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  مقدمه
تـوان پيـدا   شوند و كمتر سازماني مـي ها اجرا مي سازمان ةهمصورتي فراگير در  هها بامروزه پروژه

در قالـب   ،ابزارهـاي تغييـر  منزلـة   بـه ها پروژه. باشداي نشده كرد كه به نوعي درگير اجراي پروژه
اهـداف مشـخص در    يـابي بـه   دست برايدر آنها منابع مختلف  وشوند سازماني موقتي تعريف مي

 ). 2009ترنر، ( شوندصورتي نو سازماندهي مي هب ،هزينه و عملكرد ،هاي زمان چارچوب محدوديت
از  تـوان  نمـي  كننـد كـه  اي عمـل مـي  در دل بستر و زمينـه  ،ي موقتيها سازمان منزلة بهها پروژه

 بري بازدارندگ اثر هم وي تيتقو اثر هم و اين بستر كردپوشي چشمها ثيرات مختلف آن بر پروژهأت
 هاكانسـون،  و سـنهوتا ا ؛2006 همكـاران،  و جنسـن ( داردي موقت سازمان روابط و منابع اقدامات،

ي هـا  سازمان كه است استوار فرض نياي مبنابر پروژه تيريمد اتيادب از اي عمده بخش. )1995
 روديم انتظار و رنديگيم شكل ثابت و يدائمي ها سازماني مرزها چارچوب در ،)هاپروژه(ي موقت

اين بستر  ،محور پروژههاي  در دنياي سازمان .باشد شانيهاپروژه يك از هر عمر از شتريب عمرشان
يكـي از سـه   كـه   نامند مي) 2011و مانتل،  تيمرد ؛2009كرزنر، (سازمان مادر پروژه  رامحيطي 
ايـن سـازمان مـادر اسـت كـه      . )2009كرزنـر،  ( شـود  ثيرگذار بر موفقيت پروژه قلمداد ميأگروه ت
امكان تعريف پـروژه در بسـياري از مـوارد وجـود      ،آنگيرند و بدون ها در دل آن شكل مي پروژه
پـذيرد كـه در ايـن پـژوهش بـر       انجـام هاي مختلفي تواند از جنبهميسازمان مادر  ةمطالع. ندارد

 ،اصلي پژوهش ةدر ادامه پس از بيان مسئل .ها تمركز شده است كاركردهاي آن در رابطه با پروژه
پـس از آن روش پـژوهش   . گيـرد نظري و تجربي مرتبط با موضوع مورد بررسي قرار مي ةپيشين

دهـد كـه در   هاي پژوهش بخش بعدي مقاله را تشكيل ميافتهيشده و  توضيح دادهمورد استفاده 
هـا و  گيرينتيجه ،نهايتدر. شوندهاي كيفي تشريح ميروي داده شده هاي انجامنتايج تحليل ،آن

  . ندشومديريتي و پژوهشي ارائه مي هايپيشنهاد

  مسئله انيب
هنـوز   ،داشـته باشـد   اي در عملكرد پـروژه  كننده نقش تعيينتواند ميسازمان مادر  با وجودي كه

. انجام نشده است ،هايش تبيين كندرا در رابطه با پروژه پژوهش مدوني كه بتواند كاركردهاي آن
هاي مختلفـي را  استراتژي ،و رشد يك سازمان دائمي، سازمان مادر در تالش براي بقا در جايگاه

 در ايـن پـژوهش   امـا  ند،شـو تعريـف  در هر نوع سازماني توانند ميها با اينكه پروژه. كندمي اجرا
در ايـن نـوع   . سـت ا كارشان پروژهو كه كسباند مورد توجه قرار گرفته يمحور پروژهي ها سازمان

هـا  هاي شفافي بـا پـروژه  مرزبندي يكه گاهمشاهده كرد مركزي را  ةهستتوان يك سازمان مي
كند و امكان دارد طور مستمر فعاليت مي هب ،هامركزي فارغ از شروع و اتمام پروژه ةاين هست. دارد
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. ها داشـته باشـد   هايي با پروژههمپوشاني ،هارابطه با تعامل با پروژهبنا به نوع رويكرد انتخابي در 
 ،هايش داردمركزي يا همان سازمان مادر چه نوع كاركردهايي در رابطه با پروژه ةاينكه اين هست

شناسايي كاركردهاي سـازمان مـادر    ،ديگر گفتة به. دهدموضوع اصلي اين پژوهش را تشكيل مي
بنابراين با هدف شناسايي كاركردهـاي  . دهداصلي اين پژوهش را تشكيل مي ةمسئل ،محور پروژه

 مطرحگونه  اينتوان  ال اصلي پژوهش را ميؤس ،هايشدر رابطه با پروژه محور پروژهسازمان مادر 
  هايش دارد؟ سازمان مادر چه كاركردهايي در رابطه با پروژه، محور پروژهي ها سازماندر  :كرد

  پژوهش ة نظرينيشيپ
   پروژهيي اجرا بستر منزلة به) مادر(ي دائم سازمان
اجرايـي آن   ةيك پروژه بدون توجـه بـه زمينـ    ةبر مطالع طور عمده ، بهها مرتبط با پروژه مطالعات

 ،متفـاوت  ةپـروژ دو  ةاي با مقايسـ موردي مقايسه ةمطالعدر يك  )2003( انگوال. اند متمركز بوده
كـه بـا ديـدگاه غالـب      هـايي  نظريـه وي ابتدا . ل عملكرد متفاوت آنها را مورد بحث قرار داديدال
اي كه پـروژه در آن اجـرا   زمينهكه  كند مياند را مورد نقد قرار داده و بيان اي ارائه شدهپروژه تك
ي مـوقتي  ها سازمان مانند ها راپروژه ،مطالعات متعدد .ثير زيادي بر عملكرد پروژه داردأت ،شودمي

 ر،يدگـوا  و يريـ ث ؛2004 سدرلوند، ؛1995 پكندورف،؛ 1987 همكاران، و منيبر(گيرند در نظر مي
بـا  . شونداجرا مي ،همان سازمان دائمي ، يعنيكه در يك بستر اجرايي )2003 مولر، و ترنر ؛2007

اغلب در  ،كنند ميمقاصد و اهداف متفاوتي را برآورده  ،از اين انواع سازماني يكهرتوجه به اينكه 
ـ ميز« هماننـد حالت همزيستي با هم وجود دارند كـه در آن سـازمان دائمـي     يـا  » حـامي «، »انب

 مانتـل،  و تيـ مرد ؛1995 سدرهولم، و نيلوند(كند يمبراي سازمان موقتي عمل » سازمان مادر«
 ،گيرنـد  و تكـراري شـكل مـي    معمـولي اجـراي كارهـاي   بـراي  ي دائمي كـه  ها سازمان .)2011
ها بوده و منابع كليدي كه درگير اجراي يكسري پروژهبا تقاضاهاي بسيار  اي هستند كننده حمايت

در يـك  . شـوند  جويي در مقياس مـي  موجب صرفه و )1994 ث،يگالبرا(و دانش را در اختيار دارند 
تـر از ديگـري بـوده و    توانـد پررنـگ  مـي  ،از اين دو نـوع سـازمان   يك هروجود  ،موقعيت خاص

و در سـر ديگـر آن    اصلي با سازمان دائمـي  ةغلبطيفي تشكيل شود كه در يك سر آن  ،نهايتدر
مياني ايـن طيـف،    ةناحيدر  ).2007 ق،يمود ؛2000 ،يهوبد(است ) پروژه(غلبه با سازمان موقتي 

ي هـا  سـازمان هـاي سـاخت قـرار دارنـد كـه      هاي مشاوره و پيمانكاران پروژه شركت ،مثال براي
  باشـند  داشـته  يـا دفتـر مـديريت طـرح و برنامـه     دفتر مديريت پـروژه  توانند گرا بوده و مي پروژه

  ).2007 ق،يمود(
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  محور پروژهي ها سازمان
هاي  منابع و تخصصسازي براي يكپارچهي ي جديدها سازمان ،PBO(1( محور هاي پروژه سازمان
اين امر ناشي از تغييرات . اندبه خود جلب كرده توجه زيادي را هاي اخير در سالهستند كه  متنوع

ـ   ها سازمانهاي مختلف، هايي است كه در حوزه و پيشرفت ثير قـرار  أو ادبيات سازماني را تحـت ت
سـازمان   .انـد  كردهارائه  محور پروژهتعاريف متعددي از سازمان نويسندگان و انديشمندان، . اندداده
اي مـوقتي مـديريت   توليد را در قالب سازمان پـروژه  است كه كاركردهايتشكيالتي  محور پروژه
هاي خـود را   هايي كه بسياري از فعاليت شركت ،ليندكويست نيز .)1998 آرتور، و يپيليدف(كند  مي

اي بيشـتر  هاي پروژه يا اينكه در ساختار و فرايندهايشان به جنبهدهند اي انجام ميبه شكل پروژه
  . )2004 ست،يندكويل(نامد مي محور پروژه ،دهنداي اهميت ميهاي وظيفهاز جنبه

يك فرم سـازماني بـراي    محور پروژهاي و ماتريسي، سازمان ي وظيفهها سازماندر مقايسه با 
هاي روزافزون محصول، تغييرات سريع بازار، نوآوري و نـامعلومي تكنولوژيـك   مديريت پيچيدگي

هـا و محصـوالت صـنعتي از ارزش و پيچيـدگي بـااليي       ويژه اگـر سيسـتم   هب ،است معرفي شده
 ،يهوبد(اي پيشرفته و با تكنولوژي باال هدف قرار گرفته باشند يا كاالهاي سرمايهبرخوردار بوده 

اي به سازمان پروژه ،گراييپذيري، تطبيق و مشتري افزايش انعطاف برايها اغلب  شركت. )2000
ي هـا  سـازمان در . )2008 سـت، يندكويلبـه نقـل از    2003 ن،يلـول  و سـت يندكويل( آورندروي مي

همچنـين در ايـن نـوع    . ترين واحد براي توليد، نـوآوري و رقابـت اسـت   ، پروژه اصليمحور پروژه
سـازي كاركردهـاي    سـازماني بـراي همـاهنگي و يكپارچـه     سازوكارترين پروژه عمده ،ها سازمان

افـراد بـا    ،هاي مختلف شكل گرفته و در آنسازماني يك شركت است و كل سازمان حول پروژه
دور هـم   ،محدودي از زمانبازة هاي متفاوت براي توليد محصوالت و خدمات نوآورانه در  مهارت

 .)2000 ،يهوبد(. شوندجمع مي

  يتجرب ةنيشيپ
داللـت   .انـد ها را بررسي كـرده خود موضوع كنترل پروژه پژوهش در )2010(كانونيكو و سدرلوند 

هاي پروژه توسط انجام كنترل ،داردارتباط حاضر  پژوهشبا موضوع آنها كه  پژوهشغير مستقيم 
 ،هـاي پـروژه  كند كه اسـتراتژي خود توصيه مي پژوهشنيز در  )1989(كومار  .سازمان مادر است

اسـاس  سازمان مادر اسـت و بر  ةبرعهداين امر . تدوين شوندشروع قبل از و  در ابتداي پروژهبايد 
در . هـاي پـروژه دانسـت   توان يكي از اقدامات اساسي سـازمان مـادر را تـدوين اسـتراتژي    آن مي

هـاي  نقـش  ةدربـار يك مـدل مفهـومي    ةارائبه  )2008( همكارانشديگري كراوفورد و پژوهش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Project Based Organizations 
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وقتي حامي پروژه بـر  . كردندحامي پروژه پرداختند و دو نقش اساسي براي حامي پروژه شناسايي 
از نظارت و كنترل بيشتر اسـتفاده كـرده و نيازهـا و     ،كندكيد ميأبعد حاكميتي نقش خود بيشتر ت

نيازها و منـافع سـازمان مـوقتي     ،در بعد حمايتي. اولويت دارد) سازمان مادر(منافع سازمان دائمي 
هاي الزم را در مواقع لزوم به پروژه ها و كمكاولويت دارد و حامي پروژه تالش دارد تا پشتيباني

هاي مختلف منابع كمياب، در اثرگذاري بر ذينفعان خارجي و گروه كردن بر فراهم عالوه. ارائه دهد
 ةنماينـد  ،چون حامي پـروژه . تواند به پروژه كمك كندحامي پروژه مي ،در داخل سازمان مادر نيز

دهـد  بخش اعظمي از ارتباطات و تعامالت بين پروژه و سازمان را انجام مـي است و سازمان مادر 
تـوان  بر همين اساس مـي . اقدامات سازمان مادر برشمرد منزله بهن اقدامات حامي پروژه را توامي

نفعـان   منابع، كنترل و نظارت، تسهيل ارتباط بـا ذي  كردن همانند فراهم ،به برخي از اين اقدامات
تواننـد در شناسـايي كاركردهـاي سـازمان     كه مي كردوجود آمده اشاره  هبيروني و حل تعارضات ب

مـوردي نشـان داد كـه سـازمان تحـت       ةنيز در يك مطالع )2004(ليندكويست . مادر مفيد باشند
ساختار سازماني جديدي در خود شـكل   ،شد محور پروژهكه تبديل به يك سازمان  زماني ،بررسي

توان آنهـا را در  شود كه ميسازمان تعريف ميهاي جديدي در اين ها و مسئوليتداده و نيز نقش
توان دوباره حمايت و پشـتيباني از  رو مي از اين. كردها توجيه راستاي حمايت و پشتيباني از پروژه

  .از كاركردهاي سازمان مادر استنباط كردها را پروژه
صـورت   هاز آنها بر كاركردهاي سازمان مادر ب يك دهد كه هيچنشان مي العاتمط بررسي اين

غيرمسـتقيم ايـن موضـوع را     طـور  بهاند توانسته ،اي خاصاز جنبه يكهراند و كلي متمركز نشده
برداشـت  مطالعات بـراي سـازمان مـادر    توان بر اساس كاركردهايي كه مي .قرار دهند توجهمورد 
نفعـان   مين منابع، اثرگذاري بـر ذي أها، تنظارت و كنترل پروژه، تدوين استراتژي: عبارتند از كرد،

در . شوندخارجي و داخلي و حل تعارضات كه در چارچوب اقدامات حمايتي سازمان مادر انجام مي
سازمان مـادر در رابطـه    جامع كه بتواند با تمركز بر كاركردهاي پژوهشيهمين راستا لزوم انجام 

  .كند ميپذير توجيه ،ادبيات موضوعي را در اين زمينه پيش ببرد ،هايشبا پروژه

  پژوهش روش
گذشـته ارتبـاط    مطالعـات چون . از رويكرد كيفي استفاده شده است پژوهشبه چند دليل در اين 

رويكـرد كيفـي    كـرد، تكيـه   توان بر آنهـا  كامل نمي طور به با موضوع دارند و كميمستقيم بسيار 
 ،خصوص كاركردهاي سازمان مادر استكه در پژوهشال مورد استفاده در ؤماهيت س. است ارجح

 سـوي از . شود رويكرد كيفي اولويت بـاالتري داشـته باشـد   كه باز موجب مي بودهاز نوع چيستي 
 نسـبت  بهشوند مورد مطالعه نداريم و متغيرهايي كه بررسي مي ةپديدچون كنترلي بر رفتار  ،ديگر
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اسـتفاده از رويكـرد    ،براي كسب آگاهي عميق نسبت به آنها و افزايش شناخت خـود  ،زياد هستند
موردي اسـت   ةمطالعها نيز از نوع ري دادهآو روش مورد استفاده براي جمع. تر است مناسبكيفي 

طـرح بـراي  ). 2009 ن،يي؛ 2003 رسول،ك(شود  شمرده ميهاي كيفي  اي از روشزيرمجموعهكه 
استفاده شده است كـه اجـزاي آن در ادامـه معرفـي      )2009(يين موردي از رويكرد  مطالعةريزي 

  :شوند مي
، سـازمان مـادر چـه كاركردهـايي در رابطـه بـا       محـور  پـروژه ي هـا  سـازمان در  :پژوهشال ؤس

  يش دارد؟ها پروژه
يـا  مـوردي   تواند تكميموردي  ةمطالع ،لحاظ تعداد موردها به :تحليلو واحدهاي تجزيه /واحد
از . داشته باشد 2شده يا جايگيري 1تواند دو حالت كليواحد تحليل نيز مي از نظر. موردي باشدچند

توان آن را از نوع  با نگرشي بر واحد تحليل نيز، مي. موردي استچند پژوهشاين  ،لحاظ بعد اول
چند پروژه مورد مطالعه  ،بررسي شد ي كهمحور پروژهي ها سازمانچون در . شده دانست جايگيري
  .گيرندقرار مي

شـامل   ،هاابزارهاي گردآوري داده :كند ميمرتبط  ها هفرضي/ ها ؤالها را به سمنطقي كه داده
ال اصـلي  ؤبا س مستقيمطور  بهاي طراحي شد كه گونه هب ،گردآوري و تحليل آنها ةنحوو  ها سؤال

سـمت   گيـري بـه  هـا نيـز در همـين راسـتا و بـا جهـت      تحليل دادهو تجزيه. مرتبط باشندپژوهش 
 .دشانجام  پژوهشال ؤگويي به س پاسخ

ها از معيارهـاي اعتبـار سـازه، اعتبـار     براي ارزيابي اعتبار يافته :هامعيارهايي براي تفسير داده
 ،يابي به اعتبار سـازه از منـابع مختلـف اطالعـاتي     براي دست. بيروني و پايايي استفاده شده است

همچنـين از خبرگـان خواسـته شـد     . بررسي اسناد و شواهد استفاده شـده اسـت   ه ومانند مصاحب
هـا  يافتـه  ةزمينـ خود را در  هاي ايدهها را مورد مطالعه قرار دهند و نويس گزارش كار و يافته پيش

كـه در آن   كار رفت بهچند موردي  ةمطالعمنطق تكرار در  ،براي افزايش اعتبار بيروني. ارائه دهند
. بيفزاينـد آنهـا   غنـاي به  يا ها را تكرار كرده اي انتخاب شوند كه يافتهگونه هها بمورد ،تالش شد

موردي اسـتفاده شـده    ةمطالعهاي موردي و بانك داده ةبراي افزايش پايايي نيز از پروتكل مطالع
 ).2009يين، ( است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Holistic 
2. Embedded 
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ها مصاحبه بود كه در موردهاي منتخب در دو سطح مديران سازمان ابزار اصلي گردآوري داده
هاي ناشي از همچنين بررسي اسناد مرتبط سازماني و يادداشت. انجام گرفتمادر و مديران پروژه 

  . دهندهاي پروژه را تشكيل ميديگر منابع مربوط به داده ،مشاهدات محقق
بـراي انتخـاب موردهـا    . پذيرفتـه اسـت  انجـام  ير احتمالي غانتخاب موردها با روش قضاوتي 

بـودن، فعـال در صـنعت سـاخت، شـهرت و اعتبـار در صـنعت،         محور پروژه ،معيارهايي همچون
مـورد  هفـت   ،تـا رسـيدن بـه اشـباع    . مد نظر قرار گرفت ،دسترسي و تمايل به شركت در تحقيق

نفـر   28بـا   درمجمـوع . دندشـ بررسي  سازمانهاي منتخب هر همراه پروژه به محور پروژهسازمان 
  . شدندمصاحبه شد كه از مديران سازمان مادر و نيز مديران پروژه انتخاب 

 يفيك يهاداده يلو تحل يكدگذار يهاروش كمك هب يزن يمورد ينب يهاداده يلتحلو يهتجز
ـ  يكـدها  يكسـري روش ابتـدا   يندر ا. انجام گرفت )1994(برمن ها  و يلزما ةشديشنهادپ  يشاز پ
 يدر كدگـذار  اي اوليـه  فهرسـت  صـورت  به و نددشموضوع مشخص  ياتشده بر اساس ادب يينتع

برخي از ايـن كـدها    ،هاتحليل يافته هنگامدر  حال ينبا ا. شد استفادهها از آنها ها و دادهمصاحبه
 ةشـد  روي كـدهاي اسـتخراج  سـپس  . دندشـ تغيير كرده و كدهاي ديگري نيز به مجموعه اضافه 

 ،لحاظ انتزاع در سطح باالتري قرار دارند كدهايي كه بهتا بررسي بيشتري انجام گرفت اول  ةمرحل
همان كدهايي باشند  ،كدهاي سطح باالتربرخي از كه اين احتمال وجود داشت . بندي شونددسته

بنـدي آنهـا در   دسـته و كدگذاري اوليه، بازنگري در كـدها  . اندهاي اوليه ايجاد شدهكه در تحليل
تـا اينكـه    تكرار شـد در انتهاي بررسي هر مورد  ،باالتر مفهومي با استفاده از منطق تكرارسطوح 

تسـهيل در   بـراي . ندشـو هـاي بيشـتر متوقـف    و بررسـي  دسـت آمـده   بـه نظري نهايت اشباع در
هـاي  در بخش بعد نتـايج يافتـه  . دشاستفاده  ATLAS ti. 6.02افزار نيز از نرم هاتحليلو تجزيه

  . شوند ميها ارائه حاصل از اين بررسي

  پژوهش يهاافتهي
يكسـري   ،شد بيانها تحليل دادهو تجزيه ةشيوو  روش پژوهشدر بخش مربوط به طور كه  همان

نظـارت و كنتـرل پـروژه، تـدوين     شـامل   ،ادبيـات موضـوع  شده بر اساس  كدهاي از پيش تعيين
نفعان خـارجي و داخلـي، حـل تعارضـات و حمايـت و       مين منابع، اثرگذاري بر ذيأها، تاستراتژي
ميلـز و  ( در سـطح اول كدگـذاري اوليـه    هنگـام اين كدها از  .مورد استفاده قرار گرفتند ،پشتيباني
كـه نمايـانگر   آشـكار شـدند   مـرور كـدهاي ديگـري نيـز      ولي به جويي شد، بهره )1994هابرمن، 

در برخـي  . كـدها افـزود  و محقق آنها را نيز به فهرست كاركردهاي ديگري از سازمان مادر بودند 
هـاي زيـادي از مـتن     شد كدهاي مورد استفاده بسـيار كلـي هسـتند و بخـش    ميمواقع كه ديده 
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بـه كـدهاي ريزتـر     )1994( برمنهـا   مـايلز و  ةتوصـي بنا بـه   ،كنند ها را در خود جمع ميمصاحبه
را نماينـدگي مـي   براي همخواني بيشتر بـا مفهـومي كـه آن    شكسته شدند و اسم برخي از كدها

كدهايي كـه  ( شوندكدهاي سطح باالتر شناسايي  ،بعد تالش شد ةدر مرحل. تغيير پيدا كرد ،دردنك
 البتـه لزومـاً  . )انـد  جـاي داده و تعدادي از كدهاي سطح اول را در خود  هداشتتري مفاهيم انتزاعي

كـدهاي  هماننـد  برخي از آنهـا   ، بلكهنشدند جمع همه كدهاي سطح اول در يك كد سطح باالتر
نهايـت بـراي   در. ثابت باقي ماندند بوده و سازمان مادريكي از انواع كاركردهاي  نمايندة ،2سطح 
كـه در ادامـه معرفـي    د شـ هفت كـاركرد اصـلي شناسـايي     ،شده بررسي محور پروژهي ها سازمان

  .دهداين كاركردها را نشان مي 1كل ش. شوند مي
 

  

  محور پروژهكاركردهاي سازمان مادر  .1شكل 

  

  شده شناسايي كاركردهاي
در دنيـاي   معمـوالً . نـام دارد » گيـري پـروژه  بستر شـكل « محور پروژهاولين كاركرد سازمان مادر 

ي دائمـي  هـا  سـازمان ندارد و ايـن  موجوديت حقوقي كار در ابتداي هاي ساخت، يك پروژه  پروژه
بـا   هـا معمـوالً  كارفرمـا . هـا را دارنـد  هستند كه صالحيت اكتسـاب و تعريـف پـروژه    محور پروژه

بسـتري بـراي تعريـف و     هـا  سـازمان ايـن   و ارتباط دارنـد هاي ساخت ي مجري پروژهها سازمان

كاركردهاي 
سازمان مادر

گيري  بستر شكل
پروژه

كنندة  يكپارچه
اجزاي مختلف

خزانة منابع

كنندة خدمات  ارائه
پشتيباني از مركزي به پروژه ها

پروژه ها

نظارت و كنترل 
پروژه

ايجادكنندة 
سينرژي بين 

پروژه اي
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به  ياهايي موقتي  ها فعاليت از سوي ديگر با توجه به اينكه پروژه. كنندميايجاد گيري پروژه  شكل
دائمـي يـا    فعاليـت كند كـه بسـتر    مانند نهادي عمل مي، سازمان مادر روند شمار مي به ميرا نوعي

افـراد   ،پـروژه  يـافتن  پايـان با  اي كه گونه به .آورد بلندمدت را براي افراد درگير در پروژه فراهم مي
در آنجـا كـار    جديـد، اي فعاليـت در پـروژه   آغـاز و تـا  بازگشته هاي سازماني خود  دوباره به خزانه

  . استامنيت شغلي و استمرار فعاليت بلندمدت افراد  ةكنند بدين ترتيب سازمان مادر فراهم. كنند مي
، سازي يكپارچه اين. در پروژه است »اجزاي مختلف ةكنند يكپارچه«كاركرد دوم سازمان مادر 

 هـاي خـاص   گيپيچيـد  داراي ده وشـ ها بزرگتر  گيرد كه پروژه زماني اهميت بيشتري به خود مي
ايجـاد   همـاهنگي اجزاي مختلـف پـروژه    ميان شده، با نگرشي حساب سازمان مادر بايد. شوند مي
بـزرگ   ةپروژيك د نتوان مياز آنها  هريككه  دارنداجزاي مختلفي هاي ساخت پروژه معموالً. كند

هاي بسـيار   پروژهمين مالي، مهندسي، تداركات و ساخت أتهاي  چنانچه بخش. دندرنظر گرفته شو
. كنـد  بـروز مـي  ها و حتي مشكالت اساسي ناهماهنگي پروژهروند در  ،عمل نكننديكپارچه  گربز

كند اين اجـزاي مختلـف را بـا هـم     تالش مي ،نگرانهسازمان مادر با اتخاذ رويكردي كل بنابراين
  .كندهماهنگ و يكپارچه 

ـ «ترين كاركردهـاي سـازمان مـادر     كي از مهمي، و سازمان به باور اغلب مديران پروژه  ةخزان
شوند تـا  كه تعريف ميهنگام آن از  ،ي موقتيها سازمان ياها پروژه. اجراي پروژه است در »منابع
ايـن  . به انواع مختلفي از منابع انساني، مالي، تجهيزات و تسهيالت دانش نيـاز دارنـد   پايان،زمان 

تواند منـابع مـورد نيـازش را    خود پروژه مي ،شود و در اغلب مواردپروژه ديده مي ةبودجنيازها در 
بـراي  بسـياري از منـابع را   خـود  و  كـرده  در اين امر دخالتسازمان مادر  ،اينوجود با . مين كندأت

ها فعاليـت و اجـراي    در طول سال ،سازمان دائمي يا همانسازمان مادر  ؛ زيراكندپروژه فراهم مي
 را در خود جمع كند آنهايافته و  دست انواع مختلفي از منابع با كيفيت بهتوانسته  ،هاي متعددپروژه

چنانچـه در پـروژة   ( اختصـاص داده شـوند  جديـد   ةپـروژ توانند به سرعت مي به اين منابع آماده و
نتيجه مدير پروژه زمان كمتري را صرف كسب منـابع مـورد   در ،)كار گرفته نشده باشند ديگري به

كمتري در اختيـار   ةهزينجويي مقياس با صرفه دليل به ،همچنين منابع سازماني. كندنياز خود مي
  .گيرند پروژه قرار مي

با توجـه بـه اينكـه    . كاركرد ديگر سازمان مادر است» هاخدمات مركزي به پروژه ةكنند ارائه«
 هـر  ،اتمـام برسـند   بـه  ة مشـخص و بودجـ معين زمان بايد در  دارند ومشخصي  ةمحدودها پروژه

اقـدامي   يابند، دستبه اين اهداف ) اثربخش و كارا(اقدامي كه به آنها كمك كند به بهترين وجه 
هـاي   كنـد بـا تقويـت زيرسـاخت    در همين راستا سازمان مادر تالش مـي . شودميارزشمند تلقي 
تـا آنهـا    هـا قـرار دهـد    اساسي را در اختيار پروژه خدمات ،هاي خودزيرمجموعه ةسازماني و توسع
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طيف خدماتي كه سـازمان  . تمركز كنندچنين مواردي را نداشته و بر اقدامات اصلي پروژه  ةدغدغ
شـده   هـاي انجـام  بررسـي  براسـاس . تواند بسيار وسيع باشـد دهد ميهايش ارائه ميمادر به پروژه

خريـد و تـداركات،   منـابع انسـاني،   رفاهي، ـ   ريزي، خدمات اداريبرنامهمهندسي،  ي چون،خدمات
اي واحدهاي وظيفه. گيرندقرار مي دستهدر اين ، هاي اجرايي ها و سيستم خدمات مالي، زيرساخت
دهند و هاي در حال اجراي سازمان سرويس ميطور ماتريسي به پروژه هب ،مستقر در سازمان مادر

مدير  ،مثال در برخي امور رفاهي براي. توانند بر امور اصلي اجرايي خود متمركز شوندها ميپروژه
اي در اين خصـوص بـراي كاركنـان    نيازي ندارد دغدغه ،سازمان مادر رسانيدليل خدمت پروژه به

  . پروژه داشته باشد
هـا ايـن   نتـايج بررسـي   براسـاس . اسـت  »هـا پشتيباني از پـروژه «كاركرد بعدي سازمان مادر 

 مثال زمانيبراي . كه پروژه نياز به كمك و حمايت سازمان مادر دارد استها در مواردي پشتيباني
بهتـري  چارة يا اينكه سازمان مادر  ،آن نيست رفعقادر به كه  شود رو مي با مشكلي روبهپروژه كه 

و  مشـاوره تواننـد شـامل   هـا مـي  ايـن كمـك  . شـود كمك مورد نظر ارائه مي انديشيده،براي آن 
كـه پـروژه در   هنگـامي  همچنين . پروژه باشند بهاختصاص منابع بيشتر  برايهاي تجربي  حل راه

سازمان مـادر وارد عمـل شـده و از پـروژه در      ،شودنفعان بيروني با مشكل مواجه مي رابطه با ذي
اركـان اجرايـي دخيـل در     ميـان  تعارض هنگام مواجهه با ،كندنفعان بيروني حمايت مي برابر ذي

سـازمان مـادر    ،نيـز  )پروژهسازماني، پيمانكاران و شركاي  اي درونواحدهاي وظيفهشامل (پروژه 
  .آوردعمل مي هپشتيباني الزم را از پروژه ب ،دليل داشتن قدرت نفوذ باالتر به

 »هـا نظارت و كنترل بر پروژه« محور پروژهترين كاركردهاي سازمان مادر كي ديگر از اصليي
 عـواملي هـا  پـروژه  نگريسته شـود، ها به پروژه )2009ترنر، ( كارگزاري ةنظري از دريچةاگر . است

بايـد روي  نتيجه سازمان مـادر  در. دهندهستند كه از طرف سازمان مادر اقدام خاصي را انجام مي
و بهتـرين   هكـرد پروژه در راستاي اهداف سازمان عمل  ،تا اطمينان يابد داشته باشد كنترلپروژه 

مشـكالت   اي كـه  گونـه  ؛ بهها مزيت ديگري نيز دارنداين كنترل. كندمنافع را براي آن ايجاد مي
از بروز بسـياري از   ،بر پروژهسازمان مادر زياد دليل اشراف  بهو  شناسايي كردهموجود در پروژه را 

هـاي الزم را  كمـك  ،با شناسايي مشـكالت موجـود   ياكند  پيشگيري مي در روند پروژهمشكالت 
  . دهد ميآنها ارائه  رفعبراي 
عمل  »اي سينرژي بين پروژه ةايجادكنند«يك  مانند توان گفت كه سازمان مادرنهايت ميدر

مثـال سـازمان    براي. شوندها ايجاد ميهاي مختلفي در پروژهها در موقعيتاين سينرژي. كندمي
هـا  نتيجـه پـروژه  در. كنـد ها را با هم ايجاد مـي ارتباط پروژه ةزمين ،بستر الزم كردن مادر با فراهم
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در بحـث  . را با هم به اشتراك بگذارنـد  آنهاو  كرده هاي هم استفادهآموختهتوانند از تجارب و  مي
  .كند را ايجاد مياي سينرژي بين پروژه ،محدوده در جوييمنابع نيز سازمان مادر با ايجاد صرفه

  شنهادهايو پ ييرگ جهينت
ديـدگاه  چنانچه از  ،پوشي كرد توان چشم گذارد، نمي ميها كه سازمان مادر روي پروژهثيراتي أتاز 

 ،در تحقيقات پـروژه . قائل شويماهميت استراتژيك  بايستي براي آن ،بنگريم آثارها به اين پروژه
 معيارهـاي  منفرد تمركز شـده اسـت و   ةپروژپروژه و مديريت يك داخلي هاي پوياييروي  بيشتر

همچنـين موضـوع   ). 2007 همكـاران،  و وهانسوني(اند  موقعيتي چندان مورد بررسي قرار نگرفته
سازمان و مديريت عمومي نيز كمتر بررسي شـده اسـت    نظريدر ادبيات  محور پروژهي ها سازمان

كـه درصـدد شناسـايي كاركردهـاي      يپژوهشـ برهمين اسـاس انجـام   ). 2007  ر،يدگوا و يريث(
 ةحـوز افزودن دانش بيشـتر بـه   باشد، از بعد  هايشدر رابطه با پروژه محور پروژهي مادر ها سازمان
  . شود ميارزشمند تلقي  ،پروژه پژوهشادبيات 

مـورد بررسـي    محور پروژههفت سازمان  ،چندموردي ةبا استفاده از يك مطالع پژوهشدر اين 
كاركردهاي سازمان مـادر  . دشوهايشان شناسايي قرار گرفتند تا كاركردهاي آنها در رابطه با پروژه

برخـي از ايـن كاركردهـاي    . داده شـد فراينـد آن شـرح   كـه   شـدند بنـدي  در هفت دسـته طبقـه  
كاركرد كنترل و نظارت بر پروژه بـا  . همخواني دارندشده از ادبيات  شده با موارد استخراج شناسايي

. يكسـان اسـت   )2008( و كراوفـورد و همكـاران   )2010( كـانونيكو و سـدرلوند   ةشد موارد مطرح
كـه بخشـي از ايـن     اسـت هـا  پـروژه  ريزي بهخدمات برنامه ةارائشامل  ،يزنخدمات  ةارائكاركرد 
ـ كاركرد . استها براي پروژه )1989كومار، (ها ريزي شامل تدوين استراتژي برنامه منـابع و   ةخزان

كراوفـورد و   پـژوهش شده براي حامي پـروژه در   هاي معرفيپشتيباني از پروژه نيز دوباره در نقش
شده تا حـدودي بـا كاركردهـاي سـازمان      كاركردهاي شناسايي. شودديده مي )2008( شهمكاران

سـازي اجـزاي   موضوع يكپارچـه  ،مثال براي. كاره متفاوت هستندوهاي چند كسب مادر در شركت
همچنـين اينكـه سـازمان مـادر بسـتر      . يابـد  عينيت مي محور پروژهي ها سازمانمختلف پروژه در 

كـاره  و هاي چند كسبو در شركتبوده  محور پروژهي ها سازمانمختص  است،گيري پروژه  شكل
. كـار خـاص نيسـت   و گيري و فعاليت يـك كسـب  شكل براينيازي به وجود سازمان مادر  معموالً
  . كاره نيز وجود دارندو هاي چند كسبديگر در شركت ه شكليشده ب كاركردهاي شناساييساير 
بايست بر مي ،محور پروژهي ها سازمان ريزان برنامهمديران و  پژوهش،هاي اين اساس يافتهبر
شـده را بـه بهتـرين وجـه اجـرا       بتوانند كاركردهاي شناساييهايي متمركز شوند كه قابليت ةتوسع
ـ هـا و  منابع، پشتيباني از پروژه ةخزان بر ،شدهاز بين كاركردهاي ذكرشوندگان مصاحبه. كنند  ةارائ
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دانش و  ةتوسع ،سازمان و نيز يهاكسب منابع مرتبط با نوع پروژه ،نتيجهدر. تأكيد داشتند خدمات
ـ هـا و  هاي مختلف سازمان براي پشتيباني بهتـر از پـروژه  تجربه در بخش  ،خـدمات مفيـدتر   ةارائ

  . باشد پژوهشمستخرج از نتايج  هايپيشنهاداز  ديگر تواند يكي مي
بـراي شـناخت    ،ي سـاخت محـدود شـده بـود    هـا  بـه پـروژه   پژوهش حاضربا توجه به اينكه 

هـاي اطالعـاتي،   افـزاري، سيسـتم  هـاي نـرم  فعال در پروژه محور پروژهي ها سازمانكاركردهاي 
و يـك   كردريزي هاي مشابه را برنامه توان پژوهشمي ،نيز... مديريتي، تحقيق و توسعه و ةمشاور
فعـال در بخـش سـاخت     محور پروژهي ها سازمانهمچنين در . تطبيقي بين آنها انجام داد ةمقايس
 ةبـالقو هـاي   و تفـاوت  كـرد مين و اجرا شناسايي أتوان كاركردها را به تفكيك مهندسي، تمي ،نيز

   .بيان كردموجود را 
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