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مباحث ویژه

امروزه نیاز به انجام پروژه های پژوهشی ضرورتی اجتناب ناپذیر است ]1[ چراکه 
این پروژه ها از مولفه های مهم رشــد اقتصادی کشورها در بلندمدت به شمار 
می روند.]2[ این امر موجب شــده است تا شــرکت ها برای افزایش اثربخشی 
خود به ســرمایه گذاری فعال در پروژه هــای پژوهش و فناوری مبادرت کنند 
تا از این طریق بتوانند ضمن توســعه و پیشــرفت فناورانه، فرصت دستیابی 
به بازارهای جدید و خلق ثروت را به دســت آورنــد.]1و۳[ به تعبیری دیگر، 
پژوهــش و فناوری در یک صنعت، فعالیتی پیشــرو در زمینه ی نوآوری های 
فناورانه و اســاس سیاســت گذاری های نوآوری در ســطح کالن ـ دولت ـ و 
ســطح خردـ  سازمانـ  می باشــد. ]4و5[ همچنین، نوآوری فناورانه از طریق 
پژوهش و فناوری، ســازمان را قادر می سازد تا با ارائه ی ایده های جدید برای 
محصوالت و فناوری های فرآیندی، راه حل مناســبی را برای پاســخگویی به 

نیازهای فناورانه ی آن صنعت ایجاد کند.]5[
در صنعــت نفــت و گاز و به ویژه در بخش باالدســتی نیز موضوع پژوهش و 
فناوری اهمیت فراوانی داشــته و بررســی گزارش های ساالنه ی شرکت هایی 
نظیر شلومبرژه، هالیبرتون، بی پی و  انی نشان می دهد که سرمایه گذاری های 

بسیاری در این حوزه انجام شده و این روند همچنان ادامه دارد. 
در ایران نیز، وزارت نفت در اوایل دهه ی نود شمسی با در نظر گرفتن اهمیت 
و نقش باالی پژوهش و فناوری، رویکردهای جدیدی را در پیش گرفت که در 

قالب طرح های کالن پژوهشی طراحی و اجرایی شد. 

هرچند بررســی نتایج و مسیر اجرایی این طرح ها نشان می دهد که علی رغم 
تالش هــای فراوان مجریان و متولیان امر، این طرح ها بعضا به نتایج مطلوب و 

منطبق با اهداف راهبردی از پیش تعیین شده منجر نشده است.
از ســوی دیگر، پروژه های پژوهشی ذاتا با عدم قطعیت همراه است، به طوری 
 که بعضا در ابتدا و حتی حین انجام تحقیقات، امکان پاســخگویی به سواالت 
پروژه در خصــوص راه حل های فناورانه وجود ندارد. ]6[ ضمن آنکه مهم ترین 
ویژگی این نوع از پروژه ها آن اســت که نتایج به دســت آمده می تواند بسیار 
متفاوت از اهداف اولیه و نتایج مورد انتظار باشــد، اگرچه این نتایج نیز برای 
شــرکت و ســازمان همچنان ارزشــمند خواهد بود. ]7[ این عدم  قطعیت نه 
تنها در نتیجه ی نهایی، بلکه در بودجه ، خواسته های مصرف کننده ی نهایی و 
حتی زمان بندی پروژه نیز وجود دارد. ]8[ بدین جهت،  آزادی و انعطاف پذیری 
مناســب در مدل برنامه ریزی و اجرا و به طور کلی روش مدیریت پروژه های 
پژوهشی جهت دســتیابی به نتایج نوآورانه امری حیاتی است. ]۹و1۰[ البته 
باید به این نکته نیز توجه کرد که به منظور جلوگیری از شکســت پروژه هایی 
که با عدم قطعیت روبرو هســتند، مدیریت دقیق همراه با ســاختار سازمانی 

مناسب ضروری است.]1۰[ 
همچنین بررسی مطالعات گذشته و نتایج مستند نشان می دهد که شیوه های 
مدیریتی بر موفقیت پروژه های پژوهشی تاثیر می گذارند ]11،7و12[ مدیریت 
پروژه های پژوهشی نه تنها به سطح باالیی از مهارت ها بلکه به دانش ابزارهای 
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بسیار پیشرفته برای حمایت از توســعه ی سازمان نیاز دارد. در مدیریت این 
نوع از پروژه ها، موضوعاتی مانند شایستگی مدیریت، استعداد و دانش مرتبط، 
دانــش مدرن مدیریت اطالعات و نیز فناوری های ارتباطی خودنمایی می کند 
و به طور کلی می  توان گفت پروژه های پژوهشی جزو سخت ترین و مهم ترین 
پروژه های توســعه در سازمان ها و جامعه هستند]4[ که این امر لزوم توجه به 

انتخاب شیوه ی مناسب مدیریت این دسته از پروژه ها را نشان می دهد.
هرچند تاکنون روش ها و استانداردهای مشخصی برای مدیریت پروژه ها توسط 
موسســات و انجمن های بین المللی مانند موسســه ی مدیریت پروژه )PMI( و 
انجمن بین المللی مدیریت پروژه )IPMA( ارائه شده است،]7[  اما چالش هایی 
نظیر عــدم قطعیت،  پیچیدگــی و تغییرات مداوم در پروژه های پژوهشــی، 
ضرورت به کارگیری چارچوب ها و مدل هایی را نشــان می دهد که ســادگی، 
ســرعت و انعطاف پذیری را دربرداشته باشند. ]1۳[ در نتیجه، معرفی مدل ها 
و رویکردهای مناســب برای انجام موفق تر پروژه هــای پژوهش و فناوری به 

موضوعی جدید و نوظهور در سال های اخیر تبدیل شده است. ]1۳[ 
با توجه به مطالب باال،  این مطالعه تالش می کند تا با بررسی مطالعات پیشین 
در خصوص روش های مدیریت پروژه های پژوهشــی و انطباق آن با شــرایط 
حاکم بر پروژه های پژوهشــی در باالدســتی نفت و گاز، پیشنهاداتی اجرایی 
برای بهبود مدیریت اثربخش، متناســب با ماهیت این پروژه ها در باالدستی 

صنعت نفت و گاز ارائه دهد. 
ساختار اين مقاله به اين شکل است که در بخش بعدي به بررسي رويکردها و 
روش هاي مديريت پروژه هاي پژوهشي پرداخته خواهد شد. در بخش سوم نيز 
رویکرد مدیریت پژوهش و فناوري در باالدستي نفت و گاز متکي بر تجربيات 
موجود و یافته ها بازگو شده و پیشنهادهایی جهت بهبود مدیریت این پروژه ها 

معرفی شده است.

2- رویکردها و روش های مدیریت پروژه های پژوهشی
1-2- ماهیت پروژه های پژوهشی

پروژه های پژوهشــی حوزه ی گســترده ای دارند به طوری کــه می توانند به 
سادگی نوشتن یک پایان نامه ي کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا به بزرگی و 
پیچیدگی طرح ها و پروژه هایی کالن با مشارکت و همکاری تیم های متنوعی 
از شــرکت ها و موسسات داخلی و خارجی باشــند.]4[ پیچیدگی این نوع از 
پروژه ها ريشــه در عوامل مختلفی مانند عدم قطعیت فنــاوری، تعداد اجزا، 
سیستم ها و زیرسیستم ها و نیز تعداد شرکت ها، سازمان ها و موسسات درگیر 
در پروژه  دارد ]14[ که این موارد توانایی تیم پروژه را در مواجهه و پاسخگویی 

به الزامات دائما در حال تغییر پروژه کاهش می دهد. 
اگرچه رویکرد توصیه شــده در این شــرایط آن است که جزئیات موردنیاز و 

مشــخصات خروجی پروژه در همان مراحل اولیه کامال مشخص شود اما این 
امر خود منجر به کاهش انعطاف پذیری در پاســخگویی به تغییرات و اخالل 
در فرآینــد اطالعات و ارتباطات بین تیم هــا و در نتیجه فقدان هماهنگی و 
تصمیم گیری نامناســب در طول انجام پروژه خواهد شــد. ]1۳[ این تناقِض 
رویکردی و ابهام در یافتن مدل مناســب بــرای مدیریت اثربخش پروژه های 
پژوهشــی، ضرورت بررســی بیشــتر در این خصوص و شناســایی و اجرای 

راهکارهای مختلف تا رسیدن به مدل مطلوب را نشان می دهد.

2-2- عوامل موثر در موفقیت پروژه های پژوهشی
پروژه های پژوهشی جزو سخت ترین و مهم ترین پروژه های توسعه ی سازمان ها 
و جامعه هستند. هر پروژه ی پژوهشی یک مسئله ی ناشناخته است که اجرای 
آن انگیزه و شــجاعت کافــی می خواهد]4[ و عوامل زیــادی در موفقیت یا 

شکست این پروژه ها موثر است. 
ابهــام در نتیجــه ی نهایــی کار و تغییر در خواســته های مشــتری/کارفرما/

مصرف کننده ی نهایی در طول اجرای پروژه از جمله ی این عوامل است.]6و۹[ 
ابهــام در این نوع از پروژه ها گاهی به حدی اســت که حتی نمی توان در مورد 
امکان تحقق اهداف اصلی پروژه ی تعریف شده و چگونگی اجرای وظایف طراحی 
شده اظهارنظر کرد.]6[ با این حال نتایج پروژه های پژوهشی باید در عمل به کار 
گرفته شده، برای ذینفعان اصلی به خصوص حامیان و مجریان مفید بوده]4[ و 

به طور کلی راه حل مناسبی برای حل مسئله ي صنعت ارائه دهد.
کیســیلنیکی)2۰15( نیــز در مطالعه ای که به بررســی مدیریت پروژه های 
پژوهشی پرداخته است، عامل انسانی را یکی دیگر از عوامل مهم بیان کرده و 

به طور ویژه به بررسی نقش مدیر پروژه می پردازد. 
او معتقد است مدیر در پروژه های پژوهشی عالوه بر آنکه باید متکی به منابع 
ســنتی قدرت نظیر مشــروعیت،  قانون و تخصص باشــد می بایست در نقش 
رهبری کاریزماتیک عمل کند که ویژگی هایی نظیر هوش، مهارت های باالی 
اجتماعی،  پویایی و جاه طلبی، اقناع گری و انعطاف پذیری را داشــته باشد.]4[ 
داشــتن این ویژگی ها به خصوص با توجه به اعضای تیم که عموما نیروهای 
دانشــی1 هستند از اهمیت باالیی برخوردار است. ضمن آنکه برای تحقق این 

رویکرد، ساختار مدیریت پروژه نیز می بایست متناسب باشد. 
در کنار عامل انســانی، وی همچنین موضوع سیســتم ارتباطی بین اعضای 
پروژه با هم و با ذینفعان خارج از تیم را مسئله ی مهمی در موفقیت پروژه های 
پژوهشــی دانسته و معتقد اســت روش مدیریت این پروژه ها باید به گونه ای 
باشــد که با به کارگیری سیستم ارتباطی مناسب، اثرات منفی کار گروهی را 

حداقل و نقاط مثبت این همکاری را تقویت کند.]4[ 
کوپر)2۰18( نیز معتقد اســت که عواملی نظیر فرهنگ سازمانی )متناسب با 
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روح نوآوری(، وجود تیم های چندوظیفه ای و بین رشــته ای )با هدف کاهش 
زمان انجام پروژه(، رهبری مناســب )که در هر فرصتی حامی نوآوری باشد(  
و تمرکز بر شایســتگی های محوری سازمان از جمله عوامل موثر بر موفقیت 
پروژه های پژوهشــی است. او همچنین معتقد اســت که استفاده از رویکرد 
تکرار2 و مــدل مارپیچی۳ در فرآیند پژوهش و فناوري باعث خواهد شــد تا 
مشــتری، کارفرما و مصرف کننده ی نهایی، از اوايــل پروژه و به طور متناوب 
با خروجی ها مواجه شــده و با ارائه ی بازخوردهــای به موقع،  درصد موفقیت 

پروژه های پژوهشی را افزایش دهد.]11[
هیدالگو)2۰18(  نیز تعهد، رهبری، اعتماد، شفافیت، ارتباطات و نظارت موثر 
بر پیشــرفت پروژه ها را از چالش های مهم مدیریت در پروژه های پژوهشــی 
دانسته و معتقد است شیوه ی برنامه ریزی و مدیریت این دسته از پروژه ها باید 

به گونه ای باشد که به این عوامل توجه شود.]1۰[ 

3-2- رویکردها و روش ها
از اوایــل دهه ی 5۰ میالدی و با توســعه ی صنایع مختلــف در جهان غرب،  
مدیریت پروژه و توجه به الزامات آن موضوعیت یافت. افزایش ناگهانی خدمات 
و محصوالت متنوع صنعتی،  اهمیت برنامه ریزی و زمان بندی مناسب اقدامات 
اجرایــی را جهت افزایــش کارآیی نمایان کرد.]15[ بدین منظور نخســتین 
مدل هــای مدیریت پروژه مانند مدل CPM 4 و مــدل PERT 5 جهت ارزیابی 
زمان واقعی اتمام پروژه ها ارائه شــد  ]16[ و از آن زمان تاکنون مدیریت پروژه 
به عنوان موضوعی جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و همچنان در 

حال تکامل است.]15[ 
مدیریــت پروژه در تعریف عام خود به معنای مدیریت محدوده، زمان، هزینه، 
منابع )انســانی، مالی، مواد و تجهیزات، فناوری و اطالعاتی(، ریسک، کیفیت، 
ارتباطــات و ذينفعان اســت]17[ هرچنــد در پروژه هایی نظیــر پروژه های 
پژوهشی موارد دیگری مانند منحصربه فرد بودن،  پیچیدگی و قابلیت ردیابی6 
نیز حائزاهمیت اســت.]4[ با اين تعريف اين گونــه مي توان گفت که انتخاب 
روش مدیریت پروژه بســتگی به ماهیت، اندازه، محدوده و مدت زمان پروژه 

دارد.]17[
امروزه روش های PMBOK 7 و PRINCE2 8 جزو شناخته شــده ترین الگوها و 
روش های مدیریت پروژه هستند ]18،17،12و1۹[  که در پروژه های پژوهشی 
نیز به کار گرفته شده اند. مورد اول به عنوان دستورالعمل و راهنمای بهترین 
شیوه ها شــناخته شده و شــامل تعاریف و فرآیندهایی است که می تواند در 

مدیریت پروژه استفاده شود. 
ایــن راهنما در گروه هــای فرآیندی )به عنــوان مثال برنامه ریــزی، اجرا و 
اختتام( و حوزه های دانشــی )به عنوان مثال کیفیــت، ذینفعان و ارتباطات( 

سازماندهی شده اســت. مورد دوم نیز در حقیقت، روش شناسی۹ است که 
بــا ادغام اصول، قواعــد، زمینه ها و فرآیندها با محیــط، به مدیریت پروژه 
می پــردازد.]18[ هر دوی این روش ها در حقیقت مبنای مدیریت ســنتی 
پروژه ها هســتند.]۹[ در کنار ایــن دو، روش ها و مدل هایــی نظیر مدل 
اســتاندارد کیفیت1۰، مدل مرحلــه ـ دروازه11، روش چابک12 و روش های 
ترکیبی1۳ و انطباقی14 نیز معرفی شده اند که هرکدام ویژگی های خاص خود 
را دارنــد]2۰،1۹،1۳،12،1۰،7و21[ که در ادامه به مقایســه ی آنها پرداخته 

خواهد شد.
تاکنون PMBOK و PRINCE2در چندیــن مطالعه و از دیدگاه های مختلف 
مقایسه شده اند. در یکی از جديدترين این مطالعات،  کارامن و کورت15)2۰15( 
با بررســی مقاالت متعدد، این دو روش مدیریت پروژه را بر اساس 11 ویژگی 
مقایسه کرده و در قالب جدولی ارائه دادند.)جدول1( آنها ضمن تاکید بر این 
موضــوع که هر دو روش مکمل یکدیگر بوده و هرکــدام مزایا و معایب خود 
را دارند، با بررســی وجوه مختلف هر روش به این نتیجه رســیدند که هر دو 
روش در موضوعات مدیریت ریســک،  کیفیت، هزینه و محدوده ی پروژه و نیز 
در فرآیند اختتام پروژه و شخصی ســازی فرآیندها16 مشــابهت زیادی دارند، 
هرچند PMBOK  مکانیزم قوی تری در تجمیع فرآیندها و مدیریت ارتباطات 
  PRINCE2دارد. آنهــا همچنین در نهایــت بیان می کنند که به طــور کلی
بــرای پروژه های کوچک مناســب تر اســت، حــال آنکه دســتورالعمل های

PMBOK  می بایست برای پروژه های با تیم های بزرگ و پیچیده، سطح باالی 

برون ســپاری، قراردادهای جامع و نیز ســطح باالی مشارکت ذینفعان مورد 
استفاده قرار گیرد.]12[ 

هیدالگو17)2۰18( نیز در مطالعه ای به بررســی روش مدیریت چابک در انجام 
پروژه های پژوهشــی پرداخته اســت. مطالعه ی او نشان می دهد که شیوه های 
مدیریت چابک یک چارچوب هماهنگ کننده ی جذاب، شــفاف و آســان برای 
به کارگیری در پروژه های پژوهشــی با تیم های میان رشته ای است. بررسی های 
انجام شده در این مطالعه همچنین نشان می دهد که در پژوهش های چند سال 
اخیر، اتخاذ اصول و شیوه های مدیریت چابک در پروژه های پژوهشِی مشترک 
مورد تاکید جدی قرار گرفته و ادعا شــده اســت که روش های چابک می تواند 
شــکاف بین صنعت و دانشــگاه را پر کند.]1۰[پیش از او نیز، زیوکفســکی و 
درگفسکی18)2۰14( به مقایسه ی روش های سنتی با روش های چابک پرداخته 
و چارچوب اسکرام1۹ را به عنوان یکی از مدل های رایج و موثر معرفی می کنند. 
از دیــدگاه آنها، روش های ســنتی، تجویزی بوده و قوانیــن متعددی در آنها 
باید رعایت شــود، ضمن آنکه بسیاری از نقش ها از پیش تعریف شده و معین 
هســتند. همچنین فرض اساسی در این روش ها آن است که فرآیند رسمی و 
دقیقي که تمام جنبه های پروژه را به طور کامل مشخص کند، عاملی کلیدی 

در موفقیت پروژه است. 
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به عبارت دیگر، مبتنی بر روش های ســنتی، موفقیت در پروژه ها عبارت از 
تحویل محصول منطبق با الزامات از پیش تعیین شده، در محدوده ی تعریف 
شــده در ابتدای پروژه،  در زمان مناســب و با هزینــه ی از قبل برنامه ریزی 
شده، است. این در حالی اســت که روش های چابک، انطباقی بوده، قوانین 
کمتری دارند و پروژه بر اســاس هم  افزایی و منطبق با تیم های خودگردان 

سازماندهی می شود. 
فرض اساسي در اين روش ها آن است که اتمام پروژه طبق برنامه ی زمان بندي 
معين، با بودجه و محدوده ی از قبل تعریف شده نشانه ی موفقيت پروژه نيست 
بلکه يک پروژه، زمانی موفقیت آمیز است که ذینفعان محصول موردنیاز خود 
را دریافت کنند. همچنين روش هاي چابک آغوشــي باز در پذيرش تغييرات 

مکرر موردنظر ذينفعان دارد.]۹[ 
روش چابک شــامل مجموعه ای از اصول و شیوه ها اســت که تیم های چند 
منظوره را قادر می ســازد تا الزامات و راه حل هــای اجرایی پروژه را از طریق 
کار مشــترک انجام دهند.]1۰[ هدف از این روش که برای نخســتین بار در 
پروژه های نرم افزاری مورد استفاده قرار گرفت، بهبود توانایی برای ساده سازی 

پروژه و افزایش انعطاف پذیری در تحویل است.]22[ 
البته باید توجه داشت که در تغيير روش و استفاده از ظرفيت مدل هايي چون 

چابک و ترکيبي این موارد حائزاهمیت است:

 تحقق رویکرد چابک مســتلزم ظرفیت و مهارت و نیز فرهنگ، ســاختار و 
رهبری مناسب و متناسب است. 

 در ســطوح مدیریتي، وجــود ذهنيت صحيح در خصــوص رهبری چابک 
ضروری است تا حرکت به سمت رويکردهاي چابک ممکن شود.

 هم زمــان با به کارگيــري روش هاي چابــک و ترکيبــي در برنامه ريزي و 
اجراي پروژه هاي پژوهشــي، می بایست موضوعاتي نظير نوع قرارداد، شيوه ي 
تصميم گيري و نيز توانمندســازي بازيگران فعال در شــبکه ی نوآوری مورد 

توجه قرار گيرد.]22[
در پژوهشــی دیگــر،  آزنها21 و همــکاران)2۰2۰( به مقایســه ي روش های 
ســنتی،  چابک و ترکیبی پرداخته و با انجام مطالعات وسیع و بررسی مقاالت 
و پژوهش هــای متعدد نشــان می دهند که امروزه به دلیــل نیاز به چابکی و 
انعطاف بیشتر در مراحل طراحی و توسعه، رویکردهای مدیریت چابک به طور 

گسترده ای در پروژه های پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. 
از سوی دیگر، استفاده از روش ترکیبی )شامل هر دو رویکرد چابک و سنتی( 
نیز در دو حوزه ی توســعه ی نرم افزار و پروژه های نوآوری متداول است.]2۳[ 
نتایج بررســی آنها در مورد ویژگی های سه روش چابک، سنتی و ترکیبی در 

جدول2 آمده است.

   1    مقایســه ی ویژگی های دو روشPMBOK  وPRINCE2  )کارامن و کورت 2015(

PMBOKPRINCE 2ویژگی

روش ساختارمند مدیریت پروژهاستاندارد و راهنماتعریف

کاربردی و متمرکز بر بخش های بحرانیجامعکاربردی / جامع 

7 زمینه1020 حوزه ی دانشیزمینه ها و حوزه های دانشی

7 فرآیند و 35 فعالیت5 گروه فرآیندی و 49 فرآیندفرآیندها و فعالیت ها 

اصول 7گانه---اصول و قواعد 

فقط تکنیک های خاص PRINCE2 توضیح داده شده استتکنیک های هر فرآیند را پوشش می دهدتکنیک ها

پوشش نمی دهدپوشش می دهدمهارت های بین فردی

محصول / خدمتالزامات مشتریتمرکز

نظارتیصرفا نقش هایی که حامی پروژه باید داشته باشد را مشخص می کندنقش مدیران ارشد

نسبتا پوشش داده می شودبه شدت با فرآیندها ادغام شده استدارایی های سازمانی و عوامل محیطی

مدیریت استثنا---اصل مدیریتی
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مباحث ویژه

بربوم22)2۰21( نيز در مطالعه اي به بررســي مدل چابک پرداخته اســت. از 
ديدگاه بربوم، رویکرد چابک برخالف رویکرد سنتی )یا آبشاري2۳(، رویکردی 
با تغییرات مداوم اســت که شــامل بســیاری از تغییرات کوچک منطبق با 

تقاضای مشتری/کارفرما است. 
او همچنين معتقد اســت روش چابک روشي اســتقرایی است، در حالی که 
روش هاي ســنتي از رويکردي قیاســی پیروی می کنند. در شــکل1 به طور 
شماتيک تفاوت مدل هاي چابک و سنتي نشان داده شده است. همان طور که 
در شکل نیز ديده مي شود، بر خالف مدل سنتي که ارزش آفريني يا موفقيت 
يــک پروژه صرفا در انتهاي آن ارزيابي مي شــود، در مدل چابک و در هر بار 

تکرار24 ارزش آفريني مي شود.]2۰[
گومز و همکاران)2۰21( نيز در مقاله اي به مقايسه ی رويکردهاي مرحلهـ  دروازه، 
چابک و ترکيبي پرداخته و با مرور گسترده ی ادبيات و بررسي پژوهش هاي متعدد 
 )SGS( نشــان مي دهند که در طول ۳۰ سال گذشته، سیســتم مرحلهـ  دروازه
یــک رویکرد غالب در بســياري از پروژه هاي پژوهش و فنــاوري بوده و اکثر 

شرکت های نوآور حداقل دارای نسخه اي از اين مدل هستند. 

اگرچــه اين مدل به مرور و پس از به کارگيــري در پروژه هاي مختلف تکامل 
یافته و ابزارها و روش هاي مختلف مديريتي را ترکیب کرده است، با اين حال 
خطــی بودن مدل و انعطاف پذيري کم در مواجهه با محیط های نامشــخص، 

مورد انتقاد جدي پژوهشگران قرار گرفته است. 
رویکرد مرحله ـ دروازه همواره به دنبال کنترل عدم قطعیت ها قبل از مواجهه 
با مســائل جديد است تا بتواند از تغییرات بعدی جلوگیری کند، در حالي که 
رویکرد چابک به دنبال سازگاری با عدم قطعیت ها و تطبیق تغییرات حتی در 

مراحل بعدی پژوهش است. 
آنها در نهايت با مقايســه  ی دقيق مدل هاي مرحله ـ دروازه، چابک و ترکيبي 
کــه نتايج آن در جدول۳ آمده اســت، رويکرد ترکيبي را براي برطرف کردن 
ضعف هاي مدل مرحله ـ دروازه و بهره مندي از ويژگي هاي مثبت مدل چابک 
پيشــنهاد داده و به اين نکته اشــاره مي کنند که رویکردهای ترکیبی باعث 
بهبود فرآيند ارتباطي درون و بيرون از تيم شده و تعامالت را بهبود مي بخشد. 
ضمن آنکه ســازگاري بيشتر با محيط و استفاده ی بهينه از منابع را نيز منجر 

مي شود.]21[

   2    مقایســه ی روش هاي چابک، سنتي و ترکیبي )آزنها و همکاران 2020(

ترکیبیسنتیچابکمشخصات

افق برنامه ریزی
در یک برنامه ریزی کوتاه مدت بر محصوالت تکراری 

متمرکز است. 
در یک برنامه ریزی بلندمدت بر کل طول عمر 

پروژه متمرکز است. 
برنامه ریزی بلندمدت بر کل چرخه ی عمر پروژه متمرکز است و 

برنامه ریزی کوتاه مدت بر تکرارها.

برنامه ریزی 
پروژه

برنامه ریزی رویکرد اولیه دارای چرخه ی تکرارها با 
ارزیابی مجدد و اصالحات مداوم.

برنامه ریزی پیچیده برای کل چرخه ی طول عمر 
پروژه.

برنامه ریزی اولیه ی پیچیده با ارزیابی مجدد و اصالحات مداوم.

جزئیات فعالیت ها
جزئیات غیرقابل پیش بینی، غیرخطی و غیرقابل 

اندازه گیری با تحویل شدنی های افزایشی و ثابت و 
همچنین اسناد و مدارک رویکرد ناب و غیر رسمی. 

جزئیات قابل پیش بینی، خطی و قابل اندازه گیری 
با تحویل شدنی های یکپارچه یا مرحله ای و 

مستندات رسمی پیچیده.

جزئیات قابل پیش بینی، غیرخطی و اندازه گیری برای چرخه ی 
کامل، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اندازه گیری برای تکرارها. 

تحویل شدنی های افزایشی و مرحله ای، با مستندات متعادل و رسمی.

محدوده ی پروژه
بر اساس دورنمایي از آنچه باید ساخته شود. 

بازنمایی جامع و استعاری از اهداف و نتایج مورد 
انتظار به صورت مبهم و چالش برانگیز. 

بر اساس مشخصات دقیق آنچه ساخته خواهد 
شد. شرح قوی و رسمی اهداف و نتایج مورد 

انتظار اسناد قراردادی.

شامل یک مشخصات بلندمدت با توصیف رسمی اهداف و نتایج مورد 
انتظار برای پروژه به طور کلی و یک دیدگاه کوتاه مدت برای تکرارها، بر 

اساس نمایش های استعاری و انتزاعی از هدف هر تکرار. 

دامنه ی تطابق
تغییرات مشخص شده و برنامه ریزی برای هر 

تکرار تنظیم می شود. 
انحرافات مشخص شده و فعالیت ها برای حفظ 

برنامه ریزی تنظیم می شوند.
تغییرات مشخص شده و برنامه ریزی کوتاه مدت برای هر یک از تعامالت 
تنظیم می شود و از انحراف در برنامه ریزی بلندمدت جلوگیری می شود. 

کنترل و نظارت
ساخته شده از مصنوعات و وسایل بصری فیزیکی 
و/یا مجازی، مانند مدل کانبان، با جلسات کوتاه و 

مکرر تیمی. 

مبتني بر شاخص های عملکرد، خطوط زمانی، اسناد 
رسمی، بررسی عملکرد و ممیزی، با جلسات 

گسترده و غیر مکرر تیمی. 

شامل کنترل و نظارت سنتی از منظر بلندمدت )چرخه ی عمر پروژه( و 
چابک از منظر کوتاه مدت و تکرارشونده. 

شیوه ی مدیریت
انعطاف پذیر، متغیر و سازگار. بدون حضور 

عنصري به نام مدیر پروژه. تیم های چند رشته ای، 
خودگردان و با سلسله مراتب پایین.

مکانیکی، رسمی و بوروکراتیک. حضور قوی مدیر 
پروژه ی متخصص، کار با تیم های تخصصی. 

تطبیقی و رسمی با حضور عنصري به نام مدیر پروژه. تیم های چند 
رشته ای با سلسله مراتب متوسط.
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   3    مقایســه ي روش هاي مرحله - دروازه، چابک و ترکیبي )گومز و همکاران 2021(

ترکیبیچابکمرحله - دروازهروش

منبع

یک فرآیند رسمی با هدف کاهش خطرات 
پروژه. این روش به مجموعه ای از پروژه ها با 
تعداد کافي نیاز دارد تا فرآیندی با مراحل و 

دروازه های رسمی ایجاد کند.

دارای یک ویژگی دوگانه است: به عنوان یک فرهنگ 
)چابکي( و مجموعه ای از ابزارهای مدیریت پروژه برای 

سرعت بخشیدن به اجرای پروژه. 

روش های چابک با سیستم مرحلهـ  دروازه ادغام شده اند تا 
سازگاري با پروژه هاي نوآوري افزایش یابد.

انتقادات اصلی
حداقل مشارکت مشتری/کارفرما.

بازخورد مشتری/کارفرما از طریق آزمایش 
عمدتا در پایان فرآیند توسعه رخ می دهد.

معماری محصول/خدمت ممکن است فاقد تمرکز باشد.
تعامل نزدیک مشتري/کارفرما ممکن است برای ذینفعان 

استرس ایجاد کند.

تحقیقات کمی در مورد اینکه آیا رویکردهای ترکیبی واقعا موفق تر 
هستند انجام شده است )اکثر تحقیقات بر اساس مطالعات موردی 

نمونه ی کوچک یا تحقیقات محدود به حجم نمونه، بوده است(
بعضا مناسب محیط های بسیار پویا نیست. 

رابطه با عدم قطعیت

سعی می کند عدم قطعیت را از قبل کنترل 
کند تا از تغییرات بعدی جلوگیری کند. بیشتر 

براي موقعیت هاي داراي ریسک است و نه 
عدم قطعیت.

بیشتر مناسب شرایط نامشخصی است که در آن الزم است 
تغییرات را در طول زمان تطبیق دهیم.

به طور بالقوه برای مقابله با عدم قطعیت مناسب است )بسته به 
اینکه شرکت ها چگونه روش هاي چابک و مرحله – دروازه اي را 

ترکیب مي کنند.

نمونه اي از راه حل هاي 
اجرایي

با تقسیم فرآیند در مراحل گسسته از ایده 
تا راه اندازی، رویکردی منظم برای توسعه ی 

محصول جدید به ارمغان مي آورد.
فعالیت ها در چند مرحله سازماندهی شده و 
سپس با مرور Go/No-Go انجام می شود.
موارد قابل تحویل باید از قبل تنظیم شود.

توسعه ی پروژه در بازبینی دروازه ها ارزیابی 
می شود.

از مشارکت اولیه مشتري/کارفرما از طریق به کارگیري سریع 
و مکرر نتایج اولیه و محصوالت استفاده می شود.

کار خالقانه را به چرخه های کوتاه )اسپرینت( تقسیم مي کند 
که چندین بار در طول پروژه تکرار شده است.

  .)XP و Scrum اتخاذ ابزارها و روش ها )مانند
کاهش مستندات را به همراه دارد.

سیستم مرحله – دروازه اي را به عنوان برنامه ریزی در سطح کالن 
)به عنوان مثال برای انتخاب پروژه های مناسب، ترسیم مراحل 
کلیدی، بهترین فعالیت ها و نقش ها و مسئولیت ها( و روش های 
چابک به عنوان برنامه ریزی در سطح خرد و اجرای وظایف ترکیب 

می کند.

 1   مقایسه ی مدل سنتي و چابک )بربوم2021(
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مباحث ویژه

   4    وضعیت مدیریت پروژه های پژوهشــی باالدســتی نفت و گاز همراه با راه حل مطلوب پیشنهادی

پیشنهادات بهبودوضعیت فعلیمشخصات

افق 
برنامه ریزی

 برنامه ریزی بلندمدت منطبق با چرخه ی عمر پروژه هم زمان با برنامه ریزی کوتاه مدت برای چرخه های تکرار و اخذ بازخورد.برنامه ریزی بلندمدت منطبق با چرخه ی عمر پروژه. 

برنامه ریزی 
پروژه

برنامه ریزی پیچیده برای کل چرخه ی طول عمر پروژه.
سیستم مرحلهـ  دروازه اي برای برنامه ریزی بلندمدت در سطح کالن )به عنوان مثال برای ترسیم مراحل کلیدی، انتخاب 

شبکه ی همکار در هر مرحله و تعریف نقش ها و مسئولیت ها( و برنامه ریزی چابک در سطح خرد برای فعالیت های مورد نیاز.

جزئیات 
فعالیت ها

پیش بینی جزئیات فعالیت ها به صورت خطی و قابل 
اندازه گیری، تحویل یکپارچه به صورت مرحله ای و 

مستندات رسمی.

جزئیات به تدریج و در طول انجام مراحل تکراری و از طریق اخذ بازخورد تکمیل و به روزرسانی شود. در خصوص 
فعالیت هایی که پیش بینی پذیر بوده و نوآوری ندارند )مانند انجام اقدامات آزمایشگاهی مرسوم بر روی نمونه ها( همچنان 

رویکرد سنتی و مشخص شدن جزئیات در ابتدای پروژه مناسب است.  

محدوده ی 
پروژه

شرح کامل فعالیت ها تا سه سطح بر اساس مشخصات تا 
حد امکان دقیق.

شامل یک مشخصات بلندمدت با توصیف رسمی اهداف و نتایج مورد انتظار برای پروژه به طور کلی و یک دیدگاه کوتاه مدت 
برای چرخه های تکرار و بازخورد بر اساس دورنمایي از آنچه باید ساخته شود.

دامنه ی تطابق
بررسی دقیق انحرافات و تالش جهت حفظ برنامه ریزی 

تنظیم شده و در صورت نیاز برنامه ی جبرانی و یا 
برنامه ریزی مجدد.

تغییرات در چرخه های تکرار و بازخورد پذیرفته شده و ضمن تالش برای مدیریت انحراف در برنامه ریزی بلندمدت در 
صورت نیاز نسبت به بازنگری برنامه ریزی بلندمدت اقدام می شود.

کنترل و نظارت
مبتنی بر شاخص های عملکرد، خطوط زمانی، اسناد رسمی، 

با جلسات ماهانه و بعضا جلسات فصلی راهبردی. 
شامل کنترل و نظارت سنتی از منظر بلندمدت )چرخه ی عمر پروژه( و چابک از منظر کوتاه مدت و تکرارشونده. 

شیوه ی 
مدیریت

مکانیکی، رسمی و بروکراتیک، با تعریف مدیر پروژه ی 
تخصصی و تعریف تیم  های تخصصی. 

تطبیقی و رسمی با حضور عنصري به نام مدیر پروژه. تیم های چند رشته ای با سلسله مراتب کم.

رابطه به عدم 
قطعیت

تالش برای مدیریت عدم قطعیت و مقاومت در برابر 
تغییرات مکرر.

پذیرش عدم قطعیت و منعطف در برابر تغییرات. 

3- راه کارهای پیشنهادی جهت بهبود مدیریت پروژه های پژوهشی 
در صنعت نفت و گاز ايران

در دهه هــاي اخيــر، وزارت نفت جمهوري اســالمي ايــران همچون ديگر 
حوزه هاي صنعت، به دنبال توســعه ی فناوري و بهبود فرآيندهاي کاري در 

همه ي بخش ها بوده است. 
پاســخ بــه نيازهاي فناورانه ي صنعــت نفت و گاز و تالش بــراي پر کردن 
خألهاي فناورانه ي تحميل شده به اين صنعت، موجب شده است تا پژوهش 
و فناوري به تدريج جايگاه خود را در برنامه ها و سياســت هاي خرد و کالن 
وزارت نفــت محکم تر کرده و پروژه هاي پژوهشــي به تدريــج از تحقيقات 

پايه اي25 به سمت تحقيقات کاربردي26 و توسعه اي حرکت کنند. 
در نتيجه و به خصوص از اوايل دهه ي نود شمســي، طرح ها و پروژه هايي با 
ابعادي بزرگ تر و با مشارکت عناصر بيشتري از مراکز دانشگاهي، موسسات 
علمــي ـ  تحقيقاتي و شــرکت هاي کوچک و بزرگ فعــال در صنعت نفت 
و گاز تعريف شــد که طرح هاي پژوهشــي ميدان محور، طرح هاي پژوهشي 
پايين دســتي و طرح هاي کالن پژوهشــي حوزه ی اکتشــاف از مهم ترين و 

بزرگ ترين اين موارد است.
بي شــک اين تغيير بزرگ در رويکرد و جهت گيري پروژه هاي پژوهشــي و 
تــالش براي عبــور از ذهنيت "پژوهش براي پژوهش" به ســمت "پژوهش 

براي فناوري" و پاســخ کاربردي به نيازهــاي فناورانه ي صنعت نفت و گاز، 
نقطه ي عطفي در تاريخ توســعه ی فناوري اين صنعت بوده که نه تنها کيک 
فناوري هاي مرتبط با صنعت نفت و گاز را بزرگ تر و بازيگران فعال بيشتري را 
درگير اين حوزه کرده است که شبکه هاي همکاري شکل گرفته در اين پروژه ها، 
بســتر مناسبي براي کمک به رشد دانشگاه ها و موسسات علميـ  تحقيقاتي و 

حرکت به سمت دانشگاه هاي نسل نو بوده است. 
با اين حال بررســي مدل برنامه ريزي و مديريت اين پروژه ها نشان مي دهد 
که علي رغم تغيير رويکرد در تعريف پروژه هاي پژوهشــي و نيز تغيير ابعاد و 
ساختار اجرايي آنها، کماکان الگوها و مدل هاي مديريت سنتي و در بهترين 
حالت ترکيب مدل هاي ســنتي يا پيش بيني پذير با مــدل مرحله ـ دروازه 

مورد استفاده قرار گرفته است.
تاکيد بر تعييــن دقيق محدوده ي پروژه ها در مرحلــه ی نگارش پروپوزال، 
تعريــف خروجي ها يا موارد تحويل شــدني در مرحله هايي با بازه هاي زماني 
چند ماهه، هماهنگي عمدتا از طريق ارتباطات رســمي و بررســي ماهانه ي 
پيشــرفت پروژه ها منطبق با استانداردهايPMBOK  از جمله مواردي است 
که نشــان مي دهد رويکردهاي نوين مانند مدل هاي چابک و ترکيبي که در 

فصل قبل به آنها اشــاره شد چندان مورد توجه نبوده است.
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در جدول4 وضعیت فعلی مدیریت پروژه های پژوهشــی در باالدســتی نفت 
و گاز بر اساس مشــاهده ها و یافته های نگارنده مشاهده می شود. باید توجه 
داشــت که رویکردهای مطلوب پیشــنهادی بر اســاس روح کلی حاکم بر 
پروژه های پژوهشــی می باشــد، بدیهی اســت در مواردی کــه فعالیت ها 
پیش بینی پذیر بوده و یا در گذشــته مکرر انجام شــده اند، روش های سنتی 

برنامه ریزی و نظارت )صرفا برای آن فعالیت ها( مناســب خواهد بود. 
بــه عبارت دیگر، پروژه های پژوهشــی در هر ســطحی از نوآوری )ســطح 
ســازمان، صنعت، کشــور، منطقه و جهان( دارای برخی فعالیت ها است که 

جزئیات آنها به ســبب انجام مکرر آنها در گذشته مشخص است. 
در این شــرایط چرخه ی تکــرار و بازخورد برای آن فعالیــت، الزامی نبوده 
و یا می تواند بازه ی زمانی بزرگ تری باشــد. در شــکل2، شــماتیک مدل 
پیشــنهادی آمده اســت. بخش "وضعیت فعلی" در این جــدول مبتنی بر 
تجربیات نگارندگان این مقاله در پژوهش و فناوری باالدستی نفت و گاز و با 
مطالعه ی قراردادها، پروپوزال ها و شیوه های برنامه ریزی و کنترل پروژه های 

پژوهشــی در باالدستی صنعت نفت و گاز تجمیع شده است.
"پیشنهادات بهبود" نیز مبتنی بر مولفه های اشاره شده در مدل های چابک 

و ترکیبی و بر اساس مرور مقاالت پیشنهاد شده است.

جمع بندي 
همان گونــه که در بخش هاي قبل بیان شــد، تناســب شــيوه ي مديريت 
پروژه هاي پژوهشــي بــا ماهيت اين پروژه هــا و توجه به تعريف درســت 
سيســتم هاي ارتباطي و نيز به کارگيري اصل انعطاف پذيري، نقش مهمي در 

موفقيت اين دسته از پروژه ها خواهد داشت. 
به خصوص در شــرايط فعلي که فقدان شــرکت هايي با ماموريت توسعه ي 
فناوري مسئله اي اساسي در صنعت نفت و گاز به خصوص در باالدستي اين 
صنعــت بوده و وزارت نفت همچنان در فرآينــد پژوهش و فناوري فراتر از 
نقِش مصرف کننده ي خدمات فناورانه، نقشــی جدي در مراحل اجرایی اين 
نوع از پروژه ها دارد. عالوه بر اين، در چند ســال اخير تحرکات مناسبی در 
ايجاد و تقويت مراکز نوآوري آغاز شده است، به طوري  که به نظر مي رسد تا 
چند سال آينده، توسعه ي فناوري در ايران همچون کشورهاي ديگر، شامل 
شــبکه اي از مراکز تحقيقاتي )نظير دانشگاه ها(، شرکت هاي فعال در صنعت 
و نيز شــرکت هايي چابک و با انعطاف پذيري بــاال خواهد بود که عموما در 

قالب مراکز نوآوري فعاليت خواهند داشت. 
در ايــن صــورت نيز، هم زمان با رشــد و تثبيت اين رويکــرد، وزارت نفت 
به عنوان مشــتري محصوالت و خدمات فناورانه مي بايســت در روش هاي 

 2   مدل پیشنهادی مدیریت پروژه های پژوهشی باالدستی نفت و گاز
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مباحث ویژه

پانویس هاپانویس ها
1. Knowledge Worker
2. Iteration 
3. Spiral
4. Critical Path Method
5. Program Evaluation and Review Techniques 
6. Traceability
7. Project Management Body of Knowledge 
8. PRojects IN Controlled Environment Version 2
9. Methodology 

10. Quality Control Model
11. S tage-Gate
12. Agile method
13. Hybrid
14. Adoptive 
15. Ersin Karaman& Murat Kurt
16. Tailoring 
17. Enric Senabre Hidalgo 
18. Artur Ziółkowski, Tomasz Deręgowski

19. Scrum
20. Theme
21. Flávio Copola Azenha
22. Dirk Beerbaum
23. Waterfall 
24. Iteration 
25. Basic Research 
26. Applied Research

مديريــت کالن پروژه هاي پژوهش و فناوري بازنگري کرده و انطباق رويکرد 
با روش را به منظور هماهنگي با ســاختارهاي چابک در مراکز نوآوري مورد 

توجه ويژه قرار دهد.
از ســوی دیگر همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد عالوه بر تناسب فرهنگ، 
ســاختار و رهبری این پروژه ها  باید نسبت به موضوعاتی نظیر نوع قرارداد، 
شيوه ي تصميم گيري و نيز توانمندسازي بازيگران فعال در شبکه ی نوآوری 

بازنگری مناسب و متناسب انجام شود.
به منظور نيل به اهداف گفته شــده و با هدف بررســي دقيق تر نتايج حاصل 

از به کارگيري روش  ترکيبي و بهره منــدي از ويژگي هاي مثبت مدل چابک، 
پيشنهاد مي شود پس از مطالعه و بررسي دقيق تر اصول و قواعد روش  چابک 
و ترکيب آن با جنبه هاي مثبت، روش هاي ديگر نظير مرحله ـ دروازه و روش 
ســنتي، مدلي ترکيبي طراحي و به صــورت نمونه در تعدادي از پروژه هاي 

پژوهشي باالدستي نفت و گاز به کار گرفته شود. 
نتايج ايــن پژوهش مي تواند کمک شــاياني به روزآمد شــدن فرآيندهاي 

پژوهش و فناوري در سطح وزارت نفت کند.
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