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 مقدمه

سئولیت-اینکه نمودار نقشبا  شد، اما  1950( در دهه RACI) 1م ضا در محیط کسبمعرفی  وکار امروز و با تغییرات زیاد تقا

با عنوان  RACIاسخختن نمودار ل برای رفع برخی مسخخا راهکار مناسخخبی هنوز هم  لزوم ایجاد انطباق در پاسخخب به این تغییرات،

صمیم»ترِ علمی سئولیت»و همچنین عنوان « 2گیریماتریس حقوق ت شناخته می« 3نمودار م از عناوین دیگر برای این شودن هم 

، 6، گمبل5های معتبری نظیر پروکتردر شرکت RACIاز نمودار هم نام بردن « 4ماتریس واگذاری مسئولیت»توان به نمودار می

دهندگان طور گسخخترده مورد پذیرت توسخخعهشخخودن این نمودار بهو وزارت دفاع ایاالت متحده اسخختفاده می 8، آمازون7ای بِی

، این نمودار ابزار خیلی RACIافزاری و همچنین مدیران پروژه قرار گرفته اسخختن علیر م سخخادگیِ نمودار های نرمسخخیسخختم

دهنده یک زبان مشخخترم میان افراد ملتلف برای صخخحبت ارا ه RACI نمودارآیدن به این علت که حسخخام میقدرتمندی به

شدمیکاری  9هایتر درباره نقشدقیق صیف پروژهکننده ارا ه این نمودارن با ستهای کاری یک راه بهتر برای تو که  ن زمانیا

سردرگمی می  فرادان گاهی اوقات کنددا میتاثیر آنها در کار کاهش پیشوند، افراد درباره نقش خود در پروژه و کارها دچار 

به مدیران پروژه در رفع مسخخا ل مذکور  RACIشخخوندن نمودار های خود دچار نزاع با یکدیگر میها و نقشدرباره مسخخئولیت

 کندن کمک می

 (RACIمسئولیت )-تعریف نمودار نقش

ی میان هاپردازشی، تشلیص تفاوت دارای ابهامات 10ایِهای وظیفهمسئولیت، یک تکنیک برای شناسایی حوزه-مودار نقشن

عبارتی نمودار هن باسخخختبا وظایف موجود  11کنندگانها و شخخخرکتازطریق نمایش ارتباط نقش ابهامات رفعهمچنین و  آنها

RACI ا فرایند یها در یک پروژه نهای آو مسخخخئولیت ، وظایفهامنظور تعریف نقشبه کارکنانبندی یک روت برای پیکره

سازمانی یکسان یا متفاوت را قادر می بااین نمودار، مدیران  استنوکار کسب حث صورت فعال در یک ببه کهسازد سطوح 

ول منظور ارا ه یک خدمت یا محصخخخبایسخخخت بهفرایند که میا پروژه یمرتبط با  هایفعالیتمند درباره شخخخرح متمرکز و قاعده

  آمیز انجام شود، شرکت نمایندننهاییِ موفقیت

 

                                                           
1. Role & Responsibility Charting (RACI Chart) 

2. Decision Rights Matrix 

3. Responsibility Charting 

4 Responsibility Assignment Matrix (RAM) 

5. Proctor  

6. Gamble 

7. eBay 

8. Amazon 

9. Roles  

10. Functional areas 

11. Participants  
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  موارد زیر است: سازی ارتباطات میانمنظور شفافبه مندقاعدهمسئولیت یک روت -دیگر، نمودار نقش به بیان

 مورد نیاز برای ارا ه یک محصول یا خدمت مورد قبول هایفعالیت 

 های اداری یا پست ایوظیفه یهانقش 

 هابه نقششده دادهها؛ اختصاصفعالیتها یا انتظار مشارکت در تصمیم   

 دهدنرا نشان می RACIای ساده از ماتریس نمونه 1ل شک
 

 نقش/ پست اداری ... نقش/ پست اداری نقش/ پست اداری 

     فعالیت/ تصمیم

...     

     فعالیت/ تصمیم
 RACI( ماتریس 1 شکل

 RACIکاربرد نمودار 

کند که مسخخئله توسخخط یک فرد های افراد چنین القا میا و مهارتهدهد، آموزتزمانی که در یک کار تیمی مشخخکلی رم می

او نقش خود "یا  "ای کات آنها صالحیت بیشتری برای کار تیمی داشتند"عنوان مثال شاید جمالتی نظیر اتفاق افتاده استن به

دهد که بیشخختر ما تجربه نشخخان میتوسخخط مدیر یا اعضخخات تیم بیان شخخودن ا "کندعنوان یکی از اعضخخات تیم به خوبی ایفا نمیرا به

 ها واقع شده استن به بیان دیگر، مسئله در ارتباط میان افراد با همها در نقاط اتصال میان افراد و گروهمسا ل موجود در سازمان

همیت اباشدن شناسایی مکان بُروز مسئله به این علت دارای ها و نه درون یک گروه خاص یا یک فرد خاص میافراد با گروه یا

اسخخت که اگر مسخخئله درون یک فرد جسخختجو شخخود، ممکن اسخخت در نهایت پیشخخنهاد ارزیابی، آموزت یا تعیین مربی برای او 

ست تمرین کار منظور ارتقات رفتار و مهارتبه شود، ممکن ا سئله درون یک گروه فرض  شود؛ یا درصورتی که م هایش داده 

اما اگر مسخئله میان دو فرد یا دو گروه واقع شخده باشخد، پیشخنهادات مذکور دیگر  حل پیشخنهادی ارا ه گرددنعنوان راهتیمی به

های فردی احتماال نیاز به یک واسطه برای کار با هر دو جای ارتقات رفتار و مهارتحل مناسبی نلواهد بودن براین اساس، بهراه

 ها با هم از یک طریقاز به آموزت کار افراد و گروهجای ارتقات مهارت کار تیمی، احتماال نیبهن همچنین اشخخخدب طرف معادله

مسخخئولیت دارای یک زبان -دهدن نمودار نقشکارایی خود را نشخخان می RACIباشخخدن در این موقعیت، ابزار دیگر و متفاوت 

افراد را  بزار معموالهای متفاوت بهره ببرندن این اهای خود از دیدگاهتوانند از آن برای بحثطرف است که افراد میساده و بی

 کندن گیری میان خود هدایت میبه بحث و مذاکره درباره میزان مسئولیت، حجم کار و قدرت تصمیم
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 زیر اشاره نمود: واردمتوان به می RACIگیری از نمودار از دالیل بهره

 های اعضات تیم در یک پروژهها و مسئولیتبهبود فهم و درم از نقش 

 فرایند کارییک مربوط به  یهاها و مسئولیتبهبود فهم و درم از نقش 

  ها در یک بلش اداریها و مسئولیتاز نقشبهبود فهم و درم 

 در موضوعات زیر دارای کاربردهای موثری است: RACIهمچنین نمودار 

  تحلیل حجم کار: شناسایی حجم کار افراد ازطریق نمودارRACI شودنسهولت انجام میبه 

 :نمودار  سازماندهی مجددRACI اندنکند که وظایف و فرایندهای اصلی نادیده گرفته نشدهتضمین می 

 وارد ازطریق نمودار های نیروهای تازهگردت کارکنان: نقش و مسئولیتRACI شودنسرعت شناسایی میبه 

  تلصیص کار: نمودارRACI دهدن صورت کارا و موثر انجام میها و افراد را بهتوزیع وظایف میان گروه 

 نمودار  :حل و رفع اختالفاتRACI رفع  ها وها و مسئولیتباعث ایجاد فضایی برای بحث و تبادل نظر درباره نقش

 شودنها میاختالف

 ستندسازی نقش سئولیتم سئولیتها و م ستندسازی م ساده برای م سازمانها و نقشها: یک راه  ستفادهها در  از  ها، ا

 استن RACIنمودار 

 مسئولیت -ار نقشتئوری نمود

سئولیت پاسلگویی به همه  سرپرستان، م سازمان خود را ندارندن هاگیریاقدامات و تصمیممدیران و  ساس، ن در  مودار براین ا

آن اسب درباره طور واقعی توانایی پکند که مسئولیت پاسلگویی توسط شلصی انجام شود که بهمسئولیت تضمین می-نقش

شلص شدن این کار م شته با سلگویی درباره اقدامات به پایین را دا سنمودار ا لب منتج به انتقال پا سطح منا  شودنب میترین 

امکان دارد که دیدگاه افراد از نقش  ،علت درم متفاوت افراداسخخختن به کاریهر فردی در شخخخغل خود دارای چندین نقش 

ها نقش درم افراد از ر گذرِ زمان تغییر نکند،ی اگر ماهیت شخخغل دتکامال متفاوت با دیدگاه دیگران باشخخدن ح کارهاخود در 

 از امروز به فردا امکان تغییر داردن سه فرض درباره هر نقشی وجود دارد:

 شغل خود 1ادرام درباره نقش ست ممکن او تفکرکندن البته فکر میو نحوه انجام آن : آنچه که فرد درباره   تحت ا

 ن باشدره قبلی و  ی همکاراز  یکننده، آموزت دریافتشغلی گمراه نا؛ نظیر عنودرو ین مفروضات از بسیاری تاثیر

 نندن کهای فرد و چگونگی انجام آنها فکر میدیگر در سخخازمان درباره مسخخئولیت : آنچه که کارکنان2ِانتظار از نقش

های میاها، پتاثیر اطالعات  لط؛ نظیر عملکرد شخخلص در پسخخت قبلی، فرضخخیههای افراد ممکن اسخخت تحتدیدگاه

                                                           
1. Role conception 

2. Role expectation 
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از نقش  انتظار انتظار دیگران از نقش معموال براساس خروجیِ نتایج مورد نقرار گیردمتناقض از رهبر سازمان و  یره 

 گیردنشکل می

 دهدن خود انجام می شغل ردبُ: آنچه که فرد در واقعیت برای پیش1رفتار نقش 

یان می RACIتئوری نمودار  تار  یرقش و انتظارات از نقش ادرام درباره نتفاوت میان که کند چنین ب به رف  ا لب منجر 

ار آنها های خود داشته باشند، رفتها و مسئولیتشودن زمانی که همه کارکنان سازمانی فهم مناسبی درباره نقشورِ نقش میبهره

چنین اتفاقی رم درپروژه یا فرایند دیگر  RACIورتر خواهد شخخخدن با وجود نمودار تر و بهرهبینیدر نقش مربوط قابل پیش

آل، آنچه فرد از شغل خود درم در حالت ایدهدهد که شلصی چیزی را فرض کند؛ اما در عمل کار دیگری انجام دهدن نمی

دن حتی شونمیشود، همه یکسان درباره آن شغل انجام میبا آنچه درواقعیت  ؛با آنچه دیگران از آن شغل انتظار دارند ؛کندمی

صورتی که یکی از کارک سئولیتدر سبت به م شود، با رجوع به این نمودار میها و نقشنان ن شی  تواند های خود دچار فرامو

ست آوردن البته نمودار نقشآگاهی مجدد از آنها به سانی مداوم می-د سئولیت نیازمند بِروزر شتباهات جز ی هم شد تا از ا م با

  جلوگیری شودن

 RACIپرسشنامه نیازسنجی به ماتریس 

شفافنیاز مدیرا ستان به  سرپر سئولیتسازی نقشن و  صورت یابد؛ بلکه بهخاتمه نمی RACIها پس از تکمیل نمودار ها و م

 را هانقشمیان  سخخردرگمی هاینشخخانه بتوانند تاخود هسخختند  شخخشخخم حس کارگیریبِ نیازمند مدیرانیک فعالیت مداوم اسخختن 

 ا عبارتند از:هنقشمیان  سردرگمی هاینشانهدهندن برخی از  تشلیص

 کندها را اتلاذ میکسی تصمیمنگرانی درباره اینکه چه 

 کاریک نشدن زنی به دیگران برای انجاماتهام 

 میان افراد متعادلناکارِ  حجم 

 ارتباطات  یرموثر علت وجودنکردن بهفعالیت 

 دهدکاری انجام میکسی چهسوال درباره اینکه چه 

 رادمیان اف 2«آنها_ما»نگرت  وجود 

                                                           
1. Role behavior 

2. “we-they” attitude 

سازمانیک رویکرد مدیریتی  لط که در این رویکرد مدیران ارشد در زمان ملاطب قرار ضمیر به ؛دادن کارکنان  ستفاده از  ضمیر  ،"ما"جای ا س "اآنه"از  تفاده ا

وح این اتفاق فقط میان سخخط دانندنرفتن یکپارچگی میان تیم کارکنان و مدیران ارشخخد شخخده و آنها خود را از تیم مدیریتی جدا میکنندن این رویکرد باعث ازبینمی

 دهدنهای ملتلف کاری در یک سازمان هم رم میافتد؛ بلکه گاهی اوقات میان گروهمدیریتی و عملیاتی نمی
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  1«مطمئن نیستید، پس اقدامی نکنید»وجود نگرت 

 زمان بیکاری 

 زمان پُرکردن برای  یرضروری کارهای به توجه و ایجاد 

 منفعل محیط کاری 

 روحیه ضعیف 

 های زیاد برای پاسلگویی به یک سوالتوقف 

تدوین نموده فرایندهای سخخازمان  ها یابرای پروژه RACIای درباره تعیین نیاز به طراحی نمودار پرسخخشخخنامه 2خانم سخخالومون

ست سوال (1)جدول  ا شامل دوازده  شنامه  س شدیمن این پر ستکه  با صاص  یبای صفر، یک یا دو اخت به هرکدام از آنها مقدار 

 ن(2)جدول  داده شود

 RACI( پرسشنامه نیازسنجی سازمان به نمودار 1 جدول

 امتیاز سوال ردیف

  نگرانی وجود داردن  ،گیرنده در مواقع تصمیمافراد  تصمیمبودنِ مشلصدرباره  1

  دهندنقصر نشان مینشدن کار، دیگران را مُبعضی از اعضات تیم درصورت انجام 2

  دهندن جام میکار بیشتری ان انباشدن بعضی از افراد تیم نسبت به دیگرصورت نامتعادل میشود حجم کار افراد بهاحساس می 3

  دهندن زمانی که اعضات تیم درباره مسئول انجام یک کار اطمینان ندارند، آنها هیچ اقدام سریعی انجام نمی 4

  کاری انجام دهد، وجود داردنکسی چهسواالتی میان اعضات تیم درباره اینکه چه 5

  میان اعضات تیم وجود داردن« آنها-ما»یک نگرت  6

  شودنطور متناوم جایگزین میر بههای کازمان بیکاری با زمان 7

  شوندناعضات تیم متوسل به خلق یا حضور در کارهای  یرضروری می 8

  نندکنجای محیط فعال و پویا کار میاعضات تیم بیشتر در یک محیط انفعالی به 9

  روحیه اعضات تیم ضعیف استن 10

  داردن یک سوال وجود رایهای متعددی برای یافتن پاسب بتوقف 11

  کاری( در فضاهای متفاوت وجود داردنکاری )موازیدوباره 12

 

 

                                                           
1. “not sure, so take no action” attitude 

2. Solomon 
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 ( تفسیر امتیازات2 جدول

 تفسیر امتیاز امتیاز

 کندنصورت یک مشکل بُروز میندرت بهاین موضوع به صفر

 افتدنصورت تناوبی اتفاق میاین موضوع به یک

 افتدند اتفاق میاین موضوع به دفعات زیا دو
  

شان پس از تکمیل  شنامه، مجموع امتیازها ن س ستفاده از به  دهنده میزان نیازپر ساس، امتیاز در  RACIنمودار ا ستن براین ا ا

رنگ به سخخبز مسخخئولیت از دامنه -نیاز سخخازمان به نمودار نقش ن(3گیرد )جدول میسخخبز، زرد یا قرمز قرار های یکی از محدوده

 شودنیقرمز بیشتر م

 RACI( تفسیر امتیاز مربوط به نیاز سازمان به نمودار 3 جدول

 دامنه امتیاز محدوده

 6صفر تا  سبز

 14تا  7 زرد

 22تا  15 قرمز
 

 مسئولیت-مفاهیم نمودار نقش

های موجود در نمودار قابل شهای کلیدی زیر وجود دارد که به هر یک از نق(، مسئولیتRACIمسئولیت )-در نمودار نقش

 اختصاص هستند:  

 1مجری (R :)ن وظیفه آسخخازی وظیفه، مسخخئول انجام و پیاده 2دهندهانجاماسخختن  مجریعهده انجام و تکمیل وظیفه به

شدمی سئولیتن با سئولیتدر زمان تالت به R م ستمافراد  پذیریمنظور افزایش م سی ر اهمیت باالیی برخوردااز  ،در 

سئولیت کند که وظیفه مربوط انجام میاین اطمینان را ایجاد می مجریِ وظیفهودن خواهد ب ضح  خوبیبه اوشودن م وا

میزان ن آیدحسام میبه عدم انجام آن کار مسئولِعنوان مجری بهنشدن کار، به این معنی که درصورت انجام ؛است

سط فردِ  سئولیت مجری وظیفه تو سئولم از برای انجام کار  هاریان فعالیتامکان دارد که مجشودن ( تعیین میA) 3م

  بلش یا همه کار را به فرد یا گروه دیگری محول کنندنتوانند بگیرندن همچنین آنها میدیگران کمک 

 ،چیدهبرای انجام یک وظیفه پی افراد )بیش از یک نفر( همکاریِ دنند به اشخخترام گذاشخخته شخخونتوانمی هامسخخئولیت

ه در زمان باشخخد ککند مانند مسخخابقه تنیس دونفره میکه این موضخخوع را دنبال می البته خطری ناپذیر اسخختناجتنام

برخورد توپ به وسط زمین، هر دو بازیکن در حال فکر کردن هستند که چه کسی باید به آن توپ پاسب دهدن یکی 

                                                           
1. Responsible 

2. Doer 

3. Accountable/ Approver  
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بهاز راه له تعریف یکی از افراد  تدایی ) مجریعنوان های رفع این مسخخخئ مان به این م ؛( اسخخخخت1Rاب که در ز عنی 

 سئولیتمداریِ قابلیت عهده RACIافراد در نمودار ها و نقشفقط توجه به اینکه با  باشدنپاسلگویی، او نفر اول می

R  ،دارای نقش  نموداراین هایی که در فعالیترا دارندR  ،حسخخوم مهایی آن دسخخته از فعالیتاحتماال جزت نیسخختند

     شوندناجرا می صورت خودکاربهوکار های فرایند کسبافزاری یا سیستمهای نرماز طریق سیستمکه  شوندمی

 پاسخخخلگو /مسخخخئول (A :) فرد دارای عهده به ،شخخخدههای انجامفعالیتو ها نهایی درباره تصخخخمیم پاسخخخلگوییوظیفه

سئولیت  شدمی Aم شامل قن با سئولیت  ستاین م ضوعات ا  خبرگان و متلصصان ندرت بله یا خیر و تایید یا رد مو

 ن خواهد داشتوجود  مسئولوفقط برای هر وظیفه، یک کنند که فقطتاکید می

 1مشاور (Cاین افراد :) مشورت  مورد نهایی، گیریانجام وظیفه یا تصمیم قبل از)معموال کارشناسان خبره(  هایا گروه

مشخخاور در زمانی اسخخت که پزشخخک معالج قصخخد دارد در یک  مسخخئولیتها برای بهترین مثالیکی از  گیرندنقرارمی

طور طبیعی تنها وظیفه پزشخخخک دوم، ارا ه مشخخخورت و خاص از نظر پزشخخخک خبره دیگری اسخخختفاده کندن به یماریب

نها مسئولیت ، تاساسن براین باشدمیعهده پزشک اول گیری بهتصمیم ،پیشنهاد مناسب برای موضوع استن در نهایت

 ارا ه بهترین پیشنهاد ممکن استن ،مشاوران

 2مطلع (I این افراد :)یاز باشد ن است ممکن نکننداز آن اقدام اطالع پیدا می نهایی، گیریانجام وظیفه یا تصمیم بعد از

از کاربردهای  یکی طرفه اسخختن این یک ارتباط یکانجام دهندن را اقدامی  ،عنوان یک نتیجه از خروجیبه آنهاکه 

 نباشدیمگرفته به ذینفعان سازمان صورت تصمیمات و اقداماترسانی درباره در زمان اطالع ،I سئولیتم

سئولیت باشدنهر نقش می سئولیت انجام و همچنین دارای درصورتی که فرد  تواند در یک زمان دارای چندین م ید نهایی تایم

صمیموظیفه یا  شد، میدرباره آن گیری ت سئولیتتوانبا سئولیترا متعلق به خود کند Rو  Aهای د همزمان م های ن همچنین م

A  وC هم قابل ترکیب هسخختندن در این حالت فرد به زیردسخختان خود می( گوید که نظرات من را دریافت کردهC و سخخپس )

ندرت اتفاق ن نیست؛ اما به یرممکهم  Iو  Cهای پیشنهادات خود را برای تایید نهایی توسط من ارا ه کنیدن ترکیب مسئولیت

ستان خود می افتدنمی وظیفه را انجام داده و  ،از آن پس و (Cگوید که نظرات من را دریافت کنید )در این حالت فرد به زیرد

 لع نماییدنطشده متاییدات الزم را اتلاذ نماییدن در انتها من را از کار انجام

 

 

                                                           
1. Consultant 

2. Informed 
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 مسئولیت-های ایجاد نمودار نقشگام

 شودندارای پنج گام اجرایی است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می RACIنمودار  ایجاد

 گام اول: شناسایی فرایند کاری

 های کاری تاثیرگذار شروع کنیدنبا حوزه 

 زودی تغییر خواهد کرد را ترسیم نکنیدنفرایندی که به  

 بی تعریف شده باشدنوخبایست بهفرایند کاری می 

o دامنه محدود برای تعریف فرایند استندهنده ز ده فعالیت در فرایند نشانتعریف کمتر ا 

o دهنده دامنه گسترده برای تعریف فرایند استنتعریف بیشتر از بیست و پنج فعالیت در فرایند نشان 

 ها در نمودارها و تصمیمگام دوم: تعیین فعالیت

 اجتنام کنیدنسازی گزارت ر جلسات یا آمادهحضور دمانند  3مبهم یا 2عمومی ،1های آشکاراز فعالیت 

 بایسخخت با یک فعل مناسخخب آ از شخخودن مانند ارزیابی کردن، زمانبندی کردن، گیری میعنوان هر فعالیت یا تصخخمیم

، آوری کردننوشخخختن، ثبت کردن، تعیین کردن، انجام دادن، پایش کردن، آماده کردن، بِروزرسخخخانی کردن، جمع

دادن، گزارت دادن، مرور کردن،  ردن، توسخخعه دادن، بازرسخخی کردن، آموزت دادن، انتشخخارتایید کردن، هدایت ک

 مجوز دادن یا تصمیم گرفتنن 

 ها یا افراد درگیر در وظایفسازی فهرستی از نقشگام سوم: آماده

 های داخلی سازمان باشندنها یا بلشصورت افراد، گروهتوانند بهها مینقش 

 نکنندگان و  یره باشندمل افراد خارج از بلش اداری یا خارج از سازمان نظیر مشتریان، تامینتوانند شاها مینقش 

 های سازمان بهتر از اسم اشلاص استنکارگیری نقشبه 

 نمودارRACI ستقل از ارتباط با افرادمی ست م صورت  حقیقی بای شد؛ تاجایی که در موجود در  تمامی افرادتغییر با

 ط تغییر نکندنها، نمودار مربونقش

 RACIگام چهارم: ایجاد نمودار 

 بایست مشلص شود که نمودار ها برای هر نقش، میقبل از تعیین مسئولیتRACI های برای کدام یک از وضعیت

 سازمان طراحی خواهد شدن 5یا مطلوم 4موجود

                                                           
1. Obvious  

2. Generic 

3. Ambiguous 

4. As-Is 

5. To-Be 
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 ابتدا کلی، قاعده یک عنوانبه R ها دارای مسئولیتششود که کدام یک از نقشودن سپس مشلص میمی تعیین A 

 دنگردمی تکمیل I و Cن در ادامه ندهست

 گام پنجم: دریافت بازخورد و حمایت از نمودار

  نمودارRACI ندگردنمودار توزیع مرتبط با  ها و افرادنقش همه میان  

 سخخخه درصخخخورت وجود تغییرات قابل توجه، نیاز به برگزاری جل انجام شخخخودن اصخخخالحات موردپذیرت روی نمودار

 نها و افراد مربوط استم میان نقشمشتر

   نمودارRACI مجددا انتشار یابدن شدهاصالح 

 طور مداوم بِروزرسانی شودنبه )درصورت نیاز(بایست می مسئولیت-نقش نمودار 

به ارا ه  2شکل ها پُر شودن توسط یکی از مسئولیت RACIهای موجود در نمودار باید دقت داشت که نیاز نیست تمامی خانه

 پردازدنمسئولیت می-یک نمونه و الگو از ماتریس نقش
 

  منابع بیرونی تیم پروژه تیم رهبری

ف
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ش
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 شرح وظیفه
حوزه 

 کاری

A I I I R R             
ارا ه گزارت وضعیت 

 صورت هفتگیپروژه به

ت
زار

گ
هی

د
 

A     C R C C           
های ارا ه گزارت ریسک

 صورت ماهیانهپروژه به

              A/C R R     
 ارا ه گزارت خروجی

 صورت هفتگیپروژه به

 نننننننننن                        

    A   R R R R R I I I اندازیتهیه برنامه راه 

مه
رنا

ب
ی
ریز

 

C C A   C C R R         
تهیه برنامه برگشته به 

 عقب

 نننننننننن                        

C I   I R R             ایجاد محیط تست 

جرا
ا

 

C     A/C   R R C         ایجاد محیط واقعی اجرا 

      A/C R R R C         نننننننننن 

 RACIالگوی نمودار ( 2 شکل
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 هاتعیین فهرست فعالیت 

های تواند از راهها میها و توافق روی آنها استن فهرست فعالیتمسئولیت، تعیین فعالیت-یکی از مهمترین عناصر نمودار نقش

بهبهآوری گرددن مصخخخاحبه تکملتلفی جمع آوری اطالعات درباره وظایف، های جمعموثرترین روتعنوان یکی از تک 

صمیم صاحبه بهحسام میها بهها یا فعالیتت سواالت آن دارای دامنه آیدن این م ست که  سش تحلیلی ا صورت یک فرایند پر

رای وظیفه های فعالیت، مسئول اجرای هریک از آنها، هدف از اجها و خروجیها مربوط به ورودیباشدن سوالای میگسترده

عنوان روت جایگزین برای مصخخخاحبه به ،کنندگان فرایندگروهی با حضخخخور شخخخرکت 1هنیِذشخخخودن تکنیک طوفان و  یره می

سوم می شان می-نمودار نقششودن مح سئولیت ن سیدهد که چهم سطح باال و نقشچه ،ک های موجود در کاری را در یک 

شتر، می سازیدهدن درصورت نیاز به شفافنمودار انجام می ستها/ تصمیمتوان از نقشه فرایند یا فهرست گامبی فاده نمودن ها ا

 استن   RACIنقشه فرایند قابل استلراج از نمودار طور متقابل بهقابل استلراج از نمودار فرایند و  RACIنمودار 

 RACIنمودار  تحلیل

 پذیردن صورت می( 5)جدول ( و تحلیل افقی 4مسئولیت در دو حالت تحلیل عمودی )جدول -تحلیل نمودار نقش

 RACI( تحلیل عمودی نمودار 4 جدول

 تفسیر احتمالی هایافته

 ها را انجام دهد؟تواند تمامی کارفرد می/آیا این نقش Rتعداد زیاد 

 آیا نیاز است که این نقش/فرد در تمامی کارها درگیر باشد؟ نبود فضای خالی

 تر سازمان انتقال داد؟را به سطح پایین Aهای توان برخی از این مسئولیتآیا می Aتعداد زیاد 

 آیا این ستون، یک نقش/فرد مربوط به فرایند است؟ آیا قابل حذف یا گسترت نیست؟ Aو  Rنبود 

 نیست؟ اوبا نوع شلصیت  تضادِ/فرد مناسب است؟ آیا این الگو در برای نقش هاآیا مسئولیت الگوی کلی

 RACIیل افقی نمودار تحل( 5 جدول

 تفسیر احتمالی هایافته

 گیری را به وظایف مشلصی خُرد کرد؟توان فعالیت یا تصمیموظیفه انجام خواهد شد؟ آیا میاین آیا  Rتعداد زیاد 

 Cتعداد زیاد 
 آیا نیاز است که از تمامی این افراد مشورت گرفته شود؟ 

 کند؟شده را توجیه میمان تلفها/افراد، زآیا مزایای ورودی مشورت از نقش

 Iتعداد زیاد 
 رسانی شود؟ طور معمول به تمامی این افراد اطالعآیا نیاز است که به

 کند؟مینرسانی در شرایط خاص به آنها کفایت اطالع آیا

 Rنبود 

رسخخانی ن وظیفه یا مورد اطالعشخخودن افراد در انتظار تایید وظیفه، مورد مشخخورت قرارگرفتن درباره آوظیفه احتماال انجام نمی

 شده استننقرارگرفتن درباره آن هستندن هیچ فردی برای انجام آن وظیفه مشلص 

 ودنهای فرایندی اجرا شافزاری یا سیستمهای نرماز طریق سیستمو ت خودکار صوراحتمال دارد که این وظیفه بهلبته ا

                                                           
1. Brain storming 
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 تفسیر احتمالی هایافته

 Aنبود 
 هیچ پیامدی رم نلواهد دادن نگرفتن کار،عملکرد وجود نداردن براین اساس، در زمان انجام مسئولیت و پاسلگویی

 گیری وجود داشته باشدن( برای هر فعالیت یا تصمیمAوفقط یک )فقط Aبایست حتما یک می RACI: در نمودار قانون

 C /Iنبود 
ست که افراد/بلش صحبت نمیآیا این اتفاق به این دلیل نی منجر به فعالیتها کنند؟ آیا کمبود ارتباطات میان افراد/ بلشها 

 شود؟اطالع نمیهای موازی یا بدون
 

سئولیت صورتی که درباره تعداد م ستفاده از مثلث -در نمودار نقش Iو  A ،R ،Cهای در شت، ا سئولیت ابهاماتی وجود دا م

RACI شنهاد می شکل پی شان (ن 3گردد ) شکل ن سئول همانطور که در  شده، فقط یک م صمیم قابل داده  برای هر وظیفه یا ت

 تواند از یک تا چندین نفر، مسخخئولیت اجرای آن وظیفه؛آن هم در باالی مثلث جای گرفته اسخختن سخخپس می تعریف اسخخت و

عهده داشته باشندن یک گروه بزرگتری از مشاورین قادر به ارا ه مشاوره قبل از اجرای وظیفه های کاری متفاوت را بهبه نسبت

صمیم ستندن در پایین مثلثیا ت صمیمگروه بزرگتری  ،گیری ه گیری از مطلعین قرار دارند که نقش فعالی در اجرای وظیفه یا ت

 شوندننداشته و فقط از نتایج آن اقدام مطلع می
 

A

R    R    R

C    C    C    C    C

I    I    I    I    I    I    I    I

 
 RACI( مثلث 3 شکل

 RACIنمودار  طراحی هایلِم

 مسئولیت محل A مسئولیت و R رایی قرار دهیدناج سطح ترینرا در پایین 

  یتمسئولفقط یک A تواند برای هر فعالیت باشدنمی 

 فعالیت و پاسلگوی مسئول (A)، باید جوابگوی پیامدها و نتایج باشدن 

 ( تعداد مشاورC( و مطلعین )Iرا به حداقل برسانیدن ) 

 ا هم ارتباط برقرار کرده باشندنبایست مستندسازی شده و بها میمسئولیت وها تمامی نقش 

  نمودارRACI کندنها بُروز پیدا میمیان نقش سردرگمی هایکه نشانه ویژه در زمانیبِروزرسانی است؛ به نیازمند 
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 BPMN1ل فرایند مدبا  RACIارتباط نمودار 

اسخخختفاده ( PM) 2یت پروژهآید، از این نمودار بیشخخختر در مدیربرمی RACIهمانطور که از اهداف و کاربردهای نمودار 

ی مسئولیتِ مربوط به آن را ایجاد نمودن البته با توجه به قرارگیر-توان برای هر نقشه فرایند، نمودار نقشبا این حال میشودن می

سئولیت ، به نظر میبه خود مربوط 3کاریهر وظیفه در خط سد که م شه Rر های فرایندی کمک چندانی نکرده و این برای نق

و  Cهای طراحی نقشه فرایند با سطح جز یات کامل، مسئولیتوضوح نمایان استن حتی درصورت یت در نقشه فرایند بهمسئول

I مسئولیت  هم در آن نقشه قابل رویت خواهند بودنA طور ضمنی قابل تشلیص استنهم با توجه به خطوط کاری تودرتو به  

ستلراج  Visual Paradigm؛ نظیر افزارهای طراحی فرایندبرخی از نرم شه فرایند را  RACIنمودار خودکارِ قابلیت ا از نق

در ذیل به  بایسخخخت توسخخخط طراح فرایند مورد بازبینی دقیق قرار گیردنکامل نبوده و می ،البته نمودار خروجی نباشخخخندرا میدا

 شود:پرداخته می BPMNشده با استاندارد از فرایندِ طراحی RACIبرخی از نکات مربوط به استلراج نمودار 

  مسخخئولیتR :ِشخخده با دربرگیرنده وظیفه در نقشخخه فرایند تعلق داردن نقشخخه فرایندِ طراحی این مسخخئولیت به خط کاری

ن 5خواهند بود Rدارای حداقل یک  RACIکند که تمامی وظایف موجود در نمودار ، تضمین می4خطوط شناوری

«  م»و « الف»، روسخخخای واحد «الف»نی زیرمجموعه معاون از لحاظ سخخخاختار سخخخازما« الف»، مدیر 4در شخخخکل 

زیرمجموعه ر یس « م»و کارشخخخناس « الف»زیرمجموعه ر یس واحد « الف»کارشخخخناس  ،«الف»زیرمجموعه مدیر 

سئولیت می« م»واحد  ست که م ضح ا شدن وا به ر یس واحد « 2»وظیفه در ، «الف»به کارشناس « 1»برای وظیفه  Rبا

 شودن اختصاص داده می« الف»عاون به م« 3»وظیفه برای و « م»

 6فرایند مالکو با نظر  صورت دستیها بهبه فعالیت Rدرصورت نبود خطوط شناوری در فرایند، اختصاص مسئولیت 

، این مسخخئولیت به 7اسخختلرکاریخطوط کاری تودرتو در یک وجود امکان  به وجهتبا همچنین  انجام خواهد شخخدن

صاص داده میپایین ست، اخت سطح از خط کاری که وظیفه مربوط در آن قرار گرفته ا شود ک شودنترین  ه در دقت 

های  یر از آخرین سخخخطح از خطوط کاری که اختصخخخاص به پسخخختهای فرایندی با خطوط کاری تودرتو، بهنقشخخخه

 5عنوان مثال در شخخکل شخخوندن بههای کاری میمربوط به حوزه ،زمانی دارد، بقیه سخخطوح باالییِ خطوط کاریسخخا

ی در فرایند، زیرخط کار« الف»آفرینی معاون ، اما با توجه به نقش«الف»علیر م وجود خط کاری مربوط به معاونت 

                                                           
1. Business Process Model & Notation  

2. Project Management 

3. Lane 

4. Swimlane 

سخخیسخختم کاری متعلق به یک سخخیسخختم مدیریت فرایند یا  عنوان خط های سخخازمانی و افراد باشخخندن یعنی اگرکه عناوین خطوط کاری متعلق به پسخختن درصخخورتی 5

 مربوط نلواهد بودن RACIدر نمودار  Rافزاری دیگری باشد، آن فعالیت دارای مسئولیت نرم
6. Process Owner  

7. Pool  
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« 3»تا « 1»برای وظایف  Rن نمودار مسخخخئولیت وجود داردن در ای« الف»در ذیلِ خط کاری معاونت « الف»معاون 

 شودناختصاص داده می« الف»و معاون « الف»، ر یس واحد «م»ترتیب به کارشناس به
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 ( نقشه فرایند با یک سطح از خطوط کاری4 شکل
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 ( نقشه فرایند با خطوط کاری تودرتو5 شکل

ان خطوط کاری تواند مید در یک خط کاری قرار گرفته و نمیبا توجه به اینکه یک فعالیت در نقشخخه فرایند فقط بای

ا بایسخخت بقیه آنهطور مشخخترم حضخخور داشخخته باشخخد، لذا درصخخورت وجود چند مجری برای انجام آن فعالیت، میبه

شوندن  RACIدر نمودار و با نظر مالک فرایند صورت دستی به های البته یک راهکار برای نمایش فعالیتمشلص 
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بر کلیه اعضات مربوط به فعالیت و اختصاص آن به خط کاری نقشه فرایند، ایجاد یک خط کاری مشتمل مشترم در

شترم می ساس، در نمودار م شدن براین ا ستون برای تمامی نقش RACIبا شترم یک  های مربوط به آن فعالیت م

    گیردن در خانه مربوط به آن قرار می Rایجاد شده و مسئولیت 

  مسئولیتA :باشدن اما در نمودار عهده مالک فرایند میسئولیت پاسلگویی و تایید یا رد کل فرایند بهمRACI  نیاز

های موجود در فرایند اسخخختن براین اسخخخاس، در فرایندهای بدون خطوط به تعیین مسخخخئول برای هر یک از فعالیت

(، تعیین 4مانند شخکل ری تودرتو )شخناوری و همچنین در فرایندهای دارای خطوط شخناوری و البته بدون خطوط کا

 و با نظر مالک فرایند صخخورت دسخختیبایسخخت بهمی RACIها و وظایف موجود در نمودار برای نقش Aمسخخئولیت 

 عهده همان نقش، مسخخئولیت پاسخخلگویی درباره فعالیت، بهیواضخخح اسخخت که از لحاظ سخخاختار سخخازمانانجام شخخودن 

قابل تلصیص به کارشناس « 1»برای وظیفه  A، مسئولیت 4در شکل اشدن بمجری یا سطح مسئولیت باالی مجری می

  Aباشخخدن پیشخخنهاد مناسخخب، اختصخخاص مسخخئولیت می« الف»یا حتی معاون « الف»، مدیر «الف»، ر یس واحد «الف»

شناس یا ر یس واحد  سئولیت برای وظیفه « الف»به کار ستن این م یا « الف»، مدیر «م»تواند به ر یس واحد می« 2»ا

 Aو  Rهای اختصخخاص داده شخخود که در اینجا هم پیشخخنهاد به نزدیکی فاصخخله سخخازمانی میان مسخخئولیت« الف»معاون 

کمتر شود، ساختار سازمانی به سمت ساختار تلت نیل خواهد  Aو  Rهرچه فاصله سطوح سازمانی میان شودن می

 استن« 3»برای وظیفه  Rو  Aهای دارای مسئولیت« الف»معاون نمودن 

گیری بایسخخت وظیفه مربوط به تصخخمیممی 2و فراگیر 1های انحصخخاریقبل از دروازه ،به اینکه در نقشخخه فرایند با توجه

های دارای مسئولیت RACIگیری در نمودار توسط خط کاری مربوط انجام شود، لذا نقش مرتبط با وظیفه تصمیم

A  وR ه ب، این مسخخخئولیت اسخخختلرکاریط کاری تودرتو در یک وجه به امکان وجود خطوتبا ن همچنین خواهد بود

، مسئولیت 5در شکل عنوان مثال بهن شوداختصاص داده می Rنقشِ دارای مسئولیت باالی  خط کاریِترین نزدیک

A  الف»به معاون « 3»و برای وظیفه « الف»به ر یس واحد « 2»، برای وظیفه «م»به ر یس واحد « 1»برای وظیفه »

، «الف»شخخود که با توجه به نبود خطوط کاری تودرتو برای خط کاری معاون شخخودن مشخخاهده میه میاختصخخاص داد

 توانبرای یک کار را می پاسخخلگویی، موضخخوع البتهشخخودن توأمان به او تلصخخیص داده می Aو  Rهای مسخخئولیت

 سازی نمودن در نمودار فرایند مدل همزیرفرایند یک وسیله به

  مسئولیتC :حی نمودار در طراRACI های قبلسازی مشاورهباید دقت داشت که آیا سطح جز یات فرایند به مدل 

ست یا خیرن  سیده ا شاوره قبل از انجام کار، هر دو از انجام کار هم ر صورت، وظیفه و نقش مربوط به ارا ه م در این 

                                                           
1. Exclusive 

2. Inclusive 
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توان ی انجام یک کار را میدهدن همچنین، موضخخوع دریافت مشخخاوره برارا به خود اختصخخاص می Rو  Cمسخخئولیت 

 1توان از طریق ارسخخخال پیامهمچنین می سخخخازی نمودنوسخخخیله زیرفرایند دریافت مشخخخاوره در نمودار فرایند مدلبه

عنوان مشخخاور( و دریافت پیام مشخخاوره از ایشخخان، این فعالیت را کننده بیرونی )بهدرخواسخخت مشخخاوره به یک شخخرکت

اد منظور ایجحداقل به دو استلرکاری نیاز خواهد داشتن اما از آنجایی که به ایندفر ،در این حالتسازی نمودن مدل

باشد، لذا پیشنهاد می RACIسازی فقط یک فرایند در یک نمودار توصیه اکید بر پیاده RACIپایداری در نمودار 

 دهدن فوق پایداری نمودار را کاهش می

سب برای نمایش الگوی دریافت م شنهاد منا شه فرایند، بهرهیک پی ست "گروه"گیری از نماد شاوره در نق ن گروه ا

صنوعات موجود در نمادهای  شکل می BPMNیکی از م شدن  ستفاده از این نماد به 6با منظور نمایش مثالی برای ا

 باشدنالگوی دریافت مشاوره در فرایند می
 

الگوی مشاوره
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 "گروه"وی مشاوره با استفاده از نماد الگ( 6 شکل

  مسخخئولیتIهای فرایندِ : در نقشخخهBPMN کنندگانمیان شخخرکت گرفتهصخخورت ها و اقداماتمعموال اطالع از پیام، 

سال 3یا وظایف دریافت 2ی پیامتوسط رویدادها یا وظیفه  5پیام کنندهشودن یعنی رویداد دریافتسازی میمدل 4و ار

فت  یا تامدر برخی مدر یدادپر که رو مانی  یام ندهکنواقع )ز فه ارسخخخخال   6پ بهیا وظی فه و  جام وظی منظور پس از ان

برای  Iدهنده مسخخئولیت اندازی شخخود( نشخخانراه ،7نمودار همکاریدیگر در  کنندهشخخرکتبه  کار انجامِ رسخخانیِاطالع

یام هسخخختندن نقشِ دریافت پایکننده پ له کاهش  ته این موضخخخوع هم دارای مسخخخئ علت به؛ RACIداری نمودار الب

 باشدن می RACIفرایند در یک نمودار سازی حداقل دو پیاده

                                                           
1. Message 

2. Message Event 

3. Receive 

4. Send 

5. Catch   

6. Throw 

7. Collaboration diagram 
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در نقشخخخه فرایند، ایجاد خط کاری مربوط به نقش دارای این مسخخخئولیت و  Iسخخخازی نقش یک راه سخخخاده برای مدل

، "خواندن"فعالِ تواند با اهمچنین وظیفه مربوط به دریافت اطالعات در آن خط کاری اسخخختن وظیفه مذکور می

 گذاری شودن و شبیه به اینها برچسب "یافتنآگاهی"، "کردنمشاهده"

یا ها و مسخخخئولیتها درباره نقشبرای رفع ابهامات و سخخخردرگمی RACIنمودار  های اعضخخخات پروژه، کارکنان سخخخازمان 

یت دریافت قابل RACIدر نمودار  BPMNآفرینان یک فرایند اسخخختن براین اسخخخاس، فقط وظایفی از انواع وظایف نقش

 انسان باشدن این وظایف عبارتند از: که در ارتباط باهستند  Rمسئولیت 

 1وظیفه دستی 

 2وظیفه کاربر  

شانگروظیفه بدون سئولیت مذکور هم قابل 3ن سبدرا داریت دریافت م سکریپت4وکارن اما وظایفی نظیر قواعد ک  6و خدمت 5، ا

سئولیت نمی RACIدر نمودار  صاص دهندن Rتوانند م سال و دریافت لبتها را به خود اخت صورت در حالتی که به ؛وظایف ار

 جایگاهی ندارندن RACIدر نمودار  ها همو دروازهرویدادها  وانایی را پیدا خواهند نمودنتچنین خودکار انجام نشوند، 

سئولیت شد، تمامی م ستلرکاری دارای هیچگونه خط کاری نبا صورتی که ا ستلرکاری اختدر اص صها به نقش مربوط به ا

  شودنداده می

 RASCIماتریس 

، PACSI ،RASI؛ نظیر نمودارهای هاها و مسئولیتدر میان تعداد زیادی از نمودارهای مشهور درباره نقش RACIنمودار 

RAPID  وRATSI  تریس که مشخهورترین آنها ما اسخت قرار گرفتهRASCI باشخدن همانطور که اشخاره شخد، یکی از می

وجود تعداد چند مجری برای یک وظیفه است که منجر به ایجاد سردرگمی و ابهام در نحوه  RACIمسا ل مربوط به نمودار 

ساس، در ن RASCIشودن نمودار انجام آن وظیفه می ستن براین ا ساده ارا ه کرده ا سئله، یک راهکار  مودار برای حل این م

RASCI  سئولیت صاص داده می Rفقط و فقط یک م صفر تا چند برای انجام کاملِ وظیفه مورد نظر اخت شودن پس از آن از 

سئولیت  شتیبانم سئولیت S) 7پ سئولیت به R( برای حمایت از م شدن م صیص داده خواهد  برای  Sمنظور اجرای آن وظیفه تل

    شده استن نشان داده 7در شکل  RASCIمثلث  دهدنو گزارت میکمک کرده  Rتکمیل فعالیت مربوط به مسئولیت 
 

                                                           
1. Manual 

2. User 

3. None 

4. Business Rule 

5. Script 

6. Service 

7. Support 
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 RASCI( مثلث 7 شکل
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