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 تفاوت بین مدیریت پروژه و مدیریت کسب و کار 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

به عنوان یک فرد عالقمند به دریافت مدارک مدیریتی یا یک فرد فعال درحوزه مدیریت کسب و کار با 

اید اید. اما آیا تا به حاال از خاود پردا دهبارها برخورد کرده  کسب و کارمدیریت  و    مدیریت پروژهعناوین  

م به زبانی داده و یدر چ ست؟ در این مطلب قصد دار  کسب و کارو مدیریت  پروژه تفاوت مدیریت  که 

یاک  ب و کاارکسام کاه مادیریت کاردن اماور  هادهای غ ر ضاروری بارای ااما اار  به دور از پ چ دگی

 ارکت چه تفاوتی با اجرای یک پروژه و مدیریت آن دارد.

 ه م.دابتدا تعریفی کوتاه از هر دو نوع مدیریت ارائه می
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 مدیریت پروژه 

یک  ها برای رد دن به اهداف مشاص  ادات.  مسئول ت و اجرای پروژهفرآیند پذیرفتن    مدیریت پروژه

مجم نککو  ا  ف فلیتهایککیی  اککو  ککی اکک  امن  ککیب  ب تبککر ت   ککی   ککا یب   ف  مککریپ وککپ    فکک ب  ککو ن کک    

باا  باکر  بجکی  م   ا اپل آبیکی  مییتتییا مخالف    ی بت بظ  ب  ان محر بیایی   م ی ع بت ب ا س  

 ردد و باید منتظر پروژه بعدی بااد.به پایان میمدیر پروژه پایان یافتن پروژه کار 

 

 کسب و کار  تیر یمد

تمرکا   یک کسب و کار و تجاارت تیریعمدتًا بر مد  کسب و کار،  تیری، مددادت که از نامش پ  همانطور

 بار، داازمان ی تجاار یتهاا فعال ه ابار کل یداازمان ایا ی ف تجااراهاداانجاا    یبارا  کساب و کاار. مدیر  دارد

کساب و ، ادتصدا  و ارزیابی کارکنان و موارد دیگر نظارت دارد. در واقا  مادیر کارگران  ریدا  یتها فعال

خاود  یبه اهداف ماال یاب ددت ر در مسزیر نظر او بصش   ایارکت    کیکند که  یحاصل م  نان اطم  کار

  قرار دارد.
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 ایم.را ذکر کرده کسب و کارتفاوت مدیریت پروژه و مدیریت  در جدول زیر از زوایای مصتلف

 

 اسب   ایتت ی ت مریپیت وپ      مریپیت 
 اسب   ایت مریپیت  وپ     تمریپی

 کسب و کار تمرکز بر روی فرآیندهای مصتلف  تمرکز بر روی یک پروژه واحد 
برنامه و مدیریت آن جهت رد دن به جاد یهدف ا

 ادت.  اهداف مشص 
هدف مدیریت دازمان برای رد دن اهداف 

 ادت.  دازمانی 

 مدیریت بودجه و مناب   )مالی، انسانی و غ ره( 
مدیریت همه موارد دازمانی )حتی تجه  ات  

 دازمان( 

اود و با ی م  اروعمدیریت با آغاز پروژ  این نوع 
ردد. مدیر پروژه بعد  پایان می رد دن به اهداف به 

 از پایان هر پروژه باید منتظر پروژه بعدی بااد. 

توان تاریخ اتمامی فرآیندی مستمر ادت که نمی 
یف  هر چند ممکن ادت وظا  برای آن در نظر گرفت.

در طول خدمتش با کمی تغ  رات    کسب و کارمدیر 
 مواجه اود. 

 تمرکز بر روی تودعه دراز مدت ادت.  فعال تهادت. تمرکز بر روی اثربصشی 
 روندی تکراری دارد.  روندی منحصر به فرد و غ ر تکراری دارد. 
 . فرآیندی داده دارد اما اهداف چندان روان ن ست فرآیندی پ چ ده با اهدافی روان و داده 

از آنجایی که فرآیند موقتی ادت، نقش مدیر و 
 . موقتی خواهد بوداعضای ت م او ن   

از آنجایی که فرآیند دائمی ادت، نقش مدیر و 
 . اعضای ت م او ن   دائمی خواهد بود

 بنابراینپروژه محور ادت  مدیریت به این اکل
 پروژه تمرک  دارد. یفقط بر رو

 . وابسته به محصول و فرآیندهادت

مدیریت یک پروژه به ادت وابسته به مدیریت  
 مناب  انسانی ادت. 

مناب    کمتری بهوابستگی  کسب و کاریریت مد
 . داردانسانی 
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 محور به شرکت پروژه سازمانتبدیل یک 

ها به دالیل مصتلف از جمله تغ  ر در ارایط کسب و کار و صنعت خاود، اقادا  گاهی بعضی از ارکت

اگار ااما ن ا  قصاد چنا ن   آورناد.محاور در میبه تغ  ار کااربری داده و فعال ات خاود را باه ااکل پروژه

 .کندتواند به اما در این تصم م بزرگ کمک کن م که میاقدامی دارید نکاتی را عنوان می

 

 نکاتی برای تغییر 

از طارف ندارند. الز  ادت  کسب و کاراداره  یآنچه برامورد  چندانی در    یاطالعات  پروژه  رانیمدبس اری از  

 ی. بارادارناد هفرآیند انجا  اده تودط یک مدیر پروژاز    یکم  اناختمعمواًل    کسب و کار  رانی، مدگرید

محاور رد دن به نتایج موفق ت آم   در هنگا  تغ  ر محوریت فعال تهاای یاک اارکت باه حالات پروژه

بازرگانی کسب نماید و هم نطاور یاک   ریمداطالعاتی در مورد فعال تهای یک    دیپروژه با  رانیمدبودن،  

  و مدیر پروژه چه وظایفی دارد. ست چ پروژه تیریمدبداند که ن ز باید  کسب و کارمدیر 

های پاروژه محاور اختصاا  داازمان  مادیریتاصطالحی ادات کاه باه    (OPM)پروژه دازمانی    مدیریت

از آنچاه و ادات  ی ر چشامگ ار بسا یالگاو ر  اتغ ،بار پاروژه  یدازمان مبتنا  کیبه    ر  تغ  اود.داده می

، اما یات ح ار بس ییاجرا یمال یحام کیوجود داوارتر ادت. در این مس ر  کنندیم ین بش پ  ی ار بس

 .دتا یکافنا

 

 دارد یبستگ  ییاجرا یمال  تیبه حما مدیر   تیموفق 

دارد.  یبساتگ ییاجرامالی  یحام کیکاماًل به وجود  یدازمان پروژه تیریمد ت موفق  در  یات لفه حوم

اماا کام بحاش ااده ادات.  ار بسا ت ااهم ن یا ل  در مورد دلها  یو دصنرانعلمی    مقاالتدر  متادفانه  
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نبود حاامی ماالی و محادودیت در صارف هزیناه مادیر پاروژه را بارای باه ادت که  ن یادت ا یهیآنچه بد

 ادت.کند و این خطری جدی برای اکست یک پروژه عمل نشاندن ابتکاراتش محدود می

 

 
 

 جه ی نت

هر دو نوع مدیریت  اااره اد و دیدیم که کسب و کارتفاوت مدیریت پروژه و مدیریت   در این مقاله به

اما ن از بعضای از کساب و  ،فرآیندهای متمای ندو دو مقوله متفاوت با اهداف ذکر اده در این مطلب  

مادیریت ای تحات عناوان معقولاهل تها به اکل پروژه محور باعش اده ادت که با اکارها به انجا  فع

 دازمانی مواجه باا م.  پروژه

موفق ات در  تواند هم تهدید و هم فرصت برای داازمان باااد.همانطور که اااره اد این مقوله می

هاا ای ایان ناوع کساب و کاربستگی دارد که اما بتوان د خود را منطبق با اصول حرفاه  این تغ  ر بزرگ
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از اصاول باااد. ایان مادیر پاروژه بایاد  ای را در کناار خاود داااتهر پاروژه حرفاهکن د و در کنار آن یک مدی

  ن   مطل  بااد. کسب و کارمدیریت 
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https://hiring.monster.com/employer-resources/job-description-

templates/business-manager-job-description/ 

https://www.pmi.org/learning/library/organizational-pm-vs-business-management-

7542 

https://www.vapulus.com/en/business-management-and-project-management/ 

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-project-managment-and-

business-management/ 
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