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 مقدمه .۱

 استآالت، مواد و حتی پول رین سرمایه و دارایی سازمانها در مقایسه با ماشینمنابع انسانی، ارزشمندت

د من نظامۀآموزش، توسع. امکانپذیر نیستکار  نیرويداشتن کدام از اینها بدون  هیچکه دستیابی به

 خود باید به قدر ۀ کارکنان سازمان براي انجام کار یا وظیفۀدانش، مهارتها و نگرشها است که هم

همچنین اثربخشی و موفقیت سازمان متکی به افرادي است که درون . ندمند باشبهرهآنها از فی کا

سازمان مشغول به کارند، به همین دلیل کارکنان سازمان باید توانایی انجام وظایف و همکاریهاي 

کسب  همین امر نیازمند کهبا سایر کارکنان براي پیشبرد اهداف سازمانی داشته باشند را مناسب 

  آموزش در ابعاد جسمانی، اجتماعی، عقالنی و روانی.دانش و مهارتهاي مرتبط با شغل افراد است

هر فردي .  کارکنان در تمام سازمانها ضروري استۀوري بلکه براي توسعنها در تسهیل سطح بهرهتنه

  .]1[استنیازمند کسب توانایی براي انجام اثربخش و کاراي وظایف خود 

شود و مدیریت پروژه به جاي ها مدیریت میوکار سازمانها بر مبناي پروژهوزه، کسباز طرفی امر

 شده است تا دیلبتدر سازمانها وکار کسبهاي سازمان، به فرایند اصلی یک فرایند در مجموعه فرایند

کنند و ي چندمنظوره و چندوجهی سپري میگروههاجایی که مدیران بخش زیادي از وقت خود را در 

تنها در قبال این امر نه. محوري براي مدیران تبدیل شده است یریت پروژه به صالحیت و تواناییمد

 ۀور توسعظهایی که به منبلکه براي پروژه) هاي بیرونیپروژه( شده براي مشتریانهاي اجراهپروژ

 افزایش انسانی منابع ۀتوسع هايجنبه از یکی لذا. ]2[شوند نیز مصداق داردداخلی سازمان انجام می

 مطالب کیفیت و موجود، یعلم منابع جامعیت. است  پروژهۀجه و هزیندآنها با در نظر گرفتن بو دانش

یابد که در این میان آموزش  ارتقانیز  آنها شایستگی آن دنبال به و افراد دانش تا  شودروزبهمدام د بای

 براي مدیریت توسطشده ریزياوم و برنامهعنوان کوشش مدویژه آموزشهاي سازمانی بهو بهسازي، به

شود تا افراد بتوانند متناسب با محیط، بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی سبب می

  .یی خود بیفزایندا ادامه داده و بر کارهمچنانفعالیتهایشان را 

  

   تحقیقۀبیان مسئل .۲

 کسب براي دیگر زمان هر از بیش انهاسازم ،ة عصر حاضر سبب شدهفزایند رقابت و تغییرات شتاب

 بسیار بقا حفظ و نتایج کسب براي مناسب آموزشی فراینددر این راه  و کنند تالش خود حفظ و نتایج

 فرایند عبارتی به .]3[شودمی آن تعالی و سازمان عملکرد بهبود موجب آموزش زیرا.  استمهم

  یادگیري تحقق درجهت آموزشی قعیتهايمو ۀارائ چگونگی به که علمی قلمرو عنوانبه آموزشی

 آموزشی فرایند یک طراحی معتقدند برخی که ايگونه به است برخوردار بسزایی نقش از پردازدمی

  . استآموزشی کوشش هرگونه قلب ،مناسب
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کاربردترین شک یکی از مهمترین و پراز طرف دیگر در دنیاي صنعتی امروز مدیریت پروژه بی

گذاري سازمانها براي تا جایی که حجم سرمایه.  اخیر بوده استی چند دهۀطهاي مدیریتی شاخه

عنوان شاخصی درجهت تعیین موفقیت یا شکست آن ها یا فعالیتهاي مرکز تحقیق و توسعه، بهپروژه

ریزي، اجرا و کنترل پروژه توان سیستم برنامهد و در چنین وضعیتی است که میرو میشماربهسازمان 

 یعنی. ناپذیر در فعالیتهاي یک سازمان قلمداد کرد اجتنابیبارتی مدیریت پروژه را ضرورتو یا به ع

کند میزان به میزانی که یک سازمان در ایجاد و اجراي دقیق و صحیح این سیستم موفقیت کسب می

  . ]4[شودتر میاحتمال تحقق اهداف آن نیز بیشتر و قطعی

هاست که برخالف گذشته  پروژه یکی از مسائل کلیدي پروژهعالوه بر این در کشور ما نیز مدیریت

کارگیري آن از اهمیت خاصی  امروزه دانستن این علم و به،که مدیران چندان آشنایی با آن نداشتند

ثر، در سازمانها و ؤ کارآمد و ميبزاراعنوان  بهآنبرخوردار است تا جایی که استفاده صحیح از 

 سازمانهایی که ساختار مدیریت آنها بر مبناي مدیریت پروژه اًسسات یک ضرورت است و قطعؤم

تا جایی .  در آینده مواجه خواهند شد و جديهاي خود با مشکالت پیچیدهسازي برنامهنباشد در پیاده

شود، می خیر انجامأشود، فرایند کار با تکه در بیشتر مواقع پس از مدتی اجراي پروژه متوقف می

کاري افزایش تر شده و یا اینکه میزان دوبارهشده افزونبینیی واقعی از بودجه پیشهاي اجرایهزینه

  . ]4[شود میهاي نادرستییابد و یا از منابع انسانی استفادهمی

یز پرسش نهمواره این  توان گفت در کنار مزایاي مدیریت پروژه براي سازماناما به طور کلی می

 باید پرسش به این پاسخبراي . ر سازمانها تا چه اندازه بوده استکاربرد این علم دمطرح است که 

 دیگر به عبارتیم، کن در یک الگوي مدیریت پروژه نیز توجه  موجودنارساییهايبه عالوه بر مزایا، 

عنوان ابزاري براي بهبود رضایت تواند بهشود، دانش و آموزش، میوقتی که یک پروژه سازماندهی می

د پروژه و یهاي زاي، کاهش زمان و هزینهکارمندیرات ناگهانی مدیریتی و ی از تغمشتري، جلوگیري

ثر در پیدایش و تشدید این ؤهاي مبررسی عوامل و زمینه .شودبهبود کیفیت قابل ارائه، استفاده 

 ها برحسب شدت و ضعف خودسازد که این آثار و نشانهمی نارساییها و تحلیل علٌی آنها روشن

بیگانگی و دوري آنها از مبانی و مفاهیم مدیریت پروژه و عدم برخورداري از آموزشهاي الزم به میزان 

 یندافر که شودمی سبب مشخص هايپروژه در قالب فعالیتها زیرا تعریف .در این زمینه بستگی دارد

جود  با و.رسانید انجام به شده تعریف چارچوبهاي در را اهآن بتوان و بوده ترمشخص آن مدیریت

 ثیر آموزشهاي سازمانی برأ تتاکنون در زمینۀسفانه تحقیقات تجربی اندکی أمتاهمیت این علم 

مدت ثیر آموزشهاي کوتاهأ لذا در این پژوهش سعی شده است که ت.مدیریت پروژه انجام شده است

ران در شرکت ملی نفت ایموردنظر دسترسی به اهداف  سازمانی بر میزان موفقیت مدیریت پروژه در

محور در ایران که به امر آموزش و بهسازي نیروي انسانی ترین سازمانهاي پروژهعنوان یکی از بزرگبه
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 .شود بررسی ،کندهاي زیادي را صرف آموزش کارکنانش میي دارد و ساالنه هزینهاخود توجه ویژه

مدت کوتاه ايبنابراین رهیافت این پژوهش در پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا آموزشه

  ثر بوده است؟ؤیابی به اهداف خود مسازمانی شرکت نفت بر میزان موفقیت مدیریت پروژه در دست

  

   پژوهشۀپیشین .۳

  تحقیقات داخلی

  ةاي مشاورهمدل جامع مدیریت پروژه در شرکت«در تحقیقی با عنوان ) 1390(درکی، رضا 

 مدیریت منطبق و متناسب با ةور مدل مدیریت پروژه در شرکتهاي مشاۀ با هدف ارائ»مدیریت

شرکتها این  مصاحبه با مدیران 30 شرکت و انجام 22 بررسی انیازها و ویژگیهاي این مشاوران ب

ییدي در نهایت به این نتیجه أ با استفاده از تحلیل عاملی تونامه به کمک ابزار مصاحبه و پرسش

نی ها را در قالب طرحهاي مدوپروژه، فرایندهاي الزم براي مدیریت شدههرسید که الگوي ارائ

  مدیریت، شرایط الزامةهاي مشاور دانش، مصداق و معنی هر فرایند در پروژهةشامل حوز

 به اجراي هر فرایند، ورودیها، ابزار و خروجیهاي فرایند منطبق بر موارد کاربرد و مصادیق ارائه

و بررسی کرد ند ک فرایند بروز در اجرايممکن است که را همچنین مشکالت احتمالی . ندکمی

 ،هر یک از ارکان پروژه در قبال فرایندها و تعامالت میان فرایندهاي هر حوزه دانش مسئولیت

 . ]5[ارائه شد

  هاي  مدیریت دانش و مؤلفهۀتعدیل و بررسی رابط « عنوانبادر پژوهشی ) 1390(فلکی، پریسا

 نفر از مدیران و کارکنان این شرکت 72 ۀنبا حجم نمورا  شرکت مپنا »اثربخشی مدیریت پروژه

ر معیا انحراف و دو خی همبستگی، آزمون وتحلیلنامه و روش تجزیهبا استفاده از ابزار پرسشو 

 یادگیري( پروژه مدیریت شدةبررسی هايبین مؤلفه که رسید نتیجه این به نهایت در بررسی کرد و

 راهبردهاي با )استانداردسازي و منابع بهینۀ تخصیص ري،ارتقا، نوآو کاري،دوباره از اجتناب مستمر،

دهندة  مثبت وجود دارد که این خود نشانايسازي مدیریت دانش رابطهسازي و مستندشخصی

 .]4[استسازي دانش و اثربخشی مدیریت پروژه هاي شخصیتعامل مستقیم و مثبت از راهبرد

 مدل مدیریت منابع انسانی در ارائۀ« عنوان بادر تحقیقی ) 1389(عارفی، محمدرضا و چارسوقی 

گرا باید به این نتیجه رسید که مدیریت منابع انسانی در سازمانهاي پروژه »گراسازمانهاي پروژه

ها ثیرات پروژهأ تبارةگرا، دربه شرایط سازمانهاي پروژهباتوجه. به صورت فردي در نظر گرفته شود

ویژه همچنین دورنماي مدیریت منابع انسانی به. ه استبر رضایت شغلی تحقیقاتی صورت نگرفت

گرا هنوز در ادبیات مدیریت پروژه و مدیریت عمومی عنوان یک تابع مهم در سازمانهاي پروژهبه

این مقاله دو نکته قابل ذکر بارة  بحث دربراي. و مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته نشده است
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 انسانی در بحث رفاه عاملعنوان  در این تحقیق بهمندي شغلی که اول بحث رضایت؛است

به طبیعت پویا و موقتی  باتوجه کهستهاپروژهبحث است و دوم کارکنان در نظر گرفته شده 

دگی نیرو پس از ها، پراکنروالهایی چون تخصیص نیرو به پروژه. طلبندخود روال دیگري را می

ن ه آاما در ادبیات منابع انسانی ب. نددار نیاز  به آنها پروژهکه روالهایی ها و مجموعاًپروژه پایان

  .]6[توجهی نشده است

  تحقیقات خارجی

 ثیر آموزش بر اجراي أگیري تاندازه«خود با عنوان در تحقیق) 2012 (1، اندروکارتیمک

 روشهاي جدید یک ازور کشف این نکته که کدامظمنبه »سیستمهاي اطالعاتی مدیریت پروژه

کارگیري آموزش سیستم اطالعات مدیریت پروژه براي کارکنان منظور بهوزش سازمانها به آمۀارائ

 از سیستمهاي اطالعاتی توسط آن بتوان ارزشهاي حاصل چارچوبی تهیه کرد که ،کاربرد دارد

 آموزش شدةوي در این پژوهش میانگین تعداد ساعات ارائه. درمدیریت پروژه را ارزشیابی ک

 که در آن کردوتحلیل  تجزیه)ANOVA( طرفهواریانس یکرا با روش ارائه ازطریق روشهاي 

عنوان متغیر عنوان متغیر مستقل تصادفی و تعداد ساعات آموزش به آموزش بهۀروش ارائ

در این پژوهش اثربخشی و کارایی نسبی همچنین او . استمستقل ثابت در نظر گرفته شده 

ش نتایج کلیدي سیستمهاي اطالعاتی مدیریت پروژه و  آموزش در افزای ارائۀروشهاي متنوع

را  ثیرات متنوع فردي و سازمانی بر روي نتایج آموزش سیستمهاي اطالعاتی مدیریت پروژهأت

 بود که براساس آن بتوان این یکارگیري روشاز جمله نتایج دیگر این تحقیق به. کردبررسی 

اي اطالعاتی مدیریت هاي آموزش سیستمهرنامهریزي بگردآوري الزامات، برنامهبراي نتایج را 

همچنین نتایج تحقیق حاکی از اثربخش . دکر موردنیاز براي آموزش عالی کسب پروژه و بودجۀ

 .]7[استبودن نسبی آموزش بر سیستمهاي اطالعاتی مدیریت پروژه 

 در تحقیقی) 2008( ،5 هاك لیم- ، بیونگ4هون کیم، تی3، جیسیک کیم2هنگکوك هان 

 به شناسایی ارتباط بین »سازي و انسجام سیستم عملکرد پروژهاثر دانش در یکپارچه«ا عنوان ب

 49 این تحقیق بر روي .اندشده توسط تیم پروژه و عملکرد آنها پرداختههاي دانش کسبمؤلفه

نتایج . وتحلیل مدل معادالت ساختاري لیزرال انجام شد سیستم با روش تجزیهۀ یکپارچةپروژ

 دانش همچنین دهد که ارتباط مثبتی بین دانش افراد و عملکرد پروژه وجود داردان مینش
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ثیرگذار اًدو عامل مهم و تاینکه  در نهایت  واستثیرگذارتر أضمنی در مقایسه با دانش آشکار ت

 در گروههابر عملکرد پروژه، میزان توانایی افراد در برقراري ارتباط و میزان توانایی رهبران 

 .]8[استري رهب

 ال، بیبی
١

ثیر آموزش مقدماتی مدیریت طراحی بر عملکرد أت«در تحقیقی با عنوان ) 2006( 

 هشتریزي پروژه، برنامه نفر مدیر پنج نفر مدیر، 15شامل (  نفري46اي بر روي نمونه» پروژه

مدیر  نفر دو نفر مدیر مدعو، سه نفر مدیر پروه، پنج  نفر سرپرست پروژه،پنجنفر پژوهشگر، 

از کارکنان شرکت ساخت و طراحی ) مینأ نفر مدیر تدو اسناد و ةکنند نفر کنترلیکسیستم، 

نامه اي نسبی با استفاده از ابزار پرسشگیري طبقه نمونهةسازه در کشور انگلستان که به شیو

 ن تحقیقوي در ای. به نتایج زیر دست یافت ،شدهانجام ۀیافتساختار نیمهۀ پاسخ و مصاحبۀبست

 منظور موفقیت آموزشهاي آغازین همچنین فعالیتها و ابزارهاي حیاتی بهشدة فواید ارائهبر

اي از موانع اجرایی بر موفقیت فعالیتهاي مدیریت در نهایت به دامنه  وکردکید أمدیریت پروژه ت

 فائق ،دندگذار بوثیرأ مورد استفاده در طراحی و ساخت و پروژه تراهبردهايهمچنین و طراحی 

 .]9[آمد

  

 مبانی نظري پژوهش .۴

 تعاریف گوناگونی از آموزش ارائه ،دنداراز آنجایی که کارکردهاي آموزش تنوع زیادي : مفهوم آموزش

  .کنیمشده است که ما در اینجا به دو نمونه از آنها اشاره می

کریجر و اگوینز
2

ثیرگذاري أجهت ت رد مندمنظا اکتساب عنوانبه را سازمان یک در آموزش )2009( 

  .]10[اندکرده تعریف سازمان و گروه فرد، اثربخشی بهبود منظوربه افراد نگرش و مهارت دانش، بر

 مدیریت براي بهبود سطوح شایستگی توسطشده ریزيوم و برنامهاآموزش سازمانی کوشش مد

  .]11[کارکنان و در نهایت عملکرد سازمانی است

 یادگیري ءمنظور ارتقاشده از فعالیتهاي آموزشی مقرر بهریزيرنامهمند و بم نظاآموزش، استفادة

شود و یکی از چند اقدامی است که  خالصه می»محورآموزش یادگیري«این رویکرد در عبارت . است

  .]12[پیش بگیرد تواند نسبت به ارتقاي یادگیري درسازمان می

 برايفنون  و ابزارها مهارتها، دانش، ارگیريکبه از است عبارت پروژه مدیریت: تعریف مدیریت پروژه

 آغازین، فرایندهاي چون فرایندهایی از استفاده با پروژه الزامات تحقق جهت در پروژه فعالیتهاي

 که کندمی مدیریت را هاپروژه کارهاي پروژه تیم .]13[اختتامی و کنترلی اجرایی، ریزي،برنامه
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 :از نداعبارت

 ؛کیفیت و ریسک هزینه، زمان، محدوده، براي رقابتی تقاضاهاي 

 ؛متفاوت انتظارات و نیازها با نفعانیذي 

 شدهشناسایی الزامات. 

 دلیل به اياندازه تا امر این .تکرارپذیرند ًذاتا پروژه مدیریت فرایندهاي از بسیاري که است توجه شایان

 بیشتر چقدر هر یعنی ؛ استپروژه یک حیات ۀچرخ سراسر در آن ضرورت و فزاینده تفصیل وجود

  .]14[کنید مدیریت را آنید توانمی بهتر بدانید، خود ةپروژ بارةدر

  :نظران مختلف به شرح زیر استشده از مدیریت پروژه از دیدگاه صاحببه طور خالصه تعاریف ارائه

  

  .]14[پروژه مدیریت تعاریف: 1جدول 

 

 منبع تعریف

 :کنـد گونـه تعریـف مـی    را ایـن آن، این رشـته   اصلیۀعنوان بدنانجمن مدیریت پروژه به 

منظـور پاسـخگویی بـه      در فعالیتهاي پروژه به   فنون  کارگیري دانش، مهارتها، ابزارها و      به

 الزامات پروژه

المللـی مـدیریت   انجمن بـین  

پروژه
1

 

بـراي  فنـونی  دانش، ابزارهـا و  : ندکگونه تعریف میتینیرلو مدیریت پروژه را این  . سی.پی

بـین، ایجـاد جـدول زمـانی مناسـب و در        منطقی و واقع   ايزامات، تنظیم حوزه  کنترل ال 

  و مدیریت انتظاراتهادسترس، تعیین مسئولیت

تینیرلو. سی.پی
2

 

: نـد کاین شکل تعریـف مـی  آمیز را به    کرزنر یک برنامه مدیریت پروژه آغازین موفقیت      .اچ

و سطوح عملکـردي مـشخص      دستیابی به    ،شدهتکمیل فعالیتها در زمان اختصاص داده     

  در نظر گرفته شدهبه بودجۀ باتوجهرضایتمندي مشتریان

کرزنر.اچ
3

 

                تري از مـدیریت پـروژه ارائـه      تعریف گسترده  2003 خود در سال     موریس در مقالۀ  . پیتر

او . اعتبار دانش در مدیریت پروژه و چالشهاي بهـسازي یـادگیري و شایـستگی             : دهدمی

و بـر  باشـد   شـمول بیـشتري داشـته      ست که تعریف مدیریت پروژه بایـد دامنـۀ        معتقد ا 

 کندکید أار و رهبري افراد بیشتر توک کسب راهبردهاي

. پیتر
4

 موریس

اي از فرایندهاي براي اجراي هر پروژه، مجموعه :PMBOKفرایندهاي مدیریت پروژه مبتنی بر 
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 ايجرا براي حصول به نتیجهالاالیتهاي الزممجموعه فع«یک فرایند شامل . گیردمختلف صورت می

اغلب این فرایندها به دو دسته . شوداین فرایندها توسط مجریان پروژه انجام می .است» مشخص

 :ندشوتفکیک می

 درك و کندمی تقسیم  و برحسب ماهیتگروه پنج به را یندهاافر بنديدسته این: ینديافر گروههاي

  .آورندمی وجود به آنها سازيپیاده براي بهتري

 و کندمی تقسیمو بر حسب موضوع  دانش ةحوز 10به  را یندهاافر بنديدسته این :دانش هايحوزه

 .]15[آورندمی وجود به پروژه مدیریت براي الزم مهارتهاي انواع از بهتري درك

اي که در  گونهبه. کنند ی که نیاز دارند تقسیم میرتهاي دانش فرایندها را بر اساس نوع مها حوزه

 ة مدیریت زمان شیوة در حوزمثالً. شود هر حوزه یکی از موضوعات مدیریت پروژه مدیریت می

بندي تهیه   زمانۀ، برنام...)دهی و  ریزي، ارزیابی، گزارش  برنامهةشیو(شود  مدیریت زمان مشخص می

 ،ر صورت وجود انحراف د وشود ریزي شده پروژه مقایسه می شود، وضعیت زمانی واقعی و برنامه می

هاي فرایندي و  به طور کلی ارتباط بین گروه. شوند گیرانه پیشنهاد می اقدامات اصالحی و پیش

  . به شرح زیر استPMBOKهاي دانش در مدیریت پروژه بر اساس استاندارد  حوزه

  معرفی یندا فر47 پروژه مدیریت برايPMBOK  کنیدطور که در جدول زیر مشاهده می همان

 ساختار و است ینديافر گروههاي اول ساختار شوند؛می بنديدسته متفاوت ساختار دو با که کندمی

  .مدیریت پروژه دانشی هايرمحو مدو

  

  .]13[پروژه مدیریت دانش هاي حوزه و فرایندي هاي گروه ارتباط: 2جدول 
  گروههاي فرایندي

  

  

  هاي دانشحوزه

  مدیریت پروژه

 اختتامی پایش و کنترل اجرا ریزيبرنامه آغازین

 مدیریت یکپارچگی پروژه

 منشور ۀتهی

  پروژه

 

 مدیریت ۀ برنامۀتهی

 پروژه

هدایت و مدیریت کار 

 پروژه

پایش و کنترل کار 

  پروژه

کنترل یکپارچگی 

 تغییرات

  پروژه یا فازۀخاتم

  ي پروژهمدیریت محدوده

ریزي مدیریت برنامه

  ةمحدود

  گردآوري الزامات

  تعیین محدوده

تعیین ساختار 

 شکست کار

 
  اعتباربخشی محدوده

 کنترل محدوده
 

  مدیریت زمان پروژه
ریزي مدیریت برنامه

  بنديزمان
  بنديکنترل زمان 
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  تعریف فعالیتها

  توالی فعالیتها

  تخمین منابع فعالیتها

تخمین مدت زمان 

  فعالیتها

  تهیۀ برنامۀ

 بنديزمان

  مدیریت هزینه

ریزي مدیریت برنامه

  ینههز

  هاتخمین هزینه

 هابندي هزینهبودجه

  هاکنترل هزینه 

  مدیریت کیفیت پروژه

ریزي مدیریت برنامه

  کیفیت

 

  کنترل کیفیت تضمین کیفیت

  مدیریت منابع انسانی
ریزي مدیریت برنامه

 منابع انسانی

  جذب تیم پروژه

  توسعه تیم پروژه

 مدیریت تیم پروژه

  

  مدیریت ارتباطات پروژه
ریزي مدیریت رنامهب

 ارتباطات
  کنترل ارتباطات مدیریت ارتباطات

  مدیریت ریسک پروژه

ریزي مدیریت برنامه

  ریسک

  شناسایی ریسکها

  تحلیل کیفی ریسک

ی ریسکتحلیل کم  

  ریزيبرنامه

 گویی ریسک پاسخ

 
پایش و کنترل 

 ریسکها
 

  مدیریت تدارکات پروژه
ریزي مدیریت برنامه

 تدارکات
  تدارکاتۀخاتم کنترل تدارکات دارکاتاجراي ت

 نفعان پروژهمدیریت ذي
              شناسایی 

 نفعانذي

ریزي مدیریت برنامه

 نفعانذي

مدیریت مشارکت 

 نفعانذي

  کنترل مشارکت

 نفعانذي
 

  

ان عنوها بهتر پروژهمنظور شناسایی وسیعبه: انسانی پروژه مدیریت به فنی پروژة مدیریت از تغییر

 از فنی و صنعتی بیشتر به سوي مدیریت انسانی پروژه با توجه ویژه ها اخیراًسازمانهاي موقت، پروژه

 مدیریت پروژه و مدیریت عالوه تحقیقات گسترده در حوزةبه. اندی، سوق پیدا کردهگروههاي به جنبه

گرا رشد کرده شرکت پروژهاي مبتنی بر پروژه یا هها، شرکتسرعت در مورد مدیریت پروژهسازمانی به

 کنونبنابراین تا. اندهاي مدیریت دانش و نظارت نیز مورد تحقیق قرار گرفته عالوه بر این، جنبه.است

که افزایش درحالی. گرا حجم کمی دارد مدیریت منابع انسانی در سازمانهاي پروژهحوزةتحقیقات در 

. اند مدلهاي رشد خاص در این مورد توسعه یافتهگرا وجود دارد ومندي در رشد شرکتهاي پروژهعالقه

  .]6[گرا در نظر گرفته استعد خاص شرکت پروژهعنوان یک برا بهکارکنان تنها یک منبع، مدیریت 
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در محیط پویا که . کند موضوع اهمیت بیشتري پیدا می،دشوزمانی که رفاه کارکنان بررسی می

 ،استاط بین شرکت یا سازمان و گروههاي کاري برقرار شوند و ارتبگرا توصیف میشرکتهاي پروژه

مین رفاه کارکنان و رفتارهاي أچالشهاي ت.  در حال تغییر استترکیب مدیریت منابع انسانی دائماً

هاي گروههاي کاري و ترکیب هاي سازمانی که ناپایداري پروژهاخالقی آنها در تغییر سریع زمینه

 توان از آننمی و استنبال دارد، از اهمیت باالیی برخوردار کاري و حتی تمام سازمان را به د

شواهد مطالعات موردي اخیر نشان داده است که شرکتها در درك کار و وضعیت . کردپوشی چشم

مشکالت اند و یا اینکه ممکن است  داشتهیاي چندمنظوره مشکالتروحی فرد و تخصصهاي وظیفه

 مناسب بین زندگی و ی که توانایی دستیابی به توازن،شده است به از دست دادن کارکنان جوانیمنجر 

اي را ندارند،  نایی مدیریت آسیبهاي ناشی از کار زیاد در وظایف و تضادهاي وظیفها یا تو،کار را ندارند

اي فعالیتهاي پروژه ممکن یدگاه سازمانی و مدیریتی، شکست در مواجهه با تضاد وظیفهدعالوه از هب

ثیر آن بر ایجاد نارضایتی شغلی نشان أگونه که ت، همانبزندن کارکنان در سازمان صدمه است به ماند

  .]6[ود شمیداده شده است و در شرایط بدتر، باعث ترك وظیفه از حیث فیزیکی، روانی و یا رفتاري 

که ریزي شده است یک پروژه شامل تعهدي برنامه: عوامل انسانی و پویایی گروهی در مدیریت پروژه

دست آوردن هدف خاصی در زمان مشخصی ه اي از وظایف و فعالیتهاي انسانی براي بنیاز به مجموعه

 ةیک پروژ. سال طول بکشدچند تواند از چند ساعت تا د که این زمان میانها موقتیپروژه. دارد

دست آوردن  هبند و با یکدیگر براي دار که مهارتها و تجارب مکملی استگروهی از افراد  شامل گروهی

 کاري ۀ یک برنامانجام و گسترشهدف این گروه . کننداهداف رفتاري و اهداف جزئی پروژه کار می

 افراد در گروه، به یک چیز متعهدند و خود را همۀ.  انتظارات پروژه برآورده شودبه صورتی کهاست 

ی باشد، اما اینکه چطور اگرچه اهداف ممکن است یک. برآورده کردن اهداف پروژه: کنندوقف آن می

هاي مختلف به صورت گروه. تواند متفاوت باشدگیري کند می کاري تصمیمۀیک گروه براي انجام برنام

این تفاوت به تفاوت انسانها، فرایندها و تعامالت اسناد . دهندمتفاوتی یک پروژه مشابه را انجام می

 تجارب، شخصیتها و رفتارهاي گروه بستگی  دانش جمعی، مهارتها،هتعامالت گروه ب. شودداده می

افراد .  اولویتهایی دارد،دکنبه چه صورت اجرا را اي روژهپ اینکه و در پروژه کارهر فرد براي . دارد

 تنوع دهندةداراي روشهاي کاري و ارتباطی مختلفی هستند و این تفاوتها و اولویتهاي شخصی نشان

دست آوردن اهداف پروژه، اما هرکدام از این  ه ب؛ یک چیزندتمام اعضاي گروه خواهان. در گروه است

را له هم تعامالت مثبت ئاین مس. کنندافراد به خاطر همین گوناگونی به یک طریق آنها را دنبال می

اینکه ما چطور تعامالت انسانی را مدیریت کنیم، نقش اساسی در .  راد و هم تعامالت منفیگیرمیدربر

  .]17[کندیفا میموفقیت هر پروژه ا

توان به  آموزشهاي موجود در مدیریت پروژه را مییبه طور کل: فرایند آموزش در مدیریت پروژه
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 محور هستندمحور و کالس دوره که عمدتاًنظريآموزشهاي پایه و . الف: تقسیم کرددو گروه عمده 

 .موزشهاي حین اجراي پروژه یعنی آنداآموزشهایی که در واقع بیشتر مربوط به فاز اجرایی پروژه. ب

 نظريمدت و آموزشهاي کوتاهشامل توان گفت که این بخش بیشتر  آموزشهاي نوع اول میبارةدر

عد اي وارد بمدیران پروژههنوز  اي کهخواهید در پروژهبراي مثال زمانی که می. استمدیریت پروژه 

) زمان الزم را صرف اجراي آن کنندتوانند ینم وندکه اگر به پروژه وارد شچرا( انداجرایی پروژه نشده

ها  فرایند آموزش براي این دوره،اجرا کنید PMBOKاي استاندارد یک دوره براي اخذ مدرك حرفه

ولی در مورد آموزش نوع دوم شاید . محور استهاي دوره شبیه فرایند آموزش براي سایر حرفهتقریباً

  جدا گام نهد که چیزي فارغ از فرایند آموزش برايفرایند آموزش در مدیریت پروژه به مسیري

 که در رسیداین نتیجه به توان به این نوع آموزشها میمحور باشد؛ باتوجهکالس محور وهاي دورهحرفه

 براي مدیریت قطعاًاز فرایندهاي آموزشی شاید روش یا الگویی یافت نشود که بتوان گفت یک هیچ

لذا باید .  تمام محدودیتهاي روشها و الگوهاي رایج را پوشش دهدپروژه مناسب است تا جایی که

  .]18[ ترکیبی از الگوها را به کار بست، موقعیتفراخور

  

  )هدف کلی و هدفهاي ویژه(هدفهاي انجام پژوهش  .۵

 هدف کلی

مدت سازمانی بر اجراي مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ارزیابی میزان اثربخشی آموزشهاي کوتاه

  ایران

  )جزئی( هدفهاي ویژه

 کیفیت دستاوردهاي پروژه در شرکت ملی نفت  مدت سازمانی برثیر آموزشهاي کوتاهأارزیابی ت

 ؛ایران

 ؛هاي انجام پروژه در شرکت ملی نفت ایرانمدت سازمانی بر هزینهثیر آموزشهاي کوتاهأارزیابی ت 

 ؛ پروژه در شرکت ملی نفت ایرانمدت سازمانی بر مدت زمان انجامثیر آموزشهاي کوتاهأارزیابی ت 

 وري نیروي انسانی مدیریت پروژه در  مدت سازمانی بر میزان بهرهثیر آموزشهاي کوتاهأارزیابی ت

 ؛شرکت ملی نفت ایران

 هاي اجراي مدیریت پروژه برحسب  مدت سازمانی بر مؤلفهآموزشهاي کوتاه ثیرأارزیابی ت

 .)ان تحصیالت و سن خدمت، میزپیشینۀ( شناختیمتغیرهاي جمعیت
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  هاي پژوهشپرسش .۶

 مدت سازمانی بر میزان کیفیت دستاوردهاي پروژه در شرکت ملی نفت ایران آیا آموزشهاي کوتاه

 ؛دثیر دارأت

 هاي انجام پروژه در شرکت ملی نفت ایران مدت سازمانی بر میزان هزینهآیا آموزشهاي کوتاه

 ؛ثیر داردأت

 ثیر أنی بر مدت زمان انجام پروژه در شرکت ملی نفت ایران تمدت سازماآیا آموزشهاي کوتاه

 ؛دارد

 وري نیروي انسانی مدیریت پروژه در شرکت  مدت سازمانی بر میزان بهرهآیا آموزشهاي کوتاه

 ؛ثیر داردأملی نفت ایران ت

 هاي اجراي مدیریت پروژه برحسب متغیرهاي  مدت سازمانی بر مؤلفهآیا آموزشهاي کوتاه

 .ثیر داردأدر شرکت ملی نفت ایران ت)  خدمت، میزان تحصیالت و سنپیشینۀ( اختیشنجمعیت

 

 روش پژوهش .۷

 مـدیریت  اجـراي  بـر  سـازمانی  مـدت کوتاه آموزشهاي ثیرأت میزان ارزیابی پژوه این هدف که آنجایی از

 انشد ۀتوسع اصلی هدف کاربردي پژوهشهاي در چون و است   نفت شرکت پروژه مدیران بین در پروژه

 هـدف،  لحـاظ  بـه  حاضر پژوهش  لذا ، است دانش عملی کاربرد همچنین و خاص ايزمینه در کاربردي

  . استآزمایشینیمه  طرحـارزشیابی  تحقیقات نوع از اجرا هنحو لحاظ از و کاربردي

R       T1          X          T2 

بر اساس جدول مورگان، . گیري تصادفی ساده استفاده شده استدر این پژوهش از روش نمونه

 نفر اقدام به تکمیل و 176که در نهایت  است نفر 217 نفري1000 آماريۀحجم نمونه براي جامع

روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان،  .اندبازگرداندن ابزار خودارزیابی کرده

همچنین براي . أیید قرار گرفته استنظران آموزش و مدیریت پروژه، بررسی و مورد تخبرگان و صاحب

 نفر از 30هاي اجراي مدیریت پروژه، ابتدا ابزار تحقیق در بین  سنجش میزان پایایی هریک از مؤلفه

الزم به ذکر است که ( هشدآوري  موردنظر توزیع و بعد از تکمیل آن توسط افراد، جمعۀافراد جامع

 و استجهت تعیین پایایی ابزار براي ز افراد جامعه چون اجراي ابزار خودارزیابی میان این تعداد ا

 و ) ستا وتحلیل نهایی استفاده نشدهابزار در تجزیه خطا دارد اینو  آزمایشی و آزمون ۀبیشتر جنب

 که پس از محاسبه به روش شدل فصوحلآوري شده هاي جمعداده  spssافزارپس با استفاده از نرمس

ها در دو بخش وتحلیل یافتهدر این پژوهش تجزیه. دست آمد   به79/0آلفاي کرونباخ، پایایی آن 

 مرتبط برايشده توصیف شد، ابتدا از آمار توصیفی آوريهاي جمع دادهدر بخش اول ؛صورت گرفت
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هاي آماري  توصیفی، از مشخصهيهابه این ترتیب در بخش یافته. کردن اطالعات استفاده شده است

استفاده شده و در بخش دوم یعنی بخش مربوط به )  و درصد فراوانیجدول، نمودارها، فراوانی(ازقبیل 

.  استاستفاده شده کوواریانس همبسته و تحلیل tاستنباطی از روشهاي آماري از آزمون هاي یافته

که اوالً از نمونه در متغیر مورد بررسی هم شود زمانی محاسبه می) ANCOVA( تحلیل کوواریانس

آزمون را بر متغیر وابسته  دست آمده باشد و ثانیاً بخواهیم اثر پیشه آزمون بآزمون و هم پسپیش

دهد که نفوذ به شما امکان می) ANCOVA( کوواریانسبه عبارت دیگر تحلیل . کنترل کنیم

  .دیبررسی کن ،نیستند) ANOVA(متغیرهایی را که بخش اصلی طرح 

 

 هاي پژوهشیافته .۸

  شاخصهاي آمار توصیفی و استنباطی

 اسـتاندارد، خطـاي      در بخش تحلیل نتایج ابتدا شاخصهاي آمار توصیفی مانند تعداد، میانگین، انحراف           

یک   گزارش شده است، سپس میانگین هر       هاي ابزار تحقیق    اي مؤلفه هاستاندارد میانگین و برآورد فاصل      

هاي مورد بررسی از طریق       در ادامه، فرضیه  .  به صورت نمودار هیستوگرام ترسیم شده است       ها،  از مؤلفه 

 تمـام الزم بـه ذکـر اسـت     .  که نتایج آنهـا، متعاقبـاً گـزارش خواهـد شـد         شد همبسته تحلیل    tآزمون  

SPSS افزارمحاسبات آماري، از طریق نرم    
22

 همبـسته، بـراي گـزارش در        tفرمـول آزمـون     .  شده است  

  .هاي زیر است  جدول آمار استنباطی، داراي مؤلفهنتایج

  

   مورد پژوهشۀشاخصهاي آمار توصیفی و استنباطی در نمون: 3 جدول

% 95اي با  برآورد فاصله

  اطمینان
 میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرهاي مورد بررسی

انحراف 

 استاندارد

خطاي 

انحراف 

 استاندارد

 میانگین

حد 

 پایین
 حد باال

  مدت زمان 0/20 2/0 2/3 5/20 29 14 176 آزمون پیش  آزمونپیش

 9/4 3/0 5/3 4/25 33 18 176 آزمون پس  آزمونپس

   3/36 6/34 4/0 5/5 4/35 51 25 176 آزمونپیش

 7/42 2/41 4/0 0/5 9/41 53 23 176 آزمونپس  هزینه

ــت  6/15 7/14 2/0 1/3 1/15 27 11 176 آزمونپیش کیفیـــ

 0/16 0/15 2/0 3/3 5/15 28 8 176 آزمونپس  دستاوردها

ــدیریت  4/32 3/31 3/0 7/3 8/31 43 24 176 آزمونپیش مــ

ــابع  منـــــ

  انسانی
 2/33 8/31 3/0 5/4 5/32 38 17 176 آزمونپس
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هـاي متغیـر اجـراي     هاي آمار توصیفی مؤلفه کنید در این جدول، شاخصه     همانطور که مالحظه می   

 مـدت زمـان در       ۀبه طور مثال، میانگین و انحـراف اسـتاندارد مؤلفـ          . زارش شده است  گ مدیریت پروژه 

 آن  ةدهنـد   نـشان  اي،  در ضمن اعداد ستون برآوردِ فاصله     .  است 2/3 و   5/20آزمون به ترتیب برابر       پیش

تـا   20اي بـین    مـدت زمـان، در فاصـله    توان برآورد کرد، میانگین مؤلفـۀ  یاطمینان م % 95است که با    

 و بیـشتر    20اطمینان، کمتر از    % 95در جامعه با     میانگین جامعه است یعنی میانگین این مؤلفه       9/20

  . نخواهد بود9/20از 

  مدیریت زمان:  اولپرسش

  ثیر دارند؟أمدت سازمانی بر مدت زمان انجام پروژه در شرکت ملی نفت ایران تآموزشهاي کوتاه آیا

  

  پروژه انجام زمان مدت رمتغی توصیفی آمار هاي شاخصه: 4جدول 

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 24/0 16/3 47/20 176 آزمون پیش

 26/0 48/3 39/25 176 آزمون پس

  

شـده   هـاي آمـار توصـیفی متغیـر گـزارش           کنیـد در ایـن جـدول، شاخـصه          همانطور که مالحظه می   

  .بیشتر است آزمون پیش زا مدت زمان انجام پروژها ونآزم به طور مثال، میانگین پس. است

  

 

  
  میانگینها براي مدت زمان انجام پروژهۀاي مقایسنمودار میله: 1نمودار 
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  همبسته t  آزمون  ۀمحاسب براي مورد استفاده استنباطی آمار هاي شاخصه: 5 جدول

 t dfآزمون  دارياسطح معن نتیجه 

خطاي 

استاندارد 

 تفاوتها

فاوت ت

 میانگینها 
 فرضیه میانگین

 آزمون پیش 47/20
فرض  رد

 صفر
P≤0/01 4/20- 175 24/0 9/4- 

 آزمون پس 39/25

  

با  )32/2(  tاز ارزش بحرانی) -4/20(شده محاسبه) t( چون قدر مطلق 5به نتایج جدول توجهبا

p ≤ 0/01,d.f,) تر است، بزرگ01/0 داري امعن  و سطح175 آزادي ۀدرج
175

 س فرض صفر رد، پ(

مدت زمان انجام  که بین میانگین رساند را مین نتیجهیاطمینان ا% 99 فرض صفر با رد. شودمی

داري وجود دارد و این  ا مورد پژوهش تفاوت معن نمونۀ از اِعمال متغیر مستقل درپس و پیش پروژه

  .تغیر مستقل استناشی از اِعمال م) آزمونافزایش متغیر وابسته در پس(ثیر أت

   مدیریت هزینه: دومپرسش

ثیر أهاي انجام پروژه در شـرکت ملـی نفـت ایـران تـ      مدت سازمانی بر میزان هزینه    آیا آموزشهاي کوتاه  

  : به شرح زیر استهاي انجام پروژه متغیر هزینههاي آمار توصیفی  شاخصه. دارند

  

  روژههاي انجام پ هاي آمار توصیفی متغیر هزینه شاخصه: 6جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 خطاي استاندارد میانگین

 42/0 52/5 44/35 176 آزمون پیش

 38/0 99/4 95/41 176 آزمون پس

هاي انجـام     هاي آمار توصیفی متغیر هزینه      کنید در این جدول، شاخصه      همانطور که مالحظه می   

  .بیشتر است آزمون پیش زمون ازآ به طور مثال، میانگین پس. گزارش شده است پروژه
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 پروژه  انجامۀبراي مدیریت هزین مقایسه میانگینها اي میله نمودار: 2نمودار 

  

  پروژه انجام همبسته مدیریت هزینه t آزمون محاسبه براي استفاده مورد آماراستنباط هاي شاخصه: 7جدول 

 t dfآزمون  سطح معنی داري نتیجه

خطاي 

استاندارد 

 تفاوتها

تفاوت 

 هامیانگین
 فرضیه میانگین

فرض  رد آزمون پیش 44/35

 صفر
P≤0/01 9/13- 175 47/0 5/6- 

 آزمون پس 95/41

  

بـا   )32/2(  tاز ارزش بحرانـی ) 13.9-(شـده   محاسـبه )t(چون قدر مطلق  7به نتایج جدول باتوجه

p ≤ 0/01,d.f,) تر است، بزرگ01/0 داري امعن  و سطح175 آزادي ۀدرج
175

-پس فرض صفر رد مـی ، (

 هـاي انجـام پـروژه       هزینه که بین میانگین     رساند را می    نتیجه ایناطمینان  % 99 فرض صفر با     رد. شود

ثیر داري وجـود دارد و ایـن تـأ    ۀ مورد پژوهش تفاوت معنـا    نمون  از اِعمال متغیر مستقل در     پس و   پیش

  . متغیر مستقل استناشی از اِعمال) آزمونافزایش متغیر وابسته در پس(

   مدیریت کیفیت: سومپرسش

ثیر أمدت سازمانی بر میزان کیفیت دستاوردهاي پروژه در شرکت ملی نفت ایران ت            آیا آموزشهاي کوتاه  

  .یفیت دستاوردهاي پروژه به شرح زیر استکمتغیرهاي آمار توصیفی  شاخصه. دارند
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  پروژه ستاوردهايد کیفیت متغیر توصیفی آمار هاي شاخصه: 8جدول 

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر

 23/0 09/3 1/15 176 آزمون پیش

 25/0 31/3 5/15 176 آزمون پس

هـاي آمـار توصـیفی متغیـر کیفیـت           کنیـد در ایـن جـدول، شاخـصه          همانطور که مالحظه می   

 آزمـون تفـاوت چنـدانی بـا         انگین پـس  بـه طـور مثـال، میـ       . گزارش شده است   دستاوردهاي پروژه 

  .ندارد آزمون پیش

  

 

  
  

 کیفیت دستاوردهاي مدیریت پروژه براي میانگینها مقایسه اي میله نمودار: 3نمودار 

  

همبسته کیفیت دستاوردهاي  t آزمون  ۀمحاسب براي مورد استفاده استنباطی آمار هاي شاخصه: 9جدول 

  مدیریت پروژه

 نتیجه
  سطح

 داريامعن
 t dfزمون آ

خطاي 

استاندارد 

 تفاوتها

تفاوت 

 میانگینها
 فرضیه میانگین

 آزمون پیش 1/15

 -P>0/05  14/1- 175 35/0 4/0 یید فرض صفرأت

 آزمون پس 5/15
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 با درجۀ )64/1(  tاز ارزش بحرانی -14/1شده محاسبه) t( چون قدر مطلق 9به نتایج جدول باتوجه

p ≤ 0/05, d.f,) تر است، کوچک05/0 ريدا امعن  و سطح 175آزادي 
175

 ییدأپس فرض صفر ت، (

 از پس و پیش کیفیت دستاوردهاي پروژه که بین میانگین دهدنشان مییید فرض صفر أت. شودمی

  .داري وجود ندارد نمونۀ مورد پژوهش تفاوت معنا اِعمال متغیر مستقل در

   مدیریت منابع انسانی: چهارمپرسش

وري نیروي انسانی مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت  مدت سازمانی بر میزان بهرهوتاهآیا آموزشهاي ک

وري نیروي انسانی مدیریت پروژه به شرح زیر  بهره متغیرهاي آمار توصیفی   شاخصه.ثیر دارندأایران ت

  :است

  پروژه مدیریت انسانی نیروي وري بهره متغیر توصیفی آمار هاي شاخصه: 10جدول 

 خطاي استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین ادتعد متغیر

 28/0 47/3 83/31 176 آزمون پیش

 34/0 46/4 51/32 176 آزمون پس

  

وري نیروي  هاي آمار توصیفی متغیر بهره کنید در این جدول، شاخصه همانطور که مالحظه می

  .بیشتر است آزمون پیش زمون ازآ به طور مثال، میانگین پس. گزارش شده است انسانی مدیریت پروژه

  

 

  
 وري نیروي انسانی مدیریت پروژه بهره براي میانگینهاۀ مقایس اي میله نمودار: 4نمودار 
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وري نیروي انسانی  بهره ۀهمبست t آزمون ۀمحاسب براي مورد استفاده استنباطی آمار هاي  شاخصه: 11جدول 

  مدیریت پروژه

آزمون  دارياسطح معن نتیجه
t 

df 

خطاي 

استاندارد 

 تفاوتها

تفاوت 

 میانگینها
 فرضیه میانگین

 آزمون پیش 83/31

یید فرض أت

 صفر
P >0/05 6/1- 175 43/0 7/0- 

 آزمون پس 51/32

  

با  )64/1(  tاز ارزش بحرانی) -6/1(شده محاسبه) t( چون قدر مطلق 11به نتایج جدول باتوجه

p ≤ 0/05, d.f,) تر است، کوچک05/0 داري امعن  و سطح175 آزادي ۀدرج
175

یید أپس فرض صفر ت، (

 پیش وري نیروي انسانی مدیریت پروژه بهره که بین میانگین دهدنشان مییید فرض صفر أت. شودمی

 . داري وجود ندارد انمونه مورد پژوهش تفاوت معن  از اِعمال متغیر مستقل درپسو 

 متغیرهاي برحسب پروژه مدیریت اجراي هاي مؤلفه بر مانیساز مدتکوتاه آموزشهاي آیا :پنجم پرسش

  دارد؟ ثیرأت ایران نفت ملی شرکت در )سن و تحصیالت میزان خدمت، پیشینۀ( شناختیجمعیت

  میزان تحصیالت: الف

اي متغیر سطح تحصیالت  قهوانی طباتوزیع فراین پژوهش بیشترین همانطور که مالحظه می کنید در 

  .هش مربوط به مقطع کارشناسی ارشد است مورد پژودر نمونۀ

 
  پژوهش مورد ۀنمون در تحصیالت سطح متغیر اي طبقه فروانی توزیع: 12جدول 

 مقطع فراوانی درصد

 کاردانی 2 1%

 کارشناسی 71 40%

 کارشناسی ارشد 103 59%

 سطح تحصیالت
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 سطح کوواریانس براي متغیر تحلیل  ۀمحاسب براي استفاده مورد استنباطی آمار هاي شاخصه :13جدول 

 تحصیالت

 منابع تغییر ها مؤلفه 
مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات

 نآزمو

F  
 نتیجه دارياسطح معن

میزان 

 تحصیالت
3/ 2 1/ 

 زمان

 7/8 172 4/1499 خطا

02/  

 
0/05>P   

یید فرض أت

 صفر

میزان 

 تحصیالت
2/13 2 6/6 

 هزینه

 9/22 172 3936 خطا

29/  

  
0/05>P   

یید فرض أت

 صفر

میزان 

 تحصیالت
2/11 2 6/5 

 کیفیت

 9/5 172 9/1021 خطا

94/  

  
0/05>P   

ید فرض أیت

 صفر

میزان 

 تحصیالت
3/28 2 1/14 

میزان 

 تحصیالت

 وري بهره

 20 172 9/3446 خطا

71/  

  
0/05>P   

یید فرض أت

 صفر

  

، 02/0(وري هاي زمان، هزینه، کیفیت و بهره ه براي مؤلفهشد محاسبهF 13 به نتایج جدولباتوجه

F=3.3 p ≤ 0/01. d.f) تر استکوچک Fاز ارزش بحرانی ) 71/0  و94/0، 29/0
3,171

پس فرض صفر ، (

 که متغیر تحصیالت با رسانداین معنی را مییید فرض صفر أت. شودیید میأها ت این مؤلفهۀ در هم

  .وري اثربخش نیستهاي زمان، هزینه، کیفیت و بهره ؤلفهآزمون براي م کنترل اثر پیش

  سن: ب

 مورد پژوهش ۀاي متغیر سن در نمون وانی طبقهاتوزیع فرکنید بیشترین  همانطور که مالحظه می

  . سال است40- 30مربوط به افراد بین 

  

  اي براي متغیر سن توزیع فروانی طبقه: 14جدول 

 سن فراوانی درصد

  سال30ر از تپایین 23 13%

 31 ـ 40 97 55%

 41 ـ 50 35 20%

  سال50باالتر از  21 12%

 سن

 
 
 



  پور                         اباصلت خراسانی، سعید صفایی موحد و رحمان علی                                   

 

113

  متغیر سن   براي  کوواریانس تحلیل  ۀمحاسب براي استفاده مورد استنباطی آمار هاي شاخصه: 15جدول 

  

 
 

 ها مؤلفه
منابع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

  سطح

 داريامعن
 نتیجه

 1/6 3 3/18 سن
 زمان

 7/8 171 4/1481 خطا

7/0  

 
0/05>P  یید فرض صفرأت 

 2/35 3 7/105 سن
 هزینه

 5/22 171 6/3843 خطا

6/1  

 
0/05>P  یید فرض صفرأت 

 5/11 3 5/34 سن
 کیفیت

 8/5 171 7/998 خطا

0/2  

 
0/05>P  یید فرض صفرأت 

 8/70 3 4/212 سن

 سن

 وري بهره
 1/19 171 7/3262 خطا

7/3  

 
0/05> P فرض صفررد  

  

از ارزش ) 2 و 6/1، 7/0(هاي زمان، هزینه، کیفیت  شده مؤلفه محاسبهF 15 به نتایج جدولباتوجه

F=3.3 p ≤ 0/01. d.f) تر استکوچک Fبحرانی 
3,171

 .شودها تایید می پس فرض صفر در این مؤلفه، (

Fاز ارزش بحرانی ) 3,7(ري و بهرهۀشده براي مؤلف محاسبهF تر بزرگ(F=3.3 p ≤ 0/01. d.f
3,171

) ،

متغیر سن   کهدهدنشان میاطمینان % 99 فرض صفر با رد. شودرد می پس فرض صفر در این مؤلفه

هاي  وري اثربخش بوده است اما این اثربخشی براي مؤلفه بهرهآزمون تنها براي مؤلفۀ رل اثر پیشبا کنت

 .یستدار نا کیفیت معنزمان، هزینه و

   خدمتپیشینۀ: ج

 مورد پژوهش مربوط به ۀ خدمت در نمونپیشینۀاي متغیر  وانی طبقهاتوزیع فرمطابق نتایج بیشترین 

  .است سال 10تا 6بین  پیشینۀافراد با 

  

  خدمت پیشینۀ متغیراي براي  توزیع فروانی طبقه: 16 جدول

 مدت فراوانی درصد

39% 69 5  - 1 

41% 72 10  -6  

18% 32 15  - 11 

  سال به باال16 3 2%

  خدمتپیشینۀ
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  خدمت پیشینۀ متغیر یانس کووار تحلیل محاسبه براي استفاده مورد استنباطی آمار هاي شاخصه: 17 جدول

 ها مؤلفه 
منابع 

 تغییر

مجموع 

 مجذورات
DF 

میانگین 

 مجذورات
 Fآزمون 

سطح 

 داريامعن
 نتیجه

پیشینۀ 

 خدمت
6/27 3 2/9 

 زمان

 6/8 171 1/1472 خطا

1/1 0/05>P  
یید فرض أت

 صفر

پیشینۀ 

 خدمت
4/358 3 5/119 

 هزینه

 21 171 9/3590 خطا

7/5 10/0>P  
فرض رد 

 صفر

پیشینۀ 

 خدمت
34 3 3/11 

 کیفیت

 8/5 171 2/999 خطا

9/1 0/05>P  
یید فرض أت

 صفر

 پیشینۀ

 خدمت
3/207 3 1/69 

پیشینۀ 

 خدمت

 وري  بهره

 1/19 171 8/3267 خطا

6/3 10/0>P  
فرض رد 

 صفر

  

 بحرانی  ارزشاز) 6/3 و 7/5(وري هاي هزینه و بهره شده مؤلفه محاسبهF 17 به نتایج جدولباتوجه

F تر استبزرگ(F=3.3 p ≤ 0/01. d.f
3,171

  . شودها رد می پس فرض صفر در این مؤلفه، (

Fاز ارزش بحرانی ) 9/1و 1/1(هاي زمان و کیفیت  ي مؤلفهشده برامحاسبهF تر استکوچک (F=3.3 

p ≤ 0/01. d.f
3,171

اطمینان % 99 فرض صفر با رد. شودیید میأها ت  فرض صفر در این مؤلفه پس،(

  هاي هزینه  آزمون تنها براي مؤلفه پیش  خدمت با کنترل اثرپیشینۀ که متغیر دهدنشان می

  .دار نشده استاهاي زمان و کیفیت معن ربخش بوده است اما این اثربخشی براي مؤلفهوري اثبهره

  

    گیريبحث و نتیجه .۹

 مدیریت ۀهاي برگزارشده در زمینگونه بیان کرد که دورهتوان این می5هاي جدول به یافتهتوجهبا

 در پروژه کنترل و ریزيبرنامه هايمتعارف گروه وظایف مجموعه به حوزه ترینعنوان نزدیکبه( زمان

براي مدیران ) تکمیل به موقع آن است کند و تضمینایران که عملکرد زمانی پروژه را مدیریت می

ها از سوي مدیران اند یعنی به عبارتی گذراندن این دورهپروژه در شرکت ملی نفت ایران اثربخش بوده

هاي بندي پروژه، برآورد دورهیرات زمانبهتر تغیپروژه باعث افزایش تواناییهایی چون کنترل هرچه

زمانی کاري براي تکمیل هریک از فعالیتهاي موردنیاز، استفاده مناسب از ساختار شکست کار در 
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بندي  زمانۀوتحلیل انحرافات ایجادشده در برنامتجزیهحل و روشی مناسب، ۀ راهبندي پروژه، ارائزمان

از . شده است...  هاي مشابه در برآورد زمان پروژه وستندات پروژهها و م پروژه، استفاده از آموختهۀاولی

خدمت، میزان تحصیالت و پیشینۀ( شناسیهاي جمعیت مؤلفهبررسیطرف دیگر همانطور که نتایج 

 هاي آموزشی در مدیریت زمانها در اثربخشی دورهکدام از این مؤلفهدهد هیچنشان می) سن

ثیرگذار در ألذا در ذکر عوامل ت.  یید شده استأفرض صفر ت سه مؤلفه ر هراند چراکه دثیرگذار نبودهأت

 شرکت ة مدیریت زمان براي مدیران پروژمدت سازمانی بر مؤلفۀهاي آموزشی کوتاهاثربخشی دوره

 مدیریت زمان، انتخاب زمان ة مجرب در حوزانادتتوان به عواملی چون انتخاب اسملی نفت ایران می

این نتیجه با  .اشاره کرد... ها با نیاز فراگیران وها، مرتبط بودن محتواي دورهراي دورهمناسب براي اج

  .همسو بوده است) 2012(کارتی نتایج تحقیق مک

 مدیریت شده در زمینۀهاي برگزار که دورهگفتتوان  می7هاي جدول به یافتههمچنین باتوجه

هاي پروژه سروکار دارد ها و بودجهژه که با هزینههاي مهم مدیریت پروعنوان یکی از حوزههزینه به

  هایعنی به عبارتی گذراندن این دوره. اندبراي مدیران پروژه در شرکت ملی نفت ایران اثربخش بوده

هاي بهتر هزینهریزي هرچهاز سوي مدیران پروژه باعث افزایش تواناییهایی چون تخمین و برنامه

اي در گیري مالی و هزینهتوانایی انتخاب روشی مناسب براي گزارشپروژه، ) غیرمستقیم( باالسري

 پیوسته، مدیریت و پایش صورتِهاي در پروژه، مستندسازي نتایج آنالیز انحرافات هزینه بزمانهاي دوره

 خالصه هزینه توسط یک سیستم یکپارچه، استفاده از ياه گزارش، تولید و ارائۀ پروژهۀتغییرات هزین

  فراینديایجاد ویژه براي عناصر ساختار شکست کار و همچنین توانایی در ۀاي هزیناستاندارده

شده ...  و حین اجراي پروژه وپیشگیري مدیریت منظور استفاده از برآوردهاي هزینه براي تصمیمبه

 پرسش برخالف پرسشدهد در تبیین این هاي نشان میوتحلیل مؤلفههمانطور که نتایج تجزیه. است

هاي آموزشی در مدیریت زمان ها در اثربخشی دورهکدام از این مؤلفه که هیچ،)مدیریت زمان( اول

لذا .  خدمت مدیران پروژه در اثربخشی این مؤلفه دخیل بوده استپیشینۀ میزان اند، نبودهثیرگذارأت

یریت هزینه  مدمدت سازمانی بر مؤلفۀهاي آموزشی کوتاهدوره ثیرگذار در اثربخشیأدر ذکر عوامل ت

هاي براي مدیران پروژه شرکت ملی نفت ایران عالوه بر عوامل ذکر شده در اثربخشی مربوط به مؤلفه

این  .تواند دخیل باشدخدمت مدیران پروژه نیز میپیشینۀ شناختی جمعیت متغیر مدیریت زمان،

  .همسو بوده است) 2012( کارتی نتیجه نیز با نتایج تحقیق مک

شده در هاي برگزارتوان نتیجه گرفت که دوره می11 و 9هاي جدولهاي به یافتههمچنین باتوجه

 کارها مدیریت بر که عالوه مدیریت منابع انسانی( وري نیروي انسانی بهره مدیریت کیفیت و دو حوزة

هاي مدیریت زمان و مدیریت هزینه برخالف دوره) دبرعهده دارنیز را افراد دخیل در پروژه  مدیریت
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همسو بوده ) 1385( و تیموري و طاوسی) 1382( این نتیجه با نتایج پژوهش عارفی. اندثربخش نبودها

  .است

وتحلیل  مدیریت کیفیت همانطور که نتایج تجزیهةهاي برگزارشده در حوزاین بین براي دورهدر 

هاي آموزشی ورهها در عدم اثربخشی دکدام از این مؤلفهدهد هیچنشان می شناسیهاي جمعیتمؤلفه

لذا در ذکر . یید شده استأفرض صفر ته سه مؤلف که در هراند چراثیرگذار نبودهأدر مدیریت کیفیت ت

میزان کیفیت  مدت سازمانی بر مؤلفۀموزشی کوتاههاي آگذار در غیر اثربخش بودن دورهثیرأت عوامل

توان به عواملی  نفت ایران می شرکت ملیةبراي مدیران پروژ) مدیریت کیفیت( دستاوردهاي پروژه

هاي آموزشی با نیازهاي  مجرب، عدم تناسب اهداف و محتواي دورهانادتچون عدم استفاده از اس

وتحلیل اما نتایج تجزیه .مناسب بودن روشهاي آموزشی اشاره کردناکاري مدیران پروژه و همچنین 

دهد که برخالف نیروي انسانی نشان میوري هاي مدیریت بهرهبراي مؤلفه شناسیهاي جمعیتمؤلفه

یا  ها در اثربخشی وکدام از این مؤلفهکه هیچ) مدیریت کیفیت( و سوم) مدیریت زمان(  اولپرسش

 خدمت و سن پیشینۀکنیم که میزان اند مشاهده میثیرگذار نبودهأهاي آموزشی تاثربخشی دوره عدم

ثیرگذار در عدم ألذا در ذکر عوامل ت.  بوده استاثربخشی این مؤلفه دخیل مدیران پروژه در عدم

 منابع مدیریت( وري نیروي انسانی بهره مدت سازمانی بر مؤلفۀهاي آموزشی کوتاهاثربخشی دوره

  مدیریت کیفیت،شده در زمینۀ شرکت ملی نفت ایران، عالوه بر عوامل ذکربراي مدیران پروژة) انسانی

  .تواند دخیل باشد و سن مدیران پروژه نیز می مدیریتیپیشینۀشناختی متغیر جمعیت

  

   کاربردي تحقیق ياهپیشنهاد .۱۰

 هاي جدید در راستاي هاي آموزشی از الزامات یادگیري آموختهه از برگزاري دورکارکنان را پیش

 ؛گاه سازندآشان اايهاي حرفهزاهداف شغلی و نیا

 و مدیریت هزینه، الگوبرداري صحیح هاي برگزارشده براي مدیریت زمان به اثربخشی دورهباتوجه 

هاي مدیریت کیفیت  براي دوره... و  نیازسنجیة انتخاب مدرس، شیوة نحوةاز روشهاي اجراي دور

 ، انجام گیرد؛اند بودهنو مدیریت منابع انسانی که اثربخش 

 از دوره ازطریق پیششود که  هاي مدیریت کیفیت پیشنهاد می  دوره نبودنبه اثربخشباتوجه 

 همچنین با ،ارزیابی از اساتید دوره از میزان مهارت و تسلط مدرس دوره اطمینان حاصل شود

 مدیریت کیفیت و هاي آموزشیدوره بر اثربخشی دورهگذراندن  از پسگیران انظرخواهی از فر

 ؛افزوده شود احتمالی کاریهايدوباره ۀهزین و کیفیت ۀهزین به ترکیبتوجهمدیریت هزینه با

  صرف از روشهاي جاي استفادةشود که بهدر بحث روشهاي آموزشی پیشنهاد میهمچنین 

گري، از روشهاي آموزشی حین خدمت مانند مربی.. .و سنتی مانند سخنرانی، کارگاهی
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منتورینگ و دیگر روشهایی که آموزشها را در حین اجراي کار و در محیط کار به افراد انتقال 

ما در صورت استفاده از این روشهاي آموزشی حین کار، دیگر دهند استفاده کنیم چرا که می

عنوان جایی که این یادگیریها در آن به به( مجبور به جدا کردن محیط یادگیري و محیط کار

 ؛1نیستیم) آیداجرا درمی

 سنجی بر شود در بحث نیازسنجی آموزشی براي مدیریت پروژه روشها و فنون نیازپیشنهاد می

 صرف از فنون و روشهاي رایج جاي استفادةبه این معنا که به.  انتخاب شودبوطهمراساس منابع 

متناسب با منبع نیازها از روشهاي مناسب با آن ... در سازمانهاي داخلی، مانند دیکوم، دلفی و

د از ی بااست اگر منبع نیازهاي ما شناسایی خطاهاي مدیریت پروژه  مثالً.منبع نیاز استفاده کنیم

المللی داردهاي بینهاي ما استانسنجی استفاده کنیم یا اگر منبع نیازت خطا براي نیازدرخفن 

حیت کاوي براي نیازسنجی بر دیگر مدلها ارج مدیریت پروژه است مدل بهینهمطرح در زمینۀ

 یابد؛می

 د تاکی. 1هاي مدیریت منابع انسانی توجه به مواردي چون  بر عدم اثربخشی دورهتوجههمچنین با

فراهم کردن شرایط، . 3 ؛ پیوند عملکرد به مشوقها.2 ؛بر حمایت مدیریت از روند آموزش

 بازخوردهاي به موقع به کارکنان در  ارائۀ.4 ؛سیستمها و منابع مناسب اعطاي پاداشهاي شایسته

  منظور حمایتی مناسب در سازمان بهفراهم کردن جو. 5 ؛ از آنپسطی فرایند آموزش و 

 .  شود هاي حاصل از آموزش به محیط کار پیشنهاد می آموختهکارگیريبه
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