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 سازمان پروژه محور ،(PMO)مدیریت پروژه، دفتر مدیریت پروژه :  واژگان کلیدی

 چکیده
این دفاتر مسئولیت مددیریت  . اندسازمان های پروژه محوردر ایجاد موفقیت توانمندسازی و اتر مدیریت پروژه به عنوان یک رکن اساسی در دف

. تقاء می دهندد پروژه را در سازمان پروژه محور به عهده گرفته و عالوه بر نظام بخشی و هماهنگی مدیریت پروژه ها، عملکرد سازمانی را نیز در ار
اما آنچه در این بین حائز اهمیت می باشدد  . ها برای پیاده سازی و بهره برداری از خدمات آن ها رو به افزایش گذاشته استسازماناز این رو تمایل 

آن هدا  و یا برون رفدت از  کدام است؟ و چه راهکارهایی برای جلوگیری از بروز این است که چالش ها و موانع پیاده سازی و عملیاتی شدن آن ها 
ه چه وجود دارد؟ همچنین، در خالل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه به چه نکات، اصول و یا عوامل کلیدی و مؤثری باید توجه نمود؟ در این رابط

 رهنمودهایی مطرح است؟
 PMOی پیاده سازی تا پس از مرور جامعی بر ادبیات تخصصی موضوع شامل مدل هاپاسخگویی به سؤاالت فوق است این تحقیق به دنبال 

قابل توجه است استخراج نمدوده،   PMOو چالش ها و تجارب پیاده سازی آن، آنچه را که در باب چالش ها و عوامل کلیدی مؤثر بر پیاده سازی 
ظام جامع مدیریت سپس با استفاده از مطالعه میدانی در شرکت مهندسی سپانیر که به دنبال توسعه دفتر مدیریت پروژه خود در قالب پیاده سازی ن

نتایج تحقیق نکات کاربردی و ارزشمندی را بدرای پیداده سدازی     .آن ها را بررسی کرده و راهکارهای پرداختن به آن ها را ارائه نماید ،پروژه است
PMO ارائه می نماید. 

                                                             
  Project Management Office (PMO) 
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 قدمهم.  
 

 افدزایش  بمنظدور  حدال . اسدت  آشدکار  محدور  پروژه سازمانهای در موفقیت اصلی عامل عنوان به پروژه مدیریت دانش بکارگیری لزوم امروزه
 مرکزیدت  کدارکرد  با واحدی استقرار سازمان، موفقیت نرخ افزایش نهایتاً و پروژه مدیریت بلوغ سطح افزایش نیز و ها پروژه مدیریت در اثربخشی
  .بندد می نقش پروژه مدیریت دفتر قالب در وظیفه این. است ضروری ها پروژه سازی هماهنگ و بخشی

 سدازمان  بنابراین. است موثر سازمان پروژه مدیریت فرایندهای سازی یکپارچه و متمرکزنمودن در که است اقداماتی از یکی رویکرد این اتخاذ

 [1].اند دریافته را پروژه مدیریت دفاتر سازی پیاده اهمیت و ضرورت هایشان پروژه مدیریت اثربخشی باالبردن نیز و مشکالت بر غلبه بمنظور ها

اما آنچه در این مسیر حائز اهمیت است آشدنایی  . این دفتر بر اساس مدل های گوناگون و حسب شرایط سازمان های مختلف استقرار می یابد
 .در افزایش احتمال موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این دفتر بسیار مؤثر استبا چالش ها و راهکارهایی است که 

پیداده سدازی دفتدر مددیریت پدروژه در       در عوامل مهم و مؤثرچالش ها و  کهتحقیق به دنبال این سؤال است محقق در این  در همین راستا،
را در  PMOپیداده سدازی    مسدیر مدی تواندد    نکاتی؟ یا به عبارت دیگر، یک سازمان پروژه محور با توجه به چه کدامندسازمان های پروژه محور 

تبیدین   PMOاصول و تکنیک هایی را در عرصه پیاده سازی راهکار یا ، عوامل مؤقرچالش ها و همان  موارد یاآیا این ؟ هموار سازد سازمان خود
 می کند؟ این موارد کدامند؟

 هدای  مددل درس آموخته هدا و  چالش ها، ، پروژه مدیریت شامل مبانی دفتر موضوع ادبیات جامع بررسی از پس محقق که است سؤاالتی این
 . است داده پاسخ آن به سپانیر گاز و نفت نیروی مهندسی شرکت در میدانی مطالعات ضمن و سازی پیاده معروف و معتبر

در این تحقیق، محققین پرسشنامه ای را بر اساس ادبیات موضوع و نظرات خبرگان شامل مواردی تنظدیم مدی نمایندد تدا ضدمن بررسدی در       
را در مسیر پیداده سدازی دفتدر مددیریت      فرصتیز و قوت در کدام مورد شرکت مورد مطالعه مشخص شود که نقصان در کدام مورد چالش برانگی

  .کندپروژه در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر تداعی می 
لیستی از عوامدل مهدم و تدرثیر    در کنار این پرسشنامه، محققین با بررسی جامع مدل ها و درس آموخته های پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه 

خواهد  PMOبرای مقابله با چالش های پیاده سازی  ییمبنا این عوامل. سازی و اجرای دفتر مدیریت پروژه را استخراج نموده است گذار بر پیاده
که بصورت موردی و در قالب کاربردها تشریح مدی   منتج می نماید PMOبود که طبیعتاً رهنمودهایی را در قالب راهکارهای برتر در پیاده سازی 

 .نیز بصورت میدانی بررسی می گردد PMOمیزان اهمیت عوامل موثر بر پیاده سازی و اجرای پرسشنامه دوم تحقیق  در قالب .گردد
پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه را در شرکت های پروژه محور در قالب مطالدب نظدری و    عوامل مهم و مؤثر درنهایتاً این تحقیق چالش ها و 

و  PMOتا با عنایت به این موضدوعات احتمدال موفقیدت در پیداده سدازی       می نماید تبیینهندسی سپانیر همچنین مطالعات میدانی در شرکت م
 .همچنین مواردی در قالب راهکار ارائه می گردد .دستیابی به مدیریت اثربخش پروژه ها افزایش یابد

 

 

 ادبیات موضوع. 2

 پروژه مدیریت دفتر تعریف .2. 
 زیدر  هدای  پدروژه  هماهندگ  و متمرکدز  مددیریت  مسدئول  تواندد  می که است سازمانی بدنه یا واحد یک پروژه، مدیریت دفتر یک 

 مددیریت  وظدایف  پشدتیبانی  تددارکات  شامل ای دامنه تواند می پروژه مدیریت دفتر یک های مسئولیت. باشد خود قلمرو مجموعه

 [2] .برگیرد در را پروژه یک مستقیم مدیریت واقعی مسئولیت تا پروژه
 موارد در مدیریتی مختلف سطوح و ها تیم پروژه، مدیران مساعدت بمنظور که است سازمانی مستقل واحد یک پروژه یریتمد دفتر 

 هدا  آوری فن و ابزارها ها، شیوه الگوها، پروژه، مدیریت اصول اجرای در سازمان طریق از ای وظیفه مستقل های واحد و راهبردی

 [3] .است شده تاسیس
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 [4]: گیرند می قرار زیر دسته 6 در دفتر این مهم ردهایکارک برخی همچنین

 توسعه و کارمندان. 6    آموزش. 5   افزاری نرم ابزارهای. 4استانداردها    و ها روش. 3   ارشاد و مشاوره. 2   پروژه از پشتیبانی .1
واند طیفی از وظایف پشتیبانی مدیریت پدروژه تدا   از منظر راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه، مسئولیت های یک دفتر مدیریت پروژه می ت

به یک دفتر مدیریت پروژه ممکن است اجازه داده شود که به عنوان یک ذینفع کامدل  . مسئولیت واقعی مدیریت مستقیم یک پروژه را شامل شود
ژه ها را فسخ کند، یا اقداماتی را در راستای حفد   و یک تصمیم گیرنده کلیدی در طی فاز آغازین پروژه عمل کند، پیشنهاداتی را ارائه نماید یا پرو

اهداف تجاری انجام دهد بعالوه ممکن است دفتر مدیریت پروژه در انتخاب، مدیریت و نقل و انتقال منابع مشترک یدا اختصاصدی پدروژه درگیدر     
روش ها که البته محدود به موارد زیر نمدی شدود،    کارکردهای اولیه یک دفتر مدیریت پروژه در راستای پشتیبانی مدیران پروژه در تنوعی از .شود

 ]2[: عبارتند از 

  مدیریت منابع مشترک تمامی پروژه های تحت اداره توسط دفتر مدیریت پروژه 

  شناسایی و توسعه متدولوژی مدیریت پروژه، راهکارهای برتر و استانداردها 

  مربی گری، ارشاد، آموزش و مراقبت 

  ا، رویه ها، الگوها و استانداردهای مدیریت پروژه از طریق حسابرسان پروژهنظارت بر تطابق سیاست ه 

   توسعه و مدیریت سیاست ها، رویه ها، الگوها و دیگر مستندات مشترک پروژه 

  هماهنگی ارتباطات بین پروژه ها 

 بدر  نظدارت  پدروژه،  مددیریت  های ستسیا و استانداردها سازی پیاده دهد، می نشان 2212 سال در PM Solution گروه مطالعاتهمچنین 
 .شدند می اجرا باالیی اولویت با که هستند کارکردهایی جزء آموزش و گری مربی عملکرد،

 ]5[ :اعالم می کند 1را به حیث فراوانی در اجرایشان به شرح مندرج در شکل شماره  PMOکارکرد برتر  12این تحقیق، 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2 22در سال  PMOبرتر  ده کارکرد.   شماره شکل

 

 

  %(68)استانداردهای مديريت پروژه مديريت متدولوژی و/پياده سازی. 1
  %(68)مديريت سياست ها، رويه ها و الگوهای پروژه / پياده سازی. 2 

  %(97)ا و طرح ها نظارت و کنترل پروژه ه. 3 

 
  %(98)مربيگری و تربيت در زمينه مديريت پروژه . 4

 
  %(93)طرح / برنامه ريزی پروژه. 8

 
  %(93)هماهنگی چندين پروژه . 8

 
  %(92)پيگيری سبد پروژه ها . 9

 
  %(92)کنترل تغييرات و پيگيری مسائل و مشکالت . 6

 
  %(92)ی و مديريت فرايند رهبری پياده ساز. 7

 
  %(92)طرح / اختتام پروژه. 11
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 مدیریت پروژه دفتر به سازمان نیاز بر مبنی هایی نشانه تشخیص. 2.2
 مددیریت  حدوزه  جملده  از مختلدف  های حوزه در سازمان وضعیت ارزیابی با را پروژه مدیریت دفتر استقرار عدم از حاصل های چالش توان می
 پدروژه  مددیریت  دفتدر  سدازی  پیداده  به را سازمان که هایی نشانه به توجه و بهبود ایه امکان و ضعف نقاط مشکالت، بررسی و مشاهده و پروژه

 : از عبارتند ها نشانه این از برخی. ] 4[ نمود استخراج شود، می رهنمون
 PMOنشانه های نیاز سازمان به .  جدول شماره 

 

 پروژه مدیریت دفاتر افزایش رشد به رو روند .2.2
 روندد  پدروژه  مدیریت دفتر وضعیت است، ادهد انجام 2212 سال در مختلف صنایع در سازمان 554 روی برPM Solutions  که مطالعاتی در

 ]6[. است شده داده نمایش زیر شکل در تاکنون 2222 سال از PMO دارای های سازمان رشد درصد. کند می طی را رشدی به رو

 

 

 

 
 

 پروژه مدیریت دفاتر رشد به رو روند. 2 شماره شکل

تبدیل شدن به یک قید ثابت سازمانی است که ارزش شدایانی را ارائده    همانطور که در شکل فوق مشخص است، دفتر مدیریت پروژه در حال
. اگرچه دفاتر مدیریت پروژه در بسیاری از شرکت ها نوظهور هستند اما اکثریتشان برای جلب حمایت سازمان از قدمت کافی برخوردارندد . می کند

سال یدا بیشدتر قددمت     5از آن ها % 32بود و همچنین % 44برابر  2222 ساله یا کمتر از آن دارند که این رقم در سال 2از این دفاتر قدمت % 35
نتایج تحقیق نشان می دهد که احتمال وجود دفتر مدیریت پروژه در سازمان هدای متوسدط و   . بود% 21برابر  2222دارند که این رقم نیز در سال 

 ] 5[ .هستند PMOزرگ محدوده این تحقیق دارای از شرکت های ب% 02بیش از . بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک بیشتر است

 

 

 

 

 

 حسب اندازه سازمان PMOموجودیت . 2شکل شماره

 

 

 

 پروژه نشانه هایی مبنی بر نیاز سازمان به دفتر مدیریت

 .کنترلی بر سبد پروژه ها وجود ندارد و یا ضعیف است. 5 .ها بسیار باالست نرخ شکست پروژه. 1

 .ناسازگاری و ناهمسانی در گزارش های پروژه مشهود است. 6 .آموزش ها نتایج را فراهم نمی آورند. 2

 .ی در زمانبندی منابع وجود داردتداخل و تضادهای بسیار زیاد. 2 .برنامه ریزی منابع انسانی کارمندان پروژه موثر و اثربخش نیست. 3

 .بین فرآیندها و طرز اجرا فاصله وجود دارد. 8 .ضعف در گردآوری و توزیع راهکارهای برتر وجود دارد. 4
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 دستاوردهای دفاتر مدیریت پروژه. 2.2

 مددیریت  دفتر سازمانی مزایای از برخی. کنند می ارائه مزیت عنوان به پروژه و سازمانی بخش دو در را خود دستاوردهای پروژه مدیریت دفاتر
 :را می توان بصورت زیر جمعبندی نمود پروژه

  سازمانی عملکرد سطح ارتقاء 

  سازمان های الیه و سطوح تمام در پروژه مدیریت فرهنگ اشاعه و ترویج 

  سازمان های فعالیت مرکزی شایستگی عنوان به و اقدامات مبنای پروژه مدیریت 

  سازمانی های شایستگی و دانش سطح ارتقاء 

  سازمانی برون ارتباطات و سازمانی درون ارتباطات در اثربخشی دایجا و تسهیل 

  مشتریان رضایتمندی سطح افزایش 

  سازمان منابع مدیریت 

  ها پروژه هماهنگ و متمرکز مدیریت 

  سازمان استراتژیک اهداف با ها پروژه نمودن همراستا 

  ... 
 سازمانی قابلیت به تعبیر نیز موارد این نهایت در البته که است سازمان یها پروژه متوجه مستقیماً PMO دستاوردهای و مزایا برخی همچنین

 : از عبارتند جمله آن از. باشند نمی سازمان های شایستگی از مجزا چیزی نیز اثرات این و شود می

  پروژه مدیریت و اجرا های رویه استانداردسازی 

  ها نآ مانیتورینگ در تسهیل و پروژه کنونی وضعیت بهتر نمایش 

  انتظار مورد کیفیت و شده تعریف هزینه و زمان در پروژه اتمام 

  ریزی برنامه برای منظم روشی ایجاد 

  هزینه کاهش 

  ها پروژه تحویل سرعت افزایش 

  ... 
 ]5[ :اند شده گزارش ذیل بصورت پروژه مدیریت دفتر ارزشی الگوهای ،2212 سال در گرفته صورت تحقیقات در

 (31)ست خورده کاهش پروژه های شک% 

  (32)تحویل پروژه در بودجه تعریفی% 

  (21)بهبود در بهره وری% 

  562222صرفه جویی هزینه های در هر پروژه$US 

  (10)پروژه هایی که زودتر از زمان تعیین شده تحویل شده اند% 

  (12( )درصد نسبت به هزینه کل پروژه)صرفه جویی هزینه ها در هر پروژه% 

  (13)منابع افزایش در ظرفیت% 

 بده  بدال   پروژه مدیریت دفاتر مورد در رقم این و دانسته زیاد بسیار را PMO افزوده ارزش دهندگان پاسخ از% 83 تحقیق، این نتایج اساس بر

 .است آمده دست به سختی به اعتماد این که است این توجه قابل نکته البته. رسد می% 03
 ایدن  لدذا . دارند نقش اهدافشان تحقق و ها پروژه موفقیت در مهمی عامل عنوان به پروژه مدیریت دفاتر دهد، می نشان تحقیقات که همانطور

 .است محور پروژه های سازمان در پروژه مدیریت دفاتر استقرار لزوم جهت مناسبی توجیه نتایج
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 متدولوژی تحقیق.2
 

در ایدن تحقیدق   . نکار عمومی حوزه نفت و گاز انجام مدی گدردد  به عنوان یک پیما مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیرتحقیق حاضر در شرکت 
پرداخته می شدود تدا آشدنایی بدا ایدن      آن بررسی و مطالعه ادبیات تخصصی موضوع پیرامون مبانی و اصول دفتر مدیریت پروژه و معرفی به ابتدا 

 .موضوع مقدمه ای برای ورود به بحث اصلی تحقیق باشد
 راستای هدف اصلی تحقیدق کده هماندا اسدتخراج چدالش هدا و       زه نظری و عملی بصورت مطالعه موردی درحو سپس مطالعات پردامنه ای در

در شرکت های پروژه محور به  PMOشد انجام می گردد تا نهایتاً راهکارهایی جهت پیاده سازی می با PMOپیاده سازی  عوامل مهم و مؤثر بر
 .دست آید

 .سی تحقیق در ادامه تشریح می گرددسایر مراحل و توضیحات مربوط به روش شنا
 

 تحقیق و مراحل چارچوب مفهومی. 2. 
آمده است، در این تحقیق ابتدا مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی وسدیعی   -مربوط به چارچوب مفهومی تحقیق- 4در شکل شماره همانطور که 

مددل   12همچنین بیش از . در سازمان های پروژه محور انجام می گیرد PMOدر منابع معتبر و مرتبط در رابطه با چالش ها و موانع پیاده سازی 
ی و مختلف پیاده سازی این دفتر همراه با دروس آموخته شده آن بررسی می شود تا نیازمندی ها، ویژگی ها و بسترهای موردنیاز برای پیاده سداز 

جهت پیاده سازی دفتر مددیریت پدروژه در    نیازها و عوامل مهم چالشها،خروجی نهایی این مرحله لیست جامعی از  .شناسایی شود PMOاجرای 
تکمیل و معتبر و نهایی می گدردد تدا    این لیست در گام بعد با استفاده از نظرات خبرگان دانشگاهی و خبرگان سازمانی. سازمان پروژه محور است

ایدن  . انی در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر تشکیل دهدبرای انجام مطالعات مید را پرسشنامه های به دست آمده از آن ها ابزار تحقیق
ر حدوزه دانشدگاه و   این خبرگان متشکل از افراد صاحبنظر د .پرسشنامه ها در قالب جلسات خبرگی و به روش طوفان فکری تهیه و روا شده است

 .سال سابقه کار حرفه ای در مدیریت پروژه دارند 2می باشند و بیش از  2که غالباً دارای مدرک حرفه ای مدیریت پروژه سازمان هستند
و دیگدری بدرای بررسدی اهدم      PMOدو پرسشنامه تهیه شده یکی جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت مورد مطالعه در پیداده سدازی   

 . مربوط به ابزار تحقیق تشریح خواهد شد 2.3اولویت های آن در این مسیر استفاده می شود که در بخش 
و لیسدت   PMOبعد نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی که شامل چالش ها و نقاط قوت شرکت مهندسی سپانیر در پیداده سدازی   در گام 

است تحلیل و بعضاً قیاس می شود تا راهکارهای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه  در این شرکت PMOپیاده سازی  مسیر عوامل مهم و مؤثر در
ه در شکل زیر نیز مشخص است، محققین این راهکارها را در دو حوزه روش و مدیریت پیاده سازی دسته بندی کرده اند همانطور ک. احصاء گردد

اره که آنچه در حوزه روش به عنوان راهکار ارائه می گردد غالباً مواردی هستند که مراحل و تکنیک های پیاده سازی دفتر مدیریت پدروژه را اشد  
را  PMOمدیریت قرار می گیرد مواردی از جنس نرم، خبرگی و تجربه هستند که هنرها و ظرافت هدای پیداده سدازی     اما آنچه در حوزه می کند

بیان می کند به عبارتی حوزه اول مربوط به دانش صریح و حوزه دوم مربوط به دانش ضمنی پیاده سازی ایدن دفتدر اسدت بسدیار نیدز گرانبهدا و       
  .اول مستقیماً در بسیاری از منابع اشاره نمی گرددارزشمند است و بر خالف مطالب حوزه 

 

 

 

 

                                                             
   Project Management Professional 
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 نتایج و یافته ها. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مفهومی و مراحل تحقیق. 2شکل شماره 

 PMO محدوده بررسی چالش های

P                        D                           C                        A زمان 

  PMO فاز عملیاتی شدن

 PMO فاز طراحی و پیاده سازی

در فاز طراحدی و   PMOچالش های 

اجرا اگرچده در فلسدفه موضدوع مدی     

 بصورت واقعدی توانند مجزا باشند اما 

 .منفددک نخواهنددد بددود  و در عمددل 

بعبارتی آنچه در اجدرا رخ مدی دهدد،    

می تواند در فاز طراحی برنامه ریدزی  

د تدا در پیداده سدازی از بدروز آن     شو

 .جلوگیری گردد

 

 لیست چالش ها و موانع

 

 بررسی چالش ها و موانع

 

 

 مدل ها، درس آموخته ها

 

نیازمندی های  ی مهم وجنبه ها

 PMOفرایند پیاده سازی 

 ادبیات تخصصی موضوع 

 نظرات خبرگان

 : مطالعه موردی
 طراحی پرسشنامه ای جهت بررسی                          

 چالش ها و نقاط قوت شرکت سپانیر 

 PMO در مسیر پیاده سازی

 

                          طراحی پرسشنامه ای جهدت بررسدی  

 در پیداده سدازی   مدؤثر عوامل مهم و 

PMO در شرکت سپانیر 

 

 در مسیر پیاده سازی

 
 : نتایج پیمایش

 PMOلیست چالش ها و نقاط قوت شرکت مهندسی سپانیر در خالل پیاده سازی  -

پیاده سازی  شرکت مهندسی سپانیر در مسیر  مهم و نیازمندی هایمؤثر  کلیدی احصاءعوامل -

PMO 

 

 احصاء

 PMOراهکارهای پیاده سازی 

زه مدیریت و حو. 2

 سیستم پیاده سازی

 

حوزه تکنیک و روش . 1

 پیاده سازی
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 ابزار تحقیق. 2.2

هر دو پرسشنامه بر اساس شواهد به دست آمدده از مطالعدات   . ده می شوداستفا برای دستیابی به اهداف تحقیق پرسشنامه 2در این تحقیق از 
و در جلسات طوفان فکری توسعه یافتده و تکمیدل و    شده که در ادامه با استفاده از نظرات خبرگان تهیهگسترده ادبیات موضوع در حوزه مربوطه 

 .معتبر شده است
یا به نوعی دیگر چالش های اسدتقرار   PMOدر راستای پیاده سازی  د مطالعهمربوط به بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت مور پرسشنامه اول
طراحی شده و سؤاالت آن به گونه ای است که چالش بودن یا  تحقیق 4ر در بخش این پرسشنامه بر اساس عوامل مذکو .است آن در این شرکت

می کند و عالوه بر آن وضعیت آن را نیدز از لحداک کیفدی بدا     در شرکت مهندسی سپانیر بررسی  PMOنبودن یک مورد را در خالل پیاده سازی 
 .گزینه ای لیکرت می سنجد با به عبارتی حاد بودن و شدت آن را نیز در حال حاضر و بر اساس وضع موجود بررسی می کند 5استفاده از طیف 

در شدرکت مدورد    و اولویت روژه را از حیث اهمیتپیاده سازی دفتر مدیریت پ مهم در و نیازمندی های مؤثرتحقیق جنبه های پرسشنامه دوم 
تا بر اساس نتایج آن، آنچه را که می توان در قالب راهکار جهت پدرداختن   بررسی می کنداین تحقیق  5بر اساس مطالب مندرج در بخش مطالعه 

 .رت میزان اهمیت آن را نیز می سنجدگزینه ای لیک 5با استفاده از طیف  نامهاین پرسش .ارائه نمودو توجه به این موارد رهنمون شد 

 :طیف بکارگرفته شده در پرسشنامه ها بصورت زیر است

 

 :تکمیل پرسشنامه ها 
نتدایج پدس از   و  در اختیار مدیران و کارشناسان خبره و مطلع شرکت مهندسی سپانیر قرار می گیرد جهت تکمیل نسخه 16پرسشنامه اول در 

 .جمع آوری نظرات افراد تحلیل می گردد
قرار می گیرد تا در جلسات مربوطه با استفاده از خرد جمعی و در قالب طوفان فکدری  دوم در یک نسخه در اختیار افراد ذی صالح پرسشنامه  

سشنامه ها اغلب مدیران و بعضاً کارشناسدان  حسب ماهیت پر. منعکس شود پس از اجماع خبرگان و قضاوت کارشناسی، نظرات بصورت اتفاق آراء
 .شرکت مزبور در قسمت مربوطه در تکمیل آن ها نقش داشته اند

 .می باشد 1380 پاییزنکته حائز اهمیت آن است که نتایج و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها مربوط به بازه زمانی 
 
 

 چالش های پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه. 2

 
وی دفتر مدیریت پروژه از این حیث دارای اهمیت است که با آگاهی از آن ها و با درنظدر گدرفتن راهکارهدای مناسدب در     چالش های پیش ر

 2در  از این رو در ادامه به این چالش ها . موفق دفتر مدیریت پروژه بوجود آورد و اجرای مقابل آنها، می توان بستر مناسب تری برای پیاده سازی
 :پرداخته می شود PMOاجرای  حوزه پیاده سازی و

شرکت بمنظور سنجش وضعیت دفتر مدیریت پروژه در سال  201و با مطالعه  PM Solutionsدر بخشی از پرسشنامه تحقیقی که توسط . 1

 پایان ]5[: به انجام رسید به بررسی بزرگترین چالش های پیش روی دفتر مدیریت پروژه می پردازد که نتیجه آن بصورت زیر می باشد  2212
   15مدیریت منابع% 
   14حصول اطمینان از استفاده سازگار و پایدار از فرآیندهای تعریف شده% 
  12قابلیت کاربرد دفتر مدیریت پروژه برای همه پروژه ها% 
  12نشان دادن ارزش افزوده دفتر مدیریت پروژه% 
  6بودجه بندی مناسب% 

1 2 3 4 5 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
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  6تعریف نقش دفتر مدیریت پروژه بطور رسمی% 
 6ریافت اطالعات معتبر و صحیح از مدیران پروژه د% 
  4پذیرش مدیران وظیفه ای% 
  3پذیرش مدیران پروژه% 
  2پذیرش مدیران ارشد% 

 :این تحقیق بزرگترین چالش مدیریت منابع را نیز مورد سؤال قرار می دهد
  14مسائل و مشکالت تداخل منابع% 
  13اختیارات متعارض% 
  11پروژه مهارت های ناکافی مدیریت% 
  12ناکافی بودن مدیران پروژه% 
  8پیش بینی ناقص منابع% 
  6متعادل نبودن عرضه و تقاضا برای مهارت های کلیدی% 
  4روشن نبودن تعریف نقش ها% 
  4ناکافی بودن اطالعات در مورد منابع در دسترس% 
   3نبود یک مسیر حرفه ای مدیریت پروژه% 
  3ناکافی بودن مهارت های نرم% 
 2اطات میان اعضای تیم پروژه ارتب% 
  2اشتباه بودن مسیر توسعه و آموزش یا نبود آن% 
  1ناکافی بودن مهارت های کسب و کار% 
 1که منجر به نیروی انسانی آزاد می شود  یعدم ردیابی زمان% 
  1ناکافی بودن مهارت های کسب و کار% 
  2اطالعات ناکافی در مورد مجموعه های مهارتی منابع ممکن% 
 2ایرموارد س% 

 
در پرسشنامه تحقیق دیگری، به بررسی بزرگترین چالش های در مقابل پیاده سازی واحدی مشابه با دفتر مدیریت پروژه در سدازمان هدای   . 2

  ]1[: است  2اهمیت بیشتر مطابق جدول شماره  پرسش شونده می پردازد که ترتیب عوامل چالش زا بر حسب درجه
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 الش های پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه برخی از چ. 2جدول شماره

 عامل چالش زا رتبه از لحاظ درجه اهمیت

 فرهنگ سازمانی 1

 فقدان نیروی انسانی حرفه ای در مدیریت پروژه 2

 ترس ار زیاد شدن الیه های بروکراسی در سازمان 3

 بار کاری غیر منطقی 4

 یریت پروژه پس از پیاده سازیعدم  اطمینان از حاصل شدن مزایای دلخواه دفتر مد 5

 عدم حمایت مدیران وظیفه ای 6

 کمبود اختیارات دفتر مدیریت پروژه برای تحقق اهداف 2

 فقدان حمایت از سوی مدیریت ارشد 8

 تعارض بر سر اختیارات مدیریت پروژه 0

 احساس مدیران پروژه مبنی بر اینکه استقالل و خالقیت شان کاهش می یابد 12

 رس از باال رفتن هزینه های باالسریت 11

 

فقدان نیروی انسانی حرفده  "و  "فرهنگ سازمانی"تحقیق، بزرگترین چالش ها در مقابل پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه این با توجه به نتایج 
ر سدازمانی نگریسدته شدود، بدا درنظدر      لذا اگر پروژه پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه با نگرش یک تغیی. شناخته شده است "ای در مدیریت پروژه

و گرفتن راهکارهایی در مدل پیاده سازی از جمله  بستر سازی برای ایجاد تغییر در سازمان بوسیله تشریح لزوم تغییر، برگدزاری جلسدات فدردی    
مختلف از جملده آمدوزش هدای     گروهی پیرامون تغییر، تحلیل ذینفعان تغییر، گسترش فرهنگ مدیریت پروژه در تمام الیه های سازمان از طرق

از همدین رو، ایدن موضدوع نکتده     . می توان تا حدود زیادی بر این مشکالت فایق آمدد ... مختلف، برگزاری دوره های حرفه ای مدیریت پروژه و 
 .در بخش بعد مورد توجه قرار دهند PMOدر قالب نکات مهم در پیاده سازی سعی خواهد نمود  ینمهمی است که محقق

 

 

 در پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه مؤثر کلیدیوامل ع. 5

 
آنچه در مدل های مختلف پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه نهفته و آشکار است و یا در قالب درس آموخته ها گزارش شده است، بهترین منبع 

 .را از آن استخراج نمود PMOاست تا نکات قابل توجه در پیاد ه سازی 
 پیداده  در کلیددی  و نیازمندی هدای عوامل مؤثر  برخی ذیل، مراحل نمودن طی ضمناستفاده از منابع معتبر و متعدد و  با از همین رو محققین

 .باشدد  پدروژه  مددیریت  دفتدر  سدازی  مسدیر پیداده   در راهنمدایی  تدا  اندد  نمدوده  اسدتخراج  ،5 شدماره  شکل مطابق را پروژه مدیریت دفتر سازی

 ]15و14و13و12و11و 12و0و8و2و5و4و1[

 از و مصداحبه  انجدام  همچنین و فکری طوفان جلسات برگزاری) سپانیر گاز و نفت نیروی مهندسی شرکت الزامات و شرایط ررسیب .1
  (مشاهده طریق

 هریک جوانب دقیق بررسی و PMO سازی پیاده مختلف های مدل بررسی .2

 زمینه این در موجود برتر راهکارهای و پروژه مدیریت دفتر سازی پیاده های نیازمندی بررسی .3

 آن رفت برون راهکارهای و پروژه مدیریت دفتر سازی پیاده روی پیش های چالش بررسی .4

  خود تحلیلی و ادراکی قوه بکارگیری .5
و به روش طوفدان فکدری    کلیدی  ذینفعان نظرات اساس بر مطالعه، مورد شرکت در متعدد جلسات در طرح از پس شده تهیه موارد نهایت در

 :و بصورت زیر ارائه می گردد شده تکمیل و معتبر
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 عوامل کلیدی مؤثر در پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه. 5شکل شماره 

 

 

 

شرایط حاکمیتی و 

 استراتژی های سازمان

وضعیت و بلوغ 

 جاری سازمان

شکاف بین وضع 

 موجود و ایده آل

الزامات و اولویت 

 های سازمانی

تغییر و 

 گذار

سوابق و منابع 

 سازمانی

ذینفعان 

 سازمانی

پشتیبانی و 

متابعت 

 سازمانی

فرهنگ 

سازی، 

، بسترسازی

 آموزشی

الگوبرداری در 

عین منحصر 

 PMO بودن

میزان تعلق به 

وضع موجود 

سازمان و سطح 

وابستگی و 

 تغییر از آن

یکپارچگی در 

 اقدامات

سطح تجمیع و 

اقدامات  تجزیه

 در سازمان

ارتباطات و 

تعامالت، وجوه 

 مشترک کاری

یادگیری 

 سازمانی

 تفکر سازمانی

 
استراتژی پیاده 

 سازی

ه مرحله توسع

ای و فازبندی 

 شده

بررسی چالش 

ها و ریسک 

 ها

ارزیابی پیاده 

سازی و 

 نظارت بر آن

توجیه پیاده 

 سازی

نقشه راه، 

 بازنگری آن

و نگاه  پویایی

توسعه ای و 

 ارتقاء

ضمانت های 

 اجرای برنامه ها

 ارزش افزوده 

بودجه و استطاعت 

 سازمان

جایگاه سازمانی،اختیارات،  

 PMOقش ن نوع و

کارکردها و 

 PMOمحدوده 

کارکنان 

PMO 

کسب و کار 

 ، پروژه هاسازمان

 

و عوامل کلیدی مؤثر، جنبه ها 

پیاده سازی در  مهم نیازمندی های

PMO 

 

خرد جمعی و 

 کارگروهی
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پیاده سازی و اجرای دفتر مدیریت  نشان داده شده است، مواردی است که درنظر گرفتن و پرداختن به آن ها در مسیر 5آنچه در شکل شماره 
 .پروژه حائز اهمیت بوده و احتمال موفقیت را افزایش می دهد

مدیریتی حوزه ای است از جنس مواردی که بصورت هنرهدا و ظرافدت   . بُعد مسائل مدیریتی و تکنیکی می گنجند 2این عوامل بطور کلی در 
اما تکنیکی حوزه مسدائلی اسدت   . دانش ضمنی افراد است و از جنس خبرگی و تجربه استهای پیاده سازی سیستم ها جلوه می کند و غالباً جزء 

 .پیاده سازی و اجرا دارد هایگام  که داللت بر روش ها، مراحل و
لدذا ماتریسدی   . و مسائل بیرونی آن یعنی گستره سازمان نیز قابل دسته بنددی اسدت   PMOهمچنین این عوامل در قالب مسائل داخلی واحد 

 :ه به نمونه زیر را می توان تشکیل دادشبی

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به ابعاد آن PMOماتریس تخصیص عوامل کلیدی و مؤثر بر پیاده سازی . 6شکل شماره 

ف برخی موارد همچون مدیریت ذینفعان دفتر مدیریت پروژه و مدیریت وجوه مشترک و تعامالت این دفتر ماهیتی دارند کده در ندواحی مختلد   
 .ماتریس فوق قرارگرفته و مصداق دارند

آنچه در این قسمت تشریح شد مبنای طراحی پرسشنامه ای است تا اهم این موارد در شرکت مهندسی سپانیر همراه با درجه اهمیت آن مورد 
پرداختن به ایدن مدوارد و    نوان راهکارهایتوجه به نتایج حاصله از آن یقیناً مواردی را اشاره می کند که می توان از آن ها به ع. بررسی قرار گیرد

 .ام بردن PMOپیاده سازی موفق راهکارهای  نتیجتاً

 
 

 و تحلیل آن نتایج پرسشنامه ها. 6

 تحقیق رسشنامه اولپ. 6. 

 هدای  نقاط ضعف و قوت و چدالش  این تحقیق توسعه یافته و به بررسی 5و4موارد مشروح در بخش  بر اساسنتایج پرسشنامه اول تحقیق که 
 .است 3می پردازد، به شرح جدول شماره شرکت مهندسی سپانیر 
 :بر اساس این جدول

از افراد نمونه، آن ها را چالش دانسته اند خانه مربوطه در جدول فوق زرد رنگ است و در مدورد سدایر    "بیش از نیمی"در مورد عواملی که . 1

از افراد نمونه آن ها را به عنوان یک چالش در مسدیر پیداده سدازی     "درصد 52یش ازب"به عبارت دیگر تعداد عواملی که . عوامل سبز رنگ است

یریتیمد  تکنیکی 

 بیرونی

 درونی

 

 توسعه مرحله ای 

 بازنگری نقشه راه  

  کارکنانPMO  

  ... 

 

 

 

  ساختار و سازمانPMO 

 ارزیابی و نظارت بر پیاده سازی 

  رویکرد حداقلی 

  ... 

 

 جریان حاکمیتی سازمان 

 یادگیری سازمانی 

 تغییر و گذار در سازمان 

  ... 

 

  توجیه پیاده سازیPMO 

  یکپارچگی اقدامات 

  آموزش و توانمندسازی 

  ... 
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است که  با رندگ زرد مشدخص شدده اندد و     ( درصد از عوامل 33/23)مورد  11دفتر مدیریت پروژه در شرکت مهندسی سپانیر انتخاب کرده اند، 

 122بده   "می دانند"هر چه درصد این عوامل در ستوان . جدول مشخص انداند که با رنگ سبز در ( درصد از عوامل 62/26)مورد  4سایر عوامل 

 .بیشتر است PMOنزدیک تر باشد، اهمیت پرداختن به آن عامل به عنوان یک چالش در مسیر پیاده سازی 
 :زیر استاما در بخش دوم پرسشنامه که وضعیت حال حاضر هر عامل در شرکت مهندسی سپانیر سؤال شده است، نتایج به شرح . 2

هستند که با رنگ بنفش در جدول آمده  "(3عدد )متوسط "مورد از آن ها دارای میانگین وضعیت بیشتر از حد  4درصد از عوامل یعنی  62/26
دارند که بدا رندگ ندارنجی مشدخص      "(3عدد )متوسط "میانگین وضعیتی کمتر از حد ( مورد 11درصد از عوامل یعنی  33/23)اند، و سایر آن ها 

مورد از آن عوامل لیست شده در وضعیت مناسبی قرار ندارند و وضعیت آنها از حد متوسط هم بدتر و به سمت ضعیف  12به عبارت دیگر . شده اند
نیمی از پاسخ دهندگان آن ها را چالش های شرکت مهندسی سپانیر در مسدیر پیداده    عاملی هستند که بیش از 12طبیعتاً این عوامل همان . است

 .سازی دانسته اند
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 در شرکت مهندسی سپانیر و تعیین وضعیت آن ها PMOده سازی بررسی چالش های پیا: نتایج پرسشنامه  اول تحقیق خالصه. 2جدول شماره 

ف
دی
 ر

 عوامل

تعداد افرادی که آن عامل 

...را چالش   

فراوانی تعداد پاسخ ها در مورد وضعیت 

 کنونی هر عامل

درصد افرادی که آن عامل 

...را چالش   

میانگین 

 وضعیت

انحراف از 

رمعیا  
 نمی دانند می دانند

ف
عی
ض
ی 
خیل

 (
کم
ی 
خیل

)
 

ف 
عی
ض

(
(کم

 

ط
س
تو
 م

ب 
خو

(
اد
زی

)
 

ب
خو
ی 
خیل

 (
اد
زی
ی 
خیل

)
 

 نمی دانند می دانند

1 2 2 2 5 

 24/2 04/2 25/43 25/56 2 3 12 2 1 2 0 مدیران میانی و عملیاتی میزان حمایت مدیریت ارشد و 1

 60/2 82/2 25/18 25/81 2 3 8 5 2 3 13 روژهنیروی انسانی حرفه ای در مدیریت پ 2

 55/2 26/2 5/12 5/82 2 2 3 11 2 2 14 میزان آشنایی کارمندان و مدیران با دفتر مدیریت پروژه 3

 82/2 25/2 25/18 25/81 2 1 5 2 3 3 13 فرهنگ سازمانی 4

 8/2 81/2 5/32 5/62 2 4 5 2 2 6 12 پس از اجرا PMOسطح اطمینان ذینفعان از حصول ارزش افزوده  5

 28/2 32/2 5/12 5/82 2 1 6 2 2 2 14 در سپانیر PMOمیزان تبعیت از یک مدل مناسب در پیاده سازی  6

2 
میزان بهره مندی از سیستم ها و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم 

 PMOافزاری مورد نیاز برای پیاده سازی 
0 2 2 5 2 4 2 25/56 25/43 04/2 25/2 

 PMO 2 14 2 1 3 8 4 5/12 5/82 04/3 82/2میزان اعتبارات و بودجه جهت تخصیص بمنظور استقرار  8

 PMO 0 2 3 5 3 4 1 25/56 25/43 60/2 2/1سطح بلوغ و آمادگی و توان اجرایی سپانیر برای پیاده سازی  0

12 
بنی بر در شرکت سپانیر از نقش های این دفتر م PMOچگونگی تصور ذینفعان 

 یک واحد مداخله گر و ایجاد کننده تعارض در اختیارات مدیریت پروژه
2 0 1 2 8 5 2 25/43 25/56 26/3 82/2 

11 
در شرکت سپانیر مبنی بر افزایش هزینه ها و  PMOچگونگی تصور ذینفعان 

 بارکاری غیر موثر آن پس از پیاده سازی
5 11 1 1 8 6 2 25/31 25/68 10/3 82/2 

12 
در شرکت سپانیر مبنی بر افزایش الیه های  PMOنگی تصور ذینفعان چگو

 بروکراسی پس از پیاده سازی آن
2 0 2 4 6 6 2 25/43 25/56 13/3 28/2 

 1/1 04/2 25/43 25/56 2 2 2 3 2 2 0 در برابر نیازهای سپانیر PMOسطح اعتقاد به پاسخگویی و کارایی  13

14 
با این دفتر و چگونگی تعریف زمینه  PMOبا  سطح مشارکت ذینفعان و مواجهان

 های همکاری با ایشان و استفاده از منابع درون سازمانی
14 2 12 3 3 2 2 5/82 5/12 56/1 56/2 

 23/2 25/2 25/43 25/56 2 3 6 2 2 2 0 شفافیت ارتباطات، مرزها و وظایف سازمانی رده ها 15

ضعف و چالش  لذا طبیعتاً با برنامه ریزی صورت گرفته در شرکت مهندسی سپانیر جهت ارتقاء وضعیت این عوامل، در زمان ارائه مقاله این موارد از حالت. است 98اطالعات مندرج در جدول مربوط به پاییز 

 .خارج و چه بسا جزء نقاط قوت شرکت مزبور می باشند
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 تحقیق پرسشنامه دوم. 2.6 
 وعوامدل مدؤثر   اهمیدت  ین تحقیدق توسدعه یافتده و بده بررسدی میدزان       ا 5 نتایج پرسشنامه دوم تحقیق که بر اساس موارد مشروح در بخش

 :است به شرح زیرمی پردازد، شرکت مهندسی سپانیر در  PMOنیازمندی های پیاده سازی 

 در شرکت مهندسی سپانیر PMOمیزان اهمیت عوامل مؤثر بر پیاده سازی . 2جدول شماره 

 

جرای دفتر مدیریت پروژه به عنوان راهکارهای برون رفت از چالش هدا و  پرسشنامه، آنچه در پیاده سازی و ا دوحال اینکه با تحلیل نتایج این 
 .پرداختن به زوایای مهم در پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه است، بیان می گردد

 

 

 

 

 

ف
دی
ر

 

 

 PMOعوامل مؤثر و مهم بر پیاده سازی 
 

 درجۀ اهمیت

  (ارتباطات و تعامالت، مشارکت و همکاری)  PMOذینفعان سازمانی  1
 
 
 
 

: ضریب اهمیت 

 خیلی زیاد

 وجوه مشترک کاری 2

 پشتیبانی و پذیرش سازمانی 3

 استراتژی پیاده سازی 4

 ضمانت های اجرایی 5

 پیاده سازی مرحله ای  6

 اثبات ارزش افزوده 2

 یکپارچگی در اقدامات 8

 یادگیری سازمانی 0

 کارگروهی 12

 PMOنیازسنجی و توجیه پیاده سازی  11

 با توجه به اولویت های سازمانی PMOکارکردها و محدوده کاری  12

  مدیریت تغیییر و گذار در سازمان 13
 
 
 
 

: ضریب اهمیت 

 ادزی

 بررسی چالش ها و ریسک های پیاده سازی 14

 تفکر سازمانی/ آموزش، فرهنگ سازی 15

 PMOنوع، جایگاه و اختیارات  16

 بازنگری در آن/ نقشه راه و تبعیت از مدل مناسب 12

 بلوغ سازمانی در حوزه های مختلف 18

 ارزیابی پیاده سازی و نظارت بر آن 10

 (ارتباطات، پیچیدگی و تعدد الیه ها)موجود ساختار سازمانی  22

 PMOشایستگی کارکنان / وجود نفرات حرفه ای در مدیریت پروژه در سازمان 21
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 راهکارهاتوصیه ها و . 7
 

چالش هدا و همچندین زوایدای مهدم و     در این بخش با استفاده از مطالب مشروح در بخش های قبل و بویژه نتایج پرسشنامه ها که داللت بر 
اگرچه این موارد بر اساس شواهد شرکت . دارد، راهکارها و توصیه هایی ارائه می گردد PMOمورد توجه شرکت مهندسی سپانیر در پیاده سازی 

 .قرار گیردرد توجه موشرکت های پروژه محور در غالب می تواند در پیاده سازی و اجرای دفتر مدیریت پروژه  مهندسی سپانیر است اما
 

 برخی راهکارهای مرتبط با نتایج پرسشنامه اول .7. 
یعنی مواردی . مشاهده می شود، نتایج بدست آمده از سؤاالت پرسشنامه در مورد هر عامل در تریید یکدیگراند 3همانطور که در جدول شماره 

پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه تریید نموده اندد، دارای میدانگین وضدعیت    که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان آن ها را به عنوان چالشی در مسیر 
هستند و عوامل که بیش از نیمی از پاسخ دهندگان آن ها را به عنوان چالشدی در مسدیر پیداده سدازی دفتدر      ( 3عدد )کنونی کمتر از حد متوسط 

 .می باشند( 3عدد )توسط مدیریت پروژه نپذیرفته اند، دارای میانگین وضعیت کنونی بیشتر از حد م
سدت،  بنابراین، با توجه به اینکه روند پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه، نیازمند برخورداری سازمان از حد قابل قبولی از وضعیت در هر عامدل ا  

دارند، در قالب پروژه های  "متوسط"بنابراین پیشنهاد می شود که شرکت مهندسی سپانیر با برنامه ریزی در عواملی که میانگین وضعیتی کمتر از 
در ضدمن  . هدف گذاری کند تا چالشی بودن آن عامل نیز مرتفع شدود  "خوب و خیلی خوب"بهبود، درجهت ارتقاء و بهبود وضعیت آنها به سمت 

اماتی کده در جهدت   در همین راستا برخی اقد. مواردی که خانه آن ها در جدول بنفش رنگ است نیز در اولویت بعدی این موضوع قرار می گیرند
 :بهبود وضعیت عوامل جدول و خروج آن ها از حالت چالش کمک می کند پیشنهاد می شود 

   می توان از برنامه های بهبود به برگزاری جلسدات تدوجیهی، جلسدات معرفدی و سدمینار       3در جدول  1،3،5،13در مورد عوامل ردیف
دیریت پروژه و انطباق آن با کارکردها و مزایای این دفتدر، جلسدات پرسدش و    آشنایی با دفتر مدیریت پروژه، بررسی نیازسنجی دفتر م

یعندی   4اقدام در راسدتای پیشدنهادات فدوق، عامدل ردیدف      . اشاره نمود... ، توجیه و همراه سازی ذینفعان و PMOپاسخ با محوریت 
 .فرهنگ سازمانی را نیز بهبود خواهد بخشید

 را بکاهد 0و  5اهکار دیگری است که می تواند از بعد چالش گونه موارد مندرج در ردیف همچنین جذب حداکثری مشارکت ذینفعان ر. 

   که به کمبود نیروی انسانی حرفه ای در مدیریت پروژه اشاره می کند می  توان برگزاری دوره هدای آموزشدی    2در مورد عامل ردیف
را موثر دانست و راهکار کوتداه مددت    PMPشرکت در دوره های در اصول مقدماتی و پیشرفته مدیریت پروژه و آماده سازی مقدمات 

 .نیز جذب افراد حرفه ای در مدیریت پروژه است

   که به عدم وجود یک مدل مناسب برای پیاده سازی  6در جهت بهبود عامل ردیفPMO    و عدم پیروی از آن در شدرکت مهندسدی
 .ی پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در این شرکت اشاره نمودسپانیر اشاره دارد، می توان به توسعه یک مدل مناسب برا

   که به ناکافی بودن میزان بهره مندی از سیستم ها و زیرساخت ها و امکانات سدخت افدزاری و    2در مورد ارتقاء وضعیت عامل ردیف
برقراری زیرساخت های مدیریت دانش  اشاره دارد، راهکارهای بلند مدتی وجود دارد که PMOنرم افزاری مورد نیاز برای پیاده سازی 

بنابراین بهتر است به جای توقف و ترخیر در پیاده سدازی  . از آن جمله اند... و جمع آوری اطالعات، سیستم اطالعات مدیریت پروژه و 
 .دفتر مدیریت پروژه تا فراهم آمدن آنها، سرعت فراهم کردن بسترهای آن ها را بیشتر نمود

   بلوغ، آمادگی و توان اجرایی ناکافی شرکت مهندسی سپانیر را برای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه بیان می  که سطح 0عامل ردیف
بنابراین اجرای اقدامات پیشنهادی گامی است در راستای افزایش تدوان و آمدادگی   . کند، بی ارتباط به ضعف سایر عوامل پیشین نیست

 .اده سازی فرایندهای افزایش بلوغ مدیریت پروژه نیز گام مهمی استو همچنین پی PMOاین شرکت برای پیاده سازی 

   برخی از راهکارهای ارائه شده فوق می توانند در مرحله تبیین برنامه و استراتژی پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در مدل پیاده سدازی
 .به عنوان راهکارهایی برای برون رفت از چالش و وضعیت فعلی بکار روند
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 یعنی مشارکت و نقش ذینفعان در پیداده سدازی برنامده هدای مددیریت       14، عامل ردیف 2212س مطالعات انجام شده در سال بر اسا

ماهیدت  . [5]، یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تغییر دفاتر مدیریت پروژه و سطح مقبولیت آن ها در سازمان هاسدت  PMOپروژه در 
یی پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه و به عنوان یکدی از اصدول مهدم در مددیریت پیداده      آنچه بیان شده است در قالب روش های اجرا

بنابراین، پیشنهاد می شود شرکت مهندسی سپانیر استراتژی و روش اجرایدی خدود را در مرحلده تعیدین     . سازی این دفتر معنا می شود
 .ده از توان و مشارکت ذینفعان مختلفش پایه ریزی نمایدبرنامه و استراتژی اجرایی، با توجه به منابع درون سازمانی و با استفا

  بر عدم تبیین شایسته ارتباطات و وظایف سازمانی اشاره دارد که در صورتی که اصالح نگردد منبعی برای بدروز اندواع    15عامل ردیف
 .تعارضات و تداخالت کاری و عدم پاسخگویی ها خواهد بود

 

 پرسشنامه دومی برگرفته از نتایج راهکارهای. 2.7
برخی مواردی کده پدرداختن بده آن هدا در قالدب       ،4پرسشنامه دوم تحقیق در جدول شماره نتایج  بر اساسبا بررسی اهمیت های اعالم شده 

 :می گردد به شرح زیر است PMOراهکار یا توصیه باعث توجه به عوامل کلیدی و مؤثر بر پیاده سازی 

 PMOخذ تعهد مدیریت ارشد و جلب پشتیبانی وی در جهت پیاده سازی اهمسو سازی جریان حاکمیتی سازمان و  .1

و هم رویکردهای مناسبی برای مددیریت پیداده    مناسب که هم گام های مناسبی را برای پیاده سازی ارائه کندمدل یک تبعیت از  .2
 .سازی ارائه نماید

 توجه خاص به بسترسازی های مورد نیاز قبل و حین اجرا .3

 تره سازمان جهت پذیرش تغییر و گذار از وضعیت فعلی فرهنگ سازی در گس .4

رویکرد کار تیمی و استفاده حداکثری از کاربران و مشتریان برنامه ) توجه ویژه به ذینفعان و ایجاد زمینه مشارکت و همکاری آن ها .5
 و توجه به وجوه مشترک کاری (و خدمات ها

 در گستره سازمان PMOان با ایجاد ساختارها و ارتباطات شبکه ای گسترده با مواجه .6

 برهم نزدن یکباره موجودیت ساختار سازمان و تعیین سطح تعلق و عدم تعلق به آن .2

ایدن مطالعدات ورودی مراحدل    . تبیین و شفاف نمودن نیاز و ضرورت پرداختن به کارکردهای دفتر مدیریت پروژه در سطح سازمانی .8
 .خواهند بود PMOتعیین کارکردهای 

 سلسله مراتبی برنامه های عملیاتی اجرای تدریجی و .0

 ارزیابی و نظارت بر روند اجرا و بازنگری احتمالی نقشه راه بر حسب اقتضائات زمانی .12

 .پرداختن به برنامه هایی که در اولویت های سازمان قرار دارند و ارزش قابل توجهی را برای آن به ارمغان می آورند .11

و ارزش آفرین و آگاهی و مطلع نمودن سازمان از اقدداماتی کده بدروز ارزش و اثدر آن هدا      شروع کار با اجرای برنامه های زودبازده  .12
 .مرهون گذشت زمان است

 PMOبه کارگیری افراد حرفه ای در مدیریت پروژه به ویژه افراد متخصص در  جذب یا پرورش و  .13

 جذب و به کارگیری مشاور خبره فراخور نیاز ها در کنار تیم داخلی سازمانی .14

 .د ساختار و سازمان قوی و مناسب برای دفتر مدیریت پروژه که این دفتر را از اقتدار و اختیار الزم برخوردار نمایدایجا .15

 ، نظام پاداش و ارزیابی های شغلی و سازمانیتعیین و اعمال ضمانت های اجرایی مناسب .16

 و اطالع رسانی منظم آن  PMOتوجه به اندازه گیری ارزش و عملکرد  .12

 ست های تشویقی و انگیزشی در جهت تحقق اهدافاعمال سیا .18

 توجه به ارزیابی های دوره ای پیرامون اجرای برنامه های عملیاتی  .10

 همزمان و یا حتی قبل از پیاده سازی PMOمواجهان با کارکردهای  مدیران و برگزاری آموزش ها و دوره های تخصصی ویژه .22
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بدا درنظدر گدرفتن منحصدر      سازمان های پروژه محور و استفاده از تجارب آنها در PMOمطالعه و الگوبرداری از روند پیاده سازی  .21
 بردن دفتر مدیریت پروژه شرکت خود

 
 

 نتایج به دست آمده در شرکت مورد مطالعه؛ شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر کاربری. 9
 

غ آن، در قالب پیاده سازی نظام جامع مددیریت پروژه اقدام شرکت مهندسی سپانیر در پی گسترش دفتر مدیریت پروژه خود و ارتقاء سطح بلو
کداربرد نتدایج ایدن    . حال حاضر این شرکت در بازه تحقیق انجام داده اسدت  PMOتحقیق حاضر نتایج بخشی از اقداماتی است که . نموده است

، شامل مدواردی اسدت کده    می گرددانجام کت در این شر PMOتحقیق که در موضوع بررسی چالش ها و عوامل کلیدی و مؤثر بر پیاده سازی 
ارائه می نماید و بر اساس آن راهکارهایی برای عدم مواجهه و بدرون  ( 3 مطابق جدول شماره)لیستی از اهم چالش های پیش روی این شرکت را 

 در شرکت مهندسدی سدپانیر   PMOهمچنین با بررسی اهمیت عوامل کلیدی و مؤثر بر پیاده سازی (. 1.2بخش )رفت از آن ها توصیه می گردد 
 .در انتخاب و اتخاذ رویکرد، روش و گام های پیاده سازی دقیق تر عمل کردو ( 2.2)راهکارهایی توصیه نمود  می توان  ( 2.6)

 در پیداده سدازی بده عندوان     سپانیر در این مسیر به عنوان زندگ خطدر و عوامدل کلیددی     شرکت مهندسی یبه عبارتی چالش های پیش رو
و جوانبی مدنظر قرار گیرند تدا بیشدترین همسدویی بدین روش پیداده       شود پی ریزیسازمانی  شرایطایی خواهند بود تا این توسعه بر اساس راهنم

  .باشدبرقرار سازی و نیازهای سازمانی 
ی دفتر مدیریت پدروژه را  می توان چالش ها و عوامل کلیدی و مؤثر بر پیاده سازاین تحقیق تشریح شد،  5و  4بر اساس آنچه در بخش های 

وجده بده آن هدا    حائز اهمیت اسدت و ت  PMOبه عبارت دیگر آنچه در خالل پیاده سازی . مطابق با شکل زیر در دو دسته کلی دسته بندی نمود
 :، عبارتند ازدر پیاده سازی و عملیاتی شدن برنامه هایش افزایش می دهد احتمال موفقیت را

 PMO بل توجه در پیاده سازیابعاد مهم و قا. 7شکل شماره 

 

 و تحلیل آن ها ایده کاربردی بگیریم؟ ها چگونه از نتایج پرسشنامه. 9. 
شکل  بندی لذا با بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه ها و بعضاً مقایسه آن ها و یا حتی کنار هم گذاشتن برخی از آن ها، مواردی در قالب دسته

 .در شرکت مهندسی سپانیر لحاک می گردد PMOن نتیجه کاربردی تحقیق در موضوع پیاده سازی استخراج می گردد که به عنوا 2شماره 
 .بیان می گردد 8به عنوان مثال یکی از آن ها مطابق شکل شماره 

 

 چالش و عوامل کلیدی مؤثر بر دفتر مدیریت پروژه

 

 
 

 مدیریت پیاده سازی

 

 

 

 

 گام ها یا مراحل پیاده سازی
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 انیردر شرکت مهندسی سپ PMOمثالی از نحوه استفاده کاربردی از نتایج پرسشنامه ها در توسعه .  9شکل شماره 

 

 نظام جامع مدیریت پروژه در شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر. 2.9
شرکت مهندسی سپانیر در راستای همراستایی پروژه ها با اهداف سازمانی و مدیریت اثربخش آنها ضرورت استقرار نظام جامع مدیریت پدروژه  

همانطور کده پدیش تدر نیدز     . در قالب طرح توسعه دفتر مدیریت پروژه اجرا نمایدلذا،  این شرکت بر آن شده است تا این پروژه را . را دریافته است

بیان گردید، در این راستا مطالعات نظری و میدانی گسترده ای در این شرکت صورت گرفته که این مسیر با موفقیت طدی شدود و آنچده در ایدن     

 . تحقیق ارائه می گردد بخشی از این مطالعات است

 بدر اسداس نتدایج و یافتده هدا،      ج تحقیق که بخشی از آن تشریح گردید، می توان به توسعه کلیات روشی اشاره نمود تاتایدر موضوع کاربرد ن

ر پیداده  درج گردد تا به عوامل مؤثر و کلیددی کده د   یو نکات راهکارهای برون رفت از چالش های احصاء شده در شرکت سپانیر در آن لحاک شود

 نظام جامع مدیریت پدروژه در شدرکت  مراحل اجرای برنامه های  0شماره در ادامه و در شکل  .شرکت پرداخته شود سازی مطرح است نیز در این

 .مواردی جهت اغناء نتایج به دست آمده در آن لحاک گردیده است مهندسی سپانیر آمده است که بعضاً

 

 

 سازی پیاده مراحل

PMO 

 

مدیریت پیاده 

 PMOسازی 

بی عیدار  به منابع سازمان، بررسی و ارزیا ءپیشنیاز و الزمه اتکا: ارزیابی بلوغ سازمانی .  

 .و بلوغ آن هاست تا سطح اعتماد و کارسپاری به آنها معین گردد

همسوسازی و شریک پروری در انجدام   :فرهنگ سازی و جلب پشتیبانی سازمان . 2

لذا وجود گام هدایی کده   .اقدامات نیازمند فرهنگ سازی و ترمین اعتقادی و باورهای افراد است

 .ضروری است همچون آموزش و تیم سازیهادی داللت بر این موضوعات کند در مدل پیشن

از جنس فصل مشدترک   PMOماهیت برخی کارکردهای : مدیریت فصول مشترک .  

گر استراتژی اجرا مبتنی بر به کارگیری توان و منابع داخلی باشد، پرداختن به همچنین ا. است

مدیریت فصول مشترک کاری از جمله هنرهایی است که بر سرعت پیشرفت اقدامات افزوده و 

 .حجم تعارضات را می کاهد

سدطح بداالیی از مشدارکت     PMOبدلیل اینکده در روندد اسدتقرار     :مدیریت ذینفعان . 2

و منابع درون سازمانی وجود دارد، شناسدایی ذینفعدان و انتظدارات آن هدا و همچندین      ذینفعان 

همچندین از تعارضدات و   . شفاف سازی مرزهای کاری بدا آن هدا اهمیدت ویدژه ای مدی یابدد      

بنابراین جزء اصدولی اسدت   . تداخالت کاسته و از عوامل ثرثیرگذار در موفقیت به شمار می آید

 .باید مدیریت شود PMOکه در روند پیاده سازی 

نزدیک ترین روش اجرا با ویژگی مدنظر شرکت مهندسی سپانیر هماندا   :روش اجرایی . 2

 .و منابع درون سازمانی است PMOاستفاده حداکثری از قابلیت ها و توانمندی های ذینفعان 

جلب پشتیبانی سازمانی و همسو سازی همۀ منابع مرتبط سازمان و جذب مشارکت حداکثری ذینفعان: عامل کلیدی و مؤثر  

دو بُعد مهم در پیاده 

 PMOسازی 
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 پانیرظام مدیریت پروژه در سشمای کلی روش اجرای برنامه های ن.  8شکل شماره 

 
 

 نتیجه گیری. 8
 

با توجه به وجود پیچیدگی هایی در پیاده سازی و اجرای دفتر مدیریت پروژه، بررسی چالش های استقرار آن در سازمان ها موضوعی است که 
امل کلیدی مؤثر بر همچنین آنچه در قالب عو. بدلیل استخراج موانع و بررسی راهکارهای برون رفت از آن ها احتمال موفقیت را افزایش می دهد

نی بده  پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه ارائه گردید، منبعی از دروس آموخته است که بررسی آن در سازمان و مطابقت آن با شرایط و الزامات سازما

تشکیل سازمان نظام جامع 

 مدیریت پروژه گروه

تحلیل و تدوین نیازمندی های 

 سازمان و پروژه ها

تهیه  و تصویب سند راهبردی 

 نظام جامع مدیریت پروژه گروه

شناسایی نیازمندی ها و 

 فرایندهای  مدیریت پروژه و

 ارزیابی وضع موجود 

 

طراحی متدولوژی و تیم سازی، 

تدوین دستورالعمل ها و رویه 

 های اجرایی

 

 

اجرای متدولوژی و دستورالعمل 

 های مدون 

 

 

استاندارد و یکپارچه سازی 

فرایندهای مدیریت پروژه و 

 توسعه آن

 

 

 گزارشات پیشرفت به مدیریت ارشد سازمانارائه 

ارائه آموزشهای پیاده سازی نظام 

 جامع مدیریت پروژه

 نظارت، ارزیابی و ممیزی

 بهبود مستمر/  

 

 

 

ژه 
رو
ت پ

یری
مد
ع 
جام

م 
ظا
ی ن

جرا
ر ا
ا د
 ه
ت
رک
 ش
ال
 فع
ت
رک
شا
و م
ها 
رد 
خو
باز
ذ 
اخ

 



21 

 

کلیددی در   در این تحقیق لیستی از چالش هدا و عوامدل   .با سازمان کمک می نماید PMOهمسوشدن هرچه بیشتر روش و تکنیک پیاده سازی 
استخراج و در شرکت مهندسی سپانیر مطالعه میدانی پیرامون آن ها انجام شد و نتایج آن در قالب راهکارها و توصدیه هدایی    PMOپیاده سازی 

ر قابل تعمیم این رویکرد برای کلیه سازمان های پروژه محو. ارائه گردید که پرداختن به ان عوامل را حسب اعالم و نیاز سازمان برآورده می نماید
با استفاده از نتایج این گونه تحقیقات در سازمان خود گام ها و رویکردهای مدیریتی مورد نیاز برای نیل بده   PMOاست تا در خالل پیاده سازی 

 . موفقیت را احصاء و کاربردی نمایند
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