
 

 مديريت پروژه و كتابخانه ها
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  مقدمه

مديريت پروژه از مهمترين و پركاربردترين شاخه هاي مديريت در چند دهه اخير بوده است. در كتابخانه 
ها، آرشيوها و موزه ها نيز همچون سازمان ها ي تجاري ديگر مديريت پروژه  داراي اهميت زيادي است و نيازمند 

  1اي از دانش،  فنون، ابزارها و مهارت هاست كه دستيابي به هدفهاي پروژه را ممكن مي سازد.مجموعه 
معموال همه سازمان ها چه به صورت مكتوب و  چه نانوشته داراي اهدافي در زمينه بقا، بهبود، رشد و 

چيزي نيست به جز  كنند. حاصل اين برنامه ريزي ها ريزي ميتوسعه  هستند و براي تحقق اين اهداف برنامه
اما مشكلي  ؛مجموعه اي از پروژه ها و طرح ها كه بايد اجرا شوند تا در نهايت سازمان به اهداف خود دست يابد

نبودسازمان و نظامي براي مديريت اين پروژه ها  و طرح ها ست. به عبارتي    كه اغلب  سازمانها با آن مواجهند
نظارت و كنترل بر عملكرد پروژه ها وجود ندارد و  نامه ريزي، اجرا ،متولي براي بر  هايديگر در اكثر شركت

  2نهايت سازمان را از دستيابي به اهداف مقررشده در زمان مشخص باز مي دارند.در اغلب 
 تعريف پروژه و مديريت پروژه

و با دنبال  هر يك در راستاي ديگريشود كه هاي مرتبط با يكديگر اطالق ميپروژه به گروهي از فعاليت
 ،با كيفيت تعيين شده و در زمان مقرر ،نمودن هدفي از پيش تعريف شده و مشترك با بهره گيري از منابع موجود
مجموعه اين فعاليت ها تحت نظارت و  .در تالش براي دستيابي به نتيجه نهايي و تأمين هدف پروژه مي باشند
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ازمان اجرايي تحت عنوان سازمان پروژه در چارچوب يك رهبري يك فرد با عنوان مدير پروژه و در قالب يك س
   3.برنامه معين انجام مي رسند

در جاي ديگري4 پروژه اين گونه تعريف شده است:" مجموعه اي از فعاليت ها كه براي دستيابي به 
"منظور يا هدفي خاص انجام مي گيرند.  

آسان ترين راه و با بهترين نتيجه، در  مديريت پروژه فرايندي است كه جريان دوره زندگي پروژه را از
راستاي دستيابي به هدفهاي پروژه ، برنامه ريزي و هدايت مي كند. فرايند مديريت پروژه  را به شكلها و مراحل 
گوناگوني طبقه بندي و تعريف كرده اند. اين فرايند ، به طور ساده از پنج كارشروع،  برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت 
 و كنترل و پايان تشكيل شده است.5

 
 
 

  ويژگي هاي يك پروژه 

 .پروژه يك كار منحصر به فرد، جديد و غير تكراري است  
  پروژه براي تحقق يك نتيجه عيني انجام مي شود كه بعد از اتمام پروژه ، اين نتيجه در قالب

  يك محصول، ارائه خدمت يا تعهد بايد به طور مشهود قابل تحويل باشد.
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  است، يك نقطه شروع و پايان مشخص داشته و زمان آن نامحدود نيست.پروژه موقتي  
  براي تحقق اين نتيجه بايد بتوان پروژه را به بسته هاي كاري مشخص، غير تكراري و گسسته

اي تقسيم نمود كه هر يك از آنها داراي زمان محدودي بوده و روابط وابستگي خاصي بين 
  آنها حاكم است.

 اي كاري يا فعاليت ها نيازمند منابع كاري و مصرفي مختلفي هستند.هر يك از اين بسته ه  
 .بودجه آن محدود و قابل پيش بيني است و بايد يك حمايت كننده مالي داشته باشد 

  انواع پروژه  

 
و از آنها را داشته باشد، پروژه گفته مي شود به هر فعاليتي كه  با توجه به ويژگي هاي ذكر شده براي پروژه ، 

پروژه مي تواند شامل موارد زير باشد:ابزارهاي مريوط براي مديريت آن ها استفاده شود.  
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  نرم افزارهاي مديريت پروژه 
يي را در نظر گرفت كه مهمترين براي انتخاب نرم افزار مديريت پروژه مناسب بايد نكات و ويژگي ها

آنها  برنامه ريزي، ميزان پيشرفت پروژه، گزارش پروژه، ذخيره سازي فايل ها و خروجي هاي پروژه، ارتباط گيري 
افزارهاي ديگر و رابط كاربري مي باشند. در اينجا دو نرم افزار مهمي  اعضاء پروژه، امكان هماهنگ سازي با نرم

 كه در مديريت پروژه مورد استفاده قرار مي گيرد، به طور مختصر توضيح داده مي شود.
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(P6) Primavera Enterprise6  

را تكميل   مسير مديريت ، پروژه   در  مي باشد كه  محصوالتي نام تجاري    پريماورا در اصل  نرم افزار   
شمسي) به وسيله شركت سيستم هاي  1362ميالدي ( 1983مي نمايد. نرم افزار پريماورا براي اولين بار در سال 

ركت به دست اوراكل تحت كنترل اين شركت عرضه پريماورا معرفي گرديد كه بعد از معروفي و خريد امتياز ش
 .گرديده شد

 (P6) پريماورا رم افزار مديريت پروژه است كه در صنعت پروژه كاربرد زيادي دارد از شروع يك ن
از قسمت  .قرارداد آغاز مي گردد و تا پايان پروژه ادامه دارد و كارهاي ثبت، پيگيري و كنترل را انجام مي دهد
 (Primavera) هاي پركاربرد نر افزار پريماير ه ها، قراردادها، كه پروژه را كنترل مي نمايد مدارك فني، هزين
.تداركات كاال، مجموعه مكاتبات، صورت جلسات و تغييرات در پروژه را مي توان اشاره نمود  

نرم افزار مديريت پروژه پريماير با همه امكانات بااليي كه در ساخت گزارش دارد مي توان انواع 
  .گزارشات گوناگون مورد بحث را از آخرين وضعيت پروژه ارايه نمود

م افزار مديريت پروژه پريماورا تمامي اطالعات و پرونده ها به شكل منظم و با ارتباط منطقي ذخيره در نر
 7.و نتايج گزارشات، فرم ها و مدارك به سادگي و سرعت در اختيار افراد مجاز قرار مي گيرد
 

سازي فرآيند مديريت ، برنامه  يكي از مشكالتي كه سازمانهاي پروژه محور با آن مواجه هستند ، يكپارچه             
گونه سازمان ها تمايل دارند تمام پروژه ها را بصورت يكپارچه  ريزي و كنترل پروژه هاي سازمان است. اين

 (تلفيقي) ، برنامه ريزي و كنترل نمايند.

مي توان براي اين نوع سازمان ها بسيار مفيد است. با استفاده از اين نرم افزار به راحتي   اين نرم افزار
را در سلسله مراتب شركت تعريف نمود. اين ساختار تشكيل دهنده پروژه هاي سازمان  (EPS) ساختار پروژه ها

را براي مديريت پروژه ها تعريف  (OBS) بصورت سلسله مراتبي است. سپس مي توان ساختار سازماني و مسئوليتها
خل سازمان انجام مي شود. البته با وجود اينكه اين نرم نمود. حتي تعريف منابع نيز بصورت سلسله مراتبي و در دا

افزار اساساً براي سازمان هاي پروژه اي طراحي شده است ، مي توان از آن براي پروژه هاي مستقل نيز استفاده 
  .نمود

Project Management (EPM) Enterprise 

هايي مديريت پروژه به خصوص در سازمانهاي جامع ها و منابع نياز به سيستمبه منظور مديريت بهتر پروژه
 شود.ها احساس ميبا محوريت پروژه
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 صورت به كه Enterprise Project Management عنوان شركت مايكروسافت سيستمي تحت
بر پايه  سازماني پروژه مديريت جامع حل راه اصلي محوريت.  است كرده ارائه را ؛شودمي ناميده EPM اختصار

رسند. يكپارچگي مي هاي مورد نياز سازمان حول آن بههمسو سازي استراتژيك سازمان قرار دارد و كليه سيستم
مديريت منابع، مديريت مدارك و اسناد پروژه و بستر ارتباطي و همكاري اطالعاتي مديريت پروژه،  هااين سيستم

  .آورندارشد سازماني و ساير افراد مرتبط با پروژه فراهم مي سازمان را براي مديران، اعضاي تيم پروژه، مديران
  

  مديريت پروژه و كتابخانه ها 

روشهاي برنامه ريزي و كنترل پروژه از گذشته در زمينه هاي عمراني و احداث صنايع به خصوص پروژه 
قيقاتي و پروژه هاي تحهاي بزرگ در كشور مورد استفاده قرارمي گرفته است، اما در ساير زمينه ها از جمله 

فعاليت هايي كه به كتابخانه اختصاص دارد؛ ماهيتا از ابهاماتي نظير مشخص نبودن جزئيات برخي كارها، عدم 
وجود قطعيت در اكثر زمان هاي برآوردي فعاليت ها، مواجه شدن با بن بست حين اجراي پروژهو لزوم از سرگيري 

متر مورد توجه قرار گرفته و توان برنامه ريزي ، نظارت، بهره برداري رشته جديدي از امور و ... برخوردارند، ك
 مناسب از منابع و كنترل هزينه ها را به شدت كاهش داده است.8 

مديريت هر نوع پروژه در كتابخانه ها ، آرشيوها و موزه ها بدون استفاده از شكل هاي فناوري اطالعاتي 
نظارت و كنترل و ثبت  ، برنامه ريزي ، گذاريهايي معموالً سياستماندر چنين سازو ارتباطي درك ناپذير است. 

 .شود و منجر به بروز برخي مشكالت زير مي شودجام نميانيادگيري از پروژه ها به صورت سازمان يافته و مدون 
ابع بين پروژه اتالف منابع به دليل عدم به اشتراك گذاري من ،تجاوز پروژه ها از دامنه زمان و بودجه تعريف شده

وري منابع به دليل يكپارچه نبودن رهبهپايين بودن سطح پاسخگويي مديران پروژه ها پايين بودن  ،هاي مختلف
باال بودن ميزان خطاها  ،افزايش نسبت اقدامات اصالحي اقدامات پيشگيرانه ،فعاليتهاي مديريت پروژه در سازمان

نبود نظام مديريت پروژه در سازمان  ،و يادگيري از ساير پروژه هاو تكرار اشتباهات به دليل عدم اطالع رساني 
به اهميت و ارزش افزوده آن است كه اين مقوله ايجاد   سازمان ها نسبت   عدم آگاهي مديران   اغلب به دليل 

.مي كند  

تاكنون ي كه هايپژوهش در امر مديريت پروژه مي باشد.يكي از فاكتورهاي موفقيت  همچنين مدير پروژه ، 
اند و شيوه رهبري اغلب توجه چنداني به تاثير مدير پروژه نداشته ،انددر مورد فاكتورهاي موفقيت پروژه نوشته شده

اما اين نتيجه گيري برخالف نتايج به دست آمده از  ،هاي او را در موفقيت پروژه در نظر نمي گيرندو توانايي
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هاي مديران بر عملكرد سازمان ها تاثير شيوه رهبري و توانايي مديريت است كه حوزه عمومي  پژوهش هاي
 مستقيم دارد.9

   نتيجه گيري

با توجه به مباحث ذكر شده و همچنين مشكالتي كه در اين زمينه در سازمان هايي نظير كتابخانه ها وجود 
اصول و استانداردها استفاده نمود  سازمانها بايد به اندازه و موثر به كار گرفت و ازاين مديريت پروژه را در دارد؛ 

به عبارت ديگر ايجاد فرآيندهاي  ؛و به تناسب سازمان منابع در اختيار و سطح دانش مديران آن را بومي سازي كرد
پيچيده و حجيم در ارتباط با مديريت پروژه نه تنها از اثربخشي آن مي كاهد و كاركنان سازمان را نسبت به آن 

در چنين  .بلكه باعث توليد اطالعات زياد ناكارامد و بال استفاده نيز در سازمان مي شود ،زدبدبين و منزجر مي سا
د استفاده مورحالتي معموالً كاركنان درگير در پروژه ها سيستم جديد را به صورت موازي با روش سنتي خود 

به كار مي گيرند در اين حالت  دهند و ابزارهاي سيستم جديد را نه به صورت موثر بلكه به حالت نمايشيقرار مي
به دليل به كارگيري موازي روش سنتي و سيستم مديريت پروژه حجم كار كاركنان و در نتيجه نارضايتي آنها 

شود تا از يك سو تمايل به كنار گذاشتن پروژه افزايش مي يابد كه اين نارضايتي موجب مي مديريتنسبت به نظام 
زخوردهاي منفي نسبت به سازمان مديريت پروژه ايجاد شده و فلسفه وجودي آن تقويت شود و از سوي ديگر با

.آن زير سوال مي رود  

بايد يك  يي مثل مراكز تحقيقاتي و كتابخانه هابراي استقرار نظام مديريت پروژه در سازمانهاپس بايد 
سازمان به صورت يكپارچه  هايمتولي و مركز داراي قدرت و اختيار در سازمان ايجاد نمود كه در آن همه پروژه

ريزي شده و تحت نظارت و كنترل قرار گيرد و در نهايت تجارب حاصل از اجراي پروژه گذاري و برنامهسياست
ي توان در سه بخش كلي تحقيق و اين مركز را م  وظايف .ها در اين مركز ثبت شده و در سازمان انتشار يابد

 توسعه ، راهبري پروژه ها و مديريت دانش خالصه نمود.10
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