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 .1دسته گزارش دهي:

 عدم استفاده درست از مفهوم درصد پيشرفت فيزيکي توسط اغلب افراد زير مجموعه
 نياز به آگاهي دقيق از وضعيت کار
 نياز به آگاهي دقيق از شروع ،وضعيت (درصد پيشرفت) و پايان هر کاري
 خستگي از دنبال وضعيت کار بودن
 نياز به آگاهي از برنامه بروز شده رسمي و شفاف
 نياز به آگاهي دقيق و لحظه اي از مشکل بازدارنده
 عدم پاسخگويي مناسب در کار
 تاخير در گزارشات
 عدم ارائه گزارشات کارهاي جديد
 عدم اطالع رساني از مشکالت کار مورد نظر
 عدم اطالع رساني از بازدارنده هاي کار
 عدم اطالع رساني از ميزان منبعي که براي تکميل کار نياز است
 نياز به ديد کلي از ميزان پيشرفت کارها
 اعالم کيفي وضعيت پروژه
 نياز به آگاهي از وضعيت پروژه بصورت منظم و دورهاي
 نياز به آگاهي از تخمين معتبري از ميزان کار انجام شده
 .2دسته منابع انساني

 اعتماد به نفس در منابع انساني
 اشتياق و همدلي منابع انساني
 منابع انساني بيش از حد تعريف شده و برنامه ريزي شده (آب طالکاري)
 عدم بهره وري مناسب در بين منابع
 انگيزه منابع انساني
 توجه بيشتر به دستاوردهاي جزئي تا به هدف پروژه
 کم اهميت و کم اولويت دانستن پروژه توسط منابع انساني اغلب بدون اطالع رساني
 نااميدي در بين منابع انساني
 عدم بيان نقاط ضعف منابع انساني
 عدم مسئوليت پذيري
 ترک کار توسط منابع انساني
 انتظار دستور العمل
 عدم آگاهي از زمان شروع به کار منابعي در اختيار من
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 صرف کل زمان برآورد شده يک کار توسط منابع انساني
 احساس مالکيت شخصي نسبت به کار و وظيفه محول شده
 .3دسته رهبري

 عدم وجود اختيارات کافي براي ايجاد انگيزه
 نياز به رقابت براي به جذب منابع
 تعارض و تغييرات مداوم در اولويت بندي کارها
 مشکالت در ايجاد هدف مشترک
 تخصيص منابع در قالب ساختارهاي ماتريسي
 عدم شفاف بودن تصميم گيرنده
 مشخص نبودن اولويت پروژه
 عدم تعادل و توازن بين منابع مورد نياز
 اختالف بين منابع در خصوص وظايف محوله
 اجراي روشهاي جديد در تيمها
 مستندسازي تغييرات و کنترل آنها
 هماهنگي بين تيمهاي مختلف
 ايجاد هماهنگي و سازگاري در اجرا
 برنامهريزي ناکافي براي پروژه
 .4دسته ارتباطات

 ارتباطات درون تيمي
 شفاف نبودن مدلها و روشهاي ارتباطي
 تفاوت در روشهاي ارتباطي
 موانع زباني
 عدم پاسخ به ايميل ها
 نياز به مشارکت و تشريک مساعي
 يک مکان مشخص براي ايجاد ارتباطات در کار
 وضوح پيشرفت کار تيمي
 ارتباطات مجازي در تيم
 .5دسته تکميل کار

 ارائه دستاوردهاي در زمان تعيين شده
 روابط مبهم بين کارها و فعاليتها
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 تعهدات زماني جلسات
 تفويض وظايف مناسب
 ريسکهايي که به اتمام کار تاثير مي گذارند
 کارهايي که در زمان مقرر به اتمام نرسيده است
 اتفاقات پيش بيني نشده که موجب تاخير مي شوند
 وظايف و کارهاي فوري
 .6دسته نيازمنديها و الزامات

 انتظارات و نيازمنديهاي شفاف کارها
 انتظارات واقعي در مقابل دستاوردها


هدف و عمق فهم از کارها

 شناخت اهداف کارها
 .7دسته برنامه ريزي

 سواالت لحظه آخري
 مديريت روابط بين فعاليتها
 تعريف دقيق و جزئي کارها و وظايف
 برآورد و تخمين کارها
 اولويت بندي کارها
 کارهاي تکميل شده در مقابل تعهدات
 شناخت و فهم روابط بين فعاليتها
 .8دسته مديريت

 کنترل فشارهاي ناشي از اجراي همزمان چند پروژه
 کنترل زمان در تيم هاي مجازي
 مديريت کالن منابع انساني
 يک منبع مشخص و خاص درگير در چند پروژه
 منابع تخصيص يافته فراتر از نياز
 اولويت کارها مرتبط با ساير وظايف
 .9دسته کيفيت

 ابهام در معيارهاي کيفي و موفقيت پروژه
 کيفيت دستاوردهاي پروژه
 تحقق استانداردهاي کيفي گروهي محصوالت
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 فشارهاي کيفيت به زمانبندي پروژه
 محدوديت کيفيت کارها بدليل زمانبندي
 نياز به آزمونهاي برنامهريزي شده
 .11دسته شرح کار پروژه

 محدوديت شرح کار در قالب بودجه مصوب
 هماهنگي بين شرح کار
 خيزش شرح کار
 مسئوليت کارها در شرح کار
 .11دسته مهارتها

 توانايي انجام کار
 نياز منابع انساني به يادگيري و نياز به زمان بيشتر
 .12دسته بودجه مصوب پروژه

 محدوديت بودجه مصوب

شرايط مديران و تيمها :
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ابزارهاي مورد تمايل براي مديريت چالش ها :
-

 .1گزارش وضعيت پروژه را بصورت لحظه اي و با دقت به آنها گزارش دهد ( حدود 24درصد)
 .2جريان کاري وظايف و تقدم و تاخير کارها و آزادسازي منابع را مشخص کند (حدود  14درصد)
 .3تخصيص منابع انساني را براساس مهارتها و در دسترس بودن انجام دهد (حدود  16درصد)
 .4برآورد و تخمين مناسبي و قابل اعتمادي از ميزان کار تا اتمام را ارائه دهد (حدود  26درصد)

7

