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ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه 

  آموزشكده شركت صنايع الكترونيك شيراز بر اساس مدل چشم شايستگي
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زشكده شركت صنايع هدف كلي اين تحقيق ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه آمو :�����

رشته  آموختگاندانشجامعه آماري اين تحقيق شامل كليه . استبوده  الكترونيك شيراز بر اساس مدل چشم شايستگي

ابزار تحقيق شامل پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل  .استمديريت پروژه آموزشكده شركت صنايع الكترونيك شيراز 

نتايج . ها تحليل شدندبا استفاده از روشهاي آمار توصيفي داده. امعه توزيع شدچشم شايستگي بود كه بين كليه افراد ج

تر از حد در بعد شايستگي فني باالتر از حد متوسط و پاييندانش آموختگان دانش، مهارت و نگرش  .1: نشان داد كه

تر از حد حد متوسط و پايين در بعد شايستگي رفتاري باالتر ازدانش آموختگان دانش، مهارت و نگرش  .2. استمطلوب 

تر از حد اي باالتر از حد متوسط و پاييندر بعد شايستگي زمينهدانش آموختگان دانش، مهارت و نگرش  .3. استمطلوب 

  .استمطلوب 

  

ارزيابي، شايستگي، برنامه درسي، مديريت پروژه، مدل چشم  :كليدي هاي واژه

  .شايستگي، شركت صنايع الكترونيك شيراز
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و   ، مهارت منظور كسب دانشعالي تدارك فرصتهاي مناسب بهاي هدف نهايي آموزشدر هر جامعه

بخشي  نحوي كه به آنان در اثربه ،در قالب شايستگيهايي خاص براي دانشجويان است  نگرش

مه در قالب برنا داز آنجا كه اين رشد باي]. 29[دكنفعاليتهايشان و نيز ثمربخشي براي جامعه كمك 

  برنامه درسي و شيوه انسجام آن با نيازهاي جامعه توجه خاصي را صورت گيرد،درسي دانشگاهها 

در است كه به معناي صالحيت  Competentiaريشه لغت شايستگي در زبان التين ]. 1[طلبدمي

اي موضوع شايستگي و مديريت شايستگي تغييرات فزاينده. حق اظهار نظر است ،قضاوت و همچنين

از شايستگي تعاريف متعددي ]. 2[در مديريت منابع انساني بسياري از سازمانها موجب شده است را

اي از رفتارهاست كه تركيب واحدي از دانش، مهارتها و نگرشها را شايستگي مجموعه. ارائه شده است

 ظرفيت و توانايي شايستگي قدرت،]. 3[و با عملكردي در نقش سازماني مرتبط استگيرد در بر مي

]. 5[مناسب است طوربه مهارت و دانش بردن كاربه نتيجه شايستگي]. 4[است وظيفه انجام دادن

 تا دهدمي اجازه شخص به كه است خاص شغلي و توانايي در مهارت دانش، از ايمجموعه شايستگي

هاي مؤلفهبه ساير  را توانايي مؤلفه تعريف، اين ].6[را به درستي انجام دهد شده وظايف محول 

  براي نياز مورد نگرشهاي و دانش مهارتها، از تركيبي عنوانبه شايستگي. است افزوده شايستگي

هاي شايستگي دربرگيرنده دانش، مهارتها و شيوه]. 7[است  اثربخش ايبه گونه نقش يافتن انجام

  ايستگيش]. 8[استبرخورد و رفتارهايي است كه به طور علّي با عملكرد بهتر شغلي مرتبط 

كه براي موفقيت در يك است مرتبطي  ياه هاي از دانش، نگرشهاي شخصي، مهارتها و تجربمجموعه

  ].9[فعاليت مشخص الزم است 

وابستگي اثربخشي و كارايي هر برنامه آموزشي به فلسفه طراحي برنامه درسي زيربنايي آن 

ند، محصوالت آن براي كمركز ناگر فلسفه يك برنامه درسي بر شايستگيهاي خاصي ت. داردشديدي 

 ،بنابراين. شوندصنعت پذيرفته نمياز سوي  ،كار در فناوري و صنعت آماده نخواهند بود و در نتيجه

در طراحي برنامه  ايحرفه خاص شايستگيهاي به كه است ضروري كاري كم و بيكاري سطوح كاهش براي

1محور شايستگي درسي مهبرنا عنوان با درسي برنامه از نوع اين .شود توجه درسي
  ].10[شود مي شناخته 

  

 هلئاهميت مس .	

 اين. كندايجاب مي را زيادي انتظارات كه است بلندمدت ايداراي پيشينه كشور مهندسي آموزش

 و صوري ،همچنين و جزيي و كلي اصالحات دستخوش تغييرات و بارها تاكنون سيسأت بدو از فرايند

از ]. 14[وجود ندارد  آن برونداد ارزيابي براي روشني و ارهاي دقيقمعي هنوز ولي است، بوده محتوايي
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سوي ديگر، امروزه رقابت شديد و تغييرات فناوري فشار روزافزوني را بر سازمانها در افزايش بهره وري 

ثير بيشتري بر توليدات و أاكنون از نيروي انساني انتظار مي رود ت. نيروي انساني وارد مي سازد

در محيط است اين درست همان چيزي است كه موجب شده . دهند داشته باشنده ميئاراخدماتي كه 

  . رقابت شايستگي اهميت يابد

  كشور محسوب بنياندانش پايدار توسعه و رشد محرك كه موتور است كسي مطلوب مهندس

 مبنا، ناي بر .ددار عهده بر را اساسي نقش بنيان كشوردانش اقتصاد اعتالي در كه كسي. شودمي

 مطلوب مهندس يكدر خصوص را  ما تفكر سپهر بنيان دانش اقتصاد و ملي پايدار مقوالت توسعه

 در ما، جامعه در مهندس يك. شودمي تدوين انتظار مورد اين فضا شايستگيهاي در و دهندمي شكل

 كه گيردمي عهده بر گوناگون شغلي هايرسته در را مختلفي مسئوليتهاي اجتماعي خود، حيات طول

  :از نداعبارت آنها از برخي

 شركت، كارخانه، كارگاه،  يك پروژه، مديريت يا دستگاه يك طراحي بزرگ، پروژه يك مديريت •

 دهندهنشان كه است معيني هايجوهره داراي مسئوليتها اين ؛مشاوره و كارشناسي ياهنظر ارائه

 خالقيت، ،انتخاب و دهياولويت ري،ذاگارزش ،قضاوت و گيريتصميم :است مهندس يك كار اهميت

 ].31و  14،30[سازيآينده و آينده طراحي راهبري و  و ريزيبرنامه  ،ابتكار و نوآوري

 خصوصهاي مرتبط با فعاليتهاي پروژه در روشو  مديريت پروژه كاربرد دانش، مهارتها، ابزارها •

سب و يكپارچه سازي فرآيندهاي مديريت پروژه از طريق كاربرد منا. تأمين الزامات پروژه است

بندي كه در پنج گروه آغازين برنامه ريزي، اجرا، نظارت و كنترل و خاتمه  تقسيم ،پروژه مديريت

از نو آفريني صحيح واقعيتها اي به معن فقطدانش مديريت پروژه ]. 15[گيردصورت مي ،شوندمي

انش مديريت پروژه در عمل و كارگيري دنيست، بلكه شامل فهم روابط و شناخت چگونگي به

دادن توانند با انجام مديران پروژه نمي. شودتفسير روشهاي مورد استفاده نيز مي ،همچنين

بلكه بايد دانش خود را  ،پروژه هاي مشابه در طول چندين سال متوالي تجربه زيادي كسب كنند

 تشريح براي پروژه مديريت واژه گاهي اوقات]. 11[كار گيرنددر موقعيتهاي واقعي و مختلف به

 بهتر زبان كه به رويكرد اين. شودمي استفاده جاري عمليات مديريت براي سازماني رويكرد يك

 ها پروژه همچون جاري عمليات ابعاد از بسياري با شود،مي ناميده پروژه مبناي بر مديريت

  .]16[ندك استفاده خصوص در پروژه مديريت روشهاياز  تا ندكمي برخورد

 ،امروزه. كنندمديران پروژه همواره نقش مهم و حياتي در سازمانهاي پروژه محور ايفا مي •

از . شايستگيهاي مديران برجسته در كسب درآمد، سود و موفقيت سازماني بارز و آشكار است

پاسخ سريع به تهديدها و فرصتهاي عصر حاضر مدير پروژه را به عنوان منبع حياتي  ،سوي ديگر
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نياز سازمانها به مديران پروژه  ،سائل در سازمانها مطرح ساخته كه بر اين اساسدر حل م

براي اينكه يك مدير در يك حوزة خاص ]. 17[شايسته بيش از  پيش آشكار شده است 

بايد شايستگيهاي مورد نياز آن  ،مديريتي عملكرد موفقي داشته باشد و شايسته قلمداد شود

يت هر پروژه رابطه مستقيمي با سطح مهارتهاي مديريت پروژه ميزان موفق. ندكحوزه را كسب 

به مراتب سطح مهارتهاي  ،شودهر چه ميزان اهميت پروژه ها بيشتر مي. مدير پروژه آن دارد

 مباحث از يكي عملكرد بهبود]. 18[دشوفردي و گروهي تيم مديريت پروژه نيز بايد تقويت 

 به ياپروژه ايهمحيط در. است شده پرداخته آن به چشمگيري طوره ب كهاست  مديريت عمده

 اهميت پروژه و برنامه عملكرد بهبود حرفه، عملكرد بهبود سازمان، عملكرد بهبود مواردي چون

 بهبود ،است بوده نظر مد كمتر كه هااين بهبود ترينمهم شايد اما، است شده داده خاصي

  1چارچوب  .شدبا پروژه مدير شخص ويژه به پروژه كاركنان عملكرد
PMCD1997 سال از كه 

2موسسه استاندارد نخستين ،است شده كار آنخصوص  در
  PMIعملكرد بهبود به كه است 

 مدير سوداي كهرا  آنهايي و پروژه مديران دارد قصد PMCDچارچوب . پردازدمي پروژه كاركنان

 .كند كمك ايشان پيشرفت حرفه راه در را ،دارند سر در شدن پروژه

 مجزا بعد سه از متشكل صورتيبه تواندمي شود،پروژه مطرح مي مديريت در كه وقتي شايستگي

 :دشو تشريح

 يا پروژه يك براي خود هايهپروژ مديريت درك و دانش طريق از پروژه مديران تك تك آنچه .الف

 باره در آنها آنچه يعني ؛پروژه مديريت دانش بعد بعد، اين .آورندفراهم مي پروژه با مرتبط فعاليت

 .شودمي ناميده دانند،مي پروژه مديريت

 تكميل يا پروژه آميز موفقيت مديريت براي خودتوانايي  در ندقادر پروژه مديران تك تك آنچه .ب

 شود؛ناميده مي پروژه مديريت عملكرد بعد بعد، اين. دهند نشان خود از با پروژه مرتبط فعاليتهاي

 اتمام به يا دهند انجام قادرند خود ايپروژه مديريت دانش كارگيريبه با همديران پروژ آنچه يعني

 .برسانند
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 يك يا پروژه يكدادن  انجام در شخص يك قابليت كنندهبرجسته  شخصيتي اصلي ويژگيهاي .پ

 يا پروژه اجراي هنگام يعني، افراد ناميده مي شود؛   شخصي شايستگي ،بعد اين. است پروژه فعاليت

 .]19[ چگونه است اصلي شخصيتي آنها خصوصيات و برخورد هايشيوه و كنندمي رفتار چگونه فعاليت

 در كه است الزم شود، قلمداد شايسته كامالً فردي اينكه براي كه است اين بر اعتقاد عمومي

 بيمناس تركيب پروژه مديران اگر .دشو ارزيابي موفقيت آميزي صورتبه ابعاد اين از يك هر با مقايسه

 فرد عنوانبه كه امكان ندارد ،باشند نداشته اختيار در شخصي و عملكردي دانشي، شايستگيهاي از

  .]16[ند شو تلقي شايسته

دادن عنوان يكي از شركتهاي تخصصي صا ايران در زمينه انجام شركت صنايع الكترونيك شيراز به

ي مختلف فناوري الكترونيك شامل هامين محصوالت و خدمات در حوزهأتحقيقات، طراحي، توليد و ت

ي، يي و كنترل، الكترونيك سالح، الكترونيك درياي، الكترونيك هوا)جنگال(رادار، جنگهاي الكترونيك 

، با تكيه بر پناسيلهاي )كاليبراسيون(گيري و اندازه شناسي المپهاي مايكروويو و تجهيزات اندازه

خود را  ،اخلي و خارجي در سطح ملي و فرا مليدروني و فرصتهاي محيطي و با مشاركت شركتهاي د

هاي فراشركتي هاي تخصصي شركتهاي وابسته صا ايران و طرحها و پروژهپيشگام و در ساير حوزه

موريت و أمدادن شركت صنايع الكترونيك شيراز اعتقاد دارد كه انجام . داندخود را همكار و همراه مي

ي مديران، كارشناسان و ساير كاركنان سازمان صورت وس د ازايبدستيابي به اهداف امري است كه 

شركت صنايع . ل استياي قاآنان در ابعاد مختلف اهميت ويژه  يبراي توسعه و ارتقا ،گيرد لذا

مين نيازمنديهاي نيروهاي مسلح را در اولويت و در عين حال أتو  خصوصالكترونيك شيراز در اين 

  را در) صادرات(و عموم مردم و نيز بازار خارجي  مين نيازمنديهاي سازمانهاي كشوريأت

مين نيازمنديهاي أشركت صنايع الكترونيك شيراز براي ت. هاي مرتبط مورد توجه قرار داده استحوزه

ي، يخصوص كشورهاي آفريقابه مشتريان و كسب رضايت آنان و توسعه سهم بازار داخلي و خارجي 

هاي جديد مديريت سازمان از شيوه زمينهل است و در اين يقا اي راي و خاور ميانه جايگاه ويژهيآسيا

و توسعه نظامهاي مديريت كيفيت و بهبود و ايجاد تحول در حوزه هاي مختلف را به عنوان ابزارهاي 

شركت صنايع الكترونيك شيراز در مقابل شركت صنايع  ،خصوصدر اين . ندكمد استفاده مياكار

اي كه گونهبه است،رتي و نيز نيروهاي مسلح و ساير مشتريان پاسخگو الكترونيك ايران، نهادهاي نظا

  تصويري روشن، شفاف، پاسخگو و بالنده از شركت صنايع الكترونيك شيراز در اذهان سازمانهاي

ند و ارزيابي آنها در اين خصوص همواره يك ارزيابي مثبت و رو به رشد كربط و جامع تداعي ذي

 . باشد



  ...ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه آموزشكده شركت صنايع الكترونيك     

 

�� 


  مباني نظري .

در  اي از دروس يا محتواهاي ارائه شده به دانشجويان است كهمه درسي شايستگي محور مجموعهبرنا

 الگوي اما. رودكه از دانشجويان انتظار مياست كيدات خاصي بر تشخيص و تلفيق شايستگيهايي أتآن 

 و تهيه آموزشي، در نيازسنجي از جمله مختلفي كاربردهاي تواندمي آموزشي نظام در شايستگي

 و براي رشد برنامه ريزي ،نهايت در و آموزشي اثربخشي كارآيي، آموزشي، ارزيابي برنامه ارزيابي

 در. داد انجام شايستگي مبناي بر را نظام آموزشي طراحي توانمي ،واقع در. افراد داشته باشد توسعه

ده است كه كر شناسايي شايستگي بر مبتني براي آموزش اساسي را  پنج عنصر 1نورتون خصوص، اين

 معيارهايي .2 ؛آنها رسيد به برنامه در كه بايد هدف شايستگيهاي اعتباريابي و تعيين .1: ند ازاعبارت

ارزيابي  و فردي پرورش براي كه آموزشي هايبرنامه .3 ؛شوند برده كارپيشرفت به ارزيابي در بايد كه

 سنجش .5 ؛ داده شده شايستگي آموزش يارزشياب .4 ؛روند كاربه بايد از شايستگيهاي ويژه يك هر

دهنده نشان كه خودشان سرعت رب اتكا با هاي آموزشيطريق برنامه از شركت كنندگان پيشرفت

مبتني بر مجموعه مهارتهاي سنتي و قديمي  فقطبرنامه آموزشي كه ]. 3[است  خاص شايستگي

مهارتهاي مورد نياز بازار بايد در . ستباشد، قادر به پاسخگويي نيازهاي دنياي رقابتي تجارت امروز ني

از . تدوين كردمدار  تا از اين طريق بتوان برنامه آموزشي حرفه شودارتباط با نيازهاي صنعت بررسي 

آموزشي تا حد زيادي به برنامه درسي طراحي شده براي آن بستگي  نظاماثربخشي هر  ،سوي ديگر

طراحي برنامه درسي در نظر گرفته نشود، نتيجه آن  اگر ضرورتها و شايستگيهاي الزم در]. 11[دارد 

خواهد ناسخگويي به نيازهاي صنعت و بازار كار را براي پبرنامه درسي خواهد بود كه اثربخشي الزم 

براي ]. 12[ استبرنامه درسي يكي از محركهاي توفيق برنامه آموزشي در رسيدن به هدفش . داشت

شود و آنچه مورد نياز صنايع است، الزم انشگاهها تدريس مييافتن و پركردن شكاف ميان آنچه در د

است طراحان برنامه درسي از منابع دولتي جاري، روندهاي جاري و آينده مشاغل و نيز اهداف و 

 ].13[وسايل موجود توسعه برنامه درسي آگاه باشند 

 و كرد بندي بقهط سطح سه در توانمي را مهندسي كشور آموزش نظام از انتظار مورد ويژگيهاي

 انسانيت(فضيلت  با  انسان يك سطح در .الف:  ]14[دكر دنبال را خودش خاص تقسيم هر سطح در

 يك سطح در .پو ) دانشگاهي/ آكادميك انسان(خردمند  كرده تحصيل يك سطح در .، ب)داشتن

  ).1شكل (توانمند  مهندس
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  سلسله مراتب تربيت و ارزيابي يك مهندس شايسته: 1شكل 

  

تعريف رسمي از شايستگي مورد  2با ارائه مبناي شايستگي 1المللي مديريت پروژهانجمن بين

چهل عضو انجمن در پروژه ايجاد و توسعه ويرايش . است ارائه كردهانتظار كاركنان مديريت پروژه را 

  وجودا بهاند كه همكاري آنها اين اطمينان رعاالنه كار كردهفطور به IPMA 3سوم مبناي شايستگي 

ارزيابي و شايستگي مديريت براي آورد كه مدل ارائه شده منعكس كننده الزامات و الگوهاي الزم مي

اي زمينه اين مدل شايستگيهاي مديران پروژه به سه دسته شايستگي فني، رفتاري و در .است پروژه

كه در كنار يكديگر عملكرد  دارنده ابعادي هستند براين مجموعه شايستگيها اساساً در. اندتفكيك شده

دارنده آن  بر هر مجموعه شايستگي در. هستندو كم و بيش از يكديگر مستقل  كنندميرا توصيف 

  هاي شايستگي در دسته خاص خود را تشكيلترين جنبهشايستگي است كه مهم يدسته از اجزا

پروژه از ديد مدير پروژه  مديريت يبيانگر يكپارچگي در كليه اجزا 4اصطالح چشم شايستگي. دهندمي

  .هنگام ارزيابي موقعيتهاي مختلف و نشان دهنده ديدگاه و بصيرت است
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  مدل چشم شايستگي: 2شكل شماره 

  

. استبنيادين شايستگي مديريت پروژه  يتوصيف اجزاشامل  اين شايستگي: 1شايستگيهاي فني .الف

 2منسجم يعنوان اجزاگاهي اوقات از آنها بهاين محدوده در بر گيرنده محتواي مديريت پروژه است و 

  :جزء به شرح زير است 20شايستگي فني شامل . شودياد مي

  

موفقيت مديريت پروژه عبارت از مقبوليت و پذيرش نتايج مديريت : 3موفقيت مديريت پروژه •

يكي از اهداف كليدي مديران پروژه طرح و سبد پروژه . است فعنگروههاي ذياز سوي پروژه 

مديران پروژه بايد از معيارهاي . سب موفقيت و جلوگيري از شكست در فعاليتهايشان استك

. و از چگونگي ارزيابي اين معيارها اطمينان حاصل كنند كسبموفقيت يا شكست پروژه اطالع 

. صورت مجزا و شفاف از الزامات اصلي براي شروع فعاليت پروژه استتعريف اين معيارها به

ها در چارچوب  وفقيت عبارت از دستيابي به اهداف پروژه، طرح يا سبد پروژهتعريف نهايي م

 .است نفع الزامات و شرايط توافق شده با گروههاي ذي

نفع شامل افراد يا گروههايي است كه در اجرا و موفقيت يك  گروههاي ذي: 4نفعگروههاي ذي •

هاي ارباب رجوع و  واژه(كنند  ا مييا كساني كه به نوعي با پروژه ارتباط پيدهستند پروژه سهيم 

  .)شوند كار گرفته مينفع به عنوان زيرمجموعه گروههاي ذيمشتري به
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 به منظورمديريت الزامات پروژه شامل شناسايي، تعريف و توافق : 1اهداف و الزامات پروژه •

   .خصوص مشتريان و كاربران پروژه استبه نفعان،  نيازها و انتظارات ذي ساختنبرآورده 

 مراحليند مستمري است كه در طي تمام امديريت ريسك و فرصت، فر: 2ريسك و فرصت •

يابد،  هنگامي كه پروژه خاتمه مي. افتد چرخه عمر پروژه از ايده آغازين تا خاتمه پروژه اتفاق مي

ي كسب شده در مديريت ريسك و فرصت در طول پروژه سهم مهمي در موفقيت هاهتجرب

طور فعاالنه گروه را به يمدير پروژه مسئول است كه خود و اعضا. د داشتهاي آتي خواه پروژه

يند مديريت افر در خصوص صوص ريسكها و فرصتها هوشيار باشد،در خ ،در پروژه درگير كند

يند مشاركت دهد و از متخصصان و مشاوران انفع را در فرهاي ذي گروه ،ريسك متعهد شود

  . سك پروژه استفاده كندباتجربه براي حمايت از مديريت ري

. است كيفيت پروژه عبارت از درجه انطباق خصوصيات ذاتي پروژه با الزامات پروژه: 3كيفيت •

 يارمديريت كيفيت پروژه شامل تمام مراحل و بخشهاي پروژه از مرحله تعريف اوليه تا اج

 ،روژه در واقعمديريت كيفيت پ. فرآيندها، مديريت تيم، اقالم قابل عرضه و خاتمه پروژه است

 4عنوان بخشي از مديريت كيفيت جامعمسئوليت مديريت پروژه، طرح و سبد پروژه را به

يابد و همه  مديريت كيفيت بر اساس مشاركت تمام اعضاي تيم پروژه تحقق مي. دار است عهده

  .عنوان اساس پروژه در نظر بگيرندافراد تيم بايد كيفيت را به

اي از افراد و زيرساختهاي مرتبط است كه با  سازمان پروژه مجموعهمنظور از : 5سازمان پروژه •

يندهاي تجاري يا كاري كنار هم فعاليت اتركيبي از اختيارات، روابط و مسئوليتها در امتداد فر

برگيرنده طراحي و حفظ نقشهاي مناسب، ساختارهاي سازماني،  اين جزء شايستگي در. كنند مي

  .مسئوليتها و تواناييها ست

طور ويژه براي نيل د كه معموالً بهنشو گروهي از كاركنان اجرا مي به وسيلهها  پروژه: 6كار گروهي •

شايستگي كار گروهي شامل مديريت و رهبري . شوند نيل به اهداف پروژه گرد هم آورده مي

اي از  تيمها دسته. عمليات با توجه به پوياييهاي بدون تيم و گروه است يارجاتشكيل تيم و 

گروه پروژه . كنند عينيت بخشيدن به اهداف خاصي با يكديگر كار ميبراي ان هستند كه كاركن

كه ممكن است مدير  گيردشكل ميجلسات اوليه، كارگاهها و سمينارها برگزاري اغلب از طريق 
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تواند از  روحيه كار تيمي مي. نفع را شامل شودتيم و گاهي اوقات گروههاي ذي يپروژه، اعضا

انگيزش، تنظيم اهداف گروهي، تعامالت اجتماعي و استراتژيهاي حمايتي  رهايسازكاطريق 

مشكالت آتي كار تيمي ممكن است از مشكالت فني و اقتصادي يا انواع ديگر عوامل . شود ايجاد

ممكن است سرچشمه اختالفات از موضوعات فرهنگي و تربيتي،  ،همچنين. شودزا ناشي  تنش

  . كردن ناشي شده باشد عاليق متضاد يا روشهاي كار

اي از كار در چرخه عمر پروژه با تعريف وظايف و حل مسئله سر و  قسمت عمده: 1لهئحل مس •

بسياري از مشكالت از موضوعات مربوط به زمانبندي، هزينه، ريسك و اقالم قابل . كار دارد

حل  براي انتخابهاي موجود. شود متقابل ميان اين چهار عامل ناشي مي آثارعرضه پروژه و 

مسائل ممكن است شامل كاهش محدوده اقالم قابل عرضه پروژه، افزايش زمان يا فراهم آوردن 

  . منابع بيشتر باشد

مديران سبد پروژه، طرح و پروژه وظيفه دارند ساختارهاي مختلف را در : 2ساختارهاي پروژه •

 ]ها ي فرعي پروژهو اغلب سبدها[ها  سبد پروژه. نندكهاي مربوط به خودشان هماهنگ  حوزه

هزينه، ريسك، فايده، زمانبندي، اندازه، اهميت دليل  كه بهشوند ميها و طرحهايي  شامل پروژه

تواند  ها مي مدير سبد پروژه. نداو غيره با يكديگر متفاوت 3اي استراتژيك، ماهيت، اهميت منطقه

ريت ارشد تجزيه و تحليل ها را از جهات مختلف براي بازنگري و تصميم مدي اطالعات سبد پروژه

نحوي كه جرياني از به ،هاي سازمان استتمي از فعالييسبد پروژه يك بخش دا. ند و نشان دهدك

هاي تكميل شده  د و جرياني از پروژهونشميشوند وارد سبد  ها و طرحهايي كه تصويب مي پروژه

  . ندشو يا منتفي شده از آن خارج مي

اگر مرزهاي پروژه، . كند منه پروژه مرزهاي يك پروژه را تعريف ميدا: 4دامنه و اقالم قابل عرضه •

طور مناسبي تعريف و اگر اضافات و حذفهاي مربوط به پروژه، طرح يا سبد طرح يا سبد پروژه به

. طور مناسبي مستندسازي نشود، در آن صورت كنترل وضعيت بسيار دشوار خواهد بودپروژه به

درباره آنها شود كه در يك پروژه  تمام اقالم قابل عرضه را شامل مي نفعان دامنه پروژهاز نظر ذي

وسيله گرد هم آمدن مستنداتي كه تعريف كننده اقالم ه تدريج بدامنه پروژه به. ستا  توافق شده

محتواي  و نفعان دامنه پروژه و اقالم قابل تحويلاز منظر ذي. گيرد شكل مي ،قابل عرضه هستند

هر پروژه بايد تمام . دهد را نشان مي) يژگيهاي كاركردي، فني و ظاهريشامل و(كلي پروژه 

هاي جديد  ها سيستم در بعضي پروژه. حويل دهداست، تچيزهايي را كه در دامنه توصيف شده 
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. شود، عملياتي خواهند شد هاي موجود كه توسط پروژه انتقال داده مي يا تغييرات در سيستم

 ،ژه تصريح اينكه چه چيز يا چيزهايي خارج از محدوده هستنددر تعريف محدوده پرو ،همچنين

  . بسيار اهميت دارد

بر گيرنده ساختاردهي، توالي، طول مدت، تخمين و  زمان پروژه در: 1زمان و مراحل پروژه •

و شامل تخصيص منابع به فعاليتها، تعيين  استهاي كاري  بندي فعاليتها يا بسته زمان

يش و كنترل اجراي به موقع آنهاست كه بايد در نمودار مسير بحراني هاي پروژه و پاالعجل ضرب

  .داده شوند ناشن

ريزي منابع از طريق شناسايي و تخصيص منابع به ظرفيتهاي  مديريت منابع شامل برنامه: 2منابع •

بيني شده و  سازي مصرف زمانهاي پيش شامل بهينه ،مديريت منابع همچنين. است متناسب

مانند مواد، (برگيرنده نيروي انساني، مواد و زيرساختها  منابع در. اوم آنهاستپايش و كنترل مد

  . است) تجهيزات، تأسيسات، خدمات، فناوري اطالعات، مستندسازي و اطالعات، دانش و سرمايه

مجموعه فعاليتهاي الزم براي معناي مديريت هزينه و تأمين مالي به : 3مين ماليأت هزينه و •

ها در طول چرخه عمر پروژه شامل ارزيابي پروژه و تخمين  ش و كنترل هزينهريزي، پاي برنامه

  . استاوليه  مراحلها در  هزينه

كنندگان كاال يا  تداركات شامل تحصيل باالترين ارزش پولي از تأمين: 4تداركات و قرارداد •

در پروژه  كنندگان و سازمانهاي درگيرالزم است كه روابط با تأمين. خدمات در يك پروژه است

طور رسمي مشخص شود، انتظارات و مسئوليتهاي طرفين و كنترلي كه توسط سازمان به

  .دشوبه طور شفاف تعريف  ،شود دريافت كننده اعمال مي

. اعمال تغييراتي ضروري استنشده  بيني اتفاقات پيش دليلاغلب در يك پروژه به : 5تغييرات •

ي پروژه يا مفاد قرارداد با تأمين كنندگان يا ممكن است الزم باشد مشخصات فن ،براي مثال

تغييرات بايد با توجه به اهداف پروژه كه در منشور پروژه تنظيم شده است، . مشتريان تغيير كند

  . پايش شود

دهي  اين جزء از شايستگي مديريت پروژه شامل كنترل يكپارچه و گزارش: 6كنترل و گزارش •

در فرايند . گيردصورت ميها و قراردادهاي پروژه  نامهكنترل بر اساس اهداف، بر. پروژه است

____________________________________________________________________ 
 

1.  Time and Project Phases 

2. Resources 

3. Cost and Finance 

4. Procurement and Contract 

5. Changes 

6. Control and Reports 



  ...ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه آموزشكده شركت صنايع الكترونيك     

 

�� 

شود و هرگونه  گيري مي كنترل پيشرفت واقعي و عملكرد پروژه در مقايسه با اهداف اوليه اندازه

  . اقدام اصالحي كه ضروري تشخيص داده شود، اعمال خواهد شد

سازي  انتخاب، ذخيرهآوري،  سازي، جمعمديريت اطالعات شامل مدل: 1اطالعات و مستند سازي •

) فرمت شده، فرمت نشده، گرافيكي، نسخه چاپي و نسخه الكترونيكي(هاي پروژه  و بازيابي داده

  . است

براي . استارتباطات دربرگيرنده تبادل و درك مؤثر اطالعات بين طرفين ارتباط : 2ارتباطات •

براي . بسيار حياتي استارتباطات مؤثر داشتن ها، طرحها و سبدهاي پروژه وجود  موفقيت پروژه

ارتباطات بايد مفيد، . دكرنفعان بايد اطالعات دقيق و مربوط را به آنها منتقل تأمين انتظارات ذي

  . شفاف و به موقع باشد

ويژگي اين مرحله . آورد اندازي مبنايي براي يك پروژه يا برنامه موفق فراهم مي راه: 3راه اندازي •

كه هنوز كامل يا در دسترس است اطالعاتي  و قطعيتطور عمده عبارت است از عدم ه ب

خوبي تعريف نشده يا اينكه انتظاراتشان ه نفع، ممكن است بهاي ذيهنيازمندي گرو. نيستند

بيني و اشتياق  الزم است كه خوش. غيرواقعي و غيرقابل ارائه در محدوده زماني مشخص باشد

تواند شانس  مد و مؤثر مياصورت كاري پروژه بهانداز راه. اوليه بعدها با واقعيتها سازگار باشد

بايد بر توسعه منشور پروژه يا طرح، تهيه  4اندازي تمركز كارگاه راه. موفقيت آن را افزايش دهد

  . برنامه مديريت پروژه يا طرح، تعيين نقشهاي اعضاي تيم و شناسايي مسير بحراني پروژه باشد

 مرحلهپروژه پس از تحويل نتايج پروژه، طرح يا مرحله  يا منظور از خاتمه تكميل پروژه: 5خاتمه •

 .پروژه است مرحله

هاي فردي شايستگي مديريت پروژه را توصيف جنبهاين نوع شايستگيها : 6شايستگيهاي رفتاري) ب

اين محدوده به طرز رفتار و مهارتهاي مدير پروژه در ارتباط با ساير افراد و گروههاي در . كندمي

  :جزء به شرح زير است 15شايستگي رفتاري شامل . شودميه درگير در پروژه توج
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تأمين اهداف  برايشان  رهبري شامل هدايت و انگيزش ديگران در نقش يا وظيفه: 1رهبري •

رهبري در سرتاسر عمر . به شمار مي رودترين شايستگيهاي يك مدير پروژه و از مهم استپروژه 

يابد كه يك پروژه با مشكالت  ماني افزايش ميخصوص زبه اهميت رهبري . يك پروژه الزم است

يك مجموعه  خصوصمواجه شود يا وقتي نياز به تغيير وجود دارد يا اينكه عدم قطعيت در 

براي اعمال تمام شايستگيهاي مديريت پروژه الزم است كه . فعاليت به وجود آمده باشد

 . دنشباپذيرفته ن را آو تيم پروژه باشد شايستگي رهبري به صورت مشهود وجود داشته 

تعهد افراد داخل  ،مشاركت تعهد شخصي مدير پروژه به پروژه و همچنين: 2انگيزش و مشاركت •

شود كه افراد به پروژه اعتقاد داشته باشند و  مشاركت باعث مي .پروژه يا مرتبط با پروژه است

در پشت يك هدف  ضروري است كه آرماني فراهم شود تا افراد را. بخواهند بخشي از آن باشند

انگيزش تيم پروژه به چگونگي ارتباط افراد با يكديگر و . ندكمشترك گرد هم آورد و تحريك 

  . توانايي آنها در كار كردن با اهداف سطوح باال و پايين پروژه بستگي دارد

تكميل كار  برايخودكنترلي يا خود مديريتي يك روش سيستماتيك و منظم : 3خودكنترلي •

گاري با تغييرات در نيازمنديها و الزامات پروژه و كار كردن در موقعيتهاي پر تنش روزانه، ساز

  . است

، يك شايستگي است طور مجاب كننده و مقتدرانهه بها قاطعيت توانايي اظهار نظر: 4قاطعيت •

نفعان مطمئن كند تا از ارتباطات مؤثر با تيم پروژه و ديگر ذي است كه به مدير پروژه كمك مي

دهند با آگاهي كامل از نتايج و  طوري كه تصميماتي كه پروژه را تحت تأثير قرار ميبه ،شود

ي كه به ياهمدير پروژه از گرفتن تصميمات و پيشنهاد. همه پذيرفته شوداز سوي  عواقب آنها

  . كند شوند، اجتناب مي ديگران دست كاري  يا اعمال مياز سوي نفع پروژه نيست و 

آرامش بخشيدن به يك . ايي فرونشانيدن بحران در موقعيتهاي سخت استآرامش توان: 5آرامش •

آرامش . نفعان مختلف پروژه بسيار مهم استموقعيت بحراني براي حفظ همكاري مفيد بين ذي

  . تواند يك وضعيت را از حالت تنش خارج كند و در موقع لزوم به افراد انرژي بدهد مي

نايي مدير پروژه در تشويق ديگران براي بيان عقايدشان اطالق پذيري به توا انتقاد: 6انتقاد پذيري •

انتقاد . ا و نگرانيهاي آنها در پروژه استفاده شودها، پيشنهادهبه طوري كه از نظر ،شود اطالق مي
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از آنجايي كه . استفاده از دانش و تجربه ديگران ضروري استبراي اي  عنوان وسيلهپذيري به

 بيشتر. يك شايستگي مهم است كند، انتقاد پذيري كار ميهاي مختلفي  مدير پروژه با حرفه

اعضاي تيم پروژه در يك محدوده خاص داراي تخصص هستند و در آن محدوده نسبت به مدير 

روابط در تيم پروژه بر اساس احترام متقابل، صداقت و اعتماد . دارندپروژه  اطالعات بيشتري 

  . گيرد شكل مي

مدير پروژه بايد از . آورنده است و عمل به روشي ابتكاري و پديد خالقيت توانايي فكر: 1خالقيت •

گيري در  براي بهره ،كنند خالقيت فردي، خالقيت جمعي تيم پروژه و سازماني كه در آن كار مي

  . اش حمايت كند پروژه

نتيجه محوري به معناي متمركز ساختن توجه افراد تيم پروژه بر اهداف كليدي : 2نتيجه محوري •

مدير پروژه بايد مطمئن شود . نفع استدستيابي به خروجي بهينه براي تمام گروههاي ذيبراي 

هر گونه تغييرات  خصوصاين موضوع در . سازد نفعان مرتبط را خرسند ميكه نتايج پروژه ذي

در حالي كه مدير پروژه توجه خود را به نتايج . توافق شده در طول اجراي پروژه نيز صادق است

مقوالت اخالقي، قانوني يا محيطي كه پروژه  بارهكند، الزم است هوشياري خود را در  معطوف مي

  . ندكدهد، حفظ  را تحت تأثير قرار مي

توليد اقالم قابل عرضه كه قبالً براي كارايي به توانايي در استفاده اقتصادي از منابع : 3كارايي •

 ،كارايي همچنين. شود عان گفته مينفتأمين انتظارات ذينيز و  شده استتوافق آنها  درباره

چنانچه كارايي در خصوص . ستها ها و رويه هاي استفاده از روشها، سيستم شامل مؤثرترين شيوه

اي و اصلي مديريت پروژه  پايه يتوان آن را يكي از اجزا كار گرفته شود، ميموضوعات مرتبط به

  . قلمداد كرد

 ياهدالل، ارائه منطق محكم، گوش دادن به نظرشايستگي مشورت به توانايي در است: 4مشورت •

اساساً مشورت تبادل عقايد در خصوص . شود حلها اطالق مي ديگران، مذاكره كردن و يافتن راه

چنانچه تجزيه و تحليل حقايق و استداللها يا سناريوها بر اساس احترام . موضوعات پروژه است

شود كه  ميمنجر تصميماتي اتخاذ به  ،متقابل، سيستماتيك و ساختاربندي شده صورت پذيرد

مشورت براي . شود اختالف عقايد در جريان مشورت كردن آشكار مي. مورد توافق طرفين است

  . ايفاي نقشها در پروژه مفيد است
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كه گروههاي مختلف  استمذاكره ابزاري براي حل اختالفات مربوط به پروژه يا طرح : 1مذاكره •

كسب مهارت باال . حلهاي رضايتبخشي براي همه طرفها دست يابند اهوسيله آن به ره توانند ب مي

هاي پروژه  مذاكره. دنكتواند به مدير پروژه در اجتناب از تعارضات واقعي كمك  در مذاكره مي

اي  نتيجه يك راه حل برنده. لف صورت پذيردنفعان و گروه مخابايد با احترام به هر يك از ذي

با وجود اين، بايد توجه داشت كه بعضي از . شود يي حاصل ميمطلوب است كه در چنين فضا

دست ه مذاكرات بار سياسي يا تجاري بسيار بااليي دارند و اين امكان وجود دارد كه توافقات ب

  . آمده در اين مذاكرات همه گروهها را به يك ميزان راضي نكند

ت و بحرانهايي است كه اين جزء شايستگي در برگيرنده روش حل تعارضا: 2بحران تعارض و •

رغم علي. وجود آيده تواند بين افراد مختلف و بخشهاي مرتبط در يك پروژه يا طرح ب مي

ا و بحرانها، اين امكان همواره هاجتناب از تعارضبراي هاي طراحي شده يندها و دستورالعملافر

تعارض . ران رخ دهدمذاكرات تعارض و بحيافتن ها يا انجام  وجود دارد كه در طول اجراي پروژه

تواند در تمام سطوح اتفاق بيفتد زيرا گروههاي مختلفي با اهداف مختلف در پروژه مشاركت  مي

كار كردن با يكديگر در يك پروژه گرد هم  برايشناسند و  زماني كه افراد يكديگر را نمي. دارند

پروژه شروع مان ابتداي الزم است كه از ه. شود احتمال وقوع تعارض و بحران بيشتر مي ،آيند مي

مديريت بحران با تجزيه و تحليل . حل و فصل تعارضات و بحرانها تنظيم شود براييندي افر

  .ندكبيني را حل و فصل  شود تا هرگونه بحران قابل پيش ريسك و طراحي سناريو آغاز مي

زمان و با  ، درآن را كه مدير پروژه متعهد شده استاست چيزي  آنپايايي به معناي : 3پايايي •

شود كساني كه با شما  پايايي باعث مي .تحويل دهدكيفيت توافق شده در مشخصات فني پروژه 

پايايي شامل . كردايد عمل خواهيد  كنند مطمئن باشند كه مطابق قولي كه داده كار مي

پايايي به . ، ثبات قدم و اعتماد به نفس استداشتن رفتار صحيحدادن پذيري، انجام  مسئوليت

قابليت اطمينان خصوصيتي . انتقاد پذيري و سازگاري اشاره دارد ،اهش خطاها و همچنينك

  . دهند مي اهميتنفعان به شدت به آن است كه ذي

. ديگران استديدگاههاي توانايي درك صفات ذاتي و درك  ،شناسايي ارزشها: 4شناسايي ارزشها •

عقايد،  دربارهران و داشتن گوش شنوا در توانايي ايجاد ارتباط با ديگ ،شناسايي ارزشها همچنين
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پايه اصلي شايستگي شناسايي ارزشها و احترام متقابل . ا و استانداردهاي اخالقي آنان استهارزش

  . است

. اصول اخالقي شامل سلوك يا رفتار اخالقي پذيرفته شده هر يك از افراد است: 1اصول اخالقي •

در سازمانها معموالً استانداردهاي اخالقي . است رفتار اخالقي پايه و اساس هر نظام اجتماعي

اي مورد انتظار از كاركنان  اخالق حرفهدر آنها مشخصي در قراردادهاي استخدام وجود دارد كه 

گاهي اوقات سازمان مجبور به رعايت مجموعه استانداردهاي اخالقي تدوين شده . شده استقيد 

دهد كه افراد پروژه از رفتارهاي مورد انتظار  اصول اخالقي اجازه مي. در چارچوب قانون است

اصول اخالقي قلمرو . دهندخش تحويل باي رضايت و نتايج پروژه را به شيوهباشند آگاهي داشته 

اصول اخالقي بايد براي پرهيز از . دهد آزاديها و محدوديتهاي اشخاص و يك حرفه را نشان مي

  . نفعان و جامعه در نظر گرفته شوندذيط با ارتباتعارض اخالقي در جريان پروژه و در 

 استتوصيف اجزايي از شايستگي مديريت پروژه اين شايستگيها شامل : 2ايشايستگيهاي زمينه) ج

اين محدوده شامل شايستگي مديران پروژه در . شوندكه به محيط و مقتضيات پروژه مربوط مي

. لكرد در يك سازمان پروژه محور استتوانايي عم ،و همچنين 3روابط با سازمان صفكردن مديريت 

  :جزء به شرح زير است 11اي شامل شايستگي زمينه

زمان و هزينه محدود به الزم است در آنها با توجه به پروژه فعاليتي است كه : 4پروژه محوري •

با  ]رسيدن به اهداف پروژه براياي  در درون محدوده[اي از اقالم قابل عرضه معين  مجموعه

پروژه محوري عبارتي است كه به توصيف . فتاستانداردهاي كيفي الزم دست يا الزامات و

. اشاره داردجهتگيري سازمان در مديريت بر اساس پروژه و توسعه شايستگي مديريت پروژه 

ها و چگونگي توسعه شايستگي  ها در سبد پروژه، شيوه مديريت پروژه نحوه هماهنگي پروژه

ها با  اساساً پروژه. ر مستقيمي بر موفقيت يك پروژه دارندمديريت پروژه در سازمان تأثي

سازماني كه روش مديريت مبتني بر پروژه را  احتماالً. فعاليتهاي معمولي سازمان فرق دارند

 كند، به منظور رقابت در بازار نيازمند رشد و تغيير و افزايش اثربخشي است، در انتخاب مي

يي است امي عمدتاً به منظور افزايش كاريان داكه كاركردهاي عادي صف در سازمحالي

 ).اثربخشي+يياكار=وري بهره(
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هاي مرتبط يا تغييرات سازماني است كه براي رسيدن  اي از پروژه طرح مجموعه: 1طرح محوري •

اين جزء شايستگي در . شوند كار گرفته ميبه اهداف استراتژيك و منافع مورد انتظار سازمان به

يعني تصميم  ؛طرح محوري. شودخته ميپردا هاي طرح و نحوه مديريت آن  به تعريف و مشخصه

كارگيري اصل مديريت مبتني بر طرح است و به توسعه شايستگي در مديريت طرح براي به

ها به اهداف استراتژيك خود دست  اي طرح محور از طريق طرحها و پروژههسازمان. پردازد مي

هاي استراتژيك  اجراي برنامه براياي است كه سازمان  لهمديريت طرح وسي ،بنابراين. يابد مي

  . گيرد كار ميخود به

يكديگر  اها يا طرحهايي است كه الزاماً ب اي از پروژه يك پرونده كار، مجموعه: 2پرونده محوري •

. شوند سازي در كنار هم آورده مي اما به منظور كنترل، هماهنگي و بهينه يستند،مرتبط ن

گيري  به پرونده كار پروژه بايد به مديريت كل سازمان گزارش شود و تصميمموضوعات مربوط 

  . او صورت گيرداز سوي در خصوص پرونده پروژه ها 

اين جزء شايستگي در برگيرنده فرايند ايجاد و بهبود مستمر مديريت پروژه، طرح : 3پروژه ياجرا •

مديريت تغيير  برايد مستمر در هر سازماني يك فرايند بهبو. و سبد پروژه در سازمان است

  مديريت تغيير ممكن است به صورت تكويني باشد و به آرامي اتفاق بيفتد يا اينكه. وجود دارد

اجراي مديريت پروژه، طرح و سبد پروژه . رخ دهدصورت انقالبي و در يك مدت زمان كوتاه هب

PPPبه برنامه معروف (يك استراتژي سازماني است كه به تعريف يك برنامه  ،در واقع
براي ) 4

افزايش توانايي سازمان مديريت پروژه، طرح و سبد پروژه و موفقيت . استنياز اجراي آن 

  . طرحهاي استراتژيك نيازمند بهبودهاي مستمر است يارسازمان در اج

كه  ،اين جزء شايستگي ارتباط بين سازماندهي و ساختار پروژه و طرح را: 5مييسازمان دا •

مستمر با پروژه و طرح به طور كه  ،مي مديريت صفيبا سازمان دا ،تي هستندساختارهاي موق

مي سازمان كه يها بدون مشاركت واحدهاي دا پروژه ياراج. دهد پوشش مي ،هستنددر تعامل 

محصوالت يا نتايج پروژه توسط  ،در عين حال و پذير نيست امكان ،كننده منابع هستند تأمين

  . شوند مي استفاده و نگهداري مييسازمان دا

____________________________________________________________________ 
 

1. Program Orientation 

2. Portfolio Orientation 

3. Project, Program and Portfolio Implementation 

4. Project Implementation  

5. Permanent Organization 
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اي، صنعتي يا تجاري است كه با تهيه كاال  يك عمليات حرفه ،كسب و كار در واقع: 1كسب و كار •

اي هسازمانهاي دولتي و هم سازمان خصوصكسب و كار هم در . يا خدمات سر و كار دارد

مديريت پروژه، طرح،  اين جزء شايستگي تأثير مسائل كسب و كار را بر. رود كار ميخصوصي به

دهد و شامل اطالعات مورد نياز براي هر دو طرف است تا  سبد پروژه و بالعكس نشان مي

اطمينان حاصل شود كه به درستي به موضوعات كسب و كار پرداخته شده است و نتايج 

  . ها، طرحها و سبدهاي پروژه همراستا با نيازمنديهاي كسب و كار است پروژه

پروژه و / اين شايستگي به موضوع ارتباط بين يك طرح: 2ورياالت و فنها، محصوسيستم •

به اين  ،طرفه است اين ارتباط دو. پردازد ها، محصوالت و فناوري ميسازمان از جنبه سيستم

ها، محصوالت يا فناوري از جانب پروژه براي  و اجراي سيستم كارگيريترتيب كه شامل به

  . سازمان، يا بالعكس، است

 ها و طرحها را در بر هاي مديريت منابع انساني مرتبط با پروژه اين جزء جنبه: 3يت كاركنانمدير •

شامل طراحي، استخدام، انتخاب، آموزش، حفظ ارزيابي عملكرد و ايجاد انگيزه در كه گيرد،  مي

  . كاركنان است

كمك  كه شوندتوصيف مياين جزء فعاليتهايي در : 4سالمت، امنيت، ايمني و محيط زيست •

ريزي پروژه، اجرا، چرخه عمر محصول و از رده خارج  برنامهمراحل كنند تا سازمان در طي  مي

 دكردن آن همواره مقوالت سالمت، امنيت، ايمني و حفاظت از محيط زيست را مد نظر قرار ده

با رشد مسئوليت حقوقي، باالرفتن سطح آگاهي و امكان دعوي . ندكطور صحيح رفتار و به

اطمينان يابيم كه سازمانها داراي سطح مناسبي از دانش و تجربه در  كه ضروري استقضايي 

  . هستندخصوص اين مقوالت 

اين جزء از شايستگي مديريت پروژه به مالحظه تأثير محيط و شرايط مالي در : 5مين ماليأت •

  .عمليات سازمان اختصاص دارد

6قوانين و مقررات •
روي پروژه بر پروژه تأثير قوانين و مقررات  اين جزء از شايستگي مديريتدر :  

 ،از ديدگاه مفهومي كاهش ريسك قانوني پروژه اهميت دارد. توضيح داده مي شودپروژه و طرح 

____________________________________________________________________ 
 

1. Business 

2. Systems, Product and Technology 

3. Personal Management 

4. Health, Security, Safety and Environment 

5. Finance 

6. Legal 
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مهم است  ،همچنين. زيرا اين احتمال وجود دارد كه اشخاصي عليه سازمان اقامه دعوي كنند

ل قانوني ئتوجه به مسا. ر باشدكه سازمان به رعايت قوانين و اصول اخالقي در محيط خود مشهو

  .كاهدتا حد زيادي از ميزان شكايات احتمالي مي

تحقيق حاضر شايستگيهاي محوري برنامه درسي دوره ياد شده در مدل با توجه به ويژگيهاي 

ارزيابي شده مديريت پروژه آموزشكده شركت صنايع الكترونيك شيراز بر اساس مدل چشم شايستگي 

  .آزمون شده استدانش، مهارت و نگرش ايجاد شده در مديران پروژه  وصخصاست كه در اين 

  

 

 پيشينه پژوهش .�

ريزي درسي سنتي به ريزي درسي تلفيق شده با آموزش عملي و برنامهپژوهشي به مقايسه برنامهدر 

كيد أت بر آنآموختگان برنامه درسي سنتي دانش خصوصنواقص مشتركي كه صنايع خودرو سازي در 

 نبودنتوان به مواردي همچون فهم ضعيف از فراگرد كار دستي، كه مي شده است، اشاره نداكرده

قابليت و شايستگي طراحي، ادراك ضعيف از فراگرد مهندسي پروژه،  نبودقدرت شناخت تغييرات، 

 و هاي مهندسي و گرايشهاي آنحلهاي بديل، نگاه محدود به رشتهقدرت تشخيص راه وجود نداشتن

توان در نوعي از برنامه درسي جستجو به اعتقاد آنها داليل اين نواقص را مي. ي ارتباطي ضعيفمهارتها

صنعت و نيازهاي جديد براي ، اما در آماده سازي دانشجويان داردد كه گرچه داراي امتياز و ارزش كر

  ].20[ستو متغير آن اثربخش ني

ده شگاه كلمسون آمريكا بررسي قرار پژوهشي ديگر برنامه درسي رشته مهندسي مكانيك در دانش

هاي كارآموزي در  كه دانشجويان اين رشته  نيازمند گذراندن دورهه است دشاست كه در آن مشخص 

  محققي در پژوهش خود دريافت كه زماني]. 21[هستندالمللي  صنايع و يا مراكز تحقيقات بين

، يكه مهارتهاي ارتباط كنندي رقابت رشته مهندسي قادر خواهند بود در بازار جهان آموختگاندانش

در پايان نيز راهكارهايي از جمله تجديد نظر در . گرفته باشند خوبي فرامديريتي و كار گروهي را به

برنامه درسي مهندسي  به منظور تطبيق با نيازهاي بازار جهاني، مقابله دانشجويان با مشكالت دنياي 

ي ، تجارت و مهارتهاي زباني به برنامه درسي را به منظور واقعي، اضافه كردن واحدهاي درسي مديريت

  ].22[كند  صنعت و بازار كار را نيز ارائه مي برايسازي دانشجويان  آماده

ويژگيها و ضرورتهاي برنامه درسي رشته مهندسي صنايع از درباره اي  محققان ديگري در مطالعه

دهنده  نتايج تحقيق نشان. دانبررسي كردهت علمي و متخصصان صنعت در آمريكا ئديدگاه اعضاي هي

 برايت علمي و متخصصان صنعت در خصوص مهارتهاي الزم ئاعضاي هي ياهبرخي تفاوتها ميان نظر



  ...ارزيابي اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه آموزشكده شركت صنايع الكترونيك     

 

	�
 

از ديدگاه هر دو گروه افزودن واحدهاي درسي مديريتي و مهندسي  ،به عالوه. مهندسي صنايع بود

رابطه ميان آموزش و درباره شي ديگر پژوهدر ]. 23[كيفيت به برنامه درسي فعلي ضروري است

هاي  و نتيجه گرفته است كه برنامهبررسي شده بازار كار در آفريقاي جنوبي براي قابليتهاي كاركنان 

اي با اين تغييرات تطبيق دهند  گونهآموزشي بايد به تغييرات در صنايع ملي حساس باشند و خود را به

مدير خدماتي  285در پژوهشي كه بر روي ]. 24[ورش دهند صنعت پر برايمد اكه بتوانند نيرويي كار

نتايج نشان . شدهاي مكانيك بررسي تكنيسينبراي مهارتهاي ورودي الزم  ،شركت فورد انجام يافت

ريزان درسي بايد به مهارتهاي مربوط به الكترونيك و برق در طراحي برنامه درسي توجه  داد كه برنامه

توان نتيجه گرفت كه  مي ،آيد طور كه از مجموع اين تحقيقات برمي همان. بيشتري مبذول دارند

ها و روشهاي درسي سنتي قادر به پاسخگويي به نيازهاي دنياي پيشرفته و صنعت امروزي  برنامه

  بلكه نيازمند تجديد نظر در برنامه درسي مطابق با نيازهاي صنعت، بازار و ،نخواهند بود

ت ئوضعيت تحصيلي اعضاي هي آموزش نيروي انساني،  فرار مغزها،  كمبود بودجه،]. 25[ستفناوريها 

عنوان چالشهاي عمده آموزش برنامه درسي فرسوده و مشاركت ضعيف صنعت با دانشگاه به علمي، 

  ترين چالش پيش روي برنامه درسي در آنجا ناتواني درمهم. مهندسي در آفريقا گزارش شده است

س، بازبيني برنامه درسي ضروري به نظر  اين اسا بر. ارتباطات استري اطالعات و اوكارگيري فنبه

به نظر . محقق ديگري برنامه درسي فرسوده را از جمله مشكالت كشور نيجريه مي داند]. 26[رسد  مي

و با گذشت ساليان متمادي در بسياري از اين است وي برنامه درسي براي تمام دانشگاهها مشترك 

برنامه آموزشي كه فقط مبتني بر مجموعه . تجديد نظري صورت نگرفته استهاي درسي هيچ  برنامه

در . قادر به پاسخگويي نيازهاي دنياي رقابتي تجارت امروز نيست  ،مهارتهاي سنتي و قديمي باشد

مهارتهاي مورد نياز بازار بايد در ارتباط با نيازهاي صنعت بررسي شوند تا از اين طريق بتوانند   نهايت،

آموختگان رشته مهندسي قادر خواهند  زماني دانش]. 27[مدار فراهم آورند هاي آموزشي حرفههبرنام

خوبي فرا گرفته مديريتي و كار گروهي را به كه مهارتهاي ارتباطي، كنند قابت ربود در بازار جهاني 

  ].28[باشند 

  

  اهداف تحقيق .�

دوره مديريت پروژه آموزشكده  هدف كلي اين تحقيق ارزيابي شايستگيهاي محوري برنامه درسي

ي ئاهداف جز خصوص،در همين . شركت صنايع الكترونيك شيراز بر اساس مدل چشم شايستگي بود

  :اندزير مطرح و پيگيري شده

  ؛گانه از ديدگاه مديران پروژهاولويت بندي شايستگيهاي سه •
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يجاد شايستگيهاي فني بررسي ميزان اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر ا •

 ؛در مديران پروژه

بررسي ميزان اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر شايستگيهاي رفتاري در  •

 ؛مديران پروژه

اي بررسي ميزان اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر شايستگيهاي زمينه •

 .در مديران پروژه

 

 شناسي تحقيقروش .

توجه به اينكه در تحقيق حاضر اثربخشي بيروني برنامه درسي دوره مديريت پروژه در آموزشكده  با

شركت صنايع الكترونيك شيراز بر مبناي مدل چشم شايستگي در ارزيابي شده است، روش تحقيق از 

رشته مديريت پروژه  دانش آموختگانجامعه آماري پژوهش شامل تمام  .نوع توصيفي پيمايشي است

دليل تعداد محدود افراد جامعه از شيوه كل به. موزشكده شركت صنايع الكترونيك شيراز بوده استآ

  .عنوان نمونه انتخاب شدندكارشناس مديريت پروژه به 45د و تمام ششماري استفاده 

انجمن بين (براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر مدل چشم شايستگي 

براي سنجش روايي اين پرسشنامه ها با استفاده از . استفاده شده است) 2006، 1يت پروژهالمللي مدير

 شدهاي هر مقياس با نمره كل مقياس مربوط محاسبه روش تحليل گويه، ضريب همبستگي بين گويه

آمده  1ها در هر مقياس در جدول صورت كمترين و بيشترين ضريب همبستگي گويهكه نتايج آن به

  .است

  با نمره كل مقياس مربوط هاالؤطيف ضرايب همبستگي س: 1ول جد

 ايشايستگي زمينه شايستگي رفتاري شايستگي فني 

 42/0 - 89/0 31/0 - 80/0 36/0 - 77/0 همبستگي

 001/0 001/0 001/0 داري اسطح معن

  

 باخ نشانبراي محاسبه پايايي ابزار نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضرايب آلفاي كرون

  .شده استآورده  2نتايج در جدول . يايي سه مقياس پرسشنامه بوددهنده پا

  

  

____________________________________________________________________ 
 

1.  International Project Management Association (IPMA) 
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  ضرايب آلفاي كرونباخ هر يك از مقياسها: 2جدول 

 شايستگي زمينه اي شايستگي رفتاري شايستگي فني 

 72/0 69/0 87/0 آلفاي كرونباخ

  

در  ،يراز و اخذ مجوزهاي الزمبا هماهنگي به عمل آمده با مسئوالن شركت صنايع الكترونيك ش

ها بين مديران پروژه مربوط محل شركت پس از بيان اهداف پژوهش و ارائه توضيحات الزم، پرسشنامه

براي تجزيه و تحليل اطالعات با استفاده از نرم افزار آماري  .دشدقيقه جمع آوري  20توزيع و پس از 

SPSS استفاده شد) هاراهداف يك، دو، سه و چ(، از روش آمار توصيفي .  

  

 هاي تحقيقيافته .�

مشخص است  3گانه از ديدگاه مديران پروژه كدام است؟ بر اساس جدول اولويت شايستگيهاي سه •

اي در كه از ديدگاه مديران پروژه شايستگيهاي رفتاري در اولويت اول، شايستگيهاي زمينه

كل مديران پروژه در زمينه  از. اولويت دوم و شايستگيهاي فني در اولويت سوم قرار دارند

درصد  3/13درصد در سطح ميانگين و  1/71درصد كمتر از ميانگين،  6/15شايستگيهاي فني 

درصد در  9/68درصد كمتر از ميانگين،  8/17در زمينه شايستگيهاي رفتاري  ،باالتر از ميانگين

درصد  3/20اي مينهدرصد باالتر از ميانگين و در زمينه شايستگيهاي ز 3/13سطح ميانگين و 

درصد باالتر از ميانگين برخوردار  3/13درصد در سطح ميانگين و  41/66كمتر از ميانگين، 

  . هستند

درصد توزيع شايستگيهاي سه گانه مديران پروژه: 3جدول  

 ميانگين متغير
انحراف 

 استاندارد
 برابر ميانگين پايين تر از ميانگين

باالتر از 

 ميانگين

 3/13 1/71 6/15 29/0 68/2 شايستگيهاي فني

شايستگيهاي 

 رفتاري
83/2 27/0 8/17 9/68 3/13 

شايستگيهاي 

 زمينه اي
81/2 39/0 3/20 4/66 3/13 
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آيا برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر ايجاد دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه به  •

ص است كه ميانگين دانش مشخ 4شايستگيهاي فني در حد مطلوب قرار دارد؟ بر اساس جدول 

و  83/2، ميانگين مهارت آنان در اين زمينه 78/2شايستگيهاي فني  مديران پروژه در زمينه

بر اين اساس، ميانگين دانش، مهارت . است 64/2ميانگين نگرش آنان به اين نوع از شايستگيها 

) Q2(قبول  و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي فني از سطح حداقل كفايت قابل

نمودار چند  4و 3، 2نمودارهاي در . استتر پايين) Q3(اما از سطح كفايت مطلوب  ،باالتر

ضلعي هر يك از متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي فني به 

  . اده شده استتفكيك نشان د

  

ه در زمينه شايستگيهاي فني با سطوح مقايسه متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران پروژ: 4جدول 

  )Q3(و كفايت مطلوب ) Q2(حداقل كفايت قابل قبول 

 Q2 Q3 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 85/2 65/2 94/1 78/2 دانش

 05/3 75/2 98/4 83/2 مهارت 

 75/2 57/2 13/2 64/2 نگرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فني نمودار چند ضلعي دانش مربوط به شايستگي : 1شكل 

 دانش در زمينه شايستگي فني

�
��	�
�
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  نمودار چند ضلعي مهارت مربوط به شايستگي فني : 2شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

  نمودار چند ضلعي نگرش مربوط به شايستگي فني: 3شكل 

�
��	�
�

 

 مهارت در زمينه شايستگي فني

 نگرش در زمينه شايستگي فني

�
��	�
�
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آيا برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر ايجاد شايستگيهاي رفتاري در مديران پروژه در حد  •

است كه در زمينه شايستگيهاي رفتاري ميانگين  ، مشخص5مطلوب قرار دارد؟ بر اساس جدول 

  . است 94/2و ميانگين نگرش آنان  85/2، ميانگين مهارت 86/2دانش كارشناسان 

مشخص است كه ميانگين دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي  ،همچنين

در . استتر پايين) Q3(ب باالتر و از حد كفايت مطلو) Q2(رفتاري از حداقل كفايت قابل قبول 

نمودار چند ضلعي هر يك از متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در  7و  6، 5شكلهاي 

 .ه شده استدازمينه شايستگيهاي رفتاري به تفكيك نشان د

  

مقايسه متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي رفتاري با سطوح : 5جدول 

  )Q3(و كفايت مطلوب ) Q2(قل كفايت قابل قبول حدا

 Q2 Q3 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 06/3 80/2 64/1 86/2 دانش

 03/3 80/2 52/2 85/2 مهارت 

 06/3 90/2 07/2 94/2 نگرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  نمودار چند ضلعي دانش مربوط به شايستگي رفتاري : 4شكل

  

  

	�
�
�
��

 

دانش در شايستگي 

رفتاري
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  ند ضلعي مهارت مربوط به شايستگي رفتارينمودار چ: 5شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمودار چند ضلعي نگرش مربوط به شايستگي رفتاري: 6شكل

 دانش در شايستگي رفتاري

�
��	�
�

 

 � �
 ������ شايستگي��

�	�
�
�
�
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اي در مديران پروژه در حد آيا برنامه درسي دوره مديريت پروژه از نظر ايجاد شايستگيهاي زمينه •

اي ميانگين مينهمشخص است كه در زمينه شايستگيهاي ز 6مطلوب قرار دارد؟ بر اساس جدول

 ،همچنين. است 90/2و ميانگين نگرش آنان  89/2، ميانگين مهارت 87/2دانش كارشناسان 

اي مشخص است كه ميانگين دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي زمينه

در . استتر پايين) Q3(باالتر و از حد كفايت مطلوب ) Q2(از حداقل كفايت قابل قبول 

نمودار چند ضلعي هر يك از متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران  10و  9، 8لهاي شك

 .شده است هاداي به تفكيك نشان دپروژه در زمينه شايستگيهاي زمينه

اي با سطوح مقايسه متغيرهاي دانش، مهارت و نگرش مديران پروژه در زمينه شايستگيهاي زمينه: 6جدول 

  )Q3(و كفايت مطلوب ) Q2(حداقل كفايت قابل قبول 

  
 Q2 Q3 انحراف استاندارد ميانگين متغير

 30/3 70/2 32/2 87/2 دانش

 3 60/2 41/1 89/2 مهارت 

 10/3 80/2 23/1 90/2 نگرش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اينمودار چند ضلعي دانش مربوط به شايستگي زمينه: 7شكل 

  

	�
�
ا

�
�

 

 نگرش در شايستگي زمينه اي
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  ايايستگي زمينهنمودار چند ضلعي مهارت مربوط به ش: 8شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اينمودار چند ضلعي نگرش مربوط به شايستگي زمينه: 9شكل 

  

  

  

 زمينه اي مهارت در شايستگي

�
��	�
�

 

 رفتاري نگرش در شايستگي

�
��	�
�
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  ها بندي يافتهجمع .�

صورت كلي در زمينه توان دريافت كه بهاالت تحقيق ميؤدست آمده در سبر اساس نتايج به

 ،ي و در نهايتدانش فن ،سپس و شايستگيهاي فني، مديران پروژه بيش از هر چيز مهارتهاي فني

در زمينه شايستگيهاي رفتاري، نگرش رفتاري در باالترين ميانگين قرار دارد و  .اندنگرش منفي يافته

هاي آموزشي اي هم دورهدر زمينه شايستگيهاي زمينه. پس از آن دانش و مهارت مديران قرار دارد

و دانش آنان افزايش يافته  بيش از هر چيز نگرش مديران را افزايش داده است و پس از آن مهارت

  ).    7جدول (است

 

  

گانه دانش، نگرش و گانه مديران پروژه بر اساس ابعاد سهميانگينهاي شايستگيهاي سه مقايسه: 7جدول 

  مهارت آنان

  هالفهؤم                             

 اهشايستگي 
 نگرش مهارت دانش

 64/2 83/2 78/2 فني

 94/2 85/2 86/2 رفتاري

 90/2 89/2 87/2 ايزمينه

 

 هاتجزيه و تحليل يافته .�

اول،  اولويت در رفتاري شايستگيهاي پروژه مديران ديدگاه از كه شد مشخص پژوهش اين در

در خصوص تعيين . لويت سوم قرار دارندوشايستگيهاي فني در ا و دوم اولويت در ايزمينه شايستگيهاي

دليل نو بودن مدل مورد ذكر است كه بهشايان هاي پژوهشي همسويي و اين يافته با ساير يافته

  . راستايي با آن نتيجه يافت نشدسو و يا هماستفاده در اين پژوهش هيچ يافته پژوهشي هم

  اي در تعامل با ساير افراد واين يافته بدان معناست كه مديران پروژه رفتار و مهارتهاي ويژه

نفوذ و رهبري  ،طور كليدهي، انگيزش و بهان قادر به هدايت، جهتآن. دنگروههاي درگير در پروژه دار

آنان . هستندتأمين اهداف پروژه  براي شان  ايفاي هرچه بهتر نقش يا وظيفه جهتبر ديگران در 

ا، مهارت مذاكره  و مشورت با ههاي خودكنترلي، قاطعيت، حل بحران و تعارضدر زمينه ،همچنين

از ديدگاه مديران پروژه اگرچه  ،همچنين. دهستنبه اصول اخالقي توانمند افراد، خالقيت و پايبندي 

توانايي عملكرد در يك سازمان  ،ن روابط با سازمان صف و همچنينكردداشتن شايستگي در مديريت 

، اما نسبت به شايستگيهاي رفتاري كمتر مورد )ايشايستگيهاي زمينه(د شومحور مهم تلقي ميپروژه

هاي از ديدگاه مديران پروژه داشتن شايستگي فني در زمينه ،عالوهبه. است دهشع توجه آنان واق
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تري نسبت به كيفيت خدمات و محصوالت داراي اولويت پايينو مديريت موفق پروژه، حل مسائل 

  . استاي شايستگيهاي رفتاري و زمينه

در بعد شايستگي  گانآموختدانشست كه دانش، مهارت و نگرش ا دومين يافته پژوهش حاضر آن

 1387ن در سال اهاي محققاين يافته با يافته. استتر از حد مطلوب فني باالتر از حد متوسط و پايين

وظايف  ادايمديران پروژه اگرچه براي  ،اين نتيجه بدان معناست كه در حال حاضر]. 32[همسو نيست

، ليكن داراي پتانسيل رفتاري ندارمتوسطي برخورد) دانش، نگرش و مهارت(خود از پتانسيل رفتاري 

  .ندستمطلوبي در بعد شايستگي فني ني

در بعد شايستگي  آموختگاندانشاز ديگر نتايج اين پژوهش آن است كه دانش، مهارت و نگرش 

ن در سال اهاي محققاين يافته با يافته. استتر از حد مطلوب رفتاري باالتر از حد متوسط و پايين

 دايمديران پروژه اگرچه براي ا ،اين نتيجه بدان معناست كه در حال حاضر]. 32[همسو نيست 1387

متوسطي برخوردارند، ليكن داراي پتانسيل ) دانش، نگرش و مهارت(وظايف خود از پتانسيل رفتاري 

  .ندسترفتاري مطلوبي در بعد شايستگي رفتاري ني

در بعد  آموختگاندانش ست كه دانش، مهارت و نگرشا آخرين يافته اين پژوهش مويد آن

ن اهاي محققاين يافته با يافته. استتر از حد مطلوب اي باالتر از حد متوسط و پايينشايستگي زمينه

مديران پروژه اگرچه  ،اين نتيجه بدان معناست كه در حال حاضر]. 32[همسويي ندارد 1387در سال 

، ليكن داراي ندمتوسطي برخوردار) هارتدانش، نگرش و م(وظايف خود از پتانسيل رفتاري  دايبراي ا

  .ندستاي نيپتانسيل رفتاري مطلوبي در بعد شايستگي زمينه

  

  گيرينتيجه .��

گانه مديران پروژه نشان داد كه باالترين شايستگي سه از بررسي شايستگيهاي دست آمده ه بنتايج 

توان پي مي ،بر اين اساس .شايستگي فني بود آنترين ايجاد شده در آنان شايستگي رفتاري  و پايين

هاي آموزشي بيش از هر شايستگي ديگر رفتار و برد كه از ديدگاه مديران پروژه برنامه درسي دوره

بر اين . ده استكرمهارتهاي مدير پروژه در ارتباط با ساير افراد و گروههاي درگير در پروژه را تقويت 

است تا ساير اعضاي پروژه را هدايت و با ايجاد ده كرهاي درسي به مديران پروژه كمك اساس، برنامه

مديراني كه  ،همچنين. ند تا به بهترين نحو ممكن وظايف خود را انجام دهندنكانگيزش در آنان نفوذ 

از برنامه هاي درسي مديريت پروژه بهره بردند، قادرند كه با مشاركت دادن اعضا در تصميم گيريهاي 

ربخش تر وظايفشان را به حداكثر يافتن اثاز اين طريق، امكان انجام  و نندكپروژه توافق آنان را جلب 

مهارتهاي رفتاري مذاكره، ترويج ارزشها و حل تعارضات نيز از جمله شايستگيهاي . ممكن برسانند

اما در زمينه ايجاد شايستگيهاي فني همچون . كنندها در مديران ايجاد ميديگري است كه اين دوره
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د، شوميمنجر ت پروژه، كار تيمي و ابعادي كه به كسب مهارتهاي مرتبط با شغل له، مديريئحل مس

محتواي تخصصي اين دوره ها نتوانسته است به نحو  ،به عبارتي ؛انددهكرموفقيت كمتري كسب 

  .وظايف فني و تخصصي شان آماده سازد اداياحسن مديران پروژه را براي 

اي مديران پروژه در ابعاد دانش، مهارت ، رفتاري و  زمينهاز سوي ديگر، ارزيابي شايستگيهاي فني

اي مديران هاي برگزار شده، دانش مربوط به شايستگيهاي فني و زمينهنشان داد كه دوره و نگرش اوالً

پروژه را بيش از مهارت و نگرش آنان افزايش داده است، اما در زمينه شايستگيهاي رفتاري، مهارت 

بر اساس آنكه شايستگيهاي رفتاري بيش از . و نگرش آنان افزايش يافته استمديران بيش از دانش 

آنكه به دانش نظري مديران در زمينه مديريت پروژه نياز داشته باشد به مهارتهاي رفتاري آنان ارتباط 

ط طبيعي است كه مديران پروژه در اين زمينه بتوانند با كسب اين توانمنديها در ارتبا ،دارد، از اين رو

نند و با ايجاد مهارتهاي كنند، مشكالت آنان را حل كپروژه، موفق و اثربخش عمل  يبا ساير اعضا

وظايف  دايگذاري بر آنان باشند، به نحوي كه با ميل و رغبت اقدام به اثيرأرهبري قادر به نفوذ و ت

لزامات پروژه، شيوه اي همچون شناخت اقدامات و ااما در زمينه شايستگيهاي فني و زمينه. نندكخود 

شناخت ساختار، فرهنگ و زمينه مناسب براي  ،نفع و همچنينگذاري آن، شناخت افراد ذيهزينه

  .هر چه كارآمدتر پروژه ها ياري خواهد رساند ياراجراي پروژه، دانش باالتر به اج

دانش،  بعد سههاي برگزار شده در زمينه مديريت پروژه در  ارزيابي كلي دوره ،از سوي ديگر

به حد است ولي هنوز نتوانسته ، مهارت و نگرش نشان داد كه گرچه از سطح متوسط باالتر بوده

د كه گرچه برنامه درسي تدوين شده در كرتوان چنين توجيه مي ،به صورت كلي. مطلوب دست يابد

كه در رسد ولي به نظر مي ،ده استكرزمينه مديريت پروژه، اهداف ارزشمند و مطلوبي را تعيين 

ن، امدرس و مرحله برنامه درسي اجرا شده با توجه به محدوديتهاي امكاناتي و تجهيزاتي، زمان

  .نتوانسته است به اين اهداف مطلوب دست يابد

 اجراي آموزشهاي ويژه كاركنان با معضالتي همراهبراي مطلوب سازي زمينههمواره ايجاد شرايط و 

پايين بودن . ربوط نسبت به آن اقدامات الزم را انجام دهندكند، مسئوالن مكه ايجاب مي بوده است

سطح پايين عملكرد كاركنان و عدم موفقيت آنها در توان به نقص و كاستي  ها را مياثربخشي دوره

هاي اول، دوم و سوم چرخه  توان به ضعف در حلقه هاي خود به محيط كاري را مي انتقال آموخته

گيري آموزش،  ين ترتيب كه بر اساس حلقه اول چرخه تصميمدب. گيري آموزش نسبت داد تصميم

ثير  آموزش در كاهش شكاف ميان أبيش از هرگونه برگزاري دوره آموزشي به ضرورت و تد باي مديران 

اين بدان معناست كه گاهي مشكالت عملكرد  ؛ندنك وضعيت مطلوب و موجود عملكرد اطمينان پيدا

و مشكالتي  استوظايف دادن مهارت و نگرش الزم براي انجام  دانش، بودمديران چيزي جداي از ن

  .ثير چشمگيري داردأشغلي يا نداشتن انگيزه كافي نيز بر كيفيت عملكرد آنان ت يرضايتنانظير 
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ثير چشمگيري بر أگيري، نيازسنجي آموزشي ت بر اساس دومين حلقه از چرخه تصميم ،عالوهبه

هايي  انگاري در اين زمينه و برگزاري دوره سهل ،بنابراين. اشتهاي آموزشي خواهد گذ اثربخشي دوره

بلكه سازمان را با  ،نخواهد شدمنجر نه تنها به بهبود عملكرد  ،كه متناسب با نياز آموزشي آنان نيست

يعني  ،گيري آموزش نظر به حلقه سوم چرخه تصميم ،نهايتدر . سازد هاي سنگين مواجه مي هزينه

 ،ال اول آمد و همچنينؤكه در پاسخ س ثير آن بر اثربخشي دروني آنچنانأو ت ريزي و اجرا برنامه

انسجام كافي ميان عناصر آموزش از قبيل روش نبود وابستگي اثربخشي بيروني به اثربخشي دروني، 

ثر بر عدم كفايت ؤتواند از عوامل م غيره مي تدريس، محتواي مناسب، كيفيت امكانات آموزشي و

هاي آموزشي از ديدگاه  عدم كفايت مطلوبيت بيروني دوره ،ي دروني و در نتيجهمطلوبيت اثربخش

ريزي مناسب در  برنامه نبودتوان به ضعف ناشي از  ضعف در اثربخشي را مي ،بنابراين . مديران باشد

 ،ي مجربيمربيان مجرب و كادر اجرا ،انادتمين منابع انساني  مورد نياز از جمله اسأزمينه تعيين و ت

منابع مادي مورد نياز از جمله امكانات فيزيكي از قبيل كالس درس، آزمايشگاه، كارگاه، رايانه و  نيز و

  . ها نسبت داد هاي جاري و سرمايه هزينه  منابع مالي در زمينه ،اينترنت و همچنين

 

  هاپيشنهاد .��

و  زادهكتر(عملكردي و ساختاري مفهومي، ابعاد بر مبتني معنادار رفتاري نظام يك توسعه •

  ؛)اي و فنيرفتاري، زمينه(گانه ري هرچه بيشتر شايستگيهاي سهتسبه منظور  )1387 همكاران،

 ؛ريزيهاي درسيدر برنامه) اي و فنيرفتاري، زمينه(گانه توجه برابر به شايستگيهاي سه •

متوسط درسي اجرا شده دوره مديريت پروژه، به منظور ارتقاي كيفي آن از سطح  بازنگري برنامه •

 ؛به سطح مطلوب

ارتقا و بهبود بعد مهارت افراد در زمينه شايستگي فني  به منظوردرسي مناسب  طراحي برنامه •

 ؛به ميزان بعد دانش آنان

ارتقا و بهبود بعد دانش افراد در زمينه  شايستگي رفتاري به  برايدرسي مناسب  طراحي برنامه •

 ؛ميزان ابعاد نگرش و مهارت آنان

اي ارتقا و بهبود بعد نگرش افراد در زمينه  شايستگي زمينه برايدرسي مناسب  امهطراحي برن •

 ؛به ميزان بعد دانش و مهارت آنان

  محدوديتها .��

  .آوري پرسشنامه از شركت صنايع الكترونيك شيرازمشكل بودن كسب مجوز براي توزيع و جمع •
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 .ه آنان با پژوهشگراناالت پرسشنامه و همكاري محتاطانؤحساسيت كارمندان نسبت به س •
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