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 اشتباهات رایج در مدیریت پروژه

 هااجتناب از آن یپروژه و چگونگ تیر یدر مد جیاشتباه را 24

و  موقع به را خود هایپروژه، شوند روبرو چالش با کهاین بدون هاتیم ،و رویایی ایده آل جهان یک در
 اشتباه و هستیم انسان ما .ندارد وجود امکان این واقعی دنیای در متأسفانه اما. دهندمی تحویلکامل 
 .است ناپذیراجتناب مانکردن

 :گفت George Bernard Shaw که همانطور

 .نشوید اشتباه همان مرتکب دوم بار که است این بلکه ،نکنید اشتباه هرگز که نیست این موفقیت 

 چرا؟اما  .اندها را تجربه کردهشکست یا حداقل به تاخیر افتادن پروژه مشاغل اکثر زیاد احتمال به
 نیدر اهم ممکن است مرتکب آنها شوند.  باتجربه پروژه مدیران حتی که دارد وجود یرایج اشتباهات

 اندازیم.میپروژه  تیر یمد جیبه اشتباهات را ی، نگاهمقاله

 پروژه. تیر یمد ی. اختصاص دادن فرد اشتباه برا1

برد. اگرچه یاحتمال شکست پروژه را باال م کند،یپروژه فاقد تجربه استفاده م ریمد کیکه از  یشرکت
شکست  قیمت ممکن است بهاو  یر یادگی ندی، اما فراردیبگ ادیتواند هنگام کار یم یپروژه مبتد ریمد کی

 نیبهتر   ،عضو 10 از بیش با هاییپروژه یا پیچیده هایفعالیت با هاییپروژه برای پروژه کنونی تمام شود.
 پروژه است. کی تیر یمد یبرا طیکار استخدام افراد واجد شرا

کند،  نیپروژه تدو یبرنامه برا کی، تواند جلسات را اجرا کندیداند که چگونه میپروژه نم ریمد کیاگر 
 است.شکست پروژه حتمی ، کند ینیب شیرا پ هاو ریسک کند تیر یمنابع را مد

 یازهاین یتجربه و داشتن مهارت در راستا ،مشخص یپروژه با ساختار کار  ریمد کی: استفاده از حل راه
 .پروژه

 .هاو مهارتمنابع ضعیف  مدیریت. 2

 یاگر تعداد اعضا یحت ب،یترت نیتواند باعث شکست شود. به همیپروژه م ازیمنابع مورد نعدم وجود 
، کار خاص را نداشته باشند کی یاز آنها مهارت الزم برا کی چیاما ه ،دیخود داشته باش میدر ت یکامل
مهارت و تجربه بلکه  لینه به دل میت یاعضا اوقات شتری، بمتأسفانه پروژه سخت خواهد بود. تیموفق
 شوند. یدر دسترس بودن انتخاب م لیبه دل

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw
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آنها  تارا عاقالنه انتخاب کند  میت یکه اعضا دیپروژه موثر انتخاب کن ریمد کیمهم است  لیدل نیهم به
 خوب رهبر یک باشند. میپروژه سه زیآم تیموفق انیبرآورده کنند و در پا تیبتوانند انتظارات را با موفق

 .کند کسب بهینه نتایج کنندمی کار او برای که افرادی از چگونه داندمی

از نفره  12 میتیک بهتر از داشتن  پروژه،مورد نیاز های با مهارتعضو  6مواقع داشتن  یدر بعض حل: راه
 تجربه است.یافراد ب

 و محول نکردن وظایف به سایر اعضای تیم. توسط مدیریت انجام دادن همه کارها . 3

 دهیخود را ناد میپروژه ت ریمد کی یخود گوش دهند. وقت تیم یاعضا شنهاداتیبه پ دیپروژه با رانیمد
کنند پیدا می لیاعضا تما، کندیمنصرف م شانشنهاداتیها و پدهیو آنها را از به اشتراک گذاشتن ا ردیگیم
 سکوت کنند.  که

را به آنها واگذار  فیکه چگونه وظا رندیبگ ادی بشنوند، افرادشان را شنهاداتیپ دیپروژه با رانیمد راه حل:
 د.نخود اعتماد دار میت یهاییکنند و نشان دهند که به توانا

 ارتباطات ضعیف.. 4

ارتباط با  یدر برقرار  ییعدم توانا ،پروژه با آن روبرو هستند رانیپروژه که مد تیر یجمله مشکالت مد از
 گریکدیافتد، همه یتفاهم اتفاق مسو یوقت و این موضوع موجب سوتفاهم شده و خود است. یاعضا

 کنند.یسرزنش م متهم کرده و را

 صورت است:  نیجمله مشهور وجود دارد که به ا کی

 بهتر از ارتباط کم است. ،از حد شیارتباط ب پروژه تیر یدر مد شهیهم

 هانی، ددالرندیقرار بگ جریان اموراست، اگر همه در  شرفتیدر حال پ شهیپروژه هم کیکه  ییاز آنجا 
 شوند. تیتر رعاتوانند راحتیم

 :کندمی ساده را ارتباطات بهتایم

 گفتگو کنید. پروژه تیم در پروژه درباره 
 گفتگو کنید. هاآن فعالیت تیم در ی مختلفهافعالیت درباره 
 تان ارتباط داشته باشید.همکارانسایر   با 
 را با اعضای هم گروهی در میان بگذارید. فعالیت دربارهخود  دیدگاه 
 افرادتان را بخوانید. )گزارش کار( شیت تایم توضیحات 
  ها را با ارائه توضیحات برگردانید.تایم شیت آن اگر الزم است 

https://behtime.ir/main/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F-2/
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، ماتیاز تصم نفعانیو ذ میت یتا اعضا دیباش بندیو به آن پا دیکنانتخاب مناسبی را  یراه ارتباط حل: راه
 آگاه شوند. یو ... به خوب راتییتغ

 

 پروژه.آغازین مرحله  نادیده گرفتن. 5

 شروع از قبل حتی که برسند نتیجه به سریع تا گیرندمی قرار فشار تحت آنقدر پروژه مدیران اوقات خیلی
 از و کنندمی اشتباه معموالا  ترکم تجربه پروژه مدیران نتیجه، در! شده است دیر ،کنندمی احساس کار

 یا) ریزیبرنامه مرحله به زود خیلی را خود توجه و شده رد پروژه مدیریت فرایند اولیه مراحل برخی
 حیاتی کامالا  پروژه، مدیریت اول مرحله. باشد خطرناک تواندمیکار  این. کنندمی معطوف( اجرا حتی
 .باشد توجه قابل تواندمی آن نادیده گرفتن از ناشی خطرات و است

PMBOK کندمی صحبت فرآیند آغاز مرحله اهمیت درباره: 

 و داخلی ذینفعان. شوندمی متعهد اولیه مالی منابع و شده تعریف محدوده آغازین، فرآیندهای در
 پروژه ،پروژه منشور تصویب با شده و شناسایی گذاشت، خواهند تأثیر پروژه کلی نتیجه بر که خارجی
 .شودمیشناخته  مجاز رسماا 

 :است موارد این شاملآغازین پروژه  مرحله در اصلی سواالت

 دهیم؟می انجام را پروژه این چرا 
 هستیم؟ ایمسئله یا مشکل چه حل حال در 
 است؟ مسئله یا مشکل این حل برای راه بهترین پروژه این آیا 
 است؟ منابع از استفاده بهترین زمان این در پروژه این آیا 
 چیست؟ پروژه این با مرتبط هایریسک 
 هاست؟ریسک از بیشتر آن مزایای آیا 
 داریم؟ پروژه اجرای برای را کافی حمایت آیا 
 شود؟می تعریف چگونه پروژه این برای موفقیت 

از اهداف  یروشن دهیا میت یاست تا همه اعضا یجلسه شروع ضرور  کیشروع هر پروژه  یبرا: راه حل
که  دیحاصل کن نانیاطم هیخود داشته باشند. در جلسه اول یهاتیها و مسئولنقش نیپروژه و همچن

کار قرار  ررا در دستو هانینقاط عطف و ددال. همچنین اندکردهدرک  دیاعضا آنچه را که از آنها انتظار دار 
 .دیده

 های مدیریت پروژه بیشتر بخوانید.درباره متدولوژی

https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge
https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/#2
https://behtime.ir/main/%d9%85%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/#9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://behtime.ir/main/%d9%85%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/#9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
https://behtime.ir/main/%d9%85%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/#9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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 .پروژههدف سازی عدم شفاف. 6

سازی شفاف با مشخص مسیر یک تعیین .شودمی دشوار کشتی هدایت روید،می کجاکه به  دانیدنمی اگر
پروژه  تیر یاز مشکالت مد یکی .ندنبما متمرکز تا کندمی کمک شما تیم به شود وآغاز می پروژه اهداف

که اعضا تمام  دیحاصل کن نانیقابل درک باشد. اطم یاست که به راحت یهدف تعییندر  ییعدم توانا
 کنند.یدرک م ،در ابتدا بدانند دیباآنچه را که 

 هابلکه شکست آن ،خورندیخطرات ناخواسته شکست نم اینادرست  یز یر برنامه لیها به دلپروژه اغلب،
 کی یساختمان چند طبقه را بر رو کی دیتوانیگذشته، نم نی. از اص استفقدان اهداف مشخ لیبه دل

 یهاپروژه وانندتیدرک کنند، نم ینتوانند اهداف پروژه را به خوب میت ی. اگر اعضادیضعف بنا کن یپ
 ارائه دهند. یموفق

كنند یاستفاده م DUMBبه نام  یاهداف و مقاصد واضح از روش فیتعر  یمتخصصان صنعت برا شتریب
قابل اجرا  دیهدف با یعنیاست.   Doable، Understandable،Beneficial, Manageableكه مخفف 

(Doableقابل فهم ،) (Understandableقابل مد ،)تیر ی (Manageable( و سودمند )Beneficial )
 باشد.

و آن را به  کردهاهداف مشخص استفاده  فیتعر  یبرا DUMB، از روش پروژه کی: قبل از شروع حل راه
 .دیمنتقل کن میت یاعضا

 . برآورد اشتباه زمان و بودجه.7

را انجام مشابه پروژه کنونی . اگر در گذشته پروژه علم هم و است هنر هم ریزیبرنامه فرآیند در تخمین
 تجربه خود، تجربه از پروژه، یک اتمام برای نیاز مورد زمان و منابع درک برای .دیکنمشورت  د،یانداده
از  خزش از ممکن حد تا خواهیدمی. کنید استفاده خود کاری زمینه در ارتباطات سایر حتی و خود تیم

 .کنید خودداری( مورد بعدی)  محدوده

 شود.یم هیبه باال توص نییاز پا یبندروش بودجه کی، یمنطق یبه برآوردها یابیدست یبرا :راه حل

 سمت به و شودمی شروع دپارتمان سطح از که است بندی بودجه روش یک باال به پایین بندی بودجه
 را هاییپروژه نیاز، مورد موارد از لیستی است موظف سازمان داخل در دپارتمان هر. رودمی باالتر سطح

 هادپارتمان کلیه برآورد سپس. کند تهیه را هاهزینه برآورد و دهد انجام بعدی مالی دوره در دارد قصد که
 ارائه را خود نظرات موظفند دپارتمان هر مدیران. شود محاسبه شرکت کل بودجه تا شودمی بندیجمع
 .دارند اطالع هاپروژه اجرای هزینه برآورد از که چرا دهند

 .بیاموزید بیشتر زمان تخمین و بندیاولویت برای بهتایم از استفاده نحوه درباره

https://behtime.ir/main/knowledge-base/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/
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 محدوده پروژه. تیر ی. شکست در مد8

عنوان به . علل شکست پروژه است نیاز بزرگتر  یکی Scope creep پروژه، خزش از محدوده تیر یدر مد
با بودجه و  مطابق لیکه محصوالت قابل تحو دیه مراقب باشاست  نیشما ا فهیپروژه، وظ ریمد کی

محصول  هایویژگییا  و نیاز مورد زمان به شما که افتدمی اتفاق زمانی از محدوده خزش باشند. سررسید
 گریدرخواست د کیشود که یکوچک شروع م رییدرخواست تغ کیمعموالا با  اتفاق نیا. کنیداضافه می

هرگونه  یها برابه درخواست یدگیرس یبرا یندیفرآ دیبا دیگری.و  یگر ی. سپس ددیآیبه دنبال آن م
 .در محدوده وجود داشته باشد رییتغ

. خوردمی شکست شما پروژه دهید، تغییر را محدوده راه وسط در یا باشید نداشته مشخصی هدف اگر
 محدوده ابتدا همان ازپس . دناندازبی تأخیر به را عملیات کل توانندمی نیز کوچک تغییرات حتی

 تغییر این محدوده پروژه پیشرفت با شوید مطمئن تا بگیرید نظر زیر را پروژه و باشید داشته مشخصی
 .کندنمی

 یز یر در روند برنامه یمال انیاز خزش از محدوده، شروع مشارکت حام یر یجلوگ یاز راه ها یکی: حل راه
. در صورت دیآنها را بخواه یهاهیو توص شنهاداتیپ نیو همچن دیخود را ارائه ده ریمحدوده است. تفس

 .دیآگاه کن یخوبه در پروژه، آنها را ب دیجد راتییتغ

 ها.کردن پروژه تیر یمد کروی. م9

کنند. یعمل م پرستار کودکها مانند یروزرسانها و بپروژه یکنترل و اجرا یبرامعموالا  دیپروژه جد رانیمد
تا آنها  دیبگذار  شیبه نما را زیشده همه چ یز یر برنامهو در جلسات منظم  م،یاز ت یپرستار  یبه جا

 کار خود را نشان دهند. شرفتیبتوانند پ

 کیبدهد. به عنوان  عمل یخود اعتماد کرده و به آنها آزاد میت یاست که به اعضا یرهبر خوب کس
تواند کارمندان را یشما م میت کردن تیر یمد کروی. مدیانجام دههمین کار را  دیبا قاا یدق هم پروژه ریمد

 میت ریمد ایرهبر  کی نظر ریکس دوست ندارد ز چیه رایبگذارد ز  ریکار تأث طیکرده و بر مح کالفه
 کننده کار کند.کنترل

. به سبک دیمنظم انجام ده یهاارزیابی شرفت،یپ نییتع یو برا دیکن نییدر ابتدا اهداف تع حل: راه
 .دیکن قیصادقانه را تشو یو گفتگو دیکن جادیکار مثبت ا طیمح کی. دیاحترام بگذار  میت یکار اعضا

 .فرآیند مشخص کی. دنبال نکردن 10
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 فیوظا نیا یاست و چه زمان یز یمسئول چه چ یکه نشان دهد چه کس دیکن جادیا یبرنامه کار  کی
تا بدانند که تا خط  دیرا فراموش نکن و سررسیدها د. نقاط عطفنبرس انیبه پا دیو با هستند ازیمورد ن

 چقدر فاصله دارند. انیپا

ساختار داشته  کی دیخواهد رفت. با نیاز ب زیهمه چ ید، به زودنرا دنبال نک یندیفرآ چیپروژه ه میاگر ت
. سپس، دیپروژه را درک کن یازهاینپروژه،  ریمد کی. به عنوان دیرا متمرکز نگه دار  میتا تمام ت دیباش
 .دیآن مشخص کن یپروژه را برا تیر یروش مد نیو بهتر  ندیفرا

. در هنگام انتخاب دیخود را بشناس میت ینقاط قوت و ضعف اعضا ،یاستراتژ  کی: قبل از ارائه حل راه
 خاص مناسب است. تیبا ماه ییهاپروژه یپروژه برا تیر یهر روش مد رایز  دیباش اریروش، هوش کی

 آشنایی با انواع متدولوژی مدیریت پروژه

 .پروژه تیر یعدم استفاده از نرم افزار مد( 11

 استفاده را ببرند. تینهامختلف  یو ابزارها یدانند که چگونه از فناور یم موفق، یهاپروژه رانیمد
 عتریانجام سر  یپروژه را برا تیر یچند ابزار مد ای کیموفق در حال حاضر حداقل  یهااز شرکت یار یبس

 کنند.یم استفادهکارها 

 هی، اجرا و کنترل کلیز یر برنامه یبرا رانیپروژه کمک به مد تیر یمد یاستفاده از ابزارها یاصل هدف
استفاده  حی، اگر از روش صحساده باشد چه دهیچیپروژه پ . چهپروژه است تیر یمد ندیفرآ یهاجنبه
 .دیببخشابزارها بهبود  نیپروژه را با ا پیشرفتو  افراد یور بهره دیتوانی، مکنید

 ازینیب مدیریت پروژه یبرا ادیز  یابزارها است که شما را از داشتن ابزارها نیاز ا یکی می: بهتاحل راه
داشبورد و  Gantt، نمودارKanbanبرد  لیاز قب یقدرتمند یهایژگیو یدارا نرم افزار ابری نیکند. ایم

 با بهتایم بیشتر آشنا شوید.است. های مختلف گزارش مدیریتی و 

 

 شده. لینکردن پروژه تکم یابیارز ( 12

صرف نظر از . کنندپروژه را ارزیابی نمی ،پروژه پس از اتمام کار رانیاز مد یار یاست که بس دکنندهیناام
 گرفته ادیدهد تا تمام نکات یکار به شما فرصت م نی. انجام ادیبار پروژه را مرور کن کیحداقل  جه،ینت

 ها مقابله کنید.با آنکه چگونه  بدانیدآمد،  شیپ ندهیدر آ یاگر موارد مشابهو  دیکن ادداشتیشده را 

https://behtime.ir/main/%d9%85%d8%aa%d8%af%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87/
https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85/
https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85/
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 ایرفته و  شیو آنچه را که خوب پ دیسوال کن. دیپروژه جمع شو رانیجلسه کوتاه با مد کی در حل: راه
توانستند به پروژه و یکه م دیفکر کن یدیجد یکردهایها و روکی. به تکندینرفته مستند کن شیخوب پ

 .دیمتمرکز و در دسترس همه نگه دار  یمکان را در این اطالعاتعوامل مهم کمک کنند.  ریسا

 .کنندیم یشانه خال فیکه از انجام وظا یعدم برخورد با افراد( 13

درصد کار را انجام  80 ،میدرصد ت 20شوند که در آن یم اصل پارتو یپروژه قربان یهامیاز ت یار یبس
 فیوظا یو خروج یور بهره ینه تنها برا یاست که اغلب اوقات عواقب مخرب دهیپد کی نیدهند. ایم

 ای کیآگاه هستند که  یبه خوب میت یضادارد. در واقع، اکثر اع میت یکل هیروح یبلکه مهمتر از همه برا
را  میت گرید یاعضا موضوع نی. ادهندیانجام نم یخود را به خوب فیوجود دارند که وظا میدو عضو ت

کامالا کارآمد  میت کی ،یدگی. در صورت عدم رسدهدتحت تاثیر قرار میرا  میت یکل هیروح وکند یم دیناام
شانه  فشانیکه از انجام وظا یتعداد افراد جیبه تدر  رایشود ز  ارآمدتواند کامالا ناکیبا گذشت زمان م

 .شودیم شتریب کنند،یم یخال

 تجربهبیپروژه  رانی، چرا اغلب توسط مدقابل توجه است اریرفتار بس نیگرفتن ا دهیاگر عواقب ناد
 شود؟یگرفته م دهیناد

 ی، مقابله با افراددر واقعدانند. را دشوار می میت با سابقه بیشتر یافراد تازه وارد معموالا مقابله با اعضا 
مقابله  شخص نیا ایترس وجود دارد که آ نیتواند ترسناک باشد. ایم ،کنندیم یکار شانه خال ریکه از ز 

ست. اما اگر جابهها کامالا ینگران نیا ؟شودیم میمشکل در ت جادیباعث ا یبه نوعو  کندمیبه مثل 
 انجام دهد. کار درست را دیکند، با جادیسالم ا یمیت طیمح کیبخواهد  وژهپر ریمد

 است. میدر ت ییفرهنگ پاسخگو جادیا: راه حل

را  میت ییپاسخگوداند. ی( ممیرا مسئول )نسبت به ت میت یپروژه همه اعضا ریفرهنگ، مد نیا جادیبا ا
 دیدر ابتدا با رد،یپذیکار را م کی تیمالک میت یاز اعضا یکی ینشان داد. وقت میتوان در جلسات تیم
 تیوضع هاییروزرسانمسئول ارائه بو همچنین  کار شود که مالک و مسئول آن داده حیتوض میت یبرا

 خود اوست و نه مدیر پروژه. ،میکار به ت

حاصل  نانیشود تا اطم یرفتار( معرف یقبل از شروع هرگونه سستاز همان جلسه اول )  دیروش با نیا
کار در  ریاز ز  یپروژه که اعضا رانی. مددشویرفتار ممتفاوت  او با کند کهیکس احساس نمچیشود که ه

پاسخگو باشند  میت یاعضا هیمانند بق همدر عوض اصرار دارند که آنها  و رندیگینم دهیرا ناد میت یرو
 تیم خود هستند.احترام مورد 

.ریسک تحلیل ( عدم41  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88
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. ندارند وقت برای آن که دانندمی ریزیبرنامه ازای مرحله را ریسک تحلیل پروژه مدیران اوقات بیشتر
 کنند درک توانندنمی آنچه. کنندمی پوشی چشم آن از کامالا  و شوندمی اشتباه مرتکب اغلب نتیجه، در
 توجهی قابل طور به پروژه عمر طول در ریسک تحلیل انجام برای شده صرف زمان که است این
" گلوله ضد" طرح یک تهیه بر روی که باشد انگیز وسوسه تواندمی پروژه مدیران برای واقع، در. گرددبرمی
 تغییرات دلیل به ایپروژه هر واقع در! ندارد وجود چیزی چنین که است این واقعیت اما کنند، تمرکز

 ریسک تحلیل. باشند آماده آن برای باید پروژه مدیران و شودمی منحرف برنامه از نوعی به غیرمنتظره
 .است کاری چنین انجام به کمک برای العادهفوق ابزاری

 :کندمی تأیید ریزیبرنامه مرحله در را ریسک تحلیل انجام اهمیت روشنی به PMBOK راهنمای

 .آنهاست تأثیر و وقوع احتمال ارزیابیبر اساس  هاریسک بندیاولویت فرآیند ریسک تحلیل

 کاهش هایاستراتژی از لیستی باید پروژه تیم تأثیر، و احتمال براساس هاکریس بندیاولویت از پس
 برای ریسک کاهش استراتژی. کند تهیه هاریسک ترینمحتمل برای را پشتیبان هایبرنامه و ریسک

 .شودمی اجرا ریسک وقوع از پس ،پشتیبان طرح یک اما شده گرفته نظر در ریسک وقوع از جلوگیری

 این ناگوار حقیقت. کنید فرو برف در را خود سر که است این مانند ریسک تحلیل نادیده گرفتن مرحله
 تشخیص را موضوع این باهوش پروژه مدیر. هستند همراهبا ریسک  هاپروژه همه تقریباا  که است
 موفقیت افزایشاحتمالی و  خطرات برابر در تیم سازیآماده برای را ریسک تحلیل نتیجه در و دهدمی

 منظور به پروژه مالی حامی با باید( کیفی یا/  و کمی) ریسک تحلیل هایداده .دهدمی انجام پروژه
 هایبرنامه و کاهش هایاستراتژی از پشتیبانی یا موفقیت معیارهای تغییر اضافی، منابع تأمین

 .شود گذاشته اشتراک به پشتیبان،

 (حامی پروژه )  پروژه اسپانسر با نبودن صادق (15

 حامی نقش PMBOK راهنمای. دارند پروژه یک موفقیت عدم یا موفقیت در مهمی نقش پروژه حامیان
 : کندمی تعریف چنین را پروژه

 تأمین پروژه برای نقدیغیر یا نقدی صورت به را مالی منابع که است گروهی یا شخص مالی حامی
 .کندمی

 مسئولیت حامی پروژه:

 محدوده، کردن مشخص ، پروژه بودجه مانند مواردی در معمول طور به پروژه مدیریت تیم با پروژه حامی
 .کندمی همکاری ...  و پیشرفت بر نظارت
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 پروژه پیشرفت از کافی میزان به را پروژه اسپانسر که است این پروژه مدیر اصلی هایمسئولیت از یکی
کنند همواره تصویر زیبایی از پروژه را برای بسیاری از مدیران سعی می. سازد آگاه احتمالی مشکالت و

 :دنزنمی آسیب پروژه به مختلف طرق از واقع درکار  اینبا  حامیان به نمایش بگذارند که

 شوندمی تنظیم بینانه واقع غیر ،انتظارات. 
 مالی حامی به چرا که دهد توضیح بعداا  : بایددهدمی قرار دشواری موقعیت در را پروژه مدیر 

 .است نشده داده هشدار قبلی مشکالت مورد در ذینفعان سایر و
 (آینده  هایپروژه برای)بردمی بین از را پروژه مدیر تخمین مهارت به پروژه حامی اعتماد.  
 نیست حقیقت گفتن به مایل پروژه مدیر که شودبه حامیان پروژه داده می پیام این. 

 که مدیری کنندمی اعتراف آنها اکثر حال، این با. نیستند آل ایده همیشه پروژه مالی حامیان مسلماا 
 در .دهندمی ترجیح، ببینند ایکننده امید نا و ضعیف نتایج نهایت در اینکه بگوید، به آنها به را حقیقت
 هرچه دهندمی ترجیح آنها باشد، داشته وجود گذاشتن اشتراک به برای بدی خبرهای اگر حتی واقع،
 در جوییصرفه باعث زیاد احتمال به) دهند انجام را اصالحی اقدامات زودتر و بشنوند را بد خبر زودتر
 (.شودمی هزینه و وقت

 راه حل:

 پروژه پیشرفت درباره رحمانهبی صداقت با آنها آیا که بپرسید پروژه ابتدای در مالی حامیان از 
 .(باشید روراست آنها با كه دهدمی" اجازه" شما به این و ،"بله" گفت خواهند آنها) موافقند؟

 کنند تعریف پروژه شروع از بخشی عنوان به را موفقیت معیارهای بخواهید پروژه حامیان از .
 .دهند قرار اولویت در را پروژه منشور عناصر بخواهید آنها از همچنین

 کنید مطلع احتمالی مشکالت از را مالی حامی وقت اسرع در. 
 شدن نزدیک چگونگی مورد در کارکرده او با که کسی با ندارید، مالی حامی با زیادی سابقه اگر 

 .کنید مشورت او به
 کنید آوریجمع داده و حقایق خود، ارزیابی از پشتیبانی برای. 
 بگذارید اشتراک به را خود هایتوصیه تا باشید آماده. 
 انجام زمان کافی برای آنها تا گذاریدمی اشتراک به را اطالعات این که تاکید کنید واقعیت این بر 

 را داشته باشند. وقت اسرع در اصالحی اقدامات

 .ضعیف زمانبندی برنامه( 16

 عقب به منجر که دومینو، اثر از جلوگیری به که است پروژه موفقیت خوب از مهمترین عوامل زمانبندی
 ذینفعان همه که کنند حاصل اطمینان باید پروژه مدیران. کندمی کمک شود،می پروژه کارهای افتادن
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 ترینرایج از یکی. دارند آگاهیدر آن،  داده رخ تغییر هرگونه و پروژه زمانی جدول از پروژه
 تعیین هایمهلت از مشتری اطالع عدم شود،می پروژه یک در مشکل ایجاد باعث که "سورپرایزهایی"

 دقیق و مورد توافق همه است. همیشه پروژه زمانبندی برنامه که شوید مطمئن بنابراین است، شده

 انجام برای اشتباه راه اما دارند، نگه راضی را مشتریان و مدیران خواهندمی طبیعی طور به پروژه مدیران
 این در چرا که. است غیرواقعی یا بینانهخوش و زمانبندی زمانی جدول و یا موافقت با ارائه کار این

 و شوند فرسوده اضافی کار با افرادتان شویدمی باعث یا دهیدمی دست از را سررسیدها تمام صورت
 مدیریت ابزارهای از زمانبندی پروژه برای .شودمی پروژه مدیر و مشتری اعتماد عدم باعثموضوع  این

 کنید. استفاده پروژه

 .درباره زمانبندی پروژه بیشتر بخوانید

  مدیر پروژه. غرور( 17

 در. کند منصرف شانپیشنهادات ارائه از را تیم اعضای که باشند داشته اخالقی نباید هرگز پروژه مدیران
 و است خطرناک هیچی یا من راه یا رویکرد بود، خواهد پروژه مدیر با همیشه نهایی تصمیم که حالی
  .شودمی تیم اعضای از ارزشمند بازخورد دریافت عدم به منجر اغلب

 کار بهینه پروژه اهداف به رسیدن برای تیم اعضای کند حاصل اطمینان که است این پروژه مدیر نقش
 نیست." پادشاه" او کنند،می

 نیست چیز همه دانستن به نیازی. بخواهید کمک ،به مشکل برخوردید پروژه مدیر عنوان به اگرهمچنین 
 تخصص اگر. دهد قرار جدی خطر معرض در را پروژه یک تواندمی کمک درخواست عدم و بودن متکبر و

 برای اگر. کنید شروع خود تیم از گرفتن مشاوره با دارید، نیاز کمک به آن در که است موضوعی یا فنی
 متوجه. بگیرید تماس عالی مدیریت یا همکار یک با دارید، نیاز کمک به خود پروژه یا مشتری مدیریت
 .گذارندمی احترام خواستن کمک برای شما توانایی به دیگران که شد خواهید

 .شوند تبدیل بزرگ یمشکالت به کوچک مسائل دهیدمی ( اجازه18

این مشکل درک اشتباه  چه. شود رسیدگی آنها به بالفاصله باید شوند،می ظاهر پروژه مشکالتی در وقتی
 واضح طور به که است پروژه مدیر وظیفه این. پروژه بندیبودجه در اشتباه چه باشد، پروژه نیاز اعضا از

 بزرگ مشکالت به کوچک مسائل زیرا خورندشکست می هاپروژه از بسیاری. کند برطرف را مسائل این
 آمد، وجود به مشکلی اینکه محض به. شوندمی پروژه تیم و مشتری اعتمادیبی باعث و شده تبدیل

 .کنید مقابله آن با مستقیماا 

 .چیز همه به گفتن بله( 19

https://behtime.ir/main/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/


                                                                                                                                                           بهتایم  مدیریت پروژه

                                                                                                                                Behtime.ir   
 

. باشید خود مشتری به کمک مشتاق واضح طور به و بوده پذیرانعطاف باید پروژه، مدیر یک عنوان به
 محدوده از که شود هاییپروژه به منجر تواندمی نهایت در که است بدی عادت ،گفتن بلههمیشه  اما

 زمان چه که بدانید باید پروژه مدیر عنوان به. انددر آن کار کرده حد از بیش تیم اعضای و شده خارج
یا  زمان دهدنمی اجازه که مشتری هایدرخواسته باید چگون همه، از مهمتر .است کافی گفتن بله

 ، را رد کنید.باشید داشته بیشتری بودجه

 تیم. اشتباهات گرفتن نادیده (20

 که هستید شما این پروژه، مدیر یک عنوان به. است انسان طبیعت این دهند،می رخ اشتباهات 
 اگر. بیایید کنار آنها با مثبت روشی با بالفاصله و داده تشخیص را تیم اعضای اشتباهات توانیدمی

 نحوه( همه  از مهمتر)  و خطا رفع برای ریزیبرنامه چگونگی مورد در را وی گرفت، قرار تأثیر تحت مشتری
در  که شودمی فرهنگی به منجر تیم اشتباهات به رسیدگی عدم. سازید مطلع آینده در آن از پیشگیری

 .کند مسموم را پروژه تواندمیموضوع  این و دهندنمی اهمیت کیفیت به دیگر اعضا آن

 .تیم توافق ( نداشتن21

 یا مدیران. برخوردار نباشند پروژه در درگیر تیم طرف از کافی پشتیبانیاز  اگر خورندمی شکست هاپروژه
 چه بودن آمیزموفقیت صورت در پروژه که دهندنمی توضیح یا کنندنمی روشن را تیم اعضای نقش

 را الزم انرژی و وقت و نکرده درک را کار ضرورت یا فوریت افراد بنابراین. دارد درگیر افراد برای منفعتی
 کنند.نمی صرف آن برای

 و پروژه هدف مورد در و کنند دیدار تیم کل با و بگذارند وقت باید پروژه مدیران مشکل، این رفع برای
 .کنند صحبت هابا آن آن اهمیت دلیل

 .همزمان طور به پروژه زیادی تعداد روی بر کار( 22

 برعکسکامال  واقع، در. است موثر هاپروژه از بسیاری در همزمان کردن کار که کنندمی فکر مدیرانگاهی 
 رودپیش می کندتر آنها کار حقیقت در دهند،می انجام همزمانبه طور  را وظیفه چند افراد وقتی. است

 از هاپروژه همه که شودمی باعث تاخیرها این. بگذارد منفی تأثیر کار کیفیت بر تواندمیاین موضوع  و
 .بمانند عقب زمانبندی

 وظایفشان سایر کنند،می کار اصلی پروژه یک روی افراد که حالی در مسئله، این وقوع از جلوگیری برای
 شان در قبالوظایف رویبر  کار به را بیشتری زمان توانندمی درگیر افراد همه با این کار. دهید کاهش را

 .دهند اختصاص ،آمدن پدید محض به مشکالت به رسیدگی و پروژه

 .پروژه مدیریت در پذیریانعطاف عدم (23
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 و است وظایفی چه مسئول کسی چهاینکه  :بیفتد اتفاق باید آن چیزی است که همه پروژه برنامه
 توانیدنمی که نیست معنا بدان این حال، این با. کندمی مشخص راکدامند  پروژه مهم مراحل
 پروژه، از مرحله چند در. شوید سازگار تغییرات یا جدید پیشنهادهای با راه این در و باشید پذیرانعطاف

 قبالا  آنچه براساس توانیدمی چگونه که ببینید تا کنید اصالح را خود برنامه و برگردید عقب به قدم یک
 . ببخشید بهبود را خود کار است، افتاده اتفاق

 .است مهم هم پذیریانعطاف با پروژه اجرای از اطمینان حال، این با. کنید کنترل را پروژه محدوده باید

 سازگاری توانایی و خونسردی با باید که دارد فردی به منحصر هایچالشو  است متفاوت ایپروژه هر
 تمرکز دهند تغییر توانندمی آنچه بر دائماا  باید پروژه مدیران که نیست معنی بدان این. دش روبرو آنها با

 با کامالا  باید مدیران آید،می پیش جدیدی هایچالش وقتی که است معنی این به فقط این. کنند
 پیش بگیرند. مشکل حل برایرا  جدیدی رویکرد و باشند شفاف خود ذینفعان

 .موفقیت معیارهای ( نداشتن24

 تعیین باید آنها. تلقی شود موفق پروژه یکشود باعث می چیزی چه که کنند تعیین باید پروژه مدیران
 این غیر در. برسند اهآن به توانندمی چگونه و شودمی پروژه طرفین رضایت باعث عواملی چه که کنند

 شده انجام خوبی به کار این آیا اینکه دانستن یا پروژه تکمیل زمان تشخیص برای معیاری هیچ صورت،
 .ندارد وجود ،یا خیر است

 نتیجه گیری

 .نیست مشکلی! کنید اشتباه

 مشکلی لیوبله  احتماالا  ؟دیشومرتکب می را اشتباهات این شما آیا. بیندازید باال لیست به نگاهی
 از خوب ارتباطی هایمهارت و مدبرانه ریزیبرنامه کمی با توانیدمی که باشید داشته خاطر به. نیست
 خود نقش برای که کنیدمی ثابت کنید، فکر اشتباهات این به قبل از اگر. کنید جلوگیری اشتباهات این
 انتخاب درستی هستید.  پروژه مدیر عنوان به

 صحیح مسیر در را شما پروژه مدیریت مهم اشتباهات   این از آگاهی اما اتفاق خواهند افتاد اشتباهات
 .دهدمی قرار
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