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 چکیده

بسزایی  تأثيرعواملی است که در موفقيت پروژه  ازجملهشایستگی مدیران پروژه  اخير، هایسالدر 

نماید. در این مطالعه به سته، پيمودن مسير موفقيت پروژه را تسریع میدارد. بكارگيری مدیر پروژه شای

است. جامعه آماری پژوهش حاضر،  شدهپرداختههای مهم مدیر پروژه بررسی عوامل فردی و شایستگی

های فعال در حوزه علم و صنعت جهاد دانشگاهی محورمدیران و کارشناسان پروژه سازمان پروژه 

و و کتب  منابع مختلف اعم از مقاالت مطالعه واسطهبه د .نباشمی و پتروشيمی صنعت برق، نفت، گاز

های این حوزه فهرستی از عوامل مهم فردی و عوامل موفقيت پروژه جهت مشورت با خبرههمچنين 

و مشخص شدن ميزان اهميت هر یک از  در موفقيت پروژه مؤثرفاکتورهای فردی  سنجش وضعيت

های آماری آزمون همبستگی و آزمون استفاده از تكنيکتوزیع پرسشنامه و  باعوامل تهيه گردید. 

گروه  سهدر  شدهشناسایی. عوامل فردی انجام گردید تحليل و تجزیه SPSSافزار نرم وفریدمن 

-نتایج عوامل دارای رتبهطبق بندی شدند. طبقه یفنشایستگی رفتاری، شایستگی فردی و شایستگی 

نسبت به سایر د. در ميان کليه عوامل، عامل شایستگی فردی باالترین رتبه را باشنهای مختلف می

در گروه  ،های فردی مدیر، عامل رهبری در مدیریت پروژهدر گروه شایستگی و کسب نمودها شایستگی

عامل دانش و  فنیدر گروه شایستگی های رفتاری، عامل مذاکره مدیر باالترین رتبه و شایستگی

-شایستگیبين معنادار ی عالوه بر آن، وجود رابطه .اندرا داشته تأثيربيشترین  یر پروژهتخصص فنی مد

تواند به . نتایج حاصل از این پژوهش میاستمهم در مدیریت پروژه  فنیهای فردی و شایستگی 

کمک ها بهبود و ترقی این سازمان درنهایتپروژه محور در گزینش مدیران پروژه شایسته و  هایسازمان

 بنماید. توجهیقابل

 کلیدي هايواژه

 پروژه محور سازمان پروژه، موفقيت عوامل فردی، مدیر پروژه،
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 مقدمه

ایجاد محصول یا  منظوربهیک تالش موقتی است که  پروژه

شود. واژه موقتی بدان معناست که خدمتی یکتا متعهد می

 لیالملبیننجمن ا. )ای آغاز و پایانی معین داردهر پروژه

در ارتباط با  بررسیقابلنکته مهم و . (۰۰۴۴۴مدیریت پروژه

عواملی وجود دارند هاست. پروژه، موفقیت و شکست پروژه

که اهمیت آنان در موفقیت یک پروژه بیشتر از سایر عوامل 

 تأثیرهای پروژه را تحت توانند خروجیاست. عواملی که می

مل و ارزیابی و بنابراین شناسایی این عوا؛ دهندخود قرار 

ها تواند چهارچوب مناسبی برای سازمانبررسی آنان می

ها جلوگیری فراهم سازد و از اتالف منابع و شکست پروژه

بسیاری  تأثیرکه  استاین عوامل مدیر پروژه  ازجملهنماید. 

بر موفقیت پروژه دارد. مدیر پروژه در حقیقت کسی است 

استای موفقیت پروژه مدیریت پروژه را در ر هایفعالیتکه 

 هایسازمان (.۰۴۴۲, ۰رابرت کتز)کند اجرا و کنترل می

های مدیران موفق، مزیت رقابتی خود را با توسعه شایستگی

با توجه  روازاین .(۳۹۳۲۴علی واحدی دیزکنند )حفظ می

، در این مطالعه پروژه محور هایسازمانبه اهمیت عملکرد 

-دیر پروژه پرداخته میبه شناسایی عوامل کلیدی فردی م

به عبارتی، اگر مجموعه عواملی که بر موفقیت پروژه شود. 

در سازمان  مؤثرتریاثرگذارند شناسایی شوند، اقدامات 

پروژه محور برای توانمندی  هایسازمانانجام خواهد گردید. 

های ها، نیازمند ابزارها و روشو کارآمد پروژه مؤثردر اجرای 

ناخت عوامل حیاتی موفقیت بخشی کارآمدی هستند که ش

پروژه  هایسازماندر  مسئلهاین  .باشداز این ابزارها می

محور اهمیت باالتری دارد. در دنیای امروزی، نیاز به 

 هافرصتاستفاده از مدیر شایسته برای استفاده بهتر از 

. گویا به نحوی موفقیت سازمان ارتباط استضروری 

 یسته دارد.مستقیمی با گزینش مدیران شا

های دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک کاربرد مدیریت پروژه،

 هایالزامدر راستای تأمین  پروژه هایفعالیتمربوط به 

پروژه است و این کاربرد از دانش، نیازمند مدیریت اثربخش 

های از اقدام ایمجموعهفرآیندهای مناسب است. فرآیند 

ت دستیابی به هایی است که جهو فعالیت باهممرتبط 

شوند. هر فرآیند با نتیجه یا خدمت از پیش مشخص می

 توانندمیکه  هاییتکنیکآن، ابزارها و  هایورودی

 شودمینتیجه شده مشخص  هایخروجیشوند و  کاربردهبه

 .(۹۳۲۱ ،یوداداحمد ، ۹شجاعیمحمود (

رکنی که برای رسیدن به  ترینمهمها در همه سازمان

 اثربخشیاست مدیریت است.  ثیرگذارتأاهداف سازمانی 

، سطح دانش، نگرش، توانایی هامهارتمدیران نیز اساساٌ به 

. (۰,۹۲۲۲)بل بستگی دارد هاآنهای و باالخره شایستگی

عوامل موفقیت پروژه، مدیر پروژه شایسته  ترینمهمیکی از 

 هایسازمانگیری . نبود مدیران شایسته و عدم بهرهاست

های مدیریت پروژه یکی از مشکالت تکنیک پروژه محور از

موفقیت مدیر  باشد.ها میآمیز پروژهدر اجرای موفقیت

بستگی دارد. نگرش،  هامهارتپروژه به دو جنبه نگرش و 

نحوه تفکر مدیر پروژه نسبت به یک موضوع خاص را نشان 

)هاب  خواهد بود مؤثردهد و بر میزان نفوذ او می

 (.۳,۹۲۲۱دی

( در بررسی عوامل ۹۳۲۱,اعی و همکارمحمود شج)

عوامل  عنوانبه زمانهم طوربهموفقیت، سه دسته عوامل 

این  های پروژه محور مطرح کردند.بحرانی موفقیت سازمان

و  سازمانیبرون، سازمانیدروناز عوامل  اندعبارتسه دسته 

عامل بحرانی موفقیت در  66 درمجموعای و عوامل پروژه

، آمدهدستبهبندی شدند. طبق نتایج بقهاین سه دسته ط

ای و ها در گروه عوامل پروژهعامل شایستگی مدیران پروژه

در میان کل عوامل بحرانی موفقیت حائز بیشترین رتبه 

مدیر پروژه، عدم موفقیت  کفایتیبیحتم  طوربهاست.  بوده

در پی خواهد داشت که چالشی  آن راپروژه و شکست 

-)انجمن بین خواهد داشت به همراه جدید برای سازمان

 (.۰۰۴۴۴المللی مدیریت پروژه

-ای با عنوان تطبیق سبکدر مطالعه (۰۴۴7،و ترنر ۱مولر)

های مختلف شایستگی تأثیرهای رهبری با نوع پروژه 

 قرار دادند. موردسنجشرهبری بر روی موفقیت پروژه را 

نیز در پژوهش خود  (۹۳۲۴,و همکارش 7والمحمدی)

بر ارتباطات اثربخش مدیر  مؤثرهای ها و شاخصمعیار

را با استفاده از روش  هاآنپروژه را شناسایی و اولویت 

                                                            
1 Shojaei,M. 
2 Bell, D. 
3 Hobday, Mike 
4 PMI 
5 Muller, R. Turner, J.R 
6 Valmohamadi.CH. 
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Dematel در  مؤثراند. معیارهای اصلی مشخص نموده

، مهارت در گیریتصمیماز مهارت  اندعبارتارتباطات 

 شخصی و تیمی. هایمهارتدرک، مهارت رهبری، 

پژوهشی  در( ۰۴۹7,همکاران و ۹چاقوشی احمد جعفرنژاد)

با عنوان انتخاب مدیر پروژه، پنج طبقه شایستگی بنام 

مدیریت سایت، شایستگی فنی، شایستگی رهبری، 

 موردمطالعههای شخصی را ای و ویژگیشایستگی زمینه

دریافتند  Fuzzy Vikor قرار دادند و با استفاده از روش

-ب، ویژگیعامل برای یک مدیر پروژه مناس ترینمهمکه 

 .استهای شخصی 

معتقد است که مدیر باید سه مهارت  (۰,۰۴۴۲رابرت کتز) 

مهارت  -۹از:  اندعبارت هامهارتکه این  داشته باشد

 دیگرانانسانی: یعنی توانایی کار کردن و تعامل اثربخش با 

-: توانایی ادراک و تفکر در مورد موقعیتادراکیمهارت  -۰

توانایی بکارگیری علوم،  مهارت فنی: -۳های انتزاعی 

ها، فنون و تجهیزات ویژه برای انجام امور و وظایف روش

 .تخصصی

یافتن رفتارها و  باهدف را تحقیقی (۰۴۹۴ ,۳)فیشر

بر مدیر پروژه انجام داد که نتیجه آن  مؤثر هایمهارت

رسیدن به عواملی همچون مدیریت و رهبری، دانش و 

 هایمهارته مدیران، تخصص مدیر، انگیزه مدیران، دیدگا

تسلط مدیر پروژه به برقراری ارتباط در جهت ) فردیمیان 

 ترینمهماز پروژه و فرآیند پروژه(  گروههدایت اعضای 

 .بودندعوامل فردی مهم مدیر پروژه در موفقیت پروژه 

طی انجام تحقیقی با عنوان  (۰,۰۴۹۰کریستوف بردیلت(

اورد رسیدند که شناسایی یک مدیر پروژه خوب به این دست

یک مدیر پروژه خوب کسی است که مجهز به عامل دانایی 

به دنبال  و با دقت عمل کند و درستیبهو آگاهی باشد و 

توان برآورده کردن اهداف در هر شرایطی باشد و می

 .قرار داد موردسنجشعملکرد مدیر را از روی ارتباطات آن 

 :شرح مقاله و روش تحقیق

هدف کاربردی و بر اساس روش  این تحقیق بر اساس

آوری منابع باشد. در این تحقیق ابتدا به جمعتوصیفی می

های این مشورت با خبره مختلف اعم از مطالعه مقاالت و

بعدی فهرستی از عوامل مهم حوزه اقدام گردید. در گام 
                                                            

1 Chaghooshi, A. Alireza Arab, and S. Dehshiri 
2 Katz, Robert L 
3 Fisher, Eddie. 
4 Bredillet, Christophe 

. شدپرداخته مؤثر سپس به تعیین عوامل شد. فردی تهیه 

براساس فاکتورهای فردی  ایدر مرحله بعد، پرسشنامه

جهت سنجش  باشدمدیران پروژه و عامل مدیریت پروژه می

وضعیت و مشخص شدن میزان اهمیت هر یک از عوامل 

ها بین نمونه آماری توزیع  و از . این پرسشنامهگردیدتهیه 

مل استفاده و اعو ترینمهممبنایی برای یافتن  عنوانبهآن 

های بدست آمده داده وتحلیلتجزیهو  گردیداستخراج 

 مشخص گردید.نوع ارتباط بین عوامل  درنهایتانجام و 

با توجه به نتایج بدست آمده از پیشینه تحقیق متغیرهای 

مطالعات پیشین به خود اختصاص  در را تأثیرزیر بیشترین 

اند متغیرهایی که بیشترین فراوانی را داشته . لذااندداده

 اند.انتخاب گردیده

و مهم مدیر پروژه،  مؤثرل: در این مرحله عوامل مرحله او

شوند. عوامل مختلفی در میزان بندی میشناسایی و دسته

با اقتباس از  باشند. تأثیرگذارتوانند موفقیت مدیر پروژه می

مدیریت پروژه  المللیبینهای استاندارد انجمن شایستگی

(ICB(IPMA-CA گروه  سهمدیر پروژه به  هایشایستگی

های مدیر گردد که بیانگر اجزای شایستگیبندی میهطبق

و های رفتاری ، شایستگیفنیهای پروژه است. شایستگی

 فردی. هایشایستگی

های مدیران پروژه بر با بررسی بیشتر درباره شایستگی

، به ICBو استاندارد  شدهانجاممبنای تحقیقات پیشین 

ن پروژه در مدیرا مؤثربندی عوامل شناسایی و اولویت

پرداخته، درجه اهمیت هر یک از این عوامل را در مراحل 

 مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم.

 روش تحقیق:

تمام مدیران پروژه و کارشناسان ارشد  موردمطالعهجامعه 

تعداد  است و صنعتعلم  جهاد دانشگاهیپروژه سازمان 

های ی حوزههااز مدیران و کارشناسان ارشد پروژه نفر ۹۴۴

نمونه آماری  عنوانبه نعت برق، نفت، گاز و پتروشیمیص

 در این تحقیق، .اندقرارگرفته موردمطالعهانتخاب و 

شناخت ادبیات و سوابق موضوع و بررسی روند  منظوربه

ای استفاده گردیده از روش کتابخانه موردبحثموضوع 

 ای،ای از منابع و مطالعات کتابخانهاست. در روش کتابخانه

های اینترنتی اسناد و مدارک علمی داخلی به پایگاه عهمراج

 هایاجالسدر سمینارها و  شدهارائهو خارجی و نیز مقاالت 

های بسیار متداول در علمی استفاده گردید. یکی از روش
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ای است که گردآوری اطالعات میدانی روش پرسشنامه

 گیرد.قرار می مورداستفادهجهت گردآوری اطالعات 

است که از  هاییشاخصرسشنامه، از معیارها و طراحی پ

 در مرور ادبیات مقاالت و نظرات خبرگان بدست آمده است.

این تحقیق ابتدا منابع مختلف اعم از مقاله، کتاب، 

شناسایی  منظوربهگیری از خبرگان و مشورت نامهپایان

 قرار گرفت. موردمطالعه پروژه محورعوامل در سازمان 

نامه آوری گردید و در قالب پرسشعاطالعات جم سپس

بر اساس  و گویه ۰۰ شامل شدهتدوین پرسشنامه تهیه شد.

 است. گردیده تنظیم ۹گزینه لیکرتمقیاس پنج 

   

 تعاریف متغیرها:

شخصیتی،  خصوصیات ،هامهارت دانش، مجموعة شایستگی

 که است شغل با مرتبط هایتوانمندی و هاتجربه عالیق،

 متوسط حد از باالتر سطحی در سازدمی قادر ار هاآن دارنده

 را الگویی شایستگی ،درواقع .بپردازد مسئولیت ایفای به

 شغل در برتر عملکرد یا فرد دهندهنشان که کندمی ارائه

 (۹۲۲۳ ،۰آرمسترانگ) است محوله

  :خودآگاهی، خودکنترلی نفساعتمادبهشایستگی فردی ،

ی خود در هامهارتو اعتقاد قوی مدیر نسبت به 

 است. هامواجهه با چالش

  توصیف محتوای فنی و اصول انجام فنیشایستگی :

کارکنان است و  وسیلهبهکار در پروژه  آمیزموفقیت

دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص، تخصص 

 ، سطح تخصص در یک پروژه خاصوسازساختدر 

 های رفتاری شامل شایستگی موفقیت، شایستگی

رسانی و خدمات گی مدیریتی، شایستگی کمکشایست

و نفوذ، شایستگی شناختی و  تأثیرانسانی، شایستگی 

 شایستگی اثربخشی فردی است.

  مهارت مذاکره: توانایی برقراری ارتباط،درک مواضع

 ذاتخاطرف مقابل، انتقال صحیح مواضع خویش و 

 دوجانبهراهبرد موفق در تعامل 

 اصلی مسائل و  هایهریشگیری: توانایی درک تصمیم

و  موردنظرهای ممکن برای نیل به اهداف شناسایی راه

-، تشخیص و جمعهاآنانتخاب آگاهانه یک راه از میان 

 .است آوری اطالعات

                                                            
1 Likret Scale 
2 Armstrong, M. 

  و ترغیب دیگران  تأثیرگذاریرهبری: توانایی نفوذ و

جهت قبول همکاری و یا انجام فعالیتی مشخص، 

ظرفیت مدیریت  توانایی ایجاد محیط کاری کارآمد،

 منابع انسانی

 مراودات ارتباط و تعامل: توانایی برقراری ارتباطات و 

 کالمی و غیرکالمی و هایپیامبا دیگران از طریق  مؤثر

ایجاد پیوندهای قوی ارتباطی و روابط انسانی بین افراد 

 هاآنهمراه با احترام به 

 د سازگاری با تغییرات، دیدن ابعا توانایی :پذیریانعطاف

به اطالعات  مؤثرمثبت مواضع مختلف و پاسخگویی 

شود یا تغییراتی که در یک جدیدی که دریافت می

 آید.می به وجودموقعیت خاص 

 ،و تجربه و مهارت  دانش تخصص فنی: دارا بودن آگاهی

کاری مربوطه، کسب دانش مدیریتی،  درزمینهکافی 

 تسلط بر کامپیوتر

 :خود و  عواطف و درک هیجانات توانایی هوش عاطفی

 .(همدلی با کارکنان)، هاآن مدیریت ودیگران 

هوش عاطفی به این معناست که شما برخی از چیزها را 

 کنید.بهتر از اغلب مردم درک می

  قاطعیت: توانایی مدیر در اتخاذ استراتژی مناسب برای

در برخورد با مسائل و پافشاری برای رسیدن به اهداف 

 گیریتصمیم

 صورتبه هاپدیدهمی: توانایی دیدن نگرش سیست 

که تمام اجزا و  ایگونهبهیکپارچه  ایمجموعه

 .آن در ارتباط با یکدیگر درک شوند هایبخش

 و نگاهنو  و افکارها خالقیت: توانایی تولید اندیشه 

 های موجودبه پدیده و کاوشگرکنجکاو 

  نو و خالق به  هایاندیشهنوآوری: توانایی تبدیل

 و سودمند در سازمان استفادهقابلهای کاربرد

قرارگرفته در پرسشنامه  سؤالهای مورد شایستگی

که هر یک از صفات در ارتباط با مدیریت  است صورتبدین

مهم موفقیت پروژه  هایعاملپروژه و ماهیت پروژه که از 

 است: قرارگرفته مدنظر است

پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش گردید تا 

نامه تعیین شود. بدین ترتیب میزان روایی و پایایی پرسش

نفر خبره حوزه مدیریت پروژه  ۱که پرسشنامه اولیه بین 

برآورد میزان روایی  منظوربهتوزیع گردید. در این تحقیق 

و روش  مؤثربندی عوامل آن، دسته سؤاالتپرسشنامه و 
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به  ، کارشناسان و اساتید مسلطازنظر خبرگانتحقیق 

 است. شدهدهاستفاموضوع تحقیق و پرسشنامه 
مدیر پروژه مؤثر عوامل (.۱جدول )  

 

 اریرفت هایشایستگی

 نفساعتمادبه

 مذاکره

 پذیریانعطاف

 هوش عاطفی

 فردی هایشایستگی

 ارتباطات و تعامل

 تجربه

 دیدگاه

 رهبری و مدیریت

 گیریتصمیم

 فنی هایشایستگی
 دانش و تخصص فنی

 نگرش سیستمی

 

تعیین پایایی آزمون از روش آلفای  منظوربهدر این تحقیق 

بدین منظور ابتدا یک نمونه . کرونباخ استفاده گردیده است

گردید و سپس با  آزمونپیشپرسشنامه  ۱اولیه شامل 

ها و به از این پرسشنامه آمدهدستبههای استفاده از داده

یب اعتماد با روش میزان ضر SPSS آماریافزار کمک نرم

در پرسشنامه  .آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد

 تربزرگ %6۱که از مقدار  %۱۱ مقدار آلفای کرونباخ کلی

عملیات آماری بر روی  بنابراین پرسشنامه پایاست و ؛است

تواند صورت گیرد. پس از محاسبه روایی این پرسشنامه می

با  هادادهن افراد نمونه، و پایایی پرسشنامه و توزیع آن بی

همبستگی و های آماری آزمون فریدمن،استفاده از روش

 مورد تحلیل قرار گرفتند. آماری تحلیل

 :هایافته

در این مطالعه شامل مدیران پروژه و  موردبررسیهای نمونه

. انتخاب استکارشناسان پروژه یک سازمان پروژه محور 

طبق مشاهدات و  .باشدنمونه به روش غیرتصادفی می

 دهندگانپاسخهای حاصل از پرسشنامه اکثر تجزیه داده

از افراد  %۰۴باشند و افراد انتخابی زن می %۲( مرد و ۲۹%)

باشند سال می ۰۴تا  ۹۴انتخابی دارای سابقه خدمت بین 

سال سابقه خدمت دارند و  ۹۴تا  ۱نیز بین  %۳۱و 

 وارشناسی نمونه انتخابی دارای تحصیالت ک %۰7همچنین 

 د.نباشنیز دارای تحصیالت کارشناسی ارشد می ۰۰%

موفقیت پروژه در  مؤثربرای آزمون اینکه عوامل فردی 

متفاوتی  اولویتاهمیت از  ازنظرسازمان پروژه محور 

-برخوردار هستند از آزمون فریدمن استفاده شد تا اولویت

 هایشان مشخص گردد.

 آزمون فریدمن۱

که برای  است ۰ناپارامتریآزمون  آزمون فریدمن، یک

مقایسه سه یا بیش از سه گروه وابسته که حداقل در سطح 

 این گیرد.قرار می مورداستفادهشوند، گیری میاندازه رتبه

یا  ایفاصله، های پیوستهتواند در مورد دادهآزمون می

 هادادهاما در هنگام محاسبه این  شود، کاربردهبهنسبی نیز 

 گیرد.قرار  مدنظر هاآن بندیرتبه

وابسته در  F آزمون ناپارامتریآزمون فریدمن معادل 

های تکراری است. در این حالت برای تحلیل واریانس اندازه

های تکرار شده ضرورتی به اجرای تحلیل واریانس داده

 هاواریانسوجود فرضیاتی مانند نرمال بودن توزیع، برابری 

بنابراین در تحلیل  ؛نداردو پیوسته بودن مقیاس وجود 

های تکراری چنانچه یک یا همه فرضیات واریانس اندازه

-ابتدایی مذکور رد شوند، از آزمون فریدمن استفاده می

  .شود

کند که توزیع ی صفر در این آزمون بیان میفرضیه

یکسان هستند. یا  شده تکرارهای مشاهدات در سنجش

 هایسنجشدر اثر  ایجادشدههای میان توزیع دیگرعبارتبه

متغیر  درزمینههمتا  هایمکرر روی یک گروه و یا بین گروه

فریدمن که آن  ی آمارهوابسته تفاوتی وجود ندارد. محاسبه

پذیر دهند با استفاده از رابطه زیر امکانمی نشانrX ۰ را با

 :گیرداست به دو روش صورت می

2
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 و هاتوزیعای بین مجموع مجذورات رتبه SSbr آندر  که

k بندی در مورد که رتبه استها ها یا توزیعتعداد مقوله

 .گیردصورت می هاآن
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1 Friedman 
2 Non Parametric 
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ها ها یا توزیعتعداد مقوله kها،تعداد آزمودنی N که در آن

  Tg وگیرد صورت می هاآنبندی در مورد باشد که رتبهمی

 

از رابطه  نیز SSbr مقدار. استام  g های گروهرتبه جمع

 آید.زیر بدست می

 

 

  allTو هاگروههای تمام کل رتبه تعداد  aNدر این رابطه

-ها میبه آزمودنی شدهدادههای اختصاص کل رتبه جمع

ی حاصل از رانحباشند. مقدار آماره این آزمون با مقدار ب

درجه آزادی و در سطح اطمینان  k ۹-باrX ۰جدول توزیع 

شود. ، مقایسه میاست %۲۱ معموالًکه  موردنظر

از مقدار بحرانی جدول باشد، فرضیه  تربزرگ rX۰چنانچه

  .شودصفر تأیید نمی

های مدیر پروژه از آزمون فریدمن بندی شایستگیبرای رتبه

مختلف عوامل  هایاولویتری از استفاده گردید تا برخوردا

 فردی مشخص شود.

 شایستگی رفتاری
شود در گروه چنانچه در جدول زیر نیز مشاهده می

مهارت مذاکره نسبت مدیریت پروژه از  شایستگی رفتاری،

 برخوردار است. هامهارترتبه باالتری نسبت به سایر 

 
آزمون فریدمن هایآماره (.۳جدول )  

 ۲۱ تعداد

Xr
۰ ۱۴7٫۹۱۲  

 6 درجه آزادی

یسطح معنادار . ۴ 

 

. سطح است ۴نتایج این آزمون دارای سطح معناداری 

است که بر اساس آن فرض  P-Valueمعناداری همان 

این مقدار برابر  کهازآنجاییکنیم. صفر را رد و یا قبول می

ها با یکدیگر متفاوت ی گروهبا صفر است، بنابراین رتبه

 است. در جدول فوق هر گروهی که رتبه میانگین باالتری

 کهازآنجاییافراد، دارای اولویت باالیی است.  ازنظردارد، 

 قرار دادیم، درجه آزادی برابر با موردبررسیگروه را  هشت

 ۹۱۲٫۱۴7شده است. مقدار آماره مربع کای نیز برابر با  6

 باشد.می

 شایستگی فردی

در گروه شایستگی فردی،  شودمیکه مالحظه  طورهمان

مدیر پروژه از رتبه باالتری نسبت  مدیریت و رهبری مهارت

 .استبه سایرین برخوردار 
 

های آزمون فریدمنآماره (.۵جدول )  

 ۲۱ تعداد

Xr
۰ ۹۴۱٫۹۱6  

 ۲ درجه آزادی

 ۴ .سطح معناداری

. سوطح  اسوت  ۴ معنواداری نتایج این آزموون دارای سوطح   

 ۴ست که بر اساس آن فورض  ا P-Valueمعناداری همان 

این مقدار برابر با صفر  کهازآنجاییکنیم. را رد و یا قبول می

 ها با یکدیگر متفاوت است.ی گروهاست، بنابراین رتبه

 

رفتاری شایستگی (.۲جدول )  

هاگزینه هبمیانگین رت   رتبه 

۰7٫۱ تأثیر انعطافپذیری مدیر پروژه بر مدیریت پروژه  ۳ 

پروژه بر ماهیت پروژه یرمد پذیریانعطاف تأثیر  ۰7٫۳  6 

۱۲٫۱ تأثیر مهارت مذاکره مدیر پروژه بر مدیریت پروژه  ۹ 

ژهبر ماهیت پرو مدیر پروژهمهارت مذاکره  تأثیر  ۴۹٫۰  ۱ 

7۹٫۱ تأثیر اعتمادبهنفس مدیر پروژه بر مدیریت پروژه  ۰ 

روژهبر ماهیت پ مدیر پروژه نفساعتمادبه تأثیر  7۳٫۳  7 

۲٫۰ تأثیر هوش عاطفی مدیر پروژه بر مدیریت پروژه  ۰ 

ژهبر ماهیت پرو مدیر پروژههوش عاطفی  تأثیر  ۰۱٫۳  ۱ 

فردی شایستگی (.۴) جدول  

هاگزینه  
میانگین 

 رتبه

ژهپرو در مدیریتارتباطات و تعامل مدیر پروژه  تأثیر  ۰۱٫7  

پروژه در ماهیتارتباطات و تعامل مدیر پروژه  تأثیر  6۹٫۰  

پروژه در مدیریتتجربه مدیر پروژه  تأثیر  ۱۲٫7  

پروژه در ماهیتتجربه مدیر پروژه  تأثیر  ۰6٫۱  

دیدگاه مدیر پروژه در مدیریت پروژه تأثیر  ۹7٫۱  

دیدگاه مدیر پروژه در ماهیت پروژه تأثیر  ۱۳٫۳  

همدیر پروژه در مدیریت پروژ و مدیریترهبری  تأثیر  ۹۰٫6  

مدیر پروژه در ماهیت پروژه و مدیریترهبری  تأثیر  ۱7٫۰  

مدیر پروژه در مدیریت پروژه گیریمتصمی تأثیر  7۱٫7  

مدیر پروژه در ماهیت پروژه گیریتصمیم تأثیر  ۴۲٫۰  
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در جدول فوق هر گروهی که رتبه میانگین باالتری دارد، 

درجه  کهازآنجاییافراد دارای اولویت باالیی است.  ازنظر

شده است. مقدار آماره مربع کای نیز برابر  ۲ آزادی برابر با

 باشد.می ۹۱6٫۹۴۱با 

شود که عامل رهبری و مدیریت مدیر پروژه بر مالحظه می

 استرا بین عوامل فردی دارا  تأثیرمدیریت پروژه بیشترین 

و نقش تجربه مدیر در مدیریت پروژه در جایگاه دوم و 

گاه سوم گیری مدیر در مدیریت پروژه در جاینقش تصمیم

 قرار دارد.

 فنیشایستگی 

باشد. سطح می ۴ معنادارینتایج این آزمون دارای سطح 

است که بر اساس آن فرض  P-Valueمعناداری همان 

این مقدار برابر  کهازآنجاییکنیم. صفر را رد و یا قبول می

ها با یکدیگر متفاوت ی گروهبا صفر است، بنابراین رتبه

روهی که رتبه میانگین باالتری است. در جدول فوق هر گ

 ۰ کهازآنجاییافراد، دارای اولویت باالیی است.  ازنظردارد، 

شده  ۳ قرار دادیم، درجه آزادی برابر با موردبررسیگروه را 

. است ۳۱٫7۲6است. مقدار آماره مربع کای نیز برابر با 

شود دانش و تخصص مدیر پروژه که مشاهده می طورهمان

 و رتبه را بر مدیریت پروژه دارد. تأثیرباالترین 

فنی یستگیشا .(۶جدول )  

هاگزینه  میانگین 

 رتبه

پروژه دانش و تخصص فنی مدیر پروژه در مدیریت تأثیر  
۱۱٫۰  

روژهدانش و تخصص فنی مدیر پروژه در ماهیت پ تأثیر  
۰6٫۰  

روژهنگرش سیستمی مدیر پروژه در مدیریت پ تأثیر  
7۱٫۰  

هی مدیر پروژه در ماهیت پروژنگرش سیستم تأثیر  
۴۹٫۰  

 

آزمون فریدمن هایآماره (.۷)جدول   

 ۹۴۴ تعداد

Xr
۰ 

7۲6٫۳۱  

 ۳ درجه آزادی

 ۴ سطح معناداری

 

 

 (فنی)رفتاری، فردی،  هاشایستگی بندیرتبه

ترین مؤثردر بین سه گروه شایستگی، بیشترین و 

های فردی مدیر پروژه ها مربوط به شایستگیشایستگی

 .ستا

 هابندی شایستگیرتبه .(۸) جدول

 میانگین رتبه 

۰۰٫۰ شایستگی فردی  

۴۲٫۰ فنیشایستگی   

7۱٫۹ شایستگی رفتاری  

. سطح است ۴نتایج این آزمون دارای سطح معناداری 

است که بر اساس آن فرض  P-Valueمعناداری همان 

این مقدار برابر  کهازآنجاییکنیم. صفر را رد و یا قبول می

ها با یکدیگر متفاوت ی گروهبا صفر است، بنابراین رتبه

قرار دادیم، درجه  موردبررسیگروه را  ۳ کهازآنجاییاست. 

شده است. مقدار آماره مربع کای نیز برابر  ۰ آزادی برابر با

 باشد.می ۹7٫۲۲۱با 

 همبستگی

برای شناخت میزان ارتباط عوامل فردی از آزمون  

همبستگی استفاده گردید و نتایج حاصله در جدول زیر 

. در این تحقیق به بررسی همبستگی سه است مشاهدهقابل

-با یکدیگر می فنیدسته شایستگی رفتاری، فردی و 

 پردازیم.

برای جفت مقادیر همبستگی، سطح معناداری و تعداد 

 -۹و  ۹همبستگی بین مقدار است.  شدهمشخصمتغیرها 

است. در پایین  P-Valueسطح معناداری همان  باشد ومی

اند در آمده *است که مقادیری که با  شدهبیانجدول 

اند در آمده **و مقادیری که با  ۴٫۴۱سطح معناداری 

در اینجا آزمون  درواقعباشند. می ۴٫۴۹سطح معناداری 

ضی صورت گرفته است که فرض صفر آن عدم وجود فر

بنابراین اگر مقادیر مربوط به  ؛رابطه میان متغیرهاست

های فریدمنآماره (.۹جدول )  

 ۹۴۴ تعداد

Xr
۰ ۲۲۱٫۹7  

 ۰ درجه آزادی

 ۴. سطح معناداری
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)با توجه به  ۴٫۴۱یا  ۴٫۴۹سطح معناداری از مقدار 

باشند نشان از وجود رابطه میان  ترکوچک( **و  *عالمت

که  طورهمان متغیرها دارد. حال با توجه به توضیحات باال

سطح معناداری هر دو جفت متغیر  بینیممیدر جدول زیر 

 دودوبهدارا است که به معنی وجود رابطه بین  را ۴مقدار 

چه قدر  هر متغیرها است و تمامی ضرایب مثبت هستند.

تری ی قویباشند رابطه ترنزدیکاین مقادیر به عدد یک 

 بین جفت متغیرها وجود دارد.

 همبستگی هاستگیشایارتباط و میزان همبستگی  .(۱۱)جدول

 

شایستگی  
 فردی

شایستگی 
 فنی

شایستگی 
 رفتاری

ی شایستگ
 فردی

ضریب 

یهمبستگ  
۹ .6۰۹** .۱7۱** 

سطح 

 معناداری
 .۴ .۴ 

 ۹۴۴ ۹۴۴ ۹۴۴ تعداد

ی شایستگ
 فنی

ضریب 

یهمبستگ  
.6۰۹** ۹ .۱۴۹** 

سطح 

 معناداری
.۴  .۴ 

 ۹۴۴ ۹۴۴ ۹۴۴ تعداد

ی شایستگ
 رفتاری

ضریب 

یهمبستگ  
.۱7۱** .۱۴۹** ۹ 

سطح 

 معناداری
.۴ .۴  

 ۹۴۴ ۹۴۴ ۹۴۴ تعداد

 

 فنیطبق نتایج جدول باال، شایستگی فردی با شایستگی 

درصد  ۲۱توان گفت که با بیشترین همبستگی دارند و می

های مدیر پروژه رابطه معناداری اطمینان بین شایستگی

وجود دارد. مطابق با جدول فوق، ضریب همبستگی 

-هم طوربهو تغییرات هریک  ۴برای آن برابر  شدهدهمشاه

افتد یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز جهت اتفاق می

 شود.بنابراین فرضیه صفر پذیرفته می ؛استافزایش 

 گیری:نتیجه

 تمرکز اخیر، هایسالکه اشاره شد، در  طورهمان

پروژه محور بر روی عوامل کلیدی موفقیت  هایسازمان

بوده  هاآن مؤثرترینو  ترینمهماز  فهرستی و تهیه هاپروژه

که  است، مدیر پروژه تأثیرگذاراست. یکی از این عوامل 

است. لذا در این  یافتهانجاممطالعات اندکی درباره آن 

تر اثربخشی بیشتر و گزینش شایسته منظوربهتحقیق 

مدیران پروژه کارآمد به بررسی عوامل فردی مهم و 

های تحقیق یافته این عوامل پرداخته شد. بندیاولویت

حاضر نشان داد که نقش مهارت مذاکره مدیر بر مدیریت 

ها در گروه را نسبت به سایر گزینه تأثیرپروژه بیشترین 

مدیر در  نفساعتمادبههای رفتاری دارد و نقش شایستگی

-مدیریت پروژه در جایگاه دوم و همچنین نقش انعطاف

 دارد. قرارریت پروژه در جایگاه سوم پذیری مدیر در مدی

تواند های رفتاری میفن مذاکره در بین سایر شایستگی

ی کاری را هافرصتقرار گیرد و  موردتوجهویژه  طوربه

واقع  مؤثر هاپروژهقرار داده و بر روند اجرای  تأثیرتحت 

توان باعث گردد. با آموزش فنون مذاکره در سازمان می

بیشتر گردید و با بکارگیری اصول  اثربخشی و کارایی

 زیادیمذاکره و تقویت راهکارهای موفقیت سازمان تا حد 

 موفقیت را تضمین نمود.

های فردی مدیران پروژه در این تحقیق، برتری شایستگی 

ها و عالوه بر آن در بین نسبت به سایر شایستگی

 پروژههای فردی عامل رهبری مدیر متغیرهای شایستگی

است. عامل رهبری و مدیریت  قرارگرفتهترین رتبه در باال

که سازمان باید به این ویژگی مدیران  کندمیمشخص 

توجه به مدیریت و رهبری  چراکهپروژه توجه نماید. 

سازمان را در جهت اهداف پیش ببرد و برای حفظ  تواندمی

ترکیبی از مدیریت و رهبری را  توانمیبقای سازمان 

 استفاده نمود.

های این پژوهش، این است که ارتباط دیگر یافتهاز 

فردی و رفتاری وجود دارد که  هایشایستگیمعناداری بین 

هایی صورت داد ریزیتوان در جهت ارتقا یکدیگر برنامهمی

منجر به بهبود عملکرد سازمان نیز خواهد  درنهایتکه 

 گردید.

ی هاپروژهبهبود و ترقی بیشتر در اجرای  منظوربه درنتیجه

پروژه محور اولویت با انتخاب مدیر  هایسازمانصنعتی در 

که از مهارت مدیریت و رهبری باالیی  استای پروژه

های رفتاری دارای شایستگی ازلحاظبرخوردار باشد و 

دارای  فنیهای مهارت مذاکره قوی و از منظر شایستگی

شود که دانش و تخصصی فنی باشد. همچنین پیشنهاد می

-ای و برگزاری دورهپروژه محور بر ارزیابی دوره هایسازمان

های آموزش مبتنی بر شایستگی در سطوح مختلف مدیران 

ای نمایند و ای توجه ویژهها و ارائه گواهینامه حرفهپروژه

ها، درخواست گردد برنامه خود هنگام انتصاب مدیران پروژه
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های عمده برای مدیریت پروژه و همچنین سبک و شیوه

 اجرایی خود را ارائه نمایند.

 موردمطالعهی از عوامل محدود، تعداد ر پژوهش حاضرد

 ریو ز مؤلفه یدارا هاآناز  هرکداماست که البته  قرارگرفته

 یپژوهش با توجه به گستردگ نیهستند که در ا ییهامؤلفه

 .اندنگرفتهقرار  موردبررسی تنهاییبه هرکدامموضوع 

 شودمیشگر با آن مواجه محدودیت دیگری که پژوه

. هرچه وسعت جامعه آماری استمحدودیت وسعت تحقیق 

تحقیقاتی درباره موضوع تحقیق گسترده باشد،  هایزمینهو 
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competencies  of project manager in project success in project-

based organizations 
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Abstract: 

In recent years, The importance key success factors  has led organizations to 

focus more on these factors. project management is one of the factors 

greatly affecting project success.Having a qualified and competent project 

manager is the first step to actual project success. In this study, the 

individual factors and important competencies of the project manager have 

been investigated. The statistical population of the present study is project 

managers and experts in a project-based organization (science and 

technology academy). The required information was collected through 

questionnaires designed and analyzed using statistical tests of correlation 

test and Friedman test using SPSS software. Effective personal factors 

identified were categorized into 3 groups of behavioral competence, 

individual competence and technical competence. This research indicates 

that these factors have different rankings regarding their importance level 

and how much of an impact they have on project success. Among all the 

factors identified in this research, individual competency factor ranked first. 

It has been also observed that there is a meaningful relationship between 

individual competencies and technical competencies in project management. 

The results of this research can be of great help to project-based 

organizations in selecting the right project managers and consequently 

organization development.   
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