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	 	   مقدمه 

مشكالت ، پروژه را در شرايط بحراني قرار مي دهد و زمينه شكست آنرا فراهم هنگامي كه 
  اران مورد تهديدذذي نفعان پروژه به طور اخص سرمايه گ منافع اغلبِمي آورد،  

  لذا چاره اي جز مداخله اين دسته از ذي نفعان وجود ندارد.  قرار مي گيرد.
  ، برنامه ريزي شده و  يكپارچه  انجام نشود ، اما هر مداخله اي اگر به صورت هدفمند

  به بهبود و اصالح نمي انجامد.
رويكردهاي متفاوتي براي حل مسايل ، مشكالت و معضالت پروژه و سازمان وجود دارد كه 

  از آن ميان مي توان به رويكرد كلينيكي اشاره كرد.
رويكرد كلينيكي  ، در  مقابل رويكرد تحليلي (كه فقط به مباحث نظري مي پردازد) ، در كليه 

  حوزه ها از جمله پروژه و مديريت پروژه قابل طرح است. 
در اين رويكرد با مسايل پروژه به مثابه يك نوع بيماري برخورد مي شود و كليه مراحلي كه 

انجام مي شود براي حل مسايل پروژه نيز به توسط پزشك براي تشخيص و درمان بيماري 
كار گرفته مي شود به طوريكه ابتدا ، اطالعات در خصوص وضعيت پروژه در حوزه هاي اصلي 
بررسي و ثبت مي گردد و سپس  بر حسب نشانه هاي موجود براي هريك از مسايل ، علل و 

علت اصلي،   عوامل ممكن و محتمل بيان و مطرح مي شود ، در ادامه براي تشخيص
و يا اطالعات شاخص هاي متعدد  مربوطه مبتني بر اطالعات معتبر جمع آوري شده 

شاخص ها از مباحث نظري اين اندازه گيري قرار مي گيرد و براي تفسير ضروري جديد ، مورد 
و به طور اخص تجارب تيم متخصص استفاده مي شود ، پس از دستيابي به علل اصلي 

  راهكار براي رفع مشكل اقدام مي شود.نسبت به ارايه 

رويكرد كلينيكي جهت آناليز وضعيت پروژه و نيز تشريح طور اختصار به در اين نوشتار به 
نموده بيان را  رويكرد در الزامات موفقيتو سپس  ارايه راهكار منتج به آن پرداخته شده

   است.
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 رويكرد كلينيكي براي حل مشكالت يك پروژه 

  گام اول ، آگاهي از وضعيت فعلي پروژه 

مهمترين در اين گام وضعيت پروژه در حوزه هاي متفاوت به صورت دسته بندي شده برداشت مي شود ، 
است و مهمترين دستاورد آن ،  در روند اخذ تصميمكليدي و  معتبراطالعات گي مهم اين گام ، برداشت ژوي

مي باشد كه جهت اخذ تصميمات يكپارچه براي حل مشكالت و  ي پروژه در تمام حوزه هادرك وضعيت واقع
  معضالت كارساز است.

 حوزه هاي اصلي براي برداشت به صورت ذيل پيشنهاد مي شود : 

  اجرايي) –مالي  –تبيين شبكه اصلي ارتباطات سازمانها در پروژه (قراردادي 

 برداشت اطالعات موردنياز معتبر 

  تعيين ليست اطالعات موردنياز 

  1تعيين روش / روشهاي كسب اطالعات به صورت معتبر 

  ارايه وضعيت پروژه 

 به صورت تشريحي 

 به صورت آماري 

 نكات مثبت و منفي  بيان 

 به صورت دسته بندي  بيان مسائل ، مشكالت و معضالت تشخيص داده شده 

  يافتن مقادير و وضعيت واقعي شاخص هاي كليدي و تدوين سير وقايع مهم در حوزه هاي اصلي 

 برداشت اطالعات موردنياز معتبر 

  تعيين ليست اطالعات موردنياز 

  تعيين روش / روشهاي كسب اطالعات به صورت معتبر  

   تدوين مقادير و وضعيت واقعي شاخص هاي كليدي و تدوين سير وقايع مهم
 حوزه هاي اصليدر 

  ارايه وضعيت پروژه 

 به صورت تشريحي 

 به صورت آماري 

  ارايه نكات مثبت و منفي 

 به صورت دسته بندي  بيان مسائل ، مشكالت و معضالت تشخيص داده شده 

                                                               
  مانند مصاحبه حضوري١ 
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  پروژه تهيه ليست علت / علل محتمل ايجاد مشكالت و معضالت موجود ،  دومگام 

به يافتن علت/علل   2و تحليل شكاف  1مانند تحليل علت و معلولدر اين مرحله به كمك روشهاي تحليلي 
  بروز مسائل ، مشكالت و معضالت پرداخته مي شود.

  در تحقيقات و مطالعات بسيار انجام شده در دنيا ، علل و عوامل محتمل شكست در پروژهبا توجه به آنكه 
به صورت ها ي متفاوت و  در حوزه هاي مختلف توسط سازمانها و افراد مطرح در مديريت پروژه استخراج و 
دسته بندي شده است ، استفاده از آنها بسيار مثمر ثمر خواهد بود ، با شباهت رياد به رفتار پزشك در 

ري ، ابتدا احتمال بيماريهاي مواجهه با نشانگان عدم سالمت در بيمار كه ابتدا در مسير تشخيص نوع بيما
سني و .... را مورد توجه قرار مي دهد و جهت حصول اطمينان و تشخيص رده ، منطقه اي ،  فصليمتدوال 

  قطعي نشانگانهاي جديدي را نيز مورد ارزيابي قرار مي دهد و حتي به انجام آزمايشات تشخيصي مي پردازد.
ژه نيز ، ابتدا با توجه به نتايج گام اول ، علل محتمل مطرح در اين رويكرد كلينيكي براي حل مشكالت پرو

  برخي از اين داليل از قرار زير است:عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد ، 
 عدم درك صحيح از اولويت بندي  
 عدم توجه به جنبه هاي انساني و سازماني 

 كنترل ضعيف يا پراكنده هزينه 

  نبود دانش مواجهه با پيچيدگي ها  
  منابع كافي يا كارآمدنبود 

 ارزيابي ضغيف ريسك ها 

 نوع  نامناسب قرارداد 

 انتظارات مبهم 

 مفروضات غير واقعي 

 پروژه پايش براي موردنياز هاي سنجه از ناكافي درك 

 پشتيباني اندك و يا عدم پشتيباني از جانب ذي نفعان 

 عوامل محيطي و تغييرات ناگهاني غير قابل پيش بيني در آنها  

  دسته بندي هاي متداول علل ، دسته بندي شش گانه زير است :يكي از 
 منابع انساني  
 فني  
  مالي  
 اجرايي  
  قراردادي –حقوقي  
 محيطي  

  

                                                               
1 Root cause Analysis 
2 Gap Analysis 



  صفحه

 7 از   4

 

 

 

  يكي ديگر از دسته بندي هاي متداول علل ، دسته بندي سه گانه زير است :
 اشتباهات مديريتي  
 اشتباهات برنامه ريزي  
 تاثيرات محيطي  

  
است نياز به برداشت اطالعات تكميلي و تعريف سنجه ها و شاخص ها جديد در مسير اين تحليل ها ممكن 

  . باشد. به همين منظور روند ارزيابي وارد گام سوم خواهد شد
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  پروژه موجود مشكالتانجام برداشت تكميلي اطالعات جهت تعيين علل اصلي ،  سومگام 

مناسبي كه اطالعات معني داري ارايه مي دهند ، سنجه هاي تعريف بايد با روند ارزيابي را  در اين گام ، 
به علت تعامالت پيچيده عناصر كار ، تنها وجود تعداد اندكي سنجه نمي تواند تصوير شفافي پشتيباني نمود.

  از وضعيت پروژه ارائه دهد. براي اتخاذ تصميم هاي آگاهانه ، تركيب چندين سنجه ضروري است.

به برداشت و تحليل اطالعات پرداخته مي شود اما اينبار محدود و در برخي در اين گام نيز مانند گام نخست 
موارد جزيي تر ، حتي در بيشتر موارد برداشت ، تحليل و علت يابي همزمان اتفاق مي افتد ، شايد درست در 

  همان جلسه مصاحبه.

  مرحله ، كاربرد دارد. در اين 1استفاده از چرخه شاخص كليدي عملكرد ابداعي شركت مشاوره برايت پوينت 

  

 
  

  

                                                               
1 The KPI Wheel 
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  پروژه ارايه راهكار (ها) جهت حل مشكالت و معضالت،  چهارم گام

  پس از شناخت علت يا عللِ مسائل ، مشكالت و معضالت پروژه  ارايه راهكار(ها) در دستور كار قرار مي گيرد.
  است . 1اغلب شناسايي مشكالت اگرچه آسان نيست اما سهلترين قسمت روند بازيابي پروژه

ارايه گزينه هاي متفاوت حل مساله و مواجهه با مشكل يا معضل مستلزم كار تخصصي تيمي و مشاركت 
مشاركت ذي نفعان كليدي از آن جهت مورد نياز است كه ضروري است گزينه هايي فعال ذي نفعان است. 
  ار گذاشته شود. دور است علي رغم امكان تسريع از همان ابتدا كن بسيار كه از منافع ذي نفعان

مي باشد. اما از  2موانع و مشكالت مديريت برنامه تدوينبهترين شيوه ارايه نتايج بررسي كلينيكي ،  
آنجاييكه ارزش واقعي اين برنامه ، وجود ضمانت اجرايي آن است ، در مراحل تدوين نيز مشاركت فعال  

  اران پروژه ضرورت دارد.ذذي نفعان  علي الخصوص سرمايه گ
تهيه مي شود (در پيش  موانع و مشكالت مديريت برنامهلذا ابتدا گزارش تيم بررسي كلينيكي در چارچوب 

          اران پروژه ذنويس برنامه) اما نهايي سازي آن منوط به جلسات با ذي نفعان  علي الخصوص سرمايه گ
  خواهد بود.

ه براي اجراي راهكار منتخب ، سهل نخواهد بود اخذ تاييدي كه در همين خصوص ، مي بايست مد نظر قرار داد
اگر سياست ها نقش فعالي در يا مي تواند زمان بر باشد به ويژه اگر مستلزم سرمايه گذاري بيشتر باشد و و 

خود منجر به پيچيده تر شدن معضالت و ، چرخه تصميم گيري طوالني  ولي از يك سو  آن ايفا كنند
  .موضوعات مي شود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                               
1 Recovery 
2 Fix‐it Plan 
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 رويكرد كلينيكي براي حل مشكالت يك پروژه الزامات موفقيت در 

  با خصوصيات كليدي زير :  بررسي كلينيكيتعريف تيم 

  متخصص و مجرب در مديريت پروژه 

  ... شامل تمام حوزه هاي پروژه اعم از قرارداد ، كنترل پروژه  و 

  و محرم  بي طرف 

  پروژهخارج از محدوده سازمانها و افراد در گير 

 داراي سابقه كار منسجم تيمي با يكديگر 

 مدت زمان بررسي هاي موردنياز و ارايه راهكار در   1يك مكان همكاري به صورت تمام وقت در  

 تيم كار شروع از قبل3 رقابت عدم بندهاي همراه به  2اطالعات افشاي عدم امضاء موافقتنامه 
 كلينيكي بررسي

   منظور كردن تمهيدات الزم جهت انتقال  و در صورت لزوم پروژهوجود دسترسي به كليه اطالعات
 بررسي كلينيكيآن (حتي به صورت موقت) براي تيم 

  بررسي كلينيكيبراي تيم تسهيالت حضور در هر قسمت از پروژه  مجوزها و صدور تامين و 

  ايجاد فضاي همكاري و مشاركت و الزام به آن در تمام افراد و شركتهاي درگير پروژه در خصوص
 بررسي كلينيكي

 بررسي كلينيكياز فضاي پروژه در خصوص نتايج حاصل از  استرس زدايي 

  مدت زمان محدود براي انجام بررسي كلينيكيتعيين 

 عدم توقف پروژه در دوره بررسي كلينيكي 

  بررسي كلينيكيايجاد اطمينان در خصوص اجراي راهكارهاي منتج از  
  در چارچوب بررسي كلينيكي اما با   موجود 4و حياتيبحراني بسيار مورد كاوي و بررسي مشكالت

 تمركز و سرعت بيشتر و به صورت ويژه

 توسط همان  و به روز آوري آنپس از بررسي كلينيكي  5موانع و مشكالت مديريت برنامه تدوين
   و نيز ذينفعان پروژه مديران ابزار ترينمهم عنوان به تيم

 6به كار گماردن مدير پروژه بازيابي 

  (حداكثر يك ماهه) و مشكالت مديريت از اجراي برنامه صادقانهارايه گزارشات منظم دوره اي 
 به ذينفعان پروژه موانع

                                                               
1 Co‐located task team 
2 Non‐disclosure 
3 Non‐compete clauses 
4 Vital 
5 Fix‐it Plan 
6 Recovery Project Manager (RPM) 


