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 چکیده

صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش تعدیلگر تخصص  تأثیراین تحقیق به بررسی در 

سازمان نظام  تائیدساختمانی مورد  های پروژهجامعه آماری تحقیق حاضر مهندسان مشاور در  گرایی، پرداخته شده است.

از نوع طیف لیکرت چند  ها پرسشنامه سؤاالتو برای محاسبه اندازه نمونه آماری، با توجه به اینکه  باشد میسی ساختمان مهند

باشد، از رابطه کوکران استفاده شده است. در نهایت اندازه نمونه آماری با  می ( 5تا  1ای ) ارزشی با تبدیل به مقیاس فاصله

هر یک از  تناسب بهگردآوری اطالعات در تحقیق حاضر شامل دو مرحله شد که  نفر تعیین شد. 80استفاده از این رابطه برابر با 

و  ای کتابخانهمبانی نظری بود که از روش  های تئوریاطالعات و  آوری جمعمراحل از روش مخصوصی استفاده شد. مرحله اول 

مایشی به کمک پرسشنامه متناسب با مدل استفاده شد. متناسب با اهداف بود که  از روش پی های داده آوری جمعمرحله دوم 

وتحلیل اطالعات پژوهش حاضر، از  منظور تجزیه ای سنجیده شده و به های این پژوهش از نوع کمی بوده و با مقیاس فاصله داده

یابی  ده از مدلهای تحلیل عاملی تأییدی با استفا آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار استنباطی از روش

ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری، اندازه اثر و  تائیدمنظور  معادالت ساختاری انجام شد. در برازش معادالت ساختاری، به

های  پایایی سؤاالت و مؤلفه تائیدمنظور  بینی مدل و نیکوی برازش مورداستفاده استفاده گرفت. به های کیفیتی پیش شاخص

روایی متغیرهای مدل از روایی همگرا و واگرا  تائیدمنظور  ونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد. بهمدل از آلفای کر

 ها یافته استفاده شد. SmartPLS3و  spssافزار  به روش فورنل و الرکر مورداستفاده قرار گرفت؛ که با استفاده از رایانه با نرم

وجود ارتباط بین  صدور همچنین  . دهد میمدیریت پروژه و عملکرد استراتژی را نشان وجود ارتباط بین  صدور گواهینامه 

نقش تعدیلگری تخصص گرایی در ارتباط بین گواهینامه  .قرار گرفت تائیدنیز مورد گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی 

خصص گرایی در ارتباط بین گواهینامه مدیریت نقش تعدیلگری ت همچنین .گردید تائیدمدیریت پروژه و عملکرد استراتژی 

 .شود می تائیدپروژه و عملکرد عملیاتی 
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 مقدمه -1

(. برای کمک به 2018همکاران،  و 1صدور گواهینامه مدیریت به سرعت در حال افزایش است. دهه های گذشته )بلومکویست

انباشته شده در فرم چندین نهاد دانش  "بهترین عمل"پروژه مدیران در حل مشکالت حرفه ای انجمن های حرفه ای تجربیات 

با این حال، شواهد کمی برای حمایت از این باور وجود دارد. دستورالعمل های پیشگیرانه در ذات  (.2013، 2و معیار )اهلمان

(.  مدیران 2013و مزایای مورد نظر را تولید می کند )اهلمان،  شود میوجود است. به تنظیمات دنیای واقعی اعمال دانش م

3خبره از اصول 
PM  مشخص شده توسط حرفه ای انجمن ها، فرض بر این است که ارائه سطوح باالتر از پروژه است کارایی این

طور کلی و حرفه ای برخوردار است انجمن ها به طور خاص با این حال،  فرض از اهمیت حیاتی در زمینه مدیریت پروژه به

تعداد بسیار کمی وجود دارد. مطالعات علمی که به بررسی مزایای متوجه شده اند گواهینامه برای عملکرد بهتر مدیران پروژه، 

که متهم شده اند با استخدام و یا برای هر گواهی داوطلبانه دیگر این فقدان شواهد، یک چالش واقعی برای کسانی است 

مدیریت حرفه ای مدیریت پروژه، چه کسی باید بداند چه گواهی داوطلبانه به آنها می گوید در مورد متقاضیانی که چنین 

بسیاری از مشاغل، از جمله مدیریت پروژه، از طریق استاندارد سازی و ایجاد انجمن های حرفه ای و  گواهینامه هایی دارند.

(. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان 2002، 1اهی های داوطلبانه به سمت حرفه ای حرکت میکنند )زورمانصدور گو

مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود بویژه در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان 

ی عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی میگردد که وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنا

پیامدهای آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن، از 

کان انجام اصالحات الزم فقدان نظام کسب بازخورد ام دهد میسوی مدیران عالی سازمانها احساس نشود؛ لکن مطالعات نشان 

برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می نماید، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است )عادلی، 

(. عملکرد رفتاری است در جهت رسیدن به اهداف سازمانی و اندازه گیری شده یا ارزشگذاری شده است. برای سنجش 1333

فرهنگ انگلیسی  ن از شاخصه های همچون قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار و.. استفاده شده است.ارزیابی عملکرد کارکنا

، 5تعریف کرده است )آرمسترانگ "اجرا، به کار بستن، انجام دادن هرچیز منظم یا تعهد شده"آکسفورد عملکرد را به عنوان 

ندادها است، بلکه نشان میدهد که عملکرد مرتبط با انجام کار و (. این تعریف عالوه بر اینکه در ارتباط با ستاده ها و برو1331

، 2همچنین نتاج حاصله میباشد. عملکرد نتیجۀ تحقق یافته ناشی از انجام یک شغل در دورة خاصی از زمان میباشد )کین

تعامل است در بر می مفهوم عملکرد سازمانی؛ آنچه شرکت تولید می کند و نیز حوزه هایی را که شرکت با آن ها در  (.1332

(. به طورکلی عملکرد سازمانی به عنوان توانایی سازمان در استفاده مؤثر از منابع و تولید 1383گیرد )حقیقی و همکاران، 

عملکرد (. 1383)رفیع زاده و همکاران،  شود میستانده های پایدار با در نظر گرفتن اهداف مربوط به ذینفعان، تعبیر 

می گذارند. آنها دستورالعمل های  تأثیرهنمایی هستند که بر بازاریابی و تدوین استراتژی تجاری شرکت استراتژیک اصولِ را

 شود میاستراتژیک اجرا شده به وسیله یک شرکت را انعکاس میدهند که به رفتارهای صحیح برای عملکرد بهتر منجر 

شرکت خود را با محیط بیرونی )صنایع/رقبا( تطبیق  عملکرد استراتژیک به شیوهای که یک (.2015و همکاران،  7)تئودوسه

(. عملکرد استراتژیک برای درك مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایالت، انگیزه 2011و همکاران،  8، اشاره دارد )مادانگلودهد می

، 3و رابرتسون ها و خواسته هایی تعریف میشود که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک و فرایند توسعه استراتژیک است )وود

عملکرد عملیاتی، معیاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف سازمانی است. ارزیابی کارایی و عملکرد شرکت ها  (.1337

برخالف تصور اولیه ، پیچیده و مشکل است و معموالً برای انجام آن از معیارهای گوناگونی استفاده می شود )ابراهیمی کردلر و 
                                                           
1 Blomquist 
2 Ahlemann 
3 Project Management 
4 Zwerman 
5 Armstrong 
6 Kane 
7 Theodosiou 
8 Madanoglu 
9 Wood & Robertson 



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

1 -23، صفحات 1101 هارب، 1، شماره 8دوره   

3 

 

صص گرایی رویکردی جدید است که هم اکنون در بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی موردتوجه (. تخ1383شهریاری، 

و بر اساس معرفت شناسی حاکم بر تخصص گرایی، دانش و مهارت هر دو از ارزش  1331قرار گرفته است )مرتضوی و زارعپور، 

دوم تلقی نمیشود بلکه اساساً تفکیکی بین تربیت حرفه ای  برخوردارند و به همین دلیل نه تنها تربیت حرفه ای، آموزشی درجه

ی تربیتی، حرکت در مسیر مهارت های شغلی را به گرایشی در جهت مهارت و تربیت علمی وجود ندارد. ازآنجا که این شیوه

ت، حائز اهمیت است های عام و گسترده تبدیل کرده و به این ترتیب از تقابل دو نوع تربیت علمی و تربیت حرفه ای کاسته اس

(. تخصص گرایی از مفاهیم کالسیک مدیریت دولتی است. این اصطالح به ویژه طی چند دهه اخیر 1382)مرجانی و زیباکالم، 

محور مطالعات پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی بوده و از زوایای مختلف به ویژه آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته 

(. از ویژگی های بارز جوامع تخصص گرا، تمایل به اعمال قضاوت حرفه ای و اعمال کنترل توسط خود 1385است )موالیی، 

حرفه )نه قانون( است. در دنیایی از اطالعات پراکنده و ناهمگون، تصور بر این است که مدیران به اطالعات کلیدی دسترسی 

ن شک و ظن وجود دارد که اطالعات منتشره توسط مدیران قابل اتکا اند؛ بنابراین همواره ایدارند که عموم از آنها بی اطالع

نباشند. برای رفع این شبهات، مدیران ادارات و سازمان ها نیازمند اتخاذ یکرویه رسمی و جامع هستند )نوروش و دیانتی 

ی کارکنان خود، این (. الزم به ذکر است برای تخصص گرا شدن، مدت زیادی الزم است و اگر سازمان ها برا1383دیلمی، 

(. در این تحقیق به 1330مسیر را فراهم نکنند وفاداری به سازمان )تعهد سازمانی( کمتر خواهد بود )هدایتی و همکاران، 

صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش میانجی تخصص گرایی پرداخته  تأثیربررسی 

 .شده است

 

 ی بر پیشینه پژوهشمرور -2

 "بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه در انتخاب و استخدام"( مقاله ای با عنوان 1338مسعود درویش مهدی آبادی )

این مقالع به بررسی نحوه صدور گواهینامه حرفه ای داوطلبانه به عنوان یک عمل می پردازد سیگنال شایستگی . انجام داد

لکرد آینده. ارائه شواهد در مورد میزان و ماهیت اثر صدور گواهینامه و حرفه ای شدن در فرد و نتایج متقاضیان و احتمال عم

ادراك استراتژی مدیریت  تأثیر"( مقاله ای با عنوان 1337قلیپور و خزایی ) .دهد میسازمانی ارزش واقعی داوطلبانه را نشان 

ادراك  تأثیرانجام دادند؛ هدف از این پژوهش، بررسی  "هوش عاطفیاستعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجیگری 

ابراهیم پور ازبری و همکاران  .باشد میاستراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با نقش میانجیگری هوش عاطفی 

تی بر عملکرد شرکت: نقش عدم اطمینان محیطی، انعطاف پذیری تولید و کارایی عملیا تأثیر "( مقاله ای با عنوان 1337)

در این پژوهش با توجه به اینکه کارایی سیستم تولید می تواند یک نشانه قوی . انجام دادند "تعدیلگری ظرفیت جذب عملیاتی

آریانی و همکاران  انعطاف پذیری تولید بر کارایی عملیاتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. تأثیراز لحاظ انعطاف پذیری باشد؛ 

بررسی نقش نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و "قاله ای با عنوان ( م1335)

انجام دادند؛ این پژوهش به منظور بررسی نقش نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و  "پرورش شهرستان شاهین دژ

 انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفت.

انجام  "تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری  "( مقاله ای با عنوان 1333ی و همکاران )هاشم

دادند؛ هدف این پژوهش، بررسی تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه کاری حسابداری است. در میان 

بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیۀ سود عملیاتی استفاده  معیارهای ارزیابی عملکرد عملیاتی، از سه معیار

( مقاله ای 1332جلیلی و همکاران ). ( اندازه گیری شده است137شده است و محافظه کاری حسابداری، به کمک مدل باسو )

انجام دادند؛ هدف این مقاله  "كتجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک: مورد مطالعه شرکت های بهنوش و لبنیات پا"با عنوان 

ای با عنوان ( مقاله2018) 1دبرا و الکس تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک و ارزیابی ابعاد عملکرد و ماتریس مالی شرکت است.

 تعداد زیادی از قطعات مختلف که با همدیگر کار می‘مدیریت پروژه به عنوان مدیریت اطالعات در تحقیقات میان رشته ای: "
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هدف این مقاله یافتن، هدف مدیریت پروژه در تحقیقات میان رشاه ای و همینطور یافتن اینکه چگونه انجام دادند؛  "’کنند

 کنند. مدیران پروژه پیش نیازهای مدیریت پروژه را تامین می

انجام دادند؛  "ریت پروژه مشخصه های برنامه ریزی استراتژیک اعمال شده در مدی "( مقاله ای با عنوان 2017) 1کارن و کاتلن

( به برنامه ریزی استراتژیک با "منطقی"ها را از یک رویکرد رسمی )SPCاین تحقیق برای ایجاد یک مدل جامع، ترکیبی از 

 PMتا ارتباط آن با  شود میبه طور تجربی ارزیابی  "انطباق عقالنی". رویکرد دهد میهای انطباقی ارائه  SPCمجموعه دوم از 

( مقاله ای با 2012) 2آرون و دریک بی کند و همچنین بررسی کند که آیا با موفقیت پروژه افزایش یافته است یا خیر.را ارزیا

انجام دادند؛ این مقاله به  "( بر عملکرد عملیاتی یک سازمانERPاجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ) تأثیر"عنوان 

(سرچشمه می گیرد، پرداخته شده ERPاجرای سیستم برنامه ریزی منابع سازمان )بررسی تغییرات در عملکرد عملیاتی که از 

های تحقیق تائید  یافته .انجام دادند "رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی"( مقاله ای با عنوان 2010و همکاران ) 3ونگ است.

کارمند پاکستانی، دریافت که کارمندانی  2000کنند که رشد شغلی با تعهد سازمانی نسبت دارد. آلوی و احمد در بررسی  می

های پیشرفت بشری در سازمان دارند میزان تعهد سازمانی باالتری دارند. فرصت رشد فردی، تساوی حق ترفیع و  که فرصت

و  1فراشاه گذارد. می تأثیرها  طور مستقل نشان داده شده است که بر تعهد کارمندان سازمان آموزش و فرصت یادگیری به

انجام دادند؛ هدف  "بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه در انتخاب و استخدام"( مقاله ای با عنوان 2013کاران )هم

 این مقاله بررسی ارزش گواهینامه های مدیریت پروژه در انتخاب و استخدام کارکنان سازمان و کارایی این گواهینامه ها است.

 

 مبانی نظری و بسط فرضیه ها -3

 پروژه  مدیریت  سیستم -1-3

و   مدنظر قرار گرفته  از پروژه  مرحله  باید در این  که  است  از مسائلی  با پروژه، یکی  پروژه، متناسب  مدیریت  سیستم  طراحی

شما   نیازهای  شدن و برآورده   پروژه  و کنترل  ریزی برنامه  هایدر مورد قابلیت  که  ادعاها و تبلیغاتی  به  گاه شود. هیچ  تدوین

  باشید رویه  ندهید. مطمئن  از حد اهمیت  شده، وجود دارد، بیش  طراحی  از پیش  دستی  افزار یا سیستم نرم  از یک  بااستفاده

  لدر مراح  امور پروژه  و کنترل  ریزی برنامه  هنگام خود را به  مطلوب  از پروژه، نتیجه  مرحله  در این  وقت شما و صرف  محتاطانه

  های سیستم  طرح  دنبال  به  گاه شود. هیچ  طراحی  با پروژه  متناسب  پروژه، باید کامالً  مدیریت  سیستم خواهد داد.   دست بعدی، به

  یهااز روش  گیری و با بهره  شکل  ترین ساده  به  شود که  طراحی  ای گونه باید به  نباشید. سیستم  و یا بسیار ابتدایی  بسیار پیچیده

  از آغاز پروژه، مدیریت  هایی، پیش سیستم  از چنین  گیری بهره  را پاسخگو باشد. مسلماً  کاربران  و هوشمندانه، نیازهای  ابتکاری

 (.1388)عوض خواه، د کن می  جلوگیری  پروژه  اجرای  در حین  جدی  هایبحران  و از وقوع  کرده  را آسان  پروژه

کالت گوناگون دالیل متعددی دارد لیکن قطعاَ دو عامل عدم استفاده از ابزارهای دانش مدیریت مواجه شدن پروژه ها با مش

پروژه و نیز فقدان بهره گیری از متخصصان و کارشناسان زبده و آموزش دیده از عوامل مهم ضعف یا ناکامی پروژه ها به شمار 

ف در کشور، توجه و رویکرد جامعه مهندسی کشور به دانش می آیند از سوی دیگر  با رشد و گسترش اجرای پروژ ه های مختل

. به نحوی که شاهدیم کارگاه های آموزشی مختلف داخلی و خارجی شود میمدیریت پروژه و کاربردهای آن روز به روز بیشتر 

ندگان گواهی نامه مرتبط با این مقوله در سازمان ها، شرك ها و مراکز تخصصی، رشد شتابندهای یافته و هر روز بر تعداد دار

در کشور افزوده می گردد. اگرچه داشتن هر یک از این گواهینامه  PMPهای حرفه ای مدیریت پروژه مانند گواهینامه های 

کننده تسلط تام دارنده آن به حوزه های مختلف دانش مدیریت پروژه است لیکن افراد و سازمان ها عمومٌا  تائیدهای حرفه ای 

عدم اطمینان محیطی و افزایش رقابت سازمان ها، منجر به چالش های  سمت این مدرك گرایش می یابند.به دالیل متعدد به 

                                                           
1 Karen & Kathleen 
2 Arun & Derrick 
3 Weng 
4 Farashah 
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متعدد در زمینه تصمیم گیری برای مدیران گردیده که یکی از رویکردهای نوین مدیریت موثر این چالش ها، مدیریت ریسک 

 :شود میبه شکل زیر مطرح بنابراین فرضیه اصلی پژوهش  (.1333آنها می باشد )اس سی وارد، 

 

 فرضیه اصلی:

 میگذارد. تأثیرصدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش تعدیلگر تخصص گرایی 

 

 عملکرد استراتژی -2-3

اتژی شرکت دارد. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استر

استراتژی در واقع این مسئله را بیان می کند که چگونه یک واحد تجاری می تواند برای خودش، از طریق تمایز با سایر رقبا، 

مزیت رقابتی ایجاد کند و چه رهبری هزینه وضعیت بهتری را در عملکرد جاری خواهد داشت از طرفی هر نوع استراتژی را که 

می کنند، ریسک هایی را به همراه دارند. شرکت هایی که از استراتژی رهبری هزینه پیروی می کنند، به سازمان ها انتخاب 

منظور دستیابی به اقتصاد مقیاس به طور قابل مالحظه ای در دارایی های ثابت سرمایه گذاری می کنند. این موضوع موجب 

. از طرفی وجود نوآوری در دهد مییرات فروش را افزایش و حساست سود نسبت به تغی شود میافزایش اهرم عملیاتی شرکت 

استراتژی تمایز، ممکن است موجب شکست یک محصول جدید در بازار شود و یا ممکن است منجر به اثربخش نبودن هزینه 

پایداری که استراتژی تمایز با ریسک همراه باشد. بنابراین، عالوه بر  شود میهای تحقیق و توسعه شود. این عوامل باعث 

و  1عملکرد، اضافه ریسکی که از طریق پذیرش هر یک از استراتژی ها به وجود می آید باید مورد توجه قرار گیرد )ناداکومار

 (.2011همکاران، 

بنابراین، عالوه بر پایداری عملکرد، اضافه ریسکی که از طریق پذیرش هر یک از استراتژی ها به وجود می آید باید مورد 

گیرد. اخیرا پژوهش های متعددی در زمینه عوامل موثر بر عملکرد و ریسک انجام شده است. صادقی و رحیمی توجه قرار 

(، به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها با استفاده از سیستم معادالت همزمان پرداختند. رهنمای 1330)

ی انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی را ( اثر افشای رویه های حسابدار1330رودپشتی و همکاران )

(، رابطه بین استراتژی رقابتی، پاداش مدیران اجرایی و عملکرد شرکت را مورد بررسی 2011) 2بررسی کردند. یاشنگ و جوهنی

ه بر عملکرد شرکت ها را مورد ( تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمای1330قرار دادند. عربصالحی و همکاران )

بررسی قرار دادند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر پایداری عملکرد مالی و ریسک شرکت ها 

 بنابراین می توان مطرح نمود که: .باشد می

 

 د.معناداری بر عملکرد استراتژی دار تأثیرفرضیه اول: صدور گواهینامه مدیریت پروژه 

 

 عملکرد عملیاتی -3-3

سازمان ها برای حضور مؤثر در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، نیازمند کسب عملکرد پایدار برای بقا و تامین خواسته 

، درحالی که دهد میهای ذینعفان خود هستند. دو دیددگاه اصلی در مدیریت، عملکرد سازمان ها را به عوامل متفاوتی نسبت 

د مبتنی بر بازار، عواملی چون قدرت چانه زنی و موقعیت انحصاری را عامل برتری رقابتی می دانند، رویکرد طرفداران رویکر

(. عملکرد عملیاتی 1330مبتنی بر منابع، عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیت های سازمان می داند )نوشای و کریمی، 

ن از منابع خود در راستای تولید، نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه میزا

(. عملکرد عملیاتی از نسبت خروجی ها به ورودی ها در فرایند ایجاد 1333زمان، استفاده کرده است )بختیاری و همکاران، 

                                                           
1 Nandakumar 
2 Yasheng & Johnny 
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کیل شده است )کورتمن و همکاران، ارزش گرفته شده و از دو بعد؛ یعنی کارایی مبتنی بر هزینه و کارایی مبتنی بر زمان تش

(. درحالی که کارایی مبتنی بر هزینه به هزینه های کیفیت، هزینه های تغییرات مهندسی و هزینه های تولید مربوط 2011

(. کارایی مبتنی بر زمان با سرعت تحویل و قابلیت اطمینان، زمان و پیش 2008؛ یانگ، 2011)کورتمن و همکاران،  شود می

 بنابراین می توان مطرح نمود که:(. 2011تولید همراه است )کورتمن و همکاران، گامی در 

 

 معناداری بر عملکرد عملیاتی دارد. تأثیرفرضیه دوم: صدور گواهینامه مدیریت پروژه 

 

 تخصص گرایی -4-3

رت داشتن است به معنی خاص گردیدن و به امری مخصوص شدن یا در کاری مها« تخصص«این اصطالح برگرفته از کلمه 

(. بر همین اساس تخصص رایی، مبادرات و اراده کردن به اری خاص و ویژه است و متخصص کسی است 311: 1381)معین، 

که تمام یا بخشی از وقتش را به کار یا فعالتی ویژه می پردازد؛ مبادرات به امر خاص و ویژه در کلیه شئون مادی و معنوی بشر 

ذهب و فرهنگ( وجود دارد. بنابراین متخصص یک جامعه ممکن است روحانیون یا متخصص )اقتصاد، اجتماع، سیاست، م

مذهبی باشند؛ یا صنعتگرانی که در فرآیندهای تکنولوژی گوناگون مهارت یافته اند و یا متخصصین اقتصادی همچون بازرگانان 

زمان های دولتی و غیردولتی موردتوجه تخصص گرایی رویکردی جدید است که هماکنون در بسیاری از سا حرفه ای باشند.

( و بر اساس معرفت شناسی حاکم بر تخصص گرایی، دانش و مهارت هر دو از 1331قرار گرفته است )مرتضوی و زارعپور، 

ارزش برخوردارند و به همین دلیل نه تنها تربیت حرف های، آموزشی درجه دوم تلقی نمیشود بلکه اساساً تفکیکی بین تربیت 

ی و تربیت علمی وجود ندارد. ازآنجا که این شیوه ی تربیتی، حرکت در مسیر مهارت های شغلی را به گرایشی در حرف ها

جهت مهارت های عام و گسترده تبدیل کرده و به این ترتیب از تقابل دو نوع تربیت علمی و تربیت حرفه ای کاسته است، حائز 

ر تخصص گرایی، انگیزش نسبت به شغل در کارکنان نیز یکی از مهمترین (. عالوه ب1382اهمیت است )مرجانی و زیباکالم، 

(؛ بنابراین توجه به عوامل مؤثر در تخصص 1331عوامل مؤثر در تحقق اهداف هر سازمان به شمار میرود )رفیعی و همکاران، 

ب به اطالعات عالوه بر گرایی و انگیزش شغلی کارکنان یکی از مهمترین وظایف مدیران سازمان ها است. دستیابی مناس

پردازش را افزایش داده و مدیران سطوح مختلف سازمان را در نظارت و کنترل  سهولت و تسریع عملیات جاری سازمان، توانایی

 بنابراین می توان مطرح نمود که:(. 1383نماید )رئیسی و داداشی،  آن توانمند می فعالیت های

 

 دور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی نقش تعدیلگر ایفا می کند.فرضیه سوم: تخصص گرایی در رابطه بین ص

 فرضیه چهارم: تخصص گرایی در رابطه بین صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی نقش تعدیلگر ایفا میکند.
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 (2112، فراشاه و همکاران)مدل مفهومی پژوهش  -1 شکل

 

 سیروش شنا -4

پیمایشی است و از جهت  -تحقیق حاضر از جهت هدف کاربردی و دارای رویکرد کمی است، ماهیت تحقیق حاضر توصیفی 

جامعه آماری تحقیق  نوع روابط از نوع همبستگی است و از جهت زمان انجام تحقیق مقطعی بوده و از نوع غیر آزمایشی است.

و برای محاسبه اندازه  باشد میسازمان نظام مهندسی ساختمان  تائیدورد ساختمانی م های پروژهحاضر مهندسان مشاور در 

( 5تا  1ای ) از نوع طیف لیکرت چند ارزشی با تبدیل به مقیاس فاصله ها پرسشنامه سؤاالتنمونه آماری، با توجه به اینکه 

 نفر تعیین شد. 80اده از این رابطه برابر با باشد، از رابطه کوکران استفاده شده است. در نهایت اندازه نمونه آماری با استف می 

هر یک از مراحل از روش مخصوصی استفاده شد. مرحله  تناسب بهگردآوری اطالعات در تحقیق حاضر شامل دو مرحله شد که 

با متناسب  های داده آوری جمعو مرحله دوم  ای کتابخانهمبانی نظری بود که از روش  های تئوریاطالعات و  آوری جمعاول 

ابزار مورد استفاده از پرسشنامه استاندارد اهداف بود که  از روش پیمایشی به کمک پرسشنامه متناسب با مدل استفاده شد. 

ای و اینترنت بوده، که هر کدام از این ابزارهادر قسمتی از کار پژوهش و برای گردآوری و تنظیم پایا و روا، مطالعات کتابخانه

دو نفر از اساتید  تائیدها بررسی گردید و به  روایی محتوایی و صوری ابزار گردآوری داده ته است.داده های خاصی به کار رف

تحلیل عاملی در بخش  تائیدمنظور  بخش مدیریت دانشگاه آزاد یزد رسید. همچنین نتایج حاصل از روایی همگرا و واگرا به

تک گویه ها  ا کرونباخ و پایایی ترکیبی به همراه بار عاملی تکی این مقاله ذکرشده است. نتایج حاصل از پایایی آلفها یافته

 ی این مقاله ذکرشده است.ها یافتههای خود در بخش  مرتبط با عامل

وتحلیل اطالعات پژوهش حاضر، از  منظور تجزیه ای سنجیده شده و به های این پژوهش از نوع کمی بوده و با مقیاس فاصله داده

یابی  های تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدل باطی استفاده شد. در آمار استنباطی از روشآمار توصیفی و آمار استن

ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری، اندازه اثر و  تائیدمنظور  معادالت ساختاری انجام شد. در برازش معادالت ساختاری، به

های  پایایی سؤاالت و مؤلفه تائیدمنظور  ه استفاده گرفت. بهبینی مدل و نیکوی برازش مورداستفاد های کیفیتی پیش شاخص

روایی متغیرهای مدل از روایی همگرا و واگرا  تائیدمنظور  مدل از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد. به

 استفاده شد. SmartPLS3و  spssر افزا به روش فورنل و الرکر مورداستفاده قرار گرفت؛ که با استفاده از رایانه با نرم
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 ی پژوهشها یافته -5

 نتایج آمار توصیفی -1-5

 33درصرد( در سرطح فروق دیرپلم و تحصریالت       1333نفرر)  20نفر شرکت داشته اند. از لحاظ تحصیالت،  150در این مطالعه 

 10تحصریالت فروق لیسرانس  و    درصد( درصد از افرراد دارای   51نفر) 81. همچنین باشد میدرصد( در سطح لیسانس  22نفر)

سال بود. همچنین سرابقه کراری    5درصد از افراد کمتر از  22درصد( از افراد دارای تحصیالت دکتری بود. سابقه کاری  237نفر)

درصرد از افرراد    1237سال ، سابقه کاری  15تا  11درصد از افراد بین  28سال ، سابقه کاری  10تا  2درصد از افراد بین  3133

سرال   35ترا   31سال بود. بیشترین فراوانی مربوط به بازه سرنی   20درصد از افراد نیز بیشتر از  2و سابقه کاری  20تا  12بین 

درصرد نیرز زن مری     1333درصد مررد و   8237نفر موجود در تحقیق  150درصد از کل  را شامل می شود. از بین  5733بود که 

 1درصرد( نیرز متاهرل بودنرد. جردول       7237نفرر)  115درصد( مجرد و  2333نفر) 35نفر موجود در تحقیق  150باشند. از بین 

 شاخصهای توصیفی متغیرها را نشان می دهد.

 

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش -1جدول 

 متغیرها
تعداد 

 سؤاالت

تعداد 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 كشیدگی چولگی بیشترین كمترین واریانس

 مدیریت گواهینامه

 هپروژ
2 150 3317 0372 0358 135 5 03278- 03111- 

 03813 -03713 5 1 0313 0370 3371 150 7 گرایی تخصص

 -03130 -03273 5 1 0321 0378 3312 150 10 استراتژی عملکرد

 03101 -03212 5 1382 0313 0325 3373 150 7 عملیاتی عملکرد

 

 0372با انحراف معیار  5از   3317پروژه برابر  مدیریت ات گواهینامه، میانگین نمرشود میمشاهده  1همانطور که در جدول 

 . ضریب چولگی و کشیدگی گواهینامهباشد یم 5و بیشینه نمرات آن  135محاسبه شده است بطوریکه کمینه نمرات این متغیر 

قرار گرفته و نشان از جمع آوری  (-2+و2بوده که در بازه امن و قابل قبول ) -03111و  -03278پروژه بترتیب برابر با  مدیریت

محاسبه شده است  0370با انحراف معیار  5از   3371گرایی برابر  میانگین نمرات تخصص داده های مطلوب و قابل استناد است.

گرایی بترتیب برابر با  . ضریب چولگی و کشیدگی تخصصباشد می 5و بیشینه نمرات آن  1بطوریکه کمینه نمرات این متغیر 

( قرار گرفته و نشان از جمع آوری داده های مطلوب و قابل استناد -2+و2بوده که در بازه امن و قابل قبول ) 03813و  -03713

محاسبه شده است بطوریکه کمینه نمرات این  0378با انحراف معیار  5از   3312استراتژی برابر  میانگین نمرات عملکرد است.

بوده که  -0313و  -03273استراتژی بترتیب برابر با  . ضریب چولگی و کشیدگی عملکردباشد می 5و بیشینه نمرات آن  1متغیر 

میانگین نمرات  ( قرار گرفته و نشان از جمع آوری داده های مطلوب و قابل استناد است.-2+و2در بازه امن و قابل قبول )

و بیشینه  1382طوریکه کمینه نمرات این متغیر محاسبه شده است ب 0325با انحراف معیار  5از   3373عملیاتی برابر  عملکرد

بوده که در بازه امن و قابل  03101و  -03212عملیاتی بترتیب برابر با  . ضریب چولگی و کشیدگی عملکردباشد می 5نمرات آن 

 ( قرار گرفته و نشان از جمع آوری داده های مطلوب و قابل استناد است.-2+و2قبول )

 

 پیش آزمون ها -2-5

مشرخص اسرت، سرطح     2استفاده می شرود. همرانطور کره در جردول      بررسی نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرنفجهت 

بدست آمرده اسرت. لرذا اینگونره      0305معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص تمامی متغیرها کمتر از سطح خطای 



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

1 -23، صفحات 1101 هارب، 1، شماره 8دوره   

3 

 

با وجود متغیرهای غیرنرمال از روشرهای ناپارامتریرک نظیرر     استنباط می شود که توزیع داده های متغیرها غیر نرمال می باشد.

 همبستگی اسپیرمن و مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد خداقل مربعات جزئی استفاده شده است.
 

 نتایج آزمون كلموگروف اسمیرنف در خصوص بررسی نرمال بودن توزیع داده ها  -2جدول 

 متغیرها
 كلموگروف اسمیرنف

 نتیجه آزمون
 سطح معناداری مقدار آماره

 نرمال نیست 03021 03073 پروژه مدیریت گواهینامه

 نرمال نیست 0300 03101 گرایی تخصص

 نرمال نیست 03021 03073 استراتژی عملکرد

 نرمال نیست 0300 03102 عملیاتی عملکرد

 

کره سرطح معنراداری برین تمرامی       دهرد  مری ی تحقیرق نشران   هرا  یافتهماتریس همبستگی اسپیرمن را نشان میدهد.  3جدول 

بدست آمده است. لذا فرض صفر آزمون همبستگی رد و فرض مقابل آن مبنی بر  0305متغیرهای تحقیق کمتر از سطح خطای 

میشرود. مقردار همبسرتگی برین دو بره دوی متغیرهرای        تائیرد درصرد   35وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با احتمرال  

پروژه، تخصص گرایی، عملکرد استراتژی و عملکرد عملیاتی مثبت براورد شده اسرت. لرذا اینگونره اسرتنباط      گواهینامه مدیریت

که با افزایش نمرات یکی از متغیرهای مذکور شاهد افزایش در نمرات سایر متغیرها خواهیم بود و با کاهش نمرات یکی  شود می

 از متغیرها سایر متغیرها نیز کاهش خواهد داشت.

 

 ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق -3 لجدو

 متغیرهای تحقیق
 مدیریت گواهینامه

 پروژه
 استراتژی عملکرد گرایی تخصص

 عملکرد

 عملیاتی

 پروژه مدیریت گواهینامه
 03127 03553 03218 1 مقدار همبستگی

 0300 0300 03002 . سطح معناداری

 گرایی تخصص
 03322 03111 1 03218 مقدار همبستگی

 0300 0300 . 03002 سطح معناداری

 استراتژی عملکرد
 03278 1 03111 03553 مقدار همبستگی

 03001 . 0300 0300 سطح معناداری

 عملیاتی عملکرد
 1 03278 03322 03127 مقدار همبستگی

 . 03001 0300 0300 سطح معناداری
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 مدلسازی معادالت ساختاری -5-3

اسرفاده   1سازی معادالت ساختاری با رویکررد حرداقل مربعرات جزئری    ها از روش مدلن مرحله جهت تجزیه و تحلیل دادهدر ای 

گیری مدلی است که در آن روابرط  ( پرداخته شده است. مدل اندازهOuter Modelگیری )شود. ابتدا به بررسی مدل اندازهمی

شود. نمودار زیر مدل مفهومی تحقیرق در حالرت   گیری میرار گرفته و اندازهبین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون مورد توجه ق

 .دهد میاستاندارد شده بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان 

 

 
 مدل مفهومی با ضرایب استاندارد شده بار عاملی و ضرایب مسیر)ارزیابی مدلهای انداره گیری( -2شکل 

 

 .دهد میضرایب معناداری تی را نشان نمودار زیر مدل مفهومی تحقیق در حالت 

 

                                                           
1Partial Least Squares 
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 )ارزیابی مدلهای انداره گیری( t-Valuesمدل پژوهش با  ضرایب  -3شکل 

 

مقدار آماره تی و بارعاملی استاندارد شده بین گویه ها و  .دهد میشاخصهای برازش مدل های اندازه گیری را نشان  1جدول 

محاسبه شده است. لذا نتایج حکایت از آن دارد که با توجه به  031و  1332از  متغیرهای موجود در تمامی موارد بترتیب بیشتر

پرسشنامه احساس  سؤاالتبدرستی وارد مدل و تحقیق شده و نیاز به حذف یا تغییری در  سؤاالتگرد آوری شده  های داده

بدست آمده و مقدار  037ز حد مرزی . همچنین مقادیر ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ سازه ها بیشتر اشود مین

AVE  محاسبه شده است که روایی همگرا و پایایی متغیرها را تایید می نماید.  035تمامی متغیرها بیشتر از 
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 شاخصهای مربوط به مدلهای اندازه گیری  -4جدول 
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 نتیجه

گواهینامه 

 مدیریت پروژه
03820 03871 03533 

Q1 03583 8303 0300 مطلوب و معنی دار 

Q2 03710 15323 0300 مطلوب و معنی دار 

Q3 03727 18380 0300 مطلوب و معنی دار 

Q4 03275 13332 0300 ارمطلوب و معنی د 

Q5 03721 18370 0300 مطلوب و معنی دار 

Q6 03855 11378 0300 مطلوب و معنی دار 

 03513 03312 03832 عملکرد استراتژی

Q7 03218 11357 0300 مطلوب و معنی دار 

Q8 03828 28303 0300 مطلوب و معنی دار 

Q9 03723 17315 0300 مطلوب و معنی دار 

Q10 03202 10325 0300 مطلوب و معنی دار 

Q11 03222 10335 0300 مطلوب و معنی دار 

Q12 03771 23327 0300 مطلوب و معنی دار 

Q13 03802 25323 0300 مطلوب و معنی دار 

Q14 03810 31312 0300 مطلوب و معنی دار 

Q15 03202 8331 0300 مطلوب و معنی دار 

Q16 03255 12357 0300 مطلوب و معنی دار 

 03533 03310 03883 عملکرد عملیاتی

Q17 03812 22300 0300 مطلوب و معنی دار 

Q18 03831 23331 0300 مطلوب و معنی دار 

Q19 03830 13311 0300 مطلوب و معنی دار 

Q20 03823 23317 0300 مطلوب و معنی دار 

Q21 03750 1131 0300 مطلوب و معنی دار 

Q22 03221 3333 0300 مطلوب و معنی دار 

Q23 03250 8373 0300 مطلوب و معنی دار 

 03523 03882 03850 تخصص گرایی

Q24 03711 13388 0300 مطلوب و معنی دار 

Q25 03835 35317 0300 مطلوب و معنی دار 

Q26 03732 11382 0300 مطلوب و معنی دار 

Q27 03715 13300 0300 مطلوب و معنی دار 

Q28 03221 3317 0300 مطلوب و معنی دار 

Q29 03723 18317 0300 مطلوب و معنی دار 

Q30 03251 11355 0300 مطلوب و معنی دار 

 

هر سازه باید  AVEوم مقدار ریشه د دهد.( نشان می1381نتایج بررسی روایی واگرا را به روش فورنل و الرکر ) 5جدول 

ی تحقیق ها یافتهمتغیرها در قطر اصلی قرار دارد.  AVEبیشتر از باالترین همبستگی سازه با سایر سازه ها در مدل باشد. جذر 

های زیرین و چپ قطر متغیرهای مکنون از مقدار همبستگی میان آنها که در خانه AVEحاکی از آن است که، مقدار جذر 
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خود دارند تا با سازه های  سؤاالتکه متغیرهای مکنون تعاملی بیشتری با  شود میر است. لذا اینگونه استنباط اصلی، بیشت

 .باشد میدیگر. بعبارتی دیگری روایی واگرای متغیرهای مدل در حد قابل قبولی 

 

 نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الركر  -5جدول 

 گواهینامه مدیریت پروژه عملکرد عملیاتی عملکرد استراتژی تخصص گرایی متغیرهای تحقیق

 03727 تخصص گرایی
   

 03712 03125 عملکرد استراتژی
  

 03770 03300 03378 عملکرد عملیاتی
 

 03730 03183 03530 03201 گواهینامه مدیریت پروژه

 

رویرم. مردل    ل بره سرراب بررسری مردل سراختاری مری      ها حرا  آمیز تمامی تست گیری و طی موفقیت با توجه به اتمام مدل اندازه

نمودار زیر مدل مفهومی تحقیق در  دهد.  ساختاری مدلی است که رابطه بین متغیرهای مکنون )پنهان( را مورد بررسی قرار می

 .دهد میحالت استاندارد شده ضرایب مسیر را نشان 

 
 ی مدل ساختاری(مدل مفهومی  با ضرایب مسیر استاندارد شده )ارزیاب -4شکل 

 

 .دهد مینمودار زیر مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری را نشان 
 

 
 )ارزیابی مدل ساختاری( t-Valuesمدل پژوهش با  ضرایب  -5شکل  
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همانطور  بصورت خالصه آمده است. 2 نتایج تمامی معیارهای و شاخصهایی که برای مدلهای ساختاری به کار می رود در جدول

محاسبه شده بین تمامی متغیرهای مسرتقل و وابسرته موجرود در مردل بزرگترر از        t، مقادیر شود میمالحظه  2ه در جدول ک

زای اصررلی مرردل یعنرری عملکرررد  برررای متغیرهررای درون درصررد معنررادار هسررتند. مقررادیر  35برروده و در سررطح  32/1

 بسیار مناسبی قرار دارد. ( در حد03350(  و عملکرد عملیاتی)0315استراتژی)

برای عملکرد استراتژی نشاندهنده این مفهوم است کره متغیرهرای تخصرص گرایری و گواهینامره مردیریت پرروژه و         مقدار 

درصد از تغییرات عملکرد استراتژی را پریش بینری    1535حاصلضرب این دو متغیر در مجموع و با همکاری یکدیگر توانسته اند 

بررای عملکررد    مابقی تغییرات آن وابسته به سایر متغیرها و عواملی است که در مدل نیامده است. همچنرین مقردار   کنند و

عملیاتی نشاندهنده این مفهوم است که متغیرهای تخصص گرایی و گواهینامه مدیریت پرروژه و حاصلضررب ایرن دو متغیرر در     

درصد از تغییرات عملکرد عملیاتی را پیش بینی کنند و مابقی تغییرات آن وابسته  35 مجموع و با همکاری یکدیگر توانسته اند

 به سایر متغیرها و عواملی است که در مدل نیامده است. 

( مثبت و در سطح مطلوب محاسربه  03172(  و عملکرد عملیاتی)03210برای متغیرهای درونزای عملکرد استراتژی) مقدار 

توجه به حدود گفته شده در ابتدای این بخش میتوان اظهار نظر کرد که این معیار برای متغیرهای مرذکور درسرطح    شده که با

 .  باشد میکه قدرت پیش بینی مدل در خصوص این متغیرها در حد بسیار مطلوبی  دهد میبسیار مناسبی قرار دارد و نشان 

یرهای وابسته ای قابل محاسربه مری باشرد کره بریش از یرک متغیرر برر روی آن         برای آندسته از متغ  شاخص شدت تاثیر 

بررای    VIFاثرگذاشته باشد و به همین علت این شاخص برای عملکرد استراتژی و عملکرد عملیاتی برآورد شده اسرت. مقردار   

 ها مشاهده نشده است. برآورد شده که نشان می دهد هیچ مشکل هم خطی بین داده 5متغیرهای مستقل کمتر از حد مرزی 

، معیرار انردازه    ، شراخص ارتبراط پریش برین     (بنابراین میتوان اینگونه استنباط نمود که شاخصهای ضرریب تعیرین   

مردلهای  ( همگی در حد مناسب و قابل قبول بوده کره مناسربت   t-value( و ضرایب مسیر )بتا( و معناداری آن)مقادیر اثر

 ساختاری را به نمایش گذاشته است.

 

 نتایج  شاخصها و معیارهای مدلهای ساختاری  -6جدول 

 مسیر:

 T_value  متغیر وابسته متغیر مستقل 
سطح 

 معناداری

 
متغیر 

 وابسته

 
متغیر 

 وابسته

VIF 
متغیر 

 مستقل
 

عملکرد  گواهینامه مدیریت پروژه 

 استراتژی
03102 23120 0300 03155 03210 13030 03277 

عملکرد  گواهینامه مدیریت پروژه 

 عملیاتی
03332 53723 0300 03350 03172 13031 03212 

 03112 13022 03210 03155 0300 13215 03231 عملکرد استراتژی تخصص گرایی 

 03032 13085 03172 03350 03008 23220 03255 عملکرد عملیاتی تخصص گرایی 

تخصص × دیریت پروژه گواهینامه م

 عملکرد استراتژی گرایی 
03280 13380 0300 03155 03210 13081 03122 

تخصص × گواهینامه مدیریت پروژه 

 عملکرد عملیاتی گرایی 
03187 23305 03022 03350 03172 13108 03012 

 برای مقادیر ضعیف، متوسط و قویبه ترتیب به عنوان مقدار مالك  برای  27/0و  33/0، 13/0سه مقدار 
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 بینی کم، متوسط و قویبه ترتیب قدرت پیش برای 35/0و 15/0، ، 02/0سه مقدار 

 کوچک، متوسط و بزرگ تأثیربه ترتیب نشان از اندازه  برای  35/0و  15/0، 02/0سه مقدار 

 شکل ساز استم 5برای متغیرهای مستقل بزرگتر از  VIFمقدار 

 

مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار ، میتوان پرس از کنتررل    GOFمعیار 

 GOFبرازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. مقدار معیرار  

 بندی معرفی شده، نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است.به دستهبدست آمد که با توجه  335/0برابر 

 

 آزمون فرضیه های پژوهش -5-4

 تائیرد در این بخش از تحقیق به بررسی فرضیات تحقیق با تکنیک تحلیل مسیر پرداخته شده است. تصمیم گیری در خصروص  

 ت خواهد گرفت. ( و سطح معناداری صورT-VALUEیا رد فرضیات بر اساس مقدار آماره تی)

 معناداری دارد. تأثیرفرضیه اول: صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی 

بررسی ضرریب اثرر صردور گواهینامره مردیریت پرروژه برر عملکررد          آمده است. 7نتایج مربوط به فرضیه اول تحقیق در جدول 

براورد شده اسرت. برا توجره بره اینکره مقردار عردد         03102دهد که این ضریب مسیر به میزان نشان می 7استراتژی در جدول 

تروان   بدست آمرده؛ مری   0305( کمتر از 0300باشند و سطح معناداری) بیشتر می 32/1و از  23120( برابر با t-valueمعناداری )

ملکررد  دار اسرت؛ یعنری صردور گواهینامره مردیریت پرروژه برر ع        معنا 05/0نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرات صدور گواهینامه مدیریت پروژه، شاهد افزایش  تأثیراستراتژی 

انحراف استاندارد خواهیم بود. مقدار ضریب همبسرتگی اسرپیرمن برین دو متغیرر      03102در نمرات عملکرد استراتژی به اندازه 

و بار دیگر وجود ارتبراط   باشد میو معنادار  03553مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی( برابر با مقدار  ذکر شده )صدور گواهینامه

گرد آوری شرده میتروان    های داده. بنابراین با توجه به دهد میبین  صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی را نشان 

 .شود می تائیددرصد  35فرضیه اول تحقیق با احتمال 

 

نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر  -7 جدول

 عملکرد استراتژی

 فرضیه اول

ضریب 

 مسیر

(B) 

 مقدار تی

(t-

value) 

سطح 

 معناداری

همبستگی 

 نتیجه اسپیرمن 

r sig 
عملکرد  گواهینامه مدیریت پروژه 

 استراتژی
 تائید 0300 03553 0300 23120 03102

 

 معناداری دارد. تأثیرفرضیه دوم: صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد عملیاتی 

بررسی ضرریب اثرر صردور گواهینامره مردیریت پرروژه برر عملکررد          آمده است. 8نتایج مربوط به فرضیه دوم تحقیق در جدول 

براورد شرده اسرت. برا توجره بره اینکره مقردار عردد          03332ر به میزان دهد که این ضریب مسینشان می 8عملیاتی در جدول 

تروان   بدست آمرده؛ مری   0305( کمتر از 0300باشند و سطح معناداری) بیشتر می 32/1و از  53723( برابر با t-valueمعناداری )

ت پرروژه برر عملکررد    دار اسرت؛ یعنری صردور گواهینامره مردیری      معنا 05/0نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرات صدور گواهینامه مدیریت پروژه، شاهد افرزایش   تأثیرعملیاتی 
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انحراف استاندارد خواهیم بود. مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر ذکرر   03332در نمرات عملکرد عملیاتی به اندازه 

و بار دیگر وجود ارتبراط برین     باشد میو معنادار  03127گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی( برابر با مقدار  شده )صدور

گرد آوری شده میتوان فرضریه   های داده. بنابراین با توجه به دهد میصدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی را نشان 

 .شود می تائیددرصد  35دوم تحقیق با احتمال 

 

نتایج براورد ضرایب معناداری تی و ضریب مسیر استاندارد شده صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر  -8 جدول

 عملکرد عملیاتی

 فرضیه دوم

ضریب 

 مسیر

(B) 

 مقدار تی

(t-

value) 

سطح 

معنادار

 ی

همبستگی 

 اسپیرمن
نتیج

 ه
r sig 

 03127 0300 53723 03332 عملکرد عملیاتی گواهینامه مدیریت پروژه 
030

0 
 تائید

 

فرضیه سوم: تخصص گرایی در رابطه بین صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی نقش تعدیلگر ایفا 

 می كند.

دراین بخش از تحقیق به بررسی نقش تعدیلگری تخصص گرایی در رابطره برین صردور گواهینامره مردیریت پرروژه و عملکررد        

انرد و  گویه در پرسشنامه سرنجیده شرده   7کننده تخصص گرایی با ته شده است. با توجه به اینکه متغیر تعدیلاستراتژی پرداخ

نتایج مربوط بره   شود.کننده استفاده می، از رویکرد حاصلضربی برای برآورد اثرات تعدیلباشد میبصورت کمی و از نوع انعکاسی 

 آمده است. 3فرضیه سوم تحقیق در جدول 

×  گواهینامه مدیریت پروژهی تحقیق نشان داد که مقدار آماره تی و ضریب مسیر استاندارد شده بین جمله تعاملی )ها یافته

محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار  03280و  13380تخصص گرایی( و متغیر وابسته عملکرد استراتژی بترتیب برابر با 

بدست آمده، اینگونه  0305( کمتر از سطح خطای 0300و سطح معناداری) 1332آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی 

. بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی در شود می تائیددرصد  35استنباط می گردد که فرضیه سوم تحقیق با احتمال 

( 03280تعاملی و متغیر وابسته)ضریب مسیر بین جمله  .شود می تائیدارتباط بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی 

گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی خواهد شد. پرواضح  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد مینشان 

 است که با افزایش میانگین نمرات تخصص گرایی روابط بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی قویتر خواهد شد.

 .شود می تائیدضیه سوم تحقیق بنابراین فر

 

 نتایج تحلیل فرضیه سوم -2 جدول

 مسیر
ضریب 

 مسیر

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

عملکرد   تخصص گرایی( ×  گواهینامه مدیریت پروژهجمله تعاملی)

 استراتژی
 تائید 0300 13380 03280

 

ص گرایی به دو دسته کمتر از میانگین و بیشتر از میانگین افراد حاضر در نمونه آماری تحقیق را بر اساس میانگین نمرات تخص

تقسیم نموده و همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی در این دو گروه محاسبه شده است. همانطور که 
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پروژه و عملکرد نمایان است، وقتی تخصص گرایی کمتر از میانگین می باشد، همبستگی بین گواهینامه مدیریت  10در جدول 

برآورد شده است و در بین افراد با تخصص گرایی باالتر از میانگین، مقدار همبستگی بین  03153استراتژی غیرمعنادار و برابر 

محاسبه شده است. لذا میتوان اینگونه استنباط نمود  03723گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی بیشتر شده و برابر 

 تخصص گرایی شاهد افزایش همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی خواهیم بود.که با افزایش 

 

 تحلیل همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی در طبقات مختلف تخصص گرایی -11ل جدو

 تعداد تخصص گرایی متغیرها
مقدار 

 همبستگی

سطح 

معنادار

 ی

 نتیجه

 رد 03207 03153 70 (3380کمتر از میانگین) یت پروژه و عملکرد استراتژیگواهینامه مدیر

 تائید 0300 03723 80 (3380بیشتر از میانگین) گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی

 

فرضیه چهارم: تخصص گرایی در رابطه بین صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی نقش تعدیلگر ایفا 

 كند.می 

ی تحقیق نشان داد که مقدار آماره تری و ضرریب مسریر    ها یافته آمده است. 11نتایج مربوط به فرضیه چهارم تحقیق در جدول 

تخصص گرایی( و متغیر وابسته عملکرد عملیاتی بترتیب برابرر برا   ×  گواهینامه مدیریت پروژهاستاندارد شده بین جمله تعاملی )

و سرطح   1332. با توجه به اینکره مقردار آمراره تری محاسربه شرده بیشرتر از حرد مررزی          محاسبه شده است 03187و  23305

 35بدست آمده، اینگونه استنباط می گردد که فرضیه چهارم تحقیق با احتمرال   0305( کمتر از سطح خطای 03022معناداری)

امه مدیریت پروژه و عملکررد عملیراتی   . بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی در ارتباط بین گواهینشود می تائیددرصد 

 .شود می تائید

گواهینامه  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد می( نشان 03187ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر وابسته)

اهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد عملیاتی خواهد شد. پرواضح است که با افزایش میانگین نمرات تخصص گرایی روابط بین گو

 .شود می تائیدبنابراین فرضیه چهارم تحقیق  مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی قویتر خواهد شد.

 

 نتایج تحلیل فرضیه چهارم -11 جدول

 مسیر
ضریب 

 مسیر

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

عملکرد   تخصص گرایی( ×  گواهینامه مدیریت پروژهجمله تعاملی)

 عملیاتی
 تائید 03022 23305 03187

 

نمایان است، وقتی تخصص گرایی افراد کمتر از میانگین می باشد، همبستگی بین گواهینامه  12همانطور که در جدول 

برآورد شده است و در بین افراد با تخصص گرایی باالتر از میانگین،  03251مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی معنادار و برابر 

محاسبه شده است. لذا میتوان  03570مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی بیشتر شده و برابر مقدار همبستگی بین گواهینامه 

اینگونه استنباط نمود که با افزایش تخصص گرایی شاهد افزایش همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی 

 خواهیم بود.
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 ملکرد عملیاتی در طبقات مختلف تخصص گراییتحلیل همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و ع -12 جدول

 تعداد تخصص گرایی متغیرها
مقدار 

 همبستگی

سطح 

معنادار

 ی

 نتیجه

 تایید 03032 03251 70 (3380کمتر از میانگین) گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی

 تائید 0300 03570 80 (3380بیشتر از میانگین) گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی

 

فرضیه كلی: صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی و عملیاتی با توجه به نقش تعدیلگر تخصص 

 معناداری دارد. تأثیرگرایی 

فرضیه قبل تشکیل شده است. همانطور که قبلتر مشخص گردید تمامی فرضیات  1فرضیه کلی تحقیق در حقیقت از اجتماع 

 میتوان گفت که فرضیه کلی تحقیق نیز تایید می شود. تایید شده است. لذا

 

 بحث و نتیجه گیری -6

براورد  03102بررسی ضریب اثر صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی ارزیابی شد. که این ضریب مسیر به میزان 

( 0300باشند و سطح معناداری) بیشتر می 32/1ز و ا 23120( برابر با t-valueشده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

دار است؛ یعنی صدور  معنا 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  بدست آمده؛ می 0305کمتر از 

ر مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در نمرات صدو تأثیرگواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی 

انحراف استاندارد خواهیم بود. مقدار  03102گواهینامه مدیریت پروژه، شاهد افزایش در نمرات عملکرد استراتژی به اندازه 

 03553ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر ذکر شده )صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی( برابر با مقدار 

. بنابراین با دهد میود ارتباط بین  صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی را نشان و بار دیگر وج باشد میو معنادار 

. نتایج حاصل از پژوهش حاضر شود می تائیددرصد  35گرد آوری شده میتوان فرضیه اول تحقیق با احتمال  های دادهتوجه به 

بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه در انتخاب و "( تحت عنوان 2019با نتایج حاصل از پژوهش فراشاه و همکاران )

 .باشد میهمسو  "استخدام

براورد  03332بررسی ضریب اثر صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد عملیاتی ارزیابی شد. که این ضریب مسیر به میزان 

باشند و سطح  بیشتر می 32/1و از  53723( برابر با t-valueشده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

دار است؛  معنا 05/0توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  بدست آمده؛ می 0305( کمتر از 0300معناداری)

مثبت و معناداری دارد. با افزایش یک انحراف استاندارد در  تأثیریعنی صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد عملیاتی 

انحراف استاندارد خواهیم بود.  03332صدور گواهینامه مدیریت پروژه، شاهد افزایش در نمرات عملکرد عملیاتی به اندازه نمرات 

مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر ذکر شده )صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی( برابر با مقدار 

. دهد میجود ارتباط بین  صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی را نشان و بار دیگر و باشد میو معنادار  03127

. نتایج حاصل از شود می تائیددرصد  35گرد آوری شده میتوان فرضیه دوم تحقیق با احتمال  های دادهبنابراین با توجه به 

بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه "( تحت عنوان 2019پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش فراشاه و همکاران )

 .باشد میهمسو  "در انتخاب و استخدام

×  گواهینامه مدیریت پروژهی تحقیق نشان داد که مقدار آماره تی و ضریب مسیر استاندارد شده بین جمله تعاملی )ها یافته

محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار  03280و  13380تخصص گرایی( و متغیر وابسته عملکرد استراتژی بترتیب برابر با 

بدست آمده، اینگونه  0305( کمتر از سطح خطای 0300و سطح معناداری) 1332آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی 
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. بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی در شود می تائیددرصد  35استنباط می گردد که فرضیه سوم تحقیق با احتمال 

 .شود می تائیدباط بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی ارت

گواهینامه  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد می( نشان 03280ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر وابسته)

رایی روابط بین مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی خواهد شد. پس واضح است که با افزایش میانگین نمرات تخصص گ

. نتایج حاصل از شود می تائیدگواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی قویتر خواهد شد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق 

بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه "( تحت عنوان 2019پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش فراشاه و همکاران )

 .باشد میسو هم "در انتخاب و استخدام

×  گواهینامه مدیریت پروژهی تحقیق نشان داد که مقدار آماره تی و ضریب مسیر استاندارد شده بین جمله تعاملی )ها یافته

محاسبه شده است. با توجه به اینکه مقدار  03187و  23305تخصص گرایی( و متغیر وابسته عملکرد عملیاتی بترتیب برابر با 

بدست آمده، اینگونه  0305( کمتر از سطح خطای 03022و سطح معناداری) 1332شتر از حد مرزی آماره تی محاسبه شده بی

. بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی شود می تائیددرصد  35استنباط می گردد که فرضیه چهارم تحقیق با احتمال 

 .شود می تائیددر ارتباط بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی 

گواهینامه  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد می( نشان 03187ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر وابسته)

مدیریت پروژه بر عملکرد عملیاتی خواهد شد. پرواضح است که با افزایش میانگین نمرات تخصص گرایی روابط بین گواهینامه 

. نتایج حاصل از پژوهش حاضر با شود می تائیدهد شد. بنابراین فرضیه چهام تحقیق مدیریت پروژه و عملکرد عملیاتی قویتر خوا

بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه در انتخاب و "( تحت عنوان 2019نتایج حاصل از پژوهش فراشاه و همکاران )

 .باشد میهمسو  "استخدام
 

 پشنهادات كاربردی -7

یک گام مهمی در زندگی حرفه ای  (PMP) د صدور گواهینامه حرفه ای مدیریت پروژههمانطور که در این پژوهش بررسی ش

مهمی بر عملکرد راهبردی و عملیاتی سازمان دارد، لذا پیشنهاد  تأثیرمدیریت پروژه است؛ و صدور گواهینامه مدیریت پروژه 

برای بهبود عملکرد هر سازمان باید  ند.میشود سازمان ها جهت مدیریت حرفه ای از گواهینامه مدیریت پروژه استفاده کن

اهداف راهبردی و ویژه ای داشته باشد تا بتواند موفق شود لذا عملکرد استراتژی یک گام مهم برای آینده سازمان بشمار می 

رد همه ساله سازمان های زیادی به خاطر عملک آید و پیشنهاد میشود سازمان ها در راستای عملکرد استراتژی گام بردارند.

عملیاتی ضعیف از صحنه رقابت جهانی خارج می شوند. واضح است که عملکرد عملیاتی سازمان ها، چیزی جز برآیند عملکرد 

افراد نخواهد بود پیشنهاد میشود سازمان ها جهت موفقیت در این صحنه بزرگ رقابت در راستای عملکرد عملیاتی گام بردارند 

جدی بگیرند. یکی دیگر از مباحث مهم در راستای مدیریت حرفه ای در سازمان ها  و این موضوع کلیدی را در سازمان خود

وجود افراد متخصص و با دانش است؛ پیشنهاد میشود سازمان ها برای بهبود عملکرد و موفقیت در صحنه رقابت از افراد 

 متخصص و با دانش استفاده کنند و بحث تخصص گرایی را جدی قلمداد کنند.

 

 منابع 

(. مدیریت عملکرد راهبردهای اساسی و رهنمودهای عملی. )ترجمه ناصر میرسپاسی، 1382ستراگ، مایکل. )آرم .1

 اسماعیل کاوسی و علی رشید پور(. تهران: انتشارات میر، چاپ اول.

(. مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی. ترجمه سعید صفری و امیر 1385آرمسترانگ، مایل ) .2

 نتشارات جهاد دانشگاهی.وهابیان. ا

ترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر  "مدیریت"( 1382استونر جیمز. ای. اف، ادوارد فری من آر، گیلبرت، دانیل آر. ) .3

 پژوهش های فرهنگی، جلد اول.
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( ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل 1383ایرج نوروش؛ مهدی حیدری ) .1

CVA 1383، زمستان 1، شماره 11رسی رابطه آن مدل با بازده سهام دوره و بر 

(. تحلیل از بهره وری نیروی ، کار در بخش 1333بختیاری، صاد ؛ دهاانی زاده، مجید، حسینی پور، سید مجتبی.) .5

،  83 ، پیاپی3شماره  27تعاونی، مطالعه موردی تعاونی های صنعتی استان یزد. فرایندد مددیریت توسدعه، دوره 

 .73-15صص 

، پاییز 3، شماره 2( حرفه گرایی جدید و مبنای معرفت شناختی آن دوره 1382بهناز مرجانی؛ فطمه زیباکالم ) .2

 .122-103، صفحه 1382

 Pertmaster V8( کتاب مدیریت ریسک پروژه با استفاده از 1388حسین عوض خواه ) .7

(. بررسی رابطه میان ویژگی های بیانیه 1383بخت، فاطمه.)حقیقی، محمد، قارلقی، ابراهیم، میراسدی، سمانه و نیک .8

 .128-122ص  1ماموریت سازمان و عملکرد سازمانی . پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 

ها.  وکاربرد  ها ، نظریه ، مفاهیم (. رفتار سازمانی1377رابینز، استیفن پی؛ ترجمه علی پارسیائیان، سید محمد اعرابی. ) .3

 های فرهنگی. ائیان ع، اعرابی م. جلد اول. تهران .دفتر پژوهشمترجمان: پارس

ادراك استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی کارکنان با  تأثیر( ، 1337رحمت اللّه قلیپور و محمود خزایی ) .10

 1337، تابستان  87، شماره 27پژوهشی مطالعات مدیریت، سال  –نقش میانجیگری هوش عاطفی، فصلنامه علمی 

 .27-1صفحات 

(. مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد 1383رفیع زاده، عال الدین، عفتی داریانی، محمدعلی و رونق، مریم.) .11

 دستگاه های اجرایی، تهران: موسسه توسعه و بهبود مدیریت ، انتشدارات فرمنش.

وسازمانی و ماهیت شغل با انگیزش (. بررسی رابطه ج1331رفیعی، نفیسه، گودرزی، زهره و عزیزی، سید محسن ) .12

 .118-111صص  2شماره  11شغلی کارکنان بیمارستانهای شهر اصفهان. فصلنامه بیمارستان، دوره 

( ارزیابی تاثیر افشای رویه 1330رهنمای رودپشتی، فریدون، یعقوب نژاد، احمد، نوری فرد، یداله و احمد گودرزی. ) .13

زیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی. مجله پژوهش های حسابداری مالی، های حسابداری انتقادی بر معیارهای ار

 .33-73سال پنجم، شماره دوم، ص 

(. بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم 1385رئیسی، احمدرضا و داداشی، زینب ) .11

. فصلنامه مدیریت 1385مارستان در سال پزشکی اصفهان در رابطه با فرایند طرح جامع نظام های اطالعاتی بی

 .21-13صص  1شماره  3اطالعات سالمت، دوره 

( رابطه 1330سیدپوریا هدایتی3 عبیداهلل فرجی3 فاطمه محبتی3 سودابه حامدی3 وحیده عمادی3 طاهره شریفی ) .15

 317 شماره 5ره های شهرستان زابل ، مجله اخالف پزشکی،  دو وری کارکنان بیمارستان عدالت سازمانی و بهره

(1330 

(. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در 1330صادقی، حسین و پریسا رحیمی. ) .12

 .102-83بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مال . ی سال چهارم، شماره چهارم، ص 

(. تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه 1330صالحی، مهدی، مؤیدفر، رزیتا و سجاد کریمی. ) عرب .17

بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال چهارم، 

 .70-17شماره سوم، ص 

 "در انتخاب و استخدام بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه"( مقاله ای با عنوان 2013و همکاران ) 1فراشاه .18

انجام دادند؛ هدف این مقاله بررسی ارزش گواهینامه های مدیریت پروژه در انتخاب و استخدام کارکنان سازمان و 

 کارایی این گواهینامه ها است.

                                                           
1 Farashah 
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Abstract 
In this research, the effect of project management certification on strategy and operational performance with 

respect to the moderating role of specialization has been investigated. The statistical population of the present 

study is consulting engineers in construction projects approved by the Building Engineering System 

Organization and to calculate the statistical sample size, considering that the questions of the questionnaires are 

of the multi-value Likert scale with conversion of distance scale (1 to 5). The Cochrane relationship has been 

used. Finally, the statistical sample size was determined to be 80 using this relationship. Data collection in the 

present study consisted of two stages in which a special method was used for each of the stages. The first stage 

was the collection of information and theories of theoretical foundations, which was the library method, and the 

second stage was the collection of data tailored to the objectives, which used the survey method using a 

questionnaire appropriate to the model. The data of this study are quantitative and descriptive statistics and 

inferential statistics were used to analyze the information in the present study with a distance scale. In inferential 

statistics from confirmatory factor analysis methods was performed using structural equation modeling. In fitting 

structural equations, in order to confirm the factor structure of the model, significant coefficients, effect size and 

quality indicators of model prediction and goodness of fit were used. Cronbach's alpha, combined reliability and 

factor loads were used to confirm the reliability of the questions and components of the model. In order to 

confirm the validity of the model variables, convergent and divergent validity was used by Fornell and Larker 

methods; Which was used using a computer with SPSS and SmartPLS3 software. Findings show a relationship 

between project management certification and strategy performance. The relationship between project 

management certification and operational performance was also confirmed. The moderating role of 

specialization in the relationship between project management certification and strategy performance was 

confirmed. The moderating role of specialization in the relationship between project management certification 

and operational performance is also acknowledged. 
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