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 705 -755ص ص     پژوهشی مقاله

  يهاسازماندر (PMO) پروژه تیریدفتر مد يسازادهيجهت پ يارائه مدل

 ( ينظام يقاتيتحق يهااز سازمان يکی: ي)مطالعه مورد ينظام يقاتيتحق

  5، رضا دشتی5*، عطاءاهلل رفیعی آتانی7سید محسن میرباقری

 چکیده

پیروژه   تیریمید  یمینظم و رسیم   یهافرآیند جادیا یبرا ییهاکارراه افتنیها به دنبال ها و شرکتاز سازمان یاریبس

 یفی یدر قالب زمان، بودجه و سیطح ک  یجار یهاسازمان در انجام پروژه شتریهر چه ب یدههستند که منجر به نظم

سیازمان، از   یهیا یژگی یو و هیا ازیی بر اساس ن توانیم را یو اهداف متنوع و گوناگون  ی. شرح وظاشودیمورد نظر م

 رود،یپروژه سیازمان می   تیریکه از دفتر مد یانتظار نیترپروژه انتظار داشت. مهم تیریو استقرار دفتر مد یاندازراه

 زیی . پژوهش حاضیر ن باشدیپروژه م تیریپروژه در قالب ساختار واحد مد تیریمد کپارچهیمنظم و  یهافرآیند جادیا

ها در بکار سازمان گرتیبپردازد که هدا یابعاد حیو توض ییاساانجام گرفته به شن قاتیاز تحق یریگقصد دارد با بهره

پیروژه   تیریمدل دفتیر مید   یسازادهیشده تحت عنوان الزامات پ ییپروژه هستند. ابعاد شناسا تیریدفاتر مد یریگ

و مدل  ینظر یمبان انیشده و پس از ب انیپروژه ب تیریو ضرورت دفتر مد تیپژوهش ابتدا اهم نیاند. در اارائه شده

ی هیا سیؤال  در پاسیخ بیه    گیردد. سیپس  می حیپروژه تشر تیریپروژه، ساختار دفتر مد تیریدفتر مد یمفهوم یها

شیوند. اطالعیات پیژوهش از    داده می حیتوض یمدل مفهوماین و عناصر  شودمیپژوهش ارائه  یمدل مفهوم تحقیق،

از  کیرت یل  یی مدل با استفاده از پرسشینامه ط  دییأشده و جهت ت یگردآور ینترنتیو ا یمطالعات کتابخانه ا قیطر

بیه   ینظیام  یقیات یتحق یهااز سازمان یکیها، داده لیو تحل هیشده است. به منظور تجز ینظرسنج یخبرگان سازمان

با استفاده از آزمیون   رهایبودن متغ ل، ابتدا فرض نرماspssنرم افزار  لهیعنوان مورد مطالعه انتخاب شده است و بوس

از  کیی هر تیاسیتودنت وضیع  -یمورد آزمون قرار گرفتیه و سیپس بیا اسیتفاده از آزمیون تی       رنوفیاسم-روفکلموگ

پروژه با سیه   تیریدفتر مد یشده دییتأ یمؤلفه هاطور خالصه، بهاست.  شده یابیپروژه ارز تیریدفتر مد یهامؤلفه

ارائیه   یمؤلفه فرع 71و در قالب  یو مرکز تعال)طرح و پروژه( لیتحو)سبد پروژه(،  یزیربرنامهبا عناوین  یمؤلفه اصل

 شده است.

 .ینظام یقاتیتحق ، کنترل پروژه، سبد پروژه، سازمان(PMO) پروژه تیریدفتر مد کلیدی: هایواژ
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 مقدمه

هایی که از رویکرد مدیریت پروژه برای پیشیبرد  در دهه اخیر رشد چشمگیری در تعداد سازمان

شود. اما این رشید کیه موجیب افیزایش اثیر      کنند، دیده میمیاهداف کسب و کار خود استفاده 

شود، مشکالت مخصوص به خیود را بیه وجیود آورده    کارهای پروژه می پذیری بخشی و انعطاف

انید کیه افیزایش پیچییدگی و افیزایش تقاضیا بیرای        ها در محیطی قرار گرفتهاست. زیرا سازمان

برخی از ایین مشیکالت    .های آن استها، از ویژگیژهتر و بهتر انجام دادن کار پروتر، ارزانسریع

 (7541)اربابی، عبارتند از:

 .کننداستفاده از منابع مشترک رقابت می ایهایی که برتعارض میان پروژه. 7

 .های در حال پیدایشکمبود هماهنگی میان پروژه. 5

 .فقدان دید جامع به سازمان و اهداف سازمانی به عنوان یک کل. 5

تیرین  سازی دفتر مدیریت پروژه یکی از مطرحامروزه پیاده پروژه ها، ظور حل مشکالتبه من

هیا نظیارت   ها و ییا ترکییب آن  ها، برنامهباشد. دفتر مدیریت پروژه بر مدیریت پروژهها میگزینه

کند. دفتر مدیریت پروژه در طیفی از کارکردهای پشتیبانی بیرای میدیریت پیروژه از طرییق     می

کند تا میدیریت  های استاندارد ایفای نقش میها و رویهافزار، تعیین خط مشیهیه نرمآموزش، ت

)زیین  ها و مسئولیت برای رسییدن بیه اهیداف پیروژه را بیرآورده سیازد       مستقیم و واقعی پروژه

 (.7509العابدین،

ر توانند با استقرار دفاتر مدیریت پیروژه در سیطوح بیاالی سیاختا    مینیز  نظامی یهاسازمان

ها را در ابعاد کالن در دسیت گرفتیه و میدیریت منیابع را نییز تسیهیل       خود نب  کنترلی پروژه

مسیبوق بیه سیابقه نبیودن انجیام       هتوجه ب بابومی مدل یکارائه نوآوری این تحقیق نیز  .نمایند

جدید نسیبت بیه مطالعیات پیشیین      مؤلفه هایاستفاده از ساختار و نظامی و  حوزهپژوهش در 

 .باشدمی

 اهمیت و ضرورت تحقیق

 محورپروژههای کارگیری دانش مدیریت پروژه به عنوان عامل اصلی موفقیت در سازمانه لزوم ب

ها و نیز افیزایش سیطح بلیوغ میدیریت     است. حال به منظور افزایش اثربخشی در مدیریت پروژه
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کزییت بخشیی و   پروژه و نهایتاً افزایش نرخ موفقییت سیازمان، اسیتقرار واحیدی بیا کیارکرد مر      

 بنیدد ها ضروری است. این وظیفه در قالب دفتر مدیریت پیروژه نقیش میی   سازی پروژههماهنگ

از قبیییل کیفیییت، هزینییه، زمییان، رضییایت ذینفعییان و ... از اهییداف    مسییائلی (.7541)اربییابی،

جهیت حیل و میدیریت     این سازمان هیا باشد، لذا میدر نیروهای مسلح  محورپروژههای سازمان

پروژه کارآمید و   تیریمطرح شده عملیاتی باید در پی تحقق و دستیابی به مدل دفتر مد لمسائ

دفتیر میدیریت پیروژه    همچنیین،   (.7508آبیادی، د )نییک نمناسب با شرایط عملیاتی خود باشی 

هیای نظیامی در قالیب حماییت و پشیتیبانی      ها و خلیق شایسیتگی  تواند در ارتقای توانمندیمی

نظامی و افزایش توان اقتصادی در راستای تقویت بنیه نظامی کمک  محصوالت و خدمات جدید

دفتیر میدیریت   سیازی  هایی پیرامون ابعیاد پییاده  بنابراین انجام پژوهشتوجهی انجام دهد.  قابل

 :؛ زیرانظامی حائز اهمیت زیادی باشد محورپروژه هایتواند در سازمانپروژه می

هیا، از  سازوکارهای مناسب جهت مدیریت بهینه پیروژه تواند با ایجاد مدیریت پروژه می دفتر

 ها جلوگیری نماید.افزایش هزینه به نتیجه رسیدن پروژه

الزم از  یبانیمناسب و انجیام پشیت   یگذاشتن ابزارها اریدر اخت قیپروژه از طر تیریمد دفتر

پیروژه   یاجرا یوبرر یشتریتا با فراغت ب دینمایفراهم م شانیا یامکان را برا نیپروژه ا رانیمد

 .افتیخواهد  شها کاهدر مجموع، زمان انجام پروژه قیطر نیمتمرکز گردند و از ا

دفتر مدیریت پروژه از طریق شبکه سازی بین تمامی ذینفعان درونی و بیرونی سیازمان، بیه   

هیای  کند. ایین موضیوع در تولیید سیسیتم    های آنان کمک میها و دانشاشتراک گذاری مهارت

پیچیده و انواع خدمات و اقالم مورد نیاز نیروهای نظامی بسیار با اهمیت خواهد بیود   تسلیحاتی

 (.5978، 7)فارمر و همکاران

 پیشینه تحقیقات انجام شده

پیشینه تحقیقات انجام گرفته پیرامون دفتر میدیریت پیروژه بیه دو قسیمت داخلیی و خیارجی       

 اند.نشان داده شدهصورت خالصه ه ( ب5( و )7تقسیم شده اند که در جدول)

                                                                                                                                       

7  .  Farmer  et al, 5978 
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 های پژوهشگران(: پیشینه تحقیقات داخلی )منبع: یافته9جدول

 نتیجه عنوان  سال نویسنده

 دفاتر مدیریت پروژه، مفاهیم و کارکردها 7545 میرهادی
هیای  هیا، میدل  ارائیه تعیاری ، اهیداف، کارکردهیا، مسیئولیت 

 مفهومی و مراحل تشکیل دفاتر مدیریت پروژه

 7541 فعال
 یهییاپییروژه در سییازمان تیریدفتییر میید

 محورپروژه

آن، ارائیه   اتتأثیرپروژه، وظائ  و  تیریضرورت وجود دفتر مد

 .ها و مدل بلوغ آندر سازمان یسازادهیپ یمدل برا

 7509 احمدوند

نقییش رویکییرد مییدیریت سییبد پییروژه در 

گسترش سیطح عملکیرد دفتیر میدیریت     

 پروژه

حلقیه ارتبیاطی مهیم جهیت     مدیریت سبد پروژه بعنوان ییک  

 شود.تحقیق این امر بیش از پیش نمایان می

 7509 زین العابدین
( در PMOدفتیییر میییدیریت پیییروژه )  

 محورپروژههای هلدینگ شرکت

ارائه ساختار مناسب جهت استقرار دفتر مدیریت پروژه در یک 

 .محورپروژهشرکت هلدینگ 

 7505 حمید زاده

تییر سییازی دفعنییوان طراحییی و پیییاده 

( و تعیین بلیوغ و  PMOمدیریت پروژه )

هییییای کارکردهییییای آن در سییییازمان

 محورپروژه

های آماری بلوغ دفتیر میدیریت   نتایج به دست آمده از تحلیل

دهید و کارکردهیای اصیلی دفتیر     نشیان میی   5پروژه را سطح 

 نماید.مدیریت پروژه را اولویت بندی می

 7505 اسالمی
 میؤثر ار ارائه مدل کاربردی جهیت اسیتقر  

 دفتر مدیریت پروژه

با بررسی موردی در سه سازمان نسبت به ارائیه راهکیار نحیوه    

( بر اساس سیطح بلیوغ میدیریت    PMO7تعیین سطح بلوغ )

 پروژه هر سازمان اقدام گردید.

امییییییانی زاده و 

 همکاران
7502 

تعیین عملکرد دفتیر میدیریت پیروژه در    

 های عمرانی کشورپروژه

هیای عمرانیی در بخیش دفیاتر     روژهمهمترین عامل ضیع  پی  

 دهی به عملکردها است.مدیریت پروژه اولویت

صییییییییالحی و 

 همکاران
7505 

پیروژه در سیازمان    تیریدفتر مد یبررس

نفیت و   یباالدست عیصنا محورپروژه یها

 پروژه تیآن با موفق یو رابطه  رانیگاز ا

 انید؛ در بیوده  یبانینقش پشت یپروژه دارا تیریاغلب دفاتر مد

سیازمان خیدمات    یبه تمام یاز موارد، در سطح راهبرد یمین

پیروژه،   تیریدفتیر مید   یکارکردهیا  انیی دادنید. از م یارائه می 

سیطح   نیکمتر« آموزش»و نیشتریب« ها و استانداردهاروش»

 دارد.را 

 7504 زیدی و همکاران

بیر   میؤثر عوامیل   یو رتبه بنید  ییشناسا

 کیرد یپیروژه بیا رو   تیریعملکرد دفتر مد

 متوازن یازدهیکارت امت

پیروژه در پیروژه    تیریابعاد عملکرد دفتر مید  یبند تیدر اولو

اطالعات شهر تهیران بیه    یفناور یشرکت ها ینرم افزار یها

نفعیان، رشید و    یو ذ انیمشتر ،یداخل یهافرآیندبعد  بیترت

 ییعوامیل شناسیا   نیبیه عنیوان مهمتیر    یو بعد میال  یریادگی

 .شدند

 

 

                                                                                                                                       

7. Project Management Office  
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 های پژوهشگران(حقیقات خارجی )منبع: یافته: پیشینه ت2جدول

 نتیجه عنوان سال نویسنده

 5998 دای
هیای دفتیر میدیریت    کش  ویژگیی 

 پروژه و ارتباط آنها با عملکرد پروژه

سییاله در مییورد اسییتقرار و کییاربرد دفتییر  5مطالعییه تجربییی 

 مدیریت پروژه و شناسایی کارکرد و خدمات مختل  آن.

 5995 دسوزا
ریت پروژه، الگیوی اصیلی   دفاتر مدی

 سازمان بر پایه دانش

 PMOنمای کلی از خواص و مشخصات 

  PMO دسته بندی و استنتاج الگوی اصلی از

  PMO  برشمردن فاکتورهای مهم در موفقیت

اندرسون و 

 همکاران
5991 

ارزیییابی دفتییر مییدیریت پییروژه:    

 هااستخراج بهترین روش

هیای  چیالش  بیرای سیازمان،   PMOشناسایی مدل مناسب 

هیای میورد   هیای آن، شایسیتگی  پیاده سازی آن و مسیؤلیت 

نیازآن و کارکنانش و روابط دفتر مدیریت پروژه بیا میدیریت   

 سازمان.

آبیییییری و 

 همکاران
5994 

مدیریت پروژه سازمانی، نگیاهی بیر   

 PMOسوابق 

ایجاد یک بنای نظری بر مبنای درک بهتر از مدیریت پیروژه  

و میدیریت پیروژه    PMOتجربیی کیه   سازمانی. ارائه دالییل  

تیاریخی   فرآیندسازمانی می توانند یک عنوان بخشی از یک 

 در یک مفهوم سازمانی دریافت شوند.

آبیییییری و 

 همکاران
5979 

دفییاتر مییدیریت پییروژه در مسیییر   

 تحول

قسمت عمده این پیژوهش دسیتیابی بیه ییک درک بهتیر از      

 است. PMOتحول پویای 

آنگیییییر و 

 همکاران
5975 

نقش دفتر مدیریت سبد پروژه: سه 

آنهییا در اجییرا و موفقیییت    تییأثیر

 مدیریت سبد پروژه

 شود:تعری  می PMOسه نقش برای 

 کنترلی و نقش پشتیبانی. نقش هماهنگی، نقش

پمسیییل و 

 همکاران
5975 

دفتر مدیریت پیروژه ییک کیارگزار    

 دانش در سازمان مبتنی بر پروژه   

ه از دیدگاه تسهیم دانیش  در این مقاله به دفتر مدیریت پروژ

شود و با توجه به دیدگاه و انتظارات مدیران پیروژه  توجه می

 شود.کارکرد برای آن مشخص می 5

 5978 هابس
دفتییر مییدیریت پییروژه و تخصیییص 

 منابع

دفتر مدیریت پروژه کاربرد منابع سیازمانی تسیهیم شیده در    

 کند.ها را بهینه میمیان پروژه

 5972 سانتوس
ری دفتر مدیریت پروژه در گیه کارب

 محورپروژههای سازمان

با توجه به قدمت تاسیس و سطح بلوغ  دفتر مدیریت پیروژه   

 ها داشته باشند.  مابتی در موفقیت پروژه تأثیرمیتواند 

 عوامل تغییر دفاتر مدیریت پروژه 5972 ویتور

شناخت تغییرات باعث خواهد شد که دفاتر میدیریت پیروژه   

 محیور پیروژه هیای  انیاتر و کیاراتر بیرای سیازمان    تیر، تو چابک

 امروزی گردد.
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 نتیجه عنوان سال نویسنده

آمییییییر و 

 الوتی
5974 

پییروژه  تیرینقشییه راه دفتییر میید  

(PMOو اتوماس )با استفاده از  ونی

 یچنیید مرحلییه ا نیقییوان سییتمیس

 یفاز

 کیییدر  PMOعملکییرد  کیییشیروع   یرا بییرا یراهیی نقشیه 

 یخودکارسیاز  یرا بیرا  چارچوبیکند و  یم شنهادیسازمان پ

 سیتم یس کیی با استفاده از  PMOعملکرد نظارت و کنترل 

 دهند. یم شنهادیپ یچند مرحله ا یفاز مندقاعده

پیییییاتن و 

 اندریو
5970 

( PMOپروژه ) تیرینقش دفتر مد

 کیی چرخیه محصیول:    تیریدر مد

 یدر صنعت دفاع یمطالعه مورد

ف، اهید اتواند با حفیظ انسیجام    یم PMOرسد  یبه نظر م

کمیک   سیازمان دانش، به عملکرد  یکپارچگیروش و  ،فرآیند

 دهد. شیرا افزامحصول کند تا عملکرد چرخه عمر 

 های تحقیقسؤال

 اصلی: سؤال

 چگونه است؟ های تحقیقاتی نظامیدر سازمان( PMO) مدیریت پروژه سازی دفترمدل پیاده

 فرعی: هایسؤال

سیازمان تحقیقیاتی نظیامی     هیایی در ییک  چیست و شیامل چیه مؤلفیه    سبد پروژه ریزیبرنامه

 باشد؟می

 باشد؟در یک سازمان تحقیقاتی نظامی میهایی ( شامل چه شاخصطرح و پروژه)لیتحو

هیایی  های تحقیقیاتی نظیامی شیامل چیه بخیش     در سازمانمرکز تعالی در دفاتر مدیریت پروژه 

 است؟

 تحقیق شناسیروش

و  ویاسیناد و میدارک )آرشی    یه از بررسی و با استفاد یاطالعات از نوع کتابخانه ا یگردآور روش

شیود. ایین پیژوهش از    های کاربردی محسوب میی پژوهش ءجز این پژوهشباشد. کتابخانه( می

باشد. نوع پژوهش با توجه بیه اینکیه   ی گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی میلحاظ نحوه

و نتیایج آن را میورد    کیرد طراحی شده را در قالب یک سازمان به اجیرا خواهید    مدلپژوهشگر 

باشید و از طیرف دیگیر از    مطالعه میوردی میی   -تحلیل قرار می دهد، از لحاظ ماهیت، توصیفی

ای و آوری داده ها به روش مییدانی، مصیاحبه  نیاز به جمع طراحی مدلآنجاکه در برخی مراحل 

ور پیژوهش بیه منظی    نیی در ا باشید. پیمایشیی میی   -باشد، ماهیت آن توصیفیای میپرسشنامه
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اسیتفاده   یو دانشیگاه  یاز تجارب و نظرات خبرگیان سیازمان   یریمدل با بهره گ ییسنجش روا

میرتبط بیا    یهیا و شیاخص  ییمحتوا ییاز جمله: روا ییابعاد روا هیکل یپرسشنامه ا یشده و ط

محاسیبه   خکرونبا یبا روش آلفا نظامی یقاتیتحق یهااز سازمان یکیدر  یشنهادیپ مدل ییایپا

بیا حیداقل درجیه     سیازمانی کارشناسیان و خبرگیان   نفیر از   59شیامل   نمونه آماری .شده است

صیورت تصیادفی   ه بی که  باشندیسال تجربه در سازمان مورد مطالعه م 2و  یکارشناس یلیتحص

ه تحقیق بی  مراحل کلی روش است. شدهانجام آنها اطالعات از  یآورجمع فرآیندو  انتخاب شده

 باشد.( می7صورت شکل)

          

 
 تحقیق : مراحل کلی روش9شکل

 مبانی نظری

 تعریف دفتر مدیریت پروژه

گییرد و  محور مورد اسیتفاده قیرار میی   های پروژهدفتر مدیریت پروژه نهادی است که در سازمان

شیود. بسیته بیه    های مدیریت پروژه در سطح سیازمان میی  وجود آن سبب رشد و تکامل فعالیت

های متعیددی در حیال   یدگی و نوع سازمان ممکن است در یک زمان، پروژهاندازه، ساختار، پیچ

اجرا باشند. دفتر مدیریت پروژه باعث تمرکز سیسیتماتیک میدیریت پیروژه در سیازمان شیده و      

از سوی دیگیر   .کندهای سازمان را با دقت بسیار باالیی کنترل میها و برنامهوضعیت کلی پروژه

. پیشینه تحقیق بررسی شده است

.بررسی و تحلیل مدل های پیشین و شناسایی شکاف های تحقیقاتی

.متناسب با پیشینه تحقیقمشخص کردن اهداف و سؤال های تحقیق، 

.شده استجهت برداشتهاینکه دری ضرورت طراحی مدل و اقداماتتبیین 

.قطراحی مدل مفهومی تحقیق متناسب با پیشینه و در جواب سؤال های تحقی

(. مطالعه موردی)نظرسنجی از خبرگان مفهومی با استفاده از مدل تحلیل 

7 

5 

5 

8 

2 

5 
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تواند هم از نظر عمیودی بیه تمیام    ر مدیریت پروژه آن است که میهای اصلی دفتیکی از ویژگی

های سیازمان را تحیت   های سازمان نفوذ پیدا کند و هم ازنظر افقی کلیه کارکردها و فعالیتالیه

(. برای دفتر مدیریت پروژه تعاری  گوناگونی وجیود  7509پوشش خود قرار دهد )زین العابدین، 

 :ازجمله ؛دارد

پروژه موجودیتی سازمانی است با پرسنل تمام وقت یا پیاره وقیت کیه نقطیه     دفتر مدیریت »

 (5995 ،7)راد «گردد.کانونی برای اصول مدیریت پروژه در سازمان محسوب می

 :مراحل تأسیس دفتر مدیریت پروژه در یک سازمان

 سیس دفتر مدیریت پروژه.أمرحله اول: فرهنگ سازی در سازمان برای ت

ها و محدوده دفتر مدیریت پیروژه در راسیتای برنامیه     اهداف و ماموریت دوم: تعیین مرحله

 .راهبردی

 سیس دفتر مدیریت پروژه.أها برای تمرحله سوم: تعیین نیازمندی

 سیییازی آن.                                       هیییای تعییییین شیییده و پییییاده   مرحلیییه چهیییارم: ارزییییابی نیازمنیییدی   

 و بهبود مستمر دفتر مدیریت پروژه.      مرحله پنجم: ارزیابی      

 های مفهومی دفتر مدیریت پروژهمدل

سیازمانی   براساس سطح بلوغ و تکامل و همچنین جایگاهپروژه  تیریمختل  دفاتر مد یهامدل

 :شوندبندی تقسیم ( نشان داده شده است،5نموداری که در شکل)صورت به

                                                                                                                                       

7. Rad 
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 پژوهشگران( یهاافتهی)منبع:  ههای مختلف دفاتر مدیریت پروژمدل :2شکل

 است.  آورده شده( 5)پروژه در جدول تیریدفاتر مد ی اصلیهامدلاطالعات ای از خالصه

 های پژوهشگران()منبع: یافته تر مدیریت پروژهاهای دفخالصه مدل :3جدول

 عناصر مدل نام اختصاری سال مدل ساز عنوان مدل

 ندارد 5997 گارتنر مخزن پروژه

 مدیریت پروژهروش 

 نرم افزار مدیریت پروژه

 پایگاه داده منابع انسانی پروژه

 پایگاه داده تامین کنندگان

 آموزش مدیریت پروژه

 ها و بایگانی پروژهنقشه

 مدیریت پایگاه داده پروژه

 مدیریت ابزار پروژه

مربیییی  -مخیییزن

 پروژه
 ندارد 5995 کندال

هیا عناصیر   نظارت و یکپارچه نمیودن فعالییت  

 )عناصر مدل مخزن پروژه( مدل

 -مربیییی -مخیییزن

 مدیر پروژه
 ندارد 5995 کندال

 ارزیابی وظای  پروژه

 تحلیل و بازنگری پروژه

 ریزی پروژهبرنامه
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 عناصر مدل نام اختصاری سال مدل ساز عنوان مدل

 ارزیابی منابع

 استانداردهای مدیریت پروژه

پییروژه مییدیریتی و 

 پشتیبانی
 مشارکتی 5995 انگلوند

 مشارکت در تکمیل کنترل پروژه

 ارشاتاستانداردسازی گز

 ریزی پروژهبرنامه

 بازیابی پروژه

 مشارکت در مشکالت پروژه

 ندارد 5979 هابس،آبری سلسله مراتبی
ارائه خیدمات در سیه سیطح پیروژه، بخیش و      

 سازمان

دفاتر سیبد پیروژه،   

 طرح و پروژه
 5979 هابس،آبری

سیییییبد 

 پروژه

 چشم انداز

 رسالت

 راهبرد

 مدیریت طرح ها

 مدیریت عملیات

 عملکییییرد دفتییییر

 مدیریت پروژه

اُلیویرا و 

 مارتینس
 ندارد 5974

 راهبرد

 افراد

 وظای 

 

 سازی دفتر مدیریت پروژههای مطرح در زمینه پیادهمدل

سیازی دفتیر میدیریت پیروژه بیه دنبیال ارائیه چهیارچوبی         های مطرح شده در زمینه پیادهمدل

دانیش میدیریت پیروژه    های متفاوت در زمینیه  هایی با فرهنگکاربردی و عمومی جهت سازمان

های موجود به تشریح دو مدل مطیرح در ایین زمینیه پرداخیت     باشند. در ادامه از میان مدلمی

 .خواهد شد
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 مدل مشاوران گارتنر

 :(5995)الیت،  از ای است که عبارتندمدل مشاوران گارتنر یک رویکرد سه مرحله

 دفتر مدیریت پروژه سازیمرحله اول: ارزیابی میزان آمادگی سازمان جهت پیاده

پیذیرد.  بندی پروژه، تحلیل محیطی سازمانی صورت میدر این مرحله پس از تعیین برنامه زمان

ها و ابزارآالت در دسترس سازمان مورد بررسی قیرار  هیهای انسانی، سرمابدین ترتیب که مهارت

و تحلیل قیرار داده   ها و اهداف سازمان مورد بررسیانداز، آرمانموریت، چشمأگیرد. سپس ممی

سیازی دفتیر   پییاده  راهبردشوند و در نهایت با توجه به ماموریت و اهداف سازمان، الزامات و می

 گردد.  مدیریت پروژه تعیین می

 و عملیاتی دفتر مدیریت پروژه راهبردی مرحله دوم: تهیه برنامه

قبیل، سیاختار سیازمانی و    های منتج شیده از مرحلیه   راهبرددر این مرحله با توجه به الزامات و 

های میرتبط بیا   فرآینید گیردد. سیپس   ساختار الزم جهت طراحی دفتر مدیریت پروژه ارائیه میی  

های آموزشی مورد نیاز کارکنیان دفتیر میدیریت    شوند و سرانجام برنامهسازی مشخص میپیاده

 گردند.  پروژه تعیین می

 سازی دفتر مدیریت پروژهمرحله سوم: پیاده

سیازی دفتیر میدیریت    ، برنامیه پییاده  مدو و اوله با توجه به اسناد حاصل از مرحله در این مرحل

ی زمان، هزینیه، منیابع و نییروی انسیانی موردنییاز جهیت       که دربرگیرندهگردد مطرح میپروژه 

 باشد.استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان می

 (O3P) 9مدل دفاتر سبد پروژه، طرح و پروژه

جاد ارزشی افزوده در سازمان از طریق راه اندازی دفتر مدیریت پیروژه بیا سیه    اساس این مدل ای

باشید کیه از مییان آنهیا     تر طرح و دفتر پروژه به صورت همزمان میفکارکرد دفتر سبد پروژه، د

و ارد ده و دو دفتر دیگر حالت موقتی دشد پروژه بخش ثابت و دائمی سازمان محسوب بدفتر س

                                                                                                                                       

.7  Portfolio office, programme office, project office 
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البتیه   سازمان برحسب ضرورت ایجاد شوند. به وسیلۀ طرح و یا پروژه جدیدخذ هر أتوانند با می

سیازی کیرده و بیه کیار     ها و حاالت مختلفی برای سازمان متناسیب توان به شکلاین مدل را می

 ،یجی  ی)او سی ( نشان داده شده اسیت  5در شکل )  P5O های مرسوم مدل. یکی از حالتگرفت

5994 .) 

 
 (.2118،یج ی)او س P3Oمدل : 3شکل

 ساختار دفتر مدیریت پروژه

کنند کیه  های مختل  رویکردهای متفاوتی را برای ساختار دفتر مدیریت پروژه اتخاذ میسازمان

، 7)ویسیکی  :شیود پرداختیه میی   ،انید در ادامه به تشریح ساختارهایی که در عمل وجیود داشیته  

                                                                                                                                       

7  . Wysocki  
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5990). 

 مجازی در مقابل واقعی

 ،دهید مه کارهای هر یک از دفاتر مدیریت پروژه را انجیام میی  یک دفتر مدیریت پروژه مجازی ه

مدیریت پروژه تنها زمانی  یدارند. اعضانجز اینکه کارمندانش به واحدهای سازمانی تخصیص به

 .(5990)ویسکی،  در دسترس هستند ،که خدماتشان مورد نیاز است

 کنشی در مقابل واکنشی

زیرا کارمندانی برای پذیرش وظای  رهبری در  ؛باشدتواند کنشی پروژه واقعی میدفتر مدیریت 

دفتیر   عکیس  ارهای مدیریت پیروژه دارد و بیر  ها و راهکفرآیندمنظور بهبود های مختل  بهپروژه

های مدیران ییا  دهی به درخواستمدیریت پروژه واکنشی کارمند ندارد و فقط به کمک در پاسخ

هیا  پروژه کنشی شامل نظارت و تطابق فعالییت  پردازد. نقش دفتر مدیریتاعضای تیم پروژه می

ها برحسب درخواست و نییاز  شود و نقش واکنشی آن شامل پشتیبانی از مدیران پروژه و تیممی

 (.5990شود )ویسکی، می

 موقتی در مقابل دائمی

ای ها از نیازهشوند و آنای که موقتی هستند معموالً دفاتر برنامه نامیده میدفاتر مدیریت پروژه

کیه دارای اهیداف و مقاصید مربیوط هسیتند.      کننید  پشتیبانی میهایی اجرایی گروهی از پروژه

ای کیه  شوند. دفاتر مدیریت پیروژه این دفاتر منحل می ،ها به اتمام رسیدندکه این پروژههنگامی

تیر  جمله دفتیر پیروژه، دفتیر کنتیرل پیروژه، دف      از ؛شوندهای مختلفی نامیده میاند با نامدائمی

ای از خیدمات  ایین دفیاتر دامنیه    . …مدیریت پروژه سیازمانی، مرکیز تعیالی میدیریت پیروژه و     

وسیله واحد سیازمانی نسیبت بیه اهیداف و مقاصدشیان       که به کندارائه میها را پشتیبانی پروژه

 (.5990اند )ویسکی، بندی شدهگروه

 ایزمانی در مقابل وظیفهسا

 ای بیه شیرح زییر منصیوب کیرد     در سیطح سیازمانی ییا وظیفیه    توان دفاتر مدیریت پروژه را می

 (:5990 ،یسکی)و
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خوبی تیأمین سیرمایه و   ها ارائه کرد تا بهدر سطح سازمانی، باید خدماتی را برای همه انتظام

 .باشدها میها در سطح سبد پروژهتأمین نیروی انسانی شوند. شعاع عمل و میدان نظارت آن

دهند. معمیوالً  موماً خدمات موردنیاز یک انتظام منفرد را ارائه میها عای، آندر سطح وظیفه

خوبی همتای سازمانی خود نسبت به وجوه و سرمایه و کارمندان )نیروی انسانی( تأمین ها بهآن

 .شوندنمی

 پروژه تیریدفتر مدکارکردهای 

اسیت کیه بیه    ی محیور دارای کارکردهیای  قاتی و پیروژه یهای تحقدفتر مدیریت پروژه در سازمان

 .( نشان داده شده است8اختصار در جدول)

 های پژوهشگران()منبع: یافته کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه: 4جدول

 

 

 

کارکردهیییییای 

 محورپروژه

 کارکردهای فرعی کارکردهای اصلی

مشارکت در میدیریت و اجیرای    -7

 هاپروژه

 ها و بیانیه محدودتهیه منشور پروژه

 یت جلسات آغازین پروژهتسهیل مدیر

 های پروژهمدیریت ریسک

 مشارکت در تشکیل اتاق کنترل پروژه

 مشارکت در مدیریت تغییرات پروژه

 حمایت از تشکیل کتابخانه پروژه

 های ثبت ساعات کاربهبود دقت و صحت برگه

 مشارکت در برگزاری جلسات بازنگری پروژه

 مشارکت در مدیریت مشکالت پروژه

 اتمه پروژهمشارکت در خ

 پشتیبانی پروژه -5

 ریزی پروژهبرنامه

 بازیابی پروژه

 استانداردسازی گزارشات

 توسعه ساختار مدیریت پروژه -5
 تهیه الگوها

 پشتیبانی از ابزارهای مدیریت پروژه



 711…/اثربخش در آجا  یرهبر یالگو یطراح

 

 تعیین استانداردها و معیارها

  مشاوره و تربیت -8

ریییزی و انجییام ممیییزی  طییرح -2

 پروژه

 

 

 

 

هیییییای کارکرد

 سازمان محور

 

 

 مدیریت سبد پروژه -5

 تعیین سطح تعالی سیستم مدیریت سبد پروژه

 ها در مدیرییت سبد پروژهتعیین نقش

 تعیین ترکیب سبد پروژه

 سازی سبد پروژهبهینه

مدیریت ارتباط بیا مشیتریان و    -1

 تامین کنندگان

 

  هامدیریت دانش پروژه -4

  هاحکمرانی بر پروژه -0

  هاتعیین ساختار پروژه -79

 مدیریت منابع انسانی مدیریت منابع -77

طیرح و پیروژه    های مختل ، مدل دفاتر سبد پروژه،در مدل ذکر شدهبا توجه به کارکردهای 

 ؛پشیتیبانی کنید   PMO سیازی دفتیر  تواند به نحو مطلوبی از پییاده کارکردها می کلیهبا داشتن 

که هر کدام از دفاتر سبد پروژه، دفتر طرح و دفتیر پیروژه   شود می شاملرا چراکه تمام وظایفی 

 باشد. تواند مدلی چابک از منظر نظامیدارند و می

های نظیامی  مؤلفهاز توان میبا نظرسنجی از خبرگان سازمانی و باتوجه به اسناد باال دستی، 

سیازی میدل   ر بیومی که در کارکردهای دفتر مدیریت پروژه نقش مهمیی را ایفیا میی کننید و د    

 کرد: به موارد زیر اشاره ،پیشنهادی نقش مهمی دارند

 ؛نیازها و مطالبات راهبردی و عملیاتی نیروهای مسلح و اهداف سازمان. 7

 ؛فرصت و ظرفیت نظامی. 5

 ؛منافع و اهداف نظامی. 5

 ؛)نیروی انسانی، تجهیزات و تسلیحات( مقدورات نظامی. 8

 ؛و ابالغی نظامیقوانین و مقررات داخلی . 2
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 ؛اندازانداز نظامی امنیتی در سند چشمها و چشمهدف. 5

 ؛ها و عدم قطعیت محیطتوجه به پویایی. 1

 ؛تجارب نظامی امنیتی. 4

 ؛های ابالغی فرماندهی نیروهای مسلحراهبردتوجه به . 0

 .حقوق مالکیت معنوی در حوزه نظامی. 79

 P5Oتحقیق بر اساس کارکردهای برجسیته میدل    مدل مفهومیبا توجه به موارد ذکر شده، 

رییزی،  گیرد که به سه حوزه کلی کارکردهای برنامیه شکل میهای نظامیمؤلفهو در نظر گرفتن 

رییزی و  های برنامیه بندی شده است که کارکردهای مربوط به حوزهتحویل و مرکز تعالی تقسیم

و  ردحیوزه تحوییل حالیت میوقتی دا    مرکز تعالی حالت دائمی داشته و کارکردهیای مربیوط بیه    

با توجه به مطالب ذکر شده، مدل مفهومی تحقییق   شود.محدود به یک طرح یا پروژه خاص می

 ( نشان داده شده است.5باشد که در شکل)می P5Oمدل توسعه یافته 
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 های پژوهشگران(: مدل مفهومی پژوهش )منبع: یافته3شکل

صورت خالصه توضییح  ه شده در مدل مفهومی پژوهش، بهای استفاده مؤلفهدر ادامه تمامی 

 شود.داده می

. 
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 دهیبندی، تجزیه و تحلیل و گزارشایجاد سبد پروژه، اولویت

گردد، مدیریت سیبد  محسوب می محورپروژههای ی مهم در سازمانفرآیندمدیریت سبد پروژه، 

راهبرد کسب و کار را بیا   ،گیرند بایست در سبد پروژه قرارها میپروژه با تعیین اینکه کدام پروژه

دهد. در این عرصه مدیر سبد پروژه باید با پیگییری و اخیذ   تصمیمات تاکتیکی به هم پیوند می

تطبیق دهد تا هیر زمیان مغیایرتی از برنامیه      راهبردیها را با برنامه پیشرفت، پروژه هایگزارش

 .مشاهده شد، مراتب را به اطالع برساند

 ه طرح و پروژهاندازی و خاتمراه

هیا و در بسییاری از   مهیم پیروژه   مراحیل به طور معمول جلسات آغازین پروژه به عنوان یکیی از  

چیرا کیه از اهمییت بسیزایی در      ؛شیوند موارد به عنوان نقطیه آغیاز پیروژه در نظیر گرفتیه میی      

ت پروژه باشند. دفتر مدیریاندازی پروژه برخوردار میهای مدیریت پروژه برای راهگیری تیمشکل

تواند با ایجاد یک جو مساعد و مطمئن این امکان را فراهم نمایید کیه تییم میدیریت پیروژه،      می

نه نقیش و  های ذهنی خود را مطرح نمایند و هرگونه ابهام در زمیبدون دغدغه مسائل و پرسش

و مرحله اختتام پروژه زمانی است که کیار تخصصیی    را مرتفع نمایند. عملکرد خود و سایر اعضا

فنی پروژه انجام شده و کارهای باقیمانده شامل اخذ پذیرش نهایی از مشتری و تکمیل جزئیات 

 اجرایی باقی مانده است. 

 نفعانبرقراری ارتباط و درگیر کردن ذی

نفعیان متعیددی   های پیش روی ارزیابی عملکرد دفتر مدیریت پیروژه، وجیود ذی  یکی از چالش

باشند و به تبع هرییک از آنهیا دییدگاه متفیاوتی     ارتباط می ن درآاست که به اشکال مختل  با 

تواند تییم  نسبت به عملکرد دفتر مدیریت پروژه در سازمان ارائه خواهند نمود که این مسئله می

 هیا، دفتر مدیریت پیروژه در ارتبیاط تنگاتنیگ بیا پیروژه      ارزیابی کننده را دچار سردرگمی کند.

ای سازمان قرار دارد. از این رو ضیروری  ها و واحدهای وظیفهدراهبرها، سبد پروژه سازمان، طرح

عیان بیه صیورت مجیزا و در قالیب      فنذیاست تا عملکرد دفتر مدیریت پروژه از دیدگاه هر یک از 

هیای نظیامی   ؛ هرچند کیه در سیازمان  هایی جدا از هم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده شودحوزه

 نفعان کمتری وجود دارد.لتی ذیهای خصوصی و حتی دونسبت به سازمان
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 ریزی و تخمینبرنامه

رییزی میورد   این شاخص راهنمایی و مساعدتی را برای تیم پروژه در ایجاد عناصر اساسی برنامیه 

آورد. همچنیین آنهیا را در اسیتفاده از مفیاهیم و راهکارهیای      نیاز بیرای هیر پیروژه فیراهم میی     

های زییر  این کارکرد، دفتر مدیریت پروژه را در زمینه سازد.ریزی پروژه بیشتر توانمند میبرنامه

 سازد:  توانمند می

 ؛هاریزی پروژهایجاد یک رویکرد استاندارد برای برنامه. 7

 ؛ریزی تیم پروژههای مربوط به برنامهکاهش زمان صرف شده برای انجام فعالیت. 5

 ؛هاهای اثربخش برای پروژهههای کارگاهی به منظور ایجاد برنامتقویت جلسات و فعالیت. 5

 .هاریزی پروژههای پروژه برای انجام برنامهارائه ابزارهای مورد نیاز تیم. 8

 منابع ها ومدیریت ظرفیت

رسیاند، بیه   تواند عالوه بر آنکه مدیران پروژه را در کسب منابع یاری میی دفتر مدیریت پروژه می

روژه تخصیص دهد. این کارکرد دفتر مدیریت پروژه طور موقت منابعی را نیز برای پشتیبانی از پ

در برگیرنده مواردی چون تأمین منابع پروژه، تخصیص منابع پروژه، میدیریت عملکیرد منیابع و    

 باشد.خاتمه فعالیت منابع تخصیص داده شده به پروژه می

 مدیریت تحقق منافع

ی به اهداف پروژه و ارزییابی  این شاخص با در نظر گرفتن مدیریت سبد پروژه در راستای دستیاب

 تحقق آنها است

 پایش عملکرد 

هایی ماننید مشیاهده، شناسیایی،    ی است مشتمل بر فعالیتفرآیندممیزی جهت پایش عملکرد 

تیالش بیر آن اسیت تیا کیفییت، کیارایی و ارزش        .هیا در غالیب ممییزی   .ارزیابی، تشیخیص و .. 

وانین و مقررات داخلیی و ابالغیی شیامل    ها و عملکردها براساس قفرآیندهای حاصل از خروجی

هیای  هیای رده الزامات سازمانی )قوانین و مقررات نیروهای مسلح(، الزامات قیراردادی )خواسیته  

(، میورد  ستاد کل نیروهیای مسیلح   های داخلیآمدی و عملیاتی( و توافقات داخلی )آیین نامهدر

 سنجش قرار داده شود.
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 )طرح و پروژه(لیتحو

که مرتبط به طیرح و پیروژه اسیت ابعیادی مطیرح اسیت کیه دارای ارتبیاط         در شاخص تحویل 

 شود:مستقیم با یکدیگر هستند که به اختصار توضیحاتی در خصوص آنها آورده می

 دهیپایش بازنگری و گزارش

در بعضی از مواقع راهکارها و اقدامات جاری مدیریت پروژه، نتایج عملکردی مطلوبی برای پروژه 

تواند اقدامات اصالحی مورد نیاز به منظیور  ند. در این مواقع دفتر مدیریت پروژه میآورپدید نمی

بازگرداندن وضعیت پروژه به حالت معمول را به عمل آورد که به این کیار بازییابی پیروژه گفتیه     

های بازییابی و  فرآینید شود. برای این منظور دفتیر میدیریت پیروژه بایید نسیبت بیه ایجیاد        می

بنابراین با بازنگری خط مشی پروژه و تشیخیص   ها اقدام کند.هدایت بازیابی پروژه ریزی وبرنامه

 تواند نقش مهمی را ایفا کند.های پروژه و مدیران ارشد میانحرافات و گزارش آنها به تیم

 ها، مشکالت و مدیریت تغییراتریسک

ها را با تهدیید  ای پروژههایی که ممکن است اجرهای پیشگیرانه از وقوع عدم قطعیت یکی از راه

های بالقوه هیر پیروژه را   تواند ریسکمواجه کنند، مدیریت ریسک است. دفتر مدیریت پروژه می

های سازمان و براساس اطالعات گذشته براساس اقدامات قبلی در زمینه پشتیبانی از سایر پروژه

یسیک را مشیخص   ای کیه منیابع مشیترک ر   های پروژه و از طریق اطالعیات منتشیر شیده   فایل

ناپیذیری از پیروژه   کنند، شناسایی، دسته بندی و ارزیابی کند. تغییرات پروژه بخشی اجتنابمی

تواند بر تمام یا بخشی از زیرا هر تغییر می؛ باشند که باید به دقت مورد توجه قرار داده شوندمی

مدیریت تغییرات پیروژه   رو تعری  مکانیسمی برای اقالم قابل تحویل پروژه اثرگذار باشد. از این

 باشد.بسیار حائز اهمیت می

 مدیریت مالی

های واقعی پیروژه و انجیام   دفتر مدیریت پروژه در این شاخص با ردیابی و تعیین مخارج و هزینه

 ای نزدیک با شاخص تحویل پروژه دارد.امور مرتبط به قراردادهای جاری پروژه رابطه
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 مدیریت تدارکات

ریزی برای تدارک آنچه در پروژه مورد نیاز اسیت و مسیتند کیردن    با برنامه دفتر مدیریت پروژه

کیه  را های مرتبط به تدارکات و تخصیص تدارکات متناسب بیا سیاختار شکسیت کیاری     فرآیند

به تحویل پروژه در زمان تعری  شده بیرای اتمیام آن و متناسیب بیا بودجیه در       ،شودتعری  می

 سازد.دسترس برای آن مرتبط می

 ضمین کیفیتت

منید شیده در سیسیتم کیفیی جهیت حصیول       رییزی و نظیام  های برنامهپوشاندن تمامی فعالیت

دفتیر   وکنید  میی  تضیمین  اطمینان از اینکه پروژه مورد نظیر اسیتانداردهای کیفیی مربوطیه را    

هیا و  های حاصل از پیروژه های انجام پروژه، بررسی دادهفرآیندتواند با بررسی مدیریت پروژه می

ار ذهایی برای حل مسائل پروژه نظارت کیفی را انجام دهد و بر شاخص تحویل اثرگفرآیندجاد ای

 باشد.

 مدیریت ارتباطات

شود که دفتر میدیریت پیروژه   تعیین نیازهای اطالعاتی و ارتباطی افراد درگیر پروژه را شامل می

پیروژه و شیرح موقعییت    اطات مورد نیاز پروژه، گرفتن اطالعات پروژه، بررسی وضعیت ببرای ارت

 گذارد.شود و بر تحویل پروژه اثر میآن وارد عمل می

 حکمرانی بر پروژه

نفعان پروژه فیراهم میی آورد تیا اطمینیان حاصیل      اختیار و راهنمایی الزم را برای ذی یحکمران

ای کیه بیا عالییق تجیاری و اسیتانداردهای عملییاتی       کنند که اهداف مدیریت پیروژه بیه شییوه   

گردد. برای این منظور دفتر میدیریت پیروژه   باشند در محیط مدیریت پروژه محقق میهمخوان 

های مدیریت پروژه، تعیین حیدود اختییارات میدیران پیروژه،     تواند نسبت به تدوین سیاستمی

های فنی و تجاری اقیدام  ها و ایجاد هماهنگی بین کمیتههای کنترل اجرای پروژهاستقرار کمیته

 .نماید

 الیمرکز تع
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مرکز تعالی دارای ابعیاد بسییار   سومین مؤلفه اصلی دفتر مدیریت پروژه ایجاد مرکز تعالی است. 

ها اثر بسیار زیادی دارند و میزان قدرت ایین ابعیاد در دفتیر    مهمی است که بر روال انجام پروژه

ایین   کیدام از  اکنیون هیر   د.نی کنهای تحقیقاتی ایفا میمدیریت پروژه نقش مهمی را در سازمان

 شود:صورت مختصر توضیح داده میه ابعاد ب

 ها و ابزارها(فرآیند) هااستانداردها و روش

مین نیازهیای  أعد به دفتر مدیریت پروژه در استقرار یک چارچوب مرجع مشترک بیرای تی  این بُ

کند. اسیتانداردها و معیارهیا را   تجاری، فنی و مدیریت پروژه در محیط مدیریت پروژه کمک می

هیای دفتیر میدیریت پیروژه بیه عنیوان عامیل ایجیاد         ان برای برآورده سیاختن مسیئولیت  تومی

کارگرفت. این کیارکرد دفتیر میدیریت پیروژه را     ه سازی تجاری مورد توجه قرار داده و بیکپارچه

 سازند تا:قادر می

 .مفاهیم و اجرائیات پذیرفته شده را برای استفاده در محیط مدیریت پروژه تعیین نماید. 7

 کارایی پروژه، امور فنی و تجاری را برای رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مدیریت نماید.. 5

 کارگیری منابع را فراهم نماید.ه دی و بنبامکان نظارت و کنترل پیوسته هزینه، زمان. 5

 ای و خیدماتی( عت ساختمان و یا صنایع تولییدی کارخانیه  نبا استاندارهای صنعتی )اعم از ص. 8

 های کسب و کار به انطباق دست یابد.  الزامات قانونی و خط مشی

کارگرفته شده در محیط مدیریت پروژه، عمدتاً بر کیارایی میدیریت پیروژه    ه استانداردهای ب

هیای  گردند، استقرار استانداردهایی که مزیت رقابتی را باال برده، صالحیت و توانیایی متمرکز می

بخشیند، یکیی از   ه نمایش گذاشته یا کارایی تجاری را بهبیود میی  فردی و سازمانی پیشرفته را ب

باشند و اثیر زییادی بیر روی شیاخص مرکیز      اهداف نهفته این قابلیت از دفتر مدیریت پروژه می

 تعالی دارد.

 مشاوره داخلی

شیود کیه تییم پیروژه اعضیای مناسیبی دارد، امیا ایین اعضیا،          مشاوره و تربیت زمانی انجام میی 

تر مدیریت پروژه فحیت الزم برای انجام وظای  محوله را ندارند. در این زمان، دشایستگی و صال

بیه کیار   یک یا چند متخصص کارآزموده و ورزیده را برای همکاری و کار با اعضیای تییم پیروژه    
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. مشاور در کنار اعضای تیم برای رفع های آنها وجود داردهایی در صالحیتکه نارساییگیرد می

نی مدت یا مقطعی پروژه تالش خواهد کرد تا اینکه اعضای تیم یا میدیر پیروژه در   نیازهای طوال

برابر انجام وظایفشان بدون نیاز به کمک مستقیم کارمندان دفتر مدیریت پروژه توانمنیدی الزم  

 دارد. یاثر مستقیمی بر شاخص مرکز تعالرا کسب کنند و این بعد 

 یادگیری سازمانی و مدیریت دانش

باشید،  های سازمان در ارتبیاط میی  یریت پروژه واحدی سازمانی است که با تمامی پروژهدفتر مد

دارای بهترین موقعیت جهت تسهیل اشیتراک دانیش از طرییق دروس آمیوختنی اسیت. دفتیر       

هیا و انجیام   مدیریت پروژه در این راستا الزم است تا جهت ترویج اسیتفاده از ابزارهیا راهنمیایی   

وری، تجزیه و تحلیل و توانند گردآد. در نهایت، این تجارب کسب شده میها تالش کنپشتیبانی

و منتهی به توسعه بهترین عملکردها در سازمان گردند و شیاخص مرکیز تعیالی را     منتشر شوند

 بهبود بخشد.

 هاکارکنان و مهارت

و توسیعه   دفتر مدیریت پروژه در این بعد با استخدام افراد متناسب با پروژه، آموزش، ارزشییابی 

 های پروژه نقش قابل توجهی را در بر شاخص مرکز تعالی بگذارد.تیم

 ت پژوهشسؤاالو پاسخ به  هاتجزیه و تحلیل یافته

-پژوهش از آزمون مقایسه مییانگین تیی   یهاسؤال و پاسخ به هایافته لیو تحل هیتجز به منظور

ها با مؤلفهگین امتیازات هریک از استفاده شده است. در این آزمون فرض برابری میان 7استودنت

ای گزینیه  2نجا که ابزار تحقیق بر اساس طیی   آمورد آزمون قرار گرفته است. از  5حد متوسط 

باشید،   5بیشیتر از حید متوسیط     مؤلفیه لیکرت تنظییم گردییده، اگیر مییانگین امتییازات هیر       

های مذکور فیرض  زموندر سازمان است. از این رو در آ مؤلفهمطلوبیت وضعیت آن  ۀدهندنشان

( تعری  شیده اسیت. در   µ  :H7<5( و فرض مقابل به صورت )µ  :H9≤5صفر آماری به شکل )

تیوان پیذیرفت کیه وضیعیت مطلوبییت      صورتی که فرض صفر آماری در این آزمون رد گردد می

                                                                                                                                       

7. T-Student 
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ی از وضعیت مناسب و مطلوب مؤلفهاز این رو آن  ،مورد بررسی، بزرگتر از حد متوسط بوده مؤلفه

اسیتودنت در  -های تیبرخوردار است. اما پیش از انجام این آزمون باتوجه به دسته بندی آزمون

های پارامتریک، فرض نرمال بودن توزیع تجربی متغیرها نیز ضروری است. به منظیور  رده آزمون

یید فیرض صیفر   أاستفاده شده است که ت 7اسمیرنوف-آزمون این مفروضه، از آزمون کلموگروف

 ها دارد.مؤلفهآزمون نشان از نرمال بودن توزیع تجربی  در این

 )سبد پروژه( یزیربرنامه یهامؤلفه تیمطلوب یبررس

( µ<5، از آزمون تی با فیرض )عملکیرد مطلیوب:    یزیربرنامه یهامؤلفه تیجهت بررسی مطلوب

 نشان داده شده است. (5)استفاده گردید، نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول

 )سبد پروژه( ریزیبرنامه هایمؤلفهبررسی مطلوبیت : 6جدول

 p-مقدار انحراف معیار میانگین تعداد )سبد پروژه( ریزیبرنامه

 .999 9328158 531499 59 پروژه سبد ایجاد

 .999 9354479 531599 59 طرح خاتمه و اندازی راه

 .999 9385599 531599 59 ذینفعان با ارتباط

 .999 9351555 835799 59 تخمین و ریزیبرنامه

 9395 9317084 538599 59 منابع مدیریت و ظرفیت ریزیبرنامه

 9395 9317084 538599 59 منافع تحقق مدیریت

 .999 9385500 837474 59 عملکرد پایش

 

ریزی سبد پیروژه  برنامه مؤلفهآمده برای هریک از ابعاد  به دست باتوجه به سطوح معناداری

بنیدی،  توان نتیجه گرفت که ایجاد سبد پیروژه، اولوییت  ، می92/9ایسه آنها با سطح خطای و مق

                                                                                                                                       

7. Kolmogorov-Smirnov 
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دهی متناسب با نیازها و مطالبات راهبردی و عملیاتی نیروهای مسیلح  تجزیه و تحلیل و گزارش

ظرفیت نظیامی، برقیراری    با توجه به فرصت و اندازی و خاتمه طرح و پروژهو اهداف سازمان، راه

ریزی و تخمین با در نظر گرفتن منافع و اهیداف نظیامی،   نفعان، برنامهو درگیر کردن ذی ارتباط

)نییروی انسیانی، تجهییزات و     ریزی ظرفیت و مدیریت منابع بر اسیاس مقیدورات نظیامی   برنامه

تسلیحات(، مدیریت تحقق منافع، پایش عملکرد با توجه به  قوانین و مقررات داخلیی و ابالغیی   

و  مؤلفیه اند. اما با استناد به نتایج کلی این آزمون برای عیت مطلوبی برخوردار بودهنظامی از وض

ریزی سبد پروژه برای در پیش گرفتن میدل دفیاتر   توان پذیرفت که برنامهمطلوبیت ابعاد آن می

 سبد پروژه، طرح و پروژه از وضعیت مطلوبی برخوردار است. 

 پروژه()طرح و  لیتحو یهامؤلفه تیمطلوب یبررس

( µ<5نیز از آزمون تیی بیا فیرض )عملکیرد مطلیوب:       لیتحو یهامؤلفه تیجهت بررسی مطلوب

 است.  نشان داده شده (1)استفاده گردید، نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول

 تحویل )طرح و پروژه( یهابررسی مطلوبیت مؤلفه: 7جدول

 p-مقدار انحراف معیار میانگین تعداد تحویل

 .999 9381558 531851 59 دهیگزارش و ازنگریب

 مییدیریت و مشییکالت هییا،ریسییک

 تغییرات
59 530955 9319570 999. 

 .999 9351582 531151 59 مالی مدیریت

 9391 9380807 537199 59 تدارکات مدیریت

 93997 9325917 535199 59 کیفیت تضمین

 .999 9352788 534551 59 ارتباطات مدیریت

 .999 9355410 837151 59 پروژه بر انیحکمر

 

)طرح و پیروژه( و   تحویل مؤلفهآمده برای هریک از ابعاد  به دستباتوجه به سطوح معناداری
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تیوان نتیجیه گرفیت کیه وضیعیت پیایش بیازنگری و        ، میی 92/9مقایسه آنها با سیطح خطیای   

هیا،  انیداز، ریسیک  انیداز نظیامی امنیتیی در سیند چشیم     ها و چشمدهی با توجه به هدفگزارش

ها و عدم قطعیت محیط، مدیریت مالی، تضیمین  مشکالت و مدیریت تغییرات با توجه به پویایی

کیفیت، مدیریت ارتباطات، حکمرانی بیر پیروژه بیا در نظیر گیرفتن تجیارب نظیامی امنیتیی از         

وی اما وضعیت مدیریت تدارکات بر اساس مقدورات نظیامی)نیر  ،وضعیت مطلوبی برخوردار بوده

مطلیوب نبیوده   بیشتر اسیت،   92/9آن از  p-به دلیل اینکه مقدارانسانی، تجهیزات و تسلیحات( 

. با اسیتناد بیه نتیایج کلیی ایین آزمیون       گرددبع از مدل مفهومی پژوهش حذف میطو بال است

توان پذیرفت که وضعیت تحویل )طرح و پروژه( از وضعیت مطلوبی برخیوردار بیوده اسیت و    می

گرفتن مدل دفاتر سبد پروژه، طرح و پیروژه نیازمنید توسیعه قابلییت     نظور در پیشسازمان به م

 باشد.تدارکات بر اساس مقدورات نظامی)نیروی انسانی، تجهیزات و تسلیحات( می

 یمرکز تعال یهامؤلفه تیمطلوب یبررس

 (µ<5از آزمون تی بیا فیرض )عملکیرد مطلیوب:      یمرکز تعال یهامؤلفه تیجهت بررسی مطلوب

 منعکس گردیده است.  (4)استفاده گردید، نتایج به دست آمده از این آزمون در جدول

 مرکز تعالی یهابررسی مطلوبیت مؤلفه: 8ل جدو

 p-مقدار انحراف معیار میانگین تعداد مرکز تعالی

 .999 9395258 534999 59 هاروش و استانداردها

 .999 9315775 534999 59 داخلی مشاوره

 مییدیریت و یییادگیری

 دانش
59 534899 9387809 999. 

 .999 9352754 530551 59 هامهارت و کارکنان

 

مرکیز تعیالی و مقایسیه     مؤلفهآمده برای هریک از ابعاد  به دست باتوجه به سطوح معناداری

ها و ابزارهیا(  فرآینید ) هاتوان نتیجه گرفت که استانداردها و روش، می92/9آنها با سطح خطای 
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های ابالغی فرماندهی نیروهای مسلح، مشیاوره داخلیی، ییادگیری سیازمانی و     راهبردجه به با تو

ها در سیازمان  مدیریت دانش در بستر حقوق مالکیت معنوی در حوزه نظامی، کارکنان و مهارت

تیوان پیذیرفت کیه    اند. با استناد به نتایج کلی این آزمیون میی  از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده

برای در پیش گرفتن مدل دفیاتر سیبد پیروژه، طیرح و پیروژه از وضیعیت مطلیوب         مرکز تعالی

 برخوردار بوده است.

 گیرینتیجه

دفتر مدیریت پروژه از طریق در اختییار گذاشیتن ابزارهیای مناسیب و انجیام پشیتیبانی الزم از       

ی اجرای پروژه رو نماید تا با فراغت بیشتری برمدیران پروژه این امکان را برای ایشان فراهم می

هیا کیاهش خواهید یافیت. در حیال      متمرکز گردند و از این طریق در مجموع، زمان انجام پروژه

 نیامنظم و بیر   هیا سیازمان بسیاری از در  هایها و ارائه گزارشحاضر وضعیت به روزرسانی پروژه

و ارائیه شیده نییز متنیوع      هیا ها و کیفیت گیزارش گیرد، و فرمتها صورت میحسب درخواست

های مشخص و یکسان و نییز تعییین   باشند. دفتر مدیریت پروژه از طریق ارائه فرمتمتفاوت می

میدیریت ارتباطیات و میدیریت     یهیا بیه ارتقیا   پروژههای سطح کیفیت قابل قبول برای گزارش

 تدارکات در سازمان کمک خواهد کرد.  

سازمانی می گیذارد، آنهیا را    دفتر مدیریت پروژه با ابزارهایی که در اختیار مدیرانهمچنین، 

عمیل نماینید. بنیابراین     مؤثرتریقادر می سازد تا در انجام ماموریت ها و وظای  محوله به نحو 

موریت ها و وظایفی أهای تحقیقاتی نظامی به فراخور ماندازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانراه

جهت سعی کردنید  در این شگران پژوه ،مهم به نظر می رسد. در همین راستا ،که برعهده دارند

اول  سیؤال  با توجه به تحلیل های صورت گرفته و در پاسخ به . عناصر مرتبط را شناسایی کنند

دهیی متناسیب بیا نیازهیا و     بندی، تجزیه و تحلییل و گیزارش  ایجاد سبد پروژه، اولویت ،پژوهش

زی و خاتمه طرح و پیروژه  اندامطالبات راهبردی و عملیاتی نیروهای مسلح و اهداف سازمان، راه

رییزی و  نفعیان، برنامیه  ظرفیت نظامی، برقراری ارتباط و درگییر کیردن ذی   با توجه به فرصت و

ریزی ظرفیت و مدیریت منابع بیر اسیاس   تخمین با در نظر گرفتن منافع و اهداف نظامی، برنامه

پایش عملکیرد بیا    مقدورات نظامی)نیروی انسانی، تجهیزات و تسلیحات(، مدیریت تحقق منافع،

اند. در پاسخ توجه به  قوانین و مقررات داخلی و ابالغی نظامی از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده
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دهیی بیا توجیه بیه     توان گفت که وضعیت پیایش بیازنگری و گیزارش   دوم پژوهش می سؤال به 

تغییرات با ها، مشکالت و مدیریت انداز، ریسکانداز نظامی امنیتی در سند چشمها و چشمهدف

ها و عدم قطعیت محیط، مدیریت میالی، تضیمین کیفییت، میدیریت ارتباطیات،      توجه به پویایی

 ،باشدحکمرانی بر پروژه با در نظر گرفتن تجارب نظامی امنیتی از وضعیت مطلوبی برخوردار می

 ،یانسیان  یرویتدارکات بر اساس مقدورات نظیامی)ن  تیریمدشاخص  p-به دلیل اینکه مقداراما 

بیشتر شیده اسیت، بنیابراین از میدل مفهیومی پیژوهش حیذف         92/9از ( حاتیو تسل زاتیتجه

ها و فرآینید هیا ) گفت که استانداردها و روشتوان ، میسوم پژوهش سؤال . در پاسخ به گرددمی

های ابالغیی فرمانیدهی نیروهیای مسیلح، مشیاوره داخلیی، ییادگیری        راهبردابزارها( با توجه به 

هیا  دیریت دانش در بستر حقوق مالکیت معنوی در حوزه نظامی، کارکنان و مهیارت سازمانی و م

 اند.در سازمان از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده

 منابعفهرست 

نقش رویکرد "، (7509) ،ارشادی، محمود ،محمدعلی، ارسنجانی ،حمید ،رزگرپور، علی محمد ،احمدوند

هفتمیین کنفیرانس بیین     ،"ر میدیریت پیروژه  مدیریت سبد پروژه در گسترش سطح عملکرد دفت

 .المللی مدیریت پروژه، تهران، انجمن مدیریت پروژه ایران

بررسی موجودییت  "، (7541) ،نظر، احد، محمدحسین، صبحیه ،محمدعلی، کاش  حقیقی، هانی ،اربابی

چهیارمین کنفیرانس بیین المللیی      ،"در اییران: رویکیرد توصییفی     (PMO)دفتر مدیریت پیروژه 

 .گروه پژوهشی آریانا: یت پروژه، تهرانمدیر

تعییین عملکیرد    "،(7502) ،کیوانلیو، علیی   ،زهرا، تبریزیان، مرتضی ،حسینعلی بیگی ،اویستا ،امانی زاده

دومین همایش بین المللی معمیاری، عمیران و    ،"های عمرانی کشوردفتر مدیریت پروژه در پروژه

 .شهرسازی در آغاز هزاره سوم، تهران

( در PMOدفتیر میدیریت پیروژه )    میؤثر ارائه مدل کاربردی جهت استقرار  "، (7505) سعید، اسالمی،

 دانشکده عمران.د، دانشگاه فردوسی مشه ،نامه کارشناسی ارشدپایان "های عمرانیپروژه

( و تعییین بلیوغ و   PMOسازی دفتیر میدیریت پیروژه )   طراحی و پیاده"، (7505)حمید زاده، احسان، 

، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه فردوسی مشیهد ، "محورپروژههای در سازمانکارکردهای آن 

 دانشکده عمران.
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بیر عملکیرد    میؤثر عوامیل   یو رتبه بند یی، شناسا(7504)الهام، ، مفتح زاده ی،علی، الفت ،حسن ی،دیز

 تیریمید  یالمللی  نیکنفرانس ب نیمتوازن، چهارم یازدهیکارت امت کردیپروژه با رو تیریدفتر مد

 .زدیدانشگاه  ،یصنعت

، "محیور پیروژه هیای هلیدینگ   ( در شرکتPMOدفتر مدیریت پروژه ) "، (7509، )زین العابدین، بهزاد

 .های هلدینگ، سالن همایش رازیسازمان کنفرانس

پروژه  تیریدفتر مد یبررس(، 7505، )مجتبی ،حسینعلی پور، اربابی، هانی، صالحی طالشی، محمد جواد

، پیروژه  تیی آن بیا موفق  یو رابطیه   رانینفت و گاز ا یباالدست عیصنا محورپروژه یان هادر سازم

 .785- 770، 55 یاپیپ ت،یریفصلنامه بهبود مد

، چهیارمین کنفیرانس   " محیور پیروژه دفتر میدیریت پیروژه در سیازمان هیای     "(، 7505فعال، شاهین، )

 مدیریت پروژه.
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 گروه پژوهشی آریانا.: ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران"کارکردها

Amer, Magdi, Elayoty, Noha, (5974), Roadmap to Project Management Office 

(PMO) and Automation using a Multi-Stage Fuzzy Rules System, 

International Journal of Advanced Computer Science and Applications 

(IJACSA), Vol. 0, No. 79. 

Andersen, Bjorn. Henriksen, Bjornar. Aarseth, Wenche, (5991), Benchmarking of 

Project Management Office Establishment: Extracting Best Practices. Journal 

of Management in Engineering. Vol. 55, No.5, 01-798. 

Aubry, M., Müller, R., Hobbs, B., & Blomquist, T, (5979), Project management 

offices in transition. International Journal of Project Management, 54(4), 155-

114. 

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D, (5994), Organisational project management: 

An historical approach to the study of PMOs. International Journal of Project 

Management, 55(7), 54-85. 

Aubry, M., Hobbs, B., & Thuillier, D, (5991), A new framework for understanding 

organisational project management through the PMO. International journal of 

project management, 52(8), 554-555. 



 7504 زمستان، 8، شمارۀ نوزدهمسال مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 912

 

Dai, C. X., & Wells, W. G, (5998), An exploration of project management office 

features and their relationship to project performance. International Journal of 

Project Management, 55(1), 255-255. 

Dsouza, Kevin C. Evaristo, J. Roberto, (5995), Project management offices: A case 

of knowledge-based archetypes. International Journal of Project Management. 

Vol. 55, No.2, 878-855. 

Englund, R. L, Graham R. J. & Dinsmore P.C., (5995), Creating the project office. 

A manager’s guide to leading organizational change. San Francisco: John 

Wiley & Sons, Inc. 

Farmer, Charlotte Mitcham, Mazzuchi, Thomas A., Sarkani, Shahram, (5978). 
Integrating acquisition strategy and PMO capability: A catalyst for defense 

systems engineering transformation. Procedia Computer Science, 54, 188-125. 

Gestao, F., (5972) Terzieva, M. & Morabito, V ,The path towards discovering 

PMO: an exploratory analysis of the Italian banking sector. International 

Journal of Information Systems and Project Management, pp. 51–89. 

Hill, G. M, (5994), The Complete Project Management Office Handbook, 5nd ed. 

Auerbach Publications, Boca Raton. 

Hill, G. M, (5998), Evolving the project management office: a competency 

continuum, Information Systems Management, 57(8), 82-27. 

Hobbs, B., Aubry, M. & Thuiller, D, (5978), The project management office as an 

organizational innovation. International Journal of Project Management, 281–

222. 

Hofman, D. G. & Bolles, D., (5972), PMO Framework and PMO Models for 

Project Business Management. Project Management World Journal. IV(I). 

Julian, Jerry. Group, Julian Advisory, (5994), How project management office 

leaders facilitate cross‐ project learning and continuous improvement. Project 

Management Journal. Vol. 50, No. 5, 85–24. 

Kendall, G. I., & Rollins, S. C., (5995), Advanced project portfolio management 

and the PMO: multiplying ROI at warp speed. Florida: J. Ross Publishing. 

Oliveira, Ronielton Rezende, Martins, Henrique Cordeiro, (5974), Strategy, People 



 705…/اثربخش در آجا  یرهبر یالگو یطراح

 

and Operations as influencing agents of the Project Management Office 

performance: an analysis through Structural Equation Modeling, Gest. Prod., 

São Carlos Journal, V. 52, N. 5, Pp. 879-850. 

Patona, Steve, Andrew, Barrie, (5970), The role of the Project Management Office 

(PMO) in product lifecycle management: A case study in the defence 

industrym, International Journal of Production Economics, Volume 594, Pp. 

85-25. 

Pemsel, Sofia. Wiewiora, Anna, (5975), Project management office a knowledge 

broker in project-based organizations. International Journal of Project 

Management. Vol. 57, No.7. pp. 57–85. 

Rad, P. F., & Levin, G. (5995), The Advanced Project Management Office: a 

comprehensive look at function and implementation. CRC press. 

Robert K.Wysocki, (5990), "Effective Project Management"; Fifth Edition, Wiely 

Publishing,Inc Gerard M.hill, The complete PMO handbook. 

Santos, V. & Varajão, J., (5978), PMO as a Key Ingredient of Public Sector 

Projects’ Success - Position Paper. Procedia Computer Science, 7709–7700. 

Unger, Barbara Natalie. Gemünden, Hans Georg. Aubry, Monique, (5975), The 

three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio 

management execution and success. International Journal of Project 

Management. Vol. 59, No.2, 594-559. 

Vitor,S, (5972), Project Management Office Models – a review. Conference on 

ENTER prise Information Systems / International Conference on Project 

MANagement / Conference on Health and Social Care Information Systems 

and Technologies, CENTERIS. 

 

 

 

 

 

 

 




