر مبنای این فرض استوار .بهبود و تایید آن مورد استفاده قرار می گیرند

http://www.system.parsiblog.com/
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 اصول مدیریت پروژه موجود در این استانداردها می باشند،قادر به نشان دادن درکشان از که  یاشخاص

اصطالحا از یک دیدگاه  این موضوع .صالحیت الزم را دارند ،به طور حرفه ای به عنوان مدیران پروژه

مجموعه ویژه ای از محیط های منطقی پیروی میکند که به موجب آن صالحیت مدیریت به عنوان 

دانش کمی در مورد اینکه چطور و چگونه  هنوز، .تعریف شده است اشخاص،و دانش مستقل از محتوا 

 .وجود دارد این ویژگی ها توسط مدیران پروژه در انجام کارهایشان استفاده می شود،

ف صالحیت مدیریت پروژه دیدگاه های سنتی را برای مطالعه و تعریو دما در قسمت اول این مقاله، 

واقعا صالحیت مدیران   ما بحث می کنیم که استاندارد های مدیریت پروژه حاصل، .مرور می کنیم

مطالب  در مطالعات اولیه، ما برای این موقعیت .ی آورندمکاری به دست ن های پروژه را در محیط

وثر محیط کاری و استاندارد های یافتیم که هیچ ارتباط مشخصی بین کار مفید و مای  هکنندپشتیبانی 

ل را بر اساس اصو (2.7)ارائه شده توسط سندبرگ  یدیدگاه تفسیر [1] .مدیریت پروژه را نیافته بودند

پدیده نگاری به جهت تحقیق در روشهای تجربی مدیران پروژه در مورد درک و تجربه کار آنها و دریافت 

 03ما متدها و نتایج مطالعاتمان را بر روی  .ی کنیمپیشنهاد م ،را و درک صالحیت های آنها در کار

از یافته  یمدیر پروژه در کارخانجات تولیدی انگلستان توضیح می دهیم و با بحثی از مفاهیم و دالیل

 .بر اساس تجربه و تحقیق نتیجه گیری می کنیمرا هایمان 

 

 دورنمای تئوریکی .7

 دیدگاههای عقلی برای صالحیت در کار 1-2

کارگر محور و کار محور  که. دگاه اصلی برای مطالعه و تحقیق صالحیت در کار وجود دارددو دی

 [2,3].محسوب می شود

کارگر را به عنوان نقطه آغاز حرکت در نظر می گیرد و بر روی ویژگی های  محور، گردیدگاه کار

ایی که کارهای جناز آ .[3]توانایی ها و صفات شخصی تاکید دارد ،ها مهارت مثل دانش، ،کارگران

عام وکلی بودن و  دیدگاه کارگر محور به دلیل بسیار ،متفاوت نیازمند صالحیتهای متفاوتی هستند

کار را به عنوان  ،دیدگاه کار محور ،قابلمدر  .[4]مورد انتقاد قرار گرفته است ،مستقل از مفهوم بودن

و قابل تعریف در زمینه های  گرز کارآغاز حرکت در نظر می گیرد و با کار به عنوان موجودی مستقل ا

طرفداران این دیدگاه استدالل می کنند  .[5]برخورد می کند نیازمندیهای تکنیکی و مهارتهای کاری،

سپس انتقال این فعالیتها به ویژگی  و خاصی است که با شناخت فعالیت های کاری که مرکز انجام کار

حیت می تواند ایجاد شود و بنابراین بر مشکل توضیحات جزئی تر و عینی تری از صال ،شخصی های

به هر حال انتقال  .ی می توان غالب شدا هبه طور گسترد ،عام بودن دیدگاه کارگر محور اراصلی بسی

که آیا لیستی این سوال پیش می آید و  به ویژگی های کارگران مشکل استات فعالیتهای کاری فیصتو

 [6].ن دادن تمام خصوصیات مورد نیاز مناسب و کافی باشدفعالیتهای کاری می تواند برای نشااز 
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 نگاری هدیدگاههای تفسیری در مورد صالحیت در کارها و پدید2-2

یک دیدگاه تفسیری متغیر را برای  [2,7]سند برگ  دیدگاه عقلی،دو برای غلبه بر انتقادات وارد بر این 

نگاشت و "با تعریف یک دیدگاه تحقیقی  .کردنگاری ایجاد  هصالحیت در کار بر مبنای اصول پدیددرک 

یافتن دردرک کردن و  تصور کردن، که در آن تجارب مردم، گسترش روش های متفاوت کیفی

پدیده نگاری برای اولین بار در دهه  .[p31,8] ”دیدگاههای مختلف و پدیده های اطراف آنها در جهان

آن زمان به طور  ازاین دیدگاه  .اده قرار گرفتبرای درک بهتر یادگیری های آکادمیک مورد استف 1723

معلمان و دانش آموزان می توانند یادگیری و تدریس را چگونه توصیف اینکه و بیان گسترده ای برای 

در سالهای اخیر پدیده نگاری شروع  .مورد استفاده قرار گرفته است ،[9,10]ه کنند ربدرک کرده و تج

محدوده تحقیق علمی و آکادمیک در زمینه هایی مثل سالمت  به دست آوردن حامیانی در خارج از

 [2,7]و بطور قابل مالحظه تری در صالحیت انسانی در کار  [13]مدیریت ،[12]کیآزادی آکادمی ،[11]

بدست آورد که تصور یک  ،نگارانه سند برگ در مورد طراحان موتور اتومبیل همطالعه پدید .نموده است

ساختار معنایی اساسی تصورات "که در آن رد تکاملی در ایجاد صالحیت دارد یک عملک کارگر از کارش،

 که  مطالعه وی نشان داد به عالوه،. [p20,7] "صالحیت انسان را تشکیل می دهد ،کارگران از کارشان

می تواند سلسله مراتبی از صالحیت را در زمینه های  ،تفاوت ها در درک و فهم در بین اشخاص

صالحیت ... " مرکزی ترین فرضیه ی متدولوژیکی این است که .درک کاری ایجاد کند پیشرفته ای از

مهارتها و سایر ویژگی های استفاده شده در  ،در عوض دانش .بتدا یک سری از ویژگی های خاص نیستا

ی اینجا دیدگاه اشاره به روش ها ".دنانجام کار مقدم هستند و بر مبنای دیدگاههای آنها از کار می باش

 [p12,7] "دارد جهانشانآنها نسبت به  دیداشخاص از تجربه و 

 

 صالحیت مدیریت پروژه 7.0

در شده ه صالحیت مدیریت پروژه از یکی یا هر دو دیدگاه منطقی توضیح داده نزمی مطالعات موجود در

بر بهبود اساسا  محور را در نظر می گیرند و یک رشته از تحقیقات دیدگاه کار .پیروی می کنند ،باال

ابتدا بر اساس بررسی عقاید  این استانداردها، .[14]استانداردهای مدیریت پروژه تمرکز دارند 

 .[15,16]گسترش داده شده اند ،شامل کار فرمایان و وکالی حرفه ای متخصصان،

محور را در نظر می گیرد، تعریف سری هایی از ویژگی های شخصی عام از  گررشته دوم که دیدگاه کار

که یک مدیر پروژه  دمدیران پروژه را جستجو میکند که این مبحث را منعکس می ساز تالحیص

و مهارتهای توضیح داده شده در  "سخت"نیازمند چیزی بیش از تسلط بر دانش  ،صالحیت دار

مورد نیاز  "نرم"یست هایی از ویژگی های شخصی لایجاد . [17,18]استاندارد های مدیریت پروژه است

به  .[19,21]در بسیاری از متون و گزارش های تحقیقی منتشر شده است ،پروژه صالحیت دارمدیران 
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با جدا . [22,26]خاص وجود دارد  ییک تعداد از کارها در چهارچوب ،الوه بر اساس مشاهده و تجربهع

چه  -توصیف غیر مستقیمی از ویژگی های خارج از متن  کردن مدیران پروژه از فعالیت های کاری آنها،

پیش نیاز هایی را  -پنهان شده در ویژگی های شخصی"نرم"یک استاندارد یا خصوصیات "سخت"اجزای

برای آنچه که مدیران پروژه صالحیت دار باید بدانند و انجام دهند از اینکه چگونه و چطورآنها از این 

د ضمنی صالحیت بعدر به خصوص  .متمایز می سازد ویژگی ها در محیط کاری استفاده خواهند کرد،

یت پروژه در نظام راز آنجایی که مدی .[27]نادیده گرفته شده است  که در محیط کاری آشکار است،

صالحیت ضمنی مدیران پروژه و ظرفیت آنها برای یکپارچه سازی و  باالتر از نظام تئوری است، ،عملی

یک موقعیت روشن  نابراین،ب .ارتباط موثر بین دانش ضمنی و صریح به کارشان نبایستی صرفنظر شود

برای نشان دادن روش های تجربی مدیران پروژه از  ،پدیده نگاشتی برای اعمال یک دیدگاه تفسیری

وجود دارد و بنابراین برای فهمیدن و درک صالحیت آنها در  ،طریق درک کردن و تجربه کردن کارشان

 .الزم استانجام کارشان 

 

 روش.3

 انتخاب نمونه 1-3

 هدف .کارخانه تولیدی در انگلستان است 17پروژه انتخاب شده از بین  یرمد 03تحقیق شامل  نمونه این

به جهت و معیار های انتخاب نمونه با های مدیران پروژه در کارشان  ایدهاین تحقیق نشان دادن 

برای  .تنظیم شده است با هم هماهنگ است،کار ان یاز اینکه ماهیت و محتوای پاسخ گواطمینان یافتن 

آنها مسئول و  که معموال پیمانکارهای اصلی بودهای هستند از کارخانجات تولیدی  ،مثال آنها همگی

شده بین کارخانه آنها و صاحب پروژه تحت  ءاجرای پروژه جاری بر اساس شرایط قرارداد اصلی امضا

رعی و تولید کنندگانی پیمان کارهای ف آنها معموال در سایت همراه با یک تیم پروژه،. می باشندتولید 

     پروژه هایی که آنها بر روی آن کار  .کار می کردند ،که برای اجرای این پروژه استخدام شده بودند

این معیارها برای ایجاد محتوای  .نبودند می کردند بسیار پیچیده یا جدید که شامل تکنولوژی باال باشد،

که به هر حال تعمیم انتخاب شد ،ن پروژه در کارشانپایدار تری برای دست یابی به صالحیت های مدیرا

خالصه ای  ،جدول یک .محدود کرده است یافته های تحقیق را نیز که در انتهای مقاله بحث شده است،

 .از اطالعات جمعیت شناسی نمونه ها را لیست می کند

بین پاسخ گویان ود وجایده های مکه به موجب آن . [28]بدست آمدزه نمونه توسط اشباع تئوریکی ااند

اشباع  ،[7]مشابه با مطالعات پدیده نگارانه پیشین  .نشد یمنجر به کشف هیچ ویژگی مفهومی جدید

تایید و تر،  هتا اضاف 13با باالتری اطمینان  جهدره بدست آمد و تا بمصاح 73تئوریکی پس از تقریبا 

 .تصدیق شد
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 جمع آوری داده ها 3.2

 .جمع آوری شد ،و عمیق آزاده های بداده ها با مصاح [7,29]نگارانه با پیروی از دیدگاه پدیده 

آنهایی که مورد مصاحبه قرار گرفته )پاسخ گویاننگارانه بر روی آشکارسازی روش های  همصاحبه پدید

جوابهای آنها را به جنبه های از اینکه  نسبت بهه یک پدیده مشخص تمرکز دارد براز درک و تج ،(اند

استفاده  نگارانه، هویژگی های اصلی مصاحبه پدید .توسط محققان محدود کند ،ه پدیدهن شدیپیش تعی

ه براهنمای مصاح 7جدول  .سواالت بعدی پشتیبان می باشد کردن از پیش نویس سواالت اساسی و

 .جزء به جزء نوشته استبه صورت استفاده شده در این مطالعه را 

ست یچ ،پاسخ گویان از کار مدیریت پروژه اتاینکه تصور درکبه جهت  ،سواالت اصلی در این تحققیق

طرح شده بود که از پاسخ گویان خواسته شده بود تا به دقت مو سواالت پشتیبان به این جهت وضع شد 

 
 خالصه ای از اطالعات آماری نمونه ها: 1جدول

 

 آنها به عبارت دیگر .شرح داده و نشان دهند که منظور از گزارشات آنها در موقعیت های اصلی چیست

نه تنها پشتیبانی  .ه ها استفاده شدبدر تمام مصاحنیز سواالت پشتیبان و  را چطور درک می کنندکار 

بلکه نشان دادن معنای گزارشات مختلف یا توضیحات داده شده  ؛به کار رفت در سواالت اصلی و متناوب

ز پاسخ گویان برای استخراج کردن معانی سوال کردن ثابت ا .نیز به کار گرفته شد توسط پاسخ گویان

 .به کار گرفته شده است در ارتباط مداوم،در برگیرنده و چک کردن صحت گزارشات آنها 

زمانی مورد استفاده قرار می گرفت که پاسخ گویان  7سواالت متناوب و متغیر لیست شده در جدول 

   توضیح دادن بیشتر را مشکل زدن یا مثال یا  ،العمل و پاسخ کمی به سواالت اصلی می دادندس عک

سواالت انتهایی به پاسخ گویان اجازه می داد تا مجددا برداشت خود را از مدیریت پروژه  .می پنداشتند

 .منعکس کنند

هر مصاحبه  .در حال اجرایشان مورد مصاحبه قرار گرفتند ی همه مدیران پروژه در مکان کاری پروژه

و کلمه به کلمه  ه ها بر روی نوار صوتی ضبط شدبتمام مصاح .بین یک تا دو ساعت طول کشید

 .ه جمع آوری شدندبه و هم بعد از هر مصاحبطول مصاح ردنیز نوشته ها  .بازنویسی شد
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 آنالیز داده ها  3.3

بر اساس نوشته های  ی،ه اول با استفاده از یک برنامه کدگذاری ایجاد شده به طور قیاسبمصاح 13

این  .کد گذاری شد ،بازنویسی های بدست آمده در طول فرآیند دهپایه و مبنا از دا نستمصاحبه و دان

 کد گذاری به ما کمک کرد تا مطالب را خالصه کنیم و با داده ها بیشتر آشنا شویم و برنامه کدگذاری

را به عنوان دیدگاههای مهم از کار ی را برای تشخیص اینکه پاسخگویان چه مسائل یبینش مفید

از بازنوشته های تمام مصاحبه ها از اصول بدست آمده آنالیز  .مهیا کرد ریت پروژه در نظر گرفتند،مدی

و سندبرگ برای درک یشرپاه دیدگ به ویژه آنهایی که از. [8,30]دیدگاه پدیده نگاری تبعیت کرد

مدیران  که شامل یک فرآیند تکراری مداوم و متغیر بین این که ،صالحیت در کار اقتباس شده بود

در زیر توضیح  ،ندپروژه چه درکی از کارشان داشتند و اینکه آنها چگونه از آن کار برداشت کرده بود

 .داده شده است

آشنا شویم و سعی کردیم تا برداشت کلی  رونوشترا چندین بار مطالعه کردیم تا با  رونوشتما هر  ابتدا،

آنها دسته بندی برداشت های کلی  وژه را بر مبنایسپس ما ابتدا مدیران پر .هر مدیر پروژه را بفهمیم

یکی که بر برنامه ریزی و سازمان دهی کار اجرایی در  :دو برداشت کلی بدست آمد دراین فاز، .کردیم

ما تمامی بازنوشته ها را  ثانیا، .سایت تمرکز داشت و دیگری بر پیش بینی و اداره مشکالت تمرکز داشت

برای چه همه ی مدیران پروژه در به  ،طور سیستماتیک بررسی کنیم کهمجددا مطالعه کردیم تا به 

بر روی جمع آوری گزارشات مربوط به جنبه های ضروری کارشان تمرکز دن کارشان نه تنها یتصویر کش

. بلکه بر روی مفهوم و معنای یک گزارش ویژه در ارتباط با محتوای درج شده آن نیز تمرکز دارد ،دارند

ابتدا در بین هر . ما آنالیز را از مدیران پروژه انتقال دادیم ،رونوشتاین تفسیر اولیه از هر پیروی از با 

این فرآیند منجر  .برداشتهای مدیران پروژه را با هم مقایسه کردیم یک از گروهها و سپس بین دو گروه،

مه ریزی و مقایسه در بین گروهی که بر روی برنا مخصوصا، .به برخی دسته بندی های مجدد شد

یکی بر روی برنامه ریزی  :باعث تقسیم آن به دو گروه جدید شد سازمان دهی کار اجرایی تمرکز داشت،

نگ سازی هوکنترل کردن جزئیات کار در سایت تمرکز داشت و دیگری بر روی سازماندهی و هما

 .تمرکز داشت

هر مدیر پروژه از کارش یی که چطور ها را مجددا آنالیز کردیم ولی در زمینه ها رونوشتتمام  ما ،ثالثا

ما مدیران پروژه را با یکدیگر اول در  را آنالیز کردیم، رونوشتما هر پس از این که ، برداشت می کند

مجددا این فرآیند باعث شد که برخی از مدیران پروژه از . مقایسه کردیم خود گروه و سپس بین گروهها

و این بر چیست تمرکز اصلی آنها اینکه تشخیص  ااشخاص ب .یک گروه به گروه دیگر انتقال داده شوند

 گروه بندی و نها از آنچه که به عنوان یک مسئله مهم در اجرای کارشان برداشت می کنند،آکه چگونه 

 .شدندمجددا گروه بندی 
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 رونوشتما تمامی  ،هو پایدار سازی بیشتر برداشت های تشخیص داده شد متقابلدر نهایت برای بررسی 

با تمرکز بر اینکه هر مدیر پروژه چگونه برداشت می کند و چطور آنها از و  ها را مجددا آنالیز کردیم

 .به آنالیز خود ادامه دادیم، کارشان برداشت می کنند

 

 یافته های تحقیق-4

نها آ .نمودایجاد را سه دیدگاه متفاوت از ایجاد کار مدیریت پروژه  ،احبهصهای م رونوشتدر تفسیر ما از 

سازماندهی و هماهنگ (u2)برنامه ریزی و کنترل کردن (u1) :د که نی بودهایبه عنوان مدیریت پروژه 

هر مفهوم را از  مدیران پروژه، .را بر عهده داشت مشکالت بالقوهپیش بینی و اداره کردن (u3)سازی 

        گر توصیف ام کارشان به طور متفاوتی از یکدیجطریق راههای مخصوص خودشان در تجربه و ان

کار مدیریت پروژه را در زمینه های خصوصیتی مشخص و  آنها حدود خود را تعیین کردند و .ندردمی ک

به عالوه  .سازماندهی کردند ضروری با تمرکز متفاوت با ایجاد اشکال خصوصیتی متفاوت از هر مفهوم،

تمرکز  ما هر یک از مفاهیم، .دادند معانی و دیدگاههای متفاوتی را نشان ویژگیها، در مفاهیم مختلف،

که در زیر توسط مثالهای نوعی از  .توضیح می دهیم ها راندی آمعنای ویژگیهای کلی و هاناصلی آ

 .خالصه شده اند 0یافته ها در جدول . شده نشان داده می شودپشتیبانی  داده مربوط به هر گزارشات

 

 یزی و کنترل کردنمدیریت پروژه به عنوان برنامه ر U1 مفهوم -1-4

توصیف  این مفهوم توسط تمرکز اصلی آن بر روی فرایند کار تولیدی و پیمانکاران فرعی اختصاصی،

حول و  U1ن پروژه رساند که تمام ویژگیهای کلیدی مدیرا این مفهوم را می ،این تمرکز .ه استشد

ویژگیهای  .پیمانکاران فرعی مثل روشهای برنامه ریزی و تولید. حوش جزئیات کار در سایت متمرکز بود

توانایی ارتباط  دانش درباره ی کار تولیدی، توانایی برنامه ریزی، :کلیدی موجود در این مفهوم شامل

 .می باشدبرقرار کردن و توانایی اداره ی تیم 

 

 توانایی برنامه ریزی-1-1-4

کردن و کنترل کردن برنامه این ویژگی به معنای توانایی برنامه ریزی مراحل کار تولیدی و چک  U1در

این موضوع یکی از مهمترین ویژگیهای اساسی  .ی کاری و روشهای تولیدی پیمانکاران فرعی می باشد

U1 ین ویژگی بود که مدیران پروژه از طریق ا .بودU1 ،زمان و کیفیت  به این تصور رسیدند که قیمت

 .پروژه می تواند کنترل شود

Q:  ؟بر روی این پروژه برای من توضیح دهیدد کارتان را یتوان میآیا 

A: ،واقعا در محیط کاری  مسئله اصلی، .نوعی از برنامه ریزی و کنترل کردن یک کار استاین امر  خوب

تصور می کنم که اگر شما بتوانید به شما بایستی کار را به طور مناسب برنامه ریزی کنید و من . است
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افراد و پیمانکاران مربوط به تمام تری در کنترل تمام مسائل طور مناسب برنامه ریزی کنید، بخت بیش

 (ROW) .د داشتیفرعی خواه

Q: برنامه ریزی می کنید؟ شما چطور کارتان را 

A: شما چیزی را  زمانی که کار را برنامه ریزی  میکنی، اول، .تعدادی کار هست که باید انجام شود

 ها ابتدا کامل  تمام این تاریخ .پایان برای هر کار دارید شبیه یک برنامه ی کامپیوتری با تاریخ آغاز و

 .آنها نیاز به بودن در یک مرحله ی مناسب دارند .می شوند و تمامی آنها نیاز به مرحله بندی دارند

آنها  .، مهم استکنترل سایت که شما با برنامه های کاری و روشهای پیمانکاران فرعی شروع می کنید

دریافت کنند و بایستی گزاره های روش مناسب را زمانی که آنها برای کار پیشنهاد ا ربایستی یک برنامه 

زمانی که گزاره های روش آنها و  .مثل معیارهای سالمت و اطمینان و امنیت. ایجاد کنند می شوند،

 (ROW)شود یند تصویب آنیاز به رفتن به سمت فر مورد نیاز باشد،

 

 دانش از کار تولیدی-2-1-4

 .خود ضروری می دانستند که دانش خوبی از کار تولیدی داشته باشندع را برای پروژه این موضون مدیرا

که آنها  ،گاه شدن از نیازمندیهای پروژه بودندآیند کلی تولید و آآنها قادر به درک فر ،مورداین با وجود 

پیمانکاران  امه ی کاریخودشان برنامه ریزی کنند و بر روی برنکاری را، را قادر می ساخت تا مراحل 

 .ارائه کنندرا راه کار  ،نظارت داشته باشند و زمانی که الزم بود ،فرعی و روشهای تولید

A: نیاز به دانش آکادمیک الزاما  .است شخصی با دانش کافی از کار تولیدی ،ی خوب یک مدیر پروژه

و با اعتماد به  یند می سازد،آمام فربلکه دانش عملی و تجربه ی کافی انسان را قادر به اداره ی ت، یستن

 (MIH).ه تصمیم گیری بر اساس واقعیت قادر می سازدنفس کافی آنان را ب

Q: ممکن است لطفا مثالی را در این زمینه ارائه دهید؟ 

A: ،من احساس می کنم  مثال زمانی که پیمانکاران فرعی برنامه ها و روشهای خودشان را ارائه می کنند

به طور کلی پیمانکاران  در واقع، .ربه ی کافی را برای چک کردن و نظارت بر آنها دارمکه دانش و تج

آنها همیشه در مورد آنچه که  .فرعی سعی در استفاده از بهترین منابع کاری و مقیاسهای امنیت دارند

که در  بنابراین شما مجبورید .کامال مثبت هستند می توانند در زمان داده شده به دست آورند،آنها 

تا نشان دهید که آنها احتماال نیاز به  نها کمک کنید تا کارشان را برنامه ریزی کنند،آیادگیری افراد به 

شما مجبورید که در برنامه ریزی کارشان به آنها کمک کنید تا  .دارند طوالنی تریا زمان  منابع بیشتر

 (MIH) .آنها کارایی و امنیتشان را افزایش دهند

 

 ارتباطایی برقرار کردن توان-3-1-4

 .از ویژگیهای کلیدی می دانند توانایی ارتباط برقرار کردن با سایرین را یکی دیگر u1 مدیران پروژه ی

نها بتوانند نحوه ی اجرای مهارت های کاری برنامه آداشتن مالقاتهای رسومی بود تا اینکه  دیدگاه آنها،
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شما  ...کار شخصی من برنامه ریزی است  .کنندرسانی وز برریزی شده را چک کرده و برنامه ی پروژه را 

زیرا مسائل تغییر می کنند و ممکن است که بر اساس  ،نیاز به با برنامه بودن را در هر رویدادی را دارید

 بنابراین شما نیاز به برقراری نشست با تیمتان، .پیش نروند که شما ابتدا برنامه ریزی کرده اید، روشی

کنید و شما بایستی بتوانید  نیاز دارید که به آنها ارتباط بر قرار شما. رعی و مشتری داریدپیمانکاران ف

به طور منظم ما مالقاتها را در  که برنامه تان را به طور مرتب بروز کرده و مجددا برنامه ریزی کنید،

به  ...قاتهایی با مشتریبا پیمانکاران فرعی و مال مالقاتهایی در میان تیم،و نیز  ار می کنیم،زسایت برگ

ما به آنها در مورد نحوه ی . در این مرحله ما با مشتری هفته ای یکبار مالقات داریم عنوان مثال،

پیشرفت کار و در مورد تمام مشکالت آگاهی می دهیم و اگر مشتری هر گونه نیازمندی جدیدی داشته 

رسانی برنامه نیاز بروز م که چگونه و به همراه هم مالحظه می کنی باشد ما آن را مطرح می کنیم

 (STM).دارد

 

 توانایی اداره تیم-4-1-4

این ویژگی به معنای اختصاص دادن مهارتهای کاری به هر یک از اعضای تیم و  u1 برای مدیران پروژه

پیرو تمرکز مدیران  .سپس تعقیب کردن آنها و کمک کردن به آنها برای انجام مهارتهایشان می باشد

ن مراحل کاری و دبا چک کردن و کنترل کر ،تیم آنها نیزء اعضا ر روی جزئیات کار تولیدی،پروژه ب

 .ندباشدرگیر می  ،برنامه

A: ...ما را وادار می سازد که به شکه  د،شما نیاز به اختصاص دادن مسئولیتها و تقسیم نقش کاری داری

 (BOG)د؟ عنوان یک تیم عمل کنی

Q:  ممکن است کمی بیشتر نقش خودتان را  اشاره کردید، "کردن نقشهاتقسیم "شما همین حاال به

 توضیح دهید؟

A: ،نقش من این است که من مسئول این کار هستم و  .ما یک تیم برای این پروژه هستیم بسیار خوب

ما در مرحله اول یک برنامه خاص را اتخاذ کنیم و به همه در اطمینان حاصل کنم که نیاز دارم که 

 اگر کسی به هر صورت، .در واقع من نمی توانم تنها اقتدار را به کار ببرم .شان اطمینان دهیمانجام کار

هر کسی اشتباه می کند و آنها  .من سعی خواهم کرد که به او کمک کنم شروع به قصور در کار کند،

ری را باید بنابراین دیدگاه من تنها اشاره کردن به آنها نیست که چه کا .بایستی از آن درس بگیرند

     ولی من به آنها می گویم که آنها چه کار کنند و چرا دارند اشتباه می کنند و به آنها  انجام دهند،

 (BOG) .می گویم که اگر این کار اشتباه پیش برود چه مشکلی اتفاق می افتد

 

 مدیریت پروژه به عنوان سازمان دهی و هماهنگ سازی :U2 مفهوم-2-4

نگ سازی وجوه مشترک هریت پروژه را به عنوان سازمان دهی همه چیز با هم و همااین مفهوم کار مدی

بلکه بر  ،یند کار تولیدیآتمرکز اصلی آن نه تنها بر روی فر .مهارتهای کاری در سایت معرفی می کند
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این مدیران ،  U1در مقایسه با  .دمی باشوجوه مشترک کار شامل روابط چندگانه پیمانکاران فرعی 

 در همان زمان، .دانش مدیریت تجاری و توانایی همامنگ سازی :بیشتر را بیان کردندپروژه دو ویژگی 

آنها این اما  اگر چه این مدیران پروژه هنوز هم با اهمیت برنامه ریزی برای مدیریت پروژه خوب موافقند،

ویژگیهای کلیدی حاوی این مفهوم  .دفتنموضوع را به عنوان یک ویژگی مرکزی و اصلی در نظر نمی گر

دانش  توانایی مدیریت تیم، توانایی ارتباط برقرار کردن، دانش از کار تولیدی، :شامل موارد زیر است

 .مدیریت تجاری و توانایی هماهنگ سازی
 

 

 دانش از کار تولیدی-1-2-4

بلکه وجوه مشترک هر  ،کلی یند تولیدآفرتنها به معنای درک از نه  U2این ویژگی برای مدیران پروژه 

مثل یک عکس بزرگ ببینند و  بنابراین آنها می توانند همه چیز را با هم، .مهارت پروژه می باشد

نیاز به  فکر می کنم یک مدیر پروژه خوب، من .کارآمدترین روش است ،تخصیص دادن مهارتهای کاری

همه چیز  نستناو نیاز به دا .اختن بنامثل پروژه ی س داشتن یک سطح منطقی از توانایی تکنیکی دارد،

ولی او بایستی اصول اصلی درباره ی نحوه کار هر پیمانکار فرعی تجاری را بداند و  ،تمام جزئیات نداردو 

   آنها  اطمینان حاصل کند که وجوه کاری مشترک بین هر پیمانکار فرعی واضح می باشد و بنابراین

 (TRG) .اقدام کنندکار الزم را می توانند 

 

 ارتباط توانایی برقرار کردن-2-2-4

  ارتباط بر قرار ،نیز وجود دارد U1نه تنها با مردم از طریق مالقاتهای مرسوم که در  U2مدیران پروژه 

آنها تاکید بیشتری بر روی  .بلکه توسط روشهای مختلف دیگری نیز استفاده می کنند ،می کنند

هدف از ارتباط ایجاد یک کمک عملی و تجربی  .یکدیگر دارندی بودن و بدست آوردن اعتماد به عاجتما

 .در سازمان دهی و هماهنگ سازی کل پروژه است

. ارتباط تیم نیز وسیله خوبی برای ارتباط برقرار کردن با مردم است به غیر از مالقاتهای مرسوم و منظم،

 ،برای یک نوشیدنی یا غذان افراد به خارج از محل کار ردب .همه به سختی در سایت کار می کنند

که در مورد و سعی می کنیم ما با هم می نشینیم و فقط آرامش کسب می کنیم  .همواره مطلوب است

این یک مسئله ارتباط دهنده است و شما بایستی ارتباط برقرار کردن با افراد را یاد  .کار فکر نکنیم

  ما آن را امروز  ما آن را می خواهیم،"گویندشما آنها را هدایت می کنید تا ب اینجا در سایت، .بگیرید

تیم همدیگر را در یک کلوب در  ،در یک بعد از ظهر "...ما آن را از این روش می خواهیم می خواهیم،

شاید ماهی یکبار ولی شما اینکار را  این یک مسئله عادی و منظم نیست، یک جو آرام مالقات می کنند،

این موضوع بین  .شما از آنچه که آنها انجام داده اند قدردانی می کنیدانجام می دهید تا نشان دهید که 

 (MAK) .شما و مشتری شما و افرادی که با شما کار می کنند ایجاد اعتماد می کند
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 توانایی مدیریت تیم-3-2-4

 کار تیمی تنها برای تضمین اینکه هر عضو می تواند نقش خودش را اجرا کند، U2 برای مدیران پروژه

برای بدست آوردن همه اشخاص برای کار با همدیگر به عنوان  -بطور با اهمیتی- بلکه نیست، U1 مثل

یل دارند تا اصول و ااین مدیران پروژه تم بنابراین، .یک تیم برای رسیدن به هدف واحد این پروژه است

اد را ایجاد کند و بطور روحیه اعتم قواعدی را وضع کنند که تیم را برای انجام دادن کارشان قادر سازد،

و به نگرانی شان و پیشنهاداتشان را بیان کنند و از هم حمایت  آشکار افراد را تشویق کند تا عقایدشان،

 .هم یاری رسانند

A: نه تنها به من که. اعتماد و کار سخت بسیار زیاد است برمبنی  ،من فکر می کنم مدیریت پروژه، 

        کار تیمی و روش تیم است و شما  ریت پروژه در مورد تیم،مدی .استبلکه مربوط به تمام تیم 

 (BIK).قوی موفق باشیدتیم بدون یک  نمی توانید

Q:  چیست؟ "روش تیمی"و منظور شما از کار تیمی 

A: ،یشما نیاز به داشتن درکی از اشخاص دارید و بایست. ت افراد استفاین یک ص همان طور که گفتم 

کارگر اینجا بر روی این پروژه  73ما اکنون بیش از  برای مثال، .جاد یک تیم باشیدقادر به ساختن و ای

اشخاص جدیدی  بنابراین ما .داریم و اکثر آنها اشخاص جدیدی برای کمپانی در دو سال گذشته هستند

ز پروژه های مختلف یا مکان های مختلف ااین اشخاص  .یک تیم ایجاد کرده ایم را جذب کرده ایم و

 ر پروژه بایستی نیاز های هر یک از این اشخاص و نیز اینکه چه چیز مورد نیاز استییک مد .ده بودندآم

با همدیگر برای  و آنها روش های کار هم دیگر را درک کنند و شما بایستی کاری کنید تا را درک کند،

د نقش خودشان را من اعتقاد دارم که آنها می توانن .رسیدن به یک هدف به عنوان یک تیم کارکنند

 د،نت است که نیاز های دیگران و تصویر بزرگ را ببینخانجام دهند ولی بعضی مواقع برای آنها س

 (BIK).بنابراین شما بایستی بر روی تیم تاثیر بگذارید و یک محیط تیمی باز را ایجاد کنید

 

دانش مدیریت تجاری 4-2-4  

آنها از وظایف  .نگ سازی کارشان توجه داشتندبه حس تجاری سازماندهی و هماه U2 مدیران پروژه

به ویژه آنها نیاز به  .آگاه بودند تمام قسمتهای درگیر در اجرای پروژه و محدودیت های قیمت مربوطه

 .دارندرا و وظایف هر قسمت مربوط و درگیر  درک مفاهیم هر گونه تعویض و تغییر قرار داد

A: ،انکارهای فرعی هستیم که قیمت های پروژه به ما اجازه ما مجبور به کار با پیم بطور اقتصادی    

این رقم به ما گفته شده است و ما بایستی طوری تدارک ببینیم که مطمئن شویم که کار در  .می دهد

 (JOA).داده می شودتحویل آن بودجه و به موقع 

Q: ؟ممکن است این موضوع را بیشتر توضیح دهید 
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A: هر مقداری که قیمت  در مورد استفاده از پیمانکاری فرعی حرفه ای، منظور من این است که مثال

بعضی مواقع ممکن است  .که آنها کارشان را انجام می دهندآنها باشد من بایستی اطمینان حاصل کنم 

من بایستی آنجا باشم تا تمامی تغییر و  .تفاوت ها یا تغییرات طرح در یک قرارداد وجود داشته باشد

مشتری از ما تغییر در  اگر .و مطمئن شوم که این کار در بودجه می گنجد میریت کنتحوالت را مد

  (JOA) .ما بایستی مطمئن شویم که مشتری هزینه آن را پرداخت خواهد کرد بعضی مسائل را بخواهد،

 

  توانایی هماهنگ سازی-5-2-4

این  .ان کاران فرعی استاین ویژگی به معنای توانایی هماهنگ کردن وجوه مشترک کاری پیم U2در 

مدیران پروژه وجوه مشترک بین کار پیمانکاران فرعی را از نظر تکنیکی و تجاری درک می کنند و 

تا نه تنها مطمئن شوند که کار  ،بنابراین می توانند به طور مناسب مدیریت و هماهنگ سازی کنند

انقطاع کار پیمانکاران  م بهره وری وبلکه برای جلوگیری از عد ،پروژه در مرحله صحیح پیشرفت می کند

 . مورد استفاده قرار گیرد فرعی

 ،تنها اطمینان حاصل کردن از اینکه مهمترین جنبه کار من هماهنگ سازی همه چیز در سایت است،

دهد و اطمینان می رخ  مسائل در مرحله و به ترتیب و در تاریخی که شما می خواهید اتفاق بیفتند،

... موافقت می کنند که همه اشخاص با آنچه که شما از آنها می خواهید تا انجام دهند،پیدا کردن از این

بنابراین به عنوان یک مدیر شما نیاز به داشتن یک برنامه در مکان و موقعیت دارید و واقعا بایستی به 

شما  .ستاشتباه ا تاریخ تعیین کردن و اجبار به تکمیل کار در آن تاریخ، .خوبی هماهنگ سازی کنید

زیرا شما با پیمانکاران فرعی زیادی در مکانهای مختلفی کار می کنید و  ،نمی توانید فقط فشار بیاورید

 (MIJ) فشار آوردن کارآیی ندارد

 

 :پاسخگوی دیگری گفت که 

از آنجایی که  وجوه مشترک بسیار زیادی وجود دارند که نیازمند هماهنگ سازی از طرف ما می باشند،

شما بایستی به  ...خارج از تجارت و کار خودشان مشکل دارند  ،دیدن تصویر بزرگدر ن فرعی پیمانکارا

یک شدن کار برای  بلکه تمام .انتهای کار نیست آنها توضیح دهید زمانی که آنها کارشان را تمام کردند،

از به تولید شما بایستی سعی کنید به آنها بیاموزید آنچه را که آنها نی .های مربوطه استسری کار

 (CHL).، چیستصحیح آن برای دیگران و همچنین به دست آوردن نتایج دارند

 

 بالقوه مدیریت پروژه به عنوان پیش بینی و اداره مشکالت  :U3مفهوم -3-4

ضروری ترین جنبه  .تمرکز اصلی این مفهوم بر روی مواجه شدن با خطرات و مشکالت بالقوه پروژه بود

که توسط یک ویژگی جدید . قادر بودن به پیش بینی و اداره مشکالت بالقوه بود ،هکار این مدیران پروژ

دانش  :موجود در این مفهوم شاملویژگیهای کلیدی  .توانایی رسیدگی کردن به مشکالت: منعکس شد
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توانایی  دانش از مدیریت تجاری، توانایی مدیریت تیم، توانایی ارتباط برقرار کردن، از کار تولیدی،

 .می باشد مشکالت ربو غلبه هنگ سازی و توانایی رسیدگی هما

 

 دانش و آگاهی از کار تولیدی -1-3-4

یند تولید در سایت بلکه کل صنعت تولیدی آاین ویژگی به معنای آگاهی داشتن از نه تنها فر ،U3 در

ز خطرات نیاز به آگاهی داشتن ا U3مدیران پروژه  بینی و اداره هر مشکل بالقوه، جهت پیش .است

      آنها از گذشته و حال دانش کسب  .بالقوه و فرصتهای موجود در کار تولیدی به طور کلی هستند

 .بینی می کنند می کنند و آینده صنعت را پیش

نحوه گسترش آن  ،شامل تاریخچه آن آموزش و درک از صنعت تولیدی امنیت، جدا از ضمانت سالمت و

که پر از ریسکها و فرصتها  از آنجا که ما در یک بازار متغیر هستیم .مهم است و اینکه به کجا می رود،

بنابراین داشتن یک پس  تکونلوژی جدید و مواد جدید همواره در حال به وجود آمدن هستند، است،

 (MIF).زمینه از صنعت تولیدی بسیار مهم است

 

 توانایی ارتباط بر قرار کردن-2-3-4

تباط برقرار کردن با اشخاص از سطوح و انواع مختلف مرتبط با پروژه بر توانایی ار U3مدیران پروژه 

برای پیش بینی کردن مشکالت و  .آنها برای اخذ روشهای مختلف ارتباط کردن آماده بودند .تاکید دارند

که قادر باشند تا اطالعات بروز را در هر موردی از تمام منابع ممکن  دآنها نیاز دارن مدیریت خوب آنها،

 .ت آورندبدس

توانایی ارتباط برقرار کردن با اشخاص مختلف بسیار  خوب بودن، ،بزرگترین مساله برای یک مدیر پروژه

ما نیاز به ذخیره  .بسیار مهم هستند ،اطالعات برای انجام دادن کارها، .زیادی از طبقات مختلف است

اگر ما نتوانیم اطالعات صحیح  .سازی اطالعات از یک قسمت و دادن این اطالعات به قسمت دیگر داریم

ممکن است مشکالت و تاخیرهای زمانی پیش  بدست آوریم یا اطالعات ضروری را در زمان الزم بدهیم،

دیگر با یکآنچه که ما باید انجام دهیم ارتباط برقرار کردن با مردم و ایجاد ارتباط بین افراد  اینبنابر .آید

ار ارتباط مزمانی که ما با مع ،برای مثال .اگر شما بپسندید ،هستیم "مردان میانه"بنابراین ما . است

چه چیزی می خواهند و در همان زمان می دانیم که  می دانیم که عقاید آنها چیست، کنیم،می برقرار 

 مشتری چه می خواهد و ما بایستی آنچه را که مشتری می خواهد به معمار و تیم خودمان برسانیم،

 .چیست و چه چیزی در انتها خواسته شده است می دانند که نیازمندیها بنابراین تمام قسمت ها

 

 توانایی اداره تیم -3-3-4

تمایل به آموزش  U3مدیران پروژه  ،U2 و U1عالوه بر ویژگی های درک شده توسط مدیران پروژه 

 .آنها نگران پیشرفت اعضا تیمشان هستند .تیمشان دارند ءدادن و بر انگیختن اعضا
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A: ...و  آنچه که مشتری می خواهد،و داخلی علل با تغییرات برای هماهنگ بودن  ،ریزی مدیریت برنامه

 (RIC).با انگیزه نگه می داردآنها را همواره  ،در سایتتیم مناسب همچنین مدیریت 

Q: تیم را مشتاق نگه می دارید؟ ءبنابراین شما چطور اعضا 

A:  به آنها نقشی بدهید  .به خودی خود انگیزه الزم را دارند را انتخاب کنید کهدر مرحله اول اشخاصی

این مساله مهم  .به آنها اجازه دهید که فرصت گسترش آن را داشته باشند .که قادر به انجام آن هستند

 (RIC) .اتشان را بپوشانندیها نیرو بدهید و به آنها اجازه دهید که کمی تجربنمی باشد که کمی به آ

بنابراین آنها می توانند مهارت خود را گسترش دهند  .فی را برای یادگیری می دهمبه تیم فرصتهای کا

این کار مطمئن شدن از این  .و این کار یکی از قسمت های کار یک مدیر پروژه است از نظر من است

ها در اگر آن .ته شده به خوبی گسترش یابداست که تیم برای انجام آنچه که مورد نیاز است و خواس

مدیر پروژه باشند آنها کمی از من در مورد اینکه چگونه پروژه را اداره یتی قرار بگیرند که دفعه بعد موقع

 (JOM).سترش حرفه خودشان استفاده کنندگیاد گرفته اند و می توانند از آن برای  کنند،
 

 آگاهی از مدیریت تجاری-4-3-4

و دانش در مورد ریسکهای تجاری و  رارهای مالیطاین ویژگی به معنای آگاه بودن از اض ،U3در

 .قراردادی است

Q:  چیست؟ تجاریمنظور شما از آگاهی 

A: ،ازا دو بخش محدود یشما مسئول کل پروژه هستید نه تنها یک  به عنوان یک مدیر پروژه، خوب 

 .کار

با مسائل مالی بنابراین شما باید از تمام تدابیر قراردادی برای پروژه آگاه باشید و درک کنید که پروژه 

دیگر وجود نخواهید ، دیاگر سود نکرده باش شما بایستی سود کرده باشید، در انتهای روز، .است روبرو

مالی بر علیه سایر جنبه های کار بنابراین همیشه مجبورید تا با محدودیت  .داشت و نجات نمی یابید

 تنها در مورد انجام یافتن کار فکر کنید،بنابراین شما شما نمی توانید  .مثل سالمت و امنیت مقابله کنید

تا بتوانید خطرات بالقوه را تشخیص دهید  آگاهی داشته باشید، ،شما بایستی در مورد محدودیتهای مالی

 (JOD)می توانید مصالحه کنیدای و بدانید که تا چه اندازه 
 

 توانایی هماهنگ سازی -5-3-4

تمرکز آن نه تنها بر  .داره مشکالت بالقوه مربوط استبه دقت به پیش بینی و ا(U3)معنای این ویژگی

    گسترش  ،بلکه به همه اشخاص و همه چیز مربوط به پروژهبود،  (U2مثل )وجوه مشترک کار روی

مدیران پروژه سعی در هدایت تمام قسمت و  تمرکز بر روی ریسکها و مشکالت بالقوه،با  .می یافت

 .هماهنگ سازی همه چیز داشتند
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درگیر پروژه دیگر شما بایستی همه افراد را با هم بنابراین  ک مسئولیت کامل و کلی در کار دارید،شما ی

 ،باشدکه کار مدیر سایت  کار فقط مساله حوزه کاری نیست، این .کنید و همه چیز را هماهنگ سازید

ت می کنند ی مدیریت پروژه صحب بسیاری از افراد زمانی که درباره .بلکه شامل همه چیز می شود

در سایت کاری است،که این تصور اداره کردن کار تولیدی  همواره تصور می کنند که نقش مدیر پروژه،

او قوانین و مسیرها را وضع می کند و این کار  .مدیر پروژه باید تصویر بزرگ را ببیند .درست نیست

کنم که این واقعا یک گام من تصور می  .مدیر سایت است که اجرای روزانه کار سایت را تضمین  کند

لی در کنار و شما مجبورید که بر تصویر بزرگ تمرکز کنید، ... بزرگ از مدیر سایت به مدیر پروژه است

همگی آنها را شما بایستی  .این تصویر بزرگ شما بایستی همه چیز را از آنجا تحت تسلط داشته باشید

قادر باشید که یک مشکل را پیش بینی کنید و شما بایستی  .هدایت کنید و همه چیز را هماهنگ کنید

 .در نتیجه شما می توانید از رخ دادن آن جلوگیری کنید آنها را قبل از اینکه اتفاق بیافتد برطرف سازید،
(RIC) 

 

 توانایی رسیدگی به مشکالت -6-3-4

آمادگی برای  این ویژگی به معنای قادر بودن به پیش بینی مشکالت بالقوه و ،U3برای مدیران پروژه 

 می باشد د،نبیفت اتفاقبه سرعت که حل مشکالت 

که قادر باشد تا یک مشکل را  با دید وسیع و قدرت پیش بینی،که  یک مدیر پروژه خوب شخصی است

شخصی که یک  .تا کارهایی را برای حل مشکل انجام دهد تشخیص دهد، اتفاق بیفتد، قبل از اینکه

ریتی را به خوبی فرا گرفته است و یشخصی که مهارتهای مد است، محرک خوب و یک سازنده تیم خوب

 ( PAD)مان را درک می کندزکسی که نیازمندیهای مشتری و سا

 

 

 :پاسخ گوی دیگری گفت

و بنابراین مشکالت آن نیز متفاوت  ...ساختمان واحدی که شما می سازید متفاوت است در واقع هر

آنجا هستند که مسائل  آنها، .که قبال با آن مواجه نشده بودیدشما انواعی از مشکالت را دارید  .است

مسائل را برای شما بیشتر پیچیده کنند و شما بایستی قادر به حل آنها باشید و بایستی آماده باشید آنها 

 (ADR) .را عیب یابی کنید و ساخت پروژه را دنبال کنید

 

 ت مدیریت پروژه ساختمانیارتباط سلسله مراتبی از سه شکل از صالحی :خالصه 4-4

تجربه  و از مفاهیم و ویژگی های کلیدی آن را که برای مدیران پروژه در اجراما تمرکز اصلی هر یک 

معانی هر یک از این ویژگی ها را در هر  یاز نقل قولهامثالهایی  .توضیح دادیم کارشان اتفاق می افتد،

ژگی های کلیدی به طور درونی به یکدیگر مربوط معانی تمامی وی در هر مفهوم، .یممفهوم روشن ساخت
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بودند و ایجاد یک ساختار ویژه از صالحیت در مدیریت پروژه با این ویژگیهای کلیدی که جنبه های 

روشی که هر مفهوم و ویژگی های کلیدی آن  .وجود داشت  ،ضروری صالحیت در کار را نشان می دهد

نشان داده شده است  0پروژه را تشکیل داد و درجدول  یک ساختار مشخصی از صالحیت مدیریت دارد،

به جزئیات کار با تمرکز اصلی آن U1 .به عنوان یک مثال در زیر نشان داده شده است U1 و اتخاذ مفهوم

مدیران پروژه این مفهوم را با برنامه ریزی  .فرعی خاص مشخص شد انساختمانی در سایت و با پیمانکار

بر مبنای اینکه نیازمندیهای تکنیکی آنها  توضیح دادند، برنامه کاری اصلی،مراحل کاری و ایجاد یک 

آنها برنامه پیمانکاران فرعی و روش های ساخت را چک کرده و تنظیم کردند و  چیست و با دانش آنها،

این مفهوم نیاز این موضوع جنبه  اصلی بود که به سایر جنبه های  .فرایند کار را در سایت کنترل کردند

تیم واگذار  آنها مهارتهای کار مدیریتی را به اعضاء به جهت کنترل کار در سایت، .وابسته بودو  داشت،

بنابراین آنها نیاز به  .به اشخاص کمک کردند و به انجام دادن کارشان نظارت داشتندو سپس  کردند

 .داشتند ه دیگران،دانستن درک کامل از فرآیند ساخت و یک دانش کلی بهتر از کار ساختمان نسبت ب

آنها مالقاتهای . ر سایت بروز کرده و کنترل کردنددادامه برنامه کاری از فرآیند مراحل انجام کار را برای 

بنابراین مالحظه می شود که معانی چهار ویژگی کلیدی در این  .منظمی با بخشهای مربوط داشتند

ایجاد یک و  مه ریزی و کنترل کار در سایتمفهوم از درون به همدیگر مربوط هستند و به مرکزیت برنا

 .درصالحیت در کار مدیریت پروژه قرار دا زساختار مشخص ا

می تواند به  U3 به U2 به U1 یریتی ازدتفاوتهای م نشان داده شده، 0همان طور که در جدول  به عالوه،

به  .ته بندی شودز یک مفهوم دسدر زمینه های اشکال پیشرفته اعنوان سلسله مراتبی از صالحیت 

کار مدیریت پروژه به عنوان برنامه ریزی و کنترل در نظر گرفته شده با تمرکز  ،U1در  ثال،عنوان م

کار گسترش یافته بود و نه تنها شامل  U2در  .اصلی بر روی فرایند ساخت و جزئیات کاری در سایت

مشترک کار ساختمانی را نیز  بلکه سازمان دهی و هماهنگ سازی وجوه ،برنامه ریزی و کنترل می شد

یند ساختمان آتمرکز اصلی نیز به وجوه مشترک کاری و پیمانکاران متعدد در فر .در بر می گرفت

یک سلسله مراتب  در این روش، .ایجاد کرد U2یک پس زمینه برای  U1بنابراین  .شیفت پیدا کرده بود

 U2مترین جامعیت و فراگیری بود و در ک U1 مفهوم :تراکمی از صالحیت مدیریت پروژه تشکیل شد

را اتخاذ U3پیشنهاد می کند که آنهایی که  این موضوع، .بود جامع ترین مفهوم U3و  U1فراگیرتر از 

کمترین صالحیت را در زمینه  ،را انتخاب کرده بودند U3 صالحیت دار ترین و آنهایی که ند،کرده بود

این پیشنهاد از طریق داده هایی که در آن  .یر داشتندساختمانی در بریتانیای کب کار مدیریت پروژه

در  ،بیان مفاهیمی با صالحیت کمتر بودندقار به  ،مدیران پروژه ای که مفاهیم جامع تری را بیان کردند

یعنی جنبه  این موضوع از طریق ویژگیهای کلیدی هر مفهوم، .حالی که عکس این مطلب صادق نبود

هر مفهوم  نشان داده شد، 0همان طور که در جدول  .واضح است ها،های ضروری هر شکل از صالحیت

 شامل یک سری مختلف از ویژگی ها است و ویژگی های مشابه معانی مختلفی برای مدیران پروژه 
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یک ارتباط تراکمی و سلسله مراتبی را  ویژگی ها در مفاهیم مختلف،و تفاوتهای معنایی مختلف  .دارند

 .اثبات می کند

 

 و نتایج بحث -5

 منطقی صالحیت ، مطالعات موجود از صالحیت مدیریت پروژه بر اساس استانداردها با اصطالح دیدگاه

یک سری خاص از ویژگی های مستقل از محتوا کار مطابقت دارد و صالحیت مدیریت پروژه را به عنوان 

اه پدید نگارانه بر اساس دیدگ .توصیف می کند ،مستقل از مدیران پروژه بخصوص مدیریت پروژه،

را به  (مثال مدیر پروژه)کار مدیریت پروژه و کارگر  ،این تحقیق در درک صالحیت، [2,7]سندبرگ 

ه ژعنوان یک موجودیت مستقل در نظر می گیرد و نشان می دهد که چگونه روش های مدیران پرو

مقدور               در کار صالحیت آنها را  از کارشان،برداشت آنها  اصطالحا، تجربی از تجربه کارشان،

یافته های این تحقیق پیشنهاد میکند که چطور و چرا مدیران پروژه از ویژگی های توصیف  .می سازد

به ویژه با برداشت های  .شده در استاندارد های مدیریت پروژه در انجام کارشان استفاده  می کنند

و ویژگیها را با یک صالحیت  برداشت می کنند مفاهیم متفاوتی را از ویژگی ها مدیران پروژه، مختلف،

سلسله مراتب تراکمی  ،تفاوت در برداشتها به عالوه،. خاص خود در اجرای کارشان سازماندهی می کنند

چه یافته های این تحقیق نه تنها این موضوع را که  بنابراین، .از صالحیت مدیریت پروژه ایجاد می کند

بلکه فرصتی را برای یک  .روشن می سازد ر اجرای کار می سازد،چیزی صالحیت مدیران پروژه را د

 .بیان می کند دیدگاه جدید برای ارزیابی و گسترش صالحیت مدیریت پروژه،

مشخص شده از استفاده رایج از استانداردها برای ارزیابی و گسترش صالحیت مدیریت پروژه مناطق 

بنابراین به جهت گسترش صالحیت به مدیریت  .ردعلم و دانش را به عنوان نقطه آغاز در نظر می گی

صورت  ،پروژه تالش هایی برای انتقال ویژگی های مهم به سمت آنهایی که این ویژگی ها را دارا نیستند

 .گرفته است

انتقال داده  این تحقیق نقطه آغاز را از مناطق دانش به دیدگاه و برداشت های مدیران پروژه از کارشان،

برای انجام نمی کنیم که ویژگی های توضیح داده شده در استاندارد های مدریت پروژه ما ادعا  .است

ارزیابی صالحیت در مدیریت پروژه نه تنها شامل  از این رو، .ضروری نیست ،کار مدیریت پروژه الیق

بلکه روشهای مختلف اساسی را که در آن اشخاص کار مدیریت پروژه  ،آزمایش کردن میزان دانش است

اصلی ترین شکل  .در نظر گرفته می شود ،برداشت های آنها از کارشان نیز اصطالحا، ،تجربه می کنند را

این کار  .تغییر دادن برداشتهای اشخاص از کارشان می باشد ،از گسترش صالحیت در مدریت پروژه

گسترش ای مدیریت پروژه برای به روز کردن برنامه ارزیابی و  مفاهیمی را برای تشکیالت حرفه

این موضوع ممکن است مفاهیمی را برای طراحی و هدایت رشته های آموزشی  .صالحیتشان دارد

 .پروژه نیز داشته باشد تمدیری
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 محدودیتها و مفاهیم برای تحقیق آینده-6

خصوصیات  .یک صنعت خاص در یک کشور استیافته های این تحقیق بر اساس اطالعات حاصل از 

مثل اهداف نسبتا خوب تعریف شده است و  ویژه برای پروژه های ساختمانی،وابسته به یک طرز فکر 

روش های دستیابی به اهداف برای ایجاد یک مضمون ثابت تر برای بدست آوردن برداشت های مدیران 

می رسانند که بایستی در  به هر حال این خصوصیات این معنی را .پیشنهاد شده است پروژه از کارشان،

 .احتیاط شود ته های این تحقیق به مفاهیمی غیر از پروژه های ساختمانی در انگلستان،عام کردن یاف

در مورد صالحیت مدیریت پروژه می تواند با آزمایش بیشتر برداشت های تحقیقات پدیده نگارانه بیشتر 

اگر  .دبدست آی وسایر کشورها، IS/ITمدیران پروژه را از فعالیت های کاری آنها در سایر بخشهای مثل

ممکن است که ویژگی های   ی از مفاهیم بتواند بدست آید،یسری های مشابهی از ویژگی ها و ساختارها

این  ر تفاوتهای برداشت بین مضامین بدست آید،گا .به اثبات برسد عامی از صالحیت مدیریت پروژه،

ران پیشرفت و طالعات ارزشمندی برای آنهایی که در حرفه مدیریت پروژه نگموضوع می تواند ا

که یافته های این در این روش ما امیدواریم  .در اختیار بگذاردهستند، یکپارچه بکارگیری استانداردهای 

دیدگاههای موجود بر مبنای استاندارد را برای ارزیابی و گسترش  ،هتحقیق که در اینجا گزارش شد

 .صالحیت حرفه ای تعریف کنند

 

 

 

 


