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گر  متغیر تعدیل   بارابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی و  موفقیت پروژه  

 اخالق کاری  
 

 یرمضان  یدکترعل، یزمان محمد،  *یکاش یدکترزهره موسو

 گروه مدیریت صنعتی ، واحد کرج دانشگاه آزاد اسالمی ، کرج ، ایران
 (6/5/98، تاریخ پذیرش: 5/3/98تاریخ دریافت:) 

 

 
 

 سرآغاز

با  ساازما  هاا    است.تعدد پروژه های تعریف شده  شاهد  کشور  ه  امروز
در بین منابع ساازمانی  منابع سازمانی جهت ادام  حیات خود نیاز دارند.  

ترین عامل تولید و مهمترین سرمای  هر سازما   با ارزش1»منابع انسانی«
ت ب  عبارت دیگر منابع انسانی هر سازما  منبع اصلی زاینده مزیات اس

همچنین می   های اساسی هر سازما  استی و ایجاد کننده قابلیترقابت
توا  تاکید کرد منابع انسانی یکی از منابع اصلی ساازما  هاای پاروژه 

 محور می باشند.
ساعی  2و اخالق کاار منابع انسانی مفاهیم مطالع  ضمن تحقیق این در

و موفقیاات 3شااده باا  بررساای شاایوه هااای ماادیریت منااابع انسااانی
 پرداخت  شود.4هپروژ

 
 
 

 
در بهباود و بسیاری از پژوهشگرا  توج  ب  مادیریت مناابع انساانی را  

 مورد توج  ویاژه قارار داده اناد.  1990از ده     5افزایش عملکرد سازما 

د منابع انسانی ب  عنوا  یکی بیا  می کنن  صاحبنظرا   و  محققین برخی
 (.1)از حیاتی ترین منابع ساازما  هاای اماروزی محساو  مای شاوند

نشا  می دهد ک  هدف اصلی مدیریت منابع انسانی با    محققین برخی
عنوا  یکی از مهم ترین ابزار های مادیریتی هار ساازمانی کما  با  

( 2سازمانی است.)عملکرد بهتر در سازما  برای نیل ب  اهداف و مقاصد  

 مناابع مادیریت زمینا  نشا  می دهند در  صاحبنظرا   و  محققین برخی
 رابط  معنی دار باین دهنده نشا  مطالعات و ها مدل از تعدادی انسانی 

 (.3)سازما  است عملکرد بر انسانی منابع مدیریت های شیوه اثربخشی
 
 

 چکیده
. بررسی اخالق کاری  در دستور کار قرار گرفت  است  در سال های اخیر توج  ب  منابع انسانی در برخی از سازما  های پروژه محورزمینه:  

ارزش های   انطباق  انسانی  جهت  است  منابع  مفاهیم سازما  ضروری  و  .  با  انسانی  منابع  رابط  بین شیوه های  ب  بررسی  پژوهش  این  در 
   شود.پرداخت  می  اخالق محور خصوصیگر اخالق کاری در شرکت موفقیت پروژه  از طریق متغیر تعدیل

 شامل پژوهش  آماری جامع  است. همبستگی - توصیفی ها    داده  گردآوری  حوه ن  نظر از  و  کاربردی هدف  لحاظ از  حاضر پژوهش  روش: 

 نفر 285 ساده تصادفی نمون  گیری روش از با استفاده آنها میا   از  ک   بوده نفر    1100  محور اخالق خصوصی سازما   ی   کارکنا   کلی  

  شده است. آوری جمع استاندارد های پرسشنام  از  استفاده  با نیاز مورد های داده .است شده  تحلیل پرسشنام  227 نهایت در و  انتخا  
ها  آمار توصیفی و آمار استنباطی  داده با استفاده از.  شده است استفاده  LISRELو   SPSSهای آماری  ها از نرم افزار برای تجزی  و تحلیل داده 

 .گرفت  است مورد تجزی  و تحلیل قرار

شیوه های مدیریت منابع انسانی و   ک  اخالق کاری دارای نقش تعدیل کننده روابط بین  داد نشا  فرضی  ها آزمو  از حاصل نتایج  یافته ها: 

   موفقیت پروژه می باشد.
 دارد  وجود   متغیرها بین  مطلوبی همبستگی و  بوده  معنادار  آ  بین  روابط و  مدل  اجزای  کلی   دهد    می نشا   مسیر تحلیل  نتایج  نتیجه گیری: 

 دارد.   معنادار مثبت و  رابط گر اخالق کاری اینک  شیوه های منابع انسانی و  موفقیت پروژه از طریق متغیر تعدیلبرآیند 

 

 شیوه های منابع انسانی   موفقیت پروژه   اخالق کاری لید واژگان: ک

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 zamani.mohamad7@gmail.comلکترونیکی: نویسندۀ مسئول: نشانی ا
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 بار  انساانی  مناابع  کاارآیی  مثبات  تاثثیر  صاحبنظرا   و  محققین برخی 
 تحلیل  و  تجزی   در  را  خود  های  یافت   آنها  .یافتند  نیز  را  سازما   موفقیت

مادیریت مناابع   هاای  شایوه  کا   گرفتند  نتیج   و  کردند  اپید  رگرسیو 
( 4).دارد  ارتباط  ها  سازما   موفقیت  با  مثبت  طور  ب   شده  انتخا   انسانی

 متضاادی  نسابتا  بیا  می کنند ک  دیدگاه  صاحبنظرا   و  محققین برخی
 پاروژه بار مبتنای ساازما  در مدیریت منابع انسانی های  شیوه  مورد  در

مادیریت مناابع   کا   چارا  وجاود دارد   عمومی  تمدیری  ادبیات  ب   نسبت
 (5است.) شده برجست  شدت ب  بزرگ های سازما  در انسانی

عبارتست از 7مدیریت پروژهPMI 6ه  مطابق تعریف انجمن مدیریت پروژ
ب  کار بستن دانش ها  مهارت هاا  ابزارهاا و تکنیا  هاای مارتبط باا 

  مای باشاد. باا فعالیت های ی  پروژه در جهت رسید  ب  نیازهاای آ 
توج  ب  تعریف عنوا  شده مدیریت پروژه راهی است برای اجرای موفق 

ه باا کیفیات تعیاین شاد  ی  پروژه ب  طوری ک  پروژه بتواند در زماا 
مناسب و با هزین  معاادل بودجا  تعیاین شاده همچناین ماورد توجا  

 (6قرارداد  اصول مدیریت منابع انسانی و... اجرا گردد.)
ت ک  برای ایجاد ی  محصول  خادمت یاا ش موقتی اسپروژه ی  تال

نتیج  منحصر ب  فرد انجام می شود.پروژه ها شامل الما  های ذیل می 
 باشند:

 ت یا نتیج  منحصر ب  فردمحصول  خدم
 تالش موقت

 پروژه ها موجب تغییر می شوند.
 پروژه ها موجب ایجاد ارزش کسب و کار می شوند.

PMI  می کند تا اعتماد را   فتار حرف  ای را منتشرنظام نام  اخالقی و ر
ب  حرف  مدیریت پروژه افزایش دهاد و با  افاراد در اتخااذ تصامیمات 
هوشمندان  ب  ویژه در زمانی ک  با شرایط سخت مواج  می شوند ک  در 
آ  از افراد خواست  شود ک  ارزش ها یا راساتی هاای خاود را مصاالح  

نی مادیریت پاروژه با  جامعا  جهااهایی ک     شنماید. ارز  کنند  کم 
  8مسئولیت پاییریعنوا  مهم ترین موارد تعریف کرده است عبارتند از  

نظام نام  اخالقی و رفتار حرف  ای  این چهار .   9صداقتاحترام عدالت و  
 (6)ارزش را ب  عنوا  اساس خود تصریح می کند.

ش  ناسای  امانات داری  تاالاخالق کار مفاهیم کارکردی چو  وقت ش
پشتکار را شامل می شود. از آنجا ک  ی  نیروی صداقت صرف  جویی و  

کار با مجموع  ارزش هایش جهت خدمت دهی در سازما  ب  کار گرفت  
می شود لیا برخورداری از یا  برناما  ریازی مناساب جهات انطبااق 

جماع خلاق و   10اخاالق  ارزشهای وی با مفاهیم سازما  ضروری است.
نش بد و نی  سانی است و در مفهوم ب  معنی داخو  طبیعت و سرشت ان

خوی ها و تدبیر انسانی است. اخالق کار مفاهیم کارکردی چاو  وقات 
شناسی  امانت داری  تالش  صداقت صرف  جاویی و پشاتکار را شاامل 
می شود. از آنجا ک  ی  نیروی کار باا مجموعا  ارزش هاایش جهات 

یا برخاورداری از یا  ر سازما  ب  کار گرفت  می شود لاخدمت دهی د
مناسب جهت انطبااق ارزشاهای وی باا مفااهیم ساازما    برنام  ریزی

رعایات    می کنناد  بیا   صاحبنظرا   و  محققین برخی  (7)ضروری است.
ای کا  نمایاد با  گونا اخالق نقش مهمی در موفقیت مدیرا  ایفاا می

  در وظایف مختلاف 11ایق حرف اصول رایج شناخت  شده در حوزۀ اخال
( 8.)یاباادع انسااانی سااازما  نمااود پررنگاای میدیرا  در قبااال منااابماا

رابطا  و نقاش  انکاارمقال  خود ب  اهمیت غیر قابال   در  محققین برخی
اخالق در مدیریت منابع انساانی  دییال اهمیات توجا  با  اخاالق در 

 ب   صاحبنظرا   و  محققین برخی( 9).مدیریت منابع انسانی پرداخت  است

 ضوابط اخالقای در مادیریت مناابع انساانی ک  فتندای دست نتیج  این
کااراتر   ب  ارائ  راهکارهایی اخالقی جهات اعماال  دارد و  ش کلیدی  نق

 (10)ند.سازوکارهای انظباطی در مدیریت منابع انسانی پرداخت  ا
پروژه ها برای تحقق فرصت های کسب و کار ک  با اهداف استراتژی  

شوند. پیش از آغاز یا  پاروژه  یا  سازما  همراستا هستند  آغاز می 
ی  مورد کسب و کار غالبا توسع  داده می شود تاا اهاداف پاروژه  سارما

گیاری مورد نیاز و معیارهای کیفی و مالی برای موفقیت پروژه را تعیین 
مورد کسب و کار مبنایی را برای سنجش موفقیت و پیشارفت در نماید.  

تایج با اهداف و معیاار هاای طول چرخ  حیات پروژه از طریق مقایس  ن
موفقیت پاروژه باا معیاار هاای  موفقیت شناسایی شده فراهم می سازد.

موفقیت و اهداف پروژه سنجیده می شوند. در بسیاری از موارد   موفقیت 
  (6)نتیج  تا پس از تکمیل پروژه معلوم نیست.محصول  خدمت یا 

حائز اهمیات مای موفقیت پروژه ها در سازما  های پروژه محور بسیار  
این سازما  ها در ارتبااط اسات. در   باشد. چراک  مستقیما با ادام  حیات

این امر نقش شیوه های مدیریت منابع انسانی همچناین نقاش تعادیل 
ی در موفقیت پروژه هاا نیازمناد بررسای کننده اخالق کاری منابع انسان

  بیشتر می باشد.

 PMBOK  کا   قعیاتاو  این  رغم  بیا  می کند ک  ب   محققین برخی

 منتشار انساانی مناابع اهمیت شناختن رسمیت ب  را کامل فصل ی 12
 هاای ساازما  در مباحث مرتبط با مادیریت مناابع انساانی  است   کرده
نتاایج  (11).دارناد  نیااز  زیاادی  هاای  پیشارفت  ب   هنوز  پروژه  بر  مبتنی

نشا  مای دهاد کا  باا افازایش   صاحبنظرا   و  محققین برخیتحقیق  
)برنام  ریزی و توسع  ی ی تکنی  های مدیریت منابع انسانی  بکارگیر

در عملکارد پاروژه هاای عمرانای نیروی انسانی( نتایج و اثرات مثبتای  
 (12).می شودمشاهده 

در بررسای شایوه هاای مادیریت مناابع   صااحبنظرا   و  محققین برخی
ع انسانی و موفقیت پروژه نشا  می دهند نقش شیوه های مدیریت منااب

انسانی انتخابی بر موفقیت پاروژه در ساازما  هاای مبتنای بار پاروژه 
. همچنین ایشا  نتیج  گیاری نمودناد پاکستا  بسیار پر رنگ می باشد

یط سازما  های مبتی بر پروژه ک  نقش اخالق حرف  ای اسالمی در مح
 (13)پاکستا  چندا  محسوس نیست.

 تماامی   بارد  بکاار  کا   آنجاا  نشاا  مای دهاد کا  از  محققین برخی
مناابع   ارتبااط  پس  است  انسانی  منابع  نیازمند  فرایندهای مدیریت پروژه

 و محققین برخی (14).ثابت شده است ادبیات  موفقیت پروژه در  و  انسانی
و   تعهد  ب   مربوط  سازما   ی   موفقیت  ک   داشتند  اظهار  نیز  صاحبنظرا 

 جا نتیبا   صااحبنظرا  و محققین برخی (15)است.  آ   اخالق کارکنا 
وج  ب  اخالق حرفا  ای بایاد هام دررفتارمادیریت و هام رسیدند ک  ت

دررفتار سازما  تبلور یابد تاکارکنا  را باخود همراه کند رعایات اصاول 
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اخالقی و اخالق حرفا  ای یکای ازمهمتارین عوامال کساب موفقیات 
محور می باشد موفقیت یاعدم موفقیت این سازما  ها سازمانهای پروژه  

های  اخالقی توسط آ  سازما  و توج  ب  مسیولیتایت اصول درگرو رع
  (16).اجتماعی است ک  برعهده دارند

 اخالقای عامال چا  داشت  اند هر اظهار صاحبنظرا  و محققین برخی

 آفرینای اعتمااد بار پاییری ولیتئمسا اثر باشد  قویتر13سازمانی تعهد

 (17).است بیشتر سازمانی

 رهبری میزا  افزایش داشت  اند با اراظه صاحبنظرا  و محققین برخی

 پیشابینی نیاز را زنادگی از رضاایت میزا  افزایش توا  می14اخالقی

 (18).کرد

 کااری جاو افازایشداشت  اناد باا  اظهار صاحبنظرا  و محققین برخی

 (19).یابد می افزایش مربیا  کاری زندگی کیفیت اخالقی 

 نفتی های شرکت را داشت  اند مدی  اظهار  صاحبنظرا  و  محققین برخی

 عمال همچاو  رفتارهاایی بروز و اخالقی رهبری سب  بکارگیری با

 می سازمانی اخالق بهبود و همچنین فردی بین روابط توسع  و گرایی

 رفتاار و جویان  همکاری تمایالت  15صراحت صداقت  اطمینا   توانند

 ک  دهاد افزایش کارکنا در  را سازمانی تعهد و کرد 16اعتماد بر مبتنی

 (20).گردید خواهد سازمانی خدمت ترك کاهش ب  منجر آنها ارتقای
باا  یمناابع انساان ی مدیریتها شیوه یرابط   یبررسهدف از پژوهش 

ی در اخاالق کاار  یکنندگ  یلپروژه با در نظر گرفتن نقش تعد  یتموفق
 می باشد.ی  شرکت  اخالق محور خصوصی 

 
 . مدل مفهومی پژوهش :1نگاره 

 روش

 شیوه و ماهیت لحاظ ب  کاربردی  هدف  لحاظ ب  حاضر تحقیق روش

 جمع پیمایشی روش ب  آ  ک  اطالعات است پیمایشی و توصیفی اجرا

بین  رابطۀ بررسی ب  ک  تحقیق موضوع ب  توج  با .است گردیده آوری
 .باشد می همبستگی  نوع از تحقیق پردازد می متغیرها
یا  شارکت خصوصای اخاالق  را مدی و کارکنا  مطالع  مورد جامع 
 .باشند می نفر 1100 آنا  تعداد ک  باشند می محور

 مادیرا  و کارکناا  کلیا  با  دسترسی عدم دلیل ب  پژوهش این در

  مورگاا  مطالع  برای تعیین حجم نمونا  از روش جادول مورد جامع 
 گردید.استفاده 

 گرفت  شادنفر در نظر  285مورگا  تعداد حجم نمون   با توج  ب  جدول
 .استفاده شدبرای انتخا  نمون   روش نمون  گیری تصادفی سادهک  از 

ویژگای  ها و اطالعات برای تجزی  و تحلیل از آوری دادهب  منظور جمع
 ارای  شده است.  1های جمعیت شناختی در جدول 

 

 : ویژگی های جمعیتی نمونه1جدول 
 درصد  فراوانی شناختی  جمعیت های ویژگی

 فراوانی
 7/20 47 ز  جنسیت 

 3/79 180 مرد

 وضعیت 
 تثهل  

 8/27 63 مجرد 

 2/72 164 متثهل  

 
 
 

 سن

 0 0 25کمتر از 

 1/14 32 30تا  26

 3/83 189 40تا  31

 6/2 6 41بایتر از 

 میزا  تحصیالت 

 0 0 دیپلم

 0 0 کاردانی 

 1/62 141 کارشناسی 

 6/36 83 کارشناسی ارشد 

 3/1 3 ر دکتری و بایت

 
 هااا و اطالعااات باارای تجزیاا  و تحلیاال از آوری دادهباا  منظااور جمااع

 استفاده گردیده است.  های استاندارد پرسشنام 
جهت سانجش اعتباار محتاوا از روش روایای محتاوا :  روایی پرسشنام 
ک  پرسشنام  بر اساس نظرات اساتید خبره دانشگاه تهی    .استفاده گردید

 .شده استن ویو تد
این تحقیق برای اندازه گیری پایائی از روش آلفای   در:  پرسشنام   اییپای

شود  پایایی پرسشنام  با آزمو  آلفاای کرونبااخ باا کرونباخ استفاده می
مای  2بدست آمده است ک  طباق جادول   spssاستفاده از نرم افزار  

 باشد.

 میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه :2 جدول
 اخ ضریب آلفای کرونب متغیرها 

 78/0 انسانی  منابع گزینش و استخدام

 83/0 انسانی  منابع توسع  و تربیت 

 76/0 انسانی  منابع عملکرد ارزیابی

 73/0 انسانی منابع پاداش سیستم

 85/0 کاری  اخالق
 82/0 پروژه  موفقیت

 79/0 آلفای کرونباخ کل پرسشنام  

 
 متغیرهاا  از مطابق جدول فوق در این پرسشنام  مقدار آلفا برای هر ی

است ک  نشاان  پایاایی باایی پرسشانام    70/0و ضریب کل بایتر از  
 است.



 گر اخالق کاریمتغیر تعدیل بارابطه شیوه های مدیریت منابع انسانی و  موفقیت پروژه   :زهره موسوی کاشی و همکاراندکتر 
 

 179 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خال

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م 
ده

انز
ش

ه 
مار

 ش
،

2 ،
14

00
 
 

 
شی

وه
پژ

ه 
قال

م
 

 

و  SPSSهااای آماااری هااا از ناارم افاازارباارای تجزیاا  و تحلیاال داده
LISREL  آماار توصایفی و آماار  باا اساتفاده از. شاده اسات استفاده

هاا داده   معادیت ساختاری(  گروف اسمیرنف و  آزمو  کالمو)    استنباطی
 .گرفت  است مورد تجزی  و تحلیل قرار

 

 یافته ها
( K-Sنف )از آزماو  کاالموگروف اسامیر  فرض نرمال بود  با استفاده

 .صورت پییرفت

 پژوهش آزمون نرمال بودن متغیرهای  ایج نت :3جدول 

 متغیر  معناداری 

 انسانی  منابع گزینش و استخدام 122/0

 انسانی منابع توسع  و تربیت 102/0

 انسانی  منابع عملکرد ارزیابی 09/0

 انسانی منابع پاداش سیستم 072/0

 ریق کا اخال 109/0

 موفقیت پروژه  111/0

 
 ذیل می باشند.  ب  شرح ها فرضی  آزمو  از حاصل نتایج فرضی  ها و 

: اخالق کاری دارای نقش تعدیل کننده روابط بین اساتخدام و 1فرضی   
 موفقیت پروژه می باشد.گزینش منابع انسانی پروژه و 

استخدام و مدل ساختاری در های بدست آمده رایب و پارامترضمعناداری  
مورد   گزینش منابع انسانی پروژه بر موفقیت پروژه از طریق اخالق کاری

تر بزرگ هااعداد معناداری شاخصشود تمامیمیمشاهدهزیرا تایید است. 
عااد و ابعااد باا مفهاوم ماورد ها با ابو ارتباط بین شاخص  است  96/1از  

 یر معنادار است.ط  بین این دو متغشده است. در نتیج  راببررسی تثیید
: اخالق کاری دارای نقش تعدیل کننده رواباط باین تربیات و 2فرضی   

 توسع  منابع انسانی پروژه و موفقیت پروژه می باشد.

تربیات و مدل ساختاری  در  های بدست آمده  رایب و پارامترضمعناداری  
مورد   توسع  منابع انسانی پروژه بر موفقیت پروژه از طریق اخالق کاری

تر بزرگ هااعداد معناداری شاخصشود تمامیمیمشاهدهزیرا ید است. تای
ها با ابعااد و ابعااد باا مفهاوم ماورد و ارتباط بین شاخص  است  96/1از  

 ط  بین این دو متغیر معنادار است.شده است. در نتیج  رابثییدبررسی ت
: اخالق کاری دارای نقش تعدیل کنناده رواباط باین ارزیاابی 3فرضی   

 عملکرد منابع انسانی پروژه و موفقیت پروژه می باشد.
ارزیاابی مدل سااختاری  در  های بدست آمده  رایب و پارامترضمعناداری  

 بر موفقیت پاروژه از طریاق اخاالق کااری  عملکرد منابع انسانی پروژه
 هاااعداد معناداری شااخصشود تمامیمیمشاهدهزیرا  مورد تایید است.  

ها با ابعاد و ابعاد باا مفهاوم و ارتباط بین شاخص  است  96/1تر از  بزرگ
ط  بین این دو متغیار معناادار شده است. در نتیج  رابمورد بررسی تثیید

 است.
اخالق کاری دارای نقش تعدیل کنناده رواباط باین سیساتم :  4فرضی   

 موفقیت پروژه می باشد. پاداش منابع انسانی پروژه و

سیساتم مدل سااختاری  در  های بدست آمده  رایب و پارامترضمعناداری  
مورد پاداش منابع انسانی پروژه بر موفقیت پروژه از طریق اخالق کاری  

 هاااعاداد معنااداری شااخصامیشاود تمامای  مشاهدهزیرا  تایید است.  
د و ابعاد باا مفهاوم ها با ابعاو ارتباط بین شاخص  است  96/1تر از  بزرگ

ادار شده است. در نتیج  رابط  بین این دو متغیار معنامورد بررسی تثیید
 است.

آزمو  معادیت ساختاری جهت بررسای میازا  اثارات نشانگر    2نگاره  
جهات معنااداری   tمتغیرهای مستقل و وابسات  و هام چناین ضارایب  

وهش ژهای پافرضی تمامیفوق    نگاره. با توج  ب    می باشدضرایب اثر  
تماام  شاوند. زیارا ضاریب مسایریید میثمورد مطالع  در این پژوهش ت

-فرضیات تثییاد مایر نتیج  تمامیبوده است  د  96/1بیشتر از  متغیرها  
 شود.

 

 بحث 

هاای آماار فرضای  باا اساتفاده از روش  چهااردر این پژوهش    مجموعا
بیاا  آزمو     تحلیل قرار گرفت. نتایجوتوصیفی و استنباطی مورد تجزی 

 .شوندیید میثت میکورهای فرضی تمامی می نماید ک 
  کا  با  بررسای تااثیر دیدگاه برخی صاحبنظرا   نتایج این پژوهش با  

شیوه های مدیریت منابع انسانی بر موفقیت پاروژه و اخاالق حرفا  ای 
 برخای صااحبنظرا  ی  بامقال   (17).باشداند همسو میاسالمی  پرداخت 

ک  منابع انسانی ب  عنوا  یکی از حیااتی  یافتند دست نتیج  نای ب ک  
امروزی محسو  می شوند و عملکرد ساازما  ترین منابع سازما  های  
دیادگاه برخای باا    (1).باشاددهناد  همساو مایرا تحت تاثیر قرار مای

ک  هادف اصالی مادیریت مناابع  ک  ب  این نتیج  رسید  صاحبنظرا  
مهم ترین ابزار هاای مادیریتی هار ساازمانی انسانی ب  عنوا  یکی از  

اهداف و مقاصد سازمانی کم  ب  عملکرد بهتر در سازما  برای نیل ب  
ک  ب  این نتیجا     دیدگاه برخی صاحبنظرا با    (2).باشداست همسو می

 ساازما  موفقیت بر تواند می انسانی  منابع  مدیریت  های  ک  شیوه  رسید
 (14)باشدتاثیر گیار باشد  همسو می نیز  ژهپرو  موفقیت در  بگیارند و  تثثیر
 ساازما  یا  موفقیت اند داده ک  نشا  دیدگاه برخی صاحبنظرا  با و 

 (4باشد.)است  همسو می آ  و اخالق کارکنا  تعهد ب  مربوط

  کا  با  بررسای دیدگاه برخای صااحبنظرا با  های داخلی  در پژوهش 
اناد  پرداختا   پروژه محورتاثیراخالق حرف  ای بر موفقیت سازما  های  

تحلیال    ک  ب  بررسایصاحبنظرا دیدگاه برخی  با    (16)باشدهمسو می
 ای مدیرا  در حوزۀ مدیریت منابع انسانیهای اصول اخالق حرف لف وم

 با کا    حبنظرا دیادگاه برخای صاابا   (8)باشدهمسو می  پردازندمی

-مای   همساورداختنادپ  مدیریت منابع انساانی و اخاالقرابط     بررسی
خالق و نقش ضوابط تحت عنوا  ا دیدگاه برخی صاحبنظرا با    (9)باشد.

باا و در نهایات    (10)باشاد  همسو مایاخالقی در مدیریت منابع انسانى
 یتموفقمدیریت منابع انسانی در  تحت عنوا   دیدگاه برخی صاحبنظرا 

 (12)باشد.  همسو میپروژه های عمرانی
 

http://ethicsjournal.ir/article-1-112-fa.pdf
http://ethicsjournal.ir/article-1-112-fa.pdf
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و داناش   PMBOKپیشنهاد می گردد راهنمای بین المللای همچاو   
اساتخدام و افراد در خصوص  فاکتور های موثر در موفقیات پاروژه در   
مناسب ماد   گزینش منابع انسانی مورد نیاز پروژه با استفاده از ابزار های

نهاد می گردد منشور اخالق کاری پیشنظر سازما  قرار گیرد و همچنین 

قیق های علمی و تاثیر آ  بر موفقیات پاروژه در ساازما  بر اساس تح
 .های پروژه محور تدوین گردد

 

 

 
 مدل ساختاری پژوهش در حالت عدد معناداری  :2نگاره 

 
هایی مواج  هستند  شناساایی ایان تحقیقات علمی معموی با محدودیت

های پژوهشی بسیار ماوثر کاربرد درست یافت ها  در تفسیر و  محدودیت
تحقیقاات آیناده تواند راهنمای سایر پژوهشاگرا  در انجاام  است و می

 باشد. در پژوهش حاضر  محدودیت تحقیق ب  شرح ذیال خالصا  مای
 شود:

محادودیت و    محادودیت زماانی  الف ( محدودیت های تحات کنتارل:
 آوری پرسشنام مکانی جمع

مشکالت دریافت مجوز و نام  برای  ج از کنترل: ( محدودیت های خار
 امشکالت حین توزیع پرسشنام  هو توزیع پرسشنام  

 

 گیرینتیجه
این پژوهش  دانش ابتدایی پژوهشگر نسبت ب  اثرگایاری شایوه هاای 

گر اخالق کاری را  منابع انسانی بر موفقیت پروژه  از طریق متغیر تعدیل
ماورد آزماو  قارار داد. اگرچا  در ی  شرکت  اخالق محور خصوصی  

های پیشین ب  هری  از عوامل بررسی شده در این پژوهش؛ در پژوهش
وهش  این ژطور جداگان  مورد بررسی قرار گرفت  شده بود؛ لی  در این پ

ها  با نگاهی فراگیر؛ در کنار یکدیگر جای داده شده  و در قالب ی  سازه
ایان پاژوهش نشاا  داد؛   هاایساختار ب  بررسای گایارده شاد. یافتا 

شد  شیوه های منابع انسانی  موفقیت پاروژه بینی میهمانگون  ک  پیش
 معنادار ای رابط سازد.  گر اخالق کاری متثثر میاز طریق متغیر تعدیل را

با در نظر گفتن   موفقیت پروژه شیوه های مدیریت منابع انسانی و میا 
ت  اخالق محور خصوصای شرک این نقش تعدیل کننده اخالق کاری در

 تصامیم و ریازا  برناما  مشااب   های استفاده سازما  مورد تواند می

 با توانند می آنا  .گیرد قرار در سایر سازما  های پروژه محور گیرندگا 
 ریازی هاای برناما  با  نسبت فاکتور های این تحقیق  نتایج ب  توج 

مرتبط با آ  نتایج   انتشارکدهای اخالقی و بعدی متناسب با نتایج تحقیق
 اقدام نمایند. 
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 های اخالقیمالحظه
 اصال همچناین و صاداقت آگاهانا   مانندرضایت اخالقی اصول تمام

 .است گردیده رعایت علمی  امانتداری اخالقی
 

 ه نام واژه 
 Human Resource .1 انسانی منابع
 Work Ethics .2 کاری اخالق

3. Human Resource Management Practices                                        
  انسانی  منابع مدیریت های شیوه

      Project Success .4 پروژه  موفقیت
5. PMI, Project Management Institute   

  پروژه  مدیریت موسس 

6. Organizational Performance       
  عملکرد سازمانی 

 Project Management .7 مدیریت پروژه 
Responsibility .8 ولیت ئمس پییری              
 Honesty .9 قت صدا 

                                                                                                                          Ethics .10 اخالق 
                                                                                           Professional Ethics .11 اخالق حرف  ای 

12. PMBOK, Project Management Body of Knowledge   
  ه دانش پیکره بندی مدیریت پروژ

13. Organizational Commitment 
  تعهد سازمانی 

 Ethical Leadership .14 رهبری اخالقی 
 Openness .15 صراحت 

    Trust-Based Behavior .16 رفتار مبتنی بر اعتماد 
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