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 چکیده

صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی با توجه به نقش تعدیلگر تخصص گرایی، پرداخته شده  تأثیرتحقیق به بررسی  این

برای  و باشد میسازمان نظام مهندسی ساختمان  تائیدساختمانی مورد  های پروژهجامعه آماری تحقیق حاضر مهندسان مشاور در  است.

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

آوری گرد نفر تعیین شد. 84باشد، از رابطه کوکران استفاده شده است. در نهایت اندازه نمونه آماری با استفاده از این رابطه برابر با  می 

 آوری جمعاطالعات در تحقیق حاضر شامل دو مرحله شد که به تناسب هر یک از مراحل از روش مخصوصی استفاده شد. مرحله اول 

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

ای سنجیده شده و  های این پژوهش از نوع کمی بوده و با مقیاس فاصله ه متناسب با مدل استفاده شد. دادهپیمایشی به کمک پرسشنام

های تحلیل عاملی  وتحلیل اطالعات پژوهش حاضر، از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار استنباطی از روش منظور تجزیه به

ساختار عاملی مدل از ضرایب  تائیدمنظور  ت ساختاری انجام شد. در برازش معادالت ساختاری، بهیابی معادال تأییدی با استفاده از مدل

پایایی سؤاالت و  تائیدمنظور  بینی مدل و نیکوی برازش مورداستفاده استفاده گرفت. به های کیفیتی پیش معناداری، اندازه اثر و شاخص

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

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

. نقش تعدیلگری تخصص گرایی در ارتباط بین گواهینامه دهد مید استراتژی را نشان بین  صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکر

 .گردید تائیدمدیریت پروژه و عملکرد استراتژی 

 

 ، تخصص گرایی.ی، عملکرد استراتژصدور گواهینامه مدیریت پروژهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

های مختلف برای تعریف راهکارهای اقتصادی خود به صورت  زمانهای عظیم و تمایل سا امروزه و با گسترش روزافزون پروژه

ها )نظیر مدیریت زمان، هزینه و تخصیص منابع( به دغدغه اصلی مدیران  های مختلف این پروژه پروژه، کنترل و مدیریت بخش

فاز صفر که محوری تبدیل شده است. همچنین از هر پروژه در چرخه حیات خود )از ابتدای  ارشد هر سازمان پروژه 

شد که با اتمام  فرد و متفاوتی حاصل می باشد تا تحویل کلیه اقالم قابل تحویل پروژه( تجارب منحصر به سنجی پروژه می امکان

های آتی خود را از دست  ها در پروژه آموخته پروژه و به دلیل عدم ثبت این تجارب، سازمان مربوطه امکان استفاده از درس

 .داد می

از مدیران پروژه ای که مساله ها را به خود معطوف کرده است محدودیت منابع پروژه، نحوه  توجه بسیاری 

ا  ها تالش می شوند. لذا مدیران پروژه ها پرداخت می هایی است که در پروژه تخصیص آن و هزینه کنند ب

ها مورد  پروژه صورت اثربخش و کارا در اعمال راهکارهای مناسب، اطمینان حاصل کنند که منابع پروژه به

های اجراشده، هزینه  ها، ضعف مشهود کیفی پروژه گیرند. طوالنی شدن زمان اجرای پروژه استفاده قرار می

ولیه و  شده بسیار باالی پروژه تمام ز زنجیره   توان به را می …ها نسبت به برآوردهای ا عنوان بخشی ا

اما مشکل دیگری که  مشکالت مهم پروژه های پروژه محور شده  گیر سازمان گریبانهای کشور برشمرد. 

ها و به  زمان تمامی منابع و دانش پروژه باشد. پیچیدگی مدیریت هم زمان چندین پروژه می است، انجام هم

ر نتایج نهایی سازمان عملکرد پروژه تأثیرتبع آن  افزایش ها روزبه ها ب ها  است و سازمان  روز در حال 

ارزان و بهتر تمامی پروژهبایست به دنبال یافتن راهک می مفهوم  های خود باشند. اری جهت اتمام سریع، 

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

 (.1881می گیرد )حقیقی و همکاران، 

نایی سازمان در استفاده مؤث ر به طورکلی عملکرد سازمانی به عنوان توا ز منابع و تولید ستانده های پایدا ر ا

ا در نظر گرفتن اهداف مربوط به ذینفعان، تعبیر می شود )رفیع زاده و همکاران،  عملکرد (. 1881ب

می گذارند. آنها  تأثیراستراتژیک اصولِ راهنمایی هستند که بر بازاریابی و تدوین استراتژی تجاری شرکت 

به وسیله یک شرکت را انعکاس میدهند که به رفتارهای صحیح  دستورالعمل های استراتژیک اجرا شده

عملکرد استراتژیک به شیوهای که یک  (.0415و همکاران،  1برای عملکرد بهتر منجر می شود )تئودوسه

نگلودهد میشرکت خود را با محیط بیرونی )صنایع/رقبا( تطبیق  رد )مادا (. 0411و همکاران،  0، اشاره دا

انگیزه ها و خواسته هایی تعریف عملکرد استراتژیک  برای درك مدیریتی خاص، آمادگی ها، تمایالت، 

 (.1111، 8میشود که راهنمای برنامه ریزی استراتژیک و فرایند توسعه استراتژیک است )وود و رابرتسون

تخصص گرایی رویکردی جدید است که هم اکنون در بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی موردتوجه 

و بر اساس معرفت شناسی حاکم بر تخصص گرایی، دانش و  1811رار گرفته است )مرتضوی و زارعپور، ق

مهارت هر دو از ارزش برخوردارند و به همین دلیل نه تنها تربیت حرفه ای، آموزشی درجه دوم تلقی 

ً تفکیکی بین تربیت حرفه ای و تربیت علمی وجود ندارد. ازآنجا که  ی تربیتی، این شیوهنمیشود بلکه اساسا

                                                           
1
 Theodosiou 

2
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ه این  حرکت در مسیر مهارت های شغلی را به گرایشی در جهت مهارت های عام و گسترده تبدیل کرده و ب

ز اهمیت است )مرجانی و زیباکالم،  ز تقابل دو نوع تربیت علمی و تربیت حرفه ای کاسته است، حائ ترتیب ا

ز مفاهیم کالسیک مدیریت دولتی است1880 . این اصطالح به ویژه طی چند دهه اخیر (. تخصص گرایی ا

تایج آن مورد  محور مطالعات پژوهشگران مدیریت و رفتار سازمانی بوده و از زوایای مختلف به ویژه آثار و ن

، تمایل به اعمال قضاوت 1885بررسی قرار گرفته است )موالیی،  ز ویژگی های بارز جوامع تخصص گرا (. ا

د حرفه )نه قانون( است. در دنیایی از اطالعات پراکنده و ناهمگون، حرفه ای و اعمال کنترل توسط خو

ز آنها بی اطالع ر این است که مدیران به اطالعات کلیدی دسترسی دارند که عموم ا اند؛ بنابراین تصور ب

این  اتکا نباشند. برای رفع  رد که اطالعات منتشره توسط مدیران قابل  همواره این شک و ظن وجود دا

یازمند اتخاذ یکرویه رسمی و جامع هستند )نوروش و دیانتی دیلمی، شبهات، م ادارات و سازمان ها ن دیران 

(. الزم به ذکر است برای تخصص گرا شدن، مدت زیادی الزم است و اگر سازمان ها برای کارکنان 1888

دایتی و همکاران، خود، این مسیر را فراهم نکنند وفاداری به سازمان )تعهد سازمانی( کمتر خواهد بود )ه

ه  تأثیر(. در این تحقیق به بررسی 1814 ا توجه ب صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی ب

 .شده استنقش میانجی تخصص گرایی پرداخته 

 

 مروری بر پیشینه پژوهش -2

 "پروژه در انتخاب و استخدام بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت"( مقاله ای با عنوان 1818مسعود درویش مهدی آبادی )

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

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

ادراك استراتژی مدیریت  تأثیر"( مقاله ای با عنوان 1811قلیپور و خزایی ) .دهد مینی ارزش واقعی داوطلبانه را نشان سازما

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

( 1815آریانی و همکاران ) .باشد میکارکنان با نقش میانجیگری هوش عاطفی استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی 

بررسی نقش نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش "مقاله ای با عنوان 

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

تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک: "( مقاله ای با عنوان 1810جلیلی و همکاران ) کارکنان اداره آموزش و پرورش انجام گرفت.

انجام دادند؛ هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عملکرد استراتژیک و ارزیابی  "مورد مطالعه شرکت های بهنوش و لبنیات پاك

مدیریت پروژه به عنوان مدیریت اطالعات "ای با عنوان ( مقاله0418) 1دبرا و الکس لکرد و ماتریس مالی شرکت است.ابعاد عم

هدف این مقاله یافتن، انجام دادند؛  "’تعداد زیادی از قطعات مختلف که با همدیگر کار می کنند‘در تحقیقات میان رشته ای: 

ای و همینطور یافتن اینکه چگونه مدیران پروژه پیش نیازهای مدیریت پروژه را  هدف مدیریت پروژه در تحقیقات میان رشاه

 کنند. تامین می

                                                           
1 Deborah & Alex 
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انجام دادند؛  "مشخصه های برنامه ریزی استراتژیک اعمال شده در مدیریت پروژه  "( مقاله ای با عنوان 0411) 1کارن و کاتلن

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

 PMبه طور تجربی ارزیابی می شود تا ارتباط آن با  "انطباق عقالنی". رویکرد دهد میهای انطباقی ارائه  SPCمجموعه دوم از 

( مقاله ای با 0414و همکاران ) 0ونگ را ارزیابی کند و همچنین بررسی کند که آیا با موفقیت پروژه افزایش یافته است یا خیر.

کنند که رشد شغلی با تعهد سازمانی  های تحقیق تائید می یافته .انجام دادند "رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی"عنوان 

های پیشرفت بشری در سازمان  کارمند پاکستانی، دریافت که کارمندانی که فرصت 0444نسبت دارد. آلوی و احمد در بررسی 

طور مستقل  میزان تعهد سازمانی باالتری دارند. فرصت رشد فردی، تساوی حق ترفیع و آموزش و فرصت یادگیری بهدارند 

بررسی "( مقاله ای با عنوان 0411و همکاران ) 8فراشاه گذارد. می تأثیرها  نشان داده شده است که بر تعهد کارمندان سازمان

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

 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  ائلیاز مس  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  جود دارد، بیششده، و  طراحی  از پیش  دستی  افزار یا سیستم نرم  از یک  بااستفاده

  در مراحل  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

  هایاز 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  چنین از  گیری بهره  را پاسخگو باشد. مسلماً  کاربران  و هوشمندانه، نیازهای  ابتکاری

 (.1888)عوض خواه، د کن می  جلوگیری  پروژه  اجرای  در حین  جدی  هایبحران  و از وقوع  کرده  را آسان  پروژه

دیریت مواجه شدن پروژه ها با مشکالت گوناگون دالیل متعددی دارد لیکن قطعاَ دو عامل عدم استفاده از ابزارهای دانش م

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

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

وز به روز بیشتر می شود. به نحوی که شاهدیم کارگاه های آموزشی مختلف داخلی و خارجی مدیریت پروژه و کاربردهای آن ر

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

می گردد. اگرچه داشتن هر یک از این گواهینامه  در کشور افزوده 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 

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

                                                           
1 Karen & Kathleen 
2 Weng 
3 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 

 بنابراین فرضیه اصلی پژوهش به شکل زیر مطرح می شود: (.1111آنها می باشد )اس سی وارد، 

 

 فرضیه اصلی:

 میگذارد. تأثیرتژی با توجه به نقش تعدیلگر تخصص گرایی صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استرا

 

 عملکرد استراتژی -2-3

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

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

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

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

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 میافزایش اهرم عملیاتی شرکت می شود و حساست سود نسبت به تغییرات فروش را افزایش 

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

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

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

 (.0411همکاران، 

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

(، 1814حیمی )قرار گیرد. اخیرا پژوهش های متعددی در زمینه عوامل موثر بر عملکرد و ریسک انجام شده است. صادقی و ر

به بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت ها با استفاده از سیستم معادالت همزمان پرداختند. رهنمای رودپشتی و 

( اثر افشای رویه های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی 1814همکاران )

(، رابطه بین استراتژی رقابتی، پاداش مدیران اجرایی و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار 0410) 0کردند. یاشنگ و جوهنی

( تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت ها را مورد 1814دادند. عربصالحی و همکاران )

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

 بنابراین می توان مطرح نمود که: .باشد می

 

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

 

                                                           
1 Nandakumar 
2 Yasheng & Johnny 
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 تخصص گرایی -3-3

دن یا در کاری مهارت داشتن است به معنی خاص گردیدن و به امری مخصوص ش« 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 800: 1880)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 

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

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

ن در بسیاری از سازمان های دولتی و غیردولتی موردتوجه تخصص گرایی رویکردی جدید است که هماکنو حرفه ای باشند.

( و بر اساس معرفت شناسی حاکم بر تخصص گرایی، دانش و مهارت هر دو از 1811قرار گرفته است )مرتضوی و زارعپور، 

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

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

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 

(. عالوه بر تخصص گرایی، انگیزش نسبت به شغل در کارکنان نیز یکی از مهمترین 1880م، اهمیت است )مرجانی و زیباکال

(؛ بنابراین توجه به عوامل مؤثر در تخصص 1810عوامل مؤثر در تحقق اهداف هر سازمان به شمار میرود )رفیعی و همکاران، 

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

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:(. 1881نماید )رئیسی و داداشی،  آن توانمند می فعالیت های

 

 یی در رابطه بین صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی نقش تعدیلگر ایفا می کند.: تخصص گرادومفرضیه 

 

 روش شناسی -4

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

ز جهت نوع روابط از نوع همبستگی است و از جهت زمان انجام تحقیق ز نوع غیر  است و ا مقطعی بوده و ا

سازمان  تائیدساختمانی مورد  های پروژهجامعه آماری تحقیق حاضر مهندسان مشاور در  آزمایشی است.

ه اینکه  باشد مینظام مهندسی ساختمان  ا توجه ب زه نمونه آماری، ب اندا  ها پرسشنامه سؤاالتو برای محاسبه 

باشد، از رابطه کوکران استفاده  می ( 5تا  1ای ) س فاصلهاز نوع طیف لیکرت چند ارزشی با تبدیل به مقیا

ا  ر ب ندازه نمونه آماری با استفاده از این رابطه براب  نفر تعیین شد. 84شده است. در نهایت ا

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

متناسب با  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. 

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

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

تحلیل عاملی در بخش  تائیدمنظور  و واگرا بهبخش مدیریت دانشگاه آزاد یزد رسید. همچنین نتایج حاصل از روایی همگرا 
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تک گویه ها  ی این مقاله ذکرشده است. نتایج حاصل از پایایی آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی به همراه بار عاملی تکها 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 ا مقیاس فاصلههای این پژوهش از نوع کمی بوده و ب داده

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

ار عاملی مدل از ضرایب معناداری، اندازه اثر و ساخت 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

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

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

 

 ی پژوهشها یافته -5

 نتایج آمار توصیفی -1-5

 81دیرپلم و تحصریالت   درصرد( در سرطح فروق     1838نفرر)  04نفر شرکت داشته اند. از لحاظ تحصیالت،  154در این مطالعه 

 14درصد( درصد از افرراد دارای تحصریالت فروق لیسرانس  و      50نفر) 81. همچنین باشد میدرصد( در سطح لیسانس  02نفر)

سال بود. همچنین سرابقه کراری    5درصد از افراد کمتر از  00درصد( از افراد دارای تحصیالت دکتری بود. سابقه کاری  231نفر)

درصرد از افرراد    1031، سرابقه کراری   سال 15تا  11درصد از افراد بین  08، سابقه کاری سال 14تا  2ین درصد از افراد ب 8138

سرال   85ترا   81سال بود. بیشترین فراوانی مربوط به بازه سرنی   04درصد از افراد نیز بیشتر از  2و سابقه کاری  04تا  12بین 

درصرد نیرز زن مری     1838درصد مررد و   8231نفر موجود در تحقیق  154درصد از کل  را شامل می شود. از بین  5138بود که 

 1درصرد( نیرز متاهرل بودنرد. جردول       1231نفرر)  115درصد( مجرد و  0838نفر) 85نفر موجود در تحقیق  154باشند. از بین 

 شاخصهای توصیفی متغیرها را نشان می دهد.

 

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش -1جدول 

 متغیرها
تعداد 

 سؤاالت

تعداد 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی بیشترین کمترین واریانس

 مدیریت گواهینامه

 پروژه
2 154 8301 4312 4358 135 5 43018- 43001- 

 43801 -43101 5 1 4301 4314 8310 154 1 گرایی تخصص

 -43084 -43018 5 1 4321 4318 8300 154 14 استراتژی عملکرد

 

 4312با انحراف معیار  5از   8301پروژه برابر  مدیریت مشاهده می شود، میانگین نمرات گواهینامه 1ر که در جدول همانطو

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

( قرار گرفته و نشان از جمع آوری -0+و0بوده که در بازه امن و قابل قبول ) -43001و  -43018پروژه بترتیب برابر با  مدیریت

محاسبه شده است  4314با انحراف معیار  5از   8310گرایی برابر  میانگین نمرات تخصص داده های مطلوب و قابل استناد است.
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گرایی بترتیب برابر با  و کشیدگی تخصص. ضریب چولگی باشد می 5و بیشینه نمرات آن  1بطوریکه کمینه نمرات این متغیر 

( قرار گرفته و نشان از جمع آوری داده های مطلوب و قابل استناد -0+و0بوده که در بازه امن و قابل قبول ) 43801و  -43101

ت این محاسبه شده است بطوریکه کمینه نمرا 4318با انحراف معیار  5از   8300استراتژی برابر  میانگین نمرات عملکرد است.

بوده که  -4308و  -43018استراتژی بترتیب برابر با  . ضریب چولگی و کشیدگی عملکردباشد می 5و بیشینه نمرات آن  1متغیر 

 ( قرار گرفته و نشان از جمع آوری داده های مطلوب و قابل استناد است.-0+و0در بازه امن و قابل قبول )

 

 پیش آزمون ها -2-5

مشرخص اسرت، سرطح     0استفاده می شرود. همرانطور کره در جردول      آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن از

بدست آمرده اسرت. لرذا اینگونره      4345معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف در خصوص تمامی متغیرها کمتر از سطح خطای 

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

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

 

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

 متغیرها
 کلموگروف اسمیرنف

 نتیجه آزمون
 عناداریسطح م مقدار آماره

 نرمال نیست 43400 43411 پروژه مدیریت گواهینامه

 نرمال نیست 4344 43140 گرایی تخصص

 نرمال نیست 43400 43411 استراتژی عملکرد

 

کره سرطح معنراداری برین تمرامی       دهرد  مری ی تحقیرق نشران   هرا  یافتهماتریس همبستگی اسپیرمن را نشان میدهد.  8جدول 

بدست آمده است. لذا فرض صفر آزمون همبستگی رد و فرض مقابل آن مبنی بر  4345ح خطای متغیرهای تحقیق کمتر از سط

میشرود. مقردار همبسرتگی برین دو بره دوی متغیرهرای        تائیرد درصرد   15وجود رابطه بین متغیرهای مورد مطالعه با احتمرال  

لذا اینگونه استنباط می شود که با افزایش گواهینامه مدیریت پروژه، تخصص گرایی، عملکرد استراتژی مثبت براورد شده است. 

نمرات یکی از متغیرهای مذکور شاهد افزایش در نمرات سایر متغیرها خواهیم بود و برا کراهش نمررات یکری از متغیرهرا سرایر       

 متغیرها نیز کاهش خواهد داشت.

 

 ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق -3 جدول

 متغیرهای تحقیق
 مدیریت واهینامهگ

 پروژه
 استراتژی عملکرد گرایی تخصص

 پروژه مدیریت گواهینامه
 43558 43008 1 مقدار همبستگی

 4344 43440 . سطح معناداری

 43010 1 43008 مقدار همبستگی گرایی تخصص
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 4344 . 43440 سطح معناداری

 استراتژی عملکرد
 1 43010 43558 مقدار همبستگی

 . 4344 4344 سطح معناداری

 

 مدلسازی معادالت ساختاری -5-3

اسرفاده   1سازی معادالت ساختاری با رویکررد حرداقل مربعرات جزئری    ها از روش مدلدر این مرحله جهت تجزیه و تحلیل داده 

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

شود. نمودار زیر مدل مفهومی تحقیرق در حالرت   گیری میبین متغیرهای مشاهده پذیر و مکنون مورد توجه قرار گرفته و اندازه

 .دهد میاستاندارد شده بارهای عاملی و ضرایب مسیر را نشان 

استاندارد شده بین گویه ها و  مقدار آماره تی و بارعاملی .دهد میشاخصهای برازش مدل های اندازه گیری را نشان  0جدول 

محاسبه شده است. لذا نتایج حکایت از آن دارد که با توجه به  430و  1312متغیرهای موجود در تمامی موارد بترتیب بیشتر از 

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

بدست آمده و مقدار  431. همچنین مقادیر ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ سازه ها بیشتر از حد مرزی نمی شود

AVE  محاسبه شده است که روایی همگرا و پایایی متغیرها را تایید می نماید.  435تمامی متغیرها بیشتر از 

 

 شاخصهای مربوط به مدلهای اندازه گیری  -4جدول 
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 نتیجه

گواهینامه 

 مدیریت پروژه
43804 43811 43588 

Q1 43588 8348 4344 مطلوب و معنی دار 

Q2 43114 15308 4344 مطلوب و معنی دار 

Q3 43121 18384 4344 مطلوب و معنی دار 

Q4 43215 18380 4344 مطلوب و معنی دار 

Q5 43121 18314 4344 مطلوب و معنی دار 

Q6 43855 01318 4344 مطلوب و معنی دار 

عملکرد 

 استراتژی
43810 43110 43518 

Q7 43208 11351 4344 مطلوب و معنی دار 

Q8 43808 08341 4344 طلوب و معنی دارم 

Q9 43101 11315 4344 مطلوب و معنی دار 

                                                           
1Partial Least Squares 

 



 مهندسی در کاربردی علوم مطالعات

 001-004، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

222 

 

ها
یر

تغ
م

 

ض
خ

با
رون

ی ک
فا

 آل
ب

ری
 

(
A

lp
h

a
 >

0
.7

ی (
یب

رک
ی ت

یای
 پا

ب
ری

ض
 

(
C

R
>

0
.7

) A
V

E
>

0
. 
5

 

ها
ه 

وی
گ

 

ی
مل

عا
ار 

ر ب
دا

مق
 

ی
ه ت

ار
آم

ار 
قد

م
ی 

دار
نا

مع
ح 

سط
 

 نتیجه

Q10 43242 14325 4344 مطلوب و معنی دار 

Q11 43202 14315 4344 مطلوب و معنی دار 

Q12 43111 08301 4344 مطلوب و معنی دار 

Q13 43840 05328 4344 مطلوب و معنی دار 

Q14 43804 81300 4344 مطلوب و معنی دار 

Q15 43240 8311 4344 مطلوب و معنی دار 

Q16 43255 10351 4344 مطلوب و معنی دار 

تخصص 

 گرایی
43854 43882 43501 

Q24 43111 18388 4344 مطلوب و معنی دار 

Q25 43885 85311 4344 مطلوب و معنی دار 

Q26 43182 10380 4344 مطلوب و معنی دار 

Q27 43115 18344 4344 مطلوب و معنی دار 

Q28 43221 1301 4344 مطلوب و معنی دار 

Q29 43128 18301 4344 مطلوب و معنی دار 

Q30 43251 11355 4344 مطلوب و معنی دار 

 

هر سازه باید  AVEمقدار  ریشه دوم دهد.( نشان می1181نتایج 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 

خود دارند تا با سازه های  سؤاالتاست. لذا اینگونه استنباط می شود که متغیرهای مکنون تعاملی بیشتری با اصلی، بیشتر 

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

 

 نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر  -5جدول 

 گواهینامه مدیریت پروژه عملکرد استراتژی تخصص گرایی متغیرهای تحقیق

 43101 تخصص گرایی
  

 43112 43005 عملکرد استراتژی
 

 43184 43584 43040 گواهینامه مدیریت پروژه
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رویرم. مردل    ها حرال بره سررار بررسری مردل سراختاری مری        آمیز تمامی تست گیری و طی موفقیت با توجه به اتمام مدل اندازه

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

   .دهد میحالت استاندارد شده ضرایب مسیر را نشان 

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        tمالحظه می شود، مقادیر  2جدول  که در

زای اصررلی مرردل یعنرری عملکرررد  برررای متغیرهررای درون درصررد معنررادار هسررتند. مقررادیر  15برروده و در سررطح  12/1

برای عملکرد استراتژی نشاندهنده این مفهوم است کره متغیرهرای    ر( در حد بسیار مناسبی قرار دارد. مقدا4305استراتژی)

درصرد   0535تخصص گرایی و گواهینامه مدیریت پروژه و حاصلضرب این دو متغیر در مجموع و با همکاری یکدیگر توانسته اند 

یر متغیرها و عواملی است که در مدل نیامده از تغییرات عملکرد استراتژی را پیش بینی کنند و مابقی تغییرات آن وابسته به سا

 است.

( مثبت و در سطح مطلوب محاسبه شده که برا توجره بره حردود     43014برای متغیرهای درونزای عملکرد استراتژی) مقدار 

اسربی قررار دارد و   گفته شده در ابتدای این بخش میتوان اظهار نظر کرد که این معیار برای متغیرهای مذکور درسطح بسیار من

برای   . شاخص شدت تاثیر باشد میکه قدرت پیش بینی مدل در خصوص این متغیرها در حد بسیار مطلوبی  دهد مینشان 

آندسته از متغیرهای وابسته ای قابل محاسبه می باشد که بیش از یک متغیر بر روی آن اثرگذاشته باشد و به همین علرت ایرن   

بررآورد شرده کره     5برای متغیرهای مستقل کمتر از حد مررزی    VIFلکرد استراتژی برآورد شده است. مقدار شاخص برای عم

بنابراین میتوان اینگونه اسرتنباط نمرود کره شاخصرهای      نشان می دهد هیچ مشکل هم خطی بین داده ها مشاهده نشده است.

-t( و ضررایب مسریر )بترا( و معنراداری آن)مقرادیر      ، معیار انردازه اثرر  ، شاخص ارتباط پیش بین(ضریب تعیین 

value.همگی در حد مناسب و قابل قبول بوده که مناسبت مدلهای 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
43042 23104 4344 43055 43014 13414 43011 

 43102 13422 43014 43055 4344 03205 43011 عملکرد استراتژی تخصص گرایی 

تخصص × گواهینامه مدیریت پروژه 

 عملکرد استراتژی  گرایی
43084 03884 4344 43055 43014 13480 43102 

 به ترتیب به عنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  21/4و  88/4، 11/4سه مقدار 

 بینی کم، متوسط و قویبه ترتیب قدرت پیش برای 85/4و 15/4، ،40/4سه مقدار 

 کوچک، متوسط و بزرگ تأثیربه ترتیب نشان از اندازه  برای  85/4و  15/4، 40/4مقدار سه 

 مشکل ساز است 5برای متغیرهای مستقل بزرگتر از  VIFمقدار 
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، میتوان پرس از کنتررل   مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار GOFمعیار 

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

 بندی معرفی شده، نشان از برازش قوی مدل کلی تحقیق است.بدست آمد که با توجه به دسته 815/4برابر 

 

 آزمون فرضیه های پژوهش -5-4

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

 ( و سطح معناداری صورت خواهد گرفت. T-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. 1حقیق در جدول نتایج مربوط به فرضیه اول ت

براورد شده اسرت. برا توجره بره اینکره مقردار عردد         43042دهد که این ضریب مسیر به میزان نشان می 1استراتژی در جدول 

تروان   بدست آمرده؛ مری   4345( کمتر از 4344ی)باشند و سطح معنادار بیشتر می 12/1و از  23104( برابر با t-valueمعناداری )

دار اسرت؛ یعنری صردور گواهینامره مردیریت پرروژه برر عملکررد          معنا 45/4نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 

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

انحراف استاندارد خواهیم بود. مقدار ضریب همبسرتگی اسرپیرمن برین دو متغیرر      43042در نمرات عملکرد استراتژی به اندازه 

و بار دیگر وجود ارتبراط   باشد میو معنادار  43558ذکر شده )صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی( برابر با مقدار 

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

 می شود. تائیددرصد  15فرضیه اول تحقیق با احتمال 

 

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

 عملکرد استراتژی

 ه اولفرضی

ضریب 

 مسیر

(B) 

 مقدار تی

(t-

value) 

سطح 

 معناداری

همبستگی 

 نتیجه اسپیرمن 

r sig 

عملکرد  گواهینامه مدیریت پروژه 

 استراتژی
 تائید 4344 43558 4344 23104 43042

 

ر ایفا : تخصص گرایی در رابطه بین صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی نقش تعدیلگدومفرضیه 

 می کند.

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   1کننده تخصص گرایی با استراتژی پرداخته شده است. با توجه به اینکه متغیر تعدیل
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نتایج مربوط بره   شود.کننده استفاده می، از رویکرد حاصلضربی برای برآورد اثرات تعدیلباشد میبصورت کمی و از نوع انعکاسی 

 آمده است. 8فرضیه 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  43084و  03884ابسته عملکرد استراتژی بترتیب برابر با تخصص گرایی( و متغیر و

بدست آمده، اینگونه  4345( کمتر از سطح خطای 4344و سطح معناداری) 1312آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی 

شود. بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی در  می تائیددرصد  15استنباط می گردد که فرضیه سوم تحقیق با احتمال 

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

گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد می( نشان 43084وابسته)

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

 می شود. تائیدبنابراین فرضیه سوم تحقیق  قویتر خواهد شد.

 

 دومنتایج تحلیل فرضیه  -8 جدول

 مسیر
ضریب 

 مسیر

مقدار 

 تی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

عملکرد   تخصص گرایی( ×  مدیریت پروژهگواهینامه جمله تعاملی)

 استراتژی
 تائید 4344 03884 43084

 

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

ین دو گروه محاسبه شده است. همانطور که تقسیم نموده و همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی در ا

نمایان است، وقتی تخصص گرایی کمتر از میانگین می باشد، همبستگی بین گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد  1در جدول 

بین برآورد شده است و در بین افراد با تخصص گرایی باالتر از میانگین، مقدار همبستگی  43158استراتژی غیرمعنادار و برابر 

محاسبه شده است. لذا میتوان اینگونه استنباط نمود  43128گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی بیشتر شده و برابر 

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

 

دیریت پروژه و عملکرد استراتژی در طبقات مختلف تخصص تحلیل همبستگی بین گواهینامه م -9ل جدو

 گرایی

 تعداد تخصص گرایی متغیرها
مقدار 

 همبستگی

سطح 

معنادار

 ی

 نتیجه

 رد 43041 43158 14 (8384کمتر از میانگین) گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی

 تائید 4344 43128 84 (8384بیشتر از میانگین) گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی
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 بحث و نتیجه گیری-6

براورد  43042بررسی ضریب اثر صدور گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی ارزیابی شد. که این ضریب مسیر به میزان 

( 4344سطح معناداری)باشند و  بیشتر می 12/1و از  23104( برابر با t-valueشده است. با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری )

دار است؛ یعنی صدور  معنا 45/4توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  بدست آمده؛ می 4345کمتر از 

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

انحراف استاندارد خواهیم بود. مقدار  43042، شاهد افزایش در نمرات عملکرد استراتژی به اندازه گواهینامه مدیریت پروژه

 43558ضریب همبستگی اسپیرمن بین دو متغیر ذکر شده )صدور گواهینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی( برابر با مقدار 

. بنابراین با دهد میینامه مدیریت پروژه و عملکرد استراتژی را نشان و بار دیگر وجود ارتباط بین  صدور گواه باشد میو معنادار 

می شود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر  تائیددرصد  15گرد آوری شده میتوان فرضیه اول تحقیق با احتمال  های دادهتوجه به 

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

 .باشد میهمسو  "استخدام

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

جه به اینکه مقدار محاسبه شده است. با تو 43084و  03884تخصص گرایی( و متغیر وابسته عملکرد استراتژی بترتیب برابر با 

بدست آمده، اینگونه  4345( کمتر از سطح خطای 4344و سطح معناداری) 1312آماره تی محاسبه شده بیشتر از حد مرزی 

می شود. بعبارتی دیگر نقش تعدیلگری تخصص گرایی در  تائیددرصد  15استنباط می گردد که فرضیه سوم تحقیق با احتمال 

ضریب مسیر بین جمله تعاملی و متغیر  می شود. تائیدپروژه و عملکرد استراتژی  ارتباط بین گواهینامه مدیریت

گواهینامه مدیریت پروژه بر عملکرد استراتژی  تأثیرکه تخصص گرایی موجب افزایش شدت  دهد می( نشان 43084وابسته)

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

می شود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش  تائیداستراتژی قویتر خواهد شد. بنابراین فرضیه سوم تحقیق 

 .باشد میهمسو  "بررسی ارزش صدور گواهینامه مدیریت پروژه در انتخاب و استخدام"( تحت عنوان 2019فراشاه و همکاران )

 

 کاربردی پشنهادات -7

یک گام مهمی در زندگی حرفه ای  (PMP) همانطور که در این پژوهش بررسی شد صدور گواهینامه حرفه ای مدیریت پروژه

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

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

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

یکی دیگر از مباحث مهم در راستای مدیریت حرفه  .آید و پیشنهاد میشود سازمان ها در راستای عملکرد استراتژی گام بردارند

ای در سازمان ها 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.
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 منابع 

( بررسی نقش نظام اطالعات مدیریت در حرفه گرایی و 1815، مهدی معینی کیا )، عادل زاهد بابالنابراهیم آریانی .1

، 8، شمارة انگیزش شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شاهین دژ، مطالعات دانش شناسی، سال دوم

 .51-01، ص 1815پاییز 

اساسی و رهنمودهای عملی. )ترجمه ناصر میرسپاسی،  (. مدیریت عملکرد راهبردهای1882آرمستراگ، مایکل. ) .0

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

(. مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی. ترجمه سعید صفری و امیر 1885آرمسترانگ، مایل ) .8

 وهابیان. انتشارات جهاد دانشگاهی.

ترجمه پارساییان و اعرابی، دفتر  "مدیریت"( 1882دوارد فری من آر، گیلبرت، دانیل آر. )استونر جیمز. ای. اف، ا .0

 پژوهش های فرهنگی، جلد اول.

، با عملکرد عملیاتی شرکت 1444ی وابستگی منبع مبتنی بر ایزوی نظریهرابطه ارزیابی( 1810پرست، مریم)اسالم  .5

 های استان گیالن(ردی: )شرکتی مو؛ مطالعه1444ی ایزوهای دارای گواهینامه

( ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل 1888ایرج نوروش؛ مهدی حیدری ) .2

CVA  1888، زمستان 0، شماره 11و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام دوره 

، کار در بخش لیل از بهره وری نیروی(. تح1818؛ دهاانی زاده، مجید، حسینی پور، سید مجتبی.)بختیاری، صاد .1

، صص 81، پیاپی 8شماره  01عه، دوره دیریت توسد مهای صنعتی استان یزد. فراین تعاونی، مطالعه موردی تعاونی

05-18. 

، پاییز 8، شماره 0( حرفه گرایی جدید و مبنای معرفت شناختی آن دوره 1880بهناز مرجانی؛ فطمه زیباکالم ) .8

 .100-148، صفحه 1880

-15، صفحه 101(، مدیریت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، ماهنامه تدبیر، سال سیزدهم شماره 1881جوانی، کاوه ) .1

22. 

 Pertmaster V8( کتاب مدیریت ریسک پروژه با استفاده از 1888حسین عوض خواه ) .14

سی رابطه میان ویژگی های بیانیه (. برر1881حقیقی، محمد، قارلقی، ابراهیم، میراسدی، سمانه و نیکبخت، فاطمه.) .11

 .128-122ص  0ماموریت سازمان و عملکرد سازمانی . پژوهش نامه مدیریت تحول، شماره 

(. رویکردهای نوین در مدیریت عملکرد، سومین کنفرانس مدیریت عملکرد، 1882داریانی، محمد علی و همکار ) .10

 تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

ها.  وکاربرد  ها ، نظریه ، مفاهیم (. رفتار سازمانی1811جمه علی پارسیائیان، سید محمد اعرابی. )رابینز، استیفن پی؛ تر .18

 های فرهنگی. مترجمان: پارسائیان ع، اعرابی م. جلد اول. تهران .دفتر پژوهش

ارکنان با ادراك استراتژی مدیریت استعداد بر عملکرد شغلی ک تأثیر، (1811رحمت اللّه قلیپور و محمود خزایی ) .10

 1811، تابستان 81، شماره 01پژوهشی مطالعات مدیریت، سال  –نقش میانجیگری هوش عاطفی، فصلنامه علمی 

 .01-1صفحات 
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(. مدیریت عملکرد با نگاهی به ارزیابی عملکرد 1881رفیع زاده، عال الدین، عفتی داریانی، محمدعلی و رونق، مریم.) .15

 ، انتشدارات فرمنش.وسعه و بهبود مدیریتدستگاه های اجرایی، تهران: موسسه ت

(. بررسی رابطه جوسازمانی و ماهیت شغل با انگیزش 1810رفیعی، نفیسه، گودرزی، زهره و عزیزی، سید محسن ) .12

 .118-111صص  0شماره  10شغلی کارکنان بیمارستانهای شهر اصفهان. فصلنامه بیمارستان، دوره 

( ارزیابی تاثیر افشای رویه 1814احمد، نوری فرد، یداله و احمد گودرزی. ) رهنمای رودپشتی، فریدون، یعقوب نژاد، .11

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

 .18-18سال پنجم، شماره دوم، ص 

زمان های بخش دولتی ایران، پژوهشنامه ی مدیریت، (، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سا1881رهنورد، فرجه اله ) .18

 (81)پیاپی 0سال هشتم، شماره ی 

(. بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم 1885رئیسی، احمدرضا و داداشی، زینب ) .11

فصلنامه مدیریت  .1885پزشکی اصفهان در رابطه با فرایند طرح جامع نظام های اطالعاتی بیمارستان در سال 

 .00-11صص  1شماره  8اطالعات سالمت، دوره 

(. مدیریت بهبود عملکرد با تأکید بر روش کاربردی برای تشخیص مسائل و ارائه 1818سبحان اللهی، محمد. ) .04

 .8پیشنهاد بهبود. مجله مدیریت و توسعه، شماره 

  وم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.( روش تحقیق در عل1814سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان) .01

( رابطه 1814سیدپوریا هدایتی3 عبیداهلل فرجی3 فاطمه محبتی3 سودابه حامدی3 وحیده عمادی3 طاهره شریفی ) .00

 1814) 311 شماره 5، مجله اخالف پزشکی،  دوره های شهرستان زابل وری کارکنان بیمارستان عدالت سازمانی و بهره

تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه  "( 1818، میالد احمدی )میری، هادی اسیدعباس هاشمی .08

 .041-881، ص 1818، پاییز 8، شمارة 01دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران، دورة  "کاری حسابداری

ه در (. بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت های پذیرفته شد1814صادقی، حسین و پریسا رحیمی. ) .00

 .140-81بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش های حسابداری مال . ی سال چهارم، شماره چهارم، ص 

(. تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه 1814عربصالحی، مهدی، مؤیدفر، رزیتا و سجاد کریمی. ) .05

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

 .14-01شماره سوم، ص 

کاری )فرضیه  های سیاسی و محافظه ( بررسی رابطه بین هزینه1888علی ابراهیمی کردلر؛ علیرضا شهریاری )  .02

 1888، پاییز 8، شماره 12سیاسی( در بورس اوراق بهادار تهران دوره 

، روی انتظامی جمهوری اسالمی ایران در برقراری نظم و امنیت شهرستان بم، ارزیابی عملکرد نی1880علیرضا عادلی،  .01

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی.

(، معرفی ابزار اندازه گیری 1818عیدی، حسین، رمضانی نژاد، رحیم، یوسفی، بهرام، ملک اخالق، اسماعیل، ) .08

، فرودین و 00زش های رقابتی، مطالعات مدیریت ورزشی، شماره ار اثربخشی سازمان های ورزشی بر مبنای رویکرد

  .28-80، صص 18اردیبهشت 
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Abstract 

This study investigates the effect of project management certification on strategy performance with respect to the 

moderating role of specialization. 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 

accordance with each stage, a special method was used. 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 loadings 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 moderating role of specialization in the relationship between project management 

certification and strategy performance was confirmed. 

 

Keywords: project management certification, strategy performance, specialization. 

 

 

 

 


