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Due to the importance role of the behavioural characteristics of the project 

manager in construction projects and the need for effective and useful 

communication with other stakeholders of the project, studies have not 

comprehensively examined the behavioural competencies of the project 

manager and the lack of a practical model in the Iranian construction 

industry to select a capable project manager feels tangible. This research 

is on a more systematic approach to address the behavioural capabilities 

of the project manager by considering the factors related to his behavioural 

variables to evaluate the behavioural capabilities of the project manager. 

Using a multi-stage research process, including extensive literature review, 

analysis and a combination of important factors in the behavioural 

competencies of project managers, the development of an analytical 

network model (AHP, TOPSIS) was considered. This model would be a 

decision support tool for the employer organization to compare project 

managers according to their behavioural competencies by creating a 

database. This protects construction companies from the effective 

challenges posed by the performance of project managers and helps them 

to evaluate the performance of their project managers. It also enables 

project managers to focus on their efforts to address behavioural practices 

to improve their project performance.  
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 سازی های ساختمانهای رفتاری مدیر پروژه در پروژهارزیابی شایستگی کاربردیمدل 
 پوریا رشوند1*، مهدی شکیبایی 2

 ایران ،قزوین ،اسالمی آزاد دانشگاه ،قزوین واحد ،عمران مهندسیگروه  -1
  ایران ،قزوین ،اسالمی آزاد دانشگاه ،قزوین واحد ،عمران گروه مهندسی -2

 

 چکیده
با سایر ارکان پروژه،  وی به سبب لزوم ارتباط مؤثرسازی و های ساختماندر پروژهبه اهمیت نقش خصوصیات رفتاری مدیر پروژه  باتوجه

و خأل وجود مدلی کاربردی در  ندادهصورت جامع مورد بررسی قرار های رفتاری مدیر پروژه را بهتاکنون شایستگی گرفتهمطالعات صورت
این تحقیق بر یک رویکرد  شود.صورت ملموسی احساس میجهت انتخاب مدیر پروژه واجد صالحیت بهایران سازی صنعت ساختمان

 یابیارزجهت رفتاری او با در نظر گرفتن فاکتورهای مرتبط با متغیرهای  رفتاری مدیر پروژههای تر برای رسیدگی به قابلیتسیستماتیک
 تحلیل و تجزیه ادبیات، گسترده بررسی جمله از ای،مرحله چند تحقیق فرآیند یک از استفاده د. باباشمی قابلیت رفتاری مدیر پروژهعملکرد 

قرار گرفت که  یبررسمورد  (AHP, Topsis) تحلیلی شبکه مدل یک توسعه های رفتاری مدیران پروژه،شایستگی مهم عوامل ترکیب و
شایستگی رفتاری با توجه به  مدیران پروژه یسهمقا یداده برا یگاهپا یجادبا ا کارفرما سازمان یبرا یمتصم یبانیابزار پشت به عنواناین مدل 

دارد و به گذار ناشی از عملکرد مدیران پروژه مصون میهای تأثیرهای ساختمانی را از مواجهه شدن با چالشاین مهم شرکتباشد. یم آنها
 برای خود هایتالش بر تا سازد می قادر را مدیران پروژهکند تا نسبت به ارزیابی عملکرد مدیران خود اقدام نمایند همچنین ک میآنها کم

 کنند.  تمرکز خود پروژه عملکرد بهبود برای رفتاری هایشیوه به رسیدگی

 .یمراتبسلسلهروش تحلیل ، سازی های ساختمانپروژه ،مدل ارزیابی ،شایستگی رفتاری ،مدیر پروژه :کلمات کلیدی
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  قدمهم -1

ها بر های زیادی روبرو هستند که این تعامالت و چالشچالش با رویدادها، تعامالت و ها( در حالت کلیسازی )پروژههای ساختمانپروژه

اشاره  های تمام شده و عدم کیفیت پروژهتوان به طوالنی شدن مدت اجرا، افزایش هزینهها میاز جمله این چالش عملکرد پروژه تأثیر گذارند.

، یزیرخصوص مدیران پروژه، در برنامههایی عدم مهارت و تسلط عوامل اجرایی بهوجودآمدن چنین چالشیکی از عوامل مؤثر در به. [1,2] نمود

ن پروژه و دستیابی به عملکرد بهتر پروژه انتخاب مدیرا حل کلیدی مشکالت اشاره شدهراه گریدعبارتها است. بهکنترل و هدایت اصولی پروژه

هایی و مدیران پروژه باید دارای چه شایستگی ؟اصوالً شایستگی چیست آید کهحال این سؤال پیش می باشد.توانمند و دارای صالحیت می

ها عنوان شایستگیگیری را توصیف کردند که سطوح مختلف عملکرد پروژه را بهاندازهرویدادها و تعامالت قابل 1اسپنسر و اسپنسرباشند؟ 

دانند که ارتباط عّلی با معیار اصلی عملکرد مؤثر و یا برتر در یک شغل یا یک ویژگی اساسی از یک فرد می . آنها شایستگی رادادیتشخیص م

 .[3] موقعیت دارد

از سازمان  لکردی کهعمفنی و های نمود، شایستگی یبندمیعملکردی و رفتاری تقس ،فنیهای بخش شایستگی سهتوان به ها را میشایستگی

های رفتاری که ناشی از باشد و شایستگیمی شامل مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت نوآوری و... رندیگینشئت م

های به اینکه شایستگی توجه باشد، باها می، سازگاری، کار تیمی و بسیاری دیگر از ویژگیارتباطاتخصوصیات رفتاری افراد است شامل 

ک انتخاب مدیر پروژه های رفتاری مالشود و معیار مناسبی برای انتخاب مدیران پروژه نیست، شایستگیکردی به سازمان پروژه مربوط میعمل

بایست منظور انتخاب مدیران پروژه توانمند، میکند؟ بههای رفتاری چگونه در انتخاب مدیران پروژه نقش ایفا میگیرد، اما شایستگیقرار می

های گرفته تاکنون شناسایی نمود، شایستگیها( را بر اساس استاندارها و تحقیقات صورتها )شایستگیهای رفتاری مدیران پروژهتگیشایس

. اگرچه این مساله یکی است که به اندازه کافی در میان عوامل احراز صالحیت مورد توجه قرار نگرفته است ارزیابیرفتاری یکی از معیارهای 

ارزیابی های موجود . تاسمدیران پروژه ی غیر قابل انکار در طول فرآیند احراز صالحیت برای ارزیابی توانایی ها و شایستگی های از نیازها

 بسیار سلیقه ای و متنوع بوده و دارای یک مدل ارزیابی مشخص نمی باشد.معیار رفتاری برای این 

ها ها ارزیابی شایستگی مدیران پروژهدر بیشتر پروژه چندبعدی و ذهنی آنها دشوار است،ها به دلیل ماهیت ارزیابی شایستگی کهییازآنجا

که اثرات این  شوندیم یریکارگو صرفاً بر اساس روابط کاری گزینش و به کیستماتیرسیصورت غها اغلب بهو مدیران پروژه ردیپذیصورت نم

ها خواهد شد که در بیشتر موارد سبب طوالنی شدن زمان و در نتیجه یی در پروژههاها همان گونه که اشاره شد موجب بروز چالشانتخاب

توانمندی سازی های ساختمانپروژهوسیله آن بتوان مدیران اتمام پروژه خواهد شد؛ لذا اهمیت وجود مدلی که به یهانهیهز چندبرابر شدن

های رفتاری مدیران ین تحقیق ایجاد یک مدل جهت ارزیابی شایستگیهدف کلی ا .شوداحساس می شیازپشینمود بو ارزیابی را انتخاب 

آن ها در  های رفتاریبندی شایستگیاولویتو  های رفتاری مدیران پروژهشناسایی شایستگی برای دستیابی به این مهممی باشد که  پروژه

 این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. 

رح داده در این تحقیق پس از بخش مقدمه در بخش دوم پیشینه تحقیق مورد بررسی خواهد گرفت و در بخش سوم روش انجام تحقیق ش

رتبط با معیارهای اصلی و زیر مجموعه معیارهای مبندی اولویت AHPخواهد شد که در این بخش براساس روش تحلیل سلسه مراتبی 

نتایج آن در بخش  وه انجام شده و در نهایت مدلی کاربردی با استفاده از روش تاپسیس طراحی می گردد شایستگی های رفتاری مدیران پروژ

ده از مدل طراحی چهارم ارائه می شود و در نهایت در بخش پنجم نتایج حاصل شده از تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. با استفا

های ر اساس معیاربهای رفتاری مدیران پروژه خود را پیمانکاری قادر خواهند بود ویژگیهای خصوصی ، دولتی و شده در این تحقیق شرکت

بت به های مشخص شده در مدل طراحی شده ، نسمشخص شده ارزیابی نمایند و پس از مشخص شدن امتیاز هر شایستگی بر اساس گام

 بندی و انتخاب مدیر پروژه برتر اقدام نمایند.رتبه

 

 

 

                                                           
1Spencer, L. M., Spencer, S.M. (1993).  
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 پیشینه تحقیق:بررسی  -2

عنوان مفهومی برای انگیزش به 19۵9ظاهر شد. در سال  (شناس)روان 2وایتروبرت ای نوشته شده توسط ابتدا در مقاله "شایستگی"اصطالح 

 را تعریف کرد. این اصطالح "ریزی برای برنامه توسعه اجراییبرنامه"مفهوم  3، کری کریگ سی الندبرگ1970عملکرد مطرح شد. در سال 

تر شد. از آن زمان را نوشت، جذاب "تست شایستگی بیشتر برای هوش"یک مقاله مهم با عنوان  4، دیوید مک کلالند1973زمانی که در سال 

با بهبود عملکرد استفاده کرد، که از این مفهوم دررابطه( 197۸) 6و بسیاری دیگر، مانند تی. اف. گیلبرت ۵به بعد توسط ریچارد بویاتزئیس

 شده است. محبوب

های رفتاری را یک ویژگی مهم از یک فرد تعریف کردند که به طور عِلّی با مالک مرجع مؤثر و یا عملکرد برتر در اسپنسر و اسپنسر شایستگی

ها، ، نگرشها )تصویر شخص از خود( ها، خودانگارهها، ویژگیعنوان ترکیبی از انگیزهها را بهیک شغل یا موقعیت مرتبط است. آنها شایستگی

منظور کند. آنها نتیجه گرفتند که بهاند که عملکرد برتر را از متوسط متمایز میهای رفتاری شناختی تعریف کردهدانش محتوا و یا مهارت

با در تحقیقی  7ژائو و همکاران ]3 [ای افراد در نظر گرفته شود.های شخصی و حرفهسنجش میزان عملکرد در یک سازمان، باید شایستگی

ترین گیری انتخاب مناسبعنوان ابزاری برای فرایند تصمیم( بهIPMAپایه ترکیبی ) ICBو  یلیمراتبی تحلسلسله ندیفرا استفاده مشترک از

مراتبی، متشکل از عناصر شایستگی متنی، رفتاری و فنی، برای در این تحقیق یک ساختار سلسله ها را پیشنهاد نمودند.مدیران برای پروژه

عناصر  46کند و کل فرایند را با یک مثال با استفاده از تمام را توصیف می AHPتخاب مدیران پروژه ساخته شده است و همچنین اجرای ان

تواند موردتوجه تصمیم گیرندگان باشد زیرا امکان مقایسه داوطلبان برای دهد. این ابزار میعنوان معیار مدل نشان میبه ICBشایستگی 

عمر و  [4]دهد.نشان میای غنی از معیارهای اثبات شده را روژه را با استفاده از یک فرایند منظم و دقیق با مجموعهمدیریت یک پ

های مختلف را به دو سازی پیشنهاد کردند. این چارچوب شایستگیهای پروژه ساختمانگیری شایستگیچارچوب و روشی برای اندازه۸فایک

معیار برای ارزیابی  24۸شایستگی پروژه را با مجموع  41کند. عمر و فایک در این تحقیق بندی میهای فنی و رفتاری طبقهبخش شایستگی

همچنین آنها  های کارکنان پروژه پرداختند( ،های رفتاری به شایستگیهای مختلف پروژه شناسایی کردند )که در بخش شایستگیقابلیت

یک چارچوب و روش سیستماتیک ارائه نمودند تا رابطه بین  شاخص عملکرد کلیدی پروژه شناسایی نمودند و 46هفت مقوله عملکرد را با 

یک مدل ریاضی عمومی برای ارزیابی  9عواد هانا و همکاران ]5[های عملکرد کلیدی پروژه را مشخص کنند.های پروژه و شاخصشایستگی

مدیر پروژه ارزیابی شده که  124های یافته برای مجموعه دادهکند این مدل توسعهمی سازی ارائهشایستگی مدیران پروژه صنعت ساختمان

بندی هر ناظر یک مدیر پروژه استثنایی و یک مدیر پروژه میانگین را رتبه کهیطورمدیر پروژه به کار گرفته شده است. به 62توسط ناظران 

عمل  های مختلف مدیریت پروژهت که متخصصان صنعت بر اساس شایستگیدهنده اهمیت نسبی این امر اسکرده است. این مدل نشان

ها باید دهد که مدیران پروژهشده در این مقاله نشان می. نتایج ارائهدهندیتمایز استثنایی از افراد متوسط را تشخیص م کهیدرحال کنندیم

های رهبری های مدیریتی و قابلیتاینکه تنها متکی به داشتن دانش و تجربه کافی، مهارت یجابر توسعه سمت ادراکی خود تمرکز کنند، به

سازی های ساختمانای از تمام مراحل پروژهدهند که داشتن سازگاری تجاری و مالی، درک رشتهباشند. همچنین، این نتایج کمی نشان می

ها اطالعات موجود، از متمایزترین شایستگی یهایسازی مشابه و آگاهی مداوم از فناورهای ساختمانها، نظارت مستمر بر پروژهو روابط بین آن

در حالت کلی، تعریف و رویکردهای ارزیابی ارائه نمودند تا  10و همکاران ژیان های منگ ]6[های استثنایی و متوسط هستند.بین مدیر پروژه

گیری برای انتخاب مدیر سازی، تصمیمهای ساختماندر پروژهاز سوی دیگر،   به این پرسش پاسخ داده شود که مدیر پروژه شایسته چیست؟

پروژه همواره مستلزم پیچیدگی و عدم قطعیت است. به همین دلیل، ایجاد معیارهای مناسب و سیستماتیک برای انتخاب موفق مدیر پروژه 

به کمبود تمرکز بر مدیر پروژه باتوجه  11سارا رزک و همکاران ]7[د.حیاتی است که باید نیازها و انتظارات مشتریان پروژه را نیز منعکس کن

کنند تحقیقی با توسعه یک مدل ارزیابی شایستگی جامع متناسب با دولتی آمریکا کار می یهاونقل که در سازمان بزرگراههای حملپروژه

                                                           
2 Robert W. White 
3 Craig C. Lundberg 
4 David Clarence McClelland 
5 Richard Boyatzis 
6 T.F. Gilbert 
7 Varajao, J et al. 
8 Moataz Nabil Omar et al. 
9 Awad S. Hanna et al. 
1 0 Xianhai Meng et al. 
1 1 Sarah Rezk et al. 
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شایستگی اساسی مدیریت پروژه  ۵۵رسی قرار دادند. این تحقیق دولتی آمریکا انجام و این شکاف را مورد بر یهامدیر پروژه سازمان بزرگراه

ها، دانش و تجربه صنعتی و را در پنج گروه شناسایی کرد: دانش و تجربه مدیریت پروژه؛ رهبری؛ دانش و تجربه عملی در زمینه بزرگراه

ین تحقیق یک مدل ریاضی برای محاسبه اوزان مدیر پروژه، ا 90های گسترده از آوری دادهاثربخشی شناختی / شخصی. همچنین، با جمع

های مدیر تواند شایستگیها برای ایجاد یک امتیاز جامع استفاده شد که میشایستگی برای تفکیک استثنایی و متوسط ارائه کرد سپس از وزن

ی تشخیص بین مدیر پروژه استثنایی و متوسط، شده براآوریهای جمععنوان درصد کلی ارزیابی کند. این امتیاز با استفاده از دادهپروژه را به

کند و نیازهای آموزشی ها کمک میدولتی امریکا و مدیر پروژه در ارزیابی شایستگی یهامورد ارزیابی قرار گرفت. این مدل به سازمان بزرگراه

های یک بررسی تجربی از قابلیت12کارانتائو چن و هم ]8[کند.ها را شناسایی میبرای بهبود عملکرد کلی مدیر پروژه و مجموعه مهارت

های مدیریت پروژه کلیدی را از طریق سازی انجام داند. آنها ابتدا، قابلیتمدیریت پروژه یکپارچه با یک مدل شغلی برای صنعت ساختمان

اساس یک بررسی سازی چینی بزرگ بر های ساختمانبررسی متون شناسایی نمودند، سپس، یک مدل شغلی مدیریت پروژه برای شرکت

ها با افزایش سطوح موقعیت چگونه این شایستگی کهنیهای مختلف توسعه دادند. عالوه بر این، یک تحلیل کمی برای بررسی اتجربی از بخش

یریت پروژه های مدتوجهی در قابلیتهای قابلهای تحقیق نشان داد که تفاوتکنند، انجام دادند. یافتهصورت پویا تغییر میدر مدل شغلی به

های مفهومی و ، این توزیع در سطوح مختلف موقعیت مدیریت پروژه برای شایستگیحالنیدر سطوح مختلف مدل شغلی وجود دارد. باا

 هایدر تحقیقات خود شایستگی و همکاران 13لوئیس سانچز ]9[ماند.های فنی ثابت باقی میهای رفتاری و شایستگیسازمانی، شایستگی

ها در درجه این مهارت و کندیمتشبیه به توانایی یک مدیر پروژه برای کار مؤثر در یک تیم و ایجاد یک تالش مشارکتی درون آن را  رفتاری

وی همچنین در مقاله خود بیان  .های دیگران در تیم و توانایی برقراری ارتباط استاول مربوط به کار با افراد، حساس ماندن به نیازها و انگیزه

های یک فرد که منجر به عملکرد های اجتماعی و عاطفی هستند که بر ویژگیای از شایستگیهای شخصی شامل مجموعهشایستگیکه میکند 

شوند که مردم در تالش برای دستیابی به های شخصی در رفتارهای رودررو آشکار میعالوه بر این، توانایی .دارند دیشود، تأکمؤثر یا برتر می

آزاده عسکری و همکاران مدل شایستگی ساده و کاربردی برای مدیران عمومی طراحی کردند که   [10].دهندز خود نشان میی مفید اهاچیز

نفر از مدیران سازمان توسط مدل  ۵31کانون ارزیابی در یک سازمان ایرانی انجام پذیرفت و از  ۵0از نتایج  یریگبه روش مقطعی و با بهره

گیرد مستقل انجام می ریمتغ ۵بر اساس  یسازعد بود مورد ارزیابی قرار گرفتند نتایج نشان داد که زمانی که مدلب 24طراحی شده که دارای 

 یترتوان مدل سادهشایستگی که بر اساس نتایج می ۵به مقادیر واقعی نزدیک بودند.  شدهینیبشیقبول بوده و مقادیر پقابل ینتایج اعتبارسنج

 [11].، برقراری ارتباط مؤثر، کالن نگری، مذاکره، اقناع، کارآمدی و رهبرییریپذتیبر اساس آنها تشکیل داد شامل مسئول

 

 معرفی استانداردهای شایستگی -2-1
های های اخیر منجر به رشد چارچوبشود، در دههها نسبت داده میاهمیتی که به نقش استراتژیک مدیر پروژه در سازمان

 [10]  .ای برای مدیریت پروژه شده استالمللی و استانداردهای حرفههای بینستگیشای

،  (1۵PMIاز مؤسسه مدیریت پروژه )( 14PMPای مدیریت پروژه )گواهی حرفه های شایستگی اصلی عبارتند از:برخی از چارچوب 

ای و استانداردهای حرفه (17APM، چارچوب شایستگی انجمن مدیریت پروژه ) (16IPMAالمللی مدیریت پروژه )گواهی انجمن بین

ها این استانداردهای شایستگی راهنمایی برای افراد و سازمان .(1۸AIPMاند )که توسط مؤسسه استرالیایی مدیریت پروژه تعریف شده

 .یافته استالمللی گسترشها در سطح بیناده از آناستف .کنندهای مدیر پروژه فراهم میبرای تعریف، ارزیابی، و توسعه شایستگی

 و تحقیقات پیشین معرفی گردیده قابل مشاهده می باشد. استانداردهاهای رفتاری مدیران پروژه که توسط در جدول یک شایستگی

ی هامدلاکثر تحقیقات و  توان دریافت درگرفته مطابق جدول یک میهای صورتهای رفتاری مدیر پروژه و پژوهشبا مقایسه شایستگی

 باشد.دارد که نتایج آن به شرح ذیل می وجودها ی بسیاری در لیست شایستگیپوشانهمی مدیر پروژه سنجتیصالح

                                                           
1 2 Tao Chen et al. 
1 3 Luis Ballesteros-Sa´nchez et al. 
1 4 Project Management Professional  
1 5 Project Management Institute 
1 6 International ProjectManagement Association 
1 7 Association for Project Management 
1 8 Australian Institute of Project Management 
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 انعطاف پذیری  –اخالق  -های مدیریتیمهارت  –اعتمادسازی  –مذاکره   –اثربخشی   –مدیریت تعارض    –کار تیمی  - هبریر -ت ارتباطا

 
 گرفتههای صورتو پژوهش استانداردهاهای رفتاری مدیر پروژه در مقایسه شایستگی -1جدول 

 معیار عملکرد زمینه تحقیق های رفتاریشایستگی گذشتههای استانداردها/پژوهش ردیف

1 
 PMBOK  راهنمای

(PMI 2017) [12] 

 آگاهی، یریگمیتصم ،تأثیرگذاری ،ی، انگیزه، ارتباطاتسازمیترهبری، 

 مربیگری و تعارض مدیریت، ی، اعتمادسازمذاکره، فرهنگی و سیاسی
 تعریف نشده عمومی

 PMCDF   چارچوب 2

(PMI 2017) [13] 

 ارتباط، رهبری، مدیریت، توانایی شناختی، اثربخشی و 

 یگریاحرفه
 آیتم 90 عمومی

 ICB4 استاندارد 3

(IPMA , 2015) [14] 

ت ارتباطا، اعتماد و صداقت شخصیقابلیت ی، درون اندیشی و خود مدیریت

 ،یمیتکار  ،، رهبری روابط و تعامل )درک دیگران(، شخصی )مکالمه رودررو(

 نتیجه محوری ،مذاکره ،نظام تدبیر و کاردانی ،تعارض و بحران

 آیتم 49 عمومی

4 
های انجمن چارچوب شایستگی

 مدیریت پروژه
 (APM, 2008) [15] 

 منابع مدیریت، مذاکره ،تعارض مدیریت، رهبری، گروهی کار، ارتباطات

 اخالق و بودن ایحرفه، توسعه و یادگیری، رفتاری یهایژگی، وانسانی
 آیتم 60 عمومی

 [5]  (2016عمر و فایک ) ۵

 حل، ابیارزی توانایی ،اطمینان قابلیت، آموزش خودکنترلی، ،تحلیلی توانایی

، ازیاعتمادس، تیمی کار، سازگاری، رهبری، تعهد، گیریتصمیم، مسئله

 و مذاکره ،( قاطعیت) تأثیرگذاری، انگیزه، رفتاری بین هایمهارت، مشاوره

 عمل ابتکار، اخالق، فرهنگی صالحیت، بحران حل

 ۸6 سازیساختمان

 ]16[ (2013) 19ژانگ و همکاران 6
 گروهی کار ،بخشالهامرهبری ، سازمانی آگاهی، همدلی، خدماتی یریگجهت

 تغییر کاتالیزور و یرگذاری، تأثتعارض مدیریت، همکاری و
 آیتم ۵9 سازیساختمان

 [17] (200۵داینتی و همکاران ) 7
، تمامیت و صداقت، بودن کیو نزد متقابل، گیریتصمیم، رهبری، یسازمیت

 بیرونی روابط و خودکارآمدیو درک،  یادگیری، ارتباطات
 آیتم 43 سازیساختمان

 ]10[ (2019) 20سانچز و همکاران  ۸
، سیاسی اسیتحس، اقتدار تفویض، هاتیموقع با مقابله، ارتباط برقراری تجهیز،

 اشتیاق و باالنفس عزت
 آیتم 7 عمومی

 

ی شرویپهای رفتن چالشسازی و درنظرگهای ساختمانپروژه ،شرایط بومی ایران های انتخاب شده جهت این تحقیق با توجهشایستگی

 عبارتند از: شناسایی شده شایستگیشش واحد گردد که این شرح ذیل انتخاب می بهسازی در کشور ساختمان

 .های مناسب تمرکز داردبا استفاده از روش ذینفعاندقیق، مناسب و مرتبط با  صورتارتباطی که بر تبادل اطالعات به: ارتباطات -

[10][12][13][14][15][16] 

به اهداف پروژه دست ی خوبوژه بهپر ذینفعان دهد تاو انگیزه می بخشدیمالهام کند، هدایت میرا که اعضای تیم  یایرهبر :رهبری -

 [17][16][15][14][13][12][5]  .یابند

                                                           
1 9 Zhang et al. 
2 0 El Saba 
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مدیریت بخشی از شایستگی رفتاری را شکل  ، فکری و نامشهود،مادیگسترش و استفاده مؤثر از منابع انسانی، مالی،  مدیریت: -

 [15][14][13] .دهدمی

 روتحولییاستفاده از عمق مناسب ادراک، تشخیص و قضاوت برای هدایت مؤثر یک پروژه در یک محیط در حال تغ :توانایی شناختی -

 [16][15][14][13][12][5] .واحد شایستگی توانایی شناختی است محور

های مدیریت ها، دانش و ابزارها در تمام فعالیتشایستگی پنجم است و بر تولید نتایج مطلوب از طریق کاربرد مهارت ییکارا :کارایی -

 [16][14][13][12][5]  .کاربر داردپروژه 

 ]5] [13][14[  .سطح انطباق با مسئولیت، احترام، انصاف و صداقت تمرکز دارد روی بودن:ای حرفه -

زیر  2جدول مثال عنوانبهدهد. را پوشش می درگذشتهزیر معیار تشکیل شده که تمامی معیارهای انتخاب شده  2۵ها از این شایستگی

 دهد.معیارهای شایستگی ارتباطات را نمایش می
 معیارهای اصلی و زیر معیارهای شناسایی شده -2جدول 

 اریمع ریز معیار

 ارتباطات

 ذینفعان بهدادن پاسخ و کردن درککردن، گوش خوب

 ارتباطات حفظ

 اطالعات تیفیاز ک اطمینان

 مخاطب با ارتباط نوع یسازمتناسب

 

 روش انجام تحقیق -3
یابی برای حل یک مسئله در دنیای واقعی گیرد. بدین دلیل که به زمینههای کاربردی جای میپژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش

دهی و با استفاده را وزنسازی های ساختمانپروژههای رفتاری مدیران و شایستگی هایژگیو AHPبا استفاده از روش  تحقیقدر این پردازد می

 م.کنیبندی میها را ارزیابی و اولویتاز یک مدل کاربردی به روش تاپسیس مدیران پروژه

 جامعه آماری  -3-1
 که است صفتی مشترک باشند. صفت مشترک صفت یک حداقل دارای که واحدها یا افراد از یامجموعه از عبارت است یآمار جامعه یک

 همه از عبارت است آماری جامعه گریدعبارتبه باشد. یا جوامع سایر از آماری جامعه زکنندهیمتما و مشترک، آماری جامعه عناصر همه بین

آوری اطالعات برای کل جامعه آماری مستلزم دهیم. جمع تعمیم هاآن به را پژوهش هایهستیم یافته مندعالقه که فرضی یا واقعی اعضای

رسد، و ناچار باید به به نظر می یرمنطقیآوری اطالعات از کل جامعه غباشد، بعالوه در بعضی موارد نیز جمعصرف هزینه و زمان زیادی می

مدیران پروژه و مهندسین با سابقه شاغل در صنعت  باال،ردهن حاضر مدیرا پژوهش آماری جامعه اساسبراین [18]استخراج نمونه پرداخت.

 .باشندیمسازی های ساختمانپروژه

 یریگروش نمونه -3-2
تکیه بر عامل شانس، نمونه به مدد قضاوت انسانی  یجاگیری غیر احتمالی بهاست نمونه یاحتمال ریگیری این پژوهش از نوع غروش نمونه

گیری تحقیق روش نمونه نیشانس وارد شدن هر یک از واحدهای جمعیت در نمونه، نامعین و نامعلوم است؛ بنابرا نیشود؛ بنابراانتخاب می

آوردن اطالعات از دستبه یجاگیری هدفمند بهباشد. در روش نمونههدفمند قضاوتی )تعمدی( می یاحتمال ریگیری غحاضر روش نمونه

های خاصی به دست آوریم، رند، گاهی اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطالعاتی از افراد یا گروهگیدر دسترس قرار می یراحتکسانی که به

توانند چنین اطالعاتی ارائه دهند یا با اند که میها تنها افرادییعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطالعات موردنظر ما هستند، زیرا آن

گیری غیرتصادفی چون افراد بر اساس خواسته محقق و شرایط های نمونهین کرده مطابقت دارند. در روشبرخی از معیارهایی که محقق تدو
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نفر  30کند. در این پژوهش بر اساس هدف مسئله شوند درنتیجه روشی برای تعیین حجم نمونه معنا پیدا نمیخاص هر تحقیق انتخاب می

 عنوان نمونه انتخاب شدند.به از خبرگان

 های پژوهشآوری دادهزارهای جمعاب -3-3
اضر حدر پژوهش  [19] .دهندنامه تشکیل میاحبه و پرسشمشاهدات، مص ها را اسناد و مدارک،آوری دادهها و ابزارهای جمعترین روشاصلی

ها را پیمایشی است که دادههای عات در پژوهشنامه یکی از ابزار کسب اطالنامه استفاده شده است. پرسشها از پرسشآوری دادهجهت جمع

 شود:نامه به شرح زیر استفاده میمدل پرسشسه نماید. در این پژوهش از به طور مستقیم گردآوری می

شود. روایی و تهیه و در اختیار خبرگان پژوهش قرار داده می های ناب چابکینامه اول که جهت تأیید و غربالگری شاخصپرسش -1

 ررسی خواهد شد.نامه بپایایی این پرسش

 گیرد. مورداستفاده قرار می AHPشود که برای روش ها است تهیه میکه مقایسه زوجی شاخصدوم نامه پرسش -2

 گیرد.می ده قرارباشد که برای روش تاپسیس مورداستفابندی مدیران بر اساس معیارهای شناسایی شده مینامه سوم که رتبهپرسش -3

 گیریفنی ابزار اندازه یهایژگیو -3-4
های متناسب با تحقق را گردآوری نماید و از طریق این الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده 22و پایایی 21ابزار سنجش باید از روایی

 های موردنظر را بیازماید و به سؤال تحقیق پاسخ دهد. آنها، فرضیه لیوتحلهیها و تجزداده

 

 روایی )اعتبار( -3-4-1
وضوع موردمطالعه را ممنظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤاالت مندرج در ابزار گردآوری اطالعات دقیقاً متغیرها و 

با دررابطه ازیهای موردنهای گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از دادهبسنجد؛ یعنی اینکه هم داده

قصود از روایی آن است که آیا ابزار نشان دهد؛ م یخوب، عین واقعیت را بهگریدعبارتسنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به

ارزیابی روایی برای  قالهمدر این  [18]گیری کند یا خیر؟ تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری میاندازه

 د دانشگاه، متخصصان و خبرگان امر قرار گرفت و پس از تأیید آنان روایی محتوا به دست آمد.ها در اختیار اساتینامهنامه، پرسشپرسش

 (یریپایایی )قابلیت اعتماد یا اعتمادپذ -3-4-2
گیری که برای سنجش متغیر اندازه عبارت است از اینکه اگر یک وسیلهشود، پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می

، ابزار پایا گریدعبارتهبو صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورداستفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود؛ 

 [20]برخوردار باشد. یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان 

قبول قابل 7/0ست که معموالً مقدار باالی نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ارسشآوردن پایایی پدستدر این پژوهش برای به

 باشد.می

 برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده شده است:

  α =
𝑘

𝑘−1
(1 −

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎2 )                                                                                                                     ( 1 ) 

 

𝑆𝑖، = تعداد سؤاالت kکه در آن: 
 واریانس مجموع کلی سؤاالت = 𝜎2        ام، i= واریانس سؤال  2

                                                           
2 1 Validity  
2 2 reliability 
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آلفای کرونباخ  میزان ضریب پایایی با روش SPSSافزار آماری ها و به کمک نرمنامهآمده از پرسشدستهای بهبرای این کار، با استفاده از داده

  به دست آمد. ۸/0د و پایایی آن محاسبه ش

 (AHP)مراتبی فرایند تحلیل سلسله -3-5

بندی راهکارها مطرح است، چند سالی است که ولویتابین راهکارهای موجود و یا  گیری که در آن انتخاب یک راهکار ازدر علم تصمیم

بیش از  (AHP)مراتبی اند. از این میان روش تحلیل سلسلهجای خود را بازکرده« MADM»های چندگانه با شاخص یریگمیهای تصمروش

 ها در علم مدیریت مورداستفاده قرار گرفته است.سایر روش

عراقی در دهه  23توسط توماس ال. ساعتی بارنیگیری چندمنظوره است که اولفنون تصمیم نیترمراتبی یکی از معروفیل سلسلهفرایند تحل 

کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار مراتبی منعکسابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله 1970

 پردازد.دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده به حل آن میبررسی قرار میمتقابل آنها مورد 

تواند استفاده گردد. گیری روبروست میگیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیمعمل تصمیم کهیمراتبی در هنگامفرایند تحلیل سلسله

آوردن با فراهم رندهیگمیگیری بر مقایسات زوجی نهفته است. تصممتواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیمعیارهای مطرح شده می

های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینهکند. درخت سلسلهمراتبی تصمیم آغاز میدرخت سلسله

های رقیب مورد از فاکتورها را در راستای گزینه گیرد. این مقایسات وزن هر یکدهد. سپس یک سری مقایسات زوجی انجام مینشان می

حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر  یهاسیماتر یاگونهمراتبی بهدهد. در نهایت منطق فرایند تحلیل سلسلهارزیابی در تصمیم را نشان می

 [21]سازد که تصمیم بهینه حاصل آید.تلفیق می

یاضیات و تکنیک ساختارمند برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل تصمیمات پیچیده بر اساس ریک   AHPفرآیند سلسله مراتبی تحلیلی 

ید. معیارها و زیرمعیارها روانشناسی است و به دلیل نیاز به پاسخگویی از طرف افراد خبره و نیاز به جوابگویی مشخص از این روش استفاده گرد

 . دارای روابط یک طرفه می باشند

 
 

 مراتبیفرایند تحلیل سلسلهمدل  -3-5-2
 باشد: این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می یریکارگبه

 یسازالف( مدل

شود. عناصر باشند، درآورده میمراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط میصورت سلسلهگیری بهدر این قدم، مسئله و هدف تصمیم

مراتبی نیازمند شکستن یک مسئله با چندین باشد. فرایند تحلیل سلسلهمی« های تصمیمگزینه»و « گیریتصمیم یهاشاخص»تصمیم شامل 

های عمده و دهنده شاخصگیری است. سطح دوم، نشانمراتبی از سطوح است. سطح باال بیانگر هدف اصلی فرایند تصمیمشاخص به سلسله

کند. ائه میهای تصمیم را ارباشد. سطح آخر گزینهمی "در سطح بعدی شکسته شود تریجزئهای فرعی و که ممکن است به شاخص"اساسی 
[21] 

 ب( قضاوت ترجیحی )مقایسات زوجی( 

های مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بین گزینه ییهاسهیانجام مقا

که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی  ییهاسیبایست مجموعه ماترگیرنده میمراتب مسئله تصمیم، تصمیمبعد از طراحی سلسله

نماید، ایجاد کند. برای انجام گیری میها اندازهها نسبت به سایر گزینهبه شاخصم را باتوجهها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیشاخص

 یگذارنحوه ارزش ،3شود که در جدول ام استفاده می jهای ها یا شاخصام نسبت به گزینه iهایها با شاخصاین کار معموالً از مقایسه گزینه

 نشان داده شده است.ها نسبت به همشاخص

                                                           
2 3 Tomas el sa’ati 
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 AHPتایی عبارات کالمی روش  9طیف  -3جدول 

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 هم ندارند. اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به jنسبت به  iگزینه یا شاخص  اهمیت برابر 1

 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترنسبتاً مهم 3

 تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا شاخص  ترمهم ۵

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  ترخیلی مهم 7

 نیست. jبا  سهیمقاتر و قابلمهم jاز  iگزینه یا شاخص مطلقًا  کاماًل مهم 9

 دهدترجیحی را نشان می یهامیانی بین ارزش یهاارزش  ۸و  6و  4و  2

 

 

 های نسبیمحاسبات وزنج( 

مراتبی انجام محاسبات د تحلیل سلسلهقدم بعدی در فراین. ای از محاسبات عددینسبت به هم از طریق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

در این  های مقایسات زوجی است. خالصه عملیات ریاضیالزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتریس

 صورت زیر است.مرحله به

کنیم. یم میمجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقس

 شود.نامیده می« مال شدهماتریس مقایسات نر»آید، ماتریس جدیدی که بدین صورت به دست می

کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را اتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه میمیانگین اعداد هر سطر از م

 کند.ارائه می

 نسبی یهاد( ادغام وزن

ست رحله بایستی وزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر باالتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن به دمهای تصمیم، در این بندی گزینهمنظور رتبهبه

 آید.آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی به دست می

 هاسازگاری در قضاوت -3-5-3

گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیمتقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله

آمده از دستها نتیجه نهایی بهها و شاخصخطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه پذیرد و هرگونهشود، صورت میمی

ای است که سازگاری را مشخص که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد، وسیله 24سازد. نرخ ناسازگاریمحاسبات را مخدوش می

تر )ارزش مهم Bنسبت به  Aحاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه  یهاتیوتوان به اولدهد که تا چه حد میساخته و نشان می

یا بیشتر(  7تر )ارزش ترجیحی خیلی مهم Cنسبت به  A( باشد، آنگاه باید انتظار داشت 3تر )ارزش ترجیحی نسبتاً مهم B( و ۵ترجیحی 

میسر  یراحت تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به کهیا وقتشاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، ام. ارزیابی گردد

باشد سازگاری  10/0. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از افتینرخ سازگاری به این اعتماد دست یریکارگنبوده و باید با به

 شود:های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته میشود. قدم دنظریها باید تجدصورت مقایسه نیقبول بوده و در غیر امقایسات قابل

ضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق به « وزن نسبی»محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی  .1گام 

 بنامید. 2۵آورید، بردار مجموع وزنیدست می

 شود.نامیده می 26محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری. 2گام 

 دهد. را به دست می max، میانگین عناصر برداری سازگاری maxآوردن دستبه .3گام 

                                                           
2 4Inconsistency Ratio (I.R) 
2 5Weighted Sum Vector=WSV 
2 6Consistency Index = CI 
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 شود: ت زیر تعریف میصورمحاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری به .4گام 

(2) 
 

n و های موجود در مسئله عبارت است از تعداد گزینهmax شد.بامی میانگین عناصر برداری سازگاری 

 آید. به دست می 27بر شاخص تصادفی  CIمحاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری. 5گام 

(3) 
 

 [22] .کندیا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می 1/0نسبت سازگاری 

 شود.استخراج می 4از جدول  RI شاخص تصادفی

 (RIشاخص سازگاری تصادفی ) -4جدول 

1۵ 14 13 12 11 10 9 ۸ 7 6 ۵ 4 3 2 n 

1.۵9 1.۵7 1.۵6 1.4۸ 1.۵1 1.49 1.4۵ 1.41 1.32 1.24 1.12 0.9 0.۵۸ 0 RI 

 

 روش تاپسیس:-3-6

 تشکیل ماتریس تصمیم -1گام 

شود. ر اساس هر معیار امتیازی داده میببه هر گزینه  نیشود؛ بنابراگزینه پرداخته می mمعیار به ارزیابی  nدر تکنیک تاپسیس با استفاده از 

تشکیل  m*nتواند بر اساس مقادیر کمی و واقعی باشد یا اینکه کیفی و نظری باشد. درهرصورت باید یک ماتریس تصمیم این امتیازات می

 [22] شود.

 نرمال کردن ماتریس تصمیم -2گام 

شود. از روش برداری استفاده می (ijx)مقادیر یسازتریس تصمیم باید نرمال شود. برای نرمالگیری چندمعیاره ماتصمیم یهامانند سایر روش 

 شود:صورت زیر انجام میخطی به یسازروش برداری برخالف روش ساده نرمال

 

 تشکیل ماتریس تصمیم نرمال موزون -3گام 

یا  AHPباید از پیش اوزان معیارها با استفاده از تکنیکی مانند  نیگام بعدی تشکیل ماتریس نرمال موزون بر اساس وزن معیارها است؛ بنابرا

 [22] شود.های مربوط به آن معیار ضرب میشانون محاسبه شده باشد. موزون کردن بسیار ساده است و وزن هر معیار در درایه یآنتروپ

 مثبت و منفی یهاآلدهیمحاسبه ا -4گام 

 شود.محاسبه می (A)آل منفی و یک ایده( A+)آل مثبت گام بعدی است. در این گام برای هر شاخص یک ایده 29NISو  2۸PISمحاسبه 

 مقدار آن معیار است. نیترآل مثبت بزرگبرای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده 

                                                           
2 7Random Index = RI 
2 8 Positive ideal point 
2 9 Negative ideal point 

(4)                                                                               𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1

 

1

max






n

n
CI



RI

CI
CR 
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 مقدار آن معیار است. نیترآل منفی کوچکبرای معیارهایی که بار مثبت دارند ایده 

 مقدار آن معیار است. نیترآل مثبت کوچکبرای معیارهایی که بار منفی دارند ایده 

  [22] مقدار آن معیار است. نیترآل منفی بزرگمعیارهایی که بار منفی دارند ایدهبرای 

 آلحل ایدهسبه راههای مثبت و منفی و محاآلاصله از ایدهف -5گام 

+j,v-)آل حل ایدهدر این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه
jv)شود. فاصله اقلیدسی هر گزینهحساب می(ijv) آل مثبت و منفی از ایده

 [22] با فرمول زیر محاسبه خواهد شد.

(۵ ) 𝑑𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

 

(6 ) 

𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

 

 آلحل ایدهمحاسبه راه -6گام 

 [22] کنیم.کار از فرمول زیر استفاده می نیشود. برای اآل حساب میحل ایدهدر این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه 

 باشد.است و راهکار بهتری می ترکیآل نزدباشد راهکار به جواب ایده ترکیبین صفر و یک است. هرچه این مقدار به یک نزد  CLمقدار 

 هاداده لیوتحلهیتجز -4

 پژوهش معیارهایمعرفی  -4-1

استخراج شدند   سازیساختمان هایپروژه در پروژه ریمد یهای رفتارشایستگیمرور ادبیات و پیشینه پژوهش در این بخش ابتدا بر اساس 

نفر از خبرگان خواسته شد که بر اساس طیف  30از  یانامهسازی این عوامل طی پرسشکه جهت بومی استبعد  6شاخص در  2۵ که شامل

= اهمیت خیلی زیاد( به هر شاخص امتیاز دهند. ۵= اهمیت زیاد، 4= اهمیت متوسط، 3= اهمیت کم، 2=اهمیت خیلی کم، 1) لیکرت ۵تا  1

شاخصی از عدد  شد چنانچه میانگین امتیاز  سبه  شاخص محا شد حذف می 3سپس میانگین امتیازات هر  شان داد که کمتر با گردد. نتایج ن

صااورت های تأیید شااده بهباشااد. شاااخصمی 3ها باالتر از عدد ساات یعنی میانگین تمامی شاااخصها مورد تأیید خبرگان اتمامی شاااخص

  آورده شده است. ۵در جدول  یکدبند

 

 پژوهش یارهایمع ریمعیارها و ز -5جدول 

 کد زیر معیار زیر معیار کد معیار معیار

 A ارتباطات

 A1 ذینفعان بهدادن پاسخ و کردن درککردن، گوش خوب

 A2 ارتباطات حفظ

 A3 اطالعات تیفیاز ک اطمینان

 A4 مخاطب با ارتباط نوع یسازمتناسب

 B رهبری
 B1 باال عملکرد با تیمی محیط یک ایجاد

 B2 مؤثر روابط حفظ و ایجاد

(7 ) 
𝑐𝑙𝑖

∗ =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
− + 𝑑𝑖

+ 
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 کد زیر معیار زیر معیار کد معیار معیار

 B3 پروژه تیم اعضای هدایت و تشویق

 B4 پروژه تحویل جهت یریپذتیمسئول

 B5 نیاز هنگام مؤثر هایمهارت از استفاده

 C مدیریت

 C1 پروژه تیم حفظ و ایجاد

 ایشیوه به پروژه موفقیت جهت مدیریت و ریزیبرنامه

 C2 یافتهسازمان

 C3 ذینفعان یا پروژه درتیم اختالف حل

توانایی 

 شناختی
D 

 D1 پروژه بهنگر کل دیدگاه داشتن

 D2 مشکالت و مسائل مؤثر حل

 D3 پروژه مدیریت مناسب هایتکنیک و ابزارها از استفاده

 D4 پروژه نتیجه بهبود جهت هافرصت یافتن

 E کارایی

 E1 پروژه مشکالت حل

 E2 پروژه ذینفعان پشتیبانی و انگیزه مشارکت، حفظ

 E3 پروژه نیازهای رفع جهت مناسب سرعت با تغییرات ایجاد

 E4 لزوم صورت در قاطعیت از استفاده

ای حرفه

 بودن
F 

 F1 پروژه به تعهددادن نشان

 F2 درستی و صداقت با اقدام

 F3 مناسب ایشیوه به تیمی و رفتاری مشکالت به رسیدگی

 F4 متنوع کار نیروی یک مدیریت

 F5 واقعیت با سازمانی و رفتاری مسائل حل

 

 (هاشاخصی دهوزنبندی و )اولویتAHPنتایج روش  -4-2

شدند در این گام نیز  سله از روش هاآنجهت تعیین اهمیت و وزن در مراحل قبل عوامل پژوهش معرفی  سل ستفاده  AHPمراتبی تحلیل  ا

ایجاد شااد و در اختیار خبرگان قرار گرفت تعداد خبرگان در این  ارهایمع ریو ز معیارهامقایسااات زوجی  ۵بر اساااس جدول  ابتداشااود. می

سمت  شد. بعد از تکمیل ماتریسنفر می 30ق شد که همگی کمتر از با سبه  سازگاری هرکدام محا سات زوجی، نرخ نا بود که  1/0های مقای

سازگار بودن ماتریس شان از ثبات و  سپس جهت ن شدند و  سی ادغام  سط روش میانگین هند سات زوجی خبرگان، تو سپس مقای ست.  ها ه

  در ادامه نتایج مقایسات زوجی و اوزان آورده شده است.شد.  ExpertChoiceافزار تعیین وزن، وارد نرم

 معیارهای اصلی مقایسه زوجی -4-2-1

باشد و چون می 0004/0آورده شده است نرخ ناسازگاری این مقایسه زوجی برابر با  6معیار اصلی در جدول  6در این بخش مقایسات زوجی 

 است. قبولقابلباشد نشان از سازگاری می 1/0کمتر از 

 مقایسات زوجی معیارهای اصلی -6جدول 

 A B C D E F 

A  0.90۸ 0.942 1.3۸7 1.241 1.233 

B   0.9۵۸ 1.3۵9 1.317 1.176 

C    1.۵0۵ 1.3۵6 1.20۸ 

D     0.9۵0 0.926 

E      0.۸96 
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F       

 آورده شده است. 1شود و در شکل معیارها محاسبه میکنیم که اوزان وارد می Expert choice افزارنرمدر  را 6مقایسات زوجی جدول 

 
 اوزان معیارهای اصلی -1شکل 

 وزن و رتبه معیارهای اصلی -7جدول 

 رتبه وزن کد نام معیار

 C 0.19۵ 1 مدیریت

 B 0.1۸9 2 رهبری

 A 0.1۸2 3 ارتباطات

 F 0.1۵۵ 4 ای بودنحرفه

 E 0.143 ۵ کارایی

 D 0.136 6 توانایی شناختی
 

رتبه دوم، معیار ارتباطات با وزن  1۸9/0رتبه اول را کسب کرده است. معیار رهبری با وزن  19۵/0، معیار مدیریت با وزن 7به جدول باتوجه 

رتبه پنجم و معیار توانایی شااناختی با وزن  0.143رتبه چهارم، معیار کارایی با وزن  0.1۵۵ای بودن با وزن رتبه سااوم، معیار حرفه 0.1۸2

 رتبه ششم را کسب کرده است. 0.136

  ارهایمع ریزمقایسه زوجی  -4-2-2

ست این زیر معیار دارای وزن معیار ارتباطات به شده ا سبه  سه زوجی آنزیر معیار می 4عنوان نمونه محا شد که مقای آورده  ۸ها در جدول با

 باشد. می 01/0شده است. نرخ ناسازگاری این مقایسه زوجی برابر با 

 
 ارتباطاتی ارهایمع ریزمقایسات زوجی  -8جدول 

 A1 A2 A3 A4 

A1  1.687 1.287 1.53 

A2   0.560538 1.076 

A3    1.245 

A4     

 آورده شده است. 2شود و در شکل کنیم که اوزان معیارها محاسبه میوارد می Expert choice افزارنرمرا در  ۸مقایسات زوجی جدول 
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 ارتباطاتی ارهایمع ریزاوزان  -2شکل 
 

 ارتباطاتی ارهایمع ریزوزن و رتبه  -9جدول 

 رتبه وزن کد نام معیار

 A1 0.32۸ 1 ذینفعان بهدادن پاسخ و کردن درککردن، گوش خوب

 A3 0.2۸0 2 اطالعات تیفیاز ک اطمینان

 A4 0.204 3 مخاطب با ارتباط نوع یسازمتناسب

 A2 0.1۸9 4 ارتباطات حفظ

شکل باتوجه  سخخوب گوشی ارتباطات، ارهایمع ریزدر بین  2به  سب  32۸/0با وزن  دادن به ذینفعانکردن، درک کردن و پا رتبه اول را ک

ست.  سبرتبه دوم و  2۸0/0با وزن  اطالعات تیفیاز ک نانیاطمکرده ا سب  204/0با وزن  نوع ارتباط با مخاطب یسازمتنا سوم را ک رتبه 

 اند.کرده

محاسبه گردید. وزن نهایی زیر معیارها از ضرب وزن هر بعد  ExpertChoiceافزار به همین ترتیب وزن سایر زیر معیارها نیز با استفاده از نرم

سبی زیر معیارها حاصل می درضربدر وزن معیار و سپس  آورده  3شود و در شکل انجام می ExpertChoiceافزار شود که توسط نرموزن ن

ست. براین ساس در بین شده ا ست. بعد از آن، C2) پروژه میو حفظ ت جادیازیر معیار،  2۵ا سب کرده ا  تیریو مد یزیربرنامه( رتبه اول را ک

رتبه ساوم را ( A1) دادن به ذینفعانکردن، درک کردن و پاساخخوب گوش( رتبه دوم و C1) افتهیساازمان یاوهیپروژه به شا تیجهت موفق

 اند.کسب کرده
 وزن و رتبه نهایی زیر معیارها -3شکل 

 بندی مدیر پروژه(مدل رتبهنتایج روش تاپسیس ) -4-3

گردد مدیران مورد ساانجش می باشااد اسااتفادهمدیر می ۵های پژوهش که در اینجا بندی گزینهدر این بخش از روش تاپساایس برای رتبه

ستفاده در پروژه بهترچهفرضی بوده و این بخش مثالی جهت تبیین هر  صورتبه ساختمانمدل کاربردی مورد ا شد که در سازی  میهای  با

 اند:زیر معرفی شده
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. تشکیل 1گام 

 ماتریس تصمیم 

 . نرمال سازی ماتریس تصمیم2گام 
 . وزن دار کردن ماتریس نرمال3گام 

)ضرب وزن هر یک از زیر معیار ها در امتیاز داده شده 

) 

 . تعیین ایده آل های4گام 

 مثبت و منفی

 فاصله گزینه های از. تعیین ۵گام 

 ایده آل های مثبت و منفی
 . محاسبه شاخص شباهت 6گام 

 و رتبه بندی گزینه ها

 (5M) ۵. مدیر ۵(   4M) 4. مدیر 4(   3M) 3. مدیر 3(  2M) 2. مدیر 2(  1M) 1مدیر .1

 

 باشد:پروژه به شرح ذیل میهای رفتاری مدیر ی شایستگیسازمدلی هاگام

   

 

 

 

 

 
 الگوریتم رتبه بندی مدیران پروژه -4شکل 

 تشکیل ماتریس تصمیم 4-3-1

ها شاخصباشد که باشد ماتریس تصمیم این روش یک ماتریس سطری ستونی میاولین گام در روش تاپسیس تشکیل ماتریس تصمیم می

گیرند و هر ساالول نیز ارزیابی هر گزینه بر اساااس هر نفر مدیر( در سااطر قرار می ۵گزینه پژوهش ) ۵پژوهش( در سااتون و  زیر معیار 2۵)

شود که تکمیل شده سپس با روش میانگین حسابی ادغام می ۵تا  1نفر با استفاده از طیف  30باشد. این ماتریس تصمیم توسط شاخص می

 باشد.صورت زیر می( محاسبات بهM1و گزینه  A1)تقاطع معیار  a11درایه  مثالعنوانبهآورده شده است.  10جدول در 

𝑎11 =
2 + 4 + 5 + 5 + 4 + 4 + ⋯ + 5 + 5

30
= 3.033 

 ماتریس تصمیم تاپسیس -10جدول 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 D1 

M1 3.033 3.100 2.933 2.933 3.000 2.933 3.033 3.100 3.233 2.767 3.133 2.967 3.233 

M2 3.233 3.467 4.000 3.967 3.900 4.200 4.033 3.833 3.800 4.133 4.133 3.900 4.100 

M3 3.000 2.767 3.300 2.200 2.800 3.267 2.933 3.167 3.000 3.500 3.033 3.333 3.267 

M4 2.800 3.300 2.867 3.067 2.867 3.500 3.100 3.467 2.700 3.267 2.633 2.633 3.167 

M5 3.567 3.033 3.267 3.033 3.300 3.033 3.000 2.767 2.700 1.900 1.733 2.200 2.067 

 D2 D3 D4 E1 E2 E3 E4 F1 F2 F3 F4 F5  

M1 2.967 2.933 2.867 3.200 2.733 3.133 2.933 2.967 3.033 3.000 3.400 2.633  

M2 4.000 3.667 2.967 3.000 3.500 2.767 2.867 2.933 2.900 3.333 2.900 2.867  

M3 3.367 3.100 2.933 3.000 2.967 3.100 3.300 2.700 3.300 2.833 3.333 2.900  

M4 3.233 3.200 3.200 2.667 3.233 3.000 2.933 2.933 2.800 2.967 3.400 2.733  

M5 2.000 2.100 2.067 1.767 2.800 3.233 2.833 3.167 2.967 2.767 3.067 3.067  

 

 
 

 سازی ماتریس تصمیمنرمال -4-3-2

هر درایه ماتریس تصمیم اولیه  است یکافسازی به بیان دیگر برای نرمال کنیم.ماتریس تصمیم را نرمال می 3در این گام با استفاده از رابطه 

صورت زیر سازی به( محاسبات نرمالM1و گزینه  A1)تقاطع معیار  a11درایه  مثالعنوانبههای ستونش تقسیم کرد. را بر جذر مربعات درایه

 باشد.می
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𝑎11 =
3.033

√3.0332 + 3.2332 + 32 + 2.82 + 3.5672
= 0.432 

 دار کردن ماتریس نرمالوزن -4-3-3

به دست دار ماتریس نرمال ضرب کنیم. ماتریس نرمال وزن آورده شده است را در 3زیر معیار پژوهش که در شکل  2۵در این گام باید وزن 

 .دیآیم

 های مثبت و منفیآلتعیین ایده -4-3-4
درایه ساااتون معیار و  نیترآل مثبت برابر با بزرگایده. ( را تعیین نمود-A( و منفی )+Aهای مثبت )آلدر این گام باید برای هر معیار ایده

 . درایه ستون معیار است نیترآل منفی برابر با کوچکایده

 هاآلها از ایدهفاصله گزینهتعیین  -4-3-5
 مثالعنوانبهمحاسبه کرد.  6و  ۵  ( را با استفاده از رابطه-Dمنفی ) آلدهی( و ا+Dمثبت ) آلدهیر( از امدیدر این گام باید فاصله هر گزینه )

 باشد:صورت زیر میبه -Dو  +Dمحاسبات  M1برای گزینه 

𝐷𝑀1
+ = √(0.026 − 0.031)2 + (0.015 − 0.017)2 + (0.020 − 0.028)2 … + (0.012 − 0.014)2 = 0.025 

 

𝐷𝑀1
− = √(0.026 − 0.024)2 + (0.015 − 0.013)2 + (0.020 − 0.02)2 … + (0.012 − 0.012)2 = 0.023 

 هانهیبندی گزمحاسبه شاخص شباهت و رتبه -4-3-6

ستفاده از رابطه  کنیم. هرچقدر شاخص می بندیها را رتبهنماییم و بر اساس آن گزینه( را محاسبه میClشاخص شباهت ) 7در این گام با ا

ستون سوم آورده شده است. همچنین  11دهنده رتبه بهتر آن گزینه است. شاخص شباهت در جدول تر باشد نشانشباهت یک گزینه بزرگ

 باشد:صورت زیر میبه CLمحاسبات  M1برای گزینه  مثالعنوانبه ها آورده شده است.رتبه گزینه 11 در جدول

𝐶𝐿𝑀1 =
𝐷𝑀1

−

𝐷𝑀1
+ + 𝐷𝑀1

− =
0.023

0.025 + 0.023
= 0.478 

 هابندی نهایی گزینهرتبه -11جدول 

 رتبه (CLامتیاز نهایی ) (-Dمنفی ) آلدهیافاصله تا  +(Dمثبت ) آلدهیافاصله تا  مدیر

M1 0.02۵ 0.023 0.47۸ 3 

M2 0.006 0.044 0.۸7۸ 1 

M3 0.023 0.027 0.۵42 2 

M4 0.027 0.022 0.449 4 

M5 0.043 0.010 0.1۸۸ ۵ 

( رتبه سوم را M1) 1( رتبه دوم و مدیر شماره M3) 3( رتبه اول را کسب کرده است. مدیر شماره M2) 2، مدیر شماره  11جدول به باتوجه

 کسب کرده است.

 

 نتایج تحقیق -5

  هاداده لیوتحلهیتجزبررسی نتایج حاصل از  -5-1
های یکی از شاخصه رفتاری مدیر پروژههایی برای تحقیق های آینده می پردازد. قابلیت توصیهاین بخش در مورد نتایج حاصل از تحقیق و 

باشد. با در نظر گرفتن این مهم ارزیابی صورت گرفته برای این فاکتور کلیدی کافی مهم در مرحله احراز صالحیتی او جهت انتخاب می

های صورت گرفته گیرد. بر اساس تحقیقوده و عملکرد رفتاری مدیران پروژه را در بر نمیباشد به دلیل اینکه این ارزیابی بسیار سلیقه ای بنمی
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باشد. بنابراین این تحقیق صورت گرفت تا یک های این تحقیق ارزیابی قابلیت رفتاری مدیر پروژه نیازمند پیشرفت و بازنگری میو مصاحبه

-ایجاد نماید. مدلی که با در هم آمیختن فاکتورهای رفتاری و فاکتورهای زیرمجموعه مدلی بر اساس ارزیابی توسط فاکتورهای رفتاری مدیریتی

بایست ای آنها ایجاد شود. این تحقیق فقط بر روی انتخاب مدیر پروژه از طریق ارزیابی عملکرد رفتاری او ساخته شده است . تحقیق دیگری می

رفتاری( در مرحله احراز صالحیت ایجاد شود تا با در نظر گرفتن تمام معیارها  –عملکردی  -جهت بکارگیری از تمام متغیرهای موجود ) فنی

 گردد.مدل قابلیت انتخاب مدیر پروژه شایسته را داشته باشد. در ذیل مختصری از نتایج تحقیق ارایه می

 ،شایستگی مدیریت ،بندی معیارهای اصلیدر رتبه ،های اصلی و زیر معیارهای آنها مشاهده گردیدبندی شایستگیگونه که از اولویتهمان

 تیریو مد یزیربرنامه، پروژه میو حفظ ت جادیای اول تا سوم را کسب نمودند و در بخش زیر معیارها نیز هارتبهرهبری و ارتباطات به ترتیب 

 ی اول تا سوم را کسب نمودند.هارتبه ذینفعاندادن به کردن، درک کردن و پاسخخوب گوشو  افتهیسازمان یاوهیپروژه به ش تیجهت موفق

های یکتا بودن موضوع تحقیق با پژوهش لیبه دلباشد نتایج حاصل از این تحقیق به اینکه مدل طراحی شده یک مدل کاربردی میباتوجه

گرفته و راهکارهایی جهت بهبود این  ، لیکن معیارهای با اولویت برتر به شرح ذیل مورد بررسی قرارباشدینمگرفته تاکنون قابل قیاس صورت

 گردد. ها ارائه میشایستگی

ی متنوعی که در آن وجود هاتیفعالو  شماریبی کاری هاجبههوجود  لیبه دلسازی  های ساختماندر پروژه :پروژه میو حفظ ت جادیا -1

 به کار، جبهه از هر در تیمی همکاری حفظ یا و افزایش، سازیهای ساختمانپروژه باشد. دری میضروری هاشاخصکار تیمی یکی از  ،دارد

  .است شده تبدیل روزافزون چالشی

د. خود دارای چنین خصوصیت رفتاری مهمی باشد و به کار تیمی عالقه و اعتقاد داشته باش در مرحله اول مدیر پروژه بدین منظور الزم است

مالی و کارگران متخصص و ساده  ،تدارکات ،کارشناسان کنترل پروژه ،دفتر فنی ،اجراییبایست تیمی متشکل از مهندسین در مرحله دوم می

ی مناسب کاری بین اعضاء تیم با مدیریت پروژه به سمت اهداف پروژه قدم هارابطهجهت اجرای پروژه ایجاد نماید و در مرحله سوم با تعریف 

 بردارد.

ی کاری متفاوت هاجبههوجود  لیبه دلسازی  های ساختماندر پروژه :افتهیسازمانی اوهیشی و مدیریت جهت موفقیت پروژه به زیربرنامه -2

ی مناسب جهت تهیه مصالح و تأمین نیروی انسانی زیربرنامهی متفاوت نیاز به هابخشی تکراری در هاتیفعالی زمانهم همچنینو متنوع و 

پژوهش حاضر اولویت برتر را کسب نموده  جیدر نتای خوببهباشد. این زیر معیار بسیار مهم از شایستگی مدیریت می هاتیفعالمنظور اجرای به

قرار گرفته  موردتوجهدر ایران  ریاخسازی های ساختمانپروژهی و مدیریت مناسب زیربرنامهو در عمل نیز تشکیل تیم کنترل پروژه جهت 

سازی های ساختمانپروژههای ارزیابی و انتخاب کارفرمایان پروژه در صورت قرارگرفتن در لیست شایستگیاین ویژگی رفتاری مدیر  است.

 کمک شایانی در خصوص رسیدن به اهداف پروژه به آنان خواهد نمود. 

مقایسه با  دری که از نتایج تحقیق حاضر انکته نیترمهم دادن به ذینفعان:درک کردن و پاسخ ،کردنارتباطات و زیر معیار خوب گوش -3

%  90پروژه حدود  رانیمد بر اساس تعامل با افراد است. یاحرفه پروژه تیریکه مد گذشته مشخص گردید قاتیتحقآمده از دستنتایج به

در مورد  شتری، بلکه بستین هرپروژیمد یپروژه فقط مربوط به دانش فن موفقیت .کنندیپروژه صرف در برقراری ارتباط م کیرا در  وقت خود

مهم  اریرا داشته باشد بس گرانیتعامل با د یهاو مهارت ییپروژه توانا ریمد نکهیا لذا هدف است، کیو  ندهایفرا نیتعادل مناسب ب افتنی

 نیترمهماین زیر معیار  دینمایمدر ایران استنباط  سازیهای ساختمانهای کنونی پروژه. نگارنده بر اساس تحقیقات انجام شده و چالشاست

 باشد.سازی میهای ساختمانشاخص جهت ارزیابی و انتخاب مدیران پروژه
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