




زهرا اسکندری
کارشناس مدیریت دانش
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گرشاسب خزائنی
هیأت علمی دانشگاه و مشاور مدیریت پروژه

مدیریت استراتژیک پروژه

فاضالبتصفیه خانه احداث درس آموخته های 

، رویکردهکا، منکابع وایااکت هادر مکورد تصکمیم گیری بکا هکدج پروژه مدیریت ااتراتژی  
ایک  . ددارحیاتی در موفقیت یا شکست ی  پروژه پروژه، تاثیر کلیدی در مدیریت نق  های 

بکا ، ایااکت تعامکلبرون اکپاریشامل نحوه تامی  مکالی، ااکتراتژی ااتراتژی ها می تواند 
با اازمان ذینفعان کلیدی، انتخاب رهبر پروژه و عوامل کلیدی، تعیی  ااختار پروژه در ارتباط

.غیره باشدمجری و 
یک  یا انتخکاب نامنااکب او در مورد هر کدام از ای  موضوعات ااتراتژی  عدم تصمیم گیری 

ه در ای  مطلب بک. شودموجب اردرگمی عوامل پروژه و بی اعتمادی ذینفعان می تواند موارد 
نتایج ای  . شده ااتبررای«فاضالبپروژه احداث تصفیه خانه تجربه »موردی، پروژه عنوان 

برون اکپاریانتخاب ی  ایاات مشکخ و قابکل در  بکرای پروژه نشان می دهد که عدم 
.شودو نهایتا خسران ذینغعان پروژه موجب شکست می تواند خدمات چگونه 

معرفیپروژهموردی
رفیت فاضالب به ظتصفیه خانه برای احداث پروژه ای در یکی از مناط  جنوبی و محروم کشور، 

شکدید آبکی، محکدودیت های در ای  منطقکه بکه دلیکل . شدمترمکعب تعریف ۲000حدودی 
ات و تواعه انسانی و اهداج تواعه صنعت گردشگری معطل مانده اشاخ های از بسیاری 

از  ای مالحظکهبرای تواعه فضای ابز و آزاداازی حجم قابکل آن ای  پروژه با توجه به مزیت 
.ااتراتژی  باالیی داشتآب شرب مورد نیاز شهر، اهمیت 

اجرایپروژهبهصورتطرحوساخت
ی و ولکی بکه دالیکل عمکدتا مکدیریتمی گردد متمادی بر اال های پروژه به تعریف ای  اابقه 

. ده ااکتآغاز شکدر اطح ااتراتژی  پروژه، چندی  بار متوقف و از نو تصمیم گیری تناقضات 
بکا انتخکاب پیمانککار و . و به مناقصکه رفتکه بکودتعریف EPCطرح در قالب ی  قرارداد ابتدا 

وژه پکرپیمانککار، عمال به دلیل وجکود معارضکی  و ضکعف شد ولی تحویل اایت، پروژه آغاز 
.شدمتوقف و نهایتا رها 
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مشخصکی بکرای رفکع ایااکت در محکدوده اجکرای طکرح، معکارض اطالع از وجود علی رغم 
جلکوتر حتی معارضکی شد و معارضی  صورت نگرفته بود و در نتیجه پروژه نیمه ااخته رها 

رار بر کارفرما اصشد که نقد توان پیمانکار، مشخ در . نمودندو اایت پروژه را هم ادعا آمده 
یک ن بکود ککه داشته اات، در حالیکه ارزش پروژه بسیار کمتر از آ« 1گرید »انتخاب پیمانکار 
ه ی  تصمیم و عمال نتیجباشد با باالاری باال، حاضر به حضور در ای  پروژه ی  پیمانکار گرید 

.شد، منجر به شکست پروژه (ااتراتژی تدارکات)ناصحیح در حوزه ااتراتژی  پروژه 

گذاریپروژهباسرمایهاجرای
به BOTروشکه پروژه را به می گیرد در تالش دوم برای برگزاری مناقصه، مدیریت وقت تصمیم 

ه برگزار اات، مناقصارمایه گذاری برای واگذاری با توجیه آنکه طرح . بسپاردارمایه گذار ی  
.می شودواگذار عمدتا مشاور و کار با مذاکره به ی  شرکت با اابقه نمی شود 

شد و  ه موضوع تعهدات کارفرما پی  از شروع پروژه به فراموشی اپردبار دیگر تالش دوم در 
اکرمایه گذار. صکوروت نگرفکتامکانات الزم برای آغاز پروژه از جمله رفع معارض فراهم اازی 

فرضیات مدل مالیبا احداث طرح هزینه های تاخیر در پروژه داشت و محدودیت منابع مالی 
.بودپیشنهادی ارمایه گذار متفاوت 

 گذار شد و اکرمایهبا توجه به معارضان و ابهامات در مورد نحوه واگذاری، پروژه بالتکلیف رها 
کرد ارمایه گذار برای حل مشکل، تالش. را برای جبران تاخیرات مطرح کردادعاهایی متقابال 
شرایط مالی منااب تکری را از کارفرمکا ،(Re Negotiation)مجدداتخاذ ااتراتژی مذاکره که با 

.نمایددریافت 
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غالبکا مکذاکرات قرار گرفکت ولکی مذاکره اولیه مورد از طرح مدل های مالی متمایزی لذا بارها 
فرما با ادعای نهایتا کار. و کارفرما قادر به تصمیم گیری در ای  خصوص نبودبود بدون پشتوانه 

. کردغی را ملارمایه گذاری اات، قرارداد ارزان تر آنکه تکنولوژی بکار رفته در ی  پروژه مشابه 
ات که افلزی در حجمی به مراتب کمتر بوده پکیج های مورد ادعا تکنولوژی الزم به ذکر اات 

.کوتاهی دچار ااتهال  می شدبه دلیل شرایط خوردگی منطقه در زمان 
پروژهعارضهیابی

طح توجه به مشکالت قبلی که موجب شکست پروژه شکده بکود، ابتکدا تکالش شکد در اکبا 
مشککالت بتوان با انتخاب ااتراتژی جدید بکرعارضه یابی شود تا مدیریت ااتراتژی ، پروژه 

واب  امطالعات اتجام شده، بر اااس . و ای  مهم را به انجام رااندآمد پی  آمده قبلی فائ  
:بوده اندبه شرح زیر پروژه مشکالت اجرایی در 

o را بکا تکاخیر و مکانع مواجکهاجرایی وجود معارضی  برای اایت پروژه که هرگونه عملیات
راتصکفیه خانه دات طرح، هرگونکه اکاخت پایی  در واقع مدعیان زمی  های . می کردند

.می کردندو به شدت مخالفت زمی  های خود می دانستند باعث از دات رفت  
o یسات  کارایی تاااز تاایسات تواط کارفرما که موجب تخریب و عدم بهره برداری ضعف در

.بودشده قبلی نیز 
o مکورد نیکاز، بکه نحکوی ککه بکرای اکاخت یک ظرفیت های با نامتنااب انتخاب پیمانکار

.انجام شده بودگرید ی  کوچ  فراخوان پیمانکاران تصفیه خانه 
o بکه نکد عالقه ممکدیریت ارشکد بیشکتر آنککه پروژه از دید مدیریتی، به دلیل پایی  اولویت

.ظرفیت ها بودتبلیغاتی و پرارو صدا بود و ای  طرح فاقد ای  طرح های 
o اکیل بکا و رقبای فراوان برای پروژه به نحوی که هکر گونکه اقکدام جدیکد، ذینفعان وجود

.مانع تراشی برای شروع پروژه همراه می شدمشابه یا پیشنهادهای 
پروژهبازنگریمدیریتاستراتژیک

مهکم ایک . و طراحی مجدد پکروژه بکودااتراتژی ها ، نیاز به تغییر عارضه یابیبر اااس نتایج 
.می شدو ایاات جدید تعامل با ذینفعان مهندای شامل نحوه واگذاری، بازطراحی 

ور داشکته که ی  مشاور کنار کارفرمکا حضکبرآن شد ااختار پروژه بازنگری شد و تصمیم ابتدا 
ابقه ایشکان با توجه به اتبیی  شد و قبلی طرح بدی  منظور موضوع برای ارمایه گذار . باشد
مت هرگونه ادعای مالی جدید، طراحی مهندای را تحویل داده و با حداقل قیشد بدون تواف  

.نمایدهمراهی کارفرما را در ادامه فرآیند پروژه مشاور، به عنوان 
رشکد ذینفعان اصکلی در اکطح مکدیریت ا. تدوی  شدبرای مدیریت ذینفعان برنامه منظمی 

ی  ، پیمانککاران محلکی و اکاکنقضکاییاازمان، ااکنی  رواتای معارض، مقامات دولتکی و 
. شدندمسکونی شنااایی 
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ا کدام از ذینفعان برنامه مشخصی تدوی  شود تا امکان همراهی آن هکا بکشد برای هر تالش 
برآن م به عنوان مثال برای همراهی ااکنی  رواتا ومعارضی  زمی ، تصمی. شودپروژه فراهم 

.شودفاضالب رواتا را هم شامل باید که طرح تواعه شد 
و د شکبکازنگری تکنولکوژی تصکفیه خانه ، روش اجرا و در نتیجکه نگرانی های اجراییرفع رای ب

و ده احکداث کوتکاه تر شکپلی اتیلنکی، زمکان پکیج های تصمیم بر آن شد که با انتخاب روش 
.ذینفعان بی  تری با پروژه همراهی کنند

تا ضم  کاه  رفت ( PPP)خصوصیتدار  پروژه به امت روش مشارکت عمومی ااتراتژی 
صوصی و با کیفیت از تاایسات تواط بخ  خبهره برداری تحمیلی به اازمان، از هزینه های 

.شودمتخص اطمینان حاصل 
قابکلآورده اطمینان از مشارکت اکازندگان اصکلی تجهیکزات و تسکهیل رقابکت، اکهم برای 

پرداخکت به اکرمایه گذار Grantعنوان را کارفرما به ( معادل هزینه خرید تجهیزات)مالحظه ای 
ای همچنکی  بکر.بودرا منوط به نحوه ارائه خدمات کرده بهره برداری صرفا اود و هزینه کرد و 
.شده بودمشابه پیمانکاران توجه جدیاجرایی ، به مالحظات فنی و اابقه ارمایه گذارانتخاب 



8شماره | 1400سال | مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا  38

موانعپیشرفتکار
در رونکد به دلیل ضعف در توان تصمیم گیری و خلل در مدیریت ااتراتژی  پروژه، متااکفانه

  پروژه بار دیگر مشکالت جدی ایجاد شد و عمال پروژه مطاب  برنامکه ریزی انجکام شکده پکی
:اهم ای  موانع به شرح زیر بودند. نرفت

o د بکا الکزام بکه عقک. نشدشخصی، امکان عقد قرارداد با مشاور فراهم مخالفت های به دلیل
.به تاخیر فراوان مواجه شدتصمیم گیری قرارداد با مشاور، روند تهیه ااناد و 

o ش ککه تکالمی شکدند معرفی ارمایه گذار در حی  بازنگری طرح، اشخاص فراوانی با عنوان
ذاران اکرمایه گجالب آنکه خیلی از ای  به اصالح . داشتند طرح را از مسیر خود خارو کنند

. می کردنکدنفنکی ارائکه تاییدیه نداشتند، حتی ی  برگه مشابهی عالوه بر آنکه هیچ اابقه 
ود، تالش قبلی اثبات شده بارمایه گذار در شکست آن ها ولی با توجه به اینکه قدرت نفوذ 

.می شد مدیریت شوند
o اثبکات و بدون پشتوانه فراوان برای تغییر تکنولکوژی و ارائکه راهکارهکایپیشنهاد غیرفنی

و نهادها پیشکدر حالیکه اازمان الزم برای بررای ای  . نشده یکی دیگر از موانع پروژه بود
.دمی شمدیریتی صرفا موجب توقف کار فشارهای نبود، آنها منابع کافی برای کنترل 

o کار با از روابط نااالم اقتصادی برای انتخاب مشاوران خاص و انحصار برایشبکه ای وجود
.آن ها نیز از دیگر چال  های پی  روی پروژه بود

oعدم دان  و تجربه فنی در کارفرما از روش مشارکت عمومی خصوصی موجب واکواس و
. شدتاخیر در تهیه ااناد فنی و کندی پیشرفت پروژه 

o یک  ر باید دپروژه مشارکت عمومی خصوصی شود که زیادی شد تا مدیریت توجیه تالش
ایه گذاری اکرمبا ادعای آنکه طرح اما نهایتا شود؛ با برگزاری مناقصه واگذار فرایند رقابتی و 

.اات، از کمیسیون مناقصه بازخوانی شد
سیاستمدیریتذینفعان

دون اوی افکراد بکپیشنهادهای غیرفنی از در ای  پروژه هم مانند بسیاری از طرح های کشور، 
طرح ها د فشار وارتوصیه و عموما ای  مدعیان که با . ارائه می شداابقه به عنوان ارمایه گذار 

روژه وارد ، انرژی و توان تیم فنی را مستهل  و متاافانه فشارهای ایاای بر مدیر پمی شوند
مسکیر پروژه دچار حاشیه نشوند و البتکهاجرایی به نحوی که تیم آن ها لذا مدیریت . می کنند

راتژی  ااتدر اطح به طور کلی اگر . ااتپروژه به انحراج کشیده نشود، از وظایف رهبر پروژه 
ونکد کلیت طرح را متاثر کند و بکه ماننکد اکنوات قبکل رنمی شد، می توانست پروژه مدیریت 

ر به ای  چال  در بسیاری از پروژه های کشور وجود دارد و منج. مناقصه را به انحراج بکشاند
.تاخیر در اجرای پروژه و یا عدم تحق  کامل اهداج پروژه می شود
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سرمایهگذاریفراخوان
ناقصه به ااناد مبه روزراانی طرح اولیه، با شبکه فاضالب و بر اااس همفکری با مشاور طراح 

شود و گذشت زمان ندچار برای آنکه تهیه ااناد . شدو اقدام به برگزار مناقصه تهیه BOTروش 
ت کمک  فنی اازندگان تجهیزاپیشنهادهای ااناد از در تهیه فشارهای مدیریتی کاه  یابد، 

.گرفته شد
ناد و افزای  ظرفیت فاضالب ورودی، در ای  ااکتوجیه پذیری ارمایه گذاری با هدج افزای  

کسب ه منظور بمنظور کاه  تاثیر معارضی  و به . اه پکیج متفاوت با یکدیگر تجمیع شدند
اشت به دات پار  ااحلی که معارضی ندپایی  حمایت ذینفعان از روند شروع پروژه، اایت 

.قرار گرفتاولویت طرح اضافه شد و در برنامه زمانبندی اجرا، به عنوان جبهه آزاد کار در 

درصکد اکرمایه الزم بکرای 70برای تسهیل ارمایه گذاری و ورود اازندگان اصکلی تجهیکزات، 
اتکیل  ااخت تجهیزات به صورت آورده بخ  عمومی پی  بینی شده بود و روش پکیج پلی

.به عنوان تکنولوژی منااب برای اجرای طرح انتخاب شد
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سرانجامپروژه
ت نهایتا پروژه پس از تالش اوم هم تا به امروز بکه نتیجکه نراکیده ااکت و موجکب شککای

مشخ در حالیکه انتخاب ی  ااتراتژی. ااکنی  و بهره برداران احتمالی طرح نیز شده اات
.زندبو تعهد مدیریت به ای  ااتراتژی پروژه می توانست پروژه موفقی را برای منطقه رقم 

ر د. شکدقبلی نهایتکا باعکث حکذج ایشکان ارمایه گذار بدون اصول و خارو از قاعده انتخاب 
امکات الزفراهم اازی صورتی که کارفرما به تعهدات خود باور نداشته باشد و اقدام جدی برای 

.نمی شودبه موفقیت پروژه منجر طرح ایجاد نکند، 
اجرای منابعفراهم آوری صاد  تیم پروژه باشد و عالوه بر بایدحامی از هر چیز رهبر پروژه بی  

اثیر طرح، با مقابله با ذینفعان و معارضی  احتمالی از تغییکر طکرح یکا قکرار گکرفت  تحکت تک
ای باعث تکیه صرج بر حرکات نمایشی و عدم تعهد به اصول مهند. دینفعان جلوگیری نماید

عالوه بر هدر رفت  منابع با ارزش آبکی در یک  منطقکه خشک  و ککم آب، محکیط می شودکه 
.ببیندزیست شهری آلوده شده و صنعت گردشگری بی  از ای  آایب 

منبع
وب اکایتتصکفیه خانه فاضکالب؛ احداث آموخته های درس پروژه، مدیریت ااتراتژی  
دکتر گرشااب خرائنی


