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  درآمددرآمدپيشپيش

  
 

 پروژه اينكه و براي اند. اين دو با يكديگر مرتبطمديريت پروژه و رهبري پروژه دو روي يك سكه
البتـه  . ندباشـ مـي  و ضروري شود الزم داده تحويلكيفيت مطلوب  با مطابق با بودجه و موقع،به

 بسـيار كمـي  و زمان  كنندبه مديريت بسيار توجه ميبسياري از مديران پروژه بايد بيان كرد كه 
ايـن دو   نديگر زندگي، ايجـاد تعـادل در ميـا    مسائل دهند. همانند تمامبه رهبري اختصاص مي

  .بسيار مهم است
به علت فقدان آگـاهي   ،ميان مديريت و رهبري حاصل تجربه است، و اغلب در صحيحتعادل 

رهبـري پـروژه    باشد. البته، مديريت وميآور رنج ايتجربه ،صحيح يافتن تعادل بهتمايل  عدم يا
 ،دن بحـث شـ براي روشـن كافي نيستند. هريك به صورت مجزا  باشند وو ملزوم يكديگر مي الزم

هـاي  يي بـا فعاليـت  هـا اين دو نقش ؛مديريت و رهبري نيست بايد بيان كنم كه اين بحث درباره
دير يـا  مـ خواهنـد  كه به ترتيـب مـي   كنندرا افرادي ايفا ميها . اين نقشندهست شانخاص خود

زيردستان  تأكيد بر نقش دهندهنشان ند. اين تخصيص نقش توسط ديگرانتلقي گردرهبر پروژه 
ــديران    ــران و مـ ــت رهبـ ــار و هويـ ــران از رفتـ ــت ادراك ديگـ ــتو اهميـ ــيساسـ   . وارن بنـ

)Warren Bennis( تعريف « دهد:توضيح مي چنيناين  به شكل مفيدي اين فرآيند تخصيص را
 اما به محض مشاهده آن متوجـه وجـودش خواهيـد    دشوار استزيبايي،  تعريف ، همانندرهبري

بايـد بـه رهبـري و مـديريت      رسدبه نظر » زيبا«رهبر پروژه يا مدير پروژه براي اينكه فرد ». شد
را در نقـش خـود    فـرد يبـايي  ميزانِ ز ،يا مديريت رهبريانجام  اشد. نحوهاي داشته بتوجه ويژه
 قبيـل  فرآيندند، و ايـن  رهبري... هم مديريت و هم  اي شايان ذكر است. اما نكتهكندتعيين مي

و مديريت خـود را   رهبريتوانايي  ي پتانسيل آن را دارد كههر شخص. فرآيندها آموختي هستند
اي ذاتـي اسـت يـا    رهبـري مسـأله   در ارتباط با اين امر كه بحث، ترتيبهمين به. دببخشبهبود 

توانيم بهتر شويم. بهبـود  ما همان كسي هستيم كه هستيم و همه مي .باشدربط مي، بياكتسابي
ها را بـراي  ي بهتر شدن فكر كنيم و ياد بگيريم و اين آموختهمستلزم آن است كه دربارهتوانايي 

  .كار ببنديمقبيل فرآيندها به ي اينآزمودن و توسعه
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. بـه  روشـن شـود   رهبريتفاوت بين مديريت و  نياز استابتدا ، كمك به پيشرفت خودبراي 
است: درك موقعيت و فهم ضرورت سـازماندهي منـابع   » معناسازي«بيان ساده، مديريت فرآيند 

بخشي ، الهامك اهدافبه افراد در در است: كمك» معنادهي«بيشتر  رهبريبراي حصول اهداف. 
انداز و هدايت آنها در طـي مسـير بـراي    از طريق تعهد به چشم بهبود عملكردشان به آنها جهت

  غلبه بر موانع.
 يت بـدون يكـديگر نتيجـة مطلـوبي در اختيـار قـرار      الزم به ذكر است كـه رهبـري و مـدير   

سـاختار شـفاف و   . اين كتاب شده است در نظر داشتن اين موازنه تدويندهند. اين كتاب با  نمي
بهبـود  در مـديريت و رهبـري پـروژه     عملكردش را كندسرراستي دارد كه به خواننده كمك مي

 يموازنـه كننـد بـه ايـن    هاي مفيدي كه تـالش مـي  تعداد كتابالبته بايد بيان كرد كه . ببخشد
توجـه  هـاي مـديريت پـروژه و رهبـري پـروژه      ديدگاه روشني بهبسيار ضروري دست يابند، و به

  .بسيار اندك هستند كنند، مي
  

  )Steve Kempster( دكتر استيو كمپستر
  اي پرورش رهبريمدير حرفه

  مديرِ مركز رهبري النكستر
 دانشكدة مديريت دانشگاه النكستر



  
  

  
  

ــروژه«كتــاب  ــريِ مــديريت پ ــه اصــول و » رهب ب
و  پردازدي رهبريِ مديريت پروژه ميهاي كليد نظريه

دهد كه چگونـه در محـيط پـروژه اسـتفاده     نشان مي
روزرساني شده اسـت تـا رهبـر    اين كتاب به. شوندمي

بتوانـد تـيم پـروژه را رهبـري كنـد، و      مديريت پروژه 
كنندگان پـروژه بتواننـد بـه اهـدافي كـه در      مشاركت

 وكار ترسيم شده اسـت، كسب ر پروژه و موضوعمنشو
  .دست يابند

تكميل بـه موقـع    بر اساس موفقيت پروژه معموالً
ي تعيـين  (خروجي)، با بودجه تحويلِ پروژه اقالم قابل

د، امـا از  گـرد يارزيـابي مـ   مـدنظر كيفيـت   با و شده
 قيت پروژه ممكن است به معنـاي ديدگاه رهبري، موف

باشـد  بخشي به اعضاي تيم پـروژه  و الهام دادنانگيزه
بهتـرين عملكردشـان    تا در مسير تحقق اهداف پروژه

هـاي  هـا و خصوصـيات تكنيـك   . بنابراين، ضروري است كه مديران پـروژه ويژگـي  دهندرا نشان 
  مديريت كنند. مؤثر ياين فرآيند را به شكل تا بتوانند رهبري پروژه را درك كنند

 ي راكه تغييرات چشـمگير است، عمده در محيط پروژه رخ داده  هاي اخير، دو تغييردر سال
اي كـه در  هاي پروژهاست. اين دو عبارتند از: ظهور تيم ايجاد كردهدر سبك رهبري مدير پروژه 

تقاي عمومي سـطح تحصـيالت، توانـايي و    و ار كنندميكار پروژه  سازماني ساختارنوع ماتريسي 
  كار.انتظارات نيروي

در قبـال منـابعي كـه     اين تغييرات سازماني به اين معنا است كه ممكن است مديران پـروژه 
نداشته باشند. بنابراين، مـديران پـروژه   مراتبي كاملي براي انجام امور الزم است اختيارات سلسله

سازي را پرورش دهند تـا بتواننـد نيـروي كـار و تجهيـزات را از      و شبكه هاي مذاكرهبايد مهارت
  منابع بگيرند. كنندگانتأمين
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عامـل ديگـري    ،سـخنورتر اسـت   تر وتر، شايستهي كه اكنون مجربكاربهبود توانايي نيروي
و  انتظارات شده است باعث صالحيت. اين بهبود دگردمي رهبرياست كه باعث تغيير در سبك 

ورهاي ، و دسـت كنـد ، نيروي كار دست باالتري در محيط كاري خود پيـدا  ندافزايش ياب باتمطال
  .ببردتر زير سوال رهبرِ مديريت پروژه را ساده

چرخش چشمگيري از سبك رهبري فرمـان و كنتـرل    اندشده اين دو عامل به تنهايي باعث
  .گيردي بر همكاري و مشاركت بيشتر شكل مبتنهاي گذشته به سمتِ رويكرد سال
مـديريت پـروژه و رهبـري     و واحـدهاي  هابراي تأمين مطالبِ دوره» ژهرهبريِ مديريت پرو«

ها و و شامل مثال APM BoKو  PMBOKپروژه نوشته شده است. ساختار اين كتاب بر اساس 
  .باشدمي مدرسانهاي فراوان، و اساليدهاي پاورپوينت براي تمرين
بـاوجود  انجام شده است. استيو،  )Steve Barron( اين كتاب با همكاري استيو بارون گارشن

كـار نوشـتن    انگيـزي شـگفت ، به شـكل  شاغل بوددر دانشگاه النكستر  وقتصورت تماماينكه به
 نو جان هامو )Sandra Burke( از ساندرا بوركهمچنين خود را انجام داد. مربوط به هاي فصل

)Jan Hamon( بسيار سپاسگزارممتن و ويراستاري گيري براي غلط. 
  

Rory Burke 
 

 
  
 

رهبــريِ «هــايي كــه از نخســتين ويــرايشِ در ايــن ســال
رسد كـه نيـاز بـه درك    نظر ميگذرد، به مي» مديريت پروژه

ژه افزايش يافتـه اسـت. حتـي، در    رهبري در زمينة پرومؤثر 
رفته  رفتهكه  ،نقش مهم رهبري براي مديران پروژه ارتباط با

كنند، مباحـث   هاي رهبري را درك مينياز به پرورش مهارت
بـه عنـوان    ،. در واقع، ماهيت پروژهدگردنبيشتري مطرح مي

مسـتلزم   ،هاي گذرا، منحصر به فرد و نيازمنـد تغييـر  فعاليت
  است. باال بودن سطح عملكرد رهبري

ــت  ــيندرياف ــ  چن ــاي مثبت ــرايش اول  يبازخورده از وي
رسـد ايـن كتـاب بـراي     اده بوده اسـت. بـه نظـر مـي    الع فوق

منبـع سـودمندي    ،ندهسـت  رهبـري هـاي  ها و روشاستاداني كه خواهان منبعي واحد براي ايده
كتاب  حالو درعينكند، . براي بسياري از دانشجويان، اين كتاب همين هدف را برآورده ميباشد

تـر  آنها را به سمت مباحث پيشرفته تممكن اس هنگام ضرورت به است كه فهميو قابل مقدماتي
  سوق دهد.
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كـه بـا رهبـران     افتخار داشـتم ام، در بخش صنعت كار كردم و در نيمة نخست زندگي شغلي
، و اسـتيو  )Peter Beckett( ، پيتـر بكـت  )Carl Loller( بخشـي ماننـد دكتـر كـارل لـولر     الهـام 

و  هـا حمايـت خـواهم از آنهـا بـراي    كار كنم، و در اينجـا مـي   )Steve Wilkinson( ويلكينسون
 وانستم از آنهـا (و ديگـران) دربـاره   . ت؛ هنوز از آنها بسيار سپاسگزارمشان تشكر كنمهاي راهنمايي

. اميـدوارم ايـن   اقتباس كـنم سبك و رفتارشان  از در سبك رهبري خود رهبري بياموزم وحوزه 
  .باشدبي آغاز خو ، نقطهندبراي كساني كه در آغاز اين مسير هست كتاب

چـه   بخشكنم كه اين افراد الهامگيرم، فكر ميدر موقعيت دشواري قرار مي اغلب، هنگاميكه
 كنـد مـي  به مـن كمـك  اين كار هميشه گويند. و چه مي رفتاري در اين موقعيت خواهند داشت

كنم كه چگونـه  . وقتي تصور ميي برسمرويكردي جديد به ز نگاهي متفاوت ببينم وموقعيت را ا
 در ادامـه،  العاده است.فوق در ذهنم شانهايشوند، تصور گفتهها با موقعيت دشوارم مواجه ميآن

ــز)Stephen Doughty( از اســتفان داوتــي ــارتين ول   ، و اســتيو كمپســتر)Martin Wells( ، م
)Steve Kempster(  متشكرم. ماندگارشانهاي راهنمايينيز براي  

م در ايـن تـالش   ان، همكـار )Rory & Sandra Burke( همچنـين، از روري و سـاندرا بـورك   
آموختم.  از هر دوي آنها چيزهاي بسياري مجدد، متشكرم. از همكاري مجدد با آنها لذت بردم و

از ، و صبرش در هنگام بازبيني محتـواي ايـن كتـاب    پشتكاراز روري براي تخصص،  ،يكبار ديگر
  .مسپاسگزارآن سوي دنيا 
بزرگي از يـادگيري مسـتمرم را مـديون    كه بخش  كنميادآوري مي ، در مقام معلم،در نهايت

 از افتخـار و امتيـاز  كه طي پانزده سال گذشته در النكستر  خود هستم پروژه دانشجويان مديريت
  .دنباشموفق  انشي زندگي شغليآينده. اميدوارم كه همگي در اممند بودهبهرهكار با آنها 

پـروژه   مـديريت  يآينـده را به دانشجويان گذشـته، حـال، و   خواهم اين ويرايش بنابراين، مي
 .انداين شغل دشوار و پرارزش درك كردههاي مديريتي را در تقديم كنم كه نياز به مهارت

  
Steve Barron  



  
  

  
استراتژيك، -داراي مدرك دكتري مديريت كو محمد طاهردنگ

)، و كارشناسـي ارشـد   MBAكارشناسي ارشد مديريت كسب و كار(
ــابرات ــدرك   -مهندســي مخ ــوده و م ــيراز ب سيســتم از دانشــگاه ش

الكترونيـك اخـذ نمـوده    -كارشناسي خود را در رشته مهندسي برق
  است.

گيـري   هـاي متعـددي از جملـه متـدهاي تصـميم      وي در زمينه
، بازاريابي (برندسازي)، مديريت و مهندسي مـالي، مـديريت   مديريت

هـاي تصـويربرداري پزشـكي، پـردازش و آنـاليز       استراتژيك، سيستم
هـاي   بندي ديتا، هوش مصـنوعي و متـدهاي فراابتكـاري (ثبـت الگـوريتم سـلول       تصاوير، خوشه

نـين كتـب و   )) فعاليت داشته، و همچBNMRهاي كور بي مو ( ) و الگوريتم موشSCAبنيادي (
  هاي مذكور به چاپ رسانده است. متعددي در زمينه ISIمقاالت 

ــين   ــتار و داور ب ــر ويراس ــال حاض ــال   وي در ح ــدين ژورن ــي چن ــه ISIالملل ــاي در زمين   ه
Project Management ،Computer Science ،Strategic Management  وMedical Image 

  باشد. مي
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  بر رهبري مديريت پروژهبر رهبري مديريت پروژهاي اي   ههمقدممقدم
  اهداف آموزشي

  پس از مطالعه اين فصل بايد:
هايي نياز  به چه مهارت ،برساندها را با موفقيت به پايان  هبدانيد مدير پروژه براي آنكه پروژ •

 دارد.

  به درك كاملي از مفهوم رهبري در دانش مديريت پروژه دست يافته باشيد.  •
  

خاص در عرصه هاي  يكي از تكنيك )Project Management Leadership( رهبري مديريت پروژه
پـروژه   ذينفعـان ه، مديريت پروژه است كه به مدير پروژه قدرت و توانايي رهبري و مديريت تيم پروژ

دهد. رهبري مديريت پـروژه فرآينـدي اسـت     مي و ساير آنهايي كه در اجراي پروژه سهيم هستند را
در مسير تحقق اهـداف پـروژه هـدايت     را تواند رفتار و كار تيم پروژه مي كه از طريق آن مدير پروژه

ايـن   ها و خصوصـيات  كاملي از ويژگي از اين رو، مدير پروژه بايد به درككرده و بر آنها تاثيرگذار باشد. 
   به كار بندد. ي موثرتردست يابد تا بتواند اين فرآيند را به شكل (در رهبري مديريت پروژه) تكنيك
هـاي   محيط پروژه و رابطه ميان رهبري مـديريت پـروژه و سـاير اصـول و تكنيـك      اين فصل،در 

توان از چرخـه عمـر    مي خواهد شد چگونه مشخص ،بر اين عالوهمديريت پروژه معرفي خواهند شد. 
 در كجـا  كه بـا پيشـرفت پـروژه در چرخـه عمـر آن      اين مساله استفاده كردپروژه براي نشان دادن 

در ايـن   ،همچنينبهره برد.  ي كارآمدترمربوط به آن به شكلهاي  توان از مديريت پروژه و تكنيك مي
مـي پـروژه نيـز    ري مـديريت پـروژه و كـار تي   كليدي و علوم مرتبط با رهبـ هاي  حوزهاز فصل برخي 
  .  شوند معرفي مي

رهبـري و  هـاي   و سـبك ها  در حقيقت چالش اصلي مدير پروژه برقراري توازن ميان انواع مهارت
 نيز براي موفقيـت پـروژه ضـروري    ر مديريت پروژه است كه وجود آنهاكاربردي دهاي  سطح سيستم

  باشند. مي
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  كتاب اين نحوه استفاده از
ن مقولـه بـه   ه و درك بهتـر مفهـوم رهبـري مـديريت پـروژه، ايـ      به منظور سهولت ارائ اين كتابدر 

  .شده است بندي چندين بخش فرعي تقسيم
اصـلي رهبـري    چهـارچوب كـه   خواهند شـد  رهبري معرفيهاي  و سبكها  در بخش اول مهارت

  دهند: مي پروژه را شكل
 پروژه و اصول اخالقي حاكميت •
 )Project Leadership BoK( پروژهبدنه دانش رهبري  •
 سازماني پروژهساختارهاي  •
 رفتار رهبري •
 رهبريهاي  سبك •
 قدرت نفوذ •
 مقاومت در برابر تغييرات •
 هوش هيجاني •
 رهبري در برابر مديريت •
 ذينفعانكار با  •

 شـود كـه تـيم پـروژه چگونـه      مـي  و نشان داده خواهند شد پروژه معرفيهاي  در بخش دوم تيم
  شود: مي رهبريدر نهايت گيرد و  مي ، شكلدگرد مي انتخاب

 پروژههاي  تيم •
 ها در برابر گروهها  تيم •
 هاي تيم شنق •
 تيمگيري  شكلمراحل  •
 سازي تيمهاي  تكنيك •
  و مشاوره راهبري •

پـروژه   (مـدير)  رهبـر هـاي   در بخش سوم برخي از موضوعات كليدي مرتبط بـا تقويـت قابليـت   
  شوند: مي بندي گروه
 مذاكرههاي  مهارت •
 انگيزه •
 وكالت •
 ارتباطات •
 ها   حل و فصل تنش •
 يگير تصميم •
 پروژه تسهيل كار براي رهبران •
  مديريت دانش •




