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 چکیده

یکسری  تأمینژه در گرو پرو هایسازماننظام مدیریت پروژه در  همچونمدیریتی  هاینظاماستقرار اثربخش 

 هاطرح مدیرانبرای مدیریت پروژه  هایشایستگی تأمینشناسایی و است.  افزاریسختو  افزارینرمالزامات 

ر د رویکرد مدیریت پروژهاستقرار برای اطمینان از کارآمدی و اثربخشی  افزارینرمالزامات  ترینمهمیکی از 

 یاحرفه یالمللنیب مؤسسات. در این ارتباط و توسط ستا چارچوب فرایندهای تخصصی مدیریت پروژه

 مدیریت پروژه معرفی هایشایستگیبرای تدقیق و معرفی فرایندهای مدیریت پروژه و استانداردهای متعددی 

دانشی، فرایندهای  یهاحوزهبا محوریت  PMBOKمدیریت پروژه  یالمللنیباست. استاندارد  شدهارائهو 

 نیز سه دسته ICBمدیریت پروژه  هایشایستگی یالمللنیب . استانداردکندیمعرفی مدیریت پروژه را م

. با توجه به دو استاندارد کندیممعرفی برای توانمندسازی مدیران پروژه را  یانهیزمشایستگی فنی، رفتاری و 

بانی وژه برای پشتیمدیریت پر هایشایستگی ترینمهممذکور هدف از انجام این مطالعه شناسایی  شدهشناخته

ن است. در ای شدهاستفاده. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه بسته استو استقرار فرایندهای مدیریت پروژه 

 هاینیروگاه هایپروژهدر زمینه احداث  نفر از کارکنان یک شرکت بزرگ فعال ۱۰۰ نظرات تعداد هاپرسشنامه

سبت مدیریت پروژه به ن هایشایستگید که وضعیت قیق نشان داتح هایداده وتحلیلتجزیه. برقابی اخذ گردید

نتایج حاصله نشان داد که رابطه نسبی دارند. همچنین  تریمناسبوضعیت فرایندهای مدیریت پروژه وضعیت 

فرایندهای مدیریت ایندهای مدیریت پروژه وجود دارد و اینکه مدیریت پروژه با فر هایشایستگیو قوی میان 

 .شودمیفرایندهای مدیریت پروژه محسوب  ترینمهماز  ریسک پروژه
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 موضوع ضرورتو  مساله بیان
 ۲۰میالدی، بین  ۲۰۱۲بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 

 هاپروژهدر چارچوب درصد از گردش اقتصادی جهان  ۳۰الی 

از  یانمونه. از طرفی بر اساس نتایج شودمیمبادله و صرف 

 شدهفیتعر هایپروژهدرصد از  ۴۰تحقیقات صورت گرفته تنها 

به اتمام  شدهفیتعردر زمان، هزینه و کیفیت مورد انتظار و 

در گزارش  PMIالمللی مدیریت پروژه . موسسه بینرسندمی

میالدی اعالم داشته است که به ازای  ۲۰۱۴ساالنه خود در سال 

منظور  هاپروژههر یک میلیارد دالر که در بودجه و اعتبارات 

میلیون دالر به دلیل عملکرد  ۱۰۹میانگین  طوربه، شودمی

 شودمیتحمیل  هاسازمانبر  هاپروژهضعیف مدیریت 

(Cavone, ۲۰۱۵.)  از سهم  هاپروژهبه لحاظ سهم  شدهارائهآمار

 ارزیابی هایشاخصو وضعیت نامناسب  سویکقتصاد جهانی از ا

از سوی دیگر، موضوع جایگاه نظام مدیریت و راهبری را  هاپروژه

. از طرفی همچنین پس از انجام مطالعات میدانی نمایدمیروشن 

در ارتباط  ویژهبهداخل کشور  هایپروژهاولیه در محیط اجرایی 

که وضعیت  شودمیحظه عمرانی کشور مال هایپروژهبا 

در ایران به نسبت  هاپروژهعملکردی و موفقیت  هایشاخص

 ایندهکننگرانو  برانگیزتأمل شدتبهمیانگین جهانی وضعیت 

 دارد.

جر که من هاپروژه آمیزموفقیتیکی از مشکالت اساسی در اجرای 

ان نبود مدیر، گرددبه اتالف بسیاری از منابع مالی و انسانی می

های پروژه محور از تکنیک و گیری سازمانیسته و عدم بهرهشا

فرایندهای مدیریت پروژه است. برای اینکه مدیر عملکرد مناسبی 

آن حوزه را کسب  موردنیازباید صالحیت و مهارت ، داشته باشد

، از دانش ایمجموعه(. شایستگی Teichter۲۰۰7نماید )

صیات شخصی های رفتاری و خصوصفات و ویژگی، هامهارت

 دودستهبه  توانمی( شایستگی را Hornby۱۹۸۹است )

 یهامهارتکه  موردنیاز هایشایستگییکی : کرد بندیطبقه

مشخص  وظیفهانجامضروری را برای حداقل عملکرد در کار یا 

ایج نت، هاآنبرتر که بر اساس  هایشایستگی؛ و دیگری سازدمی

، شدان مجموعهشایستگی  است.باالتر از میانگین  آمدهدستبه

و  هاتجربه، عالیق، خصوصیات شخصیتی، هامهارت

را قادر  هاآن دارندهمرتبط با شغل است که  هایتوانمندی

باالتر از حد متوسط به ایفای مسئولیت  یدر سطح سازدمی

 دهندهنشانکه  کندیمشایستگی الگویی را ارائه ، درواقعبپردازد. 

 هاسازمان همهدر  غل محوله است.با عملکرد برتر در شفرد 

رکنی که برای رسیدن به اهداف سازمانی تأثیرگذار  ترینمهم

 ،هامهارت. اثربخشی مدیران نیز اساساً به استمدیریت  ،است

 هاآن هایشایستگیره توانایی و باالخ، نگرش، سطح دانش

تجربه نشان داده است اغلب مدیران اشتیاق زیادی  بستگی دارد.

خود دارند  هایسازمانجاد چارچوب یا مدل شایستگی در به ای

ند داربرای ایجاد این مدل به چه پارامترهایی نیاز  دانندنمیولی 

(Sanghi, ۲۰۰7 .)موفق مزیت رقابتی خود را با  هایسازمان

 ،مدیریت پروژه .کنندمیمدیران حفظ  هایشایستگی توسعه

 هایفعالیتمربوط به  یهاتکنیکابزارها و ، مهارت، کاربرد دانش

پروژه است و این کاربرد از  هایالزامپروژه در راستای تأمین 

نیازمند مدیریت اثربخش فرایندهای مناسب است. فرایند ، دانش

ی است که هایفعالیتو  باهممرتبط  هایاقداماز  ایمجموعه

جهت دستیابی به نتیجه یا خدمت از پیش مشخص انجام 

که  یفنونابزارها و ، آن هایورودیبا  . هر فرایندشوندمی

یمنتیجه شده مشخص  یهایخروجو  شوند کاربردهبهند توانمی

 (۲۰۰۸، )انجمن مدیریت پروژه آمریکا شود

در یک بررسی تجربی از رابطه میان  ۲۰۰۲دویردو در سال 

پروژه و موفقیت پروژه اعالم کرده است که یک رابطه  یزیربرنامه

زان می، مدیران پروژه هایشایستگیان تعیین مثبت و معین می

در تعیین کردن اهداف پروژه و  شدهگرفتهتالش و کوشش بکار 

و  طرفکیازشغلی و خصوصیات فنی محصول  یهایازمندین

 موفقیت پروژه از طرف دیگر وجود دارد.

 نیتریدیکلو  نیترمهمدر ادبیات موضوع مدیریت پروژه یکی از 

شغلی  هایشایستگیو  هایتوانمندت پروژه عوامل کلیدی موفقی

که در متون قبلی نیز  طورهماناست و  شدهاشارهمدیران پروژه 

 هایشایستگیتوسط محققان مختلف اشاره گردید جایگاه 

 استبسزایی دارا  ریتأثمدیران پروژه در این موفقیت پروژه 

 مساله ای که باید، با توجه به مقدمه مختصری که بیان گردید

و توسعه و بهبود فرایندهای نظام  یشناسبیآس، به آن توجه کرد

ه مدیران پروژ هایشایستگیاز طریق پشتوانه  هاپروژهمدیریت 

پروژه محور  هایسازمانکه در سطح  یسؤال. در حقیقت است

مدیران پروژه  هایشایستگیمطرح است این است که اساساً آیا 

پروژه  هایفعالیتریت و فرایندهایی که برای هدایت و مدی

از کارآمدی و اثربخشی مناسب برخوردار هستند  اندشدهیطراح

 هایشایستگییا خیر؟ و اینکه اساساً چه نوع ارتباطی بین 

آن برای تضمین اثربخشی نظام  مدیران پروژه با فرایندهای

 که سبب ییهاچالشمدیریت پروژه وجود دارد؟ ذیالً به برخی از 

 :شودمیاست اشاره  شدهقیتحقطرح این 

  به دلیل سنجش عملکرد مدیریت طرح هایشاخصضعف 

 .موردنیازعدم برخورداری مدیران از شایستگی 

  به دلیل سنجش عملکرد مدیریت طرح هایشاخصضعف 

 .عدم اثربخشی و کارآمدی فرایندهای مدیریت پروژه

  عدم کارآمدی و اثربخشی فرایندها به سبب ضعف

 .ان متولی فرایندهامدیر هایشایستگی

  اثربخشی اندک تصمیمات پرسنلی مانند انتصاب به مشاغل

 .و عملکرد هاقابلیتارزیابی ، ارتقاء شغلی، ایحرفه

  هایشایستگیعدم برخورداری از وضعیت مناسب سبد 

 .هاشاخصمدیران پروژه و نداشتن تصویر ارتقاء 
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  هایشایستگیعدم تجهیز فرایندهای مدیریت پروژه به 

 .فرایندها هایفعالیتمدیران پروژه برای هدایت 

 

 اهداف تحقیق
 ترینمهمشناسایی ، هدف غائی برای انجام این تحقیق

 مؤثرمدیران پروژه برای استقرار و راهبری  هایشایستگی

ن اساس هدف کلی طرح به یبر ا فرایندهای مدیریت پروژه است.

 :گرددمیشرح ذیل بیان 

مدیران پروژه بر مبنای  هایستگیشایبررسی رابطه میان "

با فرآیندهای مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد  ICBاستاندارد 

PMBOK  محور پروژه  هایسازماندر" 

با  متناظردر پس تحقق هدف غائی تحقیق، اهداف اصلی که 

یر ز قراربه گیرندمیفرضیات تحقیق شکل و  سؤاالت هرکدام

 :شوندمیتشریح 

 دیران م هایشایستگیالگوی تعاملی میان  وضعیت و بررسی

 .پروژه با فرآیندهای مدیریت پروژه

  نیف هایشایستگیالگوی تعاملی میان وضعیت و بررسی ،

 .مدیران پروژه ایزمینهرفتاری و 

  و مدیریت پروژه فرآیندهایبررسی الگوی تعاملی میان 

 .مدیریت پروژه هایشایستگی

 تحقیق ادبیات نظری و پیشینه اول:بخش 

 جایگاه و کارکردهای رویکرد مدیریت پروژه

در گزارشی که در سال  PMI(۱(المللی مدیریت پروژه مؤسسه بین

میالدی منتشررر نمود، اذعان داشررته اسررت که قرائن قابل  ۲۰۱۰

 هایاسررتنادی از اثربخشرری رویکرد مدیریت پروژه بر کاهش هزینه

مندی مشتریان و های کارایی، جلب رضایتسازمان، بهبود شاخص

هررای رقررابتی وجود دارد و همچنین چنین کسررررب مزیررتهم

صادی بیان می یهاگزارش شرایط فعلی و نهادهای اقت دارند که در 

به  مدیران اجرایی  ۸۰حسررراس کنونی در جهان قریب  درصرررد 

نامی جهان این رویکرد را راهکاری عملیاتی و کانونی  هایسررازمان

 دانند.ابت جهانی میبرای بقاء و رشد در عرصه رق

شاوره مکنزی سه خدمات م س سال  ۲مؤ  ۲۰۱۰در تحقیقی که در 

دارد مدیر ارشرررد اجرایی انجام داد، ابراز می ۱۴۴۰میالدی بر روی 

طراحی و اسررتقرار  موردمطالعهدرصررد از مدیران  ۶۰که نزدیک به 

کاری  هایسازماناولویت اول ایشان در  ۳نظام مدیریت پروژه جزء 

ای را پردازان مختلفی رویکرد پروژهاین خصررون نظریه . دراسررت

یده بدیل ا کائی برای ت بل ات قا ید مبنای  ها و اسرررتراتژی برای تول

کنند که شررررط بقای دانند و تأکید میمحصرررول و خدمات می

به تعریف پروژه مان  جدید برای طوالنی کردن چرخه سررراز های 

 (.Shenhar, ۲۰۱۲)حیات عمر سازمان باشد 

                                           
1 Project Management Institute 

2 McKinsey & Co. 

صریح کارآمدی نظام وجودنیباا های مدیریت و علیرغم اذعان 

ممیزان  موردنقدهای سازمان کماکان پروژه، بسیاری از پروژه

مدت  ازجملهو از زوایای مختلفی  اسرررتو ارزیابان عملکرد 

جه فات بود جام پروژه، انحرا یهای و همان پذیری چنین توج

دیران ها، عملکرد ممنافع و دسرررتاوردهای اقتصرررادی پروژه

 و حالنیباادهند. ها را در بوته نقد و حسابرسی قرار میپروژه

های عملکردی که در نظام مدیریت پروژه وجود علیرغم ضعف

دارد، اما کماکان گرایش بسیار زیادی برای توسعه ابعاد علمی 

 و عملیاتی این رویکرد وجود دارد.

ر ه دالمللی مدیریت پروژمؤسررسرره بین یپژوهندهیآدپارتمان 

 میالدی منتشر نمود، اعالم داشت ۲۰۱۳گزارش که در سال 

کشور استرالیا،  ۱۰میالدی در  ۲۰۲۰در دهه منتهی به سال 

برزیل، کانادا، چین، آلمان، هند، ژاپن، عربسرررتان سرررعودی، 

مارات متحده عربی و انگلسرررتان و در  شررراخه تولیدات  7ا

مالی، نفت  بازرگانی، بیمه و امور  و گاز، صرررنعتی، خدمات 

 ۱۶۰ بربالغهای عمرانی و لوازم منزل فناوری اطالعات، پروژه

ست صدی پ شغلی برای ت صت  های مدیریت پروژه میلیون فر

بارهایی در طرح هد  ۱۸ بااعت جاد خوا شرررد تریلیون دالر ای

(PMI ۲۰۱۳, PP. ۳-5). 

 PMBOK استاندارد مدیریت پروژهآشنایی با 
رترین مراکزی یکی از معتب ۳مدیریت پروژه موسسه

 خبرگان مدیریت یاگستردهجمع  دربرداشتناست که با 

آوری اطالعات و جهان در جمع هایاز کشور پروژه

های مدیریتی پروژه و بهترین روش وتحلیلتجزیه

 هایفعالیتمستندسازی و اشاعه علم مدیریت پروژه 

ریت مدی یالمللنیبموسسه  زیادی را متحمل گشته است.

ای معرفی فرایندهای مدیریت پروژه با بر PMIپروژه 

دانشی مدیریت پروژه دست به این  هایحوزه بندیدسته

گانه دانش در استاندارد  ۱۰ هایحوزهاقدام زد. 

PMBOK از اندعبارت: 

 د سازی فراینطراحی و پیاده: مدیریت یکپارچگی پروژه

الزم برای اطمینان از هماهنگی صحیح بین اجزای 

ی پروژه، این مرحله شامل طراحی برنامهمختلف پروژه. 

 اجرای برنامه و کنترل تغییرات است.

 سازی طراحی و پیاده: پروژه مدیریت محدوده

پروژه،  کهنیافرآیندهای الزم برای اطمینان از 

را پوشش و فقط آن  ی خودشدهتعریفی محدوده

 .موفق پروژه رساندن انیبه پادهد و می

3 PMI 
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 سازی فرآیندهای طراحی و پیاده: روژهپ مدیریت زمان

بر الزم برای حرکت پروژه در زمان مقرر و اتمام آن 

 .شدهبینیبندی پیشی زمانبرنامه اساس

 سازی فرآیندهای طراحی و پیاده: پروژه مدیریت هزینه

ی الزم برای اطمینان از انجام پروژه در چارچوب بودجه

 .شدهتعیین

 سازی طراحی و پیاده: پروژه مدیریت کیفیت

که پروژه سطح فرآیندهای مقتضی برای اطمینان از آن

شده را پوشش ی کیفی تعریفشدهمطلوب و مشخص

 دهد.می

 سازی طراحی و پیاده: پروژه مدیریت ارتباطات

 موقعبهفرآیندهای الزم برای اطمینان از صحت و 

اطالعات ها، تولید و توزیع و نگهداری آوری دادهجمع

 .در پروژه

 سازی طراحی و پیاده: پروژه مدیریت منابع انسانی

از نیروهای درگیر در  مؤثرگیری فرآیندهایی برای بهره

 .پروژه گروهپروژه و 

 سازی طراحی و پیاده: پروژه مدیریت تدارکات

ی مواد، تجهیزات و خدمات موردنیاز فرآیندهای تهیه

 .ی مشخصزمان و بودجهاز سازمان در  پروژه از خارج

 سازی فرآیندهای طراحی و پیاده: پروژه مدیریت ریسک

گویی به مخاطرات و مرتبط با شناخت، تحلیل و پاسخ

 .های موجود در پروژهریسک

 طراحی و استقرار فرایندهای : ان پروژهمدیریت ذینفع

نفعان ریزی، کنترل و مدیریت ذیط با برنامهبمرت

 .پروژه

مدیریت پروژه  هایشایستگیاستاندارد  آشنایی با
ICB 

 IPMA۱ مدیریت پروژه یالمللنیبموسسه  این مدل توسط

هتر باین استاندارد، است. پیش از پرداختن به  شدهنیتدو

ه بدانیم ک مدیریت پروژه یالمللنیباست در مورد موسسه 

شده است که متشکل  سیتا س ۱۹۶۵این موسسه در سال 

به  در این استاندارد .استاروپایی(  ثراًاکسازمان ) ۴۳از 

های تخصصی و برای متخصصان و مهارت موردنیازدانش 

 پردازد.پیشرفته که در شرایط خان کاربرد دارند، می

یستگیشااز  یامرتبه ۴ یاسلسله، ICBاستررراندارد در 

که مفاهیم اولیه،  است شدهفیتعرمدیررر پررروژه برای  ها

                                           
1 IPMA (International Project Management Association) 

ها، کارکردها، فرآیندهای بیات، مهارتها و تجرفعالیت

در  ها و ابزارهایی که معموالًها، تکنیکمدیریتی، روش

در  ند.کنشوند را بررسی میمدیریت پروژه به کار گرفته می

مورد نظر برای  هایشایستگیاین استاندارد مجموعه 

مسئولین و متولیان یک پروژه در قالب سه بعد 

 .اندشدهبندیدسته
 

 های مدیریتاه شایستگیجایگ

، در ادبیات مدیریت منابع ۱۹۹۰در دهه  هایستگیشارویکرد 

قرار گرفت. اصطالح  مورداستفاده سرعتبهانسانی مطرح شد و 

شایستگی در ابتدا در بافت مدیریتی و در تحقیقاتی که در اواخر 

هایی که در آمریکا جهت معرفی کردن مشخصه ۱۹7۰دهه 

کرد، به ارث از مدیران میانی تفکیک می عملکرد فرادستان را

گرفته شد. بویاتزیس اصطالح شایستگی را در معنای جمع آن 

ی هایژگیو عنوانبهبه کار گرفت و آن را  "ها یستگیشا"یعنی 

اساسی یک فرد که با عملکرد عالی یا اثربخش در یک شغل 

 "۲هی". بر اساس تعریف گروه کندیممربوط بوده، توصیف 

ی افرادی هایژگیو(، شایستگی ابزاری برای سنجش ۲۰۰۱)

است که با عملکرد باال در شغل، سازمان یا فرهنگ خاصی قرار 

شوند لذا به دلیل رفتارها تعریف می برحسب هایژگیودارند. این 

توان گفت، ، قابلیت توسعه را دارند. میهایستگیشارفتاری بودن 

ر های مشتمل بیکه از شایستگ شایستگی مفهومی است کلی

های ذهنی، نگرش، افراد، مدیریت و مهارت فنی مهارت

ها مبنای عملکرد است. با جمع زدن همه این مهارت شدهلیتشک

 .ردیگیمو رفتار مدیران شکل 

هستند که  ییهاتیو ظرف هاییمجموعه توانا هایستگیشا

درون و  یهاتیتا در چارچوب محدود سازندیشخص را قادر م

در ایفای نقش و وظایف کاری خود عملکرد مطلوب  یسازمانبرون

 موفقیت سازمانی کنندهنیها تضمداشته باشد و عالوه بر آن، آن

هستند که با  ییهایژگی، وهایستگیشا»درواقع، هستند نیز 

عملکرد برتر یا اثربخش در شغل موردنظر ارتباط دارند؛ و 

برای عملکرد برتر  ییهایژگیشواهدی هستند دال بر اینکه فرد و

 (.Boyatsis ۱۹۸۲) «و یا اثربخش را دارد

2 Hay 
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 است عبارت شایستگی ، یک۱مارشال ساشکین تعریف اساس بر

یژگیو سایر و هابرخورد، مهارت یهاوهیشدانش،  از ایمجموعه از

یم تأثیر شخص یک شغل از یاعمده بخش بر :شخصی که یها

 با تواندرد، میدا ارتباط شغل آن در عملکرد ، باگذارد

 از تواندشود، می یریگاندازه شدهرفتهیپذ کامالً  استانداردهای

 شایستگی ابعاد به تواندیابد و می بهبود توسعه و آموزش طریق

 .شود شکسته

 

 ICBمدیران پروژه طبق استاندارد  هایشایستگی: (۱)جدول شماره 

 دیریترفتاری م هایشایستگی فنی مدیریت پروژه هایشایستگی

 پروژه

 مدیریت پروژه ایزمینه هایشایستگی

 حصول به موفقیت در مدیریت پروژه 

  ذینفع  هایگروهمدیریت و کنترل

 پروژه

 اهداف و الزامات پروژه تأمین 

 جوییفرصتو  پذیریریسک 

  تضمین و مدیریت کیفیت کار و

 محصول

 هدایت سازمان و ساختار پروژه 

 رهبری کار تیمی بین اعضاء 

 پروژه هایچالشائل و حل مس 

  و امور پروژه هافعالیتمدیریت سبد 

  شناخت محدوده و دستاوردهای

 پروژه

 مدیریت زمان و کنترل فازهای پروژه 

 منابع  برداریبهرهو  ریزیبرنامه

 پروژه

  مالی  تأمینمدیریت هزینه و

 موردنیاز

  تدارکات و مدیریت قراردادهای

 پروژه

 توجه به تغییرات محیطی پیرامون 

 پروژه

  هایگزارشکنترل امور و مدیریت 

 کار

  مدیریت اطالعات، اسناد و

 مستندسازی

 مدیریت و کنترل ارتباطات پروژه 

 کار و تفهیم چارچوب  اندازیراه

 پروژه

  توانایی در به اتمام رساندن کارها و

 امور

 توان رهبری و هدایت دیگران 

  جلب مشارکت و ایجاد انگیزش

 در افراد

 د نظارتی در خودکنترلی و خو

 انجام کار

 قاطعیت و جدیت در انجام امور 

  برخورداری از متانت و آرامش

 روانی

 و برخورد صمیمانه ییروگشاده 

 بروز خالقیت و نوآوری در کار 

  روحیه نتیجه محوری و

 ییعملکردگرا

 ابعمن یوربهرهبر کارایی و  دیتأک 

  تمایل به مشورت و جلب

 مشارکت

  یزنچانهتوان مذاکره صحیح و 

 منطقی

  توانایی در مدیریت تعارض و

 بحران

  برخورداری از قابلیت اطمینان و

 اتکا

  و  هاارزشدرک و احترام به

 اعتقادات غالب

  در  یاخالقتوجه و رعایت اصول

 کار

  اعتقاد به لزوم برخورداری از رویکرد پروژه محوری

 برای امور

  اهداف پروژه با اهداف  ییراستاهمتوجه به لزوم

 دت سازمانبلندم

  به کلیه ابعاد و عوامل  جانبههمهاعتقاد به لزوم توجه

 موجود در پروژه

  پروژه، طرح و سبد پروژه بر  یسازادهیپباور به لزوم

 هااستیساساس 

  یهایازمندینو  قیسال تأمینتوجه به اهمیت 

 مؤثرنهادهای ذینفع 

 اهداف و نتایج پروژه با اهداف توجیهی و  ییراستاهم

 ی متعارفاقتصاد

  شدهتجربه یهایفناور، محصوالت و هاستمیستوسعه 

 در طول پروژه

  مدیریت امور کارکنان و تالش برای توسعه

 کارکنان هایشایستگی

  تالش برای صیانت و ارتقاء سالمت، امنیت، ایمنی و

 ستیزطیمح

  منابع مالی پروژه و جلب رضایت  تأمینتالش برای

 کنندگاننیتأم

 و ضرورت قانون و ضوابط ابالغی به  عنایت به لزوم

 سازمان و پروژه

                                           
1 Sashkin 
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 مروری بر پیشینه تحقیقات

  عنوان در تحقیق خود با  ۱۳۹۴جعفری در سال

ت مدیری هایشایستگی یبندتیاولوو  یشناسبیآس"

در نظام مدیریت  ICBپروژه بر مبنای استاندارد 

که  داردیمبیان "برق عمرانی صنعت آب و  هایپروژه

 هایشایستگیاین است که  آمدهدستبهج تحقیق نتای

در وضعیت نامطلوب قرار دارند  ایزمینهفنی، رفتاری و 

 AHPاینکه بر اساس نتایج حاصل از تکنیک  تیو درنها

 و رفتاری دارای ایزمینهفنی،  هایشایستگیبه ترتیب 

 .باشندیماولویت و اهمیت 

  تحلیل "ن عنوادر تحقیق خود با  ۱۳۹۶همدانی در سال

مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد  هایشایستگی ریتأث

 یانسانبر فرایندهای مدیریت منابع  ICB هایشایستگی

ر مدیریت پروژه ب هایشایستگی ریتأثکه  کندیمبیان "

فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه مثبت و معنای 

 مدیریت پروژه هایشایستگیو با افزایش  باشندیمدار 

بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه را  توانیم

ش رفتاری بی هایشایستگیبرای  ریتأثشاهد بود. میزان 

 بوده است. هایستگیشااز سایر 

 عنوان در تحقیق خود با  ۱۳۹۶در سال  یهاد ریم

فرایندهای مدیریت پروژه مبتنی بر  یشناسبیآس"

 هایروژهپمدیریت  هاینظامدر  PMBOKاستاندارد 

 این آمدهدستبهکه نتایج تحقیق  داردیمبیان " یعمران

است که توجه به رویکردهای علمی در فرایند مدیریت 

بر موفقیت آن در  رگذاریتأثعامل  ترینمهمپروژه 

و همچنین  گرددمیپروژه محور محسوب  هایسازمان

 هایمؤلفهآماری توجه به  یهالیتحلنتایج حاصل از 

مدیریت هزینه و مدیریت زمان بیش از ، سکمدیریت ری

 در اولویت است. هامؤلفهسایر 

 تحقیق شناسیروش: دومبخش 

 چارچوب مفهومی تحقیق

با در نظر گرفتن مبانی نظری در باب دانش مدیریت پروژه، 

و نیز  PMBOKآشنایی با استانداردهای مدیریت پروژه 

در نظر  و با ICBمدیریت پروژه  هایشایستگیاستاندارد 

گرفتن سوابق تحقیقاتی مدل مفهومی تحقیق برای پاسخ 

 .گرددمیزیر ترسیم  صورتبهو فرضیات تحقیق  سؤاالتبه 

 

 مدل مفهومی تحقیق (:۲)جدول 

 متغیر مستقل تحقیق

 

 متغیر وابسته تحقیق

 فنی مدیریت پروژه هایشایستگی

 استاندارد

 هایشایستگی

 مدیریت

 ICB 

 استاندارد

 تمدیری

 پروژه

 PMBOK 

 مدیریت یکپارچگی پروژه

 پروژه مدیریت محدوده

 پروژه زمان یریتمد

 رفتاری مدیریت پروژه هایشایستگی

 پروژه ینههز یریتمد

 پروژه یفیتک یریتمد

 پروژه یمنابع انسان یریتمد

 مدیریت پروژه ایزمینه هایشایستگی

 ارتباطات پروژه یریتمد

 پروژه یسکر یریتمد

 پروژه تدارکات یریتمد

 پروژه مدیریت ذینفعان

 

 تحقیقو نوع روش 
س بر اسااین تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی و 

پیمایشی است. در این تحقیق –روش تحقیق از نوع توصیفی

 لیلوتحتجزیهبرای آمار توصیفی،  هایتکنیکضمن استفاده از 

 شود:زیر استفاده می هایروشالعات از اط

  هایآزمونآزمون کالموگراف برای اطمینان از استفاده از 

 استنباطی

 برای آزمون فرضیات پیرسون آزمون همبستگی 

  آزمونt پروژه در وضعیت  تیریمد هایمؤلفهیک از  برای هر

 موجود و مطلوب
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  ها و دالگوی ارتباطی میان فراین نینببرای معادالت ساختاری

 مدیریت پروژه هایشایستگی
مطالعات  هادادهگردآوری  هایروشدر این مطالعه از 

 مطالعات میدانی از طریق پرسشنامه بستهو  یاکتابخانه

در این تحقیق جامعه  موردمطالعهجامعه  .است شدهاستفاده

برقابی در سطح کشور بزرگ های مدیران متولی در مدیریت طرح

قلمرو مکانی تحقیق مشغول به فعالیت  هستند که البته در

حجم نمونه با استفاده  .است ریمد ۱۳۵ بربالغافراد  نیا هستند.

معتبر آماری و تا زمان اشباع نظرات افزایش  هایتکنیکاز 

 هدفمند یریگنمونه قیتحق نیدر ا یریگنمونهروش . ابدییم

باالبردن سطح  یافراد حجم نمونه برا نشیگز اریاست. مع

د عبارت بودنافراد  نیدر انتخاب ا قیتحق جیشدن نتا یاربردک

سوابق ، اهداف عملکرد پروژه قمشارکت و سهم در تحق زانیم :از

سطح  ،پروژه تیریو مد تیریمرتبط با دانش مد یو علم یلیتحص

 زانیم، در ساختار اریو اخت تیمسئول زانیو م یسازمان

ه و تجرب زانیمو  وژهپر یینها جیو نتا ندهایاز فرا یریرپذیتأث

 .به عناصر موردنظر ییآشنا

برای تعیین حجم نمونه آماری با توجه به در نظر گرفتن حجم 

در حد ماکزیمم و  موردمطالعهجامعه آماری و پراکندگی متغیر 

با استفاده  درصد ۹۵درصد و سطح اطمینان  ۵قبول خطای قابل

ین گردیده نفر تعی ۱۰۰ بربالغاز فرمول کوکران حجم نمونه 

 ها و برایاما با در نظر گرفتن احتمال ریزش در پرسشنامه؛ است

پرسشنامه تکثیر و در اختیار  ۱۲۰حصول اطمینان بیشتر، تعداد 

از  ق،یابزار تحق یرواساز جهت .گیردمیدهندگان قرار پاسخ

همچون متخصصان در مباحث مرتبط با  یدیمطلعان کل

انتخاب مطلعان  تیشد. اولو پروژه استفاده تیریمد یندهایفرآ

در حوزه دانشگاه و صنعت جهت مصاحبه، داشتن  یدیکل

تخصص در مباحث  ،یتیریسابقه مد ،یالت دانشگاهیتحص

تبط مر یهاشاخصه یخوببهپروژه بوده است که بتوانند  تیریمد

ژه پرو تیریمد یندهایهمچون فرآ قیتحق یدیکل یرهایبا متغ

 .ندیکرده و بازگو نما ریرا تصو

 قیپس از محاسبه از طر قیپرسشنامه تحق ییاعتبار نها زانیم

نشان  است که آمدهدستبه ۰٫۹۵۱ زانیبه م SPSS افزارنرم

 برخوردار است. یقابل قبول ییایپرسشنامه از پا دهدیم

 تحقیق هایداده وتحلیلتجزیه: سومبخش 

 اطالعات جمعیت شناختی جامعه آماریالف( 
نفر  ۱۰۰ش نمونه تحقیق بیان شد، تعداد که در بخ طورهمان

از مدیران و کارشناسان یک سازمان پروژه محور در بخش 

 صنعت آب و برق کشور برگزیده شدند.

 

 گویاننتایج مربوط به سطح سازمانی پاسخ (:۳)جدول 

 نوع سازمان محل خدمت تحصیالت سطح سازمانی

 درصد راوانیف گزینه درصد فراوانی گزینه درصد فراوانی گزینه

 ۳۳٫۳ ۳۴ صف ۳۰٫۴ ۳۱ کارشناسی ۳٫۹ ۴ مدیر ارشد
 ۵۶٫۹ ۵۸ ستاد ۵۴٫۹ ۵۶ کارشناسی ارشد ۵۴٫۹ ۵۶ مدیر میانی

 ۹٫۸ ۸ بدون جواب ۹٫۸ ۱۰ دکتری ۸٫۸ ۹ سرپرست

    ۴٫۹ ۳ بدون جواب ۱۵٫7 ۱۶ کارشناس

       ۱۶٫7 ۱۵ بدون جواب

ندهای مدیریت مربوط به فرای هایداده وتحلیلتجزیهب( 

 پروژه

 فرایندهای مدیریت پروژهمربوط به  tآزمون نتایج ( ۱-ب
تحقیررق بررا  هررایدادهپررس از اطمینرران از نرمررال بررودن 

 tنتررایج حاصررل از آزمررون اسررتفاده از آزمررون کررالموگروف، 

نسرربت برره  هامؤلفررهای جهررت مقایسرره میررانگین نمونررهتک

 است. شدهارائهدر جدول  ۱میانگین فرضی

H0 :هایمؤلفهپاسخگویان نسبت به  ازنظرفاوت معناداری ت 

در وضع موجود و مطلوب وجود  فرایندهای مدیریت پروژه

 ندارد.

H1 : هایمؤلفه نسبت به انیازنظر پاسخگوتفاوت معناداری 

.در وضع موجود و مطلوب وجود داردفرایندهای مدیریت پروژه 

 

 

 

                                           
درصد می باشد  7۰میانگین فرضی یا مورد انتظار جامعه دقیقاً برابر با نقطه  ۱

که در پرسشنامه، نقطه باالی طیف لیکرت در نظر گرفته می شود که با فرض 

 خواهد شد. ۳٫۵گزینه ای بودن طیف لیکرت، این میانگین برابر با  ۵
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 ای جهت مقایسه میانگین مؤلفه شایستگی مدیریت پروژه نسبت به میانگین فرضی جامعههنمونتك tنتایج حاصل از آزمون  (:۴)جدول 

 هاآماره

 مؤلفه متغیر
 میانگین تعداد

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
 t هآمار

میزان 

 خطا

سطح 

 معناداری

ی
ها

ند
رآی

ف
 

ژه
رو

ت پ
ری

دی
م

 

مدیریت یکپارچگی 

 پروژه

۱۰۰ ۸٫۲  .۵۴۱7۵ ۹۹ - ۹۲۱٫۱۲  ۰. درصد ۵ 

مدیریت محدوده 

 پروژه

۱۰۰ ۹۴۸۵٫۲  .۵۲۹۲۹ ۹۹ - ۴۲٫۱۰  ۰. درصد ۵ 

۸۶۱٫۲ ۱۰۰ مدیریت زمان پروژه  .۶۵۰۱۵ ۹۹ - ۸۲۹٫۹  ۰. درصد ۵ 

۴7۵٫۲ ۱۰۰ مدیریت هزینه پروژه  .۸۲۲۰۲ ۹۹ - ۴۶۹٫۱۲  ۰. درصد ۵ 

مدیریت کیفیت 

 پروژه

۱۰۰ ۸۶۲۵٫۲  .7۸۲۸۵ ۹۶ - ۰۲٫۸  ۰. درصد ۵ 

مدیریت منابع 

 انسانی پروژه

۱۰۰ ۶۴۰۸٫۲  .7۵۵۲۴ ۹۹ - ۳7۶٫۱۱  ۰. درصد ۵ 

مدیریت ارتباطات 

 پروژه

۱۰۰ ۸۵٫۲  .7۹۴7۳ ۹۹ - ۱7۹٫۸  ۰. درصد ۵ 

مدیریت ریسک 

 پروژه

۱۰۰ ۲۰۸۸٫۲  .7۲۰۴۹ ۹۸ - ۸۳۲٫۱7  ۰. درصد ۵ 

مدیریت تدارکات 

 پروژه

۱۰۰ ۰۵۵٫۳  .۶7۵۶۸ ۹۹ - ۵۸۶٫۶  ۰. درصد ۵ 

۵۶۲۵٫۲ ۱۰۰ فعانمدیریت ذین  .۸۶۱۹۲ ۹۹ - ۸77٫۱۰  ۰. درصد ۵ 

7۲7۳٫۲ ۱۰۰ گانه  ۱۰مجموع فرایندهای   ۰. درصد ۵ ۱۶.۱۶۰- ۹۹ ۴7۸۱7. 

خصون  درصد در ۵درصد و خطای  ۹۵در سطح اطمینان 

پروژه چون سطح معناداری  تیریمد یندهایفرا هایمؤلفه

ن بدان شود و ایمی رد H ۰فرض لذا  ،از میزان خطاست ترکوچک

گویان نسبت به پاسخ ازنظرمعناست که تفاوت معناداری 

پروژه در وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد.  تیریمد یندهایفرا

رو قلممتغیر فوق در یعنی اینکه بین وضعیت موجود و مطلوب 

 .شودشکاف دیده می موردمطالعه

تحقیق در این بخش نشان داده  هایداده یبندجمعهمچنین 

 گویانپاسخ ازنظردرصد تفاوت معناداری  ۹۵طح اطمینان در سکه 

در وضعیت موجود و مطلوب  فرایندهای مدیریت پروژهنسبت به 

 .وجود دارد

تایج ( ۲-ب به  آزمون همبستتتگی پیرستتونن مربوط 

 فرایندهای مدیریت پروژه

به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که  بردن یپ منظوربه

 مورداستفاده یزمانهماند، تحلیل رابطه شده گیریاندازه زمانهم

های همبستگی میزان رابطه بین متغیرها را گیرد. شاخصقرار می

دهد. در این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون برای نشان می

رایند ف هایمؤلفهگیری میزان همبستگی بین متغیرها )انواع اندازه

 فاده شده است.( استمدیریت پروژه در وضع موجود و مطلوب

با نمره  موجود در وضعیت مؤلفهدر ابتدا میزان همبستگی هر 

از این رو  گیرد.مورد بررسی قرار می فرایند مدیریت پروژهکل 

 :گیرندمیفرضیات ذیل شکل 

H0 : سایر در وضع موجود با  پروژه فرایند مدیریتهر  مؤلفهبین

 وجود ندارد.دار ارتباط معنی فرایند مدیریت پروژه هایمؤلفه

H1 :فه بین ند مدیریت پروژههر  مؤل با  فرای سرررایر در وضرررع موجود 

 دار وجود دارد.ارتباط معنی فرایند مدیریت پروژه هایمؤلفه
 

 موجوددروضع  مدیریت پروژه هایفرایند کلبا  مدیریت یکپارچگی پروژه مؤلفهنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین : (۵)جدول 

وضع 

 فرایندها
 ذینفعان تدارکات ریسک ارتباطات منابع انسانی کیفیت هزینه زمان محدوده رچگییکپا

 **۳77. **۳7۶. **۳۴۵. **۴۳۰. **۴۶۶. **۳۴۵. **۴۲۳. **۴۱۲. **۵۶۳. ۱ یکپارچگی

 **۲۹۳. **۳۵۴. **۲7۵. *۲۱7. **۳۴۰. **۳7۲. **۲۹7. **۲۹۱. ۱ **۵۶۳. محدوده

 **۴۴۲. **۴۲۵. **۴۸۴. **۳۵۱. **۴۰۱. **۲۹۹. **۶۴7. ۱ **۲۹۱. **۴۱۲. زمان

 **۳۶۲. **۳7۰. **۴۵۱. **۳7۲. **۴7۹. **۳۰۲. ۱ **۶۴7. **۲۹7. **۴۲۳. هزینه

 **۴۳۴. **۳۶۰. **۴۱۵. **۲7۳. **۳۶۱. ۱ **۳۰۲. **۲۹۹. **۳7۲. **۳۴۵. کیفیت

 **۴7۶. **۴۳۸. **۴۵۱. **۶۴۹. ۱ **۳۶۱. **۴7۹. **۴۰۱. **۳۴۰. **۴۶۶. یانسان منابع

 **۴7۸. **۳۳۳. **۴۰۰. ۱ **۶۴۹. **۲7۳. **۳7۲. **۳۵۱. *۲۱7. **۴۳۰. ارتباطات

 **۳۸۵. ۱۶۶. ۱ **۴۰۰. **۴۵۱. **۴۱۵. **۴۵۱. **۴۸۴. **۲7۵. **۳۴۵. ریسک

 **۳7۵. ۱ ۱۶۶. **۳۳۳. **۴۳۸. **۳۶۰. **۳7۰. **۴۲۵. **۳۵۴. **۳7۶. تدارکات
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 ۱ **۳7۵. **۳۸۵. **۴7۸. **۴7۶. **۴۳۴. **۳۶۲. **۴۴۲. **۲۹۳. **۳77. ذینفعان

 روابط بین فرایندهای نیتریقوکه  دهدیمجدول فوق نشان 

 است: قراربه مدیریت پروژه

  رابطه همبستگی میان مدیریت یکپارچگی پروژه با فرایند

 .مدیریت محدوده پروژه

  رابطه همبستگی میان مدیریت محدوده پروژه با فرایند

 .همدیریت یکپارچگی پروژ

 ژه با فرایند رابطه همبستگی میان مدیریت زمان پرو

 مدیریت هزینه پروژه.

  رابطه همبستگی میان مدیریت هزینه پروژه با فرایند

 .مدیریت زمان پروژه

  رابطه همبستگی میان مدیریت کیفیت پروژه با فرایند

 .مدیریت ذینفعان پروژه

 ایند ررابطه همبستگی میان مدیریت منابع انسانی پروژه با ف

 .پروژه ارتباطاتمدیریت 

  رابطه همبستگی میان مدیریت ارتباطات پروژه با فرایند

 .پروژه منابع انسانیمدیریت 

  رابطه همبستگی میان مدیریت ریسک پروژه با فرایند

 .پروژه زمانمدیریت 

  رابطه همبستگی میان مدیریت تدارکات پروژه با فرایند

 .پروژه منابع انسانیمدیریت 

  همبستگی میان مدیریت ذینفعان پروژه با فرایند رابطه

 .پروژه ارتباطاتمدیریت 

مدیریت  هایشایستگیمربوط به  هایداده وتحلیلتجزیهج( 

 پروژه

 مدیریت پروژه هایشایستگیمربوط به  tنتایج آزمون ( ۱-ج

تحقیرق برا اسرتفاده  هرایدادهپس از اطمینان از نرمرال برودن 

 یهرراکیتکن tیج حاصررل از آزمررون نتررااز آزمررون کررالموگروف، 

 ۱نسرربت برره میررانگین فرضرری هامؤلفررهجهررت مقایسرره میررانگین 

 است. شدهارائهدر جدول 
H0 : هایمؤلفهپاسخگویان نسبت به  ازنظرتفاوت معناداری 

در وضع موجود و مطلوب وجود  شایستگی مدیریت پروژه

 ندارد.

H1 : گی شایست هایهمؤلف نسبت به انیازنظر پاسخگوتفاوت معناداری

 .در وضع موجود و مطلوب وجود داردمدیریت پروژه 

 

 ای جهت مقایسه میانگین مؤلفه شایستگی مدیریت پروژه نسبت به میانگین فرضی جامعهنمونهتك tنتایج حاصل از آزمون  (:۶)جدول 

 میانگین تعداد 
انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
 t هآمار

میزان 

 خطا

سطح 

 معناداری

ستگی شای

مدیریت 

 پروژه

۴77۹٫۳ ۱۰۰ شایستگی فنی  .۴۳۸7۱ ۹۹ - ۵۵۱٫۸  ۵۸۲. درصد ۵ 

۵۱۳۳٫۳ ۱۰۰ شایستگی رفتاری  .۵۴۰۴7 ۹۹ ۲7٫۵  7۸7. درصد ۵ 

۴۴۹۲٫۳ ۱۰۰ ایزمینهشایستگی   .۵۴۴۲۲ ۹۹ - ۰۲۲٫۱۰  ۳۰۹. درصد ۵ 

۴۸۰۲٫۳ ۱۰۰ گانه ۳ هایشایستگیمجموع کلی   .۴۵۸۵۵ ۹۹ - ۴7۴٫۱۱  ۶۳۶. درصد ۵ 

خصون  درصد در ۵درصد و خطای  ۹۵در سطح اطمینان 

چون سطح  ایزمینهشایستگی فنی، رفتاری و  هایمؤلفه

 پذیرفته H ۰فرض از میزان خطاست لذا  تربزرگمعناداری 

ویان گپاسخ ازنظرشود و این بدان معناست که تفاوت معناداری می

و در وضعیت موجود مدیریت پروژه  هایشایستگینسبت به 

دارد. یعنی اینکه بین وضعیت موجود و مطلوب نمطلوب وجود 

 .شودمینشکاف دیده  قلمرو مطالعهمتغیر فوق در 

تحقیق در این بخش نشان داده که  هایداده یبندجمعهمچنین 

خصون شایستگی مدیریت پروژه  دردرصد  ۹۵در سطح اطمینان 

 این بدان معناست که تفاوتو  شودمیپذیرفته  H ۰فرض 

                                           
درصد می باشد که  ۷۰یانگین فرضی یا مورد انتظار جامعه دقیقاً برابر با نقطه م 1

 ۵در پرسشنامه، نقطه باالی طیف لیکرت در نظر گرفته می شود که با فرض 

 خواهد شد. ۳٫۵گزینه ای بودن طیف لیکرت، این میانگین برابر با 

ر د شایستگی مدیریت پروژهگویان نسبت به پاسخ ازنظرمعناداری 

 .داردنوضعیت موجود و مطلوب وجود 
 

 هایشایستگیمربوط به  نتایج آزمون همبستگی پیرسون( ۲-ج

 مدیریت پروژه

 هایمؤلفهمدیریت پروژه و  هایشایستگیبررسی رابطه بین  در

 :گیردمیفرضیات ذیل شکل  آن
H0 :ستگیشایبا نمره کل  شایستگی مدیریت پروژه گانهسهای هبین ویژگی 

 دار وجود ندارد.ارتباط معنی

H1 :ستگیشایبا نمره کل  شایستگی مدیریت پروژه گانهسههای بین ویژگی 

 دار وجود دارد.ارتباط معنی



 پروژه تیریمد یندهایبا فرآ ICBاستاندارد  یپروژه بر مبنا رانیمد یهایستگیشا انیرابطه م یبررس ................................7۵

 

 

 

را با نمره  شایستگی مدیریت پروژه مؤلفه سه جدول همبستگی

 دهد.مینشان  شایستگی مدیریت پروژهکل 
 

 

 آن هایمؤلفهبین شایستگی مدیریت پروژه و  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون: (۷)جدول 

مدیریت پروژه ایزمینهشایستگی  شایستگی رفتاری مدیریت پروژه شایستگی فنی مدیریت پروژه   

شایستگی 

مدیریت 

 پروژه

 ۹۰۲. ۹۱۶. ۸۸۸. ضریب همبستگی

 ۰. ۰. ۰. سطح معناداری

 ۹۹ ۹۹ ۹۹ درجه آزادی

اطالعات جدول فوق نمایانگر آن اسررت که در سررطح اطمینان 

متغیرهای شررایسررتگی مدیریت پروژه با خود آن بین کلیه  ۹۵%

فه بت معنی مؤل چون سرررطح  داری وجود دارد.همبسرررتگی مث

 H ۰فرض از سطح خطاست، بنابراین  ترکوچکمعناداری خیلی 

ستگی مدیریت پروژه رهایمتغیشود. یعنی بین کلیه رد می  شای

ر د موردمطالعهقلمرو در  شررایسررتگی مدیریت پروژهبا نمره کل 

دار وجود دارد. همبسررتگی مثبت و معنی ۰٫۹۵سررطح اطمینان 

ا نمره ب شایستگی رفتاری متغیربیشترین میزان همبستگی میان 

( وجود دارد. کمترین ۰٫۹۱۶) شرررایسرررتگی مدیریت پروژهکل 

ل با نمره ک شررایسررتگی فنی متغیروط به میزان همبسررتگی مرب

 ( است.۰٫۸۸۸) شایستگی مدیریت پروژه

مدیریت پروژه و  هایشایستگیبطه را وتحلیلتجزیه( ۳-ج

 رایندهای مدیریت پروژهف

فرض اصرررلی تحقیق بر این نکته اسرررتوار اسرررت که هریک از 

مدیریت پروژه بر برخی از فرایندهای مدیریت  هایشرررایسرررتگی

اسرررت. جدول زیر میزان همبسرررتگی هریک از  گذارریتأثپروژه 

ستگی با هریک از فرایندهای مدیریت  مدیریت پروژه را هایشای

 :دهدیمپروژه نشان 
 مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت پروژه هایشایستگی همبستگی (۸)جدول 

 هایشایستگی رتبه فنی هایشایستگی فرایندهای مدیریت پروژه

 رفتاری

 هایستگیشای رتبه

 ایزمینه

 رتبه

 ۴ ۰٫۶۳۲ ۱۰ ۰٫۴۱۲ ۴ ۰٫۶۱۲ مدیریت یکپارچگی پروژه

 ۲ ۰٫۶۹۵ ۶ ۰٫۴۹۱ ۵ ۰٫۵۹۱ مدیریت محدوده پروژه

 ۳ ۰٫۶۵۲ ۸ ۰٫۴۵۲ ۸ ۰٫۴۵۲ مدیریت زمان پروژه

 ۹ ۰٫۴۴7 ۹ ۰٫۴۴7 ۳ ۰٫۶۴7 مدیریت هزینه پروژه

 7 ۰٫۵۶۹ 7 ۰٫۴۵۹ ۲ ۰٫7۵۹ مدیریت کیفیت پروژه

 ۵ ۰٫۶۰7 ۱ ۰٫۸۰۱ ۹ ۰٫۴۰۱ نابع انسانی پروژهمدیریت م

 ۱۰ ۰٫۴۲۱ ۲ ۰٫7۵۱ ۱۰ ۰٫۳۵۱ مدیریت ارتباطات پروژه

 ۸ ۰٫۴۶۴ ۳ ۰٫۵۸۴ ۱ ۰٫7۸۴ مدیریت ریسک پروژه

 ۶ ۰٫۵7۵ ۵ ۰٫۵۲۵ 7 ۰٫۵۲۵ مدیریت تدارکات پروژه

 ۱ ۰٫7۴۲ ۴ ۰٫۵۴۲ ۶ ۰٫۵۴۲ مدیریت ذینفعان پروژه

 

مدیریت پروژه بر  یهاشایستگیبررسی رابطه ( ۴-ج

 فرایندهای مدیریت پروژه

مدیریت پروژه با  هایشایستگی ریتأثارزیابی  درمجموع

فرضیات زیر شکل  ،مجموع فرایندهای مدیریت پروژه

 :گیردمی

H0 : فرایندهای مدیریت پروژه با  مدیریت پروژه هایشرررایسرررتگیبین

 دار وجود ندارد.معنی رابطه

H1 : فرایندهای مدیریت منابع با  ت پروژهمدیری هایشرررایسرررتگیبین

 دار وجود دارد.معنی پروژه رابطه

مدیریت  هایشایستگیداری و سطح معنی جدول ذیل همبستگی

 دهد.نشان میفرایندهای مدیریت پروژه با  را پروژه

 یریت پروژهبا فرایندهای مد مدیریت پروژه هایشایستگیبین  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون: (۹)جدول

فنی  هایشایستگی 

 مدیریت پروژه

رفتاری  هایشایستگی

 مدیریت پروژه

 ایزمینه هایشایستگی

 مدیریت پروژه

 هایشایستگی

 مدیریت پروژه
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فرایندهای 

 مدیریت پروژه

 

 ۰٫۶۲۴ ۰٫۶۴7 ۰٫7۸۵ ۰٫۶۵۱ ضریب همبستگی

 ۰ ۰ ۰ ۰ سطح معناداری

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ درجه آزادی

جدول فوق نمایانگر آن اسررت که در سررطح اطمینان  اطالعات

 مدیریت هایشررایسررتگی فرایندهای مدیریت پروژه با بین ۹۵%

چون سرررطح  داری وجود دارد.معنیو همبسرررتگی مثبت پروژه 

ست، بنابراین  ترکوچکمعناداری خیلی  سطح خطا  H ۰فرض از 

صون  فرایندهای مدیریت پروژه شود. یعنی بین رد میدر این خ

ستگیا ب سطح  موردمطالعهمدیریت پروژه در قلمرو  هایشای در 

الزم به دار وجود دارد. همبسررتگی مثبت و معنی ۰٫۹۵اطمینان 

 نسرربتاًدر سررطح  آمدهدسررتبهذکر اسررت که میزان همبسررتگی 

میزان باالی  دهندهنشرران( که این موضرروع ۰٫۶۲۴باالیی بوده )

ستگی ریتأث ژه دهای مدیریت پرومدیریت پروژه بر فراین هایشای

ست ستگی بین . ا شترین میزان همب ستگیبی اری رفت هایشای

 (.۰٫7۸۵) استمدیریت پروژه  فرآیندهایمدیریت پروژه با 
 

 بررسی مدل تحقیق در حوزه معادالت ساختاری( ۵-ج
رابطه معناداری و معادالت ساختاری  یسازمدلبا استفاده از 

 قابل ترسیم است. بر اینمتغیرهای تحقیق  یرگذاریتأثنیز شدن 

 .گیردمیاساس فرضیات زیر شکل 

H0 :روژهپفرایندهای مدیریت  رب مدیریت پروژه هایشایستگی 

 .ندارد یداریمعن ریتأث

H1 :روژهپفرایندهای مدیریت  رب مدیریت پروژه هایشایستگی 

 .دارد یداریمعن ریتأث

 

 ۰٫۶۵ مدیریت یکپارچگی پروژه

فرایندهای 

 ژهمدیریت پرو
 هایشایستگی ۰.۶۲۴

 مدیریت پروژه

 ۰٫۵۵ مدیریت محدوده پروژه فنی هایشایستگی ۰٫۸۸7

 ۰٫7 مدیریت زمان پروژه

 ۰٫7۱ مدیریت هزینه پروژه

 ۰٫۶۳ مدیریت کیفیت پروژه رفتاری هایشایستگی ۰٫۹۱۸

 ۰٫7۶ مدیریت منابع انسانی پروژه

 ۰٫۶۸ ژهمدیریت ارتباطات پرو

 ایزمینه هایشایستگی ۰٫۹۰۳
 ۰٫۶۵ مدیریت ریسک پروژه

 ۰٫۶۲ مدیریت تدارکات پروژه

 ۰٫7۱ مدیریت ذینفعان پروژه

 مدل ساختاری تحقیق به همراه بارهای عملی: ۱ شماره شکل

 

 ۱۱٫۶ مدیریت یکپارچگی پروژه

فرایندهای 

 مدیریت پروژه
 هایشایستگی ۱۰.۸7

 یریت پروژهمد

 ۱۲٫۵ مدیریت محدوده پروژه فنی هایشایستگی ۳۴٫7۱

 ۱۲٫7 مدیریت زمان پروژه

 ۱۵٫7 مدیریت هزینه پروژه

 ۱۶٫۶ مدیریت کیفیت پروژه رفتاری هایشایستگی ۳۱٫۹

 ۲۰٫7 مدیریت منابع انسانی پروژه

 ۲۴٫۶ مدیریت ارتباطات پروژه

 ایزمینه هایشایستگی ۳۵٫۶۱
 ۲۳٫۶ مدیریت ریسک پروژه

 ۲۵٫۶ مدیریت تدارکات پروژه

 ۲۸٫7 مدیریت ذینفعان پروژه

 tمدل ساختاری تحقیق به همراه مقادیر : ۲ شماره شکل

 های مدل ساختاری تحقیقنتایج حاصل از یافته (:۱۰)جدول 

 نتیجه ریطح معناداس tمقدار انحراف استاندارد ضریب مسیر 
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های شایستگی

 مدیریت پروژه

فرایندهای 

 مدیریت پروژه
۰٫۶۲۴ ۰٫۰۵۹ ۱۰٫۸7 ۰ 

 ریتأثتأیید 

 بیضرادهد که در مدل ساختاری نتایج جدول فوق نشان می

درصد به معناداری آماری  ۹۵ ازبا سطح اطمینان بیش  مدل

 که دهدیم نشانمدل  یآمار بیضرا یمعنادار. اندرسیده

 مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت پروژه یهاشایستگی

 هایتگیشایس ریتأثضریب  معناداری داشته باشد. ریتأثتوانسته 

که در  است ۰٫۶۲۴مدیریت پروژه بر فرایندهای مدیریت پروژه 

به معناداری آماری رسیده است. این یافته  ۰٫۰۵سطح کمتر از 

 ر در این عاملیک انحراف معیا اندازهبهدهد که تغییری نشان می

انحراف معیار در  ۰٫۶۲۴ اندازهبهموجب ایجاد تغییری 

 فرایندهای مدیریت پروژه خواهد شد.

 و پیشنهادهای تحقیق یبندجمع چهارم:بخش 

 نتایج نهایی تحقیق

در بررسی متغیرهای شایستگی مدیریت پروژه  آنچهبا توجه به 

به  توانیم قرار گرفت یموردبررسرررو فرایندهای مدیریت پروژه 

شاره کرد که   هاآنپروژه محور با توجه به  هایسازمانعناوینی ا

اجرای فرایندهای مدیریت پروژه  بهترچهدر پیشبرد هر  توانندیم

 :دخود بکار گیرن

 یللالمنیب بر اساس استانداردمدیریت پروژه  هایشایستگی 

 ریتبا فرایند مدی پروژه تیریمد یالمللنیانجمن ب یستگیشا

 .استپروژه معنادار و مثبت 

  بین فرآیندهای  یمعناداراز دیدگاه کارکنان شررررکت ارتباط

 مدیریت پروژه وجود دارد.

  بین وضررعیت موجود و مطلوب در فرآیندهای مدیریت پروژه

مدیریت ریسررک به لحاظ فاصررله  ؛ وشررودشررکاف دیده می

حتی مدیریت تدارکات  ؛ واستاز رتبه باال برخوردار  ذکرشده

ه باالترین میانگین را به خود اختصان داده است در سطح ک

 قرار ندارد. قبولقابل

  فرآیند مدیریت پروژه در شرررکت با نمره  یهامؤلفهبین کلیه

ستگی مثبت و  وجود  داریمعنکل فرآیند مدیریت پروژه همب

ع مدیریت مناب مؤلفهدارد. بیشررترین میزان همبسررتگی میان 

ر یت پروژه دند مدیریت پروژه مدیرانسرررانی پروژه با کل فرآی

فهو کمترین  وضرررع موجود وجود دارد به  مؤل فهمربوط   مؤل

مدیریت محدوده پروژه با نمره کل فرآیند مدیریت پروژه در 

 وضع موجود است.

  فرآیند مدیریت زمان بیشرررترین همبسرررتگی را به ترتیب با

 فرآیندهای مدیریت هزینه و مدیریت ریسک دارد.

 ت منابع انسانی بیشترین میزان همبستگی را با فرآیند مدیری

 فرآیند ارتباطات پروژه و مدیریت هزینه دارد.

  فرآیند مدیریت ریسک پروژه بیشترین میزان همبستگی را با

 فرآیندهای مدیریت زمان و مدیریت هزینه دارد.

 شتری همبستگی رتیب را به ت فرآیند مدیریت هزینه پروژه بی

 و مدیریت منابع انسانی دارد.با فرآیند زمان پروژه 

  مدیریت تدارکات پروژه بیشرررترین میزان همبسرررتگی را با

 فرآیند مدیریت منابع انسانی پروژه دارد.

  در  ۳٫۴۸شررایسررتگی مدیریت پروژه در شرررکت با میانگین

 وضعیت مطلوبی قرار دارد.

  رفتاری هایشررایسررتگیبیشررترین میزان همبسررتگی بین 

 .استای مدیریت پروژه مدیریت پروژه با فرآینده

  بیشررترین میزان همبسررتگی بین شررایسررتگی فنی مدیریت

های فرآیند مدیریت پروژه مربوط به مدیریت پروژه با متغیر

 ریسک پروژه بوده است.

  ستگی رفتاری مدیریت شای ستگی بین  شترین میزان همب بی

پروژه با متغیرهای فرآیند مدیریت پروژه مربوط به مدیریت 

 ه بوده است.ذینفعان پروژ

  ستگی شای دیریت م ایزمینهبیشترین میزان همبستگی بین 

پروژه با متغیرهای فرآیند مدیریت پروژه مربوط به مدیریت 

 ذینفعان پروژه بوده است.

  در خصون فرآیندهای مدیریت منابع انسانی پروژه، با ضریب

دارد.  هامؤلفهتأثیر بیشررتری نسرربت به سررایر  ۰٫7۶مسرریر 

بارتبه ندازهبه، تغییری رگیدع یار در  ا فیک انحراف مع  همؤل

جاد تغییری  جب ای نابع انسرررانی پروژه مو ندازهبهم  ۰٫7۶ ا

 انحراف معیار در فرآیندهای مدیریت و پروژه خواهد شد.

 پیشنهادهای کاربردی

 های تحقیق فرضرریه اصررلی تحقیق مبنی بر یافته بر اسرراس

باط  یت پ هایشرررایسرررتگیبین  داریمعنارت روژه و مدیر
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یت پروژه مورد  مدیر های  ند یدفرآی ته تأی ؛ اسرررت قرارگرف

ستگی مدیران پروژه بر  شای بنابراین با توجه به تأثیر مستقیم 

فرآیندهای مدیریت پروژه که به ماحصرررل آن دسرررتیابی به 

به لحاظ زمانی،  شرردهفیتعر یهایژگیومحصررول بر اسرراس 

صرررل گردد ارکان ا، پیشرررنهاد میاسرررتای و کیفیت هزینه

 مدیریت پروژه در شررکت به موضروعات شیازپشیبشررکت 

در انتخاب و انتصرراب مدیران  الخصررونیعلتوجه نمایند و 

( مدل شرررایسرررتگی مدیریت پروژه را هاطرحپروژه )مجریان 

 مالک عمل قرار دهند.

 تحقیق وضعیت فرآیندهای مدیریت مدیر  یهاافتهی بر اساس

این ضررررورت دارد اسرررت بنابر شررردهگزارشپروژه نامطلوب 

د س برداریبهره کارفرما در حوزه اجرا و نیتربزرگ شرکت که

 نسبت به تقویت فرهنگ استدر کشور  یآببرق یهاروگاهینو 

 مدیریت پروژه اقدام نماید.

 ساس های تحقیق در بین فرآیندهای مدیریت پروژه یافته بر ا

صانپایین سک به خود اخت  ترین رتبه را فرآیند مدیریت ری

ساس یافته داده است های همین تحقیق با توجه به اینکه بر ا

ستگی را با فرآیندهای  شترین همب سک بی فرآیند مدیریت ری

شور  مدیریت زمان و هزینه دارد و ضر نیز در ک به در حال حا

یل یت دل حدود مالی و همچنین تحریمم نابع  که های م ها 

مشررکل  را دچار آبیبرق هاینیروگاهتجهیزات سررد و  تأمین

 یهاپروژهو مدیریت ریسررک در  ریزیبرنامهسرراخته اسررت، 

سیار مهم  ستب شنهاد می ا شرکت در قالب دفتر و پی گردد 

یت پروژه توجه ویژه ند مدیر ید و در سررر ما به این امر ن ای 

 قرار گیرد. مدنظرمنشور و پروژه این موضوع 

 یافته های تحقیق بیشرررترین همبسرررتگی میان براسررراس 

ریت منابع انسانی پروژه با نمره کل فرآیندهای مدی یهامؤلفه

 مدیریت پروژه در وضررع موجود وجود دارد. این در صررورتی

سرت که فرآیند مزبور از دیدگاه کارکنان شررکت با میانگین ا

از سرروی دیگر  ؛ وسررتیناز وضررعیت مطلوبی برخوردار  ۶۵/۲

سانی با فرآیند  ستگی فرآیند مدیریت منابع ان شترین همب بی

رود مدیریت ارشررد بنابراین انتظار می؛ اسررتطات پروژه ارتبا

شکیل و شرکت توجه ویژه به برنامه سانی و ت ریزی نیروی ان

 فرآیند مدیریت منابع بربخشتوسررعه تیم پروژه عالوه بر غنا 

انسررانی به تقویت و توسررعه فرآیند مدیریت ارتباطات پروژه 

تا بهره ید  ما هداکمک ن به ا یابی  ف پروژه وری الزم و دسرررت

 حاصل گردد.

 ا هکارکنان شایستگی رفتاری نسبت به سایر شایستگی ازنظر

قرار دارد پیشررنهاد  یترمطلوب( در وضررعیت ایزمینه)فنی، 

گردد با توجه به اهمیت این شررایسررتگی در دسررتیابی به می

هداف پروژه در حوزه جاد ا کت و ای هایی نظیر جلب مشرررار

نوآوری در کار، تمایل به  انگیزش تیم پروژه، بروز خالقیت و

 یهامؤلفهمشررورت و جلسرره مشررارکت که نسرربت به سررایر 

ستگی رفتاری از امتیاز کمتری در این تحقیق برخوردار  شای

 اند توجه بیشتری شود.بوده

   ستگی شای سایر  سبت به  ستگی فنی ن شای با توجه به اینکه 

پایین به  یت پروژه از رت تری برخوردار بوده اسرررت و مدیر

شت ستگی با فرآیند مدیریت بی شای ستگی را نیز این  رین همب

گردد مدیریت ارشد شرکت ریسک در پروژه دارد پیشنهاد می

این  یهامؤلفهو همچنین حوزه مدیریت منابع انسرررانی به 

شته باشد تا از این طریق بر ارتقاء  یاژهیوشایستگی توجه  دا

زمان و  اثربخشفرآیند مدیریت ریسرررک که خود مدیریت 

 کمک نماید. سازدیمزینه پروژه را متأثر ه

 ستگی زمینه شای ومین ای دبا عنایت به اینکه در این تحقیق 

رده پروژه کسب ک مدیریت گانهسه هایشایستگی نیرابرتبه 

اسرررت و از سررروی دیگر بیشرررترین میزان همبسرررتگی بین 

پروژه با فرآیندهای مدیریت  ای مدیریتزمینه هایشایستگی

به مدیریت ذینفعان پروژه بوده اسرررت بنابراین پروژه مربوط 

 هایشررایسررتگیأمان عالوه بر توسررعه گردد توپیشررنهاد می

 موردتوجهای موضررروع فرآیند مدیریت ذینفعان پروژه زمینه

 ارکان اصلی شرکت قرار گیرد.
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Processes based on PMBOK in Project Based Organizations 
(Case study: Hydropower Plants Management) 

  Noorbakhsh Akbari ۱  

Amirhosein Amirkhani ۲ 

Abstract 

The effective implementation of the system management system is the same as 

the project management system in the project organization, depending on the 

provision of a number of software and hardware requirements. Identify and 

ensure project management competency for one of the most important software 

software requirements to ensure the efficiency and effectiveness of deploying 

project management approach within the framework of specialized project 

management processes. In this regard, and by international professional 

organizations, several standards have been introduced to refine and introduce 

project management processes and project management competencies. The 

PMBOK International Project Management Standard introduces project 

management processes with a focus on knowledge areas. The ICB International 

Project Management Competency Standard also identifies three categories of 

technical, behavioral, and contextual competencies for empowering project 

managers. According to the two known standards mentioned, the purpose of this 

study is to identify the most important project management competencies to 

support and establish project management processes. In this research, a closed 

questionnaire tool has been used. In these questionnaires, the opinions of 100 

employees of a large company active in the field of construction of hydropower 

plants were collected. Analysis of research data showed that the status of project 

management competencies is better than the status of project management 

processes. The results also showed that there is a relative and strong relationship 

between project management competencies and project management processes 

and that project risk management processes are one of the most important project 

management processes. 
Keywords:  

Project Managemenrt processes, Project management Competencies, PMBOK, 
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