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 مقدمه

تر اجرا کنند؟  تر و ارزان درصد سریع   50تا    30هاي زیرساختی خود را  پروژه وکارها بتوانند  آیا ممکن است کسب

 پذیر است. ممکن است در نگاه اول چنین کاري دور از ذهن به نظر آید، اما امکان 

  ادامه در  خصوص صنایع سنگین است.  ها در صنایع مختلف به پروژه   پیشبرد  مدل جدیدي براي 1هانسل پنجم پروژه 

پروژه را متحول   پیشبرد تواندی که م یاساس ییرو شش تغ گیردمی قرار  یکامالً متفاوت مورد بررس  یکردرو یک

 شود.داده می ، شرح سازد

مثال    براياند.  پروژه را کاهش داده و زمان    ینهها، هزپروژه   يدر نحوه اجرا  ییربا تغ  یشروپ  یعدر دو دهه گذشته، صنا

اند.  کرده  یعرا تسر یدجد محصولتوسعه  ٪30از  یشاست. خودروسازان ب  یافتهکاهش  ٪75 ییپرواز فضا  ینههز

را به نصف  انجام کار زمان  یشروکنندگان پید تولهاي تولیدي نیز مشهود است و همچنین این تغییر در شرکت 

 اند. را دو برابر کرده هایشانکارخانه  یدو تول يورو بهره  اندکاهش داده 

تواند  ی م  زیرساختی نیزبزرگ    يهادر پروژه   کار گرفته شده،ها و صنایع ذکر شده به ی که در پروژه اصول اساس   این 

  ي درصد   50  تا  30کاهش  تواند از دو برابر شدن بازدهی پروژه تا  این تغییرات می   .وجود آوردرا به   یمشابه  ییراتتغ

یا   يوربهره  هاي جزئی در به بهبود  یابیدست يبخش برا  ینوجود ا ینبا ا را شامل شود. پروژه یو زمان واقع  ینههز

هاي  ارشد پروژه  یراناز مد ینظرسنج  یر، یکاخ هايبا مشکل مواجه است. در سالها موقع پروژه به  حتی اتمام

درصد   45تا  30 ها به طور متوسط،که پروژه  ه استنشان داد کنزيبزرگ زیرساختی توسط گروه مشاوران مک 

 کنند.ی ماند و به همین میزان زمان بیشتري را نیز صرف استفاده کرده خود تعیین شده از بودجه  یشترب

هاي گسترده کارکنان و  ها، اخراج کرده است. محدودیت بحران ویروس کرونا نیاز تغییر را بیش از پیش تشدید

هاي بزرگ شده است. دورنماي مبهم  هاي طوالنی در اجراي پروژه هاي تأمین باعث ایجاد تأخیر مشکالت زنجیره 

  ینده آ  يهانظر در برنامه  ید ها را مجبور به تجد، شرکتاز شرایط موجود و امید نداشتن به بهبودي زودهنگام

 
۱ . Projects 5.0 
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 کند.ی م هاپروژه 

بنا   یانقالب چهارم صنعت يهایشرفت پ یهبر پا هانسل پنجم پروژه ، یدو جد یمی قد ي هاچالش  ین ا  مواجهه با ي برا

  ي هابه روش  را یااش ینترنتهوشمند و ا يهاي ، فناور ینماش یادگیري، یوناتوماس . انقالب صنعتی چهارمی کهشد

، از جمله  ییراتاز تغ يا ها در مجموعه گسترده یکتکن ینا. گنجاندن است ی وارد کردهو صنعت یدي متداول تول

 یل از پتانس  کهدهد  ی ماین را    ید، نونگري بیشترآینده و    یشترب  یريپذو انعطاف   یتر، چابکي مشارکت قو  يهاشبکه

 شود.  استفادهارائه ارزش  جهت  زیرساختی  يهاکامل پروژه 

 آمادگی صنعت براي تغییر

  ی باق ییرربع قرن بدون تغ از یک  بیش پروژه است که به مدت پیشبردمدل  یک این بخش،در  ترین مدل متداول

  یستمی فقدان تفکر س توان به . از جمله آنها می روسته روب هاي زیادي ي با مشکالت و ناکارآمد  حال  این با مانده

و  ذینفعان، ینب ضعیفارتباط  ،مدتبلند یج مدت نسبت به نتاکوتاه ها درینه هز باالتر مدیریت یتاولو  یکپارچه،

. اشاره کرد کنندی م تقال یرمتغ يانطباق با تقاضاها یا  ییشناسا يکه برا  پویاو غیر صلب یزيربرنامه  يهایستمس

مدیران  گفتگو با  ها هستند و از درگیر آن  هامروز  زیرساختی يهاعمده از دست دادن ارزش که پروژه  دالیل

 .طور خالصه شرح داده شده استبه  1استخراج شده، در شکل  بخش این  صانو متخص یصنعت هاي بزرگ پروژه 

، از  یدجد  ایندهايها و فري فناوراي از تعداد زیاد و فزاینده  تجربهدر حال  زیرساختی هاي بزرگمدیران پروژه 

ي جدید در  ابزارها  ین هستند. ا  یمصنوعمجهز به هوش   یزي ربرنامه   يهایتم گرفته تا الگور  2فناوري همانند دیجیتال 

معادن با استفاده از ابزار   از شرکت استخراج  براي مثال یک  اند.نیز منجر شده  یواقع  یج به نتا بسیاري از موارد

  شش ماه از برنامه ساخت موفق شد  ،  3ساخت ناب روش    کارگیريبه   باو    یدر زمان واقع   یجیتالد  دیابیو ر  یگیريپ

 . بکاهدخود   یهماهه اول 18

 
۲ Digital Twin Technology 

  یزانم  ینآورد تا از کمتری امکان را فراهم م  یناست که ا  ید ساخت و تول  یریتدر مد  يایوه ، ش)Lean Construction(  ناب  ساخت.  3
حال محصوالت  ینو درع  یردمحصوالت صورت گ  یدممکن جهت تول  يبرداربهره   یشترینزمان و فضا، ب  یزات،تجه  ی،انسان  یروين  ینه،هز
 .داشته باشد  يشتر م  یازهايرا با ن  یحداکثر هماهنگ  یديتول
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حالت، ابزارها و   یندارد. در بهتر یازن چندین عامل هدفمند ه به مداخل هاپروژه  در یوجود، تحول واقع  ین ا با

حالت، ضعف   ین در بدتر  اما کنند.را محقق  یاز ارزش کل  ی توانند تنها قسمت کوچکی متمرکز م يهاي فناور

 پروژه شود.  در نامطلوب یچیدگیو پ یسردرگم یجادتواند منجر به ای م ایندهاي جدیدو استقرار فر يفناور

 ها پروژه  پیشبرد يبرا  4کاغذ سفید   یکرد: روهانسل پنجم پروژه 

ي و  پروژه از ابتدا بازساز  یلمدل تحو الزم استاست:  یدهرسفرا بزرگ  يهاپروژه  پیشبرد در یاساس ییرتغ زمان

 . طرحی نو ایجاد شود

هاي زیرساختی و  کنزي بیش از یک سال با مدیران پروژه براي ساختاردهی به این مدل، گروهی از مشاوران مک 

 
دهیم. در واقع این  آل در نظر گرفته شده و حالت فعلی را مورد نظر قرار نمی) حالت ایده Clean Sheet(رویکرد کاغذ سفید   . در4

 کردیم؟رویکرد در پی پاسخ به این سؤال است که اگر تنها یک کاغذ سفید داشتیم، از اول مراحل را چگونه ترسیم می
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 براي آن پنج هدف قرار داده شد:   ،مدل در مرحله توسعه این. کارشناسانی از سرتاسر جهان همکاري داشتند

 درصد. 50تا  30هاي پروژه و همچنین زمان انجام آن، به میزان کاهش هزینه  -1

 بینی.پیشهاي مطمئن و قابلحصول نتیجه -2

 فراهم کردن یک پلتفرم براي نوآوري و توسعه مستمر. -3

 بیشینه کردن ارزش کلی پروژه براي تمامی ذینفعان و همچنین کاربران نهایی. -4

 به سمت پایداري.  سوق دادن پروژه  -5

باشد که بتواند با استفاده از   یعمل  یحلراه  یدبا ین مدلرا پشت سر بگذارد. ا  یگرد  یشآزما یک یدبا مدل ینا

  يسازیاده، پکنندثابت شده ایجاد ارزش می که نه تنها در دسترس هستند، بلکه  ییهاي ور اها و فنعناصر، روش 

  ل تحو  يکه برا  یاساس  ییرشش تغ  تاامکان را داده است    ین ا  قبلیمختلف    يهادلعناصر م  ینترد. مطالعه موفقنشو

 :)2(شکل  شود ییاست، شناسا یازبزرگ مورد نهاي پروژه پیشبرد

ارائه عملکرد   همچنین و صورت پیوسته به به حداکثر رساندن ارزش  يکه برا  از اعضایی یستماکوس یک •

 د.نکنی م يپروژه همکار  ین، در چندییکاربر نها  ي برا ینهبه

. استفاده گسترده  شونده تکرار   يکارها   ي استاندارد برا  یندهاي فرا  گیريکار به ، با  يو نوآور   ي سازصنعتی •

در   يگذار یه . سرمادهدمی  را کاهش یطراح يتکرار  يهاینه هز  بندي،ماژول و  يسازاز استاندارد 

 کند.را فراهم می   موفق يهایده اي امکان تبلور سریع  نوآور

  يهایم. تیریتو مد یشرفت، نظارت بر پیافتهسازمان  ایندهايفر به اتکاي، یريپذانعطاف  ی وچابک •

کنند. ی م  يبا هم همکار ییراتو پاسخ به تغ مسائل عناصر پروژه، حل  یلتوسعه و تحو ي برا ،منظورهچند

 . شودبه راحتی انجام می  هاوژه پر به یازبا توجه به ن و منابع به سرعت یصتخصتغییر در 
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ها را در کسب، توسعه و حفظ که شرکت  افراد»  ینتأم  یرهزنج «   مدل جدیدي از  با  یدارپا  يهایتقابل  ایجاد •

  ین دارند، تضم یازباال در تمام مراحل پروژه ن يورکار مداوم با بهره  يکه برا يکار و استعداد یروين

 کند.یم

به   یستمکوسا ینفعانذ  یه، که توسط کليقو یجیتالید ي بر معمار  یو متک محورداده  یاتی مدل عمل یک •

را داشته باشد،   یشرفتپ لحظهدر مشاهده  یتقابل ید پروژه با-يفناور پلتفرماشتراك گذاشته شده است. 

 د. ساز یرپذامکان   ار و داده  ینشبر ب یمبتن  یريگیمکند و تصم یلمشترك و حل مسئله را تسه یطراح

چرخه عمر کامل،   یراتکه تأث ییهایزهو انگ یارها، با استفاده از معهاایجاد اطمینان از آینده پروژه  •

و   ي مدت تجاری طوالن یداري پا يبرا  ي نوآور ارتقاي حالعین در و  هاریسک و  یندهآ ي هافرصت

 یرند. گی را در نظر م  یطیمح یست ز
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 رویکرد جدید به تغییر 

در  یرندگانگیمارشد و تصم یراننفر از مد 300از  یشدر سراسر جهان از ب ینظرسنج  یک، 2020سپتامبر ماه  در

و   یدهندگان خدمات مهندس، ارائه یاصل یمانکاراناز جمله مالکان، پ هاي زیرساختیارزش پروژه  یرهزنج 

شش   ياجرا  کانام  شد نظر خود در مورد از آنها خواسته  در این نظرسنجی .شدانجام  یزاتتجه یدکنندگانتول

 .ارائه کنندپروژه را  پیشبرد بالقوه آنها بر یرو تأث  ت قبلییر ذکر شده در قسمتغ

  زمان انجام  ها و هم مدت ینه تواند هم هزی م ییراتتغ ین ا  یزآمیتموفق ي ند که اجرابود باور  ین دهندگان بر ا پاسخ 

 .)3کاهش دهد (شکل یشتر بحتی  یا  ٪30پروژه را 

 

 

 

شروع   آن  رهبران ی ازاندک تعداد است،  ییرصنعت آماده تغاین که یحالدهد در ینشان م  ینظرسنج  ین ا ینهمچن

پروژه   پیشبرد  در مدل  یتوجهقابل  ییرتغ  معتقدنددهندگان  از پاسخ   ٪75از    یشاند. بکرده   پروژه  پیشبرد  تغییر مدلبه  
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خود قرار   سازمان یترا در اولو ها این تغییراز آن  یمیاز ن یشب وسازمان آنهاست  یکاز برنامه استراتژ  یبخش

 . استنداشته  یريچشمگ یشرفتمورد پ ینکه سازمان آنها در ا  معتقدنددهندگان از پاسخ   ٪86 امااند. داده 

  ی هنگام یژهوبه  ؛است یزبرانگچالش  طبیعتاًده است شاستفاده  ي مدتی طوالنی که برا  اي پروژه  پیشبرد مدل ییرتغ

  انتقال به مدل   ینباشد. بنابراشده    يگذاریه سرما  روي آن  دالر  یلیونم  ینو چند  ینفع بودهذ  ینشامل چند  پروژهکه  

جسورانه    اهداف   یینتواند با تعی ها مشرکتآغاز این مسیر براي  فاز خواهد بود.    ینچند   داراي  هانسل پنجم پروژه 

طور خاص باعث  که به  مواردي ز جمله  ا (  بندي شدهیتاولو  راهکارهاي ابتکارينقشه راه با    یک  یجاد، ایندهآ  يبرا

 باشد. کار یدجد  يهاروش   یفو تعر )شوندی م نگرش در  یرچشمگ ییرتغ
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