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  ازدهمدوفصل 

  

  

   سپاري مديريت تدارکات پروژه و برون
  
  

  

  كليات فصل

حوزه گستره دانش مديريت پروژه  ۹يکي از (اين فصل بر مديريت تدارکات پروژه 

)PMBOK ((و  ١سپاري مفهومي که بسيار به تدارکات نزديک است، برون. متمرکز است

پس از . به يک طرف خارجي است هاي سازماني هاي پروژه و مؤلفه مؤلفه ٢کاري مقاطعه

  :مطالعه اين فصل بايد موارد زير را بشناسيد و بتوانيد

  حوزه مديريت تدارکاتPMBOK را توضيح دهيد. 
 شش فرآيند تشکيل دهنده مديريت تدارکات را توضيح دهيد. 
 ي نوع تدارکات را توضيح دهيدسه دسته اصلي قراردادها. 
 را تعريف  ٤سپاري خارجي و برون ٣ب و كارفرآيند كس سپاري برونسپاري،  برون

 .کنيد
  ها را شرح دهيد هاي پروژه ها يا مؤلفه سپاري پروژه سازمان براي برونداليل. 
 سپاري را شرح دهيد مزايا و معايب برون. 
 دهيد سپاري را توضيح هاي مختلف افزايش احتمال موفقيت برون روش. 

                                            
1- Outsourcing 
2- Subcontracting 
3- Business Process Outsourcing 
4- Offshoring  
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  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٥٠٦

 
  مقدمه

) PMBOK(گستره دانش مديريت پروژه  حوزه ۹مديريت تدارکات پروژه يکي از 

هاي پروژه به  تيم. است و بر تهيه و مديريت کاالها و خدمات خارجي متمرکز است

منابع نياز دارند و بسياري از اين منابع بايد از فروشندگان خارجي مانند فروشندگان و 

افزار و  توانند شامل فناوري از قبيل سخت اين منابع مي. کنندگان فراهم شود تأمين

افزار براي توسعه سيستم يا ابزارهاي اتوماسيون اداري براي پشتيباني تيم پروژه  نرم

ساير موارد از قبيل تجهيزات اداري و چاپ راهنماهاي آموزشي و پشتيباني نيز . باشد

  .شوند اغلب از منابع خارجي تهيه مي

اغلب، . تهيه کردتوان از منابع خارجي  اقالم فيزيکي تنها مواردي نيستند که مي

طور  به. شوند سپاري مي هاي محدوده پروژه به شرکتي ديگر برون خدمات و مؤلفه

اين ايده جديد نيست و . توان به چند زير پروژه شکست تر، محدوده پروژه را مي خاص

تر از  کاران کوچک کاران ساختماني اغلب اجزاي خاص ساختمان را به مقاطعه پيمان

سپاري  اما امروزه بيشتر از واژه برون. سپارند کش مي کار يا لوله ساز، برق قبيل قاب

ها در جهان به  سپاري براي بسياري از سازمان برون. شود کاري استفاده مي جاي مقاطعه به

ها براي  ويژه زماني که سازمان عالوه بر اين به. يک ابتکار راهبردي تبديل شده است

گردند، به موضوعي داغ و جنجالي  ابع خارجي ميدنبال من سپاري خود به نيازهاي برون

  . نيز تبديل شده است

عنوان مثال  به. سپاري اصطالحي گسترده است که معاني گوناگوني دارد برون

مثل مراکز داده، پشتيباني از (توانند تمام کارها و فرآيندهاي كسب و كار  ها مي سازمان

در اين مورد . سپاري کنند برونرا ) مشتريان، حسابداري، منابع انساني و غيره

سپاري مرتبط با انتخاب، مذاکره و انتقال يک کار خاص به يک طرف  هاي برون فعاليت

از طرف ديگر يک شرکت ممکن است . شوند خارجي خود به يک پروژه تبديل مي

هاي  هاي ديگري چون شرکت را به سازمان) مثل ساخت يک سيستم کاربردي(ها  ژه پرو

سپاري از لحاظ تجاري توجيه خوبي  با وجودي که ممکن است برون. دمشاور بسپار

تواند به عنوان کاري پيچيده به يک رويکرد مديريت پروژه نياز  داشته باشد، اما مي

سپاري  هايي که خدماتي را برون اي روي سازمان عنوان مثال مطالعه به. داشته باشد
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سپاري را تجربه  هاي برون چالشدهندگان  درصد پاسخ ۵۳دهد،  اند نشان مي کرده

  . هاي مديريت پروژه بوده است ها فاقد مهارت اند چرا که سازمان آن کرده

تري نسبت به مديريت تدارکات پروژه خواهيم  در بخش بعد بررسي كامل

اين کار مستلزم شناخت فرآيندهاي گوناگون فهرست شده در راهنماي . داشت

PMBOK بخش بعد به . هاي قرارداد در دسترس است و سه گونه عمومي از گزينه

. پردازد سپاري خارجي مي سپاري فرآيند كسب و كار و برون سپاري، برون بررسي برون

هايي نيز وجود  هاي بسياري است اما چالش سپاري معرف فرصت با وجودي که برون

  . ها توجه شود دارد که بايد به آن

اهميت دارد چرا که احتمال  سپاري برون/شناخت هر دو طرف معادله تدارک

زيادي وجود دارد که شما هم خريدار و هم فروشنده محصوالت و خدمات 

عنوان يک مشاور يا براي يک شرکت توليد  عنوان مثال اگر به به. سپاري شده باشيد برون

سپاري بلکه در صورت  کنيد، ممکن است نه تنها فروشنده خدمات برون افزار کار مي نرم

  .افزاري خريدار چنين خدماتي هم باشيد ي هر مؤلفه نرمکار مقاطعه

  

  مديريت تدارکات پروژه

ها عموماً به منابع، محصوالت و خدماتي که بايد از بيرون خريداري يا تهيه شوند،  پروژه

شويم  متمرکز مي PMBOKهاي دانش  در اين بخش بر يکي ديگر از حوزه. نياز دارند

  .داردکه مديريت تدارکات پروژه نام 

به شکل زير تعريف  ١، مديريت تدارکات پروژهPMBOKمطابق راهنماي 

  :شود مي

براي اداره قراردادها يا سفارشات خريد اعضاي مجاز تيم پروژه به مديريت قرارداد و 

مديريت تدارکات پروژه، اداره هر قرارداد برآمده . فرآيندهاي کنترل تغيير نياز است

دست آوردن پروژه از سازمان انجام دهنده  يعني به) خريدار(از يک سازمان خارجي 

موجب قرارداد بر عهده تيم پروژه  و اداره الزامات قراردادي را که به) فروشنده(

  . شود است، شامل مي

                                            
1- Project Procurment Management 
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تواند هم خريدار و هم فروشنده  خاطر داشته باشيد که تيم پروژه مي باز هم به

معموالً از اصطالحات فروشنده و  با وجودي که در اين فصل. کاال يا خدمات باشد

تواند كارآور يا مشتري باشد، در حالي که فروشنده  کنيم، خريدار مي خريدار استفاده مي

عنوان مثال  به. کار باشد کننده يا مقاطعه فروش، تأمين کار، خرده تواند مشاور، پيمان مي

در اين . دسپاري کن سازمان ممکن است پروژه خاصي را به يک شرکت مشاور برون

همين ترتيب شرکت  به. است) فروشنده(مورد سازمان خريدار خدمات شرکت مشاور 

يا خدماتي ) افزار، گيره کاغذ و غيره کامپيوتر، نرم(تواند خريدار کاالها  مشاور نيز مي

مثالً (اند  سپاري شده هاي متخصص در يک زمينه خاص برون باشد که خود به شرکت

  ).تم، چاپ راهنماهاي کاربر و غيرهنويسي، تست سيس برنامه

  

  فرآيندهاي مديريت تدارکات پروژه

. کند شش فرآيند براي پشتيباني مديريت تدارکات پروژه مطرح مي PMBOKراهنماي 

آمده است و در ادامه با جزئيات بيشتري  ۱۲-۱ها در جدول  اي از اين فرآيند خالصه

ا هم و با ديگر فرآيندهاي ساير اين فرآيندها اغلب ب. گيرند مورد بحث قرار مي

همچنين ايده خوبي است که مدير و تيم پروژه براي . هاي دانش تعامل دارند حوزه

اجتناب از مشکالت و تضادها، در اوايل کار يا بر حسب لزوم با متخصصيني چون 

  . وکال، حسابداران يا عوامل خريد نيز مشورت کنند

  

  ريزي خريد و تهيه برنامه

توان  هاي پروژه را مي که کدام نياز ريزي خريد و تهيه، با تعيين اين ند يا برنامهاولين فرآي

مدير . شود ها را بهتر است از بيرون تهيه کنيم، شروع مي در داخل تيم تأمين کرد و کدام

گيري درباره اينکه کدام نيازها بايد در داخل و يا از  بر تصميم و تيم پروژه بايد عالوه

د، درباره نحوه، زمان، تعداد و محلي که کاالها و خدمات بايد تهيه خارج تهيه شون

  . گيري کنند شوند نيز تصميم

گيري براي مراجعه به منابع بيروني براي تهيه کاالها و خدمات به عوامل  تصميم

اوالً ممکن است مدير پروژه و تيم بخواهند بدانند چه کاالها و . مختلفي بستگي دارد

اما . ها چطور است موجود است و قيمت، کيفيت و شرايط آن خدماتي در بازار
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. و محدوده پروژه دارند) محصوالت( ١ترين مالحظه بستگي به اقالم تحويل دادني مهم

هاي تحويل  بندي مدير و تيم پروژه اغلب با سرمايه، منابع و تخصص محدود يا زمان

با توجه به اين عوامل . هاي فناوري مواجه هستند غيرقابل تغيير و سخت و محدوديت

هاي بهتري براي مواجهه مؤثر و کارآ با اين  ممکن است يک طرف خارجي فرصت

  .ها فراهم کند چالش

  

 خالصه فرآيندهاي تدارکات پروژه ۱۲-۱جدول 

گيري در مورد اينكه چه چيزي بخريم يا به دست آوريم و  تصميم  برنامه خريدها و اكتساب

  .ها خريد و نحوه انجام آنتعيين آمادها هنگام انجام 

مستند كردن محصول، خدمات يا نتايج مورد نياز و تعيين   برنامه قرارداد

كاران  كاران، مقاطعه فروشان، تأمين كنندگان، پيمان فروشندگان، خرده

  .يا ساير تأمين كنندگان بالقوه خدمات

، )…پيشنهادي و طرح پيشنهادي، قيمت (گرفتن پيشنهادات   درخواست پاسخ از فروشندگان

نوشتجات و ساير اطالعات از فروشندگان بالقوه يا تأمين كنندگان 

  .خدمات

اي براي محصول يا خدمتي  مذاكره، انتخاب و قرارداد با فروشنده  انتخاب فروشندگان

  .خاص

اين شامل مرور و . مديريت ارتباط و قرارداد بين خريدار و فروشنده  مديريت قرارداد

آيي خريدار، تغييرات قرارداد و انجام عمل صحيح مستند كردن كار

  .در هنگام لزوم است

تكميل و تسويه حساب هر قرارداد بعد از تمامي اقالم بازو يا شفاف   بستن قرارداد

  .ها شدن تسويه

  

هاي خاصي از پروژه به تصميم  سپاري نياز گيري براي خريد به برون تصميم

هاي مستقيم و غير مستقيم ساخت محصولي  نهکه در آن مجموع هزي" ساخت يا خريد"

هاي مستقيم و غير مستقيم خريد يا  خاص يا انجام خدمتي ويژه را با مجموع هزينه

 ۲همان ابزارهاي کمي و کيفي که در فصل . کنيم، شباهت دارد سپاري بيروني مي برون

دند، براي کار گرفته ش هاي گوناگون براي توسعه مورد تجاري به حل براي مقايسه راه

                                            
1- Deliverables 
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توان با استفاده از چارچوب مديريت ريسک که  اما مي. گيري نيز کاربرد دارد اين تصميم

. گيري نگريست توضيح داده شد، با ديدگاه مديريت ريسک به اين تصميم ۸در فصل 

در بيشتر . تواند انتقال ريسك به فروشنده باشد سپاري مي مثالً، يك دليل براي برون

اي بيشتر از تيم پروژه باشد، اين  وشنده داراي مهارتي خاص يا تجربهموارد، چنانچه فر

کنيد اگر  متأسفانه زماني که کنترل را به فردي ديگر منتقل مي. تواند ايده خوبي باشد مي

بندي و بودجه را نيز از  او نتواند به تعهداتش عمل کند، ممکن است کنترل بر زمان

  . دست بدهيد

به نيازهاي آن ممکن است برنامه تدارکاتي رسمي يا غير  مدير و تيم پروژه بسته

تواند جداگانه يا بخشي از برنامه، محدوده و ساختار  اين برنامه مي. رسمي تهيه کنند

بر اين همان فرآيندها يا فرآيندهايي بسيار  عالوه . پروژه باشد) WBS(شکست کار 

ودجه، کيفيت و ارتباطات بندي، ب چه براي مديريت تغيير محدوده، زمان مشابه آن

 . ها را درک کنند نفع در پروژه آن استفاده شد، بايد وجود داشته باشند و افراد ذي

 
  ريزي قرارداد برنامه

ريزي قرارداد بر توسعه چند نوع سند تدارکات از قبيل درخواست  فرآيند برنامه

گيرد،  اده قرار ميکه براي درخواست پيشنهاد و قيمت از فروشندگان مورد استف ١پيشنهاد

شود که  دهي مي اي سازمان گونه وسيله خريدار به اين مستندات معموالً به. متمرکز است

هاي فروشندگان  اي از معيارهاي سنجش پاسخ بتوان با ابزارهاي معمول و مجموعه

پيچيدگي و دقت اين مستندات زماني که با . مختلف را ارزيابي و مقايسه کرد

شدت کنترل شده است، زياد  طرف هستيم و يا کاال يا خدمات بههاي دولتي  سازمان

  . شود مي

ريزي قرارداد نيز شامل توسعه معيارهايي براي ارزيابي پيشنهادات و  فرآيند برنامه

با وجودي که قيمت عامل مهمي . ها پس از دريافت از سوي فروشندگان است قيمت

اي تجربه، تخصص و درک خود از کار بر مبن است اما ممکن است فروشنده يا پيمان

                                            
1- Request for Proposal 
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نيازهاي فروشنده، رويکرد مديريت، قدرت مالي، توانايي فني و يا ارجاعات مشتريان 

  .انتخاب شود

  

  درخواست پاسخ فروشندگان

ايده کلي درخواست پاسخ فروشندگان براي اين بوده است که خريدار بتواند تعداد 

ممکن است سازمان خريدار براي . معقولي پيشنهاد رقابتي و با کيفيت دريافت کند

دستيابي به اين هدف کنفرانسي با پيشنهاددهندگان، پيمانکاران يا فروشندگان و غيره 

کند شناخت بهتري از کاال يا  اين جلسات مقدماتي به فروشندگان کمک مي. برگزار کند

ها  سياستدر بسياري از مواقع . خدمات مورد نياز و نحوه ارايه سند تدارکات پيدا کنند

هاي حاکميت سازمان خريدار مستلزم فرآيندي عمومي و بلند مدت براي ارايه  و رويه

ها،  تواند شامل آگهي دادن در روزنامه اين فرآيند مي. پيشنهاد از فروشندگان متعدد است

نشريات تجاري يا حتي وب باشد تا به ديگران امکان دهد از درخواست پيشنهاد مطلع 

  . گردند

کند عموماً شامل قيمت کاال يا خدمات  ي که فروشنده تهيه ميپيشنهاد

. درخواستي و توضيح توانايي و خواست فروشنده براي تأمين مورد درخواست است

سادگي يک تماس  تواند به اين پيشنهاد، بسته به ماهيت کاال يا خدمات درخواستي، مي

  .به خريدار باشدتلفني يا به پيچيدگي يک سند دقيق کتبي و ارايه رسمي آن 

  

  انتخاب فروشنده

ها شروع به تجزيه و تحليل،  سازمان خريدار، پس از دريافت پيشنهادات و قيمت

ريزي خريد و  معيار توسعه يافته در فرآيند برنامه. کند ارزيابي و انتخاب فروشنده مي

ات ممکن است قيمت و هزينه مالحظ. گيرد عنوان پايه مورد استفاده قرار مي تهيه به

مهمي باشند ولي عوامل ديگر نيز بايد مورد مالحظه قرار گيرند چرا که تصميمي که 

در صورتي که فروشنده محصولي با کيفيت و در زمان (تنها مبتني بر قيمت باشد 

  . ارزش به نظر برسد ممکن است بي) مناسب تهيه نکند
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. ندبراي انتخاب يک فروشنده رويکردهاي کمي و کيفي متعددي وجود دار

در  ١هاي مورد استفاده براي تهيه مورد تجاري عنوان مثال بسياري از ابزارها و تکنيک به

توانند براي کار انتخاب فروشنده بسيار  مي ۸و يا تحليل ريسک در فصل  ۲فصل 

طور کلي رويکرد مديريت ريسک براي تشخيص و ارزيابي ريسک و  به. مناسب باشند

تواند  در انتخاب فروشنده  واکنش به آن نه تنها ميدستيابي به يک راهبرد ريسک و 

  . بلکه در مديريت روابط نيز مفيد باشد

پس از انتخاب يک فروشنده، خريدار براي دستيابي به توافقي دو جانبه وارد 

شود و  وسيله خريدار و فروشنده امضا مي سندي است که به ٢قرارداد. شود مذاکره مي

آور  عنوان يک توافق الزام اين سند به. کند ه را تعريف ميفروشند -شرايط روابط خريدار

کند و فروشنده را به کاالها، خدمات يا نتايجي خاص و خريدار را به  قانوني عمل مي

يک قرارداد شرايط يا مواردي چون . کند فراهم کردن امکانات مالي و توجه ملزم مي

ني، حقوق مالکيت، مسايل ها و اختيارات، رويکردهاي مديريت پروژه و ف مسئوليت

ها، الزامات کيفي، قيمت و جبران ضرر و زيان و فرآيندهايي  بندي، پرداخت مالي، زمان

تواند بر پايه نوع روابط ساده يا  قرارداد مي. کند براي بازنگري قرارداد را تعريف مي

رارداد اي از ق عنوان مثال يک سفارش خريد، نمونه به. پيچيده، رسمي يا غير رسمي باشد

سپاري ميان دو شرکت به سندي بلندتر و  ساده است در حالي که يک قرارداد برون

  . تر نياز دارد مفصل

هاي سازماني تعيين کننده نحوه ايجاد اين روابط و فرد  ها و رويه معموالً سياست

امروزه، بسياري از . صاحب اختيار براي ورود و مديريت توافقات گوناگون هستند

شامل چندين قرارداد و پيمان و روابط با چندين خريدار و فروشنده هستند و قراردادها 

  . اي مديريت شوند طور فعاالنه بايد در تمام طول چرخه حيات پروژه به

که شما ممکن است خريدار يا فروشنده باشيد، شناخت انواع  با توجه به اين

. شند، اهميت داردقراردادهاي موجود که ممکن است براي شرايط مشخصي مناسب با

  :کند سه دسته کلي براي قراردادهاي نوع تدارکات را مطرح مي PMBOKراهنماي 

                                            
1- Business Case 
2- Contract 
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عنوان  يک قيمت ثابت يا کلي به :١قراردادهاي قيمت ثابت يا پرداخت يکباره -۱

قيمت نهايي يک کاال يا خدمات خاص مورد مذاکره قرار گرفته و يا تعيين 

سپاري توسعه  سازمان تصميم به برونعنوان مثال ممکن است يک  به. شود مي

شرکت مشاور بر . يک سيستم کاربردي به يک شرکت مشاور داشته باشد

سپس دو . کند بندي و بودجه تخميني را تهيه مي اساس محدوده پروژه زمان

گانه بر سر هزينه نهايي پروژه مذاکره  هاي سه شرکت بر پايه اين محدوديت

قيمت يک کاال يا خدمات خاص ثابت و  از طرف ديگر ممکن است. کنند مي

عنوان مثال فرض کنيد  به. زني باشد چانه  زني کم يا بدون امکان با امکان چانه

با وجودي که . تاپ جديد نياز دارد يکي از اعضاي تيم پروژه به يک لپ

شدت متفاوت هستند،  هاي مختلف با هم به هاي سازمان ها و رويه سياست

دست آوردن کاال و خدمات وجود دارند که شامل  راي بهمعموالً فرآيندهايي ب

ممکن است اين فرآيند ساده . ها، اختيارات و سفارشات خريد است درخواست

قراردادهاي قيمت ثابت يا . و سرراست يا ناکارآمد و بوروکراتيک باشد

هايي براي دستيابي به اهداف خاص و تنبيهاتي  پرداخت يکباره شامل مشوق

  . دستيابي به آن اهداف است در صورت عدم

در اين نوع قراردادها پرداختي براي  :٢پرداخت - هاي هزينه قرارداد -۲

ها شامل  اين هزينه. گيرد هاي واقعي فروشنده صورت مي پاسخگويي به هزينه

و غير مستقيم ) مانند نيروي کار مستقيم، مواد اوليه و غيره(هاي مستقيم  هزينه

اما . است) ، بيمه و غيره٣بها، خدمات عمومي  مانند حقوق مديريت، اجاره(

هاي مستقيم و غير مستقيم  عنوان سود به مجموع هزينه يک مبلغ اضافي نيز به

هايي براي  توانند شامل مشوق ها نيز مي اين قرارداد. شود فروشنده افزوده مي

                                            
1- Fixed-Price Or Lump-Sum Contracts 
2- Cost-Reimbrusable Contracts 
3- Utility 
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 طور به. ها باشند دستيابي به اهداف خاص و تنبيهاتي براي عدم دستيابي به آن

 :کلي سه نوع هزينه قابل پرداخت وجود دارد

عالوه درصدي از  يا هزينه به) CPF( ١عالوه دستمزد هزينه به) الف

عالوه دستمزدي  هايي که فروشنده متحمل شده به هزينه ):CPPC( ٢هزينه

عنوان  به. شود ها به او پرداخت مي بر اساس درصد مورد قبولي از هزينه

ود را براي تنظيم موتور پيش يک مکانيک مثال فرض کنيد که ماشين خ

ممکن است مکانيک بگويد هزينه تنظيم موتور شامل قطعات و . ايد برده

بنابراين اگر مکانيک براي . درصد دستمزد است ۲۰عالوه  کار انجام شده به

 ۲دالر در ساعت مطالبه کرده و  ۵۰هاي مستقيم و غيرمستقيم  پوشش هزينه

دالر هم قطعه استفاده کند،  ۱۰۰کار کند و ساعت بر روي ماشين شما 

صورتحساب . شود مي) ۱۰۰+۵۰×۲(دالر  ۲۰۰هزينه قطعات و نيروي کار 

اگر مکانيک . دالر خواهد بود ۲۴۰درصد دستمزد  ۲۰شما پس از افزودن 

فردي مورد اعتماد نباشد، ممکن است بخواهيد اقدامات احتياطي مانند 

صورت  در غير اين. روع کار انجام دهيدگرفتن يک برآورد کتبي پيش از ش

هاي قطعات و نيروي  اخالق، با باال بردن هزينه ممکن است مکانيک بي

  . خود را افزايش دهد) سود(کار، دستمزد 

هاي  در اين مورد تمام هزينه ):CPFF( ٣عالوه دستمزد ثابت هزينه به) ب

ت به فروشنده عالوه يک ميزان ثاب مستقيم و غير مستقيم انجام کارها به

اين ميزان ثابت تنها در صورت تغيير محدوده تغيير . شود پرداخت مي

گويد بر  عنوان مثال ممکن است ماشين خود را به دوستي که مي به. کند مي

در اين مورد ممکن است برنامه به اين صورت . کند، بدهيد روي آن کار مي

دهيد و عالوه بر  مي باشد که شما هزينه تمام قطعات براي تنظيم موتور را

دهيد،  به او مي  عنوان هديه دالر که به ۲۰آن دوست شما کار را به ازاي 

دالر قطعه نياز داشته باشد،  ۱۰۰بنابراين اگر ماشين به . انجام خواهد داد

                                            
1- Cost-Plus-Fee 
2- Cost-Plus-Percentage-Of-Fee 
3- Cost-Plus-Fixed-Fee 
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اما اگر بتوانيد . دالر خواهد بود ۱۲۰هزينه کار دوست شما بر روي ماشين 

دالر  ۸۰لوازم خودرو به قيمت  آن قطعات را در يک فروشگاه بزرگ

دالر خواهد شد چرا که دوست شما بدون  ۱۰۰بيابيد، هزينه تنظيم موتور 

  .دالر را براي زمانش دريافت خواهد کرد ۲۰توجه به هزينه قطعات همان 

تحت اين قرارداد،  ):CPIF( ١عالوه دستمزد تشويقي هزينه به )ج

عالوه يک دستمزد از  ه را بههايي که براي کار متحمل شد فروشنده هزينه

. کند عنوان پاداش تشويقي دستيابي به اهداف دريافت مي پيش معين شده به

براي اين مورد فرض کنيد در حالي که دوست شما در حال کار بر روي 

زند و دو بليت کنسرت  ماشين است، دوست ديگري به شما زنگ مي

. دهد شما پيشنهاد مي شود، به رايگان را که تا چند ساعت ديگر شروع مي

عنوان پاداش تکميل کار در کمتر از يک  ممکن است بليت اضافه را به

ساعت به او پيشنهاد کنيد تا بتوانيد با ماشين خود تا پيش از شروع 

 .جا برويد کنسرت به آن

ترکيبي از  T&Mيک قرارداد  ):T&M( ٢قراردادهاي زمان و مواد خام -۳

در اين قرارداد خريدار هزينه . يمت ثابت استپرداخت و ق -قراردادهاي هزينه

اين مورد به يک قرارداد . پردازد زمان و مواد خام مصرفي را به فروشنده مي

پرداخت شباهت دارد چرا که پايان آن مشخص است و کل هزينه  -هزينه

هاي واحد تعيين شده باشند،  اما اگر نرخ. شود پيش از شروع کار تعيين نمي

. تواند به قرارداد قيمت ثابت هم شباهت داشته باشد مي T&Mيک قرارداد 

ممکن است يک . خواهيد خانه خود را رنگ بزنيد عنوان مثال فرض کنيد مي به

دالر در ساعت  ۲۰کار نقاش به شما بگويد که هزينه نقاشي خانه شما  پيمان

دالر هزينه داشته باشد،  ۱۰اگر يک بشکه رنگ . عالوه هزينه رنگ است به

هاي رنگ استفاده شده و ميزان زماني که  ينه نقاشي خانه شما به تعداد بشکههز

                                            
1- Cost-Plus-Incentive-Fee 
2- Time And Material 
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بشکه  ۵ساعت در خانه شما کار کند و از  ۲۰اگر فردي . برد بستگي دارد مي

دالر  ۴۵۰رنگ نيز استفاده کند، هزينه زمان نقاش و مواد اوليه استفاده شده 

 .شود مي

  

  اداره قرارداد

شوند که هر يک بايد  اي مي دار و فروشنده وارد رابطهپس از امضاي قرارداد، خري

که هر دو طرف  فرآيند اداره قرارداد از اين. الزامات قراردادي خود را برآورده سازند

طور کلي اداره قرارداد  به. كند کنند، اطمينان حاصل مي مطابق شرايط قرارداد کار مي

  :شامل موارد زير است

 ر قراردادي در زمان مناسباجازه دادن و هماهنگ کردن کا 

 بندي، بودجه و کيفيت کار در رابطه با محدوده، زمان نظارت بر کارآيي پيمان 

 مديريت محدوده بنا به تعريف و کنترل تغيير 

 تشخيص، ارزيابي و کنترل ريسک 

 ها مطابق قرارداد پرداخت شده است که تمام پرداخت نظارت بر اين. 

 ده هم در دستيابي به الزامات قرارداد و هم بازنگري و ارزيابي کارآيي فروشن

 .در واکنش او نسبت به مشکالتي که به اقدام اصالحي نياز دارند

 که چه زماني قرارداد به اصالح نياز دارد تعيين اين. 

 خيالي يا ناتواني  که آيا قرارداد براي دليل خاصي، بي گيري درباره اين تصميم

 .دفروشنده بايد زودتر از موعد فسخ شو

  

  خاتمه قرارداد

شود بر تأييد تکميل تمام کارهاي مطرح در قرارداد  فرآيندي که خاتمه قرارداد ناميده مي

رسد که هم خريدار و هم فروشنده  خاتمه قرارداد زماني به نتيجه مي. متمرکز است

فروشنده . طور دوجانبه بر انجام تمام الزامات موجود در قرارداد توافق داشته باشند به

مکن است به خريدار رسيدي رسمي دهد که تمامي اقالم تحويل دادنيي مشخص م
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خريدار هم ممکن است به فروشنده رسيدي مبني بر . اند شده در قرارداد تهيه شده

از طرف ديگر خاتمه . دريافت و قابل قبول بودن تمام اقالم تحويل دادني تحويل دهد

ها  از طرفين در انجام حقوق و مسئوليتدهد که يکي  پيش از موعد پروژه زماني رخ مي

طرف ديگر ممکن است بسته به شرايط مطرح در قرارداد حق خاتمه . ناتوان باشد

که قرارداد مطابق برنامه  نظر از اين صرف. قرارداد يا طلب خسارات تنبيهي را داشته باشد

ها را مستند  و يا پيش از موعد خاتمه يافته است، مدير و تيم پروژه بايد تمام آموخته

هاي عملي شناخته شده و به بخشي از متدولوژي سازمان تبديل  کنند تا بهترين روش

  .شوند

  

 سپاري برون

کننده و يا توليدکننده  توان تهيه کاال يا خدمات از يک فروشنده، تأمين سپاري را مي برون

شايد . تسپاري به مديريت تدارکات شبيه اس به اين ترتيب، برون. خارجي تعريف کرد

مثابه يک رويکرد راهبردي و مالحظه   سپاري به ايجاد تمايز ديدن برون  يک راه

  . تر است عنوان رويکردي تاکتيکي فرآيندهاي تشکيل دهنده مديريت تدارکات پروژه به

  

  سپاري شروع پديده برون

يکي از پيشروان صنعت عکاسي  ٢در ُرچستر نيويورک ١، شرکت ايستمن کداک۱۹۸۹در 

ميليارد دالر وضعيت بسيار خوبي  ۴,۱۸عنوان يک شرکت با درآمد ساالنه  کداک به. بود

مديريت . کرد ميليون دالر جهت فناوري اطالعات هزينه مي ۲۵۰اما کداک سالي . داشت

اين مسئله را مطرح كرد كه اگر مأموريت شرکت پيشرو بودن در صنعت عکاسي است، 

  . اطالعات هزينه شود اي در فناوري چرا بايد چنين سرمايه

ميليون دالري  ۲۵۰ساله و  ۱۰هاي ديگر را بررسي کرد و قراردادي  کداک گزينه

و ) DEC( ٣، شرکت تجهيزات ديجيتالIBMخود با  ITسپاري تمام کارهاي  براي برون

لند  مسئوليت مخابرات و بيزنس DECعنوان بخشي از برنامه  به. امضا کرد ٤لند بيزنس

                                            
1- Eastman Kodak  
2- Rochester, New York  
3- Digital Equipment Company 
4- Business Land  
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 IBM. هاي شخصي را برعهده گرفتند نگهداري از کامپيوتر مسئوليت خريد و

عنوان  به. ترين قسمت کار را که مسئوليت عمليات مراکز داده بود، بر عهده گرفت بزرگ

لند منتقل  و بيزنس DECنفر به  ۴۰۰و  IBMکارمند کداک به  ۳۰۰بخشي از برنامه 

درصد کاهش  ۹۵ک به هاي سرمايه کداک نزدي در طول سال اول اجرا هزينه. شدند

 ١فريم  هاي مين درصد و هزينه ۱۰تا  ۵هاي شخصي  هزينه نگهداري از کامپيوتر. يافت

  .درصد کاهش يافت ۱۵تا  ۱۰

سپاري روي آورد، اما اولين  ترين سازماني نبود که به برون کداک اولين يا بزرگ

در نتيجه . کردسپاري  خود را برون ITشرکت شناخته شده و موفقي بود که کل کارهاي 

مديريت . خود را فراهم کند، تغيير کرد ITاين تصور که سازمان بايد خود پشتيباني 

اي و شراکت راهبردي با  هاي هزينه جويي ارشد بحث درباره شايستگي اصلي، صرفه

  .را شروع کردند ITفروشندگان 

 ۵۴اي حياتي رسيده بود که در آن بيش از  به مرحله ITحوزه  ۲۰۰۰تا سال 

  حتي امروز. شد سپاري مي خريداري شده در آمريکاي شمالي برون ITدرصد خدمات 

هاي  سپاري رسد اروپا در زمينه ارزش برون نظر مي سپاري رشد کرده و به هم ميزان برون

  . عمده از اياالت متحده پيشي گرفته است

  

  سپاري انواع روابط برون

است که در  ٢سپاري فرآيند كسب و كار سپاري گسترش يافته و شامل برون امروزه برون

مثل حسابداري، مديريت منابع انساني، تحقيق و (، فرآيندها ITجاي  آن سازمان به

. کند سپاري مي را به سازماني ديگر که در آن حوزه تخصص دارد، برون) توسعه و غيره

سپاري به خارج از کشور معطوف شده  هاي اخير توجهات بسياري به برون در سال

دهد تا با خريد کاال يا  به سازمان امکان مي Offshoringسپاري يا  اين نوع از برون. است

  . اي در خارج از کشور از مزيت نيروي کار ارزان برخوردار شود کننده خدمات از تأمين

. گيري در سطح سازمان يا در سطح پروژه باشد تواند يک تصميم سپاري مي برون

عنوان يک رويکرد راهبردي بنگرد،  سپاري به مان به برونطور که ممکن است ساز همان

                                            
1- Mainframes  
2- Business Process Outsourcing 
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هاي  ها و تيم امروزه سازمان. تواند چنين رويکردي را اتخاذ کند مدير پروژه نيز مي

اين ايده در . سپاري، فرصت انتخاب رويکردهاي گوناگوني را دارند پروژه براي برون

عنوان مثال  به. ، مشخص است)دهد ها را نشان مي سپاري که طيفي از برون( ۱۲-۱شکل 

که در آن تمام کاالها  ١سپاري کامل تواند از يک رويکرد درون يک سازمان يا پروژه مي

اين رويکرد براي پروژه . شوند، استفاده کند و محصوالت در درون سازمان تأمين مي

از طرف ديگر يک . بدان معناست که تيم پروژه مسئول تمام فرآيندها و محدوده است

گيرد که سازمان يا پروژه تمام  زماني مورد استفاده قرار مي ٢سپاري کامل يکرد برونرو

در اين مورد ما يک سازمان يا . کاالها و خدمات خود را از منابع خارجي تهيه کند

سپاري  تواند برون ها مي ها و پروژه اما بهترين رويکرد براي سازمان. پروژه مجازي داريم

که  کننده انعطافي بيشتر براي انتخاب اين مسئله است  سپاري فراهم برون. باشد ٣انتخابي

ها را بايد در  سپاري شوند و کدام کدام اقالم تحويل دادني فرآيندهاي پروژه بايد برون

  .سازمان نگه داشت

سپاري خارجي  سپاري و برون با وجودي که هزينه پايين يکي از مزاياي برون

  .زايش انعطاف و کيفيت باشداست، هدف بايد اف

 

  
 سپاري مدل برون ۱۲-۱شکل 

  

  سپاري حقايق برون

، نسبت به ITخصوص در ميان متخصصان  پيش از قرارداد کداک، هيچ ديد منفي به

سپاري را درک کردند  هاي برون اما پس از آن، اقليتي ويژگي. سپاري وجود نداشت برون

  .نبودنددر حالي که سايرين براي آن ارزشي قايل 

                                            
1- Full Insourcing 
2- Full Outsourcing 
3- Selective Outsourcing  
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سپاري خارجي بر اين تصور استوار است  ويژه برون سپاري، به جنجال حول برون

در نتيجه . شوند تر منتقل مي که مشاغل يک کشور به کشوري ديگر با سطح حقوق پايين

يک . کاري داخلي افزايش يافته و در نتيجه اثري منفي بر اقتصاد ملي خواهد داشت بي

هاي اياالت متحده تا  کند که شرکت بيني مي ، پيشForresterشرکت تحقيقاتي به نام 

تر  هايي با سطح درآمدي پايين ميليون شغل خدماتي را به کشور ۳/۳، ۲۰۱۵سال 

با . است ITدرصد اين کارها مربوط به حوزه  ۸سپاري خواهند کرد که نزديک به  برون

ميليون  ۱۳۰آمريکا هاي شغلي  ميليون کار به خارج، کل فرصت ۳وجود انتقال بيش از 

اين بدان . ميليون ديگر به آن افزوده شود ۲۲، ۲۰۱۰شود تا سال  بيني مي است که پيش

. گذارد درصد شاغلين اياالت متحده اثر مي ۲/۰سپاري بر کمتر از  معناست که برون

که بيش از يک ميليون نفر از مردم اياالت متحده، هر ماه  عالوه بر اين، با مالحظه اين

  .شود کنند، از شدت بدي آن کاسته مي خود را عوض ميکار 

دهند،  سپاري کار خود را از دست مي دليل برون با وجودي که برخي از افراد به

عنوان مثال رابينسون و  به. شود اغلب کارهاي جديد و پردرآمد بيشتري ايجاد مي

نقطه  ۲۰ها در  ينمايندگ ۶۰۰۰بيش از  ٢دهند که خطوط هوايي دلتا توضيح مي ١کاالکوتا

با مشتريان  Emailنماينده در اين نقاط از طريق تلفن، فکس و . در سراسر جهان داشت

سپاري کند، بنابراين  ها را به خارج برون دلتا تصميم گرفت اين فعاليت. در ارتباط بودند

در نتيجه دلتا با . سپاري شد شغل در اين زمينه به هندوستان برون ۱۰۰۰، ۲۰۰۳در سال 

موقعيت شغلي رزرو و  ۱۲۰۰ميليون دالري، توانست در اياالت متحده  ۲۵جويي  رفهص

  .فروش ايجاد کند

کينسکي برآورد  المللي مک دهد که مؤسسه بين گزارش مي ٣گذشته از اين درزنر

دالر به ازاي هر دالر خرج شده براي  ۱۴/۱تا  ۱۲/۱کرده است که اياالت متحده بين 

هاي  کند که بين سال درزنر همچنين اعالم مي. آورد دست مي سپاري به هند به برون

 ۰۰۰,۱۱۵اند و بيش از  نويس کار خود را از دست داده برنامه ۰۰۰,۷۰، ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۹

  .اند هايي با درآمد باالتر يافته افزار شغل مهندس نرم

                                            
1- Robinson and Kalakota 
2- Delta Airline  
3- Drezner 
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يک . کند سپاري ايفا مي مديريت تغيير سازماني نقش مهمي در موفقيت برون

سپاري  هاي بزرگ در اروپا پيش و پس از برون کارمند سازمان ۲۰۰ي از نظرسنج

با وجودي که ممکن است تغيير با استقبال مواجه . هاي شغليشان انجام شد موقعيت

هاي بيشتري  نشود، اين بررسي دريافت که در صورت اجراي درست، افراد فرصت

اما اگر تصميم . اشتهايشان خواهند د کردن مهارت  براي پيشرفت کاري و کامل

درستي اجرا نشود، بازماندگان احساس بي حرمتي يا گناه خواهند کرد و  سپاري به برون

طور که  از طرف ديگر همان. اين امر بر روحيه و انگيزه بقيه کارکنان تأثير خواهد داشت

گرايش به . ترين وظيفه بنگاه تجاري است کند، توسعه افراد مهم پيتر دراکر اشاره مي

تواند توانايي  سپاري و اتکا به کارمندان غيرسنتي در يک اقتصاد دانش محور، مي برون

  .سازمان به کسب مزاياي رقابتي را کاهش دهد

  

 سپاري خارجي ها پيرامون برون برخي از افسانه

  .اي جديد است سپاري فناوري اطالعات پديده برون: افسانه اول

سپاري خارجي جلب شده است، اين  به برونها  با وجودي که توجه زيادي در رسانه

ها به آسيا منتقل شد، در  که براي اولين بار توليد تراشه ۱۹۸۰سپاري از دهه  نوع برون

هاي  هاي آمريکايي تأکيد خود را بر ريزپردازنده در نتيجه آن شرکت. جريان بوده است

جارت جهاني امروزه سازي و ت با ترکيب اين مسئله با جهاني. ارزشمندتر متمرکز کردند

  .درصد کمتر شده است ۳۰افزار کامپيوتر  قيمت سخت

  

سپاري خارجي تنها راهبردي است که سازمان براي کاهش  برون: افسانه دوم

  .افزار در اختيار دارد هاي توسعه نرم هزينه

توان  را مي ITهاي  اما هزينه کلي پروژه. سپاري خارجي تنها يکي از راهبردهاست برون

هاي  عنوان مثال محيط به. افزار کاهش داد ارآمدتر کردن فرآيند توسعه نرمبا ک

توانند  مي) CASE(افزار به کمک کامپيوتر  نويسي مجتمع و ابزارهاي مهندسي نرم برنامه

  . وري را افزايش و زمان توسعه را کاهش دهند بهره
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جا  اند همان شده کارهاي فناوري اطالعاتي که به خارج از کشور منتقل: افسانه سوم

  .باقي خواهند ماند

جا باقي  منتقل شده به خارج در آن ITکه بخش عمده کارهاي  دو دليل براي اين

که بيشتر کارها تکراري و کسل کننده هستند و به احتمال  اول اين. مانند وجود دارد نمي

کارهاي  که هر چه دوم اين). مثل پشتيباني(بسيار زياد در آينده خودکار خواهند شد 

هر . يابد افزايش مي ITشود، تقاضا براي متخصصين ماهر  بيشتري به خارج منتقل مي

چقدر تقاضا افزايش يابد، تفاوت ميان دستمزدهاي داخلي و دستمزدهاي خارجي کمتر 

  .سپاري خارجي کمتر خواهد شد در طول زمان جذابيت برون. شود مي

  

  .شود ل توجهي در بخش فناوري منجر ميکاري قاب سپاري به بي برون: افسانه چهارم

آثاري منفي بر برخي از متخصصين اين حوزه  ITسپاري کارهاي  با وجودي که برون

کننده دستمزد براي کارکنان  گذاشته است اما فراهم) نويسان کم مهارت مثالً برنامه(

د آورنده وجو اين امر به. هاي داخلي است دارنده هزينه براي شرکت نگه  خارجي و پايين

  .بازارهاي جهاني جديدي براي کاال و خدمات است

  

  .به دليل رقابت جهاني سقوط خواهد کرد ITدستمزد حوزه : افسانه پنجم

دهد با وجودي  صورت گرفت نشان مي Foote Partners LLCيک بررسي که توسط 

ت اما درصد کاهش داشته اس ۵/۱۷افزارهاي ابتدايي  دهندگان نرم که پرداخت به توسعه

ترين و  موفق. درصد افزايش داشته است ۳/۱۴پرداختي مديران پروژه در اياالت متحده 

دهنده پراکنده  هاي توسعه هايي خواهند بود که بتوانند تيم آن ITپردرآمدترين کارکنان 

  .طوري کارآمد مديريت کنند در سراسر جهان را به

  

هاي فني به دانشجويان  ارتنويسي و ساير مه اهميت آموزش برنامه: افسانه ششم

شود چرا که ديگر تقاضاي زيادي براي چنين کارهايي در اياالت متحده  کمتر مي

  .نخواهد بود
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اند، اما آموزش  بوده) کاهش(شاهد رکود  ITهاي  حتي با وجودي که بسياري از برنامه

 ۶رود  داراي اهميت بيشتري خواهد بود و در واقع انتظار مي ITهاي مرتبط با  مهارت

طور که کارهايي با ارزش  همان. باشند ITترين رشد در حوزه  شغل با سريع ۲۰مورد از 

افزارهاي خالقانه، تقاضا  شوند، تقاضايي فزاينده براي نرم افزوده کمتر به خارج منتقل مي

  .را افزايش خواهد داد ITبراي کارکنان بسيار ماهر 

  

توانند  نويسان در خارج از کشور مي ها با استخدام برنامه شرکت: افسانه هفتم

  .درصد يا بيشتر کاهش دهند ۸۰هاي توسعه را تا  هزينه

درصد کمتر از دستمزدهاي داخلي است، اما  ۸۰با وجودي که نرخ نيروي کار خارجي 

زماني که . يابد درصد کاهش مي ۸۰هاي توسعه  اين امر بدان معنا نيست که هزينه

کنند،  خود را منتقل و از دور مديريت مي ITي هاي اياالت متحده کارها شرکت

هاي مربوط به  ها شامل هزينه اين هزينه. شود ها تحميل مي هاي اضافي به آن هزينه

براي کارمندان تعديل شده  ١جستجوي فروشنده، مذاکره، تهيه قرارداد، پرداخت مقرري

به فروشنده وري کاهش يافته به دليل مسايل روحي و تکميل انتقال دانش  و بهره

  . هستند

  

  .تر است سپاري شده به خارج پايين برون ITکيفيت عمليات : افسانه هشتم

تر  سپاري شده پايين کنند که کيفيت کار برون با وجودي که برخي منتقدين بحث مي

سپاري شده باالتر  برون ITدهند کيفيت برخي از کارهاي  است، اما شواهد نشان مي

در هندوستان وجود  CMMI ۵اد زيادي دارنده گواهي سطح عنوان مثال تعد به. است

دهد که  نويسي انجام شده نشان مي پروژه برنامه ۱۰۰مروري که اخيراً بر روي . دارد

خطا  ۳خط داراي  ۰۰۰,۱۰۰هاي كدنويسي در اياالت متحده آمريکا به ازاي هر  برنامه

ر هندوستان مشابه اين رقم اند و اين در حالي است که ميزان خطاهاي پيدا شده د بوده

  .خطا بوده است ۵/۰و در ژاپن تنها ) ۳/۳(

  

                                            
1- Severance  
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  .سپاري خارجي هستند تنها کارهاي جاري و مکانيکي نامزد برون: افسانه نهم

افزارهاي راهبردي چون  سازي نرم هاي بيشتري براي ارسال پياده همه روزه شرکت

ERPهاي  هاي تجارت الکترونيکي و پروژه ، برنامهBPR ه خارج کشور هستند، چرا که ب

  .کيفيت به همان خوبي داخل است

  

را به کشورهاي جهان سومي که داراي  ITهمواره بهتر است کارهاي : افسانه دهم

  .سپاري کنيم دستمزد هستند، برون نويسان کم حجم زيادي از برنامه

د چرا که سپاري باقي خواهد مان ترين مقصدهاي برون عنوان يکي از جذاب هندوستان به

بسيار خوب تربيت شده، هزينه نيروي کار پايين و  ITداراي تعداد عظيمي کارکنان 

سپاري  هاي ديگري نيز براي برون اما انتخاب. زبان است تعداد زيادي مردم انگليسي 

هاي فيزيکي کشور، مقررات  بايد به تفاوت ناحيه زماني، زيرساخت. وجود دارد

   .ي فرهنگي کشورها توجه شودحکومت، ثبات سياسي و سازگار

  

  سپاري مديريت روابط برون

درصد  ۲۵در اين بررسي که . اند اخيراً يک بررسي انجام داده ١مشاورين دلويت

درصد تجربيات  ۷۰داد، مشخص شد كه  هاي بزرگ را مورد مطالعه قرار مي سازمان

ازگرداندن پروژه به ها شروع به ب اند و تعداد بسياري از آن سپاري داشته منفي از برون

اخيراً با اشاره به شکست  ٢عنوان يک مثال سيرز روباک و شرکا به. اند داخل كرده

ميليارد  ۶/۱ساله و  ۱۰سپاري  فروشنده در دستيابي به الزامات خاص، با يک توافق برون

  . خاتمه دادند Computer Sciencesدالري قرارداد خود را با شرکت 

ها ارزشمند است براي افزايش  ها و پروژه ري براي سازمانسپا بنابراين اگر برون

سپاري يک پروژه است،  جا که برون توان کرد؟ اوالً از آن احتمال موفقيت آن چه مي

 ۹۰با اين حال بارتلمي از بررسي بيش از . پيروي از يک رويکرد پروژه ثمربخش است

اين مشکالت . کند ما ارايه ميسپاري در اروپا و اياالت متحده، ديدگاهي به  تالش برون

                                            
1- Deloitte Consulting 
2- Sears Roebuck and co.  
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هاي  سپاري توانند هم در برون نامد، مي سپاري مي برون ١گناه نابخشودني ۷ها را  که آن

  :کار روند اي به سازماني و هم پروژه

بسياري بر اين باورند : شدند سپاري مي هايي که نبايد برون سپاري فعاليت برون -۱

اما . شود ها و افزايش کارآيي مي سپاري منجر به کاهش خودکار هزينه که برون

ها براي تقليد از رقبا يا  گرايانه است و بسياري از سازمان اين ديدگاه غيرواقع

سازمان براي . زنند هاي موفقيت نشريات تجاري دست به اين کار مي داستان

سپاري موفق بايد درک کند که کجا مزيت رقابتي دارد تا بتوان براي  برون

اين کار . سپاري شوند، تصميم گرفت يي که بايد به بيرون برونها تعيين فعاليت

عنوان مثال يک شرکت کرايه اتومبيل براي  به. ها هم نيست به اين سادگي

سپاري کرد اما دريافت که توسعه و  خود را برون ITها، بخش  کاهش هزينه

ها  نگهداري برنامه کاربردي بايد در داخل صورت گيرد چرا که اين فعاليت

نبود کنترل و ريسک خروج . ها اهميت داشتند هاي اصلي آن براي فعاليت

  . تواند تبعات خطرناكي براي شرکت داشته باشد فروشنده از کار مي

با وجودي که انتخاب فروشنده خوب به نظر منطقي : انتخاب فروشنده اشتباه -۲

خاطر  هب. آيد، ممکن است فروشندگان را به داليلي، اشتباهاً انتخاب کنيم مي

دهند،  ها را کاهش نمي هاي سازماني هزينه سپاري داشتن اين نکته که همه برون

کنند به اين دليل که فروشنده کاري را بهتر  سپاري مي برخي برون. اهميت دارد

ها،  سپاري دارد بايد شايستگي سازماني که قصد برون. دهد تر انجام مي يا سريع

همچنين بايد تناسب فرهنگي . ررسي کندتجربيات و قدرت مالي فروشنده را ب

خوبي ميان دو سازمان و تعهدي دائمي به پيشرفت، انعطاف و روابط بلند 

 .مدت وجود داشته باشد

براي ايجاد يک تعادل قدرت ميان مشتري و : نوشتن يک قرارداد ضعيف -۳

براي مذاکره دقيق بايد زمان . فروشنده بايد قرارداد خوبي وجود داشته باشد

                                            
1- Deadly Sins 
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شود چرا که قرارداد خوب نه تنها سازنده انتظارات است بلکه يك تور صرف 

يک قرارداد خوب نوشته . آورد ايمني براي موارد فسخ قرارداد نيز فراهم مي

هايي براي رفتار درست باشد، متعادل  شده بايد دقيق، کامل و شامل مشوق

بوده تا  پذير چنين انعطاف بوده و يک طرفه يا به نفع يک طرف نباشد، هم

 . بتوان با تغييرات شرايط کاري آن را تغيير داد

که سازمان قصد  سپاري يا حتي شايعه اين برون: ناديده گرفتن مسايل کارکنان -۴

تواند اثري منفي بر وفاداري و حس امنيت شغلي  سپاري دارد، مي برون

 که حتي تصميمي براي در نتيجه اين مسئله پيش از آن. کارمندان داشته باشد

وري، رفتارهاي غير معمول و يا  سپاري گرفته شود، منجر به کاهش بهره برون

ها بايد کارکنان کليدي خود را  سازمان. شود جمعي کارمندان مي مهاجرت دسته

ها انگيزه دهند چرا که همه کارکنان اخراج يا به فروشنده منتقل  حفظ و به آن

يابند نيز  ه انتقال مياز طرف ديگر کارمنداني که به فروشند. شوند نمي

بنابراين حفظ . هايي در خصوص امنيت شغلي، پرداخت و مزايا دارند نگراني

ها که منتقل خواهند شد،  مانند و آن دانش خاص سازماني براي کارکناني که مي

 . اهميت دارد

سازماني که فعاليتي را : سپاري شده از دست دادن کنترل فعاليت برون -۵

صورت عدم مديريت فعاليت فروشنده ممکن است  کند در سپاري مي برون

شوند فعاليتي را که  مديران اغلب وسوسه مي. کنترل خود را از دست بدهد

. سپاري کنند درستي شناخته نشده است، برون کارآيي ضعيفي دارد يا به

حتي در صورت . سپاري به معناي واگذاري کامل فعاليت نيست برون

م فرد و يا گروهي کوچک بايد مديريت سپاري يک فعاليت، باز ه برون

 ١يک قرارداد خوب مهم است ولي حاکميت. فروشنده را بر عهده داشته باشند

 .خوب الزامي است

                                            
1- Governance 
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مشتريان بايد پيش از اطمينان از : سپاري هاي پنهان برون ناديده گرفتن هزينه -۶

ان را شود، چندين هزينه پنه ها مي جويي هزينه سپاري منجر به صرفه اينکه برون

هاي پنهان شامل جستجو به دنبال  هاي اصلي هزينه گونه. نيز در نظر بگيرند

اين . فروشنده، مذاکره و تنظيم قرارداد و مديريت روابط فروشنده هستند

سپاري  توانند يک برنامه برون ها مالحظات مهمي هستند چرا که مي هزينه

کشد،  سپاري را به چالش مي اي که اصول و بنياد برون بالقوه جذاب را به برنامه

 .تبديل کنند

سپاري بايد کوتاه  برخي از روابط برون: ريزي راهبرد خروج مه قصور در برنا -۷

سپاري بايد شامل يک  همه روابط برون. تر مدت باشند و برخي بلند مدت

اي را براي تعويض فروشنده يا يكپارچگي  راهبرد خروج باشند که وسيله

اگر . شده در آينده براي سازمان كارآور فراهم کند مجدد فعاليت برونسپاري

سپاري يک فعاليت با يک فروشنده خاص در حال کار است، پس  برون

طور  با اين حال سازماني که به. توان قرارداد را با کمي مذاکره کنار گذاشت مي

هايي براي خريد  کند بايد در قرارداد خود گزينه سپاري مي انتخابي برون

 .امالک و يا استخدام دوباره کارمندان از فروشنده داشته باشد تجهيزات و

  

  خالصه فصل

ها اغلب کاالها يا خدماتي را از منابع خارجي مثل فروشندگان،  ها و پروژه سازمان

  ۹هاي  مديريت تدارکات پروژه يکي از حوزه. کنند کنندگان يا مشاوران تهيه مي تأمين

ت قراداد و فرآيندهاي کنترل تغيير براي اداره است که به مديري PMBOKگانه دانش 

  . قراردادها و سفارشات خريد مربوط است

. کند براي مديريت تدارکات پروژه شش فرآيند را معرفي مي PMBOKراهنماي 

ريزي  برنامه) ۲(ريزي خريد و تهيه،  برنامه) ۱: (اين فرآيندها شامل موارد زير هستند

اداره قرارداد و ) ۵(انتخاب فروشندگان، ) ۴(وشندگان، درخواست پاسخ فر) ۳(قرارداد، 

آور ميان خريدار و فروشنده کاال  يک قرارداد، توافقي رسمي و الزام. خاتمه قرارداد) ۶(
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ها، اختيارات، رويکردهاي  قرارداد مسايلي چون قيمت، مسئوليت. و خدمات است

الزامات کيفي را تعريف بندي پرداخت و  مديريتي يا فني، حقوق، مسايل مالي، زمان

نوع عمومي از قراردادهاي نوع تدارکات را مطرح  PMBOK ۳عالوه بر اين . کند مي

 -قراردادهاي هزينه) ۲(قراردادهاي قيمت ثابت يا پرداخت يکباره، ) ۱: (کند مي

عالوه درصدي از  دستمزد يا هزينه به عالوه  به  پرداخت که شامل قراردادهاي هزينه

) ۳(عالوه دستمزد تشويقي است و  عالوه دستمزد ثابت و هزينه به به  ههزينه، هزين

هاي سازماني اغلب نحوه روابط  ها و رويه سياست. قراردادهاي زمان و مواد اوليه

کسي اجازه ورود و مديريت توافقات گوناگون را دارد،  که چه فروشنده و اين -خريدار

  . کنند تعريف مي

سپاري جلب شده است و  بسياري به برون توجهات ۱۹۸۰از اواخر دهه 

سپاري را تهيه کاال و  برون. سپاري ادامه داشته باشد شود که رشد برون بيني مي پيش

اند و از اين  کننده خارجي تعريف کرده کننده يا توليد خدمات از يک فروشنده، تأمين

کز راهبردي سپاري تمر با اين حال برون. نظر به مديريت تدارکات پروژه مشابه است

توان به عنوان رويکردي در سطح تاکتيک  بيشتري دارد و مديريت تدارکات پروژه را مي

  .ديد

. سپاري مطرح شدند در اين فصل رويکردهاي گوناگون در مورد برون

دهد که سازمان فرآيندهاي کاري از قبيل  سپاري فرآيند كسب و كار زماني رخ مي برون

IT و غيره را منتقل کند، حسابداري، منابع انساني .Offshoring سپاري  اي از برون گونه

. برد تر دستمزد در کشوري ديگر بهره مي است که در آن سازمان از سطح پايين

سپاري  سپاري ممکن است در سطح سازماني اتخاذ شوند مانند برون تصميمات برون

سپاري توسعه  نعالوه بر اين سازمان ممکن است تصميم به برو. يک فرآيند كسب وكار

تواند  مدير پروژه نيز مي. افزاري بگيرد سازي يک بسته نرم يک سيستم کاربردي يا پياده

. سپاري کند نويسي، تست و يا آموزش را برون هاي خاصي از پروژه مانند برنامه مؤلفه

سپاري کامل،  تواند رويکردهاي متفاوتي چون درون در نتيجه سازمان يا پروژه مي

تواند  سپاري انتخابي مي برون. سپاري انتخابي را در پيش گيرد کامل و برون سپاري برون

ها را درون  توان برخي از فعاليت پذيري گردد چرا که مي موجب بيشترين انعطاف

  .سپاري کرد هاي خارجي برون شرکت نگه داشت و برخي را به طرف
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. ل شده استها به خارج از کشور به موضوعي جنجالي بد سپاري فعاليت برون

منتقل شده به کشورهاي خارجي با  ITکنند که کارهاي  برخي منتقدين استدالل مي

کاري داخلي شده و در نتيجه اثري منفي بر اقتصاد  درآمد کمتر منجر به افزايش بي

کنند که با وجود تأثير منفي بر برخي از افراد  ديگران استدالل مي. داشته است

. رهايي با درآمد و ارزش افزوده بيشتر شده استسپاري موجب افزايش کا برون

سپاري  سپاري و برون کنيد، برون که شما از کدام طرف حمايت مي نظر از اين صرف

اما براي موفقيت . هاست ها و هم براي پروژه اي مناسب هم براي سازمان خارجي گزينه

ي مؤثر و گير سپاري بايد از فرآيندهاي مديريت پروژه براي تضمين تصميم برون

  .سپاري پيروي کنيم مديريت و کنترل مناسب روابط برون

  

  ها پرسش

را ) PMBOK(حوزه مديريت تدارکات پروژه گستره دانش مديريت پروژه  -۱

  .توضيح دهيد

را ) PMBOK(ريزي خريد و تهيه گستره دانش مديريت پروژه  فرآيند برنامه -۲

 .توضيح دهيد

را توضيح  )PMBOK(مديريت پروژه  ريزي قرارداد گستره دانش فرآيند برنامه -۳

 .دهيد

) PMBOK(فرآيند درخواست واکنش فروشندگان گستره دانش مديريت پروژه  -۴

 .را توضيح دهيد

را توضيح ) PMBOK(فرآيند انتخاب فروشنده گستره دانش مديريت پروژه  -۵

 .دهيد

 .را توضيح دهيد) PMBOK(فرآيند اداره قرارداد گستره دانش مديريت پروژه  -۶

 .را توضيح دهيد) PMBOK(ند خاتمه قرارداد گستره دانش مديريت پروژه فرآي -۷

  هدف از قرارداد چيست؟ -۸
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يک مثال . نحوه کار يک قرارداد قيمت ثابت يا پرداخت يکباره را توضيح دهيد -۹

 .بزنيد

 پرداخت را نام ببريد؟ -سه نوع از قراردادهاي هزينه -۱۰

عالوه درصدي از  ت يا هزينه بهعالوه دستمزد ثاب نحوه کار يک قرارداد هزينه به -۱۱

 .يک مثال بزنيد. هزينه را توضيح دهيد

يک مثال . عالوه دستمزد ثابت را توضيح دهيد نحوه کار يک قرارداد هزينه به -۱۲

 .بزنيد

يک مثال . عالوه يک مبلغ تشويقي را توضيح دهيد نحوه کار يک قرارداد هزينه به -۱۳

 .بزنيد

 .يک مثال بزنيد. ليه را توضيح دهيدنحوه کار يک قرارداد زمان و مواد او -۱۴

 سپاري چيست؟ چه ارتباطي با مديريت تدارکات پروژه دارد؟ برون -۱۵

 سپاري فرآيند کاري چيست؟ برون -۱۶

 برون سپاري به خارج چيست؟ -۱۷

 سپاري کامل چيست؟ منظور از درون -۱۸

 سپاري کامل چيست؟ منظور از برون -۱۹

تواند رويکرد  انتخابي مي سپاري سپاري انتخابي چيست؟ چرا برون منظور از برون -۲۰

 سپاري کامل باشد؟ سپاري و درون بهتري از برون

هايي که بايد يا نبايد  ها و مديران پروژه از فعاليت چرا شناخت سازمان -۲۱

 سپاري شوند، مهم است؟ برون

 سپاري اهميت دارد؟ چرا انتخاب فروشنده مناسب در زمان توجه به توافق برون -۲۲

 سپاري مهم است؟ براي روابط برون چرا نوشتن يک قرارداد خوب -۲۳

 ها چيست؟ سپاري فعاليت اهميت مسايل کارکنان در زمان برون -۲۴

 خوبي مديريت يا درک نشده ايده مناسبي نيست؟ سپاري فعاليتي که به چرا برون -۲۵

 ها مهم است؟ چرا توجه به آن. سپاري را نام ببريد هاي پنهان برون برخي از هزينه -۲۶
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 سپاري چيست؟ خروج در زمان ورود به توافق بروناهميت داشتن يک راهبرد  -۲۷

  

  تمرين عملي

گستر،  با استفاده از وب جهان. سپاري خارجي موضوعي جنجالي است برون -۱

سپاري خارجي بيابيد و  سه منبع براي پشتيباني از ديدگاه خود نسبت به برون

  .ها را در دو يا سه صفحه خالصه کنيد آن

" کند که نمي کند و آن سپاري مي که برون آن"يک مطالعه موردي با عنوان  -۲

سپاري را توضيح  و سيرز روباک براي برون ١تصميمات بانک ملي هانتينگتون

 توانيد در آدرس اين مورد را مي. دهد مي

http://www.cio.com/archive/110104/outsource.htm 

بنويسيد ) در دو يا سه صفحه(اين مورد را مطالعه کنيد و تحليلي کوتاه . بيابيد

از موقعيت . و در آن بحث کنيد که آيا با تحليل تخصصي آن موافقيد يا خير

توانند  هايي که آموختيد و مي اي از درس همچنين خالصه. خود پشتيباني کنيد

 .کار روند تهيه کنيد دارند، بهسپاري  که قصد برونهاي ديگري  در مورد سازمان

: را در آدرس زير بخوانيد" آخرين نفر بودن چگونه است"مقاله  -۳

http://cio.com/archive/121504/cio_outsoucing.htm . اگر جاي فرد بوديد

موقعيت چه بود؟ از اين تجربه چه  حل اين چه احساسي داشتيد؟ بهترين راه

 آموزيم؟ هاي مي درس

را " کس نگران آن نيست در آسيا هيچ: سپاري مخاطرات امنيتي در برون"مقاله  -۴

 در آدرس

http://www.computerworld.com/securitytopics/security/story/0,1080
1,101365,00.html  

اي اصلي و يا فرعي در  آيا قبول داريد که امنيت بايد مالحظه. بخوانيد

 باشد؟ سپاري به خارج برون

                                            
1- Huntington National Bank 
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  چهاردهمفصل 

  

  

  سازي، خاتمه و ارزيابي پروژه پياده

  
  
  

  کليات فصل

پس از . كنيم سازي، خاتمه و ارزيابي پروژه تكيه مي بخش مهم پياده ۳در اين فصل بر 

  :مطالعه اين فصل بايد اين موارد را بياموزيد

 سازي و نصب سيستم اطالعاتي  سه رويكرد تاكتيكي زير را براي پياده

اي و مزايا و معايب هر روش  دورهو  موازي، مستقيم Cutover١: شرح دهيد

 .را مقايسه كنيد

  ،فرآيندهاي مرتبط با خاتمه پروژه كه تضمين كننده خاتمه منطقي پروژه است

 .شرح دهيد

 بازنگري  -۱: چهار نوع متفاوت ارزيابي و يا بازنگري پروژه را كه عبارتند از

ارزيابي  -۴بررسي پروژه و  - ۳ع، بازنگري پس از وقو -۲عملكرد فردي، 

MOV  ،بشناسيدپروژه. 

                                            
انتقال سيستمي از قبيل يك شبكه كامپيوتري به تجهيزات يا امكانات جديد شامل دوره انتقال هنگامي كه  - ١

  )مترجم(كنند  زمان كار مي طور هم هاي قديمي و جديد به سيستم
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  مقدمه

سازي افراد درون سازمان  موضوع تغيير مديريت در فصول پيش بررسي شد كه بر آماده

درك . تر از آن بر تحول واقع شده در نتيجه اين تغيير، تكيه داشت براي تغيير و مهم

، مسئله بحراني براي تضمين ITژه مديريت پرو) جنبه نرم( Soft Sideعنصر بشري و يا 

هاي درون سازمان با سيستم اطالعاتي جديد است كه به  سازگاري افراد و يا گروه

  .سازي شده است وسيله تيم پروژه پياده

. پردازيم سازي، خاتمه و ارزيابي پروژه مي بخش پياده ۳حال به بررسي 

كه قابل تحويل در سازمان  اي از پروژه سازي بر نصب و يا تحويل موارد عمده پياده

سازي  پياده. تمركز دارد) سيستم اطالعاتي خريداري شده و يا ساخته شده(هستند 

 ITحل  سيستم اطالعاتي نيازمند طرحي تاكتيكي است كه به تيم پروژه اجازه انتقال راه

  .دهد نويسي و آزمايشي را به اعمال روزانه سازمان مي از محيط برنامه

هاي زير  تواند از يكي از روش مي ITسازي محصول پروژه  ادهطور كلي، پي به

هر روش، مزايا و . اي هستند مستقيم، موازي و دوره Cutoverها  اين روش. پيروي كند

متعاقباً، . سازد حل ارايه شده، مناسب مي معايبي دارد كه روش مشخصي را براي راه

وفقيت و يا شكست پروژه درك و انتخاب روش مناسب ممكن است تأثير عميقي بر م

  .داشته باشد

گفته شد، پروژه، كوشش به عهده گرفته شده موقت  ۱فصل طور كه در  همان

اين بدين معنا است كه پروژه، آغاز و پايان مشخصي . براي انجام هدفي خاص است

سازي سيستم اطالعاتي، مدير و تيم پروژه بايد براي خاتمه دادن و يا  پس از پياده .دارد

دهي و بايگاني اسناد  خاتمه يك پروژه شامل سازمان. اتمام رساندن پروژه آماده شوندبه 

پروژه، اجراي مميزي و ارزيابي پروژه، مستندسازي تجارب به دادني و اقالم تحويل 

دست آمده، ارزيابي عملكرد مدير و تيم پروژه، ترخيص منابع پروژه و بستن تمام 

  .هاي مرتبط با پروژه است حساب

آميز يك پروژه، محصول پروژه بايد به صورت رسمي مورد  راي خاتمه موفقيتب

به هر . ها موفق نيستند البته، تمام پروژه. پذيرش حامي و يا مشتري پروژه قرار گيرد

در چنين مواردي، ارزيابي . حال، باز هم برخي از وظايف اجرايي بايد تكميل شوند
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تر از همه درك ماهيت و داليل ناموفق  مهم براي وجود هرگونه ارزش قابل بازيافت و

  .بودن پروژه، ضروري است

پس از خاتمه پروژه، مدير پروژه بايد به منظور ارزيابي و فراهم كردن بازخورد 

هر يك از اعضاي تيم پروژه را ) در زمينه نحوه عملكرد او در پروژه(براي هر فرد 

تيم پروژه براي انجام بازنگري موشكافانه به عالوه، مدير و . طور انفرادي ارزيابي كند به

اي از  نتيجه اين بازنگري بايد مجموعه. پروژه، بايد با يكديگر حضوراً مالقات كنند

توان در كل سازمان،  تجارب به دست آمده و مستند شده و بهترين تجاربي باشد كه مي

  .ها را به اشتراك گذاشت آن

. طرف خارج از سازمان بازنگري شود بي به عالوه، پروژه بايد به وسيله يك گروه

تواند بينش ارزشمندي را در زمينه ميزان  بررسي و يا بازنگري خارج از سازمان مي

چنين ميزان عملكرد خوب اعضاي پروژه به عنوان يك تيم،  مديريت خوب پروژه و هم

ير و اي و اخالقي مد بازرس حسابرسي و يا تيم بازرسي بايد عملكرد حرفه. فراهم كند

  .تيم پروژه را نيز مشخص كند

در . موفقيت واقعي پروژه بايد به وسيله حامي و يا مشتري پروژه مشخص شود

تعريف ) يا ارزش سازماني قابل سنجش( MOVاين متن، هدف كلي پروژه به عنوان 

طور مشخص تعريف شده و در مراحل اوليه پروژه مورد توافق  بايد به MOV. شود مي

سازي، براي  أسفانه ممكن است ارزش واقعي پروژه بالفاصله پس از پيادهمت. قرار گيرد

سازي سيستم  ها پس از پياده ها و يا حتي ماه شايد اين امر هفته. سازمان قابل درك نباشد

مشخص كردن موفقيت و يا عدم موفقيت پروژه  براياطالعاتي طول بكشد اما 

  .بايد يك ارزيابي انجام شود) آن تعريف شده است MOVطور كه به وسيله  همان(

اين بخش با بخشي كه . كنيم سازي توجه مي در بخش بعد، به سه رويكرد پياده

. كند دنبال خواهد شد شرح فرآيندهاي الزم براي خاتمه رسمي يك فرآيند را بيان مي

  .شود طور كلي توجه مي نهايتاً در بخش آخر به ارزيابي تيم پروژه و پروژه به

  

  ي پروژهساز پياده

دار تضمين انتقال موفق سيستم  در مرحله تكميل آزمايش، تيم و مدير پروژه عهده

نويسي و آزمايش به محيط عملياتي سازمان حامي پروژه و يا  اطالعاتي از محيط برنامه
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تواند زمان پر استرسي براي  اين انتقال نيازمند رويكرد تاكتيكي بوده و مي. مشتري است

تواند تأثيري منفي بر ادامه  سازي نامناسب مي انتخاب يك روش پياده. دتمام ذينفعان باش

تواند از سه روش  طور كلي، تيم پروژه مي به. بندي و بودجه پروژه داشته باشد زمان

  : سازي سيستم اطالعاتي زير استفاده كند كه عبارتند از پياده

۱ - Cutover مستقيم  

  موازي  - ۲

 اي مرحله - ۳
  

  حله سادهمر ۱۰در  ERPسازي  پياده

  ).ميليون دالر بايد كافي باشد ۳۰۰(پول زيادي تقاضا كنيد ه از هيأت مدير - ۱

مناسب  ERPها، براي انتخاب بسته  از آن. نيمي از پول را به مشاوران بپردازيد - ۲

مشاوران فرآيندهاي كسب و كار شما را . براي شركت خود درخواست كنيد

 .كنند نتخاب ميرا ا SAPماه بررسي خواهند كرد و سپس  ۶براي 

 .جلساتي را برگزار كنيد. تشكيل دهيد ١اي سازي چند وظيفه هاي پياده تيم - ۳

 .كنيدمجدد افزاري، مهندسي  تمام فرآيندهاي كسب و كار خود را با مدل نرم - ۴

 .نيمه ديگر پول را به مشاوران بدهيد - ۵

 .افزار را نصب كنيد نرم - ۶

 .طور مداوم، كاربران نهايي را آموزش دهيد به - ۷

 .دوار باشيدامي - ۸

 .افزار را به كار اندازيد نرم - ۹

 .اگر هنوز مشغول هستيد فوراً به مرحله اول بازگرديد زيرا زمان ارتقا است - ۱۰

  

Cutover مستقيم  

مستقيم، رويكرد  Cutoverنشان داده شده است، رويكرد  ۱۴-۱طور كه در شكل  همان

جديد آغاز  شود و سيستم مربوط به مواقعي است كه سيستم قديمي متوقف مي

                                            
1- Cross-Functional 
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مورد توافق قرار گرفته و ) يا اتمام چرخه حيات(طور كلي، تاريخ هدف  به. گردد مي

  .شود سيستم جديد به آساني، جايگزين سيستم قديمي مي

 

  
  مستقيم Cutover ۱۴-۱شكل 

  
تواند در زمان تحويل سريع سيستم جديد و يا در صورت  اين روش مي

ضعف فراوان سيستم موجود، مؤثر و حياتي جايگزين كردن سيستم جديد به دليل 

مستقيم ممكن است در زمان بحراني نبودن مأموريت سيستم  Cutoverچنين  هم. باشد

نيز مناسب ) اي بر سازمان نخواهد داشت يعني زماني كه شكست سيستم، تأثير عمده(

 طوري كه در صورت به هر حال، آزمايش كامل سيستم جديد بسيار مهم است به. باشد

  .ها اطالع داشته باشد وجود مشكالت، هر كس از ميزان آن

مستقيم چندين مزيت دارد اما تعداد  Cutoverهر چند، استفاده از روش 

جز در چندين موقعيت دقيق (هاي در برگرفته شده معموالً اين روش را  ريسك

 Cutoverهر چند، روش . سازد ها مي جزء كم طرفدارترين روش) ريزي شده برنامه

سر باشد، ددر زحمت و بي تواند سريع باشد ولي اين امكان كه هميشه بي مستقيم مي

: توان اين روش را همانند بند بازي بدون تور نجات در نظر گرفت مي. وجود ندارد

. شايد به سرعت از يك سر بند به سر ديگر بند برويد اما اين كار بدون ريسك نيست

سيستم قديمي و فعال كردن سيستم جديد، هيچ راه متعاقباً شايد در زمان متوقف كردن 

بازگشتي وجود نداشته باشد، در نتيجه، ممكن است تأخيرهاي عمده، نارضايتي كاربران 

. العجل تمام شده را به دنبال داشته باشد و مشتريان، درآمدهاي از دست رفته و ضرب
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يا اجبار براي رسيدگي  البته فشار ناشي از تضمين درست و رو به راه بودن تمام امور و

  .به مشكالت و كاربران و يا ذينفعان پروژه ممكن است براي تيم استرس ايجاد كند

  

  موازي

هاي  سازي، به سيستم دهد، رويكرد موازي براي پياده نشان مي ۱۴- ۲طور كه شكل  همان

طور هماهنگ با هم در حركت باشند و  دهد تا براي مدتي به قديمي و جديد اجازه مي

طور كامل از سيستم قديمي به سيستم جديد سوييچ  ر يك زمان خاص، سازمان بهد

  .كند مي

  

  
  موازي ١٤-٢شكل 

  

رويكرد موازي هنگامي كاربرد دارد كه مشكالت و يا شكست سيستم بر سازمان 

براي مثال، سازمان ممكن است يك بسته كه قابليت دريافت . اي داشته باشد تأثير عمده

سازمان قبل از تغيير كامل به سيستم جديد . سازي كند را دارد، پيادههاي جديد  حساب

اين . طور هماهنگ استفاده كند ها، بايد از هر دو سيستم به هي به منظور مقايسه بازد

دهد كه سيستم جديد قبل از اتكاي كامل به اين روش به درستي در  روش اطمينان مي

  .حال عملكرد و اجرا است
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مستقيم براي تيم  Cutoverروش موازي به اندازه روش هر چند ممكن است 

زا نباشد اما ممكن است استرس بيشتري را براي كاربران سيستم ايجاد  پروژه استرس

ها به هر دو سيستم و حتي مسئول  احتماالً كاربران مجبور به وارد كردن داده. كند

جديد بر طبق در صورت عمل نكردن سيستم . هر دو سيستم هستند  مقايسه بازده

تر تا زمان تاريخ هدف  تحمل بار كاري اضافهمجبور به انتظارات، ممكن است كاربران 

به هر حال، در . باشند) كند هنگامي كه سيستم جديد به تنهايي عمل مي(بندي شده  زمان

صورت وقوع مشكالت غيرمنتظره، ممكن است تاريخ هدف براي تغيير از سيستم 

چنين فشار كار و صرف ساعت اضافه  ه تعويق افتاده و يا همقديمي به سيستم جديد ب

كه ممكن است محيط پر (به تيم پروژه خسارت و فشاري را براي پذيرش اين شرايط 

  .وارد كند) استرسي براي تمام افراد درگير، ايجاد كند

  

  اي مرحله

ي، ا نشان داده شده است، با پيروي از رويكرد مرحله ۱۴-۳طور كه در شكل  همان

هاي مختلف سازمان مورد استفاده قرار  ها و بخش اي در ماژول طور فزاينده سيستم به

براي مثال، ممكن است يك سازمان يك بسته سيستم اطالعاتي حسابداري را . گيرد مي

سازي مؤلفه دفتر كل و سپس به وسيله بستانكاري و بدهكاري و  در ابتدا به وسيله پياده

  .سازي كند حقوق پيادهسرانجام به وسيله ليست 

هاي  افزاري به بخش اي، هنگام ارايه يك سيستم نرم ممكن است رويكرد مرحله

در زمان ارتقا سيستم  ITبراي مثال، ممكن است بخش . مختلف سازمان، مناسب باشد

بندي منتشر شده و بر اساس ارتقا بخش به بخش انجام  كاربردي، ارتقا را طبق زمان

ريزي  شود كه هر بخش بتواند برنامه تاريخ هدف طوري تنظيم ميدر اين مورد، . دهد

تواند به دليل جريان  اي مي چنين روش مرحله هم. ارتقا را بر طبق آن اجرا كند

سازي بعدي به تيم پروژه اجازه دهد تا از تجارب خود در  يكنواخت موجود، در پياده

  . سازي اوليه نكاتي بياموزند طول پياده
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  اي رحلهم ۱۴-۳شكل 

  

  كند كمك مي Fedexسازي به اعتصاب خلبانان  مشكالت پياده

هاي اين شركت را آنقدر عصباني  خلبان Federal Expressبندي در  سيستم جديد زمان

افزاري در چند  هر چند، اين بسته نرم. ها بود كرد كه اين امر دليل اصلي اعتصاب آن

رسد كه مشكل در مورد  ه نظر ميخط هوايي ديگر با موفقيت نصب شده بود ولي ب

رئيس ارتباطات ( Tony HauSerman. پرداخت بوده است ريزي پيش فرآيند برنامه

نهايت درهم ريخته  اين سيستم، بي: گفت) Pilot Association Unionنفري  ۳۲۰۰

ها گفتند قبل از اتمام  سازي سيستم با ما مشورت نشده بوده و آن بوده، پيش از پياده

اما در حقيقت اين كار را (اند  هاي موازي روي آن انجام داده ات، آزمايشچرخه حي

هاي  در حالي كه شركت و اتحاديه در ميانه توافقدر حقيقت، ). انجام نداده بودند

، به نزديك كردن ضعيفي داشتسازي  طور ناقص پياده اين سيستم كه بهقرارداد بودند، 

توضيح داد كه سيستم در مسير دلخواه  FedEXسخنگوي . كرداعضاي اتحاديه كمك 

حركت نكرد؛ اما او افزود كه اين شركت در حال بررسي مشكالت ذكر شده توسط 

كند اما قبل از اجرا كردن سيستم،  نيز از همين سيستم استفاده مي TWA. ها است خلبان

ا از ابتد TWAبه عالوه، . كردند سال آن را به صورت آزمايشي امتحان مي به مدت يك

به هر . ها انتخاب كرده و آزمايش موازي را انجام داد نمايندگاني را از اتحاديه خلبان
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بندي پرواز براي تركيب  سازي زمان اين بود كه از يك بهينه FedEXحال، مشكل 

ها استفاده كرد كه اجازه خروج از فرودگاه مبدأ و سپس  بندي مؤثرترين مسيرها و زمان

غافلگير شدند زيرا  FedEXهاي  متأسفانه، خلبان. داد ها مي لبانجا را به خ بازگشت به آن

هاي مسيرها و  ها، اولويت قراردادهاي قبلي اتحاديه با قوانين سختگيرانه براي توقف

ممكن است افزارهاي با فناوري باال  در نتيجه، نرم. زمان عزيمت نوشته نشده بود

  .شوندها  هاي آن ركتمذاكرات ميان كارمندان و شتر شدن  موجب پيچيده

  

مستقيم زمان  Cutoverاي ممكن است نسبت به روش  هر چند، رويكرد مرحله

تواند قابل مديريت  بيشتري صرف كند، اما اين روش ريسك كمتري در برداشته و مي

بينانه و يا مشكالت تجربه شده در طول  هاي هدف خوش البته ممكن است تاريخ. باشد

هاي  داري را ايجاد كنند كه تاريخ انهمهاي د العمل ، عكسسازي مراحل اوليه پياده

. سازي طراحي شده را به تعويق بيندازد بندي شده براي باقيمانده مراحل پياده زمان

سازي مورد بحث را ارايه  اي از هر يك از سه رويكرد پياده خالصه ۱۴- ۱جدول 

  .دهد مي

ر كس نگران تمام كردن هنگام نزديك شدن به زمان پايان پروژه، ممكن است ه

متأسفانه، غالباً كارهاي زيادي براي . كار خود و مشغول شدن به اموري ديگر باشد

بيني نشده ممكن است به زمان اضافي و  تأخيرها و يا مشكالت پيش. تكميل وجود دارد

هاي مازاد  بندي اجراهاي اضافي و تالش بندي نشده، رهبري هزينه و زمان منابع بودجه

اشته باشد، اين حالت به خصوص در زماني كه يك تعهد ضمني برقرار باشد، نياز د

  .وجود دارد

تر شدن به  ممكن است تيم پروژه با نزديك ،طي مراحل نهايي پروژهدر 

به عبارت ديگر، ممكن . العجل پروژه، با فشارهاي زماني و كاري مواجه شود ضرب

ا عدم دستيابي به مزاياي مورد انتظار پروژه نگران دستيابي و يكارآور است حامي و يا 

مدير پروژه نيز غالباً در تالش براي مطمئن . بر اساس زمان و پول صرف شده باشند

ساختن حامي پروژه از رو به راه بودن تمام امور و درگير خشنود نگه داشتن و در مسير 

  .نگه داشتن تيم پروژه است
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  سازي هاي پياده مقايسه روش ۱۴-۱جدول 

Cutover اي مرحله موازي مستقيم 

 تواند سريع  سازي مي پياده

  .باشد

  در صورت عدم آزمايش

تواند  سيستم، مي

 .آميز باشد مخاطره

  فشار بيشتري بر تيم پروژه

 .كند وارد مي

  شبكه و يا پشتيباني مطمئني را

در زمينه مسائل مواجه شده با 

سازي سيستم جديد فراهم  پياده

  .كند مي

 ان مقايسه بازده تواند در زم مي

سيستم قديمي و جديد، 

هاي جديد را  اطمينان به سيستم

 .افزايش دهد

  بيشتر از روشCutover 

مستقيم طول كشيده و ممكن 

است هزينه بيشتري در برداشته 

 .باشد

  فشار بيشتري را روي كاربران

 .سازد تيم وارد مي

  روشي سازمان يافته و مديريت

هاي  سازي ماژول شده را براي پياده

ارتقا در / سيستم و يا يك سيستم

هاي جغرافيايي  ها و يا مكان بخش

  .كند مختلف فراهم مي

 سازي اوليه  اي از پياده داشتن تجربه

هاي بعدي را  سازي تواند پياده مي

تر  هدايت كرده و باعث يكنواخت

 .ها شود بودن جريان آن

 كشد و ممكن است  بيشتر طول مي

 Cutoverنسبت به روش 

يم، هزينه بيشتري در برداشته مستق

 .باشد

  مشكالت مواجه شده طي مراحل

بندي  تواند بر تمام زمان اوليه مي

 .سازي تأثيرگذارد مربوط به پياده

  

  خاتمه اداري

تواند  ها بايد به پايان برسند ولي به برخي داليل، يك پروژه مي هر چند، تمام پروژه

وضعيت را  ۵پايان بخشيدن به يك پروژه، براي ) Larson )۲۰۰۰و  Gary. پايان يابد

هاي تغيير  ناپذير، ناموفق، اولويت هنگام، پايان نرمال، نا به: اند كه عبارتند از تعريف كرده

  .يافته

اي است كه برطبق  يابد، پروژه طور نرمال پايان مي اي كه به پروژه: نرمال

غيير و اصالحي وجود داشته هر چند، احتماالً در طول راه ت. شود ريزي كامل مي برنامه

پروژه . شود بندي شده، انجام مي اما محدوده پروژه برطبق هزينه، كيفيت و اهداف زمان

شود و پايان پروژه با برگزاري جشن، اهداي جوايز و  به حامي آن انتقال داده مي
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شناسايي كارهايي كه توسط اعضاي درگير پروژه به نحو احسن انجام شده، پروژه پايان 

  .آل است اين وضعيت ايده. پذيرد يم

گاهي ممكن است تيم پروژه براي اتمام پيش از موعد پروژه، تحت   :نابهنگام

ها و عملكردهاي مورد انتظار دست نيافته  فشار باشد حتي اگر سيستم به تمام ويژگي

ر براي مثال، شايد يك سازمان براي پاسخ به اقدامات رقيب، ورود به موقع به بازا. باشد

جديد و يا در نتيجه يك نيازمندي قانوني و يا دولتي، به سيستم كاربردي جديدي نياز 

كامالً مشخص است كه ). فقط با يك مجموعه مركزي از نيازهاي اصلي(داشته باشد 

فشاري براي اتمام پيش از موعد پروژه وجود دارد و خطرات اين تصميم بايد به دقت 

  .ان پروژه بررسي شودطور كامل توسط تمام ذينفع و به

ها، ضامن عمر خود بوده و به عنوان  رسد برخي از پروژه به نظر مي: ناپذير پايان

. يابند ها هرگز خاتمه نمي رسد اين پروژه به نظر مي. شوند پايان شناخته مي هاي بي پروژه

ه كه هرگز ب MOVناپذير از تأخيرها و يا محدوده و يا  هاي پايان ممكن است اين پروژه

سپس حامي . وضوح مشخص نشده و يا مورد توافق قرار نگرفته بودند نشأت بگيرد

ها و يا عملكردهاي متنوع  ممكن است براي افزودن ويژگي) يا حتي تيم پروژه(پروژه 

بندي  شوند، تالش كند تا زمان به سيستم كه منجر به افزايش زمان و منابع هدر رفته مي

ناپذير نتيجه آن  هاي پايان برخي از پروژه. آن افزايش دهدو بودجه پروژه را براي اتمام 

هايي كه ناموفق هستند،  ها تصميم مناسبي در ارتباط با رها كردن پروژه است كه سازمان

تصميم به خاتمه يك پروژه در صورت در خطر بودن افراد و يا حتي . كنند اتخاذ نمي

زماني كه خاتمه پروژه پرداخت اين پديده، حتي . ها نيز آسان نيست مشاغل و حرفه

غرامت بااليي براي پروژه در بردارد و زماني كه تسليم شدن در برابر شكست به شدت 

مهم نيست به چه . (Keil 1995)برخالف فرهنگ صنفي است، ممكن است اتفاق بيفتد 

 شوند كه پروژه بالقوه موفق، ناموفق اي تمام مي علت اما سرانجام منابع پروژه در نقطه

پروژه، فرآيندهاي  MOVتوجه به تعريف و پذيرش . (Nicholas 1990)شود  مي

ناپذير را  هاي پايان هاي به موقع پروژه ممكن است خطر پروژه محدود پروژه و بازنگري

  .كاهش دهند

طور كلي، در صورت عدم توجه  به. ها، كامالً ناموفق هستند گاهي پروژه :ناموفق

با وجود اين كه . خورد شكست مي ITيا فناوري، يك پروژه  كافي به افراد، فرآيندها و
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كند، اما ممكن است  ميپروژه، ارزش پروژه را براي سازمان تعيين  MOVممكن است 

هاي تكميل پروژه از  اي كه هزينه بندي، ارزش پروژه را به نقطه افزايش هزينه و زمان

  .مزاياي آن بيشتر است، بكشانند

ها، ممكن است يك پروژه در نتيجه  ر برخي از موقعيتد :اولويت تغيير يافته

مالي و يا اقتصادي اين حس را القا   ممكن است داليل. ها تمام شود تغيير در اولويت

كنند كه ديگر منابع در دسترس پروژه نيستند و يا ممكن است مديريت تصميم به انتقال 

در زمان نمايش اهميت و يا ارزش تواند  اين تغيير مي .تر بگيرد هاي مهم منابع به پروژه

اصلي پروژه و يا در صورت تخمين اشتباه آن و يا در زمان تغيير نيازمندي سازماني و يا 

خاتمه " قحطي"ها با  برخي از پروژه. فناوري طي دوره بلند مدت پروژه، اتفاق بيفتد

هند، د اين پديده را شرح مي) Mantel )۲۰۰۰و  Meredithطور كه  همان. يابند مي

هاي متوالي بودجه طي گذشت زمان ممكن است به آرامي بودجه پروژه را به  كاهش

ممكن . ، برساند)كه بودجه پروژه تمام شده اما اين امر هنوز واضح نيست(نقطه قحطي 

اي شكست خورده و يا پروژه در  است مديريت ارشد نخواهد بپذيرد كه از پروژه

بودجه پروژه، متحمل يك شكست بزرگ و . ترسيدن به اهداف خود ناموفق بوده اس

شود، در نتيجه اين امر، سرانجام پروژه از بين  يا يك سري از كمبودهاي ديگر مي

خواهد رفت و حتي در صورت خاتمه نيافتن رسمي پروژه، منابع مجدداً واگذار 

  .شوند مي

  

  گوييد بدانيد چه هنگام چه چيزي مي

و توجه مداوم به معيارهاي پروژه . ساني نيست، كار آITشناسايي پروژه بدون دليل 

درك شهودي كسب و كار، ضروري است اما پس از شناسايي يك پروژه بدون علت، 

خاتمه دادن يك پروژه بايد . تعطيل كردن فوري پروژه براي سازمان بسيار مهم است

شركت ( Petrotinبراي مثال، . اي براي هر يك از مراحل و يا فازهاي پروژه باشد گزينه

. تحت اقدام را به دقت مورد بررسي قرار داد ITپروژه  ۲۵حدود ) Texacoتابعه قبلي 

دست كشيدن از . پروژه را به داليل مختلف تعطيل كرد ۲در دو سال اخير، اين شركت 

را  ITجويي كرده و اعتبار بخش  سازي، در پول شركت صرفه ها پيش از پياده اين پروژه

) كاليفرنيا San Ramonنايب رئيس مركز مديريت پروژه در ( Raj Kapur. حفظ نمود
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گيري براي رد يك پروژه، مجموعه مراحل بعدي بسيار مهم  معتقد است، پس از تصميم

هاي پروژه و داليل  اين شركت بايد در ابتدا، طرح فسخ مالحظه كننده تمام ذينفع. است

روژه شامل قرارداد با براي مثال، در صورتي كه پ. ضمني بودجه را تنظيم كند

كنندگان و يا حتي مشتريان است، خاتمه دادن به پروژه ممكن است  فروشندگان، تهيه

در صورتي كه خاتمه پروژه به معني اجازه ترخيص . عواقب قانوني در برداشته باشد

برطبق گفته . افراد است، در اولين فرصت بايد با بخش منابع انساني نيز مشورت كرد

Kapurبعدي، مطلع ساختن تمام افراد كليدي مرتبط با پروژه منجر به شكست  ، گام

سپس، تيم پروژه بايد . پيش از اعالن عمومي، است) خصوص مدافعان و مدير پروژه به(

براي مثال، . تا حد امكان تالش كند از به هم ريختگي بيشتر كارها جلوگيري كند

چنين، گزارش  هم. حفظ كرد توان هاي كدنويسي و تست برنامه را مي متدولوژي

 Robert. ها نيز مفيد است خواستن از افراد تيم و محول كردن كارهاي جديد به آن

Wourms ) مشاورIT (كند كه به منظور مستندسازي تجارب به دست آمده  پيشنهاد مي

از ديدگاه كاري و فناوري، بايد گزارشي در زمينه پروژه شكست خورده و ناموفق 

ه مدير پروژه نيز بايد هر چه زودتر در مورد نحوه بررسي پروژه در حال ب. نوشته شود

هاي خود بوده و تا  اغلب مديران پروژه، تحت تأثير پروژه. شكست، آموزش داده شود

قبل از اينكه براي كنار گذاشتن  ITاما بهتر است مدير . كنند پايان پروژه، آن را رها نمي

  .صورت تلفني در جريان قرار گيرد شود، به CFOپروژه از او درخواست 

  

يابد و پروژه به اهداف  آل، يك پروژه تحت شرايط نرمال خاتمه مي طور ايده به

حامي پروژه از محصول خرسند است و با پرداخت به . يابد مطلوب خود، دست مي

موقع صورتحساب كارهاي پروژه و قراردادهايي براي كار بيشتر در آينده، رضايت خود 

 .Jطور كه  همان. افتد دهد اما غالباً، خاتمه پروژه به اين شيوه اتفاق نمي ن ميرا نشا

Davidson Frame (1998) كند، مدير و تيم پروژه بايد آماده بحث در مورد  بيان مي

  :حقايق زير باشند

 اغلب اعضاي تيم پروژه از  :اعضاي تيم، نگران مشاغل آتي خود هستند

شوند و پس  ي عملياتي سازمان، قرض گرفته ميها هاي مختلف و يا حوزه بخش
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هاي  براي شركت. گردند از اتمام پروژه، اعضاي تيم به كارهاي قبلي خود باز مي

مشاور، اعضاي تيم از يك پروژه به پروژه بعدي به عنوان بخشي از مسير شغلي 

بدون توجه به زمان نزديك شدن پروژه به انتهاي خود، . شوند خود منتقل مي

ي اين تيم ممكن است از آن چه بعداً انجام خواهند داد، اطالع نداشته اعضا

ها پس از اتمام پروژه از زندگي رضايت بخشي برخوردار  برخي از آن. باشند

هستند و براي افراد ديگر ممكن است اتمام پروژه به معني جستجوي مشاغل 

قطع رابطه  ها، ممكن است اين امر به معني براي بسياري از آن. جديد باشد

بنابراين )). Mantel )۲۰۰۰و  Meredith(نزديك با ديگر اعضاي تيم پروژه باشد 

ممكن است اعضاي تيم پروژه مشغول نقل و انتقال زندگي خود بوده و ممكن 

در نتيجه، ممكن . است پروژه در دست اجرا، از اولويت كمتري برخودار شود

اتمه پروژه الزم است، متمركز است اعضاي تيم پروژه بر كارهايي كه براي خ

  .نشوند و ممكن است اتمام پروژه، يك چالش باشد

 آزمايش سيستم اطالعاتي، فرآيند مهم توسعه  :هنوز اشكاالتي وجود دارد

افزار، تمام عيوب را  به هر حال، ممكن است آزمايش كيفيت نرم. سيستم است

. معين، شناخته نشوند سازي سيستم، اشكاالت پيدا نكند و شايد تا پس از پياده

تواند براي تمام ذينفعان پروژه، آزار دهنده و پراسترس  ظاهر اين مشكالت مي

ممكن است رضايت حامي پروژه از تيم پروژه و سيستم اطالعاتي مورد . باشد

و اشكاالت فوراً و بدون معطلي مورد معايب بحث قرار گيرد، مگر اين كه اين 

 .دتوجه قرار گرفته و برطرف شون

 منابع و بودجه پروژه از همان آغاز مورد  :منابع در حال تمام شدن هستند

در پايان پروژه، منابع و زمان باقيمانده معموالً تمام . گيرند مصرف قرار مي

بيني نشده، ممكن است مدير  هاي پيش هنگام بروز مشكالت و يا چالش. شود مي

. با اين حوادث، اطالع پيدا كندپروژه از عدم منابع كافي براي رويارويي كارآمد 
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گيري مديريت براي كاهش و يا تنزل بودجه پروژه، ممكن  در صورت تصميم

 .است مدير پروژه موقعيت خود را در شرايط بدتري احساس كند

 هاي فناوري اطالعات،  پروژه :گيرد مستندسازي در درجه اول اهميت قرار مي

ها نيازمند مستندات پروژه، سيستم،  هاين پروژ. نياز زيادي به مستندسازي دارند

آل، نوشتن اسناد، بخش ضروري در  تحت شرايط ايده. آموزش و كاربر هستند

سازي تا  به هر حال، مستند. شود طرح پروژه بوده و در سراسر پروژه تكميل مي

با نزديك شدن به پايان پروژه، مستندسازي . افتد پايان پروژه بارها به تعويق مي

در نتيجه، ممكن است تكميل مستندسازي به منابع و زمان . است بسيار مهم

بيشتري نياز داشته باشد و يا براي باقي ماندن در الزامات پروژه جاري، از 

 .هاي ميانبر استفاده شود راه

 بسياري از  :هاي تحويل وعده داده شده ممكن است برآورده نشوند تاريخ

ممكن است اين لغزش به دليل . كنند بندي را تجربه مي ها، لغزش زمان پروژه

سازي، نيازهاي رقابتي و يا در اثر  هاي پياده مديريت ضعيف پروژه، ريسك

تكميل يك پروژه نيازمند زمان و منابع معيني . بينانه اوليه باشد هاي خوش تخمين

هر قضاوت اشتباه در زمينه اموري كه بايد انجام شود، آنچه كه براي . است

نياز است و مدت زمان الزم براي انجام كار، به اختالف ميان  تكميل كار مورد

 .شود ريزي شده منجر مي بندي و بودجه واقعي و برنامه زمان

 ها و  بندي با لغزش زمان: شده باشند  ممكن است گردانندگان دچار وحشت

و هراس را   اتمام منابع پروژه، ممكن است ذينفعان مختلف پروژه حس وحشت

ممكن است مديران و يا شركاي شركت مشاور در زمينه سودآوري . تجربه كنند

ممكن است حامي و يا . و يا عدم رضايت پروژه براي مشتري، نگران شوند

مشتري پروژه در زمينه تحويل ندادن به موقع و در محدوده بودجه سيستم 

 به. اطالعاتي و يا در مورد فراهم نشدن ارزش مورد انتظار سازمان، نگران باشد

هاي  عالوه، ممكن است مدير و تيم پروژه نگران عدم موفقيت پروژه و سرزنش
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زدگي، احتمال رشد منظم  با افزايش اين حس هراس و وحشت. ديگران باشند

 .يابد كاهش مي

بدون توجه به پايان يافتن نرمال و يا زود هنگام پروژه، پيروي از مجموعه منظم 

اتمام خوب به تيم پروژه اين . اي اهميت استفرآيندها براي خاتمه دادن پروژه دار

از . دهد كه به شكلي مناسب و از روش منطقي پروژه را به نتيجه برساند اجازه را مي

دهد كه تمام موارد باقي مانده و استفاده نشده به هم  ديدگاه اجرايي، اين رويه اجازه مي

ن پروژه اين احساس را از ديدگاه روانشناسي، اين رويه به تمام ذينفعا. گره بخورد

 .دهد كه پروژه از آغاز تا انتها تحت كنترل است مي

  

  پذيرفته شدن پروژه توسط حامي آن

ترين شرط خاتمه دادن پروژه تحت شرايط نرمال، پذيرش پروژه توسط حامي  مهم

سازي سيستم اطالعاتي، لزوماً به معني پذيرش  تحويل، نصب و پياده. پروژه است

جايي كه پذيرفته شدن تا  از آن. سط حامي و يا كارآور پروژه نيستمحصول پروژه تو

حد زيادي به تكميل محدوده پروژه بستگي دارد، مدير پروژه در قبال اثبات تكميل 

و  Wysocki ،Beck(شدن تمام اقالم قابل تحويل پروژه برطبق مشخصات متعهد است 

نبايد پس از ) و پشتيباني مستمراز قبيل مستندات، آموزش (اقالم فرعي ). 1995سايرين 

. انجام كار اضافه شوند بلكه اين اقالم بايد در ابتداي محدوده پروژه در نظر گرفته شوند

هر تالشي در مرحله آخر كار، براي مذاكره مجدد بر سر آن چه بخشي از كار پروژه 

 بوده و آنچه از آن نيست ممكن است احساسات ناخوشايندي را ايجاد كرده و يا

  .پرداخت به وسيله كارآور را به تعويق اندازد

Resenaue (1998)گروه حامي پروژه وجود دارند ۲كند كه  ، اظهار مي .

اي كوتاه مدت ميان فروشنده و  هاي كوته نظر مايلند كه پروژه را به عنوان رابطه حامي

كسب  ترين معيار براي پذيرش پروژه در اين رابطه، خريدار در نظر بگيرند كه مهم

در صورت تالش، حامي پروژه براي مذاكره . ها است بيشترين بازده در ازاي پول آن

مجدد بر سر محدوده يا قيمت پروژه در مرحله پاياني پروژه، اين ديدگاه غالباً به 

  .شود اي خصمانه منجر مي رابطه
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در . پروژه، مطلع هستند) بازده(سهم مهم خود در نتيجه حاميان آگاه پروژه از 

. طور فعال درگير خواهند شد نتيجه، حاميان پروژه در طول پروژه به طريقي مثبت و به

هاي  كند ممكن است حاميان آگاه پروژه، سؤال خاطر نشان مي Rosenauطور كه  همان

ا تنها تضمين موفقيت ه هاي پروژه مطرح كنند اما هدف آن دشواري در طي بازنگري

به جاي تالش خصمانه در به دست آوردن . پروژه است نه سردرگمي تيم و مدير پروژه

، حامي آگاه پروژه با زيركي و نيت پاك، مذاكره "باخت -برد"بيشترين بازده در موقعيت 

  .خواهد كرد

بدون توجه به كوته فكري و يا آگاه بودن حامي پروژه، مدير و تيم پروژه 

وانند اين احتمال را قوت بخشند كه در صورت تعيين مشخص معيارهاي پذيرفته ت مي

شدن پروژه، در مراحل اوليه پروژه و در صورت مستندسازي تكميل تمام اقالم تحويل 

  .دادني و نقاط عطف پروژه، پروژه پذيرفته خواهد شد

ده تعيين واضح اقالم تحويل دادني پروژه، نگراني مهمي براي مديريت محدو

پروژه است هنوز تعيين دقيق و كامل بودن محدوده پروژه و نيازهاي سيستم، فقط يك 

هاي تغيير مناسب محدوده قابل درك براي تمام  در اختيار داشتن روش. مؤلفه است

كند كه تمام افراد، انتظارات يكساني در زمينه اقالم  چنين تضمين مي ذينفعان پروژه هم

  .دارند، حتي در مورد آنچه تحويل داده نخواهد شدتحويل دادني پايان پروژه 

موجود در اين فصل به مديريت پروژه بر پايه فازهاي متكي  ITمتدولوژي پروژه 

نقاط عطف پروژه، كامل بودن اقالم تحويل . بر اقالم تحويل دادني مشخص، تكيه دارد

تمام نقاط  مستندسازي. كنند ها را تضمين مي دادني پروژه و درستي تكميل شدن آن

عطف و اقالم تحويل دادني در كل پروژه، اطميناني براي حامي پروژه مبني بر اتمام 

  .كامل پروژه است

  

  گزارش نهايي پروژه

طور كلي، مدير و تيم پروژه بايد گزارش و ارايه نهايي را براي حامي پروژه و ديگر  به

جلب اعتماد حامي پروژه هدف از گزارش و ارايه آن بايد . ذينفعان كليدي، بسط دهند

باشد بدين صورت كه پروژه برطبق آنچه در طرح تجاري، منشور و طرح پروژه مطرح 
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با حصول اين اطمينان، به احتمال بيشتر، حامي و يا . شده است، تكميل گشته است

  .پذيرند كه خاتمه آن بدون دغدغه باشد اي را مي كارآور پروژه رسماً پروژه

هاي  يه، به منظور دستيابي به بازتاب و شناسايي تمام بخشممكن است قبل از ارا

است، گزارشي در اختيار ذينفعان قرار گيرد تكميل ها نيازمند  بندي آن ناتمام كه زمان

(Buttrick 2000 ; Rosenau 1998) . پس از اتمام، گزارش نهايي پروژه، پيشينه و

هاي زير را در برگرفته و  خشگزارش بايد ب. كند اي از پروژه را فراهم مي تاريخچه

  :ها بحث كند طور خالصه در مورد آن به

 خالصه پروژه  

 توصيف پروژه 

 MOV پروژه 

 بندي و كيفيت اهداف محدوده، زمان 

 ريزي شده در مقابل موارد واقعي مقايسه موارد برنامه  

 محدوده اصلي و تاريخچه هر يك از تغييرات تصويب شده 

 در مقابل تاريخ اتمام واقعي بندي شده العجل اصلي زمان ضرب 

 هاي واقعي اتمام پروژه بودجه اصلي در مقابل هزينه 

 مسائل و موضوعات 

 بندي شده و تكميل مورد انتظار ليست بخش 

 ها هاي مستمر مورد نياز و مدت زمان آن پشتيباني 

 پروژه اتليست مستند 

 ها سيستم اتمستند  

 منوال كاربر 

 مطالب آموزشي 

 مستندات نگهداري 
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  سه و ارايه نهاييجل

در صورت تالش مدير پروژه در حصول اطمينان از حامي پروژه، جلسه و ارايه نهايي، 

، كارآمد بودن موارد زير را براي جلسه Buttrick (2000). امري ساده و قابل فهم است

  :نهايي خاطر نشان كرده است

 طور رسمي  به با دعوت ذينفعان كليدي به جلسه، مدير پروژه :ابالغ اتمام پروژه

  . كند اتمام پروژه را اعالم مي

 هر چند ممكن است اين  :انتقال سيستم اطالعاتي از تيم پروژه به سازمان

سازي شده و مورد استفاده سازمان قرار گرفته باشد اما در  سيستم اطالعاتي پياده

جلسه نهايي، مبادله رسمي محصول پروژه از تيم پروژه به سازمان انجام 

در صورت عدم پشتيباني مستمر به عنوان بخشي از توافق قراردادي، . گيرد مي

دهد كه تيم پروژه، ديگر براي كارآور و يا حامي پروژه كار  اين انتقال نشان مي

 .نخواهد كرد

 فرسا و  اين جلسه، فضايي را براي اعالم كار سخت و طاقت :ها اعالم كمك

 .دهد اختيار مدير پروژه قرار مي هاي تيم پروژه و ديگر ذينفعان كليدي، در كمك

 در نهايت در اين جلسه مراسمي براي حامي پروژه و يا  :حصول خاتمه رسمي

طور رسمي سيستم اطالعاتي را  شود تا با اتمام پروژه، به كارآور برگزار مي

تواند بخشي از گزارش نهايي پروژه و يا ديگر  فضايي براي امضاها مي. بپذيرند

 .اشداسناد قراردادي ب

 
  خاتمه پروژه

پس از پذيرفته شدن پروژه توسط مشتري و يا حامي آن، تعدادي از فرآيندهاي خاتمه 

هاي اجرايي براي  به دليل خسته كننده به نظر رسيدن اين بخش. مانند اجرايي باقي مي

ها براي وظيفه بعدي  مدير و يا تيم پروژه و يا به دليل انتظار كشيدن و انديشيدن آن

). Larson ۲۰۰۰و  Gary(توانند مشكل و دشوار باشند  هاي اخير مي ين بخشخود، ا

آوري  متأسفانه، خاتمه اجرايي ضروري است زيرا پس از پايان رسمي يك پروژه، جمع
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نيازهاي خاتمه . گزارش آخرين جزئيات از مدير و تيم پروژه بسيار مشكل خواهد بود

  :شود اجرايي، شامل موارد زير مي

  .، كامل هستنداقالم بازكه تمام اقالم تحويل دادني و مسأله  تصديق اين - ۱

 تصديق پذيرفته شدن رسمي پروژه توسط حامي و يا مشتري پروژه - ۲

 مرتب و بايگاني كردن تمام اقالم تحويل دادني و مستندات پروژه - ۳

يعني اعضاي تيم پروژه، (ريزي براي ترخيص تمام منابع پروژه  برنامه - ۴

 )انات و غيرهفناوري، تجهيزات، امك

 هاي اعضاي تيم پروژه و خود پروژه ها و بازنگري ريزي براي ارزيابي برنامه - ۵

 هاي پروژه بستن تمام حساب - ۶

 )موفق(برگزاري يك مراسم رسمي براي نشان دادن خاتمه يك پروژه  - ۷

  

  ارزيابي پروژه

به هر  ها در ذهن افراد وجود دارد، آيا پروژه موفق خواهد شد؟ اين سؤال در تمام پروژه

براي اعضاي تيم پروژه . هاي متفاوتي از موفقيت دارند حال، ذينفعان مختلف، ديدگاه

ها بر  موفقيت در بدست آوردن تجارب ارزشمند و احساس تأثير مثبت داشتن كار آن

اي سودآور براي شركت  براي مدير پروژه، موفقيت به معني هدايت پروژه. سازمان است

  .تر و آشكارتر است بزرگاي  و يا ارتقا به پروژه

  : بنابراين، چهار نوع ارزيابي پروژه بايد انجام شود

  بازنگري انفرادي عملكرد هر يك از اعضاي تيم  - ۱

  بازنگري پس از وقوع به وسيله مدير و تيم پروژه  - ۲

 غرض خارج از سازمان طرف و بي بررسي پروژه توسط افرادي بي - ۳

 مد نظر MOVتيابي پروژه به ابتدايي پروژه براي مشخص كردن دس ارزيابي - ۴
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  بازنگري عملكرد فردي

هر چند، . مدير پروژه بايد بازنگري عملكرد فردي هر يك از اعضاي تيم را انجام دهد

هاي خاص خود را براي بازنگري داشته  ممكن است سازمان پروژه، فرآيندها و روش

  :باشد اما مدير پروژه بايد بر اين نكات نيز تمركز كند

  اي  تواند تجربه ارزيابي عملكرد افراد مي: هر فرد از عملكرد خويشارزيابي

تواند او را در  ها انتقاد از هر شخصي مي حتي با بهترين نيت. احساسي باشد

به جاي شروع ارزيابي با انتقاد كردن از عملكرد فرد، . حالت دفاعي قرار دهد

ود شخص معموالً شروع كردن با درخواست ارزيابي عملكرد فردي از خ

اين . كنند كارآمدتر است و جالب است كه بيشتر افراد از خودشان انتقاد مي

چندين اشاره به ارزيابي و خود شروع، فرصتي را براي موافقت و يا مخالفت با 

گفتگوي سبب اين سيستم، . كند فراهم ميبراي فرد جنبه مثبت عملكرد شخصي 

  .دهد يشود كه بازتاب مؤثرتري را به فرد م مفيدي مي

  مقايسه  ":توانيد بيشتر به آن شبيه باشيد؟ چرا نمي"اجتناب از گفتن اين كه

اول اين كه، . ها اثري معكوس دارند افراد، آسان است ولي متأسفانه، مقايسه

كنيد نباشد، دوم  شخص مورد تمجيد شما شايد ستاره درخشاني كه شما فكر مي

هايي  ان شده و به دنبال راهاين كه، ممكن است اين امر موجب حسادت ديگر

به خاطر داشته . فضيلت كردن فرد مورد نظر باشند اعتبار ساختن و يا بي براي بي

 .باشيد كه افراد، متفاوت بوده و بايد به عنوان يك فرد مجزا ارزيابي شوند

 هنگام گفتگو با يك فرد در زمينه بهبود  :تكيه بر رفتارهاي ويژه، نه افراد ويژه

براي مثال، اگر يكي از . ي، تكيه بر رفتارهاي خاص بسيار مهم استعملكرد فرد

نظمي در جلسات  اعضاي تيم پروژه پيوسته عادت دير حاضر شدن و ايجاد بي

نظمي به واسطه دير حاضر شدن فرد در  تيم را دارد، تكيه بر نحوه ايجاد بي

تنبل و  چرا اين قدر …يعني (جلسات پروژه مهم است و نه تكيه بر خود فرد 
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اغلب افراد نحوه تأثيرگذاري رفتارهاي خود بر ديگران را ). ادب هستيد؟ بي

 .كنند درك نمي

 تر از  منصف و منطقي بودن با تمام افراد، در سخن آسان :منصف و منطقي بودن

دهد بايد از نحوه تأثيرگذاري  فردي كه ارزيابي را انجام مي. عمل كردن است

چنين بداند كه  هم. ص بر تمام گروه، آگاه باشدتصميمات خود در مورد يك شخ

بنابراين، . كنند را مقايسه ميها  يادداشتافراد با يكديگر صحبت كرده و اغلب، 

فرضي را براي افراد ديگر به وجود  گيري براي يك فرد، پيش ممكن است تصميم

ن تواند امكا ها مي هاي مناسب و رعايت كردن آن داشتن سياست و يا روش. آورد

 .تناقض و عدم عدالت فرد انجام دهنده ارزيابي را كاهش دهد

 هدف از انجام  :ها بايد اتفاق نظر را براي بهبود عملكرد فراهم كند بازنگري

بازنگري و يا ارزيابي هر يك از افراد تيم پروژه، فراهم كردن بازتابي سازنده 

درك رفتارها و  هيچ كس كامل نيست بنابراين،. براي هر يك از افراد تيم است

. ها براي بهبود بخشيدن، مهم است عملكردهاي قابل بهبود افراد و نحوه اقدام آن

هاي نيازمند بهبود بخشي  افراد و شخص انجام دهنده ارزيابي بايد بر سر بخش

براي . توسط افراد و نحوه پشتيباني اين تالش به وسيله سازمان، به توافق برسند

هنده ارزيابي ممكن است بر ضرورت بهبود بخشيدن مثال، تيم و فرد انجام د

هاي ارتباطي يك عضو تيم، توافق كنند؛ سپس فرد انجام دهنده ارزيابي،  مهارت

 .براي حضور اين فرد در كالس ويژه آموزشي فراهم كندرا شرايط 

سازي فرد براي تغيير و تحول و پذيرش حقيقت  تواند به آماده اين جلسه مي

در بيشتر موارد، مدير ). Gray ،Larson ،2000(ام اين پروژه، كمك كند روانشناسانه اتم

تواند از اين جلسه براي بحث در زمينه وظيفه بعدي اعضاي تيم پروژه نيز  پروژه مي

  .استفاده كند
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  بازنگري پس از وقوع

اندكي پس از تكميل گزارش و ارايه نهايي پروژه، مدير و تيم پروژه بايد بازنگري پس 

اين بازنگري بايد قبل از ترخيص تيم پروژه از پروژه . ايان پروژه را انجام دهنداز پ

هاي ديگر و يا در  حاضر، انجام شود زيرا در صورت مشغول بودن افراد تيم در پروژه

ها براي شركت در  ها با سازمان اين پروژه، مجبور كردن آن صورت اتمام همكاري آن

. شوند وه، با گذشت زمان، مسائل فراموش ميبه عال. جلسه پاياني دشوارتر است

گزارش رسمي . (Nicholas 1990)تماميت و وضوح در اين مرحله، بحراني هستند 

كانون . هاي دانش مديريت پروژه تكيه كند پروژه و حوزه MOVخالصه پروژه بايد بر 

  :اين بازنگري بايد موارد زير را در برگيرد

  بازنگريMOV آيا : اوليه پروژهMOV  پروژه به وضوح، تعريف شده و مورد

، طي دوره پروژه تغيير كرد؟ چه احتمالي براي MOVتوافق قرار گرفته بود؟ آيا 

  وجود دارد؟ MOVحصول 

 محدوده پروژه تا چه : بندي، بودجه و كيفيت پروژه ، زمانهبازنگري اهداف محدود

يريت محدوده تا حد خوب تعيين شده بود؟ آيا محدوده تغيير كرد؟ فرآيندهاي مد

بندي و بودجه پروژه، چقدر به  هاي زمان چه حد كارآمد بودند؟ تخمين

العجل و هزينه واقعي پروژه نزديك بودند؟ آيا اهداف كيفيت، به دست  ضرب

آمدند؟ فرآيندها و استانداردهاي مديريت كيفيت، تا چه حد فرآيندهاي پروژه را 

 پشتيباني كردند؟

 تجاري، طرح پروژه طرح اساسنامه، : تحويل دادني پروژه بازنگري هر يك از اقالم

توانند  و ساير موارد، چقدر كارآمد بودند؟ اين اقالم تحويل دادني، چگونه مي

 بهبود يابند؟

 هاي بدنه دانش مديريت پروژه  هاي مختلف پروژه و حوزه بازنگري طرح

(PMBOK) .ي كندهاي زير بازنگر تيم بايد تأثير اين دانش را در حوزه: 

  سازي پروژه يكپارچه(مديريت تركيب و ادغام پروژه( 

 مديريت محدوده پروژه 
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 مديريت زمان پروژه 

 مديريت هزينه پروژه 

 مديريت كيفيت پروژه 

 مديريت منابع انساني پروژه 

 مديريت ارتباطات پروژه 

 مديريت ريسك پروژه 

 فرض پروژه مديريت پيش 

 مديريت تغيير سازماني 

 سازي پروژه پياده 

 طور كارآمد كنترل شدند؟  ها به تيم پروژه تا چه حد خوب عمل كرد؟ آيا جنجال

هاي  تمام مشكالت تيمي مواجه شد؟ تيم پروژه با چه چالشبا آيا تيم پروژه 

ها برآمدند؟  مهمي مواجه شد؟ اعضاي تيم تا چه حد خوب از عهده اين چالش

  ند؟اعضاي تيم تا چه حد خوب به عنوان تيمي متحد كار كرد

به ويژه، مدير . هاي بازنگري پس از وقوع بايد مستند شوند ها و توصيه اين بحث

بايد بهتر انجام را كه و تيم پروژه بايد آن چه را به درستي به انجام رسانيده و آن چه 

ها را با  اين تجارب به دست آمده بايد مستند شده تا بتوان آن. شناسايي كنند ،شد مي

ها بايد شناسايي شده و  به عالوه، بهترين روش. به اشتراك گذاشتافراد ديگر سازمان 

  .سازمان شوند ITبه عنوان بخشي از متدولوژي پروژه 

  

  بررسي پروژه

كارهاي دروني انجام هاي پس از وقوع، ديدگاه مهمي از طرز  عملكرد فردي و بازنگري

. شوند تيم پروژه انجام مي ها، ميان مدير و طور كلي، اين بازنگري به. كند پروژه فراهم مي

طرف از پروژه، بهتر است رسيدگي و يا  غرض و بي براي فراهم كردن ديدگاه بي

هايي  براي يافتن مشكالت، مسائل و يا فرصت(بازنگري توسط فردي خارج از سازمان 

حسابداري و يا تيم   همانند بازنگري پس از وقوع، بازرس. انجام شود) براي بهبود
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اين امر ممكن است . بر ميزان خوب اجرا شدن و مديريت پروژه، تكيه كنندبررسي بايد 

هاي بدنه دانش مديريت پروژه شرح داده شده در بخش قبل و  هاي پروژه و حوزه طرح

 ITهاي طراحي شده در متدولوژي  مديريت اساسي پروژه و فرآيندهاي توسعه سيستم

اي و  يم بررسي بايد عملكرد حرفهبه عالوه، حسابرس و يا ت. سازمان را در برگيرد

  .اخالقي تيم پروژه و يا عدم عملكرد به اين طريق را ارزيابي كنند

كنند، عمق رسيدگي به اندازه  اشاره مي Larson (2000)و  Garyطور كه  همان

سازمان، اهميت و اندازه پروژه، ريسك در برگرفته شده و مشكالت مواجه شده بستگي 

ت شامل مدير و تيم پروژه، حامي پروژه و ديگر ذينفعان كليدي بررسي ممكن اس. دارد

  :به عالوه، حسابرس شخص ثالث و يا تيم بررسي بايد. پروژه باشد

 هيچ درگيري و يا بهره مستقيمي در پروژه نداشته باشند.  

 طرف و عادل در نظر گرفته شوند محترم بوده و به عنوان فردي بي. 

 مشتاق شنيدن باشند. 

  نشان ندهندنسبت به عاليق خاص خود متقابل اتمام از هيچ ترسي. 

 به بهترين نحو، به نفع سازمان اقدام كنند. 

 اي از پروژه و يا تجربه صنعتي داشته باشند مبناي گسترده. 

بايد تجارب ها و يا نتايج اين بررسي پروژه، تجارب به دست آمده و بهترين  يافته

  .مستند شوند

  

  آن MOV - ارزيابي موفقيت پروژه

MOV )در ابتداي پروژه تعريف شد) گيري سازمان يا ارزش قابل اندازه .MOV پايه و ،

 گيري اساسي را براي متعهد شدن اين پروژه فراهم كرده و از بسياري از نكات تصميم

توان به آساني در  را نمي MOVاغلب، . در سراسر چرخه حيات پروژه، پشتيباني كرد

هاي  به واسطه سيستممتصور بسياري از مزاياي سيدن به ر. خاتمه پروژه مشخص كرد

  .طول بكشندها پيش از شناخته شدن  ها و يا حتي ماه سازي شده ممكن است هفته پياده

هاي مختلفي راجع به  هر چند، ممكن است ذينفعان و افراد درگير پروژه، ديدگاه

وژه براي سازمان فراهم موفقيت پروژه داشته باشند، اما مهم ارزيابي ارزشي است كه پر



Pa
ya

m
 N

oo
r U

ni
ve

rs
ity

 
  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٦٠٠

 
اين بازنگري ممكن است توسط چندين نفر از حاميان پروژه و يا كارآور . نموده است

به خصوص، اين بازنگري . سازمان و يا توسط حوزه مسئول انجام پروژه، انجام شود

  :بايد بر پاسخ دادن و مستندسازي سؤاالت زير تكيه كند

  آيا پروژه بهMOV خود دست يافت؟  

  مشتري راضي بودند؟/ حاميآيا 

 آيا پروژه به خوبي مديريت شد؟ 

 اي و اخالقي عمل كردند؟ آيا مدير و تيم پروژه به طريقه حرفه 

 چه چيز به درستي انجام شد؟ 

 توان در دفعه بعد بهتر انجام داد؟ چه چيز را مي 

عدم  قبل از انجام اين ارزيابي، شركت مشاور و يا افراد ارايه دهنده پروژه بايد از

اغلب، پس از تحويل دادن . تغيير سيستم اطالعاتي تحويل داده شده، مطمئن باشند

سيستم اطالعاتي به حامي پروژه، كاربران و يا كارمند پشتيباني، ممكن است تغييراتي در 

) غيرمطلوب(ريزي نشده  آور برنامه به همراه داشتن تأثيرات زيان. آن به وجود آورند

بايد به تضمين اين مسئله كه سيستم در حال ارزيابي، . ادي استبراي اين تغييرات، ع

  .همان سيستم تحويل داده شده است، توجه شود

موفق  ITبه هر حال، پروژه . باشدوحشتناك پروژه ممكن است  MOVارزيابي 

اي را براي موفقيت سازمان  گيري براي سازمان، شالوده در برگيرنده ارزش قابل اندازه

  .كند فراهم مي

  

  خالصه فصل

در سراسر چرخه حيات . بود ITاي براي مبحث مديريت يك پروژه  اين فصل، خاتمه

مورد ) سيستم اطالعاتي(پروژه، فرآيندهاي پشتيباني پروژه و توسعه محصول پروژه 

اين فرآيندها براي مديريت پروژه از ابتداي آن تا به نتيجه رسيدن . بحث قرار گرفت

  .كامل آن، مهم هستند

دردسر و  س از ساخت و يا خريداري سيستم اطالعاتي، به منظور اجراي بيپ

به هر حال، . مشكل نصب سيستم، سيستم بايد به اندازه كافي آزمايش شود بدون 
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سازي نيازمند روشي تاكتيكي براي تضمين انتقال كارآمد سيستم اطالعاتي از محيط  پياده

  .پروژه به اعمال روزانه سازمان است

روش اول موسوم به . سازي در اين فصل مورد بحث قرار گرفتند پياده سه روش

Cutover طور كلي،  به. كند سازي سيستم را فراهم مي ترين ابزارهاي پياده مستقيم، سريع

شود كه در صورت عدم آزمايش  سيستم قديمي غير فعال شده و سيستم جديد فعال مي

در نتيجه فشار زيادي بر تيم پروژه . اشدتواند پر خطر ب كامل اين سيستم، اين روش مي

شود تا در همان بار اول روش را بدون اشتباه و به وضوح درك كنند، به  وارد مي

  .خصوص در صورت پشتيباني سيستم از عملكرد بحراني هيأت اعزامي سازمان

هايي كم خطرتر هستند، البته ممكن است  اي، گزينه هاي موازي و مرحله روش

روش موازي تا زمان اطمينان كافي از . سازي مدت بيشتري طول بكشد مرحله پياده

زمان سيستم جديد و قديم است و  عملكرد سيستم جديد، نيازمند در جريان بودن هم

تواند  روش موازي مي. كند در يك نقطه، سيستم قديمي به سيستم جديد تغيير پيدا مي

كاربران نيازمند تهيه ورودي  براي كاربران سيستم، پر استرس باشد زيرا ممكن است

  .ها باشند براي هر دو تيم و سپس مقايسه بازده

سازي سيستم  سازي ارتقا و يا پياده اي ممكن است هنگام پياده روش مرحله

هاي جغرافيايي مختلف مناسب  هاي مختلف و يا در موقعيت بندي شده در بخش ماژول

منتشر شده و طي فازهايي جداگانه بندي  سازي طبق زمان تحت اين روش، پياده. باشد

تواند باعث اجراي  هاي اوليه مي سازي تجربه به دست آمده از پياده. افتد اتفاق مي

بيني نشده  از طرف ديگر، هر مشكل پيش. هاي بعدي شود سازي دردسرتر و پياده بي

بندي  اي را در مورد به تعويق افتادن زمان هاي زنجيره العمل ممكن است عكس

تواند تأثير مهمي بر  سازي صحيح مي انتخاب روش پياده. سازي كامل ايجاد كند پياده

  .بندي و بودجه پروژه داشته باشد زمان

سازي سيستم اطالعاتي، مدير و تيم پروژه جديد براي خاتمه منظم  پس از پياده

ابند اما توانند به داليل مختلف خاتمه ي ها مي پروژه. ريزي داشته باشند پروژه بايد برنامه

طور  به. و بدون توجه به خاتمه موفق و يا ناموفق، بسته شوددرستي  پروژه بايد به

يعني محدوده پروژه در ظرف (يابد  آل، پروژه تحت شرايط نرمال خاتمه مي ايده

). شود بندي، بودجه و كيفيت اصلي تكميل مي اصالحات معقول براي اهداف زمان
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ضرورتاً به معني پذيرفته شدن پروژه توسط حامي  تحويل و يا نصب سيستم اطالعاتي،

بنابراين، خاتمه بايد بر تهيه مدرك و اطميناني بر تحويل تمام . و يا مشتري پروژه نيست

  .امور به وسيله تيم پروژه برطبق مورد تجاري، اساسنامه و طرح اصلي پروژه تمركز كند

رفته شدن پروژه توسعه گزارش نهايي پروژه، راهي سودمند براي حصول پذي

تحويل دادني قلم اين گزارش، همان تاريخچه پروژه است و نحوه تكميل هر . است

گزارش بايد به تمام . دهد پروژه و دستيابي به استانداردهاي حامي و مشتري را شرح مي

ها و يا مسائل گشوده توجه داشته باشد به نحوي كه اين مسائل و اقالم را بتوان  بخش

اي براي جلسه  تواند به عنوان شالوده اين گزارش مي. قولي كامل كرددر ظرف مدت مع

اين جلسه، خاتمه . ها، استفاده شود نهايي تيم پروژه با ذينفعان اصلي پروژه و ارايه به آن

پروژه را اعالم كرده و به عنوان ابزار ارتباطي براي مطلع ساختن ذينفعان از پذيرفته 

  .رود ن رسيدن پروژه، به كار ميشدن رسمي پروژه و سپس به پايا

اين . چندين فرآيند براي خاتمه پروژه، در اين فصل مورد بحث قرار گرفت

هاي پروژه، ترخيص و يا انتقال منابع پروژه، مستندسازي  فرآيندها شامل بستن حساب

  .تجارب به دست آمده و بايگاني تمام مستندات و اقالم تحويل دادني پروژه هستند

اهميت حايز ان يافتن كامل پروژه، انجام چندين بازنگري و يا ارزيابي، پيش از پاي

ها شامل بازنگري عملكرد ميان مدير پروژه و هر يك از اعضاي تيم  اين ارزيابي. است

بازنگري پس از وقوع براي مدير پروژه و كل تيم شامل تمام اقالم . باشد پروژه مي

هاي مختلف بدنه دانش  حوزه) طور كلي به(هاي پروژه و  تحويل دادني پروژه، طرح

ها  تجارب به دست آمده بايد مستند شده و بهترين روش. شود مديريت پروژه مي

  .شناسايي شوند

هاي پس از وقوع و عملكرد بايد موجبات رسيدگي به پروژه را فراهم  بازنگري

ني پروژه و طرفي بايد تمام اقالم تحويل داد در اين مورد، شخص ثالث مطلع و بي. كنند

مأمور رسيدگي و يا تيم . فرآيندهاي ارزيابي ميزان مديريت خوب پروژه را بازنگري كند

اند و ميزان  رو شده ها رو به هاي خاصي كه مدير و تيم پروژه با آن بررسي بايد بر چالش

اي و اخالقي  رفتار حرفه. ها، تكيه كنند توجه خوب مدير و تيم پروژه به اين چالش

  .يم پروژه نيز بايد در نظر گرفته شودمدير و ت
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. گيري سازمان، موضوع اصلي در اين متن بوده است مفهوم ارزش قابل اندازه

MOVگذاري روي پروژه فراهم كرده و  گيري در مورد سرمايه ، اساسي را براي تصميم

هر چند، . كند بسياري از تصميمات پروژه را در سراسر چرخه حيات پروژه هدايت مي

هاي متفاوتي در مورد موفقيت پروژه داشته باشند  است ذينفعان مختلف ديدگاه ممكن

. اين پروژه است MOVاما مكانيزم كلي هدايت براي مشخص كردن موفقيت پروژه، 

كند، ممكن است بالفاصله پس از  متأسفانه، ارزش سازماني كه يك پروژه ايجاد مي

ها و يا  حتي با گذشته هفته. خيص نباشدسازي سيستم اطالعاتي به آساني قابل تش پياده

آن  MOVها پس از بسته شدن پروژه، هنوز بايد ارزيابي در زمينه دستيابي پروژه به  ماه

با وجود اين كه . اين ارزيابي بايد ذينفعان كليدي متفاوتي را در برگيرد. انجام شود

اي ضروري  وسيلهممكن است اين لحظه واقعي، افرادي را نگران سازد اما اين لحظه، 

  .براي تشخيص حصول ارزش واقعي براي سازمان به وسيله پروژه است

  

  ها پرسش

  سازي چيست؟ پياده - ۱

 .سازي سيستم اطالعاتي را شرح دهيد سه روش پياده - ۲

 مستقيم چه مزايا و معايبي دارد؟ Cutoverروش  - ۳

 مزايا و معايب روش موازي چيست؟ - ۴

 اي چيست؟ مزايا و معايب روش مرحله - ۵

 .يوهاي مختلف خاتمه پروژه را شرح دهيدسنار - ۶

اي را زودتر از زمان خود خاتمه دهد؟  چرا يك سازمان ممكن است پروژه - ۷

 چه خطراتي دارد؟

ناپذير چيست؟ در چه صورت ممكن است يك سازمان نسبت  پروژه پايان - ۸

ميل  گيرند، بي اي كه بسياري از افراد آن را ناموفق در نظر مي به خاتمه پروژه

 باشد؟

 كند؟ چرا مديريت ارشد، بودجه پروژه را بدون خاتمه رسمي پروژه قطع مي - ۹
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 ميل هستند؟ چرا برخي از اعضاي تيم پروژه براي مشاهده پايان پروژه بي - ۱۰

 زا باشد؟ تواند براي بسياري از ذينفعان استرس چرا پايان يك پروژه مي - ۱۱

اهميت چرا پذيرفته شدن پروژه به وسيله حامي آن، براي خاتمه پروژه  - ۱۲

 دارد؟

توانند پذيرفته شدن پروژه توسط حامي پروژه  مدير و تيم پروژه چگونه مي - ۱۳

 را آسان سازند؟

تفاوت ميان حامي آگاه و حامي كوته فكر پروژه چيست؟ ايجاد اين تمايز  - ۱۴

 تواند به مدير پروژه در طول خاتمه پروژه كمك كند؟ چگونه مي

 هدف گزارش نهايي پروژه چيست؟ - ۱۵

 رايه نهايي چيست؟هدف جلسه و ا - ۱۶

 .برخي از مراحل خاتمه اجرايي را شرح دهيد - ۱۷

هدف مدير پروژه از انجام بازنگري عملكرد هر يك از اعضاي تيم پروژه  - ۱۸

 چيست؟

 هدف از انجام بازنگري پس از وقوع چيست؟ - ۱۹

 هدف از بررسي پروژه چيست؟ - ۲۰

چه معيارهايي براي انتخاب ارزياب پروژه و يا تيم بازرسي بايد مورد  - ۲۱

 تفاده قرار گيرند؟اس

 پروژه چيست؟ MOVهدف از ارزيابي  - ۲۲

آن اندكي پس از  MOVچرا ارزيابي دستيابي و يا عدم دستيابي پروژه به  - ۲۳

 سازي سيستم اطالعاتي دشوار است؟ پياده

 چرا بايد تمام تجارب به دست آمده از ارزيابي پروژه مستند شوند؟ - ۲۴

هاي  از مديران و تيمآن، بسياري  MOVچرا ارزيابي دستيابي پروژه به  - ۲۵

 كند؟ چرا اين ارزيابي هنوز بايد انجام شود؟ پروژه را نگران مي
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  تمرين عملي

شما هدايت . فرض كنيد مدير پروژه شركت مشاور نسبتاً متوسطي هستيد - ۱

ماهه  ۶ماه روي پروژه  ۳نفره مشاوران هستيد كه به مدت  ۱۲كننده تيم 

در گذشته دو پروژه . ار هستندترين كارآور شركت شما، مشغول به ك بزرگ

. اند ها، موفق بوده ايد و هر دوي اين پروژه را براي اين كارآور مديريت كرده

رابطه . در واقع، كارآور از شما خواسته تا پروژه اخير را شخصاً هدايت كنيد

مدير متأسفانه، آن . كارآور، بسيار خوب است (CIO)اطالعات مدير شما با 

هفته پيش شركت  ۲اندازي يك دسته موسيقي جاز،  راه اطالعات، به منظور

مدير جايگزين او استخدام شده و جلسه امروز صبح شما با . را ترك كرد

جديد اطالعات، گزارش مدير . رود جديد اطالعات، اصالً خوب پيش نمي

رسيد كه او  به عالوه، به نظر مي. وضعيت تهيه شده توسط شما را پاره كرد

وري مورد استفاده براي توسعه سيستم دارد و از درك كمي از فنا

هاي اوليه رابط كاربر توسعه داده شده به وسيله  كارگيري و استفاده از مدل به

، درست قبل از ترك دفتر خود جديد اطالعاتمدير . تيم شما شكايت دارد

اشاره كرد كه اتمام اين پروژه در طوالني مدت و با هزينه بسيار باال صورت 

ها در بودجه و  وضعيت اقتصادي، بعضي از كاهشتوجه به اين با . ردگي مي

  .الوقوع باشد قريببندي پروژه ممكن است  زمان

 كنيد اين پروژه دوام خواهد آورد؟ با ارايه وضعيت، آيا فكر مي -الف

اي بر  خاتمه دادن اين پروژه پيش از موعد مقرر خود، تأثير عمده -ب

در جهت حفظ پروژه و يا حفظ . شتسودآوري شركت شما خواهد دا

  توانيد انجام دهيد؟ رابطه طوالني مدت با اين كارآور، چه اقدامي مي

دليل از سازمان شما به خاطر رفتار غيراخالقي  فرض كنيد كه يك كارآور بي - ۲

مديريت ارشد در حال بررسي ادعاها، . اي، شكايت كرده است و غيرحرفه

اي مبني بر توجيه رفتار  اي يك صفحه نويسي بيانيه از شما خواستار پيش
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  هاي فناوري اطالعات كنترل پروژهو مديريت      ٦٠٦

 
شود تا انجام اين كار را پايش تواند  چگونه مي كداين . سازمان خود است

جهان گستر وب به وسيله تمام كارمندان تضمين كند؟ ممكن است شما از 

(www) و يا هر منبع ديگري به عنوان مرجع استفاده كنيد پس حتماً مراجع  

 .خود را ذكر نماييد

توانستيد با  براي مثال، مي(جهان گستر و يا هر منبع ديگر وب ستفاده از با ا - ۳

، خالصه تجربه يك شركت در )اي داشته باشيد يك مدير پروژه مصاحبه

آيا . را بنويسيد (ERP)ريزي منابع سازماني  سازي سيستم برنامه حال پياده

سازي  پيادهسازي موفق بوده است؟ دليل موفقيت و يا عدم موفقيت  اين پياده

هايي از اين  هاي عمده چه بودند؟ سازمان چه درس چالش. را شرح دهيد

 .خود را ذكر كنيد) منابع(تجربه، فرا گرفت؟ حتماً منبع 
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