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مدیریت پروژه به زبان ساده – بخش دوم
فریدون فرداد - مدرس مدیریت پروژه

دانش  کلیات  و  پایه  تعاریف  با  اول«  بخش   – ساده  زبان  به  پروژه  »مدیریت  در 

مدیریت پروژه از نگاه معتبرترین استاندارد این حوزه یعنی PMBOK آشنا شدیم. 

در بخش دوم سلسله مقاالت مدیریت پروژه به زبان ساده، سعی بر این است که با 

مفهوم »مدیر پروژه« بیشتر آشنا شویم. 

پروژه  یک  مانند  می تواند  انسانی  هر  زندگی  پروژه،  تعریف  که طبق  باشد  یادمان 

باشد. پس می توان گفت مهمترین پروژه ای را که در طول زندگی مدیریت می کنیم 

زندگی خودمان است.

تعریف مدیر پروژه
طبق استاندارد PMBOK مدیر پروژه شخصی است که از طرف سازمان مجری تعیین 

می شود تا با هدایت تیم پروژه، بتواند به اهداف پروژه برسد.
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یکی از مهمترین نکات در تعریف باال، نقش هدایتی و رهبری مدیران پروژه است. 

مدیران پروژه امروز، عامالن تغییر در سازمان ها بوده و وظیفه اصلی آنها رهبری 

یک تیم و هدایت آنها به سمت اهداف پروژه است. 

با فضای کسب وکار داشته و مسئولیت اصلی  باید آشنایی کاملی  پروژه  مدیران 

تیم(  نفرات  ابزارها،  )فرایندها،  پروژه  اجزای  تمامی  بین  یکپارچگی  ایجاد  آن ها 

است. آن ها از مهارت ها و تخصص های مختلفی برای ایجاد یک حس مشترک در 

تیم پروژه استفاده می کنند.

مدیر پروژه چشم انداز پروژه را برای اعضای تیم خود مشخص کرده و اولویت ها را 

در راستای آن تعیین می کند. 

او شخصی است که در نهایت به خاطر موفقیت پروژه مورد ستایش قرار می گیرد 

یا به دلیل عدم موفقیت در آن بازخواست می شود.

و  اجرا  بر  نظارت  سازماندهی،  برنامه ریزی،  فعالیت های  مسئولیت  پروژه  مدیر 

هدایت را بر عهده دارد و سعی دارد تا با استفاده درست از منابع، نتایج مشخص 

و مورد انتظار را با هزینه توافق شده در زمان مشخص تحویل دهد.

مدیران پروژه فشار کاری بسیار زیادی دارند و باید آمادگی مواجهه با تغییرات و 

پیچیدگی های زیاد در محیط های پویا و رقابتی را داشته باشند. 

مدیران پروژه باید هر دو نگاه کل نگر و جزء نگر را داشته و به موقع از آن ها استفاده 

نماید. 

آنها  ابزارهای  از مهمترین  یکی  و  داشته  زیادی  بسیار  این شغل نقش  در  تجربه 

ارتباطات قوی و مناسب با دینفعان پروژه می باشد.

دهه های  در  است.  افزایش  حال  در  پروژه  مدیران  برای  تقاضا  جهان  سراسر  در 

گذشته، با افزایش سرعت رشد اقتصادی و تکنولوژی، سازمان ها بیشتر و بیشتر 
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استراتژی و انرژی خود را به استفاده از پروژه ها و مفاهیم آن، هدایت می کنند و نه 

عملیات معمول و تکراری. 

امروزه مدیران ارشد و مدیران منابع انسانی شغل مدیریت پروژه را به عنوان یک 

شایستگی استراتژیک که برای موفقیت تجاری ضروری است، الزم می دانند.

شایستگی های مدیر پروژه
یک مدیر پروژه حرفه ای باید سه دسته شایستگی داشته و  دنبال تقویت آن ها 

باشد.

1. شایستگی های دانشی
مدیر پروژه باید دانش جامع و کاملی از مفاهیم و علم مدیریت پروژه داشته باشد. 

معتبر  گواهینامه های  می شود  توصیه  و  باشد  روز  به  علمی  نظر  از  باید  همیشه 

مدیریت پروژه نیز )مانند PMP: Project Management Professional( داشته 

باشد.

2. شایستگی های تجربی
داشتن دانش مدیریت پروژه به تنهایی کافی نیست. بلکه باید بتوان آن دانش را 

در عمل نیز به کار برد. یک مدیر پروژه حرفه ای عالوه بر اینکه باید دانش وسیعی 

و  اجرا  پروژه  در  را  آن  بتواند  باید  باشد،  داشته  پروژه  مدیریت  مباحث  کلیه  در 

پیاده سازی کند. پروژه ها محیط های بسیار پیچیده و با عدم قطعیت باال بوده و 

تجربه اجرایی، نقش مهمی برای موفقیت یک مدیر پروژه دارد.

3. شایستگی های رفتاری
نیاز دارد، شایستگی های  آنها  به  پروژه  دسته سوم شایستگی هایی که یک مدیر 

رفتاری یا نرم می باشد. 
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این دسته از شایستگی ها با نحوه رفتار مدیر پروژه اشاره می کند. برای مثال می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:

    رهبری

    ارتباطات

    حل مسئله

    مدیریت تعارضات

    مذاکره

    تیم سازی

    ایجاد انگیزه

    هوش هیجانی

    مدیریت خشم و استرس

    اعتمادسازی

    و …..

هر سه دسته این شایستگی ها دارای اهمیت زیادی بوده و نیازمند سال ها مطالعه 

و تمرین برای حرفه ای شدن در هر یک از آن ها است.

وظایف مدیر پروژه
1. انتقال اهداف پروژه به تیم و تالش جهت رسیدن به آن اهداف

2. برنامه ریزی و نظارت بر تمامی جنبه های پروژه )مانند یکپارچگی، محدوده، زمان، 

هزینه، کیفیت، منابع، ارتباطات، ریسک، تدارکات و ذینفعان(

3. نظارت بر پیشرفت کلی، استفاده از منابع و اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه در 

صورت لزوم

4. مدیریت فرایند کنترل یکپارچه تغییرات
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5. ایجاد ارتباطات حرفه ای و برقراری تعامالت مناسب با ذینفعان داخلی و خارجی 

پروژه

6. ارائه گزارشات از وضعیت عملکرد پروژه به مدیران ارشد

7. مدیریت جلسات هفتگی یا ماهانه، جهت کنترل و نظارت پروژه

8. ایجاد روحیه کار تیمی در بین نفرات تیم

9. حل تعارضات پیش آمده بین نفرات تیم

10. تصمیم گیری در خصوص مشکالت کالن پروژه

11. تعریف درست نقش ها و شرح مسئولیت نفرات در تیم

12. واگذاری درست کارها به نفرات زیر مجموعه

13. اجرا و خاتمه پروژه بر اساس اهداف و الزامات پروژه

14. مذاکره با پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان مواد و خدمات

و …

در بخش بعد موضوع مدیریت پروژه را جزئیات بیشتری ادامه خواهیم داد.
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