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 نمودار است؟ خورده گوشتان به RACI نمودار ای تیمسئول-نقش نمودار اسم حال به تا

RACI ای Matrix Assignment Responsibility شودیم شناخته یمتعدد یهانام با که، 
 یهاتیمسئول و هانقش یمستندساز و فیتعر  یبرا لهیوس نیموثرتر  و نیتر ساده
 مقاله نیا در .دیباش همراه RACI نمودار یمعرف و ترفراگس با .است پروژه کی در افراد

 دیخواه آشنا آن یاجرا نحوه و نمودار نیا یکارکردها ت،یمسئول-نقش نمودار فیتعر  با
 .شد

 ت،یمسئول-نقش نمودار ،یخط تیمسئول نمودار جمله از ییهانام با که RACI نمودار
 میتصم حقوق سیماتر  و تیمسئول صیتخص سیماتر  ت،یمسئول یواگذار سیماتر 

 چه است، مسئول یکس چه که دیبدان کندیم کمک شما به شود،یم شناخته یریگ
 اقدامات تمام از دیبا یسک چه و کرد مشورت دیبا یکس چه با است، پاسخگو یکس
 شیافزا یتوجه قابل زانیم به را پروژه تیموفق شانس بیترت نیا به و باشد آگاه

 .دهدیم

 وجود )Factor Success Critical( تیموفق مهم عامل کی ندها،یفرآ ای هاپروژه تیر یمد در
 نفعانیذ و کنندگانمشارکت یهاتیمسئول و هانقش مورد در تیشفاف آن و دارد
 قیدق چقدر پروژه هر یبرا شده یطراح نقشه نکهیا از نظرصرف .است پروژه در یاصل

 کنندگان،مشارکت یهاتیمسئول و هانقش نکردن فیتعر  ای نبودن واضح باشد، کامل و
 .داشت خواهد همراه به را یاعمده مشکالت

 نمودار، نیا .دیآیم کار به تیمسئول یواگذار سیماتر  ای RACI نمودار که نجاستیا
 و هانقش یسازمستند و فیتعر  یبرا که است یکردیرو نیموثرتر  و نیتر ساده

 اتیح چرخه در یخط تیمسئول نمودار ادغام .دارد وجود ندیفرآ و پروژه یهاتیمسئول
 پروژه یبازده که شودیم یقو ییافزاهم کی جادیا باعث سازمان کی در (PLC) پروژه

 .دهدیم شیافزا را
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 ؟ستیچ RACIنمودار  -1
 نمودار ست؟یچ RACI است که نمودار نیا میبه آن پاسخ ده دیکه با یسوال نیاما اول

RACI  میتصم ایمهم  دادیرو فه،یاست که هر وظ تیمسئول صیتخص سیماتر  کی 
که هر نقش مسئول  کندیو مشخص م کندیم میمربوط به اتمام پروژه را ترس یدیکل

باشند و در صورت لزوم، با چه  خگوپاس دیاز پرسنل با کیکدام اقدام است، کدام 
 RACI اصطالح .پروژه مطلع شوند تیاز وضع دیبا یچه کسان ایمشورت شود  دیبا یکسان

 .کنند فایا ندیفرآ ایدر هر پروژه  توانندیکنندگان ماست که شرکت یمخفف چهار نقش

ها و از نقش یدرک مشترک چیاست که ه نیناموفق ا یهااشتراک تمام پروژه نقطه
 یبرا ینیاسناد مع نیکنندگان در آنها وجود ندارد و همچنشرکت یهاتیمسئول

دوباره  یبرا RACIاجماع با استفاده از مدل  کی جادیا .ستیآنها در دسترس ن صیتشخ
را قادر  نفعانیموثر است و ذ اریبس اند،ودهکه ناموفق ب ییهابه حرکت درآوردن پروژه

 .دارند، حل کنند تیبه قطع ازیرا که ن یمشکالت ریسا یتا به آسان کندیم
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 RACI سیماتر  یهاتیها و مسئولنقش -2
 کیدر  نفعانیاز ذ کیکه هر  ییهادر نقش تیباعث شفاف ت،یمسئول-نمودار نقش

 نیا ،یریگ میحقوق تصم سیماتر  یبه عبارت .شودیم کنند،یم فایا ندیفرآ ایپروژه 
است، به  یضرور تیموفق یکه انجام آن برا یکه هر کار دهدیرا به شما م نانیاطم

 .نفر سپرده شده است کی

 ایدر پروژه  نفعانیاز ذ کیچهار نقش وجود دارد که هر  یخط تینمودار مسئول در
 :ها عبارتند ازنقش نیا .رندیآنها بر عهده بگ توانندیم ندیفرآ

را انجام  فهیوظ کی دیاست که با ینفعانیذ اینقش مخصوص افراد  نیمسئول: ا –
به طور مشترک مسئول  توانندینفر م نیچند .هستند یریگمیتصم کیمسئول  ایدهند 
 .باشند

 
 نیا .کار هستند” مالک“است که  ینفعانیذ اینقش مربوط به شخص  نیپاسخگو: ا -

 نانیاطم دیآنها با .کنند دییتا ایانجام شد، آن امضا  فهیوظ کیکه  یهنگام دیافراد با
آن هستند، به  یکه پاسخگو یتیمربوط به فعال یهاتیمسئول یحاصل کنند که تمام

است که  نیمستلزم ا ندیفرآ ایپروژه  کیدر  تیموفق .افراد مربوطه واگذار شده است
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 یشانه خال یبرا ییجا“که  یمعن نیپاسخگو باشد، به انفر  کیفقط  فه،یهر وظ یبرا
 .”نماند یکردن باق

 
قبل از  ایقبل از انجام کار و  دیاست که با ینفعانیذ ایافراد  ینقش برا نیمشاور: ا –
و مشارکت ” کارها بوده انیدر جر “افراد  نیا .دهند ارائهآن، نظر خود را  یینها دییتا

 .دارند یفعال
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آنها  .پروژه آگاه باشند تیاز وضع دیهستند که با ینفعانیذ ایافراد  نهایمطلع: ا –
با  یمشورت قطع یبرا یهستند، اما ضرورت ماتیو تصم هاشرفتیاز پ یآگاه ازمندین

 .کنندیمشارکت نم هایریگمیتصم ای فیدر انجام وظا مایآنها وجود ندارد و مستق
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 RACIنمودار  ینحوه اجرا -3
 :است ریمرحله ز  6ساده است و شامل  اریبس RACI نمودار کیساخت  ندیفرآ

 لیتکم یکه برا یبیمربوط به انجام پروژه را مشخص کرده و آنها را به ترت فیوظا هیکل -1
امر  نی، اIT یهاپروژه یبرا .دیانجام شوند، در سمت چپ نمودار فهرست کن دیپروژه با
 .شودیپروژه انجام م لیو تحو لیبا استفاده از مراحل تکم یبه سادگ

نمودار  یپروژه را مشخص کرده و آنها را در قسمت باال نفعانیمربوط به ذ یهانقش -2
 .دیفهرست کن

دارد،  تیمسئول یکه چه کس دیبا کامل کردن جدول مشخص کن دیمرحله با نیدر ا -3
ه مشورت کرد و به چ دیبا یانجام هر کار با چه کسان یپاسخگو است و برا یچه کس

 .شود یاطالع رسان دیبا یکسان

 .مسئول داشته باشد کیحداقل  فهیکه هر وظ دیحاصل کن نانیاطم -4

هر  نیبنابرا .شده باشد فیپاسخگو تعر  کیاز  شیب دینبا فیاز وظا کدامچیه یبرا -5
است، با کاهش  فهیوظ کی یپاسخگو برا کیاز  شیاز وجود ب یرا که ناش ینوع تعارض

 .دیتعداد آنها حل کن

 دیبه اشتراک بگذار  نفعانیذ ریرا با سا یخط تیپروژه، نمودار مسئول یدر همان ابتدا -6
 .حل شود دیابهام با ایهر گونه تعارض  .دیو در مورد آن بحث و توافق کن

 به صورت ساده شده، آورده شده است: RACIنمودار  کیاز  یریتصو نجایا در
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 RACI نمودار یترفندها نیبهتر  -4
شما  .ستین یکاف ییبه تنها RACI (Responsibility Assignment Matrix) نمودار کیساختن 

 گر،ید یاز سو .موفق منطبق است یاستراتژ کینمودار بر  نیکه ا دیمطمئن شو دیبا
 .نمودار برطرف شود نیتعارضات و ابهامات موجود در ا دیبا

است که موارد  نیمستلزم ا تیمسئول یواگذار سیماتر  کیتعارضات و ابهامات در  حل
 :دیمختلف نمودار جستجو کن یهارا در سطرها و ستون ریز 

 :نفعانیاز ذ کیسواالت مربوط به هر  -1-4

است که انجام  یحالت نینفر محول شده است؟ ا کیبه  ”تیمسئول“ یادیتعداد ز  ایآ -
 .واگذار شده است نفعانیاز ذ یکیپروژه به  کی فیاز وظا یادیبخش ز 

تالش شود تا با استفاده  دیبا یعنیاند؟ مانده یجدول خال یهااز سلول یبعض ایآ -
 دیبا نفعانیذ ایاما آ .کرد لیمختلف را تکم یهاکنندگان، نقشاز مشارکت یحداکثر

 نفعانیاز ذ کیبهتر است که هر  عتایمشارکت داشته باشند؟ طب هاتیدر همه فعال
 .دارد، مشارکت کنند یشتریب یسازگارکه با تخصص آنها  ییهادر نقش

از  کیهر  ایآ یموافقت دارند؟ به عبارت فیوظا یبندمیبا تقس نفعانیاز ذ کیهر  ایآ -
آنها مشخص شده است، موافق هستند؟  یبرا RACIکه در نمودار  یبا نقش نفعانیذ

 .در مستندات پروژه گنجانده شود دیحاصل شد، با یتوافق نیچن یوقت
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 از مراحل پروژه: کیسواالت مربوط به هر  -2-4

کار  تیر یمسئول مد یچه کس دهد؟یرا انجام م فیمرحله وظا نیدر ا یچه کس -
 است؟

باعث اختالف و  ن،یتعدد مسئول نیا ایافراد مسئول وجود دارند؟ آ یادیتعداد ز  ایآ -
 خواهد شد؟ یسردرگم

 فینفر در نقش پاسخگو تعر  کی دیهر مرحله از پروژه با یپاسخگو است؟ برا یچه کس -
 یمعن نیپاسخگو باشد، به ا افتدیکه م یدر قبال اتفاقات دیبا نفعانیاز ذ یکی .شود
 ”.کند ینتواند از آن شانه خال“که 

اختالف  یینها یریگمیدرباره حق تصم ایشده است؟ آ فیپاسخگو تعر  کیاز  شیب ایآ -
 ییمسئول نها شود،یکه نقش پاسخگو به آنها داده م ینفعانینظر وجود دارد؟ ذ

 یوجود پاسخگوها .در مورد نحوه انجام کار و حل تعارضات هستند یریگمیتصم
 .خواهد شد هایریگمیتصم ندیمتعدد، موجب آهسته شدن فرآ

واقعا الزم است که همه  ایاند؟ آداده شده صیها به افراد الزم تخصسلول یتمام ایآ -
 دارد؟ یمنطق هیآنها توج یمشارکت همه ایدر پروژه مشارکت داشته باشند؟ آ نفعانیذ

الزم است که به طور منظم از همه  ایشده است؟ آ فیمشاور تعر  یادیتعداد ز  ایآ -
که  یصرفا آنها را مطلع کرد و در صورت توانیم نکهیا ایمشورت گرفته شود؟  نفعانیذ

 یادیرا مطرح کنند؟ وجود تعداد ز  یریگمشورت یکردند تقاضا ازیهر کدام احساس ن
 .کندیمشاور، قطعا روند پروژه را کند م

 نیاز ا نانیاوقات اطم یاند؟ گاهآورده شده RACIدر نمودار  یواقع نفعانیهمه ذ ایآ -
 میت ای تهیکم کیمشکل توسط  نیکار، حل ا نیبهتر  .باشد زیبرانگچالش تواندیامر م

  .خواهد بود یتیر یمد

 ؟ستیچ RACIنمودار  یایمزا -5
است،  Informed و Responsible, Accountable, Consulted که مخفف عبارت RACI نمودار

 نجایدر ا .دارد یادیز  یایکسب و کار شما مزا تیکمک به موفق یاست که برا ییالگو
نمودار  نیا .آورده شده است شود،یآن م یکه باعث اثربخش RACI نمودار یایمزا یبرخ
خود پاسخگو  ماتیتصم یدر قبال تمام یریهر مد کهاست  نیا یبرا آلدهیا یروش

https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/
https://www.faragostar.net/


 

 

www.Faragostar.net 9 

را تحت کنترل دارد، استفاده از  زیسازمان احساس کنند همه چ کیاگر  یحت .باشد
 .کندیآنها کمک م یبه حفظ برتر RACI نمودار

 یتیر یپارامتر مد کیبر آن، صرفا  یپروژه مبتن تیر یمد یافزارهاو نرم RACI نمودار
چه  نکهیو فکر کردن به ا یبردارادداشتی یبه جا دهندیها اجازه مو به شرکت ستندین

 فیوظا صیتخص .تمرکز کند فیانجام وظا یخاص مناسب است، رو میهر ت یبرا یکس
باشد و به آنها کمک  دیمف اریشرکت بس یبرا تواندیم ییابرنامه اجر  یزیر به افراد و طرح

 .کنند ییصرفه جو نهیدر زمان و هز  یادیتا به مقدار ز  کندیم

 نکهینظارت بر ا یو هم برا فیوظا صیو تخص یزیر هم در برنامه تواندیم RACI نمودار
استفاده  .ردیندارد، مورد استفاده قرار بگ یعملکرد مناسب ها،میاز ت کیدر هر  یچه کس

 .است میت یاعضا انیو توافق در م یهمفکر جادیا یبرا آلدهیا یحلنمودار، راه نیاز ا
پروژه شما باشد، به کارکنان کمک  تیر یافزار مداز نرم یبخش ودارنم نیاگر ا نیهمچن

 ای یکاغذ یهاآن آگاه شده و مجبور نباشند تا قالب راتییاز تغ یتا به راحت کندیم
از  یشتریتعداد ب ب،یترت نیبه ا .را مکررا مرور کنند RACI مربوط به نمودار یبوردها

 .پروژه تمرکز کنند لیمتک یکارکنان شما خواهند توانست تا بر رو

 ؟میاستفاده کن RACI کسیاز ماتر  دیبا یچه زمان -6
 RACI کسیاز ماتر  دیبا یکه چه زمان دیایب شیشما پ یسوال برا نیحال ممکن است ا

 یبرا دیمف یابزار RACI اگرچه نمودار م؟یاز آن اجتناب کن یو چه زمان میاستفاده کن
 دیکه شما با ستیبدان معنا ن نیپروژه است، اما ا کیدر  ریافراد مختلف درگ تیر یمد
 نیزمان استفاده از ا کنندهنییعوامل تع .دیها استفاده کناز آن در همه پروژه شهیهم

 .پروژه و ساختار شرکت است اسینمودار، مق

 :دیاستفاده کن ریموارد ز  یبرا RACI سیماتر  از

 یکار یهاگروه ایبزرگ با اهداف واضح  اسیدر مق یهاپروژه 
 دارند یثابت یهاتیها و مسئولکه نقش ییهاسازمان 
 نفعانیاز ذ یاگسترده فیبا ط ییهاپروژه 
 کنندیواحد سازمان در آن مشارکت م نیکه چند ییهاپروژه 
 بر آنها حاکم است یاریبس نیکه قوان یعیها در صناپروژه 

 :دیاستفاده نکن ریموارد ز  یبرا RACI سیماتر  از
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 خاص یکوچک و مربوط به واحد یهاپروژه 
 کنندیچهارچوب چابک مانند اسکرام کار م کیکه با استفاده از  ییهامیت 

 پروژه تیر یدر مد RACIنمودار  -7
در  تیمز  جادیهستند که باعث ا یلیآورده شده در فوق، دال یهالیو تحل هیتجز 

 کینمودار با  نیادغام ا ن،یهمچن .شوندیم یریگ میحقوق تصم سیاستفاده از ماتر 
قرار  تیموفق ریکه پروژه در مس کندیم نی( خاص است که تضمPLCپروژه ) اتیچرخه ح

باعث شود تا مشکالت مربوط  تواندیم ،یگرید ندو بدو نیاز ا کیاستفاده از هر  .دارد
 نیبنابرا .پروژه پنهان بماند و منجر به شکست پروژه شود تیر یمد ندیبه ساختار فرآ

هر پروژه، شانس  یبرا RACIو  PLCاز  یبیترک جادیا یبهتر است با صرف زمان و تالش برا
 .دیده شیآن را افزا تیموفق
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 .دیآن آشنا شد ینمودار و نحوه اجرا نیا ی، کارکردهاRACIنمودار  فیمقاله با تعر  نیدر ا

 سیماتر  تیحتما متوجه نقش و اهم د،یقسمت از مطلب را دنبال کرد نیاگر تا ا
الزم است به  نیبنابرا .دیاشده یسازمان یهاپروژه تیموفق یبرا تیمسئول صیتخص

 .دیروش در کسب و کار خود باش نیاز ا شتریاستفاده هر چه ب یبرا ییدنبال راهکارها
افزار مانند نرم BPMS ایکسب و کار  تیر یافزار مدها استفاده از نرمراه نیاز ا یکی

نمودارها در  نیا یندسازیافزارها با فرآنرم نیا .کسب و کار فراگستر است تیر یمد
و  BPMSبا استفاده از  نیبرابنا .کنندیبه شما کمک م یسازمان یهاموفق پروژه یاجرا

 !دیبزن ریت کیدو هدف را با  دیتوانیم RACIنمودار 

https://www.faragostar.net/
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