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:حکمرانی

شترکمهدفبهدستیابیبرایکشوریکیاوسازمانیکراهبریفرایند

قواعد،ایاجرتنظیمگیری،،قاعدهگذاریطریقاز(ذینفعانوکنشگرانبین)

وعمشرقدرتاعمالبابازخوردهاکاربستودرسآموزیآنها،پایشورصد

.استهنجارهاوارزشهاچارچوبدر

تعریف حکمرانی



آفرینینقشنحوهوسیاستگذاریسبکبرکهفرایندهاییوقوانینتنظیم
.استحکمرانیوظایفازبخشیمیگذارد،تأثیرذینفعانوکنشگران

ا،ارزشهبهدستیابی:جملهازمشخصههاییبامعموالًحکمرانیموفقیت
ربخشی،اثمسئولیتپذیری،مشارکت،فساد،مهارگستری،عدالترضایتمندی،
.میشودسنجیدهآنامثالویکپارچگی

یاازمانسعمومیامورادارهبرایقدرتیچنینبهحکمراناندستیابیچگونگی
نفعانذیمیاندرحکمرانیشدنپیادهقابلرویهیاوقبولقابلرویهبهکشور
.میگرددبرذینغعانکلیهیاواصلی

وظایف و مشخصه های حکمرانی



:کشورویایکسازمانحکمرانی،فرایندراهبرییک

(تیوذینفعانغیردول/مشترکبینکنشگراندولتی)برایدستیابیبههدفقابلسنجش

تنظیمگری،تسهیلگری،قاعدهگذاری،ازطریقخطمشیگذاری

(بازتوزیع)عمومیوخدماتبرایارائهخدمات

بااعمالقدرتمشروعدرچارچوپارزشهاوهنجارهامیباشد.

مندی،دستیابیبهارزشها،رضایت:نیلبهاهدافعبارتندازسنجش،مالکهای

...ارچگیوعدالتگستری،مهارفساد،مشارکت،مسئولیتپذیری،اثربخشی،یکپ

خالصه تعریف حکمرانی



برایالماسهمچونالهیارزشینظامیکبرمبتنیکهمیشودگفتهحکمرانیازشیوهایبه

مطرحگستردهترحوزههاییاوجغرافیاییحوزهیکدرمردماخرویودنیویسعادتبهنیل

.میباشد

نسانابرمیتواندکهاوستتنهاوخداستآنازحکومتمتعالی،حکمرانینظریهبراساس

مقبولیتونفستزکیهازکهمیباشندمشروعیتدارایزمانیتاحکمراناندلیلاینبهبراندحکم

.باشندالهیاحکاممجریتنهاوبودهبرخوردار

ذینفعان،ونکنشگراظرفیتهایفعالسازیشیوهوتبعیتروابط،تنظیممتعالی،حکمرانیدر

.میگیردشکل،مردمیارادهوالهیهدایتبراساس

حکمرانی متعالی



تنظیم گری. 8 راهبری. 1

تسهیل گری. 9 فرایند راهبری. 2

(باز توزیع)ارائه خدمات . 10 (غیردولتی/دولتی)کنشگران . 3

نیل به اهداف.  11 ذینفعان . 4

اعمال قدرت مشروع . 12 هدف مشترک . 5

چارچوب ارزش ها و هنجارها . 13 قلمرو حکمرانی . 6

سنجش اهداف با مالک های مشخص. 14 خط مشی گذاری، قاعده گذاری. 7

عناصر حکمرانیحکمرانی



واژگان مهم حوزه حکمرانی

1. Goal

2. Steering

3. Process

4. State

5. Government

6. Sovereignty

7. Power

8. Public

9. Public Policy

10. Public Value

11. Policy Making

12. Regulation

13. Service Providing

14. Legislative

15. Judiciary 

16. Global

17. Guidance

18. Supervision

19. Civil Servants

20. Co-Creation

21. Network

22. Market

23. Hierarchy

24. Polity

25. Administration

هدف.1
هدایت.2
فرایند.3
حکومت.4
دولت.5
حاکمیت.6
قدرت.7
عمومیبخش.8
عمومیسیاست.9

عمومیارزشهای.10
سیاستگذاری.11
تنظیمگری.12
خدماتارائه.13

قانونگذاری.14
قضاییبخش.15
شدنجهانی.16
راهنماخطوط.17
نظارت.18
عمومیخدمات.19
مشارکت.20
شبکه.21
بازار.22
مراتبسلسله.23
حکمرانیرفتار.24
اموراداره.25



1) Softer

2) Sources

3) Society Disagreements

4) Small Guidance

5) Success (Yes/No)

حکمرانیاِس5



عواقدرندارد،وجودبغرنجمسئلهازقاطعیصورتبندیهیچ(1
.استمناقشهموردنیزآنگسترهوتعریفحتی

عیقطراهحلهیچیعنیندارند،«توقفراهنمای»بغرنجمسائل(2
.ندارند

ذینفعانرنظازامانیست،بدیاخوبلزوماًبغرنجمسائلبهپاسخ(3
.نیستیااستمطلوب

غرنجبمسئلهیکبهپاسخبرایمعینیوسریعآزمایشهیچ(4
.نداردوجود

.است«شاتتکفعالیتیک»بغرنجمسئلهیکبرایپاسخهر(5
یادگیریبرایشانسیهیچودادتعمیمسرعتبهنمیتوانرانتایج

.نداردوجودآزمایشبا

ده ویژگی  مسائل بغرنج در حکمرانی



ملالیراهحلهلایاحتمسائلبغرنجترتیبیغیرقابللانکلاراز(6
.ندارند

.استبدیعهرمسئلهبغرنجاساساً(7

بغرنجههرمسئلهبغرنجرامیتوانبهعنواننشانهایازمسئل(8
.نگریستدیگر

نبلهدرپرداختنبهیکمسئلهبغرنجرامیتلواوجوداختالف(9
.روشهایمختلفروشنکرد

هایبهتجربهثابتشدهاستکهسازماندهندههلیچگزینل(10
.خوردنندارد،زیراجامعهآنراتحملنخواهدکردشکستبرای

ده ویژگی  مسائل بغرنج در حکمرانی



چرایی وجود مسائل بغرنج

محدوده زمانی

تعداد ذینفعان

بغرنج

محدوده مکانی

اندازه تعارضات

ساده یا پیچیده



بغرنج در حکمرانی-نمودار مسائل ساده 

پیچیده
(موضوعات ماشینی)

غامض 
(موضوعات انسانی)

بغرنج

ساده



تحول کارکردهای دولت در حکمرانی نوین

تسهیلگری تنظیمگری دولت

ایجادمحیطرقابتی رفعتعارض نهادتنظیمگر

تسهیلگری ارائهخدمات بخشغیردولتی



:ردرگیکنشگرانبراساسحکمرانیسیستمهایازدستههفت

پایینبهباالازسنتیتنظیمگری(1

تنظیمیخود(2

مردمیمقررات(3

(Co-regulation)دولتهاازمتأثرشرکتهااستانداردهای(4
(Co-regulation)دولتهاازمتأثرسمنهااستانداردهای(5
سمنهاوشرکتهابینمشترکتالشهای(6

دولتهاوسمنهاشرکتها،بینمشترکتالشهای(7
(trans-national regulation)

مثلث حکمرانی و سیستم های حکمرانی آن



برای"حکمرانیمثلث"مفهومبهتوجهبا
اریهمکباکنشگرانحکمرانیمسائلحل

حکمرانیگوناگونشیوههایازهمدیگر
.میبرندبهره

(PPP)خصوصی–عمومیمشارکتهای(1)

اجتماعی–خصوصیمشارکت(2)

(همگانیمشارکت)مدیریتیهم(3)

مثلث حکمرانی و انواع مشارکت ها

(1)(3)

(2)



بیشترتمرکزداخلیدارد.

خدمتدردرجهاولبهسازمانخود

راتبیمسلسلهامتیازاتونگهداریباالترهزینههای

تشویقبوروکراسیومنافعشخصیداخلی

ممکناستکندودستوپاگیرباشد.

شدنمیکنندارزشکمومحدودیتاحساسمردم.

بیشترفردگراهستند.

هرمی غیرهرمی

بیشتربربیرونمتمرکزشدهاست.

خدمتبهکنشگرانخارجیارزشمندبودن

(زیرامعموالًچابکتراست)سودآوریبیشتر

مشتریانتظاراتکردنبرایبرآوردهبیشترنوآوری

چاالکتروزرنگترهستند.

مردماحساسقدرتوارزشمیکنند.

بیشترتیممحورهستند.

دو نمونه بازر از ساختار متعارف حکمرانی





یاخدماتارائهمحصول،یکتولیدبرایکهموقتیتالش:پروژه

.شودمیانجامفردبهمنحصراینتیجهخلق

یاپروژهکارپایانوشروعدهندهنشانهاپروژهبودنموقتی

.استپروژهکارازایمرحله

رتفولیوپویابرنامهیکازبخشییاتنهاییبهتوانندمیهاپروژه

.باشند

(PMI,2021:4&245)

تعریف پروژه

حکمرانی پروژه



تعریف مدیریت پروژه

در(شیوهها)تکنیکهاوابزارهامهارتها،دانش،کاربست•

.پروژهنیازهایبرآوردنبرایپروژهفعالیتهای

ارهاشنظرموردنتایجارائهبرایپروژهکارهدایتبهپروژهمدیریت•

.دارد

ردهارویکازگستردهایطیفازاستفادهبامیتوانندپروژهتیمهای•

.یابنددستنتایجبه(تطبیقیوترکیبیپیشبینی،مثال،عنوانبه)

(PMI,2021:4,244)

حکمرانی پروژه



:پروژهتعریف حکمرانی 

یتمدیرفعالیتهایکهفرایندهاییوکارکردهاچارچوب،

ایخدماتارائهمحصول،یکتولیدمنظوربهراپروژه

اهدافبهدستیابیبرایفردبهمنحصرنتیجهایخلق

.میکندهدایتعملیاتیواستراتژیکسازمانی،

(PMI,2021:245)

حکمرانی پروژه



(بخش خصوصی–بخش دولتی )پروژه حکمرانی 

قلمروحکمرانیدربخشدولتیوبخشخصوصیباهمتفاوتدارد.

اشد،دردرمدیریتدولتیهمهچیزبایدتحتشعاعمنافعاجتماعیوعمومیقرارداشتهب

زحکمرانیتفاوتارزشحاصلا)حالیکهدربخشخصوصیسودشخصیتعیینکنندهاست

(.دربخشدولتیوخصوصی

اربرایبازاردرمدیریتدولتیکمترازمدیریتخصوصیمحدودیتآوراستوتنهازمانیباز

لبتها.حکومتهاموردتوجهقرارمیگیردکهتحتفشارهاومحدودیتهایمالیشدیدباشند

شکلدورافتادنبخشعمومیازبازار،ارزیابیارزشوکاراییعملیاتمدیریتدولتیرابام

.مواجهمیکند



:ویژگیهایبخشدولتی

دولتیبستردرقانونیپیچیدهچارچوبهای

مومیعمنابعاتالفعدمجهتدررسانههافشاردلیلبهدولتیسازمانهایگریزیریسک

مجلسنمایندگانووزراباپیچیدهرابطه

سیاسیموضوعاتبانرمکردنپنجهودست

Larsen;Alfredsen, Volden, and Bjørn, 2021و 2009کرافورد و هلم، 

(بخش خصوصی–بخش دولتی )حکمرانی پروژه 



خطمشیها•

قواعد•

کارکردها•

فرایندها•

رویهها•

مسئولیتها•

پروژهمولفه های حکمرانی 



:ساختار
بهیلماارشدمدیریتکهمعناستبداناین.کندپشتیبانیپروژهازبایدسازمانمحیطوساختار

رعنص.بروندجلوبهتااستپروژهمدیرانبرایچشماندازیایجادبرایانرژیوزمانسرمایهگذاری
.یکندمتوصیفکلیکعنوانبهراشرکتبلکهپروژه،فوریتیمتنهانهپروژهحکمرانی«ساختار»

:افراد
فعلیهایفعالیتبایدارشدمدیریتابتدا،اما.استحیاتیپروژهایهردر،مؤثرمدیرانرویسرمایهگذاری

ینتعییابد،دستآنبهبایدواحدهرکهرااهدافیمیتواندپروژهحکمرانیرو،ایناز.کنددرکراخود
.باشندپایدارودسترسقابلواضح،بایداهدافاین.کند

:اطالعات
واضحگذاریاشتراکبدونچیست،آنچشماندازیاشدهتعیینهدفچنداینکهازنظرصرفپروژه،هردر
.دیدخواهدآسیباطالعاتمداومو

ارکان حکمرانی پروژه



:مالکپروژه
دارندمایلتزیرانیستندپروژهمدیرمعموالًآنهابنابراین،.استکاروکسبنمایندهعنوانبهشخصاین
.باشدپاسخگوآنهابهپروژه،مدیر

:ذینفعاناصلی
یاودمیکننمالیتأمینراپروژهکههستندافرادییاآنها.استکلیدیسهامدارانازمتشکلپروژههر

نفرششاکثرحدبهراکلیدیذینفعانتعدادمیشودتوصیه.تأمینکنندگاناندیانهاییمحصولمشتریان
.بماندکارآمدفرایندهاتاشودمحدود

:گروهمشاوره
.میداردنگهپروژهدرراذینفعانکارآمدمشاورهگروهیکتشکیل

نقش ها در حکمرانی پروژه



(Too&Patrick,2014:11). 

روابط در حکمرانی پروژه



تعریف حکمرانیساده ترین : جمع بندی

:تعریفنوعسادهتریندرحکمرانی

ت؛اساقتصادیتراکنشیکدرکنشگردواشتغالوتعامل

گیرد؛صورتکنترلونظارهتراکنشآنبربایدکه

رسدبممکنسهمباالترینبهوشدهحفظطرفدوهرمنافعتا.



تعریف حکمرانی پروژه 

ستاچندسطحیپدیدهیک،(پروژهحکمرانی)پروژههامبحثدرحکمرانی

یاپیمانکارانهمه،(مالک)کارفرماسازمانحکمرانیبرگیرندهدرکه

.آنهاستمیانروابطوپروژهتأمینکنندگان

نیزمهامکاوپروژه(کنشگران)دستاندرکارانمیانتعاملپروژه،حکمرانی

درنآنااعتمادوذینفعانکارکردوتعاملبرکهاست(ضوابطیوقواعدیا)

.استنافذپروژه

.تاسذینفعانوحکمرانیمیانقویپیوندنشانگرتعریفاین•



ذینفعان== حکمرانی پروژه 

موضوعدرگیرعمیقاًحکمرانیکهمیدهدنشانپروژه،حکمرانیگوناگونتعاریف

منافعلقخدنبالبهبنابرایناست،سازمانیاستراتژیهایباپروژهاهدافهمراستایی

.میباشدسازمانیمختلفسطوحدرذینفعانهمهبرای

:دربرگیرندهواضحطوربهدیدگاهاین

مالحظات)( (داخلیذینفعانیعنی)دارندپروژهدرنفعییاوسهمکهاستداخلیکنشگرانمنافعو1

نیزو

کسانی)( (خارجیذینفعانیعنی).میگذارنداثرآنبریاوبودهپروژهتأثیرتحتکه2



انواع تئوری های حکمرانی پروژه

تئوریکارگزاری.1

هزینهتئوریاقتصاد.2

تئوریمباشرت.3

منابعتئوری.4

تئوریذینفعان.5



Agency)کارگزاریتئوری Theory)پروژهمدیریتحوزهدرمنظوربدین
را(پیمانکاروکارفرمایا)پروژهمدیرومالکمیانروابطتاشدهمطرح

.کندتبیین

سهامدارانتئوریبهوابستهتئوریایندیگربیانبه
Shareholder)(Theoryتعارضومناقشهوقوعاحتمالمورددرکهاست

.میکندبحثسهامدارانوپروژهمدیرانمیان

بحث(کارگزاران)پروژهمدیراناختیاراتسطحمورددرکارگزاریتئوری
مفهومزاپروژههامدیرانتلقیطرزوتصمیمگیریشیوهموضوعبهراآنوکرده

.میدهدپیوندریسک

تئوری کارگزاری . 1



بهانسازمدرتصمیمگیریمسئولپروژههامدیرانکارگزاریتئوریبراساس

.هستندپروژههامالکانیاوسهامدارانازنیابت

هاپروژهصاحبانمدتکوتاهاهدافچگونهکهمیکندبیانتئوریاینلذا

محقق،کنترلونظارهگریمکانیزمهایبامیتوانرا(هزینهوزمانهمچون)

.میکندهدایتراپروژهمدیرانرفتارکهمکانیزمهایی.کرد

بهییباالتوجهواعتبارمیشودباعثپروژه،مدیریتدرتئوریاینپذیرش

روابطاینکنترلوهدایتابزارهایقراردادهازیراگیرد،صورتقراردادها

.هستند

تئوری کارگزاری . 1



جزئیات تئوری کارگزاری

Theory
General Focus in 

the Theory

Main application of 

theory in project 

management

Theory’s position 

towards 

stakeholders

تئوری
کارگزاری

روابطمیانکارفرماو
کارگزاردرسطحسازمان

بهشیوه
منفعتیخود

طرزتلقیمتفاوتاز
ریسکوحدوداختیار

انتشریحکنندهروابطمی
پروژهمالکومدیر

ارنظارهگروکنترلگررفت
مدیربراساساعتمادو

کنترلوتنبیه

وتمرکزبرروابطمیاند
مهمداخلیذینفع

واثراینروابطبر
دبرعملکردپروژهباتأکی

اعتماد



Transaction)هزینهاقتصادتئوری cost economics)یاTCEمیانروابطبر

تاردهکورودپروژهمدیریتحوزهدردلیلاینبهوداشتهتمرکزفروشندهوخریدار

.کندتشریحراتأمینکنندهومقاطعهکارانپیمانکاران،انتخابفرایند

اینر،دیگسازمانیبهخدماتوکاالانتقالبامرتبطهزینههایداشتننظردربا

ازیکمینهسبرایسازمانهاتوسطفعالیتهااینبرونسپاریتوجیهگرتئوری

.هزینههاست

تئوری اقتصاد هزینه تراکنش ها. 2



اتاحتیاجباراپروژههانیازمندیهایتامیکندکمکهمچنینتئوریاین

.کردهمراستاویژه،حکمرانینظامیکدرپیمانکاران

تهدسآنباقراردادهاهدایتبرایراراهنماخطوطتئوری،اینخالصه،طوربه

آنهابامالیتراکنشنوعیامانبودهسازماندروندرکهذینفعاناز

.میکندفراهمراداردوجود(پیمانکارانوتأمینکنندگانعنوانبه)

تئوری اقتصاد هزینه تراکنش ها. 2



جزئیات تئوری اقتصاد هزینه تراکنش ها

Theory
General Focus 

in the Theory

Main application of 

theory in project 

management

Theory’s position 

towards stakeholders

اقتصاد
هزینه

تراکنشها

طراحیخطوط
راهنمادربارهحداقل
سازیهزینههای
سازمانیدرخالل
برونسپاریکاالو

خدمات

تصمیمگیریدرباره
انتخابپیمانکارانو

تأمینکنندگان

تعریفنقشو
مسئولیتهایپروژهو
زبرذینفعانخارجیباتمرک
جنبههایاقتصادی

(انپیمانکارانوتأمینکنندگ)



stewardship)نظارت/مباشرتتئوریدر theory)،پروژهمدیرانبه

نانآنهاییموقعیتدارندباورکهمیشودنگریستهکارپردازانیهمچون

.یافتخواهدارتقاءسازمانی،عملکردبهبودبراساس

کوتاهمدتمنافعبرمبنایپروژههامدیرانمباشرت،تئوریبراساسبنابراین

و(ایانکارفرم)پروژههامالکاندراعتماداینبلکهنمیشوند،ارزیابیمحدودو

.میدهدشکلراهاپروژهمدیرانرفتارکهاستسازمانیاهداف

تئوری مباشرت. 3



(روژهپمدیرانیعنی)مباشرانکهبتوانندهرگاهپروژهایسازمانهایلذا

بیشترارسهامدارانرضایتتوانستخواهندآنگاهکنند،قدرتمندوتقویترا

.کنندکسب

کتیشرحکمرانیبرپروژهمدیراناثرگذاریبرمباشرتتئوریتمرکز

(corporategovernance)است.

تئوری مباشرت. 3



Theory
General Focus in the 

Theory

Main application of 

theory in project 

management

Theory’s position 

towards 

stakeholders

نظریه
مباشرت

هبیانکنندهاینواقعیتک
رازاهدافسازمانیحتیبیشت
نمنافعشخصیبرایمدیرا
.انگیزهایجادمیکند

بهعالوهعملکردبلندمدت
سازمان،جایگاهآنهاراهم

.رفیعخواهدکرد

بکارگیریآنبرای
مدیرانپروژههاو

برنامهها،مدیرانیکه
نافعبهدنبالبیشترینم

.برایکارفرماهستند

دوتمرکزبرروابطمیان
یدبرذینفعداخلیباتأک

عملکردبلندمدت
سازمانی،اعتمادسازی
وخلقارزشمتقابل

جزئیات تئوری مباشرت



رجیخاوداخلیمنابعاولویتدهیوتخصیصدربارهتصمیمگیری
عمنابوابستگیتئوریبعدهاکهشدمفهومیاصلیپایهسازمان،

(resource dependence theory)گرفتنام.

بهلیکامطوربهسازمانیکتماموتامموفقیتتئوری،اینبراساس

.دداروابستگیخارجیوداخلیمنابعکنترلدرسازمانتوانایی

یتوانندمسازمانهاچگونهکهمعناستاینتشریحدنبالبهتئوریاین

اهدافوآمدهفائقمنابعمناسبتخصیصطریقازخوددیرپایچالشبر

.کنندمحققراخودبلندمدتومدتکوتاه

تئوری وابستگی منابع. 4



اهمیتدربرگیرندهپروژهمدیریتحوزهدرتئوریاینبالقوهکاربرد

یگردوپرتفولیوگوناگون،پروژههایدرمنابعتخصیصدرتصمیمگیری

.طرحهاست

درعشانمنافکهاستذینفعانیازدستهآنبامرتبطاساساًتئوریاینلذا

.(دگانتامینکننوپیمانکارانیعنی)شودرعایتبایدخریدتصمیمخالل

تئوری وابستگی منابع. 4



جزئیات تئوری وابستگی منابع

Theory
General Focus in 

the Theory

Main application of 

theory in project 

management

Theory’s position 

towards 

stakeholders

نظریه
وابستگی
منابع

هچگونهتبیینکنندهاینک
منابعسازمانیباید
افتخصیصیابدتااهد
.شرکتیمحققشوند

فراهمکنندهابزاربرای
تصمیمگیریبهمنظور
صاولویتبخشیبهتخصی
لفمنابعبرایپروژههایمخت

بهعنوانابزاریبرای
عملیاتیکردن

ترجیحاتذینفعان
سازمان



بهپروژهسازمانکهاستمعتقدذینفعانتئوریسهامداران،تئوریبرخالف

عانذینفازوسیعیدامنهقبالدربایدبرآنها،عالوهوسهامدارانمقابلدرجز
مراستاییهبزرگگروهاینبابایدنیزسازمانساختاروباشدپاسخگوومسئول

.باشدداشته

بهکهگرفتهریشهسازمانیذینفعانتئوریکردنفرمولهازتئوریاین

.میشودقائلراحقیسازمان،ذینفعانهمهبرایاخالقیلحاظ

گاننمایندبرایفضاییبایدپروژهحکمرانیساختارتئوری،ایننظراز
ونمودهمدیریتتصمیمگیری،درمشارکتبرایراآنهاودیدهتدارکذینفعان

.دهدقرارمدنظرراآنهانظراتودغدغهها

تئوری ذینفعان. 5



جزئیات تئوری ذینفعان

Theory
General Focus in 

the Theory

Main application of 

theory in project 

management

Theory’s position 

towards 

stakeholders

تئوری
ذینفعان

شفافسازیاین
موضوعکهبهجز

سهامداران،چهکسانی
تأثیرگذارویاتحت
کهتأثیرسازمانهستند
.بایدمدنظرباشند

یتبییناینکهچهکسان
دذینفعمحسوبشدهوبای
مدنظرمدیریتذینفعان

.پروژهباشند

روشنکنندهمالحظات
ذینفعانخارجیواهیمت
موقعیتآناندروضعیت

سازمان



وکمطوربهکهبودهحکمرانیمرسومورایجنظریههایتئوریها،این

.رفتهاندکاربهپروژهمدیریتمبحثدربیش

بقیهازبیشمباشرتوTCEتئوریهایوکارگزاریتئوریآنها،میاندر

.شدهانداستفادهپروژهحکمرانیمحققینتوسط

أثیرتحتتپروژه،حکمرانیادبیاتچگونهکهمیدهدنشاننگرشاین

وانتأمینکنندگوپروژهمالکان،پروژهمدیرانمیانروابطموضوع

.استگرفتهقرارپیمانکاران

مقایسه تئوری های حکمرانی  پروژه



:اددقرارگروهدودرراآنهامیتوان،ذینفعانبهتئوریهاایننگرشبرحسب

یانمتراکنشهامدیریتدنبالبهکهحکمرانیتئوریهای:اولدسته

ابستگیوتئوریمباشرت،تئوریکارگزاری،تئوری).هستندداخلیذینفعان

(منابع

وداخلیذینفعانمیانروابطمدیریتکهحکمرانیتئوریهای:دومدسته

(ذینفعانتئوریومنابعوابستگی،TCE).میکنندپیگیریراخارجی

دسته بندی تئوری های حکمرانی پروژه



اینیلپتانسکهمیدهدنشانپروژهحکمرانیادبیاتدررایجتئوریهایمرور

یبهرهبردارموردبایدکهآنچنانپروژهحکمرانیحوزهومبحثدرتئوریها

.استنگرفتهقرار

:یعنیخاصموضوعسهعالوه،به

ذینفعانتئوریانحصاریرویکرد

پروژهحکمرانیچندسطحیطبیعت

حکمرانیمکانیزمهایبرپروژهمبحثاثرو

تمدیریدرتئوریهااینکاربردمورددربیشتریتعمیقومداقهنیازمند

.استپروژهمختلفحوزههایوسازمانمختلفسطوحدرذینفعان

کاستی های تئوری های حکمرانی پروژه



نحوهکهاستمشیهاییخطورویههاقواعد،مجموعه:پروژهحکمرانی

.میکندتعیینراپروژههانظارتومدیریت

.نندمیکمشخصراپروژههاطولدرتصمیمگیرینحوهرویهها،وقواعداین

برایزنیراشاخصهایینظارت،فرایندازبخشیعنوانبهپروژه،حکمرانی

.میکندمعینپروژهموفقیتاندازهگیری

جمع بندی



اهمیتدارایکشورعمرانیطرحهایوپروژههاحکمرانیمسائلپیگیری

موردیدنباکهاستمطلوباقتصادیرشدنرخبهدستیابیدرزیادیبسیار

.شودواقعغفلت

هاینقصازکشور،سراسردرعمرانیتمامنیمهپروژههایتوجهقابلتعداد

.ددارحکایتپروژههاحکمرانینظامدرتنظیمگریومشیگذاریخطنهادی،

جمع بندی



ایپروژههاتمامزمانمیانگینبودجه،وبرنامهسازمانبررسیهایطبق

سالدرسال16به،1391و1390سالهایدرسال10ازکشوردرعمرانی

.استرسیده1400

دربایدسرفصلمهمیحکمرانیپروژههایعمرانیکشور
.گرددحوزهحکمرانیپروژهها

جمع بندی



خاتمه


