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 مقدمه

سعه  شد  و سازمانی  تحوالت و تو  سبب  فناوري روزافزون ر

 با  منطقی و اصدددو ی برخورد منظوربه  بشدددر كه  شدددده

 و مهارت و دانش ،هاسددازمان تراثربخش اداره و هاپیچیدگی

سا  پیام حقیقت در .سازد  ترغنی را خود اطالعات  صریح  و ر

صادي،  هايبنگاه براي جهانی نوین شرایط  تغییرات و این  اقت

 مهارت اسدددت  و دانش ذخیره و كاربرد انتقال، تو ید، پیام

 تغییر با هاسازمان  امروزه  (2،1131فتحی)(، 1131 ،1)پاكدل

 و هستند  روبرو هازمینه يهمه در شگرفی  و سریع  تحوالت و

نان    مدیران  تحوالت، این با  شدددددن همراه براي كارك  و 

)وانگ  كنند كسب  را الزم هايآمادگیو  دانش باید هاسازمان 

نگ    چا نگ  شدددری ) ،(2662 1و  و   یبوویتز)، (4،2662و ژی

 دستیابی امروزه ( 02662جوشی و ساركر) (،2662 ،5همکاران

 شددمار به هاسددازمانبزرگ  دغدغۀ ،نیآفرتحول مدیران به

 محدود صددنعتی يهاسددازمانبه  صددرفاً شددرایط این .آیدمی

جهان  در معتبر دانشدددگاه صدددد از بیش امروزه  شدددودنمی

ئه  مدیریتی  عا ی  هاي دوره ند می ارا ندین  .كن  این برابر چ

ستیتوها  شغول  مدیران آموزش مراكز و تعداد، ان  فعا یت به م

 به ا تحصددی فارغ نفر هزار صددد از بیش و سددا یانه هسددتند

ساز  مدیران هنوز و ی ،پیوندندمی ايحرفهمدیران  جامعۀ  كار

یاب تحول و ند  آفرین كم فاري ا بارت به  ( 2،1121)غ ، گریدع

مان   عه        ها سدددداز با توسددد قابتی خود را  یت ر ي موفق مز

جاد و حفظ می  هاي شددددایسدددتگی ند   افراد ای   روازاینكن

سعه      سازمان  سایی و تو شنا ستگی   هایی كه در  صور    هاشای ق

زاري اب هاشایستگی  كنند، با ریسک باالیی مواجه خواهند شد    

و مدیریت نیروي كار است، زیرا امروزه  ریزيطرحاساسی براي 

انسانی عام  مهم در كسب    هايسرمایه اعتقاد بر آن است كه  

توجه زیاد به  درواقع  اسدددت هاسدددازمانمزیت رقابتی پایدار 
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ستگی  رویکرد  شی از بحر هاشای  هاسازمان  هايتوانمنديان ، نا

 است  شدهدادهاست كه توسط بسیاري از مطا عات نشان 

 یستگیمفهوم شا

ستگی در ابتدا در بافت مدیریتی و در تحقیقاتی      شای صطالح  ا

یاتزی     هه ( در اواخر 1132)  3كه توسدددط بو در  1126 يد

هت معرفی كردن     کا ج كه عملکرد   هایی مشدددخصددددهآمری

، به ارث گرفته   كردمیفرادسدددتان را از مدیران میانی تفکیک     

شد  بویاتزی  اصطالح شایستگی را در معناي جمع آن یعنی     

 هايویژگی عنوانبهبه كار گرفت و آن را  "هاشدددایسدددتگی "

شغ        سی یک فرد كه با عملکرد عا ی یا اثربخش در یک  سا ا

صی    ضوعی،      در ادبیاكندمیمربوط بوده، تو شینه مو ت و پی

ستگی با معانی      شای صطالح  سب  ايچندگانها شم  برح  ازاندچ

شخص   ستگی   شود میم شای درونداد یا برونداد رفتار  عنوانبه  

 عنوانبه  در اكثر كشددورها، شددایسددتگی  شددودمیافراد دیده 

ستگی   ذا كاركنان  شود میبرونداد تلقی   ايدرجهرا در  هاشای

كه ا زامات یا اسدددتانداردهاي كار را برآورده سدددازد، نشدددان         

ستگی      ذا دهندمی  هاییمهارتشام  دانش، نگرش و   هاشای

 ( 1،2660)بروفی  گذارندمی تأثیراست كه بر عملکرد فرد 

در حال ظهور این است   هايموضوع اخیر، یکی از  هايسال در 

 به سازمان  هكنندكمکآن، عاملی  هاينقشو  هاشایستگی  كه 

  در این رابطه  باشدددد میدر رویارویی با محیط در حال تغییر    

رویکرد شددایسددتگی محور، افراد را در مركز توجه قرار داده و  

اهمیت منابع انسددانی را براي دسددتیابی به اهداز سددازمانی   

سته   ستگی   بنابراین، ؛ كندمیبرج ستی می هاشای  عنوانهب بای

ی قلمداد شوند و باید سازمان را   زبان رایج سیستم منابع انسان   

سازند تا منابع   سانی قادر  سازمان   ان سازد   نواهمرا با نیازهاي 

در  تواندمی(  رویکردهاي شایستگی محور،   16،1111)ووددراز

براي  موردنیاز هايقابلیت، رفتارها و هادانش، هامهارت تعری  

ر برآوردن نیازهاي آینده و حال حاضدددر، منابع انسدددانی را د       
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 01                                                                             یمنابع انسان تیریمد يندهایپروژه بر فرا تیریمد يهایستگیشا ریتأث  یتحل

 

و  تعری  یدرست بهسازمانی   هاياستراتژي و  هااو ویتراستاي  

سعه  هايطرحبر  ساس تعری  گروه  تو ي گروه تمركز كند  بر ا

، شددایسددتگی ابزاري براي سددنجش  2661 در سددال "1هی"

افرادي است كه با عملکرد باال در شغ ، سازمان یا     هايویژگی

رفتارها  برحسدددب هاویژگیاین . دارند فرهنگ خاصدددی قرار

قابلیت  ،هاشایستگی ذا به د ی  رفتاري بودن  شوندمیتعری  

 .(2،2663)بوگارت و همکارانتوسعه را دارند 

 شایستگی مدیران پروژه هایمدل

ستگی    تعیین بحث سبتاً  از پروژه یکی مدیران شای  مباحث ن

ضوع   اینکه علیرغم .شود میمحسوب   پروژه مدیریت جدید مو

ستگی    سیار  هنوز شای ست  نوپا ب مختل   يهاسازمان  در اما ا

شورهاي  سعه  ك سیار  جدیت با یافتهتو  پرداخته آن به زیادي ب

 مدیران آموزش براي اخیر هايسال در1 ش   شركت  .شود می

 و است  آورده روي شایستگی   بر مبتنی آموزش به پروژه خود

 بودجدده دالر میلیون 456 معددادل مبلغی این منظور براي

 .است داده اختصاص  هاآن شایستگی   ارتقاءو  بازآموزي جهت

شتازي  موفق و هايشركت  توجه ضوع  به ش   همچون پی  مو

 در بحث این فراوان اهمیت حاكی از خود، مدیران شایستگی  

یت   حوزه حث  شددددنمطرح پ  از .اسدددت پروژه مدیر  ب

ستگی     به هاسازمان تمای   افزایش و پروژه مدیریت در شای

ستاندارد  طراحی و تدوین ایده مقو ه، این ستگی مدیر    ا  شای

 ؛گرفت شک   پراكنده صورت به مختل  يهاسازمان  در پروژه

 توسط  راستا  این در گام ترینمهم كه نمود اشاره  توانیم اما

 شایستگی   ملی استاندارد  او ین و شد  برداشته  كشور استرا یا  

 عنوان تحت استرا یا  پروژه مدیریت انجمن پروژه توسط  مدیر

 .گردید تدوین عملکرد بر شدددایسدددتگی مبتنی اسدددتاندارد

 از بسیاري  در پروژه شایستگی مدیر   ملی استاندارد  چارچوب

 انگلی ، آفریقاي اسددترا یا، همچون پیشددرفته كشددورهاي

 .اسددت شدددهنیتدو و طراحی ژاپن و نیوزیلند كانادا، جنوبی،

 این طراحی حال در نیز هند و چین همچون كشددورهایی

ستاندارد   شند میا ستا  این در عظیمی موج جهیدرنت و با  در را

شورهاي  سعه  ك سعه درحال و یافتهتو ست  افتاده راه به تو  .ا

                                           
1Hay 

1 Bogart et all 

سطه به ستقبال  وا شورها  ا ستاندارد،  این تدوین جهت زیاد ك  ا

ستگی    ستاندارد جهانی ا" عنوان تحت ايپروژه  مدیریت شای

هانی      این .شددددد اجرا و تعری  "پروژ  ندارد ج تا  از اسددد

 اقتباس شده  مختل  كشورهاي  شایستگی   ملی استانداردهاي 

در  پروژه مدیر شددایسددتگی ملی اسددتاندارد ایجاد با و اسددت

 یک  تا  شدددد خواهد  مجدد  بازنگري  كشدددورهاي مختل ، 

 شک   پروژه مدیر شایستگی   زمینه جهانی در جامع استاندارد 

ستاندارد    و مطا عه با .گیرد سی ا شورهاي  برر  توانمی فوق ك

 را پروژه مدیر اسدددتانداردهاي شدددایسدددتگی كلی چارچوب

ستگی     چارچوب آن مبناي بر و شناخت  شای ستاندارد   مدیر ا

  نمود تدوین كشور یا سازمان هر در را پروژه

 پروژه موفقيت اساسی و اصلی عوامل

که  علیرغم حث  اخیر قرنمین طی در این یت    ب  پروژه مدیر

سیاري  موردتوجه شد  و شده واقع هاسازمان  از ب  ياندهیفزا ر

صورت  این در نیز ست،  گرفته حوزه   و پروژه كاركنان به اما ا

 محسدوب  پروژه مدیریت كه شدا وده  پروژه مدیران خصدوصداً  

شده  چندانی توجه ،شوند می ست  ن  پروژه یک اینکه براي .ا

 زمان، گانهسدده يهاتیمحدود به ،گریدانیبباشددد )به موفق

ست  خود كیفیت و هزینه سی    عام  دو یابد( د سا سیار  ا  و ب

 :از اندعبارت كه هستند دخی  آن در مهم

 شایسته پروژه مدیران داشتن -1

 سازمانی پروژه مدیریت بلوغ و قابلیت -2 

 این مهم نکته .باشندمی یکدیگر ملزوم و الزم عام  دو این

 موفقیت دتوانمین ییتنهابهشایسته،  پروژه مدیر كه یک است

 كه است معتقد 4پروژه مدیریت انجمن .نماید را تضمین پروژه

 همچنین و پروژه مدیر شایستگی مستلزم موفقیت پروژه

 سازمانی )عملکرد سازمانی مدیریت پروژه بلوغ و قابلیت

 مدیر داشتن ،گریدعبارتبه .استشود(  گرفته نادیده دتوانمین

 دتوانمین دارد، اختیار در مناسبی هايشایستگی كه ايپروژه

 عام  دو اینکه به توجه با حال .نماید تضمین را پروژه موفقیت

 بایستمی ،شوندیم حیاتی محسوب هاپروژه موفقیت در فوق

 به الزم .گیرد صورت ايگسترده تالش عام  دو این زمینه در

 مهم ابعاد از پروژه یکی یا سازمان انسانی عام  كه است ذكر

 ازآنجاكه .گرددمی محسوب بلوغ هايمدل موردتوجهو 

  پروژه مدیریت بلوغ عام  ینهیدرزم

2 Shell 

 
3PMI 
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 حرکت باال( در ذکرشده عوامل اساسی از )یکی سازمانی

 تا بود الزم است، گرفتهشکل مندینظام و خوب بسیار

پروژه  مدیران )داشتن اول عامل عامل، این با راستاهم

 یافتهتوسعه کشورهای یهاسازمان .یابد رشد نیز شایسته(

 ارتقاء و ارزیابی تعیین، راستای در سال اخیر 91 طی

 آغاز را ایگسترده هایتالشپروژه،  مدیران هایشایستگی

 یهاسازمان .اندیافتهدست مثبتی و خوب نتایج به و نموده

 نیازمند هاپروژه موفقیت برای که انددریافته بزرگ

 .باشندمی شایسته مدیران از برخورداری

 پروژه مدیر هایشایستگی انواع

 پروژه مدیران هایشایستگی تعیین در که اینکته ترینمهم

 به بسته پروژه مدیر هایشایستگی که است این وجود دارد

 درگیر آن در که یهایپروژه پیچیدگی یا اندازه نوع، ماهیت،

 هایشایستگی بحث کارشناسان اکثر .کندمی تغییر هستند،

 در هاشایستگی انواع درصد 11 دارند که اذعان پروژه مدیر

 را دیگر درصد 61 از کمتر و است یکسان هاپروژه اکثر محیط

 نمود اشاره توانیم .تعیین نمود پروژه نوع با مطابق توانمی

 تا پروژه زمینه مدیریت در شدهفیتعر هایشایستگی انواع که

 واژگان و تنها و باشدمی مشابه زیادی بسیار حدود

در  تفاوت با تفاوت این البته .است متفاوت هابندیطبقه

 معنا بدین مشابه نیست. مدیران برای الزم شایستگی زانیم

 به متفاوت هاینقش در پروژه مدیر نوع دو است که ممکن

 آن میزان اما باشند، داشته نیاز شایستگی خاص یک

 یهابندیطبقه .متفاوت باشد مدیر هر برای شایستگی

 .دارد وجود شایستگی از مختلفی

1مدیریت پروژه )استاندارد  هایشایستگی
ICB) 

 هاشایستگیاز  ایمرتبه 4 ایسلسله (،ICB)استـــاندارد در 

که مفاهیم اولیه،  است شدهتعریفمدیــر پــروژه برای 

ها، کارکردها، فرآیندهای ها و تجربیات، مهارتفعالیت

در  معموالًها و ابزارهایی که ها، تکنیکمدیریتی، روش

در  .کنندمیشوند را بررسی مدیریت پروژه به کار گرفته می

برای مسئولین  موردنظر هایشایستگیاین استاندارد مجموعه 

 نیا .اندشدهیبنددستهو متولیان یک پروژه در قالب سه بعد 

 شدهنیتدو 9مدیریت پروژه المللیبینموسسه  مدل توسط

برای متخصصان و  موردنیازبه دانش  ،است. در این استاندارد

های تخصصی و پیشرفته که در شرایط خاص کاربرد مهارت

روش دسترسی به دانش، تجربه و  (ICB)پردازد. دارند، می

 (ICB)کند. های شخصی را در مدیریت پروژه بیان مینگرش

کند که با استفاده از روابط شایستگی را معرفی می وششچهل

ه گروه شایستگی فنی، و در س شدهلیتکم هاآنکلیدی بین 

 گیرند.قرار می یانهیزمرفتاری و 

 پروژه محور هایسازمانمدیریت منابع انسانی در 

از کشورها  یاریبس یحرکت صنعت ریدو دهه گذشته مس یط

منابع  تیریمد کنیاست. ل افتهیرییتغ یپروژه محور یسوبه

در  نیمباحث نو ازجملهپروژه محور  هایسازماندر  یانسان

در مقاالت  ریاخ انیسال یکه ط است یحوزه منابع انسان

 شدهپرداختهو... بدان  یبع انساناپروژه، من تیریمتعدد مد

 هایمدلبا  هاسازمان نیدر ا یمنابع انسان تیریاست. مد

 هایمدل رایمتفاوت است، ز یمنابع انسان تیریمد کیکالس

 هایمحدودیت لوریت یعلم تیریبر اصول مد یمبتن کیکالس

. عموم گیرندنمی پروژه محور را در نظر هایسازمان ژهیو

 نیا یموقت تیحوزه معتقدند که ماه نیا نظرانصاحب

 طیمحژه، یو طی، شراهاآن هایفعالیتو  ندهایو فرآ هاسازمان

 ریو مس یفشار کارن، ینامع یازهایپروژه، ن یو چالش ایپو

 هایمدلو توسعه  نیتدو ازمندیخاص کارکنان، ن یشغل

 گونهایندر  یمنابع انسان حیصح تیریجهت مد دیجد

و  یدو دهه گذشته حرکت صنعت یط. است هاسازمان

 جهینت کردیرو نیبوده است. ا یپروژه محور یسوبه یاجتماع

باال، مراکز مشاوره  یورنابا ف عیخالق، صنا هایسازمانبه  ازین

 انیمشتر یسفارش یبه تقاضاها پاسخگوییو امکان  ایحرفه

به انجام  هاشرکت لیتما تواندمی گرید لی. دلاست

باشد.  دیتول اتیاز عمل یبخش عنوانبه ایپروژه هایفعالیت

 رینظ هاییمشخصهجامعه پروژه محور را با  6ومانیگارنر و ه

 هایسازماناز  تیپروژه، حما قیبه اهداف از طر یابیدست

جهت  یو ساختارساز هابرنامهپروژه و  تیریپروژه محور، مد

                                           
1 IPMA COMPETENCE BASELINE 

2 IPMA (International Project Management Association) 

Garner&Huemann 
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.  نمایندمیکه به توسعه جامعه پروژه محور کمک   اندگردیده

 زینبه اهداف اقتصتتاد ک ج جامعه  یابیدر دستتت کردیرو نیا

  یازهاین شیدایامر منجر به پ نیاستتت. ا دهیواقع گرد دیمف

 یشتت ل  ریو مستت  یمنابع انستتان  تیریمد نهیدرزم یدیجد

 کردیکارکناج در رو یشتت ل ریاستتت. مستت  دهیکارکناج گرد

متعدد و   یها پروژهدر  ینیبا مشتتتارکت و جانشتتت     ایپروژه

پلکاج  یشتتت ل ریکه از آج به مستتت گیردمیمختلف شتتتکل 

س  نی. اشود میاد ی چیمارپ  یسنت  یکردهایبا رو یش ل  ریم

س  یدر طراح ت به باال متفاو نییاز پا ینردبان یش ل  یرهایم

 ایپروژه . اصتتح س ستتازماج پروژه محور با ستتازماج استتت

شد می متفاوت  یکار ندیپروژه محور فرآ هایسازماج . در با

ست ل  صورت به سازمان   کنیپروژه ا  ایپروژهلزوماً ، یساختار 

  ...و یس یماتر، ایوظیفه، ایپروژه صورت به تواندمینبوده و 

  یساختار سازمان   ایپروژه هایسازماج در  کنیشود. ل  فیتعر

و مختص  ازیو کارکناج حستتن ن فیتعر ایپروژه صتتورتبه

جرا  در صتتتورتپروژه جتت و و   فرق       یعتتدا ا ت م پروژه 

ند می ماج   های ویژگی یبرخ.شتتتو پروژه محور،  های ستتتاز

  یدنمامیرا طلن  یمنابع انسان تیریخاص از مد ییکارکردها

س  هایمدلکه در  سانی   کیک   کمتر بداجمدیریت منابع ان

  ندباش می لیبه شرس ذ  یژگیهشت و  نیاست. ا  شده پرداخته

سوبی و آردیتی    تیماه، موقت یکار یندهایفرآ :(5002، 1)

استتتتخداا  ، خاص  تی ریمد  میپارادا ، نینامع  یازها ی ن، ای پو

  یتقاضتتتاها، نقش در پروژه نیانجاا چند ییکارکناج با توانا

ش ل  ، متنوع شار  س ، باال یف ش  چیمارپ یش ل  ریم نجاا از ا ینا

س  هاسازماج  هیکل درمتنوع  فیاز وظا ایمجموعه ک،  ی)ک 

  بایستتتمی یمنابع انستتان تیریمد .(ایپروژهپروژه محور و 

ستتازماج هماهنو و  یبا راهبردها یو افق یعمود صتتورتبه

باشتتتد. هماهنگ    باط عمود  یمنحبق  جهت انتخاو    یو ارت

ها و برنامه یاجرا یبانیجهت پشتتتت یراهبردها و ارتباط افق

 دهیتتبینی گرد    ستتتتازمتتاج پیش    یات یتتعمل    یراهبردهتتا  

  یابیبار به شتتناستتایی و تراز نینخستتت یبرا 5ومنیه.استتت

ها  یفرآ ماج   تی ریمد  یند های پروژه محور  پروژه در ستتتاز

خت  مات و   ترینمهم. از پردا قدا   تی ریمد  ند یفرآ نیتدو  یا

 نهیزم نیدر هم یقاتیتحق میستترپرستتت ت یکارکناج بود. و

  با 5002و  5002 یهاستتال ی. طاستتت نیدر دانشتتگاه و

                                                           
1 Arditi 

2 Heumann 

3 Meloud 

4 Souderlond& Berwin 

  های پژوهش دی فوق مقرر گرد یقات یتحق های تیم یماهنگ ه

سان  تیریمرتبط با مد پروژه محور  هایسازماج در  یمنابع ان

و همکاراج  6ملود .شوند  تیو هدا یمشترک راهبر  صورت به

و سودرلوند و   نینو هایسازماج در  یمنابع انسان  تیریبه مد

سازمان  هیبه نظر 2نیبرو پروژه محور  هایسازماج در  یرفتار 

و   ها چالش  یو همکاراج به بررستتت   2لوستتتمور. اند پرداخته 

در ستتتاختار   یمنابع انستتتان  تی ریمختلف مد  یعملکردها 

 هاآج موردبررستتتی یمحورها ازجمله. اندپرداخته ایپروژه

نابع انستتتان   تی ریمد  یها چالش به   تواجمی  تی ریمد ، یم

ج و، توسعه و جبراج   یندهایفرآ، یمنابع انسان  کیاستراتژ 

کارکناج،     یخدمات، روابط کار، مشتتتارکت و توانمندستتتاز      

اج و رفاه کارکن یمنیا، یو مسائل بهداشت یزندگ -تعادل کار

 یبه بررس  3و همکاراج ترنر .ساخت اشاره نمود   یهاپروژهدر 

پروژه محور جهت  هایستتازماجدر  مورداستتتفاده هایروش

 با نگاه به نقش هاسازماج ونهگنیاکارکناج در  شیرفاه و آسا

 یها چالش از کارکناج و    یمنابع انستتتان  تی ریمد  یتیحما 

باال  نینامع  ازی ن رینظ یرو شیپ  نیا یکار  یو فشتتتتار 

نه در مد      های نقش   میپارادا  و ها پروژه دستتتب  تی ریچندگا

،  7)ترنر، هیوماج و کیگاج   .اند پرداخته در پروژه  ژهیو تی ریمد 

5002) 

ه ب تواجمی، اندپرداختهمبحث  نیمتوج که به ا ریسا  ازجمله

ستاندارد   شاره نمود که در    8ساختار دانش مدیریت پروژه ا ا

منابع   تیریحوزه مد یستتتتمیو ستتت یندیآج به الزامات فرا

حوزه  9از  یکیاست.  شدهپرداختهپروژه  تیریدر مد یانسان

 لیموارد ذ ازجملهاستتتاندارد به الزامات مرتبط  نیا یاصتتل

 :است شدهارهاش

 یو مستتتندستتاز  فیپروژه شتتامل تعر یطرس منابع انستتان

یت ، ها نقش ماج و روابط،   ها مستتتیول هارت ، ستتتاز و  ها م

ستگی    شاغل و برنامه مد  هایشای پروژه  میج و، ت تیریم

پروژه، توستتعه منابع   میت لیمنابع و تشتتک یشتتامل بررستت 

سان  ستگی    یبهبود و ارتقا ندیپروژه، فرآ میدر ت یان و  هاشای

،  پروژه یکار یو فضتتا میکارکناج، تعام ت ت هایتوانمندی

 پروژه شامل میت تیریمد

5 Lousmor 

6 Turner & et all 

7 Huemann, Turner, keegan 

8 PMBOK 
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 یحوزه اصل 1از  یکیاست.  شدهپرداختهپروژه  تیریدر مد

 شدهاشاره لیموارد ذ ازجملهاستاندارد به الزامات مرتبط  نیا

 است:

، هانقش یو مستندساز فیپروژه شامل تعر یطرح منابع انسان

 هایشایستگیو  هامهارت، سازمان و روابط، هامسئولیت

منابع  یپروژه شامل بررس میجذب، ت تیریمشاغل و برنامه مد

پروژه،  میدر ت یپروژه، توسعه منابع انسان میت لیو تشک

کارکنان،  هایتوانمندیو  هاشایستگی یبهبود و ارتقا ندیفرآ

پروژه شامل  میت تیریپروژه، مد یکار یو فضا میتعامالت ت

تحول  تیریحل مسائل و مشکالت و مدم، یت یابیو ارز یابیرد

 عملکرد پروژه سازیبهینه منظوربه

 

پروژه  هایسازمانفرآیندهای مدیریت منابع انسانی در 

دانش مدیریت محور بر اساس استاندارد ساختار 

 3113-1پروژه

مدیریت منابع انسانی پروژه شامل فرایندهای سازمانی، 

. تیم پروژه متشکل از استمدیریت و رهبری تیم پروژه 

برای تکمیل پروژه، به  هامسئولیتو  هانقشافرادی است که 

است. اعضای تیم پروژه ممکن است  شدهدادهاختصاص  هاآن

 وقتتمام صورتبهباشند.  هامهارتدارای مجموعه متنوعی از 

باشند و ممکن است با پیشرفت  افتهیصیتخص وقتنیمهیا 

پروژه به تیم افزوده یا حذف شوند. اعضای تیم پروژه را 

. اگرچه نقش و مسئولیت نامندیمنیز  6کارکنان پروژه

است اما  افتهیصیتخصمشخصی به اعضای تیم پروژه 

 یریگمیتصمو  ریزیبرنامهاعضای تیم در  همهمشارکت 

پروژه سودمند است. فعالیت و مشارکت زودهنگام اعضای تیم 

در  هاآنموجب افزایش تخصص  ریزیبرنامهدر طول فرایند 

نسبت به پروژه خواهد شد.  هاآنفرایند و تقویت تعهد 

در این  فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه در استاندارد

 :است به شرح زیر استاندارد

برنامه مدیریت منابع انسانی: فرایند شناسایی و  -9

، موردنیازی هامهارت، هامسئولیت، هانقشمستندسازی 
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روابط گزارش دهی پروژه و تهیه برنامه مدیریت کارکنان 

 است

منابع انسانی در دسترس  تائیدتشکیل تیم پروژه: فرایند  -6

 جهت تکمیل کارهای پروژه است. موردنیازو تشکیل تیم 

، روابط متقابل هاشایستگیتوسعه تیم پروژه: فرایند بهبود  -3

 اعضای تیم و محیط کلی تیم جهت افزایش عملکرد است.

مدیریت تیم پروژه: فرایند پیگیری عملکرد اعضای تیم،  -4

ارائه بازخورد، حل مشکالت و مدیریت تغییرات، جهت 

 .استبهینه نمودن عملکرد 

 هایحوزهر فرایندها در دیگر و با سای فرایندها با یکدیگراین 

 .باشندمیدانش در ارتباط 

از تیم پروژه است و  ایمجموعهیم مدیریت پروژه زیرت

 مانندرهبری و مدیریت پروژه  هایفعالیتمسئولیت 

کنترل و خاتمه  ،، اجرا، پایشریزیبرنامهآغازین،  هایفعالیت

. همچنین این گروه را دارد بر عهدهرا فازهای مختلف پروژه 

ممکن است بتوان تیم مرکزی، اجرایی یا رهبری نامید. برای 

کل  تواندمی، مسئولیت مدیریت پروژه را ترکوچکی هاپروژه

داشته باشد. حامی پروژه  بر عهده تنهاییبهتیم یا مدیر پروژه 

 سازیشفافپروژه،  گذاریسرمایهمانند  هاییزمینهدر  معموالً

بر ذینفعان در هر  تأثیرگذاریایش بر پیشرفت و محدوده، پ

دو سازمان متقاضی و مجری جهت دستیابی به منافع پروژه با 

مدیریت و  نیهمچن .کندمیتیم مدیریت پروژه همکاری 

هدایت تیم پروژه شامل موارد زیر است ولی محدود به این 

پروژه الزم است در صورت امکان از  ریمد .شودنمیموارد 

عوامل منابع انسانی که ممکن است بر پروژه اثرگذار باشند، 

شامل  دهایبرگ خرباشد. این  تأثیرگذار هاآنآگاه بوده و بر 

جغرافیایی اعضای تیم، ارتباطات  هایموقعیتمحیط تیم، 

داخلی و خارجی، مشکالت  هایسیاستمیان ذینفعان، 

بودن سازمان و سایر عواملی هستند  فردهمنحصربفرهنگی، 

 که ممکن است عملکرد پروژه را تغییر دهند.

: تیم مدیریت پروژه باید مراقب بوده و ایحرفهرفتار اخالقی و 

و اخالقی را  ایحرفهمتعهد شود که تمامی اعضای آن، رفتار 

 .کنندمیدنبال 



 مدیریت پروژه هایشایستگی تأثیر سوابق پژوهشی

 هایسازمانبر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در 

 پروژه محور

ر د یدولت تیریبه حوزه مد هایشایستگیقدمت ورود بحث 

 اگرچهموضوع  نیو ا گرددبرمی 0991به دهه  یعرصه جهان

ظهور و بروز  هادولتو مقررات ناظر بر مناسبات  نیدر قوان

ز ا ی، متنوع و حاکبارهدرایناست، اما تجارب کشورها  افتهی

 نیز از این رانینقاط قوت و ضعف گوناگون است و کشور ما ا

 راستا با مراجعه به مقاالت، نیدر هم ستین مستثناقاعده 

منابع متعددی در حوزه  هانامهپایان، هاپژوهش ،قاتیتحق

 رانیمد یهاشایستگی ،هایشایستگی تیری، مدهاشایستگی

ه کشود می یبررس ،یمنابع انسان هاشایستگیو رهبران و 

 .گرددمی انیب یی از آنهااختصار نمونهبه

در نفر از منتخبان  0111روی در تحقیقات خود  0اولریچ

 ترینمهممدیران صف،  ازنظر دهدمینشان  4102سال 

، ایهرایانشایستگی در حوزة منابع انسانی آشنایی با علوم 

 و و دانش وسیع اندازچشماساتید دانشگاهی داشتن  ازنظر

 .مشاوران توانایی ایجاد تغییر است ازنظر

نفر از متخصصان  011روی  خودمطالعات  نیز در 4اسچولور

در حوزة  هاشایستگی ترینمهمنشان داد  4104در سال 

منابع انسانی شامل سبك رهبری، بینش مدیریتی، 

 .شخصیتی است هایویژگیعملكرد و  هایتوانایی

در همین راستا یكی دیگر از مدل ( 4101) 0روچستر

 اجزای اصلی ،را ارائه داد در حوزة منابع انسانی هاشایستگی

از ارتباطات، مشتری محوری، یادگیری  اندعبارتاین مدل 

 .مستمر، کاردانی و تدبیر و تعهد شخصی

 هایشایستگیمدل نشان داد که  4101در سال  4سلمر

، عواملی مانند عامل کنگهنگرهبران منابع انسانی در 

، خالقیت و ایحرفهی تخصصی و هامهارتتغییر بودن، 

دربر نوآوری، مدیریت بحران، آگاهی و دانش سازمانی را 

 .دارد

به دنبال طراحی مدلی برای  4100در سال  5ونگ و چو

 هایژهپرودر  هاریسكو تخصیص  هاریسكبه  دهیپاسخ

 هایپروژهریسك مهم در  04بودند که نهایتاً  سازیراه
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 هایریسكمتناسب با  ؛ ورا شناسایی کردند سازیراه

مقابله  برای موردنیاز هایشایستگیبه تعیین  شدهشناسایی

مذکور در مدیران پروژه پرداختند. سپس، با  هایریسكبا 

 یهانسازماپرداختند.  هاریسكرویكرد کیفی به تحلیل 

برای ایفای نقش و  موردنیازی هامهارتمختلف با توجه به 

متفاوتی طراحی  هایمدلنیاز به بهبود و توسعة عملكرد، 

 کردند.

استاندارد در مقاله خود نشان داد که  4101در سال  6بریسكو

PMCD  در چارچوب استاندارد ساختار دانش مدیریت

مدیران پروژه  هایشایستگی ،و انجمن مدیریت پروژه پروژه

، هادانش یهمهرا توسعه داده است. این مدل شامل 

و رفتارهایی است که مدیر پروژه جهت  هانگرش، هامهارت

، ملزم به داشتن این هاپروژهمدیریت اثربخش 

 .ستهاشایستگی

 

 چارچوب مفهومی تحقیق

س  نیا ستگی    تأثیر یپژوهش به دنبال برر   تیریمد هایشای

 یالمللنیانجمن ب یستتتگیاستتتاندارد شتتا  یپروژه بر مبنا

ژه پرو یمنابع انستتتان  تی ریمد  یندها  یپروژه بر فرا تی ریمد 

  هایشایستگیبرای بررسی  دیکه اشاره گرد طورهمان .است

شتتتایستتتتگی  المللیبینمدیریت پروژه از مدل استتتتاندارد 

که مدل مذکور از  شتتدهگرفته( بهره ICB7)مدیریت پروژه 

عد مختلف )فن   تاری و  ستتته ب به بررستتتی  یانه یزمی، رف  )

در قسمت  . همچنینپردازدیممدیران پروژه  هایشایستگی

متغیر وابستتتته تحقیف؛ فرایندهای مدیریت منابع انستتتانی  

ساس فرایند مدیریت      شده که فرایندهای مذکور بر ا لحاظ 

خه            یت پروژه )نستتت مدیر ندارد  تا نابع انستتتانی در استتت م

استتتاندارد  این استتت. در شتتدهنظر گرفته( در 4100پنجم،

 ریزیبرنامهفرایندهای مدیریت منابع انستتانی از چهار حوزه 

مدیریت منابع انسانی، تشكیل تیم پروژه، توسعه تیم پروژه    

شك و مدیریت تیم پروژه  ست )موارد فوق و رابطه   شده لیت ا

 ها در چارچوبآنبین 

شماره     شكل  شان   0مفهومی تحقیف در  ست(.  شده دادهن  ا

سی   نیا ستگی   شای  گانهسه ابعاد  تأثیرتحقیف به دنبال برر

مدیریت پروژه بر ابعاد چهارگانه فرایندهای مدیریت منابع              

5 Wong & Cho 

6 Briscoe 

7 IPMA Competence Baseline 



تا بررسی شود که نقش هر یك از ابعاد مذکور    است انسانی  

نابع انستتتانی           یت م مدیر ندهای  یك از فرای در اجرای هر 

در راستتتای موارد فوق و  .باشتتدمیچگونه و به چه صتتورت 

ر ه بایستتتمیدستتتیابی به ابزار ستتنجش تحقیف  منظوربه

یك از ابعاد متغیرهای مستقل و وابسته تحقیف تشریح شده  

ها استخراج  های مرتبط با هر یك از آنها و مؤلفهشاخصه  و 

استتتت که اجزاخ مختلف مدل تحقیف از  ذکرگردد. شتتتایان

 .است شدهاستخراج PMBOK8و  ICBاستانداردهای 

 قیتحق یاصل هیفرض

استتتتاندارد  یپروژه بر مبنا تیریمد هایشتتتایستتتتگی

پروژه  تیریمد یالمللنیانجمن ب یستگ یشا المللی بین

 دارد. تأثیر یمنابع انسان تیریمد یندهایبر فرا

 قیتحق یفرع هایفرضیه

د استتتاندار یپروژه بر مبنا تیریمد یفن هاییستتتگیشتتا .0

روژه بر پ تیریمد یالمللنیانجمن ب یستتتگیشتتاالمللی بین

 دارد. تأثیر یمنابع انسان تیریمد یندهایفرا

دارد استان  یپروژه بر مبنا تیریمد یرفتار هاییستگ یشا  .4

روژه بر پ تیریمد یالمللنیانجمن ب یستتتگیشتتاالمللی بین

 دارد. تأثیر یمنابع انسان تیریمد یندهایفرا

نا  تی ریمد  یانه یزم های یستتتتگیشتتتا .0  یپروژه بر مب

ستاندارد    تیریدم یالمللنیانجمن ب یستگ یشا المللی بینا

 دارد. تأثیر یمنابع انسان تیریمد یندهایپروژه بر فرا

 و حجم آنجامعه آماری 

و  رانیجتامعته متد    فیتحق نیدر ا موردمطتالعته  جتامعته   

شد      سان ار شنا شرکت کار  های حوزه آب وزارت نیرویكی از 

 تیریدر مد یمتول کارفرمایی هایستتتازمانیكی از  عنوانبه

 081 بربالغافراد  نی. ااست در سطح کشور    یبرقاب یهاطرح

  فیتحق نیدر ا گیرینمونه. روش باشندمیو کارشناس  ریمد

برای تعیین حجم نمونه  ستتاده استتت. یتصتتادف گیرینمونه

مار            عه آ جام به در نظر گرفتن حجم  جه  با تو ماری  و  یآ

ندگی متغیر   عه   پراک طال طای       موردم ماکزیمم و خ حد  در 

ستفاده از فرمول کوکران حجم نمونه     5قبول قابل صد با ا در

اما با در نظر گرفتن   ؛ استتتت دهی گرد نیینفر تع 041 بربالغ 

حصتتول اطمینان  ایها و براحتمال ریزش در پرستتشتتنامه 
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عداد    یار        051بیشتتتتر، ت مه تكثیر و در اخت نا پرستتتشتتت

 دهندگان قرار گرفت.پاسخ

 

یه  یل تجز ته   وتحل مد     های یاف تحقیق بررسییی 

  گیریبهرهبا ) یساختار تحقیق در حوزه معادالت 

 (SMART PLS افزارنرماز 

شماره     ها را روابط بین متغیرها و بارهای عاملی آن 0شكل 

دهد. بر استتاس شتتكل فوق رابطه بین متغیرهای نشتتان می

مستتتقل و وابستتته تحقیف بر استتاس بارهای عاملی نشتتان  

بین هر یك  شده است. بارهای عاملی میزان همبستگی   داده

طور دهد. همانهای مرتبط نشتتان میاز متغیرها را با مؤلفه

شكل )  شان داده 0که در  ستگی     ( ن شای ست؛ بین  های  شده ا

دهنده آن؛  گانه تشتتتكیل   های ستتته مدیریت پروژه با مؤلفه    

ستگی     شای و وده های رفتاری ببیشترین بار عاملی مربوط به 

در خصتتتور فرایندهای مدیریت منابع انستتتانی پروژه نیز  

ی مربوط به همبستتتگی بین توستتعه تیم عامل باربیشتتترین 

تایج  نپروژه با فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه بوده است. 

  بیضرادهد که در مدل ساختاری نشان می 0جدول شماره 

درصتتتد به معناداری  95 ازبا ستتتطح اطمینان بیش  مدل

سیده  شان مدل  یآمار بیضرا  یمعنادار. اندآماری ر یم ن

مدیریت  ی انهیزمفنی، رفتاری و  هایشتتایستتتگی که دهد

ه توانستتت پروژه بر فرایندهای مدیریت منابع انستتانی پروژه

شد.    تأثیر شته با ستگی    تأثیر بیضر  معناداری دا   هایشای

فنی مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت منابع انستتتانی           

 ایزمینه هایشتتتایستتتتگی تأثیرو ضتتتریب  19599پروژه 

مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت منابع انستتتانی پروژه         

به معناداری آماری  1915که در سطح کمتر از  است 19529

 هایشایستگی تأثیر بیضررسیده است. همچنین 
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پـروژه   یمنابع انسـان  تیریمد یندهایفرا پروژه بر تیریمد

 یبـه معنـادار   1915که در سطح کمتر از  باشدیم 19646

 یرییـ کـه تغ  دهدینشان م افتهی نیاست. ا دهیرس یآمار

 یرییتغ جادیعامل موجب ا نیدر ا اریمعانحراف  کی اندازهبه

منـابع   تیریمـد  ینـدها یار در فرایـ انحراف مع 19646اندازه به

 پروژه خواهد شد. یانسان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ملیاتحقیق به همراه بارهای ع چارچوب مفهومی: (1)شکل 

 یمنابع انسان تیریمد ندیپروژه بر فرا تیریمد یفن یستگیشا تأثیر یریگاندازههای مدل : نتایج حاصل از یافته(1) جدول
 هاشاخص

 روابط 
 انحراف استاندارد ضریب مسیر

 مقدار
t 

سطح 
 معناداری

 نتیجه

فنی بر فرایند مدیریت  یستگیشا تأثیر
 منابع انسانی پروژه

 تأثیر تائید 1010 969311 19145 19511

بر فرایند  رفتاری یستگیشا تأثیر
 مدیریت منابع انسانی پروژه

 تأثیر تائید 1010 949411 19125 19661

 بر فرایند ایزمینه یستگیشا تأثیر
 مدیریت منابع انسانی پروژه

 تأثیر تائید 1010 969443 19165 19541

 مدیریت پروژه بر هایشایستگی تأثیر
 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

 تأثیر تائید 1010 91912 19151 1.646

 

برنامه مدیریت منابع 

 انسانی پروژه

 مدیریت تیم پروژه

 تشکیل تیم پروژه

 توسعه تیم پروژه

فرایند مدیریت 

 منابع انسانی پروژه

378.0 

378.0 

378.0 

 فنی یهایستگیشا 378.1

شایستگی های 

 رفتاری

شایستگی های 

 یانهیزم

شایستگی های 

 مدیریت پروژه

37800 

37030 

37030 

370.0 
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 نتایج نهایی تحقیق و پیشنهاد منتج آن

 تیریمد یستگیشا یرهایمتغ یدر بررس آنچهبا توجه به 

 موردبررسیپروژه  یمنابع انسان تیریمد یندهایپروژه و فرا

 هایسازماناشاره کرد که  ینیبه عناو توانمی قرار گرفت

هر چه  شبردیدر پ توانندمی هاآنپروژه محور با توجه به 

بکار  ودخ یمنابع انسان تیریمد یندهایفرا یبهتر اجرا

 :رندیگ

 یو فرع یاصل هایفرضیهو  قیتحق هایسؤالبه  تیعنا با

 توانمیبه آن اشاره شد  قیکه در فصل اول تحق شدهتدوین

پروژه بر اساس  تیریمد هایشایستگی تأثیرگفت که 

 تیریمد یالمللنیانجمن ب یستگیشا المللیبیناستاندارد 

معنادار و مثبت  هپروژ یمنابع انسان تیریمد ندیپروژه با فرا

 است

 نیدر ا موردبررسیصورت گرفته در حوزه  قاتیتحق جینتا

 1همچون اسچولور یکه محققان دهدمینشان  قیتحق

 4یتی(، ارد6191) 3(، سلمر6191) 3(، روچستر6196)

(، 6191) 6سیاتزیبو (،6193) 0(، ونگ و چو6115)

MCDP7 (6196 )یبرا موردنیاز هایشایستگی ترینمهم 

پروژه را  یانسان عمناب تیریدر حوزه مد رانیمد

 .اندکردهعنوان  یرفتار هایشایستگی

 شیبا افزا موردبررسیکارکنان شرکت  دگاهید از

 یندهایبهبود فرا توانمیپروژه  تیریمد هایشایستگی

از  تأثیر زانیپروژه را شاهد بود. م یمنابع انسان تیریمد

 هایشایستگی یبرا موردبررسیکارکنان شرکت  دگاهید

بر  دیگربیانبهبوده است  هایشایستگی ریاز سا شیب یرفتار

ادعا نمود که  توانمیصورت گرفته  یآمار هایآزموناساس 

 یرفتار هایشایستگی موردبررسی کارکنان شرکت دگاهیاز د

پروژه دارا  یمنابع انسان تیریمد ندیبر فرا یشتریب تأثیر
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 یاز آزمون معادالت ساختار توانمیرا  جهینت نی. اباشندمی

 مشاهده نمود. Smart Plas افزارنرمصورت گرفته با 

بار  نیشتریصورت گرفته ب یآزمون معادالت ساختار در

 هایشایستگیمربوط به  هایشایستگیدر حوزه  یعامل

 رسونیپ یدر آزمون همبستگ نیبوده است و همچن یرفتار

منابع  تیریمد ندیپروژه با فرا تیریمد هایشایستگی نیب

 تأثیرمشاهده نمود که  توانمی زیپروژه ن یانسان

از  شیب یهمبستگ بیقالب ضر در یرفتار هایشایستگی

 که دهدمینشان  جهینت نیا .بوده است هایشایستگی ریسا

 هایشایستگی شی، افزاموردبررسیشرکت  کارکنان دیداز 

منابع  تیریمد ندیبر فرا یشتریب تأثیر تواندمی یرفتار

 پروژه داشته باشد. یانسان

 هایشایستگینقش سایر  توانمیبا توجه به نتایج تحقیق 

 شدهحاصل. نتایج قرارداد موردبررسیمدیریت پروژه را نیز 

 موردبررسیکه مدیران ارشد در شرکت  دهدمینشان 

فنی و  هایشایستگیکار بیشتری روی تقویت  بایستمی

از  آمدهدستبهمیزان سطح  در شرکت انجام دهند ایزمینه

از دید  اگرچهکه  دهدمیمذکور نشان  هایشایستگی

مذکور باالتر از سطح متوسط  هایشایستگیکارکنان شرکت، 

 منظورهب بلندمدتو  مدتمیانی هابرنامهاست اما نیازمند 

 .استبهبود و ارتقاء 

، موردبررسیبا عنایت به بررسی صورت گرفته در شرکت 

مدیریت منابع انسانی در شرکت مذکور  فرایندهای وضعیت

توجه بیشتر که نیازمند  باشدمیاز سطح مطلوبی برخوردار ن

های بهبود و ارتقاء فرایند درجهتمدیران ارشد شرکت 

از دیدگاه کارکنان شرکت سطح فرایند  ویژهبه. استموردنظر 

از متوسط برخوردار است  ترپایینتوسعه تیم پروژه از سطح 

پروژه  هایتیم ایتوسعه یهابرنامهدر خصوص  بایستمیکه 

 مدتکوتاهدر  ایگستردهاقدامات  موردبررسیدر شرکت 

گردد. در این راستا از دیدگاه کارکنان شرکت  بینیپیش

عوامل  یمتناسب، ارزنده و اعطا یقدردان وهیش؛ هایمؤلفه

ی، کار هایتیم لباقدر قبال رفتار کارکنان در  یزشیانگ

 یانسان یروین ییقائل شدن به جابجا تیتوجه و اهم زانیم

 کارگیریبهو  یطراح ی،پرور نیاصل جانش یدر راستا

و  هاشایستگیو سنجش  یابیارز یبرا مؤثر یابزارها

تبادل  یبرا هاییزمینه ایجاد درنهایتو کارکنان  یتوانمندها
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کارکنان در طول  انیم یشغل هایآموختهو درس  اتیتجرب

که  اندقرارگرفتهاز متوسط  ترپاییندر وضعیت  دوران خدمت

در حوزه توسعه تیم پروژه از اولویت بیشتری  هاآنبهبود 

 برخوردار است.

و یی شناسامنابع انسانی پروژه، شاخص  ریزیبرنامهدر حوزه 

و  یجذب، نگهدار یهابرنامهمرتبط با  هایریسک مدیریت

کمتر از حد متوسط را از دیدگاه  نیانگیم ،کارکنان صیترخ

اخذ کرده و لذا نیازمند  موردبررسیکارکنان شرکت 

 .استبهبود  منظوربه مدتکوتاه ریزیبرنامه

نظام انتصاب  یکارآمددر حوزه تشکیل تیم پروژه، شاخص 

خاص  هایتخصصو  یشغل یهامهارتمناسب افراد با 

کمتر از حد متوسط را از دیدگاه کارکنان  نیانگیم ،موردنیاز

 ریزیبرنامهاخذ کرده و لذا نیازمند  موردبررسیشرکت 

 .باشدمیبهبود  منظوربه مدتکوتاه

ارائه بازخورد به در حوزه مدیریت تیم پروژه، شاخص 

 یبا استانداردها شانیعملکرد ا رتیکارکنان در خصوص مغا

کمتر از حد متوسط را از دیدگاه  نیانگیم ،مورد انتظار

اخذ کرده و لذا نیازمند  موردبررسیکارکنان شرکت 

 .باشدمیبهبود  منظوربه مدتکوتاه ریزیبرنامه

پروژه محور  هایسازماندیریت پروژه در تقویت فرهنگ م

از طریق توسعه فرهنگ قوی  موردبررسیدر شرکت  ویژهبه

 هایفعالیتبر بهبود هر چه بیشتر  تواندمی پروژه محوری

توسعه فرهنگ شایستگی  ویژهبهباشد.  تأثیرگذارسازمان 

در قالب اقداماتی همچون شایسته خواهی، شایسته  محوری

و موفقیت  ، در بهبودساالریشایستهگزینی، شایسته پروری، 

 .خواهد داشت ایگستردهبسیار  تأثیری سازمان هاپروژه
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