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 مفاهیم ابتدایی مدیریت پروژه

 منشور مدیریت پروژه چیست؟1پارت  پروژه مدیریت : 

 وژه: پنج نقش حیاتی در مدیریت پر2پارت  پروژه مدیریت 

 انواع مدیر پروژه3پارت  پروژه مدیریت : 

 .پروژه شما به منشور مدیریت پروژه نیاز دارد :1مدیریت پروژه پارت 

هر پروژه باید منشور مدیریت پروژه داشته باشد که ماهیت و محدوده کار و انتظارات مدیریت را برای نتایج بیان کند. منشور مدیریت 

 :پروژه یک سند مکتوب است که شامل همه یا برخی از موارد زیر است

 نام حامی )اسپانسر( پروژه 

 مزایای پروژه برای سازمان  

 افشرح مختصری از اهد  

 چهارچوب زمانی مورد انتظار 

  بودجه و منابع در دسترس 

  اختیارات مدیر پروژه 

 امضای اسپانسر 

کند تا آنچه را که پروژه باید انجام دهد، به طور واضح بیان کنند. این مثال را در ایجاد منشور مدیریت پروژه مدیران ارشد را وادار می

 :نظر بگیرید

ت برای طراحی مجدد سفارشات و خدمات به مشتریان بود. او به عنوان یک منتقد صریح، شخص مناسبی آقای رفیعی اسپانسر شرک

های این کرد هزینهها بود از زمان متوسط تکمیل سفارشات و خدمات شرکت ناراضی بود، و فکر میبرای این کار بود چرا که مدت

 .برای بهبود این شرایط، خانم رضایی را مسئول پروژه کردسطح عملکردِ پایین برای شرکت بسیار باال است. بنابراین 

 کرد؟بینی میای را پیشآقای رفیعی چه نوع کاهش هزینه 

 دقیقا چه شکایاتی در مورد سیستم فعلی داشت؟ 

 تعریف او از موفقیت چه بود؟ 

توانست یعی به قدری سرش شلوغ بود که نمیها را بفهمد، اما موفق نشد. آقای رفخانم رضایی تالش کرد تا پاسخ صریح او به این سؤال

 .به این سواالت فکر کند و عالوه بر این سعی داشت مسئولیت نتیجه پروژه را گردن فرد دیگری بیندازد

ای در مورد نتایج مورد نظر خود نداشتند. بنابراین وقتی سایر مدیران شرکت هم خواهان پیشرفت بودند، اما مانند آقای رفیعی، ایده

م رضایی از مدیران ارشد هم این سواالت را پرسید، نظر خاصی نداشتند. به خاطر این عدم راهنمایی، خانم رضایی و اعضای تیم خان

 .او اهداف و معیارهای خود را برای موفقیت تدوین کردند
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م کرد. در مراحل انجام پروژه، ماه، به آقای رفیعی اعال 10تیم کار خودش را شروع کرد و خانم رضایی گزارشی را از پیشرفت تیم در 

تواند به تیم اضافه تواند هزینه کند و یا چند نفر را میساز بودند، چرا که خانم رضایی مطمئن نبود که چقدر میمنابع همیشه مشکل

 .شدکند. هر درخواستی برای منابع باید تک به تک با آقای رفیعی مطرح می

ان رساند و تمام اهداف تعیین شده توسط خودش را برآورده کرد. مدت زمان تحقق سفارشات این تیم در نهایت وظایف خود را به پای

 تلفنی تماس یک با را خود مشکالت تمام توانستندمی اکنون مشتریان از ٪90درصد کاهش یافت و  12ها یک سوم شد، کل هزینه

 :قای رفیعی گفتآ. نبود راضی نتیجه از کامالً ارشد مدیریت حال، این با. کنند برطرف

جویی تر و صرفههایِ حاصل شده قابل توجه است، اما ما به دنبال یک سازماندهی گستردهشما خیلی خوب کار کردید.پیشرفت»
 «.ها بودیمبیشتر در هزینه

 :خانم رضایی حیرت زده و عصبانی بود. با خودش فکر کرد

 «؟خواست، چرا چیزی نگفتاگر او این چیزها را می»

توان از طریق منشور مدیریت پروژه که اهداف پروژه، چهارچوب زمانی و دامنه افتند، اما میهایی مانند این زیاد اتفاق میموقعیت

 .ها اجتناب کردکند، از آنپروژه را روشن می

 

 اهداف در منشور مدیریت پروژه

توانند منجر ز دارند. اهداف مبهم میای از اهداف نیادهد، مدیران پروژه به توصیف گستردهنشان می رضایی همانطور که مثال خانم

 .به سوء تفاهم، ناامیدی و تکرارِ پرهزینه کار شوند
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 :به عنوان مثال عبارت زیر را ببینید

ها را با روشی مقرون به صرفه به مشتریان ارائه وب سایتی ایجاد کنید که بتواند اطالعات سریع و دقیق از محصول فراهم کند و آن

 .دهد

 این دقیقاً چه معنی دارد؟ 

 سریع چیست؟ 

 دقت چگونه باید تعریف شود؟ 

  قابل قبول است؟ 1000آیا یک خطا در 

  چطور؟ 10000یکی از 

 تا چه اندازه سایت باید مقرون به صرفه باشد؟ 

 .هریک از این سؤاالت باید با مشورت با اسپانسر پروژه و ذینفعان اصلی پاسخ داده شوند

کند، اما وسیله و راه رسیدن به هدف باید به مدیر پروژه و اعضای تیم واگذار یک منشور مدیریت پروژهِ درست اهداف را مشخص می

تواند مزایای استخدام یک گروه شایسته که به تیم بگوییم چه کاری باید انجام دهند و چگونگی انجام آن را هم بگوییم، میشود. این

 :نویسدها میین ببرد. همانطور که ریچارد هاکمن در رهبری تیمو با مهارت را از ب

شوند تا از دانش، مهارت و ها نه، اعضای تیم قادر هستند یا به نوعی ترغیب میشوند اما راه رسیدن به آنوقتی اهداف مشخص می»
 «.استفاده کنندتجربه خود در طراحی و اجرای روش عملی که به خوبی با هدف و شرایط تیم هماهنگ باشد، 

 چهارچوب زمانی در منشور مدیریت پروژه

تواند با پایان باز ها یک بازه زمانی تعیین کنید. پروژه نمیگیری باید برای دستیابی به آنعالوه بر تعیین اهداف مشخص و قابل اندازه

 .تواند تغییر کندباشد. ولی در بعضی موارد، مهلت ثابت است و محدوده می

افزاری قول داده که هر سه ماه یک نسخه جدید ارائه کند. تیم پروژه باید متناسب با محدوده پروژه ک شرکت نرمفرض کنید ی

 .ها برسدهای محصول اضافه یا کم کند تا بتواند به ددالینهای جدید خود را تنظیم کند، مثال به ویژگینسخه

ن یک ددالین منطقی تعیین کرد که مدیر پروژه و تیم اهداف را به توادر مقابل، اگر محدوده پروژه ثابت باشد، در صورتی می

ای از وظایف تقسیم کنند و یک ددالین منطقی برای هر وظیفه برآورد کنند. با این وجود، منشور مدیریت پروژه باید شامل مجموعه

اید انجام شود اطالعات بیشتری را به دست که تیم پروژه درمورد آنچه بیک ددالین معقول باشد، ددالینی که بتواند هزمان با این

 .آورد، اصالح شودمی
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 منشور مدیریت پروژه محدوده در

ای آنچه که باید در محدوده پروژه باشد و آنچه نباشد را تعریف کنند. توانند در جلسهکنندگان در پروژه میذینفعان اصلی و مشارکت

سید( به عنوان بخش اول منشور مدیریت پروژه و طرح و برنامه پروژه را )راهکارهای ها رانتظارات اسپانسر را )اهدافی که باید به آن

کند، اما مهم است که تأییدیه رسیدن به اهداف( به عنوان بخش دوم در نظر بگیرید. معموال مدیر پروژه طرح و برنامه را ایجاد می

 .ر مثال باال با آقای رفیعی داشت، جلوگیری کنداسپانسر را برای آن به دست آورد، تا از مشکالتی که خانم رضایی د

 نقش حیاتی در مدیریت پروژه 5: 2مدیریت پروژه پارت 

های خود کنید برای رسیدن به اهداف پروژه به افراد درستی نیاز دارید که درک روشنی از نقشهنگامی که یک پروژه را مدیریت می

 .داشته باشند

 حامی مالی )اسپانسر(

کند. او باید تالش کند تا به طور مؤثر با مدیرعامل و ذینفعان اصلی روژه را در باالترین سطح در شرکت حمایت میحامی مالی، پ

ارتباط برقرار کند، منابع الزم را تأمین کند و نتایج را تأیید یا رد کند. همچنین مهم است که در برابر عملکرد پروژه خود را مسئول 

 .باشد بداند و در نتیجه پروژه سهیم

 مدیر پروژه

کند و همچنین ورودی گرفته شده از اسپانسر و ذینفعان و چگونگی مدیر پروژه مشکل اصلی را برای حل، شناسایی و تعیین می

 :کندمقابله با مشکل را مشخص می

 .شوندها منجر به نتایج مطلوب میکه اهداف و محدوده پروژه چه خواهد بود و کدام فعالیتاین

کند تا بتواند عملکرد را کند، اجرای پروژه را ردیابی کرده و بر پیشرفت آن نظارت میبندی میریزی و زمانسپس وظایف را برنامه

گیرد. از کند. مدیر پروژه اختیاراتش را از حامی مالی میهای آموخته شده را ثبت میبرد و درسارزیابی کند، پروژه را به پایان می

 :او مانند یک مدیر سنتی است، زیرا او بایدبسیاری جهات، 

 .های پروژه فراهم کندچهارچوبی را برای فعالیت • 

 .منابع مورد نیاز را شناسایی کند • 

 .با مقامات باالتر مذاکره کند • 

 .افراد مؤثری را استخدام کند  •

 .نقاط عطف را تنظیم کند • 

 .ها را هماهنگ کندفعالیت • 

 .کار را در مسیر نگه دارد انداز را شفاف وچشم  •



Behtime.ir    
 

 .برنداطمینان حاصل کند که همه افراد تیم مشارکت دارند و سود می • 

 .گری کندها را میانجیدرگیری  •

 .شونداطمینان حاصل کند که اهداف پروژه به موقع و در محدوده بودجه، تحویل داده می • 

 

 رهبر تیم

 

های کوچک، مدیر پروژه دهد. در پروژههای بزرگ ممکن است شامل یک رهبر تیم باشد که مستقیماً به مدیر پروژه گزارش میپروژه

 :های مهم زیر را اتخاذ کندهر دو مسئولیت را با هم دارد. او باید نقش

که به افراد بگوید چه باید بکنند، توجه را به اقداماتی که برای برآورده شدن اهداف تیم باید انجام شوند، جلب به جای این .آغازگر

 .کندمی

https://behtime.ir/main/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af/attachment/3720/
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کند، به عنوان مثال با شروع به موقع جلسات و انجام تکالیف او از رفتارهای خود برای شکل دادن به عملکرد دیگران استفاده می .الگو

توانند از طریق ارتقا افراد، مزایا یا تهدید به اخراج برای تأثیرگذاری بر ان غالباً به این تاکتیک متکی هستند، زیرا نمیجلسه. رهبر

 .اعضای تیم استفاده کنند

 .گیرداو با تامین منافعِ مشترک آنچه را که الزم دارد از تأمین کننده پروژه می .مذاکره کننده

 .کندهای سودآور را جمع میت قریب الوقوع، نارضایتی کارمندان و فرصتهای مشکالاو سیگنال .شنونده

 .کنداو برای کمک به اعضای تیم برای به حداکثر رساندن پتانسیلشان و دستیابی به اهداف توافق شده راهی پیدا می .مربی

ای هد، خصوصاً در مناطقی که مهارت ویژههای هدایت، رهبر باید بخشی از کارها را هم انجام دعالوه بر مسئولیت .عضوی از تیم

 .آل، او باید یک یا دو کار ناخوشایند را که هیچکس دیگری مایل به انجام آن نیست، انجام دهددارد. در حالت ایده

 اعضای تیم

 .قلب هر پروژه و موتور واقعی کار اعضای آن است. به همین دلیل جمع کردن افراد مناسب بسیار مهم است

 عضویت معیارهای

های الزم برای انجام کار باید بر انتخاب تیم حاکم باشد، به خاطر داشته باشید که بعید به نظر می رسد بدون ارائه اگرچه مهارت

 .آموزش، بتوانید تمام دانش مورد نیاز خود را به دست آورید

 :های زیر را در نظر بگیریدمهارت

 .قات بازار، امور مالی یا برنامه نویسی نرم افزارهای فنی در یک رشته خاص، مانند تحقیمهارت • 

 .سازد تا شرایط دشوار را مورد تحلیل قرار داده و راه حل به دست آورندهای حل مسئله که افراد را قادر میمهارت  •

 ی اساسی در کار تیمی.()جنبه های ارتباطی، به ویژه توانایی همکاری موثر با دیگرانمهارت • 

های شرکت که همه این موارد به تیم کمک سازی، برقراری ارتباط خوب با سایر قسمتزمانی از جمله شبکههای سامهارت • 

 .کندها جلوگیری میکنند تا کارها را انجام دهند و از درگیری با واحدهای عملیاتی و پرسنل آنمی

های ارتباطی و سازمانی که بسیار مهم ند و از مهارتهای فنی تمرکز کنهای پروژه، افراد تمایل دارند بر مهارتهنگام تشکیل تیم

تواند از پیشرفت تیم نویس قوی در صورت عدم تمایل به همکاری میکنند. به عنوان مثال، یک برنامههستند، چشم پوشی می

آوری یی خود در جمعهای فنی متوسط ممکن است به لطف تواناجلوگیری کند. در مقابل، یک فرد با هوشِ سازمانی باال و با مهارت

 .ترین عضو تیم باشدمنابع و جذب کمک از واحدهای عملیاتی، با ارزش

افرادی که هر چهار مهارت را در حد باالیی دارند، کم هستند. بنابراین بیشترین استفاده را از استعدادهای در دسترستان ببرید و برای 

های ارزشمند، توانایی یادگیری فرادی باشید که عالوه بر داشتن مهارتخنثی کردن نقاط ضعف گروه خود اقدام کنید. به دنبال ا
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های جدید را هم داشته باشند. هنگامی که فردی خواست به عضویت گروه دربیاید، درباره مشارکت احتمالی وی با حامی مالی مهارت

های معمولش بایست صرف فعالیتاو می صحبت کنید. همچنین با سرپرست او مشورت کنید، زیرا عضویت وی در تیم زمانی را که

 .کندکند، مصرف می

ممکن است مجبور شوید اعضای جدید اضافه کنید و احتماالً با گذشت زمان با برخی از اعضا خداحافظی کنید زیرا وظایف و نیازها 

 .کنندتغییر می

 :یک نکته احتیاطی

ها دهند. انسجام بین آنگیری و برقراری ارتباط توسعه میگر، تصمیماعضای تیم به تدریج الگوهای موثری را برای همکاری با یکدی

 .شودشوند، تضعیف میشوند یا از آن خارج میهنگامی که افرادِ زیادی به تیم ملحق می

 مشارکت و مزایا

ی اعضا مجبور نیستند ، همهشوند، قابل تحمل نیستند. با این حالمند میاعضایی از تیم که بدون انجام سهم خود، از مزایای تیم بهره

مدت زمان یکسانی را به پروژه اختصاص دهند. به عنوان مثال، یک مدیر ارشد که باید بیشتر توجه خود را به وظایف سایرین سوق 

 .دهد ممکن است به کمک تأمین منابع و یا با دریافت پشتیبانی در سازمان، به پروژه کمک کند

باید در کار تیم شرکت کنند، هرکدام باید مزایای مشخصی هم دریافت کنند. اگر مزایای مناسب درست همانطور که هر یک از اعضا 

ها را جذب کرده و اجازه ندهد با بیشترین توانشان و معقولی از پروژه شما دریافت نکنند، ممکن است مزایای کارهای معمولشان آن

 .در پروژه شما مشارکت کنند

 تطابق و هماهنگی

اهداف تیم پروژه و اهداف شخصی اعضای آن باید با اهداف سازمانی هماهنگ باشند. به همین دلیل، تالش همه باید از طریق سیستم 

شود. از آنجا که وی در برابر موفقیت تیم پاسخگو است، بخشی از مزایای پاداش شرکت هماهنگ شود. این روش با اسپانسر شروع می

ها در گروی نتایج تیم بسته باشد. مدیر پروژه و اعضای تیم نیز به همین ترتیب باید بدانند که مزایای آنوی باید به عملکرد تیم وا

 .شود همه در یک راستا حرکت کننداست. چنین روشی باعث می

 کمیته هدایت پروژه

یفه کمیته تأیید منشور پروژه، ها دارای کمیته هدایت هستند، که متشکل از حامی و کلیه ذینفعان اصلی است. وظبرخی از پروژه

ها برای تغییر عناصر کلیدی پروژه مانند محصول تحویلی، برنامه و ی درخواستی کلیهگیری دربارهتأمین منابع و قضاوت و تصمیم

ه همین بندی و بودجه است. کمیته هدایت ایده خوبی است وقتی شرکا، واحدها یا افراد مختلف سهم بزرگی در پروژه دارند. بزمان

 .تواند مفید باشدهای تغییرِ زیادی مواجه خواهید شد، این کمیته میکنید با درخواستبینی میترتیب، اگر پیش
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 نکته منفی داشتن یک کمیته هدایت؟

ر گیرد. بنابراین اگترین کارمندان شرکت را میشود، و جلسات آن زمان گراناین کمیته منجر به داشتن سطح دیگری از نظارت می

 .نیازی به این کمیته ندارید، آن را تشکیل ندهید

 : انواع مدیر پروژه3پارت مدیریت پروژه

های مختلف، بستری مناسب برای تر از رشد سازمان نیست. با اختصاص صحیح مدیران به پروژهای مهمبرای مدیران هیچ مسئله

دانشگاه  پیشرفت سازمان خود فراهم کنید. برای این کار، ابتدا نیاز است تا انواع مدیران را بشناسیم، بنابراین مقاله زیر را که از سایت

 .ترجمه شده بخوانید هاروارد

 .شوندهای رشد سازمان شما به چهار دسته مختلف تقسیم میفرصت

 :برای توسعه کسب و کار خود

 .به چهار نوع خاص از مدیر پروژه نیاز دارید

 :های زیر استبندی کارکنان بر مبنای پاسخ به پرسشتقسیم

 آیا فرصت رشد با استراتژی فعلی سازمان ما مطابقت دارد؟ .1

 شود؟آیا یک فرصت تجاری قابل اعتماد ساخته می .2

 .کننداین دو سوال، ماتریس چهار نوع مختلف از مدیر پروژه را ایجاد می 

 
 
 

 
 

https://hbr.org/2017/07/the-4-types-of-project-manager
https://hbr.org/2017/07/the-4-types-of-project-manager
https://hbr.org/2017/07/the-4-types-of-project-manager
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 آیا هر سازمان نیاز به همه این چهار نوع مدیر پروژه دارد تا بتواند سازمان خود را توسعه دهد؟

های ترین صنعت هم فرصتشود و در دل پویاترین و پر رقابت ترین صنعت هم ممکن است با اختالل و وقفه تهدیدحتی با ثبات

 .ها را محاسبه و ارزیابی کردرشدی وجود دارد که می توان آن

 
 :در نتیجه

 ها کار وجود دارداغلب برای هر چهار نوع مدیر پروژه در اکثر سازمان. 

 هرچند ممکن است به تعداد متفاوتی از هر کدام نیاز باشد. 

 دهندهای زیادی را از دست مید بدانند با تکیه بر یک نوع مدیر پروژه فرصتمدیران بای. 

 نوع مدیر پروژه 4

های ارتباطی مختلفی برای کسب حمایت افراد سازمان های رشد مختلفی هستند و از منطقاین چهار نوع مدیر پروژه به دنبال فرصت

 کنند. )جدول زیر را ببینید(پیروی می

 
 
 

کنند بینند و حمایت میهای رشد و ترقی را میها انواع مختلفی از فرصتها نیاز دارید چرا که هر یک از آنبه عبارت دیگر شما به آن

ها عمدتا به و مکمل یکدیگر هستند. این لزوما به این معنی نیست که به تعداد برابری از هر یک نیاز دارید، همانطور که اکثر سازمان

کنند تا از هماهنگی مورد نیاز برای حفظ سود در کوتاه مدت اطمینان حاصل کنند. با این حال، شما به چند پیشگو، مجریان تکیه می

کنند تا سازمان خود های رشدی باشید، که به شما کمک میکارشناس هم نیاز دارید تا قادر به شناسایی و پیشبرد فرصت قمارباز و

 .را فراتر از مسیر انتخاب شده پیش ببرید
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 :در ادامه

 .های هر یک از انواع مختلف آورده شده استویژگی

 (Prophet) پیامبر

هایی را که اطالعات قابل اعتمادی کند، فرصتهای تجاری خارج از مرزهای استراتژیک موجود را دنبال میاین نوع مدیر پروژه فرصت

ها موجود نیست. از این رو، پیامبر برای فرصت رشدی که به لحاظ استراتژیک از وضعیت موجود متفاوت در مورد احتمال موفقیت آن

گردد. بدیهی است که اجرای چنین می قابل اعتمادی وجود ندارد، به دنبال پیروان سازمانی وفادار میاست و برای آن شواهد ک

های رشد اتفاق نیفتند و بنابراین این مدیر پروژه ممکن است یک پیامبر هایی دارای ریسک است، زیرا احتمال دارد که فرصتپروژه

 .دروغین باشد

 
 :با این حال یک پیامبر برای

 چالش کشیدن استراتژی موجود به 

 های رشدِ نادیده گرفته شده نیاز استو دنبال کردن فرصت. 

 :استفاده سازنده از این نوع مدیر پروژه در گوگل، وجود دارد

 
های پیشرفته و راه است، کارکنان در این واحد به دنبال حل مشکالت بزرگ با استفاده از تکنولوژی X گوگل دارای یک واحد به نام

هایی، روند. در چنین پروژهخارج از دامنه فعلی و تمرکز استراتژیک گوگل پیش می X ها درهای رادیکال هستند. از این رو، پروژهحل

 .پذیر نیستمعموال تشخیص موفقیت قبل از آزمایش پروژه امکان

 

 (Gambler) قمارباز

کند، اما هیچ تضمین موفقیتی ه در مرزهای استراتژیک موجود وجود دارند، دنبال میهای تجاری را کاین نوع مدیر پروژه فرصت

خواهد که بر روی وجود ندارد، زیرا اطالعات قابل اعتمادی در مورد احتمال موفقیت نیست. از این رو، قمارباز پیروان سازمانی را می

ل قبول قمار کنند. به عبارت دیگر، قماربازان با استراتژی موجود یک فرصت رشد سازگار با استراتژی فعلی اما بدون شواهد کمی قاب

توانند احتمال موفقیت را پیش بینی کنند. در نتیجه، قمارباز برای تیم پروژه خود به دنبال جذب اعضایی است کنند، اما نمیبازی می

های ر نباشند و بنابراین ممکن است باعث زیانها نیز امکان پذیکه اهل شرط بندی باشند. بدیهی است که احتمال دارد این فرصت

توانند استراتژی موجود را با دنبال کردن فرصت های رشدی ها میقابل توجهی شوند. با این حال، قماربازان ضروری هستند، زیرا آن

 .که از نظر تحلیلی قابل چشم پوشی هستند به روزرسانی کنند

 

 

 (Expert) کارشناس
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کند که خارج از مرزهای استراتژیک موجود قرار دارند، اما به دلیل وجود های کسب و کاری را دنبال میفرصتاین نوع مدیر پروژه 

شواهد و اطالعات قابل اعتماد، یک فرصت تجاری قابل اطمینان هستند. از این رو، کارشناسان مایلند پیروانی را عضو تیم پروژه کنند 

سازگار نیست، اما با شواهد کمی و کافی قابل اعتماد، شانس موفقیت دارد، حمایت کنند. که از فرصت رشدی که با استراتژی فعلی 

دهند. کارشناس برای به چالش ها گوش میها و نصایح آندر نتیجه، کارشناسان متکی به اعضای سازمانی هستند که واقعا به توصیه

 .خارج از استراتژی کنونی سازمان وجود دارد، مورد نیاز استهای رشد خوبی که در کشیدن استراتژی موجود با دنبال کردن فرصت

 

 (Executor) مجری

های تجاری را که در مرزهای استراتژیک موجود هستند و شانس موفقیت خوبی دارند، دنبال این مدیر پروژه به طور فعال فرصت

کند که به دنبال یک فرصت رشد مطمئن هستند، فرصت رشدی که؛ در چارچوب کند. مجری پیروان سازمانی را جذب میمی

شود. به عبارت دیگر، هیچ ریسک، عدم اطمینان و هیچ چالشی ابل اطمینان پشتیبانی میاستراتژی کنونی قرار دارد و با شواهد کمی ق

توان بعنوان مسیر مشخصی برای موفقیت مشاهده کرد، زیرا ها را میدر این فرصت وجود ندارد و فقط باید اجرا شود. این فرصت

های تجاری رادیکال ین حال، مجری هیچ دیدی از فرصتفرصت رشد به درستی مستند شده و با استراتژی موجود هماهنگ است. با ا

های رشدی که در مرزهای ی کسب و کار را دارند، تنها از فرصتو ناشناخته ندارد. بسیاری از افرادی که عنوان رسمی توسعه دهنده

 .کننداستراتژیک قرار داشته و شانس موفقیت باالیی دارند حمایت می

 

 د؟کننها چگونه تعامل میآن

 .انواع مختلف مدیر پروژه ممکن است با یکدیگر در کشمکش باشند

 :به عنوان مثال

یک پیامبر ممکن است مجری را بیش از حد وابسته به کاغذبازی اداری و سختگیر ببیند، در حالی که یک مجری ممکن است، پیامبر 

 .را متوهم و بی نظم و بدون قانون تصور کند

 
شود. و این ممکن است موجب شود کارکنان کلیدی سایر نوع مدیر پروژه در سراسر سازمان غالب می 4معموال منطق یکی از این 

های خود را هم با خود ببرند. عالوه بر این، تکیه بر یک نوع منطق تنها ممکن است منجر به سکون انواع، سازمان را ترک کنند و ایده

های موجود در سازمان در نظر بگیرید. فضای کافی برای تمام منطق باید .اک استدر سازمان شود که در بازارهای پویا و فعال خطرن

 .در این راستا، اگر مدیریت ارشد نقش پل ارتباطی را برای ایجاد همزیستی انواع مختلف بازی کند، برای سازمان مفید است

 
 

 
 
 

 
 .کنیدبه عنوان یک مدیر، باید در میان انواع مختلف کارکنان تعامل سازنده ایجاد 

 :به عنوان مثال
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توانید یک کارگاه آموزشی تنظیم کنید که در آن یک نوع از کارکنان با نوع با شناسایی انواع مختلف کارکنان در سازمان خود، می

 سازی روشن به کار این  کنند و قماربازان با کارشناسان(کند. )یعنی مجریان با پیامبران صحبت میمخالف خود جلسه برگزار می

 .شودکند، و منجر به ایجاد درک متقابل و احترام بیشتر در میان انواع کارکنان میها کمک میها و ارزشفاوت دیدگاهت

 آیا مدیران باعث ایجاد مشکل می شوند؟

 دهند،ها اختصاص میزمانی که مدیران افراد را بدون تفکر کافی به پروژه

 :منجر به

 .شوندهای رشد غیرقابل تحقق میهای ناموفق و فرصتپروژه

 .ها مناسب استپیامبران، قماربازان، کارشناسان و مجریان، هر کدام دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که برای انواع مختلف پروژه

 :بنابراین

 .هیچکدام ذاتا بهتر یا بدتر از دیگران نیست

شوند. ممکن است به کنند، موجب شکست سازمانی میمدیر پروژه را به اشتباه به هم وصل میو  مدیران اجرایی هنگامی که پروژه

ها را بهترین مدیران های برجسته پیامبران یا قماربازان، آنخاطر تمایل به دیدن نام سازمان خود در مجالت به دلیل موفقیت در پروژه

وب را برای اجرای یک پروژه پیامبری انتخاب کنند، یا فرض کنند فرض کنند. در چنین مواردی ممکن است مدیران یک مجری خ

ای که نیاز به یک مجری عالی دارد، قرار دهند که در هر دو حالت ممکن است فاجعه به بار که باید پیامبران را مسئول اجرای پروژه

 آید. به جای این تفکر که انواع خاصی بهتر از دیگران هستند،

 :مدیران باید

های مناسب اختصاص ها را به پروژهها فضای مناسب داده و آنهر چهار نوع مدیر پروژه آگاهی داشته باشند، و به همه آن از ارزش

 .دهند

تنوع مدیران برای سازمان شما در زمینه توسعه کسب و کار مزایای رقابتی دارد و هر چهار نوع مدیر پروژه اجزای ضروری از سازمان 

 .ها متفاوت باشدشما هستند، حتی اگر تعداد مورد نیاز هر یک از آن
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 :به عنوان یک مدیر اجرایی، بسیار مهم است که شما

 .دارد وجود شما سازمان درون پروژه مدیر اطمینان حاصل کنید که از هر نوع • 

 .ها فضا بدهیدکه هر نوع مدیر پروژه به شیوه خود کار کند، به همه آنبرای این • 

  .های هر یک را درک کنیدها، ایدهبا پیروی از منطق مربوط به آن • 

 .و مدیر پروژه زمان بگذارید برای اختصاص صحیح پروژه • 

کند تا تنوع مورد نیاز را در میان کارکنان خود برای پیشرفت کسب های مختلف تفکرِ انواع مختلف مدیران کمک میتوجه به شیوه

به فرد کارکنان خود را کشف کرده و های منحصر و کارتان به دست آورید. عالوه بر این، مشخصه مدیران عالی این است که توانایی

 .گیرندها را به کار میآن

ها در سراسر جهان است، اما تعداد کمی از مدیران بر حفظ طیف وسیعی از افراد رشد و توسعه کسب و کار اولویت بسیاری از سازمان

 .کنندهای جدید تمرکز میبرای اطمینان از شناسایی فرصت

 :اهند کسب و کارشان را توسعه دهندخوبنابراین، مدیرانی که می

های رشد داشته باشند. تنها زمانی که افراد ابتدا باید تعداد مناسبی از کارکنان مختلف را برای ایجاد یک مجموعه متنوع از فرصت

 .توانند رشد اقتصادی پایداری را به وجود آورندگیرند میمتنوع در یک سازمان در کنار یکدیگر قرار می

های هریک از افراد و نتایج های مختلف سازمان را به افراد مناسب اختصاص دهید و از برنامهبه آسانی پروژه بهتایم اده ازبا استف

 .ها با یک کلیک آگاه شویدپروژه

 .مطلع شوید بهتایم کانال تلگرام های بهتایم درآخرین مقاله از
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