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مدیریت پروژه تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک 
دوره ی زمانی خاص است. به بیان دیگر، مدیریت پروژه به کارگیری دانش، مهارت ها، ابزارها 
و تکنیک ها برای فعالیت های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. طی سال های اخیر، 
سازمان های پروژه محور، علیرغم توجه شدید به پروژه ها و به کاربردن قوانین مدیریت پروژه، 
نرخ موفقیت پایینی داشته اند. یکی از مهم ترین مسائل و عواملی که سبب عدم موفقیت آن ها 

شده، عدم توجه کافی به مدیریت هزینه ها در پروژه های خود بوده است.
مدیریت و کنترل هزینه های پروژه شامل برنامه ریزی، برآورد هزینه، بودجه بندی و کنترل 
هزینه های پروژه در طول چرخه ی حیات پروژه است؛ به نحوی که پروژه بتواند با بودجه ی 
پروژه،  یک  هزینه های  کنترل  در  توجه  قابل  مهمترین وجوه  از  یکی  تکمیل شود.  مصوب 
کنترل هزینه های آن بر اساس مدیریت ارزش کسب شده است؛ چراکه عدم توجه به ارزش 

و ارزش آفرینی در یک پروژه  منجر به شکست آن می شود.
با توجه به ضعف اغلب سازمان ها در مبحث مدیریت هزینه و همچنین کمبود منابع در 
این زمینه، بر آن شدیم تا یکی از معروف ترین کتاب های انگبسی چاپ شده در این حوزه را 
ترجمه و به مخاطبان عرضه کنیم. کتاب پیش رو شامل 12 فصل است که در ادامه به صورت 

تیتروار موضوع فصل ها جهت استفاده ی خوانندگان عزیز مرور می شود.
فصل اول این کتاب به بررسی کلیات موضوع مورد بررسی پرداخته و عمدتًا تحقیقات 
و مستندات سی سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است. فصل دوم به تعریف کلی از 
پروژه و همچنین ارزیابی نیازها و توسعه ی مفهومی آن پرداخته است. فصل سوم به طور 
مفصل برآورد هزینه و فرآیندهای آن را مورد بررسی قرار داده است. فصول چهارم و پنجم 

پیشگفتار مترجمان
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به ترتیب مباحث بودجه بندی و کنترل هزینه های یک پروژه را موضوع خود قرار داده اند. 
فصول ششم و هفتم این کتاب به طور مفصل به مباحث مربوط به مدیریت گردش وجود 
نقد و همچنین مدیریت مالی پروژه ها پرداخته اند. در ادامه و در فصل هشتم مفهوم ارزش و 
مدیریت ارزش )علی الخصوص در پروژه ها(، ابعاد و سنجش های ارزش، فرآیند مدیریت 
ارزش و رابطه بین ارزش و ریسک پروژه ها مطرح شده اند. موضوع اصلی بحث شده در فصل 
نهم، مدیریت پیکربندی و کنترل تغییر در پروژه است. در این فصل مواردی نظیر مدیریت 
پیکربندی، استانداردهای آن، علل تغییرات، تاثرات آن روی پروژه ها و در نهایت مدیریت 
بحران پروژه ها به طور مفصل بحث شده اند. مواردی نظیر مدیریت زنجیره ی تأمین، منافع 
آن، چارچوب فرآیند زنجیره ی تأمین پروژه ها و یکپارچه سازی زنجیره ی تأمین، موضوعات 
اصلی فصل دهم این کتاب هستند. فصل یازدهم این کتاب بر مدیریت کیفیت و شیوه های 
مدیریت کیفیت در سازمانهای پروژه محور اشاره دارد. در نهایت و در فصل دوازدهم هزینه 

و ارزش در پروژه ها به شکل ساختار و چارچوب یکپارچه شده ای ارائه شده است.
در ترجمه این کتاب سعی شده است حتی االمکان از ترجمه ی تحت اللفظی پرهیز شود و 
روانی متن ترجمه شده مد نظر مترجمین این کتاب بوده است. همچنین در قسمتهای مختلف 
این کتاب مواردی که از نظر مترجمین کتاب به فهم بیشتر و بهتر این کتاب کمک می کنند 

اضافه شده است.
امید است کتاب پیش رو بتواند گره گشای سازمان های پروژه محور، مدیران و کارشناسان 

پروژه در مبحث مدیریت هزینه و ارزش پروژه ها قرار بگیرد.

            امید خیاط 
ابوالفضل آدرسی



طی سی سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر تعداد و انواع سازمان هایی بوده ایم که به کارهای 
»پروژه محور«1 پرداخته اند. عالوه بر صنایع »سنتی«2 پروژه محور مانند ساخت و ساز، هوافضا 
و داروسازی، صنایع خدماتی متنوعی مانند امور مالی، صنایع همگانی، ارتباطات دوربرد و 
بیمه شروع به اقدامات پروژه محور کرده اند. این تغییر الگو به واسطه ی شناسایی بیشتر این 
مسأله است که پروژه ها و مدیریت مؤثر بر آن ها می توانند حاشیه ی رقابتی مهمی را از طریق 
ارائه دهند. در  افزایش پاسخگویی و ارزش جامع برای مشتریان به سازمان  کاهش هزینه، 
نتیجه، سازمان ها بسیاری از تکنیک های شناخته شده ی مدیریت پروژه را به کار گرفتند و 
سازمان های تخصصی مدیریت پروژه شاهد افزایش چشمگیری در استفاده از خدمات خود 
بودند. علیرغم توجه شدید به پروژه ها و به کاربردن قوانین مدیریت پروژه، نرخ موفقیت در 
بسیاری از سازمان ها در سطح بسیار پایین قرار دارد. به عالوه اخبار بدی درباره ی برخی از 
پروژه ها )پروژه های معروف و با مشخصات باال( چه در بخش خصوصی و چه در بخش 

عمومی همچنان سر تیتر بسیاری از مطالب است.

مثال هایی را که اخیرًا رخ داده است در نظر بگیرید:
هزینه های لندن برای المپیک 2012. یک کمیته ی پارلمانی بریتانیا به انتقاد از هزینه های 
روبه  افزایش المپیک 2012 لندن پرداخت و درخواست شفافیت بیشتر درباره ی  امور مالی 

1. Project-based work
2. Traditional

فصل اول
مقدمه ای بر چالش مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها
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را مطرح کرد. در ماه نوامبر، »تسا جوئل«1 مسئول برگزاری المپیک بیان کرد که هزینه های 
زیرساخت تا 1.8 میلیارد دالر، از رقم 4.7 میلیارد دالر پیشنهادشده در مزایده، فزونی یافته 
است. برخی از قانون گذاران بریتانیایی گمانه زنی هایی را پیرامون اینکه هزینه ی کل می تواند 

به بیش از 15.9 میلیارد دالر برسد مطرح کرده اند.
هشدار جدی نیروی دریایی به الکهید. نیروی دریایی روز جمعه گفت که به دلیل تجاوز 
بیش از حد در هزینه ها به الکهید دستور توقف کار در کشتی جنگی جدید را داده است. 
»مارتین  دوم،  کشتی  روی  بر  کار  اما  داشت،  خواهد  ادامه  اول  کشتی  روی  ساخت وساز 
میزان  دریایی،  نیروی  است.  متوقف شده  کار  توقف 90 روزه ی  دلیل دستور  به  الکهید«2، 
افزایش هزینه را افشا نکرده اما انتظار می رود کشتی مارتین الکهید اکنون چیزی در حدود 
320 میلیون دالر یا بیشتر هزینه داشته باشد. تصور می شود هزینه ی تولید هر یک از کشتی ها 
220 میلیون دالر برآورد شود. سال گذشته نیروی دریایی تأیید کرد کشتی های مهم در هر یک 

از دو طراحی، به احتمال زیاد هر یک 300 میلیون دالر هزینه داشته اند.
واضح است که اشتباهی در حال رخ دادن است!

1-1 اهمیت مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها
عناصر کلیدی و دوگانه که تعریف کننده ی موفقیت پروژه هستند عبارتند از:

الف( مدیریت هزینه ها برای دستیابی به بازدهی و بهره وری، و
ب( ایجاد و افزایش ارزش.

این دو عنصر به ذینفعان پروژه در شناسایی فعالیت ها و منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف 
پروژه و همچنین هزینه های الزم برای تکمیل پروژه جهت دستیابی به رضایت مندی مشتری 

کمک می کنند.
متأسفانه امروزه در زمینه ی مدیریت پروژه، تجاوز از هزینه و زمانبندی پروژه به جای اینکه 
در موارد معدودی اتفاق بیفتد و یک استثنا باشد، تبدیل به یک هنجار شده است. در حقیقت 
تحقیقات اخیر در بررسی نرخ موفقیت پروژه های فناوری اطالعات )IT(3 نشان می دهد اکثر 
از اهداف مدیریت هزینه و ارزش تعهد شده را محقق نساخته اند.  این پروژه ها، هیچ یک 

1. Tessa Jowell
2. Lockheed Martin ship
3. Information Technology (IT)
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به عنوان مثال:
که  دریافت  مارویک«1  »پیت  بزرگ، شرکت مشاوره  از 300 شرکت  مطالعه ای  در   
طرز  به  نرم افزاری،  یا  و  سخت افزار  توسعه ی  و  طراحی  پروژه های  از  درصد   65
چشمگیری از زمان بندی عقب بوده، بیشتر از بودجه مصوب خرج کرده بودند، یا از 

ارائه ارزش مورد نظر بر حسب عملکرد مورد انتظار باز مانده بودند.
 در گزارشی درباره ی وضعیت فعلی اجرای پروژه IT، »گروه استاندیش«2 پیش بینی 
کرد از بین 300 هزار پروژه ای که بیش از 350 میلیارد دالر هزینه داشته اند، تقریبًا 
43 درصدشان بیش از برآورد هزینه ی اولیه شان، خرج خواهند کرد؛ درحالیکه 63 
انتظارشان کار  قابلیت مورد  از  با دوسوم  افتاده و فقط  بندی عقب  از زمان  درصد 
می کنند. به عبارت دیگر، این پروژه ها، هیچ کدام از اهداف هزینه و ارزش خود را 

محقق نخواهند ساخت.
به شکل گسترده  ارزش  ارتقاء  بازدهی هزینه و  برای  ابزارهایی  این واقعیت که  با وجود 
استفاده می شوند و منافع آن ها به خوبی درک می شود، چرا این مشکالت ادامه دارد؟ یک پاسخ 

کلیدی برای این پرسش، فقدان یک چارچوب یکپارچه برای مدیریت هزینه و ارزش است.
پیش از بررسی این »یکپارچگی هزینه و ارزش«3، ذکر مطلبی کوتاه پیرامون مفاهیم آن ها در 
رابطه با پروژه، ارزشمند به نظر می رسد. هر دو نیاز به تعریف مناسب و فرآیندهای مدیریت 

ساختار یافته دارند، که معموالً آن را مدیریت ارزش و هزینه می نامند.
برآورد هزینه، مدیریت گردش  بودجه بندی و  نظیر  مباحثی  بر  پروژه،   مدیریت هزینه ی 

وجوه، و کنترل هزینه تمرکز دارد.
در مقابل، تأکید مدیریت ارزش، بر بهینه سازی ارزش پروژه است- با توجه به محدودیت های 
محقق  کیفیت،  و  عملکردی  نظیر  پروژه  کارایی  الزامات  درحالیکه  منابع-  و  زمان  هزینه، 

می شود.

مدیریت ارزش و هزینه به عنوان موارد بحرانی در پروژه باقی می مانند اما بنا به دالیلی به 
آن ها کمتر پرداخته می شود. در این کتاب ابتدا ارزش را به عنوان رابطه بین تحقق و یا پیش 

1. Peat Marwick
2. Standish Group
3. integration of cost and value
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یا  انتظارات  »انتظارات ذینفعان پروژه«1، همچنین توسعه ی منابع به منظور تحقق  از  گرفتن 
پیشی گرفتن از انتظارات ذینفعان پروژه تعریف می کنیم. این تعریف به خوبی نشان می دهد 
که هزینه و ارزش پروژه، ارتباط تنگاتنگی دارند، تا جایی که هرگونه تالشی در جهت ارتقاء 
ارزش پروژه بدون داشتن درک جامعی از تأثیرآن بر هزینه و تبادالت همراه با آن بی معنی 

است.
دوم این که، ارزش پروژه یک مفهوم چند بعدی است. ذینفعان مختلف پروژه بر حسب 
منافعی که از پروژه می برند، درک های متفاوتی پیرامون این که چه چیزهایی برای آن ها ارزش 
آفرین است، دارند. به عنوان مثال، اغلب، انتظارات مدیریت ارشد بر این است تا تیمهای 
پروژه IT بر تکمیل هرچه زودتر پروژه تالش کنند. هرچند، مشتری های داخلی ممکن است 

ویژگی و قابلیت های بیشتری را تقاضا نمایند که تکمیل کار را به تأخیر بیاندازد.
هر ذینفع، ارزش را در پروژه تکمیل شده می بیند؛ هرچند معیارهایی که آن ها برای تعیین 
ارزش مورد نظر استفاده می کنند ممکن باهم در تضاد باشند. و همچنان علیرغم این تفاوت ها، 
یک مورد ثابت در هر تالشی برای افزایش ارزش پروژه، انشعاب و تفکیک هزینه آن است. 
ناتوانی در درک آشکار این رابطه ی پیچیده ی بین هزینه و ارزش پروژه، یکی از علل اولیه ای 

است که چرا این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مثال زیر این نکته را شرح می دهد.

مطالعه ی موردی: پروژه ی تونل/ شاهراه مرکزی شهر بوستون

بزرگراه سنترال آرتری بوستون ابتدا در سال 1959 با هیاهوی شدیدی بازگشایی شد. این 

بزرگراه شش بانده که یک شگفتی فنی و مدلی از برنامه ریزی شهری فعال بود، از میانه شهر 

طراحی شده و قرار بود حجم ترافیک 75000 وسیله نقلیه در روز را جابه جا کند. در هر 

صورت تا اوایل دهه ی 1980، بزرگراه به دلیل حجم بیش از 200000 وسیله نقلیه در روز، 

ترافیک بیش از حدی را در بر می گرفت. در نتیجه شهر بوستون بدترین ازدحام ترافیکی در 

کشور را تجربه کرد که گیر افتادن اتومبیل ها در ترافیک تا بیش از 10 ساعت در روز ادامه پیدا 

می کرد. آشفتگی های ترافیکی بزرگراه مذکور با نرخ تصادف بیش از چهار برابر نرخ متوسط 

 کشور، نارضایتی و خشم بیشتری را برانگیخت. ظاهرًا شاهراه مرکزی نه تنها برای حمل و نقل 

1. project stakeholders
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حجم رو به رشد ترافیک بوستون کافی نبود بلکه تبدیل به یکی از بزرگراه های خطرناک کشور 

نیز شده بود. شهر بوستون برای کاهش مشکل، تحت نظارت سازمان عوارضی ماساچوست 

و با کمک سرمایه گذاری ایالتی و فدرال، به پروژه تونل/شاهراه مرکزی )CA/T( رسید، که در 

ناحیه بوستون بیشتر با عنوان »حفاری )تونل( بزرگ1« مشهور است. دو ویژگی اصلی پروژه 

CA/T عبارتند از: 1. یک تندراه زیرزمینی هشت تا ده بانده که جایگزین شاهراه مرتفع قبلی 

می شود، همراه با دو پل 14 بانده که از رودخانه چارلز عبور می کند؛ و 2. توسعه و گسترش 

l-90 با ساخت تونلی که زیر بوستون جنوبی و بندرگاه تا فرودگاه لوگان قرار می گیرد. پروژه 

CA/T که در اوایل دهه ی 1980 در شهر شروع شده بود، به مدت 20 سال در حال انجام بود.

از زمان آغاز، این پروژه با چالش های فراوان فنی و لجستیکی مواجه بود. ابتدا، شامل ساخت 

هشت مایل بزرگراه با 161 مایل باند بود که تقریبًا نیمی از آن زیر زمین ساخته می شد. پروژه در 

اوج خود به 5000 کارگر، گودبرداری 16 میلیون یارد مکعب خاک، و 3.8 میلیون یارد مکعب 

الگوهای  باید بدون قطع کردن  فعالیت های ساختمانی  این  احتیاج داشت. دوم، همه ی  بتن 

ترافیکی موجود، سیستم فعلی بزرگراه و جریان های ترافیکی اش ادامه می یافت.

پروژه در سال 1983 آغاز شد و تاریخ تکمیل اولیه ی آن سال 1998 و با بودجه 2.5 میلیارد 

دالری تعیین شده بود. در هر صورت هیچ یک از موارد بودجه و تاریخ تکمیل اولیه تحقق 

نیافت و هر دو بارها مورد تجدید نظر قرار گرفتند. برای مثال، بودجه ی اولیه 2.5 میلیارد دالری 

در سال 1992 تا 6.44 میلیارد دالر و در سال 2003 تا 14.63 میلیارد دالر افزایش یافت. با 

توجه به پیش بینی های بسیار زیاد هزینه و تجاوز از زمان بندی اولیه، پروژه CA/T منبع مناقشات 

قابل مالحظه ای شده بود. شرایط در سال 2000 به قدری بد بود که حسابرسی فدرال پروژه 

اعالم کرد بیگ دیگ رسمًا ورشکسته شده است. یکی از نتایج مهم حسابرسی این بود که 

هزینه های خارج از کنترل، ابتدا به دلیل خطای مدیریت در ذیحساب نگه داشتن پیمانکاران 

درباره ی مزایده ها یا اشتباهاتشان بوده است. در حقیقت، نارضایتی عمومی نسبت به تأخیرها 

و افزایش هزینه ها به قدری شدید بود که مدیر پروژه مجبور به استعفا شد. پس از گذشت 

بیش از 14 سال از ساخت، در بهار سال 2006 گشایش رسمی پروژه اعالم شد، با وجود این 

واقعیت که بعضی از کارهای تکمیلی آن هنوز پابرجا بود. همه تونل ها و پل ها و ارتباطات و 

سراشیبی های آن ها برای ورود به جاده ها، به روی عموم مردم گشوده شد.

متاسفانه داستان همینجا به پایان نرسید. در 10 جوالی سال 2006، پایه های نگهدارنده 

چهار بخش از پنل های سقف سیمانی )به وزن 12 تن( از کار افتاد و سبب شد این بخش 
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روی ماشین های در حال عبور در زیر آن افتاده و جان یک مسافر را بگیرد. تحلیل بعدی از 

پایه های سقف در باقی تونل نشان داد 242 پایه دیگر نیز عالئمی از فشار را نشان می دهند 

که منجر به بسته شدن طوالنی مدت تمام سیستم تونل برای بازبینی و تعمیرات شد.

این رویداد که با مطالبه 108 میلیون دالر بازپرداخت از پیمانکار برای »کار تقلبی« )شامل 

بتن غیراستاندارد در سراسر سیستم تونل( از سوی دادستان عمومی ماساچوست در مارس 

سال 2006 همراه بود، مواردی را آشکار کرد که گران ترین پروژه بزرگراهی تاریخ آمریکا 

زیر پوشش آن کار می کرد. اخیرًا ایالت ماساچوست رسمًا کنترل CA/T بوستون را از سازمان 

عوارضی گرفته است و تالشی هماهنگ برای اشاره به علل برآورد ضعیف هزینه بیگ دیگ 

و کنترل آن شروع شده است.

در تحلیل نهایی، بیگ دیگ مطمئنًا یک شگفتی تکنولوژیکی بود. بدون شک با کاهش 

قابل توجه ازدحام ترافیک، انتشار مونوکسید کربن، و بهبود شهرت »سبز« برای شهر، ارزش 

زیادی برای کاربران آن ایجاد می کند. در هر صورت با توجه به ابعاد هزینه ای و عمومی 

پروژه، این پروژه اخیرًا به عنوان یک فاجعه قلمداد شد.

امروزه اکثریت جمعیت که مالیات پرداخت می کنند همچنان این پرسش اساسی را مطرح 

می کنند که: »ارزش پروژه ای که سال ها از موعد مقرر شده آن گذشته و همچنان تهدیدی 

برای از بین رفتن جان مسافران در ناحیه بوستون به حساب می آید در کجاست؟« سازمان 

عوارضی ماساچوست )MTA( بر این باور است که پاسخ در مدیریت ضعیف هزینه و فقدان 

نظارت کافی از سوی مدیران پروژه است.

این کتاب به منظور جستجوی رابطه ای پویا بین هزینه و ارزش پروژه، و نیز مکانیزم های 
استفاده شده برای دستیابی به یکپارچگی بین آن ها نگاشته شده است.

اهداف چهارگانه ی ما عبارتند از: اوالً، ارائه درک کاملی از ابعاد مختلف هزینه و ارزش در 
پروژه ها به مدیران، عوامل تأثیرگذار بر این عوامل، مؤثرترین روش های مدیریتی برای دستیابی 
به بازدهی هزینه و بهینه سازی ارزش1 است. برخالف اکثر کتابهای مدیریت پروژه، که از منظر 
تاکتیک و روش به این مسأله پرداخته اند، این کتاب، رویکرد »راهبردی« را به کار می گیرد. دوما، 
این کتاب تمامًا به پوشش عناصر مختلف مدیریت ارزش از چشم انداز پروژه می پردازد که 
شامل برنامه ریزی، مهندسی و تحلیل است. عالوه بر این، نواحی مختلف تصمیم در مدیریت 
1. Value optimization
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پروژه که پتانسیل افزایش ارزش را در بر دارد و همچنین همسو با شیوه های مرتبط مدیریتی 
است که می تواند برای بهینه سازی آن ارزش به کار رود را بررسی می کنیم. سوما، یک چارچوب 
یکپارچه برای مدیریت هزینه و ارزش ارائه می کنیم که می تواند برای اقدامات مدیران پروژه 
مفید واقع شود. و در نهایت، این کتاب شامل موارد مفید و کاربردی درباره ی چگونگی اجتناب 
از دام های رایج در مدیریت هزینه و ارزش در پروژه ها است. در ابتدا کار را با کاوش پیرامون 

خصوصیات و جنبه های ضروری و مهم مدیریت مؤثر ارزش و هزینه آغاز می کنیم.

1-2 ویژگی های کلیدی برای مدیریت هزینه ی پروژه ی اثربخش
طول  ابتدای  در  که  است  پیچیده  بسیار  فرآیندی  اثربخش«1  پروژه ی  هزینه ی  »مدیریت 
بر  تأثیرگذار  از جمله عوامل  آغاز می شود.  آن  واقعی  از شروع  قبل  پروژه و مدت ها  عمر 
موفقیت، وجود سیستمی معقول و صحیح برای برآورد هزینه ها است. جدول 1-1 که از کار 
»رادنی ترنر«2 به دست آمده، بعضی از مهمترین مالحظات ایجاد یک سیستم برآورد هزینه 

را مشخص می کند.

جدول 1-1 نکات کلیدی برای برآورد هزینه ی اثربخش

1. تعریفی واضح، کامل و غیرمبهم از پروژه و حیطه ی کاری آن.

2. ارزیابی کامل ریسک های بالقوه، با برنامه های سنجیده شده کاری برای به حداقل رساندن 

تأثیراحتمالی آن ها.

3. مدیر پروژه به خوبی آموزش دیده و الیق.

4. درک کامل ذینفعان از انواع مختلف هزینه هایی که احتمال دارد در طول عمر پروژه رخ 

دهند.

5. وجود یک فرهنگ سازمانی در پروژه، که در آن جریان ارتباطات، به منظور این که همه ی 

شرکت کنندگان پروژه به خوبی مسئولیت هایشان را درک کنند به وضوح نشان داده شود.

6. یک ساختار تعریف شده در پروژه که مجموعه های کاری در آن به سایزهای قابل مدیریت 

تقسیم شده باشند.
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