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تعیین ارتباط معیارهای شایستگی مدیران زیرساختهای حمل و نقل فرودگاهی بر عوامل موفقیت 
در پروژه
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خالصه: این مقاله پژوهشی با هدف شناسایی رابطه معیارهای شایستگی مدیران صنعت ساخت فرودگاهی با معیارهای موفقیت پروژه 
به اجرا درآمده است. روش تحقیقی اکتشافی بوده و در این راستا از روش توصیفی همبستگی نیز پیروی شده است. جامعه آماری را 
مدیران دارای تجربه در پروژه های بزرگ عمرانی ایران در صنعت ساخت فرودگاهی تشکیل داده است. حجم نمونه به  موجب جدول 
نمونه گیری مورگان 230 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته مدیران و پرسشنامه موفقیت پروژه 
بوده است. روش تجزیه  و تحلیل داده ها بهره برداری از شاخص های آزمون های کایزر مایر، اولکین و نیز آزمون تحلیل عاملی و آزمون 
همبستگی بوده است. تجزیه  و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که معیارهای شایستگی مدیران از تعداد 30 مورد پیشنهادی اولیه، پس 
از اعتباریابی از گروه نمونه به 36 مورد افزایش یافت. معیارهای موفقیت پروژه نیز از تعداد 52 مورد اولیه پیشنهادی پس از اعتباریابی 
از گروه نمونه به 38 مورد کاهش یافت. معیارهای موفقیت پروژه تطبیق یافته با شرایط بومی پس از تحلیل عاملی شناسایی و فهرست 
آن ها در نتایج مقاله انعکاس داده شد. بدین ترتیب دو نوع ابزار بومی  شده به تفکیک برای سنجش شایستگی مدیریت و موفقیت 
پروژه به  دست  آمد. آزمون همبستگی اجرا شده نشان داد که بین هر یک از عوامل شایستگی مدیران و عوامل موفقیت پروژه رابطه 

وجود داشته است.
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مقدمه- 1
یکی از مسائل مهم در دستیابی به توسعه پایدار توجه به زیرساخت های 
یک کشور می باشد. در این  ارتباط صنعت ساخت فرودگاهی از موارد بسیار 
مؤثر و حیاتی در این زمینه به شمار می رود. به همین دلیل اجرای موفقیت آمیز 
پروژه های فرودگاهی سرنوشت ساز می باشد. پروژه های فرودگاهی از این نظر 
که دارای پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی می باشند و برای 
نظارت  اجرا،  از  قبل  تمهیدات  نیازمند  دارند،  وسیعی  کارکرد  طوالنی مدت 
حین اجرا و مراقبت های پس از اجرا خواهند بود. آنچه به  عنوان شایستگی 
مدیران از آن یاد می شود تمهیدی برای مرحله قبل از اجرا بوده و آن ها که 
به  عنوان موفقیت های پروژه از آن یاد می شود، به  عنوان دستاوردهای پس 

از اجرا خواهد بود.
 انجام موفقیت آمیز پروژه در سازمان ها یک چالش برای مدیران محسوب 
می شود. اگر بتوان نشان داد که مجموعه ای از عوامل می توانند بر موفقیت 

اثر داشته باشند و شایستگی مدیر پروژه به  عنوان یکی از این عوامل تأثیر 
پروژه  با  مرتبط  داشت، سازمان های  پروژه خواهد  موفقیت  بر  قابل  توجهی 
چالش های  با  مؤثر  به  طور  عوامل  این  از  آگاهی  با  توانست  خواهند  بهتر 
پروژه مواجه شده و در انجام موفقیت آمیز پروژه برنامه ریزی و انتخاب های 
بهتری انجام خواهند داد. تفاوت پروژه های فرودگاهی با سایر پروژه ها در این 
متنوع مشتریان، کارکردهای  انتظار  فراوان، سطح  از کاربری های  است که 
توسعه ای و طوالنی مدت برخوردار است. بنابراین ریسک پذیری این پروژه ها 
انواع خسارت می گردد. طبیعی  به بروز  باال بوده، کوچک ترین غفلت منجر 
در  پروژه  موفقیت های  همچنین  و  مدیران  شایستگی  معیارهای  که  است 
باشد. ضمن  از سایر پروژه ها  ساخت وسازهای فرودگاهی وسیع تر و جامع تر 
اینکه شایستگی های مدیران در دوران کنونی یکی از دغدغه های پژوهشگران 
بوده که در عرصه های مختلف اثرگذاری آن تجربه شده است. با توجه به 
این موضوع، در مقاله حاضر ابتدا به مطالعه های پیشینه موجود پرداخته شده 
از نتایج و دستاوردهای آن ها برای پشتیبانی از تحلیل یافته های میدانی  تا 

بهره برداری گردد.
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آلوارنگا در سال 2019، در مقاله پژوهشی خود با عنوان »مدیریت پروژه 
و صالحیت های اصلی در موفقیت پروژه« مطالعه ای اسنادی و کیفی انجام 
داده است. در این تحقیق بنیادی تالش شده است تا شکاف بین تئوری و 
عمل در شناسایی صالحیت های اصلی و کاربردی شایستگی های مدیریت 
پروژه فراهم گردد. به همین منظور تعداد 28 صالحیت مدیریت پروژه برای 
موفقیت پروژه به روش چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. در عین  حال 
هفت گروه شایستگی در قالب رهبری، خودمدیریتی، ارتباط با محیط، ارتباط 

بین فردی، تکنیکی و بهره ورزی، مدیریتی معرفی گردیده است ]1[.
چن و فو در سال 2019، در مقاله خود با عنوان »چگونگی شایستگی 
مدیریت پروژه برای تشخیص مدل شغلی مدیریت پروژه در ساخت وسازهای 
بزرگ« مطالعه ای کیفی به استناد تحقیقات انجام  گرفته انجام داده اند. در این 
تحقیق تجارب میدانی تعداد شش شرکت بزرگ ساخت وساز در کشور چین 
تحت مطالعه بوده است. هدف از انجام این مطالعه ارائه یک الگوی شغلی 
نشان  تجارب موجود  تحلیل  تجزیه  و  است.  بوده  برای صنعت ساخت وساز 
داد با افزایش سطح موقعیت ساخت وساز مدل شغلی شایستگی های مدیریت 
تغییر می کند، بدین مفهوم که توزیع شایستگی ها در سطوح مختلف موقعیت 
عبارت اند  پروژه  مدیریت  اصلی  شایستگی های  است.  ثابت  پروژه  مدیریت 
پروژه  موقعیت  سطح  چه  هر  فنی.  و  انسانی  سازمانی،  شایستگی های  از: 
گسترده تر باشد، لزوم توجه به شایستگی ها به ترتیب اولویت فنی، انسانی و 

محیطی )سازمانی( افزایش می یابد ]2[.
»ارزیابی  عنوان  با  خود  پژوهشی  مقاله  در   2018 سال  در  مون 
شایستگی های مدیران صنعت ساخت وساز در کشور مالزی« مطالعه ای کیفی 
و اسنادی انجام داده است. در این تحقیق تعداد 18 مطالعه میدانی صنعت 
ساخت وساز مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق مرتفع 
ساختن تأخیر در اجرای پروژه ها بوده است. در یافته های تحقیق گزارش شده 
است صالحیت مدیر پروژه یکی از مهم ترین فاکتورها برای کسب موفقیت 
در اجرای موفقیت آمیز پروژه بوده است. مدیرانی که از نظر شایستگی های 
تکنیکی، رفتاری و محیطی صالحیت های الزم را داشته اند، در اجرا، اتمام و 

تحویل به  موقع پروژه ها توفیق بیشتری داشته اند ]3[.
با  مدیران  شایستگی های  2015؛  سال  در  میدانی  مطالعه  یک  در 
قرار  توجه  مورد  محیطی-ساختاری  و  رفتاری  فنی،  مؤلفه های  محوریت 
گرفته و مؤلفه های شایستگی مدیران در سه عنوان فردی، شغلی و محوری 
طبقه بندی شده، به  طوری  که هر یک از آن ها در موفقیت پروژه اثرگذار بوده 
است ]4[. مطالعاتی در سال 2014 بین بلوغ مدیریت پروژه و موفقیت پروژه 

رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است. منظور از بلوغ پروژه تأثیرگذاری 
تحقیق  در  موضوع  این   .]5[ است  فنی  عملکرد  و  هزینه  زمان،  بر  مثبت 
دیگری در سال 2010 نیز نشان می دهد که بین معیارهای شایستگی مدیر 
و هر یک از عوامل موفقیت پروژه تأثیر مثبت وجود دارد ]6[. نتیجه تحقیقی 
دیگر در سال 2009، حاکی از آن است که در اغلب مدل های طراحی  شده 
از معیارهای شایستگی مدیران به  عنوان ورودی و معیارهای موفقیت پروژه 
به  عنوان خروجی یاد شده است ]7[. همچنین در تحقیق دیگری در سال 
1998، عوامل کلیدی موفقیت مدیران در اجرای پروژه بررسی شده است و 
تأثیر مثبت آن ها در عملکرد اجرای پروژه به تفکیک گزارش شده است ]8[.

مؤلفه  دارای سه  )IMPA( شایستگی  پروژه  انجمن مدیریت  منظر  از 
اجتماع  از  متأثر  محیطی  شایستگی های  که  بوده  رفتاری  و  فنی  محیطی، 
است.  مدیر  انسانی  ویژگی های  از  متأثر  رفتاری  شایستگی های  و  انسانی 
و فرهنگ مدیریت  ارزش ها  و در تحقیقی در سال 1395،  بنابراین نگرش 
اغلب  دلیل  به همین  داشته،  تأثیر  پروژه  موفقیت  در  قابل توجهی  در سطح 
شایستگی های مدیران معطوف به همین محیط می باشد ]9[. در یک تحقیق 
که  است  شده  گزارش  ساخت وساز  حوزه  در   ،1394 سال  در  انجام  گرفته 
معیارهای موفقیت پروژه، پیش بینی کننده معیارهای شایستگی مدیران نیز 
می باشد ]10[. در استاندارد ICB که در آن شایستگی های مدیران در سه 
محور محیطی–ساختاری، تکنیکی و رفتاری طبقه بندی شده است، در حجم 
وسیعی از معیارها به ویژگی های روان شناختی و اجتماعی مدیران توجه شده 
است و مطابق مدلی که در مورد شایستگی های مدیران در پروژه های ملی 
تکنیکی،  عنوان  سه  در  را  شایستگی  انواع  گردیده،  تبیین   ،1392 سال  در 
ایران  در  در تحقیقی که   .]11[ است  نموده  رفتاری طبقه بندی  و  ساختاری 
آمد  دست  به  یافته  این  گرفت،  انجام   BOT روش  به    ،1392 سال  در 
کسب  بر  عالوه  عمرانی  پروژه های  مدیران  شایستگی  و  صالحیت  که 
موفقیت پروژه می توانند از بروز هزینه های سنگین اقتصادی و تبعات منفی 
و   1384 سال های  در  پژوهشی  اساس  بر   .]12[ نماید  جلوگیری  اجتماعی 
1390، در پروژه های بزرگ و ملی مانند ساخت فرودگاه به همان دلیل که به 
شایستگی های مدیران پروژه توجه می شود، الزامًا می بایست به عوامل متعدد 
موفقیت پروژه به  عنوان خروجی نیز توجه شود ]13[. به همین دلیل کارآمدی 
مدیران شایسته و بلوغ یافته در مدیریت می تواند منتج به موفقیت های متعدد 
اجرای پروژه در سطح وسیع شود ]14[. همچنین قاضی مرادی و همکاران 
در سال 2016، به بررسی عوامل موفقیت پروژه در تحقیقی پرداخته اند ]15[. 
در خصوص معیارهای شایستگی تحقیقی در سال 2018 انجام شده است که 
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به بررسی اهمیت این معیارها پرداخته است ]16[. تصمیم گیری مدیران در 
مدیریت پروژه ها و تاثیرات آن بر موفقیت در تحقیق یزدان پرست در سال 
2017 صورت گرفته است ]17[. همچنین در پژوهشی در سال 2020  به 
ارتباط عوامل ایمنی در موفقیت پروژه و ابعاد بازدهی اقتصادی آن پرداخته 

شده است ]18[. 
ساخت  پروژه های  همه جانبه  رعایت  ضرورت  و  حساسیت  به  توجه  با 
در  مدیران  شایستگی های  از  پیروی  که  می رسد  نظر  به  چنین  فرودگاهی، 
اجرای این پروژه ها اجتناب ناپذیر بوده و از آنجا که در همین ارتباط تحقیقات 
کافی صورت نگرفته است، انگیزه اجرای تحقیق حاضر فراهم گردید. مسئله 
اساسی این است که معیارهای شایستگی مدیران و موفقیت پروژه در صنعت 
ساخت فرودگاهی کدام است و این معیارها تا چه میزان بر مدل سازی در این 

زمینه راه گشا است.

روش شناسی تحقیق- 2
آنجا که  از  انجام گرفته است.  پیمایشی  به روش توصیفی  این مطالعه 
به  مراجعه  نیازمند  پروژه  موفقیت  و  مدیران  شایستگی  معیارهای  شناسایی 
منابع اطالعاتی بوده است، در این راستا به دو روش اقدام گردیده، در مرحله 
نخست به منابع انتشار یافته مراجعه گردیده و این منابع شناسایی و استخراج 
شده اند و در مرحله دوم به گروه مدیران مجرب در ساخت فرودگاهی مراجعه 
گردید تا آن ها معیارهای شناسایی  شده را اعتباریابی نمایند. از آنجا که در این 
مطالعه شناسایی معیارهای بومی سازی در موفقیت پروژه مطرح بوده است، 
اجتماعی،   - اقلیمی  مقتضیات  با  معیارها  تطبیق  طریق  از  مجرب  مدیران 

فرهنگی صنعت ساخت فرودگاهی کمک قابل توجهی داشته اند.

جامعه و نمونه آماری- 3
مدیران مجرب دارای تجربه ساخت پروژه های عمرانی ملی فرودگاهی 
در ایران جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده است. تعداد این مدیران 
550 نفر بوده اند که به  موجب جدول نمونه گیری مورگان از این تعداد 230 
در  مشارکت  برای  افراد  انتخاب  شده اند.  تعیین  نمونه  گروه  عنوان  به   نفر 

نظرسنجی ها به  صورت نمونه در دسترس تا حد اشباع در نظر گرفته شد.
روش های  از  تلفیقی  می توان  را  داده ها  گردآوری  روش  بنابراین   
ابزارهای  و  کتابخانه  فیش  از  آن ها  در  که  دانست  میدانی  و  کتابخانه ای 
نیمه  به  صورت  بهره برداری شده است. فرم مصاحبه  مصاحبه و پرسشنامه 
بتوانند  آن ها  که  دلیل  این  به  گردید.  طراحی  مدیران  برای  ساختاریافته 

معیارهای مدیریتی فهرست شده را حذف و اضافه نموده و اولویت آن ها را 
تشخیص دهند. برای سنجش داده های معیارهای موفقیت پروژه از پرسشنامه 
استفاده گردید. اگر چه این پرسشنامه در تحقیقات قبلی مسبوق به سابقه بوده 
است، ولی بومی سازی آن نیازمند بازنگری و جانمایی معیارهای بومی  شده 
بوده است. به همین دلیل پرسشنامه طراحی  شده در اختیار مدیران مجرب 
قرار داده شد تا آن ها ضمن تعیین اولویت آن ها در مورد معیارهای بومی  شده 

نیز اظهار نظر نمایند.
روایی و پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها مراحل اعتباریابی خود را بدین 
شرح طی نموده است. ابتدا ابزارها در اختیار 50 نفر از خبرگان قرار گرفت که 
به لحاظ صوری و محتوایی و تطبیق با واقعیت های صنعت ساخت فرودگاهی 
در مورد معیارهای پیشنهادی اظهارنظر نمایند. در مرحله بعد این ابزارها در 
گروه 230 نفری به اجرا درآمد، داده های آن از طریق رایانه اپراتوری گردید. 
نیز  و  مدیران  شایستگی های  معیارهای  برای  عاملی  تحلیل  آزمون  اجرای 
معیارهای موفقیت پروژه میزان اعتبار هر یک از عوامل و نیز حذف برخی 
از  اعتبار هر یک  و  ماندگاری  است،  بوده  بار عاملی الزم  فاقد  آن ها که  از 
به محاسبه  اقدام  آماری  آزمون  این  از  فازی دیگر  نمود. در  تعیین  را  آن ها 
ضرایب آلفای کرونباخ برای مقیاس های پرسشنامه ها گردید. کسب ضرایب 
باالی 0/8 نشان  دهنده وجود پایایی یا ثبات اندازه گیری در این مقیاس ها و 

ابزارهای تحقیق بوده است.

روش4تجزیه4و4تحلیل4داده4ها-4 
کمیت پذیر  تحقیق،  ابزارهای  اجرای  از  ناشی  داده های  اینکه  به  نظر 
بوده اند ابتدا از شاخص های آمار توصیفی برای تجزیه  و تحلیل آن ها استفاده 
گردیده است. آنگاه از آزمون های معادالت ساختاری برای تعیین نرمال بودن 
از  اعتبار هر یک  برای تشخیص  عاملی  تحلیل  آزمون  از  داده ها، همچنین 
عوامل معیارهای شایستگی مدیران و معیارهای موفقیت پروژه بهره برداری 
شده است. همچنین از آزمون همبستگی برای تشخیص ارتباط بین معیارهای 
شایستگی مدیران با معیارهای موفقیت پروژه بهره برداری شده است. نرم افزار 

مورد استفاده در این تجزیه  و تحلیل SPSS بوده است.

ارائه4نتایج-4 
شناسایی  بخش  سه  در  موضوع  این  آمده،  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
معیارهای  و  پروژه  موفقیت  مدیریت شناسایی عوامل  معیارهای شایستگی، 
بومی  شده موفقیت پروژه به شرح تفصیلی زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
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شناسایی معیارهای شایستگی مدیریت- 1- 5
و  اولکین  مایر-   - کایزر  مقیاس  طریق  از  عاملی  تحلیل  قابلیت  ابتدا، 
مقیاس کرویت بارتلت بررسی گردید. مقیاس کایزر - مایر- اولکین )0/70( 
بیانگر کفایت داده ها برای انجام تحلیل عاملی است و آزمون کرویت بارتلت 
ماتریس  که  می دهد  نشان  نیز   )sig  =  0/000>  0/05 و   2297/207(
همبستگی داده ها صفر نیست و بنابراین عامل یابی قابل توجیه است. تحلیل 
مؤلفه های اصلی با روش واریمکس بر روی 36 سؤال پرسشنامه شایستگی 
چندین  عامل ها  مناسب ترین  تعیین  برای  عبارتی  به  شد.  انجام  مدیریت 
چرخش آزمایشی شد و نهایتًا با توجه به نمودار شیب دامنه کتل، ارزش های 
ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل، عامل های ذکر شده در 
جدول 1 با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریمکس استخراج شدند. بر 

اساس نتایج جدول 1، سه عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک بودند.
این سه عامل 51/09% واریانس را تبیین می کنند. ماتریس و سؤاالت 
و عوامل استخراجی به این صورت به دست آمد که در جدول 2 نشان داده 

شده است.
آزمون تحلیل عاملی حاکی از آن است که معیارهای شایستگی مدیران 
متناظر با سه مقیاس محیطی، تکنیکی و رفتاری می توانند معیارهای مناسبی 
در  پروژه  مدیریت  پست  احراز  برای  شایستگی  ارزیابی  و  تشخیص  برای 
صنعت ساخت فرودگاهی باشند. بدین ترتیب تعداد 36 معیار شناسایی شدند.

شناسایی عوامل موفقیت پروژه- 2- 5
ابتدا قابلیت تحلیل عاملی از طریق مقیاس کایزر - مایر- اولکین بررسی 
گردید که مقدار )0/71( بیانگر کفایت داده ها برای انجام تحلیل عاملی است 
و همچنین آزمون کرویت بارتلت )2493/891 و sig = 0/000> 0/05( نیز 

نشان می دهد که ماتریس همبستگی داده ها صفر نیست و بنابراین عامل یابی 
بر روی 52  واریمکس  با روش  توجیه است. تحلیل مؤلفه های اصلی  قابل 
سؤال پرسشنامه موفقیت پروژه انجام شد. به عبارتی برای تعیین مناسب ترین 
نمودار  به  توجه  با  نهایتًا  و  شد  انجام  آزمایشی  چرخش  چندین  عامل ها 
توسط هر  تبیین شده  واریانس  و درصد  ویژه  ارزش های  دامنه کتل،  شیب 
عامل، عامل های ذکر شده در جدول 3 با روش مؤلفه های اصلی و چرخش 

واریمکس استخراج شدند و 9 عامل دارای ارزش ویژه باالتر از یک بودند.
ماتریس  همچنین  می کنند.  تبیین  را  واریانس   %69/81 عامل  نه  این 
سؤاالت و عوامل استخراجی، به این صورت به دست آمد که در جدول 4 

نشان داده شده است.
ضرایب  عاملی  بارهای  می دهد.  نشان  را  عاملی  بارهای   4 جدول 
همبستگی بین متغیرها )سطرها( و عوامل )ستون ها( بوده و نام گذاری عامل 
بر اساس آن صورت می گیرد. بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت 
فرآیند تحلیل  را طی  آشکار مربوطه  متغیر  و  پنهان  متغیر  میان یک  رابطه 
مسیر مشخص می کند. هر چه مقدار بار عاملی یک شاخص در رابطه با یک 
سازه مشخص بیشتر باشد، آن شاخص سهم بیشتری در تبیین آن سازه ایفا 
می کند. معمواًل بارهای عاملی باالی 0/6 را قوی و کمتر از 0/5 را ضعیف 

تلقی می کنند.
بار  دارای  که  سؤاالتی  پروژه  موفقیت  پرسشنامه  داده های  بررسی  در 
عاملی زیر 0/5 بودند و در واقع روی هیچ یک از عوامل بار معناداری نداشتند 
از پرسشنامه حذف شد که این سؤاالت بدین شرح می باشند. از خرده مقیاس 
 ،18 و   17  ،16  ،15  ،1 سؤاالت  پروژه  محدوده  از   ،1 سؤال  مالی  مسائل 
از ساختار همکاری سؤاالت  از ریسک های بهره برداری سؤاالت 24 و 25، 
بار  دارای   36 و   37  ،38  ،39 سؤاالت  همه  غلط  شفافیت  در  و   32 و   30

جدول 1. مشخصه های آماری 3 عامل پرسشنامه شایستگی مدیریت بعد از چرخش واریمکس به روش مؤلفه های اصلی

Table 1. Statistical characteristics of 3 factors of management competency questionnaire after 
varimax rotation by principal components method

 
 ی اصلیهامؤلفهبعد از چرخش واریمکس به روش  عامل پرسشنامه شایستگی مدیریت 3ی آماری هامشخصه. 1 جدول

Table 1. Statistical characteristics of 3 factors of management competency questionnaire after varimax 
rotation by principal components method 

 

 درصد تجمعی واریانس تبیین شده ی واریانسکنندگ نییتبدرصد  ارزش ویژه هاشاخص          عوامل
 52/52 52/52 08/9 محیطی شایستگی

 99/63 24/22 05/4 شایستگی تکنیکی

 89/22 59/24 99/6 شایستگی رفتاری
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جدول 2. همبستگی )بارهای عاملی( سؤاالت و مؤلفه های شایستگی مدیریت

Table 2. Correlation Questions and components of management competenceی شایستگی مدیریتهامؤلفهسؤاالت و  (همبستگی )بارهای عاملی. 2 جدول 
 

 شایستگی رفتاری شایستگی تکنیکی شایستگی محیطی هاعامل سؤاالت ردیف
942/8 مدیریت حاکمیت و رهبری پروژه 1    
053/8 مدیریت راهبردی پروژه 2    
920/8 مدیریت تأمین مالی پروژه 3    
396/8 مدیریت پیمان پروژه 4    
. ژهپرو نفعانیذمدیریت  5 940/8    
235/8 مدیریت ادعای پروژه 6    
925/8 مدیریت ایمنی و بهداشت پروژه 7    
924/8 پروژه ستیز طیمحمدیریت  8    
362/8 مدیریت سازمان دائمی 9    
233/8 مدیریت قوانین و مقررات 11    
392/8  پروژه کپارچهمدیریت ی 11   
332/8  ژهورمدیریت محدوده پ 12   
398/8  زمان پروژه مدیریت 13   
992/8  مدیریت هزینه پروژه 14   
022/8  مدیریت کیفیت پروژه 15   
336/8  مدیریت ریسک پروژه 16   
332/8  مدیریت منابع انسانی پروژه 17   
389/8  مدیریت ارتباطات پروژه 18   
335/8  مدیریت تدارکات پروژه 19   
346/8  ای پروژههرمدیریت ساختا 21   
924/8  مدیریت تغییرات 21   
945/8   یاحرفهشایستگی اخالق  22  

928/8   شایستگی شناختی 23  

338/8   شایستگی آگاهی 24  

232/8   شایستگی اعتمادسازی و توسعه دیگران 25  

955/8   ی و کار تیمیسازشبکهشایسته  26  

203/8   شایستگی حل تعارض و ایجاد آرامش 27  

924/8   یریگمیتصمئله و شایستگی حل مس 28  

958/8   شایستگی رهبری 29  

349/8   خود برشایستگی مدیریت  31  

954/8   شایستگی نگرشی 31  

929/8   شایستگی نوآوری 32  

396/8   شایستگی مقبولیتی 33  

924/8   شایستگی اثربخشی شخصی 34  

983/8   مدیریت مستندسازی و اطالعات 35  

398/8   ی نتیجه محوریمدیریت شایستگ 36  
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از  شد.  حذف  کلی  به  طور  غلط  شفافیت  مؤلفه  لذا  بودند   0/5 زیر  عاملی 
زیرمقیاس شفافیت سیاسی سؤال 43 حذف گردید. در نهایت از 52 سؤال 14 
سؤال حذف گردید و بدین ترتیب عوامل موفقیت پروژه در صنعت ساخت 

فرودگاهی در معیارهای 38 گانه پذیرفته و در جدول 5 مشخص شدند.
خرده  با  مدیریت  شایستگی های  ارتباط  همبستگی،  جدول  به  توجه  با 
مقیاس های موفقیت پروژه تأیید شد. و ارتباط هر یک از خرده مقیاس های 
شایستگی مدیریت با یکدیگر و خرده مقیاس های موفقیت پروژه با یکدیگر 

تأیید گردید.

معیارهای بومی شده موفقیت پروژه- 3- 5
به  منظور تشخیص معیارهای بومی  شده موفقیت پروژه در صنعت ساخت 
فرودگاهی پس از طی مراحل مطالعات نظری، جمع آوری اطالعات میدانی 
استخراج  و  آماری  آزمون های  اجرای  و  مدیران،  پرسشنامه  اجرای  از  ناشی 
را  باالی 0/7  دارای ضریب عاملی  از عواملی که  ضرایب عاملی آن دسته 
به خود اختصاص دادند به  عنوان عواملی که بیشترین رابطه با مقیاس های 
تحلیل  در  معمواًل  شدند.  معرفی  بومی  عوامل  عنوان  به   داشته  پرسشنامه 
عاملی ضرایب 0/6 قوی تلقی می شوند ولی در تحقیق حاضر ضریب باالی 
0/7 به  عنوان عوامل تبیین  کننده موفقیت پروژه در قلمرو بومی در نظر گرفته 
شدند و این به دلیل حساسیت دقت در پروژه های ساخت فرودگاهی بود. این 

عوامل به شرح جدول 6 گزارش گردید.
فعاالن در عرصه پروژه های ساخت فرودگاهی می توانند عوامل مذکور 
را در قلمرو جغرافیایی پروژه کشور، به  عنوان عوامل کلیدی و حیاتی در نظر 

بگیرند.

نتیجه4گیری-4 
با توجه به نتایج به  دست  آمده برای موفقیت پروژه، بهتر است با توجه 
به اهمیت بسیار باالی مسائل مالی و تخصیص منابع مالی، در ابتدای پروژه 
نسبت به برآورد دقیق تر هزینه پروژه و تأمین منابع مالی آن اعم از تخصیص 
اعتبار آن  تأمین  و  برنامه ریزی کشور  و  بودجه مصوب در سازمان مدیریت 
اقدام نمایند. همچنین با انتخاب یک مدیر شایسته، زمینه ثبات کار ایشان و 
پیاده سازی های استراتژی مدیریت یکپارچه پروژه به  عمل  آمده تا همراه با 
یکپارچگی که بین مدیران باالدستی پروژه وجود خواهد داشت، همراهی و 
رضایت ذینفعان پروژه نیز حاصل گردد. ضمنًا الزم است با حساس بودن بر 
زمان اجرای طرح و اجرای دقیق مبانی کنترل پروژه و نیز اجرای مدیریت 
دانش در سطح سازمان و پروژه، زمینه ساز توسعه و موفقیت هر چه بیشتر 

آن گردید.
در خصوص شایستگی مدیر و مجری طرح پروژه نیز با توجه به نتایج 
این مقاله، بهتر است مدیرانی که قابلیت رهبری باالتری دارند به کار گمارده 

جدول 3. مشخصه های آماری 9 عامل پرسشنامه موفقیت پروژه بعد از چرخش واریمکس به روش مؤلفه های اصلی

Table 3. Statistical characteristics of 9 factors of project success questionnaire after varimax 
rotation by principal components method

 ی اصلیهامؤلفهش واریمکس به روش بعد از چرخ موفقیت پروژه عامل پرسشنامه 9ی آماری هامشخصه. 3 جدول
Table 3. Statistical characteristics of 9 factors of project success questionnaire after varimax rotation by 

principal components method 

 درصد تجمعی واریانس تبیین شده سنی واریاکنندگ نییتبدرصد  ارزش ویژه هاشاخص    عوامل     
980/9 مسائل مالی  225/26  225/26  

896/3 تخصیص مناسب  289/22  829/52  

980/9 تأمین مالی  992/0  998/66  

896/3 محدوده پروژه  492/9  534/42  

894/6 یبرداربهرهی هاسکیر  245/3  083/49  

289/5 ساختار همکاری  498/3  599/24  

523/5 شفافیت غلط  632/2  968/29  

233/5 شفافیت سیاسی  222/2  842/32  

988/2 پایداری اقتصادی  993/4  023/39  
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جدول  . همبستگی )بارهای عاملی( سؤاالت و مؤلفه های موفقیت پروژه

Table 4. Correlation of questions and components of project success
 موفقیت پروژه یهامؤلفهو ت السؤا (همبستگی )بارهای عاملی. 4 جدول

 

ردیف
 

 بار معیارها
 یعامل

ردیف
 

 بار معیارها
 یعامل

در مسائل مالی تا چه میزان  هانهیهزبررسی مغایرت  1
026/8 بر موفقیت پروژه اثر دارد ان بر تغییرات موفقیت میل در زمان مقرر تا چه میزتک 21 

020/8 اثر دارد پروژه  

مالی تا چه میزان  مسائلی برآوردی در هانرخ کنترل 2
953/8 بر موفقیت پروژه اثر دارد افزایش سطح دانش در سازمان تا چه میزان بر تغییرات  21 

396/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

ل مالی تا چه میزان بر منبع در مسائ تأخرکنترل  3
302/8 پروژه اثر دارد رات موفقیتتغیی ی مدیریت تا چه میزان بر تغییرات موفقیت سازکپارچهی 22 

934/8 پروژه اثر دارد  

تکمیل پروژه با بودجه مصوب تا چه میزان بر تغییرات  4
983/8 موفقیت پروژه اثر دارد تغییرات فناوری اطالعات و ارتباطات تا چه میزان بر  23 

963/8 اردموفقیت پروژه اثر د  

حصول منافع تجاری / سایر منافع تا چه میزان بر  5
296/8 تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد تا چه  هاآنی هاخواستهرضایت کلیه ذینفعان و تحقق  24 

026/8 میزان بر تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد  

چه میزان بر منابع مالی تا  موقع بهاختصاص یافتن  6
088/8 پروژه اثر دارد تغییرات موفقیت ی سازمانی تا چه هایاستراتژهمسویی با اهداف و  25 

242/8 میزان بر تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد  

پرداخت متناسب نیازهای مالی تا چه میزان بر  7
926/8 تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد ا از موفقیت پروژه ت کنندگان شارکتمتلقی یکسان همه  26 

928/8 ن بر تغییرات موفقیت پروژه اثر داردچه میزا  

قابلیت دسترسی منابع تا چه میزان بر تغییرات  8
224/8 موفقیت پروژه اثر دارد ی ایمنی تا چه میزان هاشاخصی حداکثری به ابیدست 27 

099/8 بر تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد  

تا چه میزان بر تغییرات  انه مالی مناسبوجود پشتو 9
246/8 فقیت پروژه اثر داردمو تطابق و استانداردهای کیفیت تا چه میزان بر تغییرات  28 

346/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

ی فعالیت تا چه میزان بر تغییرات هانهیهزبرآورد  11
049/8 موفقیت پروژه اثر دارد رات میزان بر تغیی ثبات استراتژی مدیریتی تا چه 29 

399/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

تعیین واقعی منبع فعالیت تا چه میزان بر تغییرات  11
333/8 موفقیت پروژه اثر دارد بررسی سطح اطمینان جامعه تا چه میزان بر تغییرات  31 

964/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

تا چه میزان بر تغییرات  هاتیفعال ی هزینهبندطبقه 12
300/8 ثر داردموفقیت پروژه ا ارقام به سطح باالتر تا چه میزان بر تغییرات گرد کردن  31 

368/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

مقدار واقعی مبلغ پروژه تا چه میزان بر تغییرات  13
332/8 موفقیت پروژه اثر دارد تعریف کردن بازه زمانی تا چه میزان بر تغییرات  32 

 984. ردموفقیت پروژه اثر دا

ه میزان بر تغییرات تا چ ستیزطیمحیی با راستاهم 14
952/8 موفقیت پروژه اثر دارد تناسب هزینه فایده پروژه تا چه میزان بر تغییرات  33 

226/8 موفقیت پروژه اثر دارد  

کمترین تغییرات در فرهنگ سازمانی ناشی از پروژه  15
306/8 رده اثر داسازمان تا چه میزان بر تغییرات موفقیت پروژ چه میزان بر تغییرات موفقیت  تا افزودهارزشتحصیل  34 

902/8 پروژه اثر دارد  

حداقل تأثیرپذیری از عوامل محیطی تا چه میزان بر  16
392/8 تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد تحصیل مزیت نسبی تا چه میزان بر تغییرات موفقیت  35 

242/8 پروژه اثر دارد  

وده پروژه تا چه میزان بر تغییرات در محدحداقل  17
200/8 غییرات موفقیت پروژه اثر داردت تولید ثروت تا چه میزان بر تغییرات موفقیت پروژه اثر  36 

245/8 دارد  

فعالیت تا چه میزان بر  زمانمدت نیترمحتمل 18
396/8 تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد ر تا چه میزان ب ی آتیهاپروژهایجاد انگیزه برای  37 

298/8 دارد تغییرات موفقیت پروژه اثر  

توزیع ریسک اجتماعی تجمعی فعالیت تا چه میزان بر  19
329/8 تغییرات موفقیت پروژه اثر دارد رسیدن به اهداف ویژه پروژه تا چه میزان بر تغییرات  38 

338/8 موفقیت پروژه اثر دارد  
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جدول  . همبستگی بین خرده مقیاس های شایستگی مدیریت و موفقیت پروژه

Table 5. Correlation between management competency subscales and project success
 ی شایستگی مدیریت و موفقیت پروژههااسیمقهمبستگی بین خرده . 5 جدول

Table 5. Correlation between management competency subscales and project success 
 

شایستگی  عوامل
 محیطی

شایستگی 
 تکنیکی

شایستگی 
 رفتاری

شایستگی 
 مدیریت

 مسائل

 مالی
تخصیص 

 مناسب
 أمینت

 مالی
محدوده 

 پروژه
ک ریس

 یبرداربهره
ساختار 
 همکاری

شفافیت 
 سیاسی

یداری پا
 اقتصادی

شایستگی 
            2 محیطی

شایستگی 
 تکنیکی

654/8*  2           

شایستگی 
 رفتاری

642/8* 582/8 2          

شایستگی 
 مدیریت

952/8** 354/8** 083/8** 2         

        2 **322/8 **506/8 589/8 **928/8 مسائل مالی

تخصیص 
 مناسب

059/8** 638/8* 592/8 359/8** 359/8** 2       

      2 890/8 889/8 **692/8 839/8 **999/8 228/8 تأمین مالی

محدوده 
     2 **442/8 *502/8 525/8 **240/8 552/8 **052/8 592/8 پروژه

ریسک 
 یبرداربهره

688/8** 262/8 992/8** 342/8** 592/8 642/8* 228/8- 662/8* 2    

ساختار 
 همکاری

585/8 826/8- 998/8** 265/8** 569/8 294/8 832/8- 853/8 304/8** 2   

شفافیت 
 سیاسی

642/8* 250/8 286/8** 404/8** 646/8** 636/8** 880/8- 660/8** 396/8** 492/8** 2  

پایداری 
 2 **453/8 **432/8 **382/8 **495/8 *628/8 588/8 299/8 *353/8 **323/8 **429/8 582/8 اقتصادی

*P>0.05, **P>0.001 
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پروژه؛  کیفیت  و  پروژه  زمان  کنترل  و  برنامه ریزی  و  دقت  ضمن  تا  شوند 
راهبری مناسب، برای پروژه باشند تا در حل مسائل و تصمیم گیری های الزم 
در زمان وقوع مشکالت پروژه، دقت و سرعت باالتری داشته باشند. همچنین 
با توجه به آشنایی آن ها با مسائل تکنیکال و فنی پروژه، نسبت به ساخت کل 
پروژه آشنایی مناسب داشته و از مشاوران متخصص و مناسبی به  خصوص 

در بحث تجهیزات فرودگاهی بهره مند گردند.
یافته های تحقیق نشان داد شایستگی های مدیران در سه طبقه محیطی، 
در  فعاالن  به  است.  بوده  طبقه بندی  و  استحصال  قابل  رفتاری  و  تکنیکی 
این  در  مسئولیت  قبول  شرف  در  که  فرودگاهی  ساخت  پروژه های  عرصه 
از  می شود  پیشنهاد  مدیران  استخدامی  امور  مسئولین  یا  و  می باشند  زمینه 
این معیارهای طبقه بندی  شده برای اطمینان و احراز شایستگی های مدیران 
بهره برداری نمایند. در این تحقیق معیارهای موفقیت پروژه با تأکید بر صنعت 
ساخت فرودگاهی به دست آمد. متصدیان این گونه پروژه ها می توانند از این 
معیارها برای نظارت و کنترل پروژه، ارتقای کیفیت و تحقق اهداف پیش بینی 

 شده بهره برداری نمایند.
در این تحقیق معیارهای بومی  شده موفقیت پروژه در گروهی جداگانه 
لحاظ  به  فرودگاهی  پروژه های ساخت  که  آنجا  از  گردید.  ارائه  و  شناسایی 
دارند،  ملی  توسعه  در  بارز  نقشی  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
چنین  اهداف  تحقق  در  مستقیم  به  طور  می توانند  بومی  شده  معیارهای 

متصدیان  می شود  پیشنهاد  دلیل  همین  به  باشند.  تعیین  کننده  حوزه هایی 
شده  بومی   معیارهای  این  از  مرحله  سه  در  فرودگاهی  ساخت  پروژه های 
بهره برداری نمایند. این مراحل عبارتند از: قبل از اجرا، حین اجرا و پس از 
اجرا. بدیهی است که وقتی پروژه اجرا شده منطبق بر معیارهای بومی باشد، 

در توسعه پایدار اثرگذار است.
نتایج این تحقیق نشان داد اجرای پروژه های صنعت ساخت فرودگاهی 
به دلیل هزینه های کالن، سرمایه گذاری های باال و تنوع ذینفعان از اهمیت 
و حساسیت برخوردار بوده و در افق بلندمدت در توسعه کشور نقش دارند، 
این شرایط  با  و ساخت ها  دادن سازه ها  تطبیق  و  بومی  معیارهای  به  توجه 
می تواند در بهره برداری درازمدت، درآمدزایی و سودآوری مؤثر باشند. بنابراین 
از آغاز انتخاب مدیران تا بهره برداری از پروژه ها و تعمیر نگهداری و توسعه 
آن ها توجه به معیارهای بومی حائز اهمیت بوده و تعیین  کننده خواهند بود. 
در این زمینه پیشنهاد می شود هسته های تصمیم گیری در طراحی و ساخت 
پروژه های فرودگاهی به این موارد توجه کافی مبذول دارند تا از مزیت های 

آن بهره مند گردند.
قالب  در  تحقیق  این  در  شناسایی  شده  گانه   36 معیارهای  که  آنجا  از 
شایستگی های محیطی ساختاری، تکنیکی و رفتاری مدیران صنعت ساخت 
و  هماهنگی  یادآوری،  ضرورت  است،  شده  گزارش  و  شناسایی  فرودگاهی 
ایجاب می نماید که  پروژه  یکپارچه سازی گروه مدیران دست اندرکار در هر 

جدول  . معیارهای بومی  شده موفقیت پروژه در صنعت ساخت فرودگاهی

Table 6. Indigenous criteria for project success in the airport construction industry
 موفقیت پروژه در صنعت ساخت فرودگاهی شده یبوممعیارهای . 6 جدول

Table 6. Indigenous criteria for project success in the airport construction industry 
 

 بار معیارها ردیف
 بار معیارها ردیف یعامل

 یعامل
026/8 مالی مسائلدر  هانهیهزبررسی مغایرت  1 020/8 ی مدیریت پروژهزساکپارچهی 9   

953/8 مالی مسائلی برآوردی در هانرخکنترل  2 934/8 تفناوری اطالعات و ارتباطا 11   

302/8 بودجه مصوبتکمیل پروژه با  3 963/8 رضایت کلیه ذینفعان 11   

983/8 منابع مالی موقع بهاختصاص  4 از موفقیت  کنندگان مشارکتتلقی یکسان همه  12 
026/8 پروژه  

088/8 پرداخت مناسب نیازهای مالی 5 099/8 ی ایمنیهاشاخصی حداکثری به ابیدست 13   

926/8 هاتیفعالی هاهنیهزبرآورد  6 964/8 ررسی سطح اطمینان جامعهب 14   

049/8 در اجرای پروژه ستیزطیمحیی با راستاهم 7 984/8 تعریف کردن بازه زمانی پروژه 15   

952/8 قررتکمیل پروژه در زمان م 8 902/8 افزوده ارزشتحصیل  16   
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در آغاز عملیات طرح و اجرا، یک نشست تخصصی هم اندیشی الزم با گروه 
مدیران و سفارش  دهندگان پروژه برگزار شود. این کار موجب می شود تا هر 
به  صورت  و خصوصی  دولتی  بخش های  در  میانی  و  ارشد  مدیران  از  یک 
هدفمند به  دور از هرگونه انحراف مسیر عملیات پروژه را دنبال نمایند تا به 

اهداف از قبل تعیین  شده نائل گردند.
نتایج به  دست  آمده در راستای آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد هر 
یک از شایستگی های سه  گانه مدیران می تواند بر عوامل موفقیت پروژه در 
صنعت ساخت فرودگاهی تأثیر مثبت و معنی دار داشته باشد. به  منظور تحقق 
پیشنهاد  فرودگاهی  ساخت  صنعت  مجری  مدیران  به  موفقیت هایی  چنین 
می شود در آغاز عملیات پروژه، دفتری را تأسیس نمایند که عهده دار پیگیری 
کار  این  باشد.  پروژه  موفقیت  گانه   38 معیارهای  با  پروژه  عملیات  تطبیق 
موجب می شود ضمن ایجاد هماهنگی در کلیه عملیات فازهای مختلف پروژه 

مسیر دست یابی به اهداف از هرگونه انحراف مصون باشد.

تشکر و قدردانی
انجام  در  که  فرودگاهی  ساخت  مجرب  مدیران  کلیه  از  بدین وسیله 
را  همکاری  نهایت  پرسشنامه ها  تکمیل  در  و  داشته  مشارکت  مصاحبه ها 

مبذول داشتند، صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد. 
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