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ایجاد مزیت رقابتی  منابع اصلی به عنوان یکی از هاي مدیریت پروژه قابلیت ا براي یادگیريتقاضامروزه 

مدیریت پروژه، یـادگیري از   قابلیتهاي یادگیري  یکی از راه. شدت رو به افزایش است به ها در سازمان
هایی که در حال همکاري و مشارکت با یکـدیگر هسـتند، دانـش     سازمان .ها است دیگر افراد یا سازمان

ینـد  افربـا هـدف بررسـی     حاضـر  پژوهش .گیرند خود را با یکدیگر به اشتراك گذاشته و از هم یاد می
ـ  .ثر بر آن انجام شده استهاي مدیریت پروژه و عوامل مؤ سازمانی قابلیت یادگیري بین  یـن منظـور  ه اب

تـدوین و   هاي مدیریت پـروژه  سازمانی قابلیت یادگیري بین نظريپس از انجام مطالعات اکتشافی، مدل 
واحـد  34دسـت آمـده از   ه هاي ب دادهسپس . دشمبتنی بر این مدل طراحی  حاضر اي پژوهشه فرضیه
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و تجزیه و تحلیل المللی صنعت نفت ایران  سازمانی فعال در زمینۀ مدیریت پروژه در دو کنسرسیوم بین
. شـد بررسـی   پـژوهش سـازي معـادالت سـاختاري روابـط میـان متغیرهـاي        با اسـتفاده از روش مـدل  

گردآوري هاي  دادهاساس نتایج تجزیه و تحلیل  بر هاي برازش مدل و ضرایب تأثیر بین متغیرها شاخص
ضـمن  نهایت   در. داردهاي مدل  نشان از برازش بسیار خوب و رابطۀ بسیار قوي بین مؤلفه بیشتر ،شده

به منظور ترغیـب   محور کشور استفادة صنایع پروژه براي، پیشنهاداتی پژوهشارائۀ نتایج و دستاوردهاي 
ارائـه   ینـده آ هـاي  پـژوهش براي  یهای هاي مدیریت پروژه به همراه پیشنهاد سازمانی قابلیت یادگیري بین

  .شد
  

 ،سـازي معـادالت سـاختاري    مـدل  ،هاي مدیریت پروژه قابلیت ،سازمانی یادگیري بین: کلیدي هاي هواژ
  .نفت ایرانصنعت  ،المللی هاي بین کنسرسیوم

 

  مقدمه - 1
رقـابتی در    هـاي اسـتراتژیک و منشـأ ایجـاد مزیـت      قابلیت مـدیریت پـروژه یکـی از دارایـی    

دانـش،  قابلیت مدیریت پـروژه بـه آن بخـش از    . ]1[ رود محور به شمار می هاي پروژه سازمان
که در مدیریت یک پروژه به صورت بالفعـل   اشاره دارد هاي سازمان مهارت، ابزارها و تکنیک

خود را در داخـل   ملموس و ناملموس هاي تواند قابلیت هر سازمان میاگرچه  .ودش میاستفاده 
شواهد اما ، توسعه دهد ]2[هاي یادگیري درون سازمانی  فعالسازي چرخه راهو از کند سازمان 

 ؛]3[هسـتند   نیـز  قابل تقلید و یادگیري از دیگران ها این قابلیت نشان از آن دارد که بسیاري از
سـازمانی نقـش    یـادگیري بـین  . ها یاد گرفت را از دیگر افراد یا دیگر سازماننها توان آ یعنی می

ویـژه در کشـورهاي    هبمحور  هاي پروژه هاي مدیریت پروژه در سازمان مهمی در توسعۀ قابلیت
هاي بزرگ  ظرفیت مالی، مدیریتی و تکنولوژیکی محدودي براي انجام پروژهکه در حال توسعه 

هـاي فراوانـی را    فرصت ،هاي توانمند خارجی مشارکت شرکت .]5؛4[ کند میایفا خود دارند، 
هاي مدیریت پـروژه بـراي شـرکت     ازجمله قابلیت هاي مختلف ابلیتري و انتقال قبراي یادگی

سازمانی دانش را تبدیل  انتقال بین ،پیچیدگی و دخیل بودن عوامل متعدد .کند داخلی فراهم می
  .]6[است  کردهتئوریک و میدانی  هاي براي انجام پژوهش ی جذاببه موضوع
از  مختلفـی  هـاي  فرصـت  ،هاي یک کشـور  در پروژه المللی بینهاي توانمند  شرکت حضور
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 هـاي داخلـی آن   براي شـرکت  ]8[ و فناورانه ]7[هاي مدیریتی  جمله یادگیري و انتقال قابلیت
هاي خارجی، همواره بـه عنـوان    گرچه یادگیري و انتقال دانش از شرکت .دکن کشور فراهم می

هـاي خـارجی    براي همکاري و مشارکت با شرکت نفتی ایرانهاي  یکی از اهداف مهم شرکت
هاي  از فرصتکه دهد  هاي اخیر نشان می در سال ها این همکاريبررسی اما ، مطرح شده است

اسـتفاده   یخـوب  بـه  هاي مدیریتی ویژه یادگیري قابلیت به ها موجود براي یادگیري در این پروژه
  .]9[ نشده است

هـاي   سازمانی قابلیت هاي موجود در زمینه یادگیري بین میدانی و نظریه هاي کمبود پژوهش
المللـی در توسـعۀ ایـن     هـاي مشـترك بـین    سو و نقش و اهمیت پـروژه  مدیریت پروژه از یک

یک پژوهش  از این رو. دکر ها از سوي دیگر، انجام پژوهش در این زمینه را ضروري می قابلیت
سـالۀ  فت ایران در قالب یـک ر المللی صنعت ن هاي مشترك بین در پروژه) یکم-کیفی(ترکیبی 
راهبـرد نظریـه    در مرحلـۀ اول کـه بـا   . و در دو مرحلۀ متوالی به اجرا در آمـد تعریف ي دکتر
سـازمانی   ترین عوامل مـؤثر بـر یـادگیري بـین     ، ضمن کشف و شناسایی مهمانجام شد اي زمینه
و در  شـکل گرفـت  ، یک مدل نظري نیز به همراه چند قضیۀ کلـی  هاي مدیریت پروژه قابلیت
سازي معادالت ساختاري، مدل نظري  در مرحلۀ دوم با استفاده از مدل. منتشر شد اي مجزا مقاله

در این مقاله ضمن . شدآزمون  هاي حاصل از آن و فرضیه پژوهشطراحی شده در مرحلۀ اول 
آزمـون  ( پـژوهش ها و نتایج حاصـل از مرحلـۀ دوم    ، دادهمرحلۀ اولهاي  بررسی مختصر یافته

  .استشده به تفصیل ارائه  )مدل
  

  پیشینۀ پژوهش - 2
 یـادگیري ها را یاد بگیـرد،   رویدادي که از طریق آن یک سازمان دانش و تجارب دیگر سازمان

سـازمانی   انجام شده در زمینۀ یـادگیري بـین   هاي ري بر پژوهشمرو .]6[نامند  بین سازمانی می
قبلـی بـه بررسـی عوامـل مـؤثر بـر یـادگیري         اي از مطالعـات  بخـش عمـده  که  دهد ن مینشا
خود برخی از عوامل مـؤثر   پژوهشتوجه به هدف  بااند و هر یک از آنها  سازمانی پرداخته بین

عنوان مثـال   ، براياند سازمانی پرداخته را شناسایی یا به بررسی میزان تأثیر آنها در یادگیري بین
 هـا  بین سازماندانش  انتقالاز عوامل اثرگذار بر  چارچوبی ]6[ اسمیت و همکارانش-ایسترباي
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نیازهـا و مقـدمات انتقـال     پیش) 2008(ویجک و همکارانش  دیگر، یپژوهشدر و یا کردهارائه 
سازمانی  عوامل مؤثر بر یادگیري بینترین  مهمبرخی از  1جدولدر  .کردند مطالعهرا  ]10[دانش

 دهنـدة  عوامل مرتبط با انتقال ،)شرکت داخلی(دانش  عوامل مرتبط با گیرندة که در چهار گروه
عوامل مرتبط با بستر ارتباط و تعامل دو شرکت و عوامـل مـرتبط بـا    ، )شرکت خارجی( دانش

  . ، ارائه شده است]6[اند  بندي شده ماهیت دانش دسته
اند، اما تعداد  دهسازمانی را بررسی کر هایی که عوامل مؤثر بر یادگیري بین پژوهشبا وجود 

انـد،   سازمانی دانش را مطالعه کرده که انتقال درون  هایی پژوهشدر مقایسه با و گستردگی آنها 
هاي فراوانی که انتقال دانش بین دو سازمان نسبت  و به دلیل پیچیدگی ]11[بسیار محدود است 
هاي میـدانی گسـترده در ایـن     سازمانی دانش دارد، برخی محققان انجام پژوهش به انتقال درون

) 2007(ایوانگلیسـتا  در این خصوص هـائو و  . ]6[اند  حوزه را ضروري و جذاب معرفی کرده
ها و مفروضات  سازمانی به تحلیل هاي انجام شده در زمینۀ یادگیري بین پژوهش بیشترمعتقدند 

اند  هاي خود پرداخته ها و تحلیل و کمتر به صورت میدانی به آزمون فرضیه کردهتئوریک بسنده 
]12[.  

  
 )نگارنده(سازمانی  ثر بر یادگیري بینؤعوامل م 1جدول 

  منبع  عوامل  بندي عوامل دسته

عوامل مرتبط با گیرنده 
  )شرکت داخلی(دانش 

 ]14؛13[  انگیزه و تمایل به دریافت دانش

 ]12؛10؛6[  اختصاص منابع کافی و مناسب به انتقال دانش

 ]15؛10[  اهداف و شرح کار شفاف براي انتقال دانش

 ]17؛16[  پاداش و انگیزش افراد براي انتقال دانش

  ]18؛4[  داشتن فرهنگ یادگیري سازمانی
  ]19[  سازمانی دانش کسب شدهتوانایی انتقال درون

عوامل مرتبط با دارنده 
  دانش 

  )شرکت خارجی(

 ]21-19؛12[  انگیزه و تمایل به انتقال دانش

  ]12[  زمان و تعداد نفرات مرتبط با گیرنده دانش
  ]22؛12؛6[  سازمانی دانش مهارت و تجربه در انتقال بین

  ]19؛6[  سطح دانش و تجربیات نسبت به گیرنده دانش
  ]20؛19[  میزان و نوع دانش ارائه شده در طول همکاري
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 )نگارنده(سازمانی  عوامل مؤثر بر یادگیري بین 1جدول ادامه 

  منبع  عوامل  بندي عوامل دسته

عوامل مرتبط با بستر 
  همکاري دو شرکت

  ]23؛12[  مدت زمان رابطه دو شرکت در این همکاري
 ]26-24[  استحکام روابط

  ]27[  قرارداد رسمی براي انتقال دانش
 ]29-28؛10[  هاي فرهنگی تفاوت

  ]24؛19؛15؛10[  ساختار همکاري
 ]29؛23[  سابقه همکاري دو شرکت

 ]26؛16؛10[  اعتماد متقابل

 ]31-29[  هاي انتقال دانش ساز و کار

عوامل مرتبط با 
  ماهیت دانش

 ]27؛19؛10[  پیچیدگی در دانش

 ]19؛10[  میزان ضمنی بودن دانش

  ]10[  ابهام در دانش

  
و دانـش   ]19[، دانـش فنـی   ]32[ی سـازمانی دانـش بازاریـاب    بجز مواردي که یادگیري بین

سازمانی را بـه   هاي گذشته یادگیري بین پژوهش بیشتراند،  را بررسی کرده ]33[و تولید   ساخت
هاي میدانی آنها معطـوف بـه نـوع خاصـی از      و داده اند کردهمطالعه  ]36-34[صورت عمومی 

در واقـع در مطالعـات گذشـته، پژوهشـی کـه یـادگیري       . دانش یا قابلیت سازمانی نبوده است
المللـی را   هاي مشترك بـین  هاي خارجی حاضر در پروژه هاي مدیریت پروژه از شرکت قابلیت

هاي مدیریت  با توجه به اهمیت استراتژیک قابلیتاز این رو . ، مشاهده نشدباشد کردهبررسی 
  .پروژه، مطالعه در این زمینه بسیار ضروري به نظر رسید

  

  پژوهش هاي  مفهومی و فرضیهمدل  - 3
پردازد که  و به آزمون مدلی می است )یکم-کیفی( این مقاله، بخش دوم از یک پژوهش ترکیبی

 اي گـذاري سـه مرحلـه   با استفاده از کد در بخش اول.دست آمده است هاز بخش اول پژوهش ب
 15در نفر از مـدیران ارشـد داخلـی و خـارجی      39از مصاحبه با  دست آمده هبهاي کیفی  داده

مـدل  یـک  ، ايزمینـه مند نظریه  و با بهره از طرح نظام ایران المللی صنعت نفت بین  کنسرسیوم
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شکل در  طورکه همان .1منتشر شد] 37[اي دیگر  در مقالهاستخراج و  1شکل  براساس مفهومی
هـاي مـدیریت پـروژه از شـرکت      شود، عزم شرکت داخلی به یـادگیري قابلیـت   مشاهده می 1

هـا   سازمانی است که وجود برخـی محـرك   خارجی مقولۀ محوري در تبیین پدیدة یادگیري بین
شـرکت خـارجی بـر میـزان ایـن عـزم       اي مدیریت پـروژه در  ه مانند باالتر بودن سطح قابلیت

شـود کـه    هاي مدیریت پروژه باعث مـی  سازمانی قابلیت عزم به یادگیري بین. تأثیرگذار هستند
براي انتقال دانش از شریک خارجی خود به کار گیرد و در  شرکت داخلی راهبردهاي مختلفی

یریت پروژه از شـرکت  هاي ملموس و ناملموس مد نتیجه استفادة مؤثر از این راهبردها، قابلیت
الزم به ذکر است عزم شرکت داخلـی بـه یـادگیري    . پیدا کندخارجی به شرکت داخلی انتقال 

هاي مدیریت پروژه عالوه بر تأثیر مستقیمی که بر میزان استفاده از راهبردهاي یادگیري  قابلیت
و تعامـل فعـال دو    مانند ارتباط(سازمانی  سازمانی دارد، شرایط بسترساز براي یادگیري بین بین

، سازمانی اثرگذار هستند طور غیرمستقیم بر راهبردهاي یادگیري بین را که به) شرکت با یکدیگر
  .دکن تقویت می

   

                                                           
 .مندان قرار خواهد گرفتجزئیات بیشتر از طریق ارسال ایمیل به نگارنده مقاله در اختیار عالقه -1
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  ]37[ مدل مستخرج از بخش کیفی 1شکل 

   

هاي  عزم شرکت داخلی به یادگیري قابلیت
 مدیریت پروژه از شرکت خارجی

 

  
 

 هاي مدیریت پروژة شرکت خارجی سطح قابلیت *

مدیریت پروژة شرکت خارجی براي شرکت هاي  ارزش قابلیت *
 داخلی

 هاي مدیریت پروژه تمایل شرکت داخلی به توسعۀ قابلیت *

 الزام کارفرما به پیادهسازي فرایندهاي مدیریت پروژه *

  سازمانی هاي یادگیري بین محرك

  

 سازي دانش فرایند اجتماعی *

 سازي دانش فرایند خارجی *

 فرایند ترکیب دانش *

 سازي دانش فرایند درونی *

  راهبردها

  

 هاي ملموس مدیریت پروژه سازمانی قابلیت یادگیري بین *
 هاي مدیریت پروژه  انتقال متدولوژي -
 هاي مدیریت پروژه  انتقال ابزارهاي پشتیبان متدولوژي -

هاي ناملموس مدیریت  سازمانی قابلیت یادگیري بین *
 پروژه

سازي  پیادهیادگیري مهارت و تجربیات مورد نیاز براي  -
 ها و ابزارهاي مدیریت پروژه متدولوژي

هاي عمومی مورد نیاز تیم مدیریت  یادگیري مهارت -
 پروژه

افزایش درك و شناخت نسبت به اهمیت و ضرورت  -
 هاي مدیریت پروژه قابلیت

  پیامدها

  
 ظرفیت یادگیري شرکت داخلی *

 محور ظرفیت یادگیري انگیزه -

 محور ظرفیت یادگیري منبع -

 محور ظرفیت یادگیري شناخت -

 ظرفیت یاددهی شرکت خارجی *

 محور ظرفیت یاددهی انگیزه -

 محور ظرفیت یاددهی منبع -

 محور ظرفیت یاددهی شناخت -

 ارتباط و تعامل دو شرکت با هم *

 بعد ساختاري ارتباط دو شرکت -

 اي ارتباط دو شرکت بعد رابطه -

 بعد شناختی ارتباط دو شرکت -

  شرایط بسترساز
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 2در شـکل  در مرحلـۀ کیفـی   هاي شناسایی شده  پژوهش با استفاده از مؤلفه مفهومی مدل
  :عبارتند ازهاي پژوهش  اساس این مدل فرضیه بر. استنشان داده شده 

شرکت داخلی به  عزم«، بر »هاي مدیریت پروژه سازمانی قابلیت یادگیري بین هاي محرك« .1
 ؛دارند اثر مثبت و معنادار» هاي مدیریت پروژه از شرکت خارجی یادگیري قابلیت

بستر «، بر »هاي مدیریت پروژه از شرکت خارجی شرکت داخلی به یادگیري قابلیت عزم« .2
 ؛دارد اثر مثبت و معنادار» سازمانی یادگیري بین

، بـر  »هـاي مـدیریت پـروژه از شـرکت خـارجی      شرکت داخلی به یادگیري قابلیت عزم« .3
 ؛اثر مثبت و معنادار دارد» هاي مدیریت پروژه سازمانی قابلیت یندهاي یادگیري بینافر«

ینـدهاي یـادگیري   افر«، بـر  »هـاي مـدیریت پـروژه    سـازمانی قابلیـت   نبستر یادگیري بی« .4
 ؛دارد اثر مثبت و معنادار» هاي مدیریت پروژه سازمانی قابلیت بین

سـازمانی   یادگیري بـین «، بر »هاي مدیریت پروژه سازمانی قابلیت یندهاي یادگیري بینافر« .5
 .اثر مثبت و معنادار دارند» هاي مدیریت پروژه قابلیت
 
  
  
  
  
  
  

  
  پژوهشهاي  و فرضیه مفهومیمدل  2شکل 

  
  شناسی پژوهش روش - 4

هاي مدیریت پروژه در بسـتر   سازمانی قابلیت یادگیري بین اي زمینهقصد دارد مدل  این پژوهش
که حاصل مرحله کیفی یک پـژوهش ترکیبـی   (را  صنعت نفت ایران المللی بین هاي کنسرسیوم

 4فرضیه  2فرضیه 

  هاي محرك 5فرضیه  3فرضیه  1فرضیه 
  یادگیري  
 سازمانیبین

فرآیندهاي 
  یادگیري

 سازمانیبین 

سازمانی یادگیري بین
  هاي مدیریتقابلیت

 پروژه  

  بستر یادگیري
 سازمانیبین

عزم شرکت 
داخلی به یادگیري

 سازمانیبین 
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 2اسـاس مـدل مفهـومی ارائـه شـده در شـکل        بر پژوهشهاي  فرضیه. کندآزمون ) بوده است
هایی  ، پرسشنامهها دادهگردآوري  براي .اند تعریف و در قالب یک پژوهش پیمایشی آزمون شده

پرسشنامه کامالً مبتنی بر نکات، تعابیر و اصطالحات برآمده از . شدگویه تهیه  79با استفاده از 
تهیه شده بود تا روح زندة حاکم بـر  کنندگان در مرحلۀ نخست پژوهش  هاي مشارکت قول نقل

گویـه   17. ]14[غیربومی براي متغیرها پرهیـز شـود   هاي  کارگیري گویه هحفظ و از ب 1پژوهش
سـاز   گویـه بسـتر و شـرایط زمینـه     27گویـه راهبردهـا،    19سازمانی،  یادگیري بین هاي محرك

هاي مدیریت پروژه را مورد  سازمانی قابلیت گویه میزان یادگیري بین 15سازمانی و  یادگیري بین
 963/0تـا   723/0پرسشنامه پژوهش در طیـف  براي ضریب آلفاي کرونباخ .دادندسنجش قرار 

، دهندة باالتر بودن پایایی ابزارهاي سنجش پژوهش از سـطح قابـل قبـول    قرار داشت که نشان
  .است 7/0 یعنی عدد

المللی صنعت نفـت ایـران کـه     هاي بین ، فهرستی از پروژهپژوهشهاي  براي انتخاب نمونه
از آنجا کـه  . شد آوري هاي پژوهش از آنها جمع و داده تهیه، اند پیشرفت داشته درصد 70باالي 

هاي مدیریت پروژه بود، هر کدام از  سازمانی قابلیت یادگیري بین پژوهشموضوع اصلی در این 
ماننـد واحـد مـدیریت تـدارکات پـروژه، واحـد       (واحدهاي سازمانی مرتبط با مدیریت پروژه 

 خـارجی مشـارکت    که در آنها بین شرکت داخلـی و شـرکت  ...) ریزي و کنترل پروژه و  برنامه
 34بـر ایـن اسـاس    . در نظر گرفته شدند پژوهشوجود داشت، به عنوان واحد تحلیل در این 

المللـی نفتـی انتخـاب و     کنسرسـیوم بـین   سـه واحد سـازمانی مـرتبط بـا مـدیریت پـروژه در      
دهنـدگان بـه پرسشـنامه، از روش     بـراي انتخـاب پاسـخ   . هـا توزیـع شـد    ها بـین آن  پرسشنامه
برفی استفاده شد و افرادي از آن واحد که بیشترین اطالع را نسبت  گیري هدفمند و گلوله نمونه

به پروژه، آن واحد سازمانی و تعامالت شرکت خود با شریک خارجی داشتند به عنـوان افـراد   
تـرین افـراد در    نفـر از مطلـع   63پرسشـنامه بـین   . مطلع انتخاب و پرسشنامه به آنهـا داده شـد  

پرسشنامۀ توزیـع   63پرسشنامه از  56در مجموع .شدوزیع واحدهاي مرتبط با مدیریت پروژه ت
از . بود که نرخ بسیار باال و قابل قبولی بود درصد 89نرخ پاسخ در حدود . شدآوري  شده جمع

مشارکت  پژوهشواحد، در این  28واحد سازمانی مرتبط با مدیریت پروژه، نمایندگانی از  34

                                                           
1. In Vivo 
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هایی از دانش مدیریت پـروژه کـه میـزان     حوزه، 2در جدول  ).درصد 87نرخ مشارکت(ند کرد
هـا بـه    سازمانی در آنها بررسی شده و تعداد نفراتی که در هر یـک از ایـن حـوزه    یادگیري بین
  .اند، ارائه شده است پاسخ داده پژوهشهاي  پرسشنامه
اندرسـون و  اي  رویکـرد دو مرحلـه   براسـاس پژوهش یابی معادالت ساختاري در این  مدل
 ،ییـدي لیـل عـاملی تأ  نخست بـا اسـتفاده از تح   .]38[، به مرحلۀ عمل درآمد )1998(گربینگ 
بررسـی معنـاداریهر یـک از     همزمان بـا  .، برآورد و آزمون شدندپژوهشگیري  هاي اندازه مدل

 .تشخیصی نیز مورد بررسی قرار گرفت گیري، روایی همگرا و هاي اندازه بارهاي عاملی در مدل
تحلیل مسیر و آزمون مدل هاي مدل پایین بود،  لفهؤاز آنجا که حجم نمونه در نسبت به تعداد م

انجـام   2اس ال اسـمارت پـی   افـزار  و با کمک نـرم  )1پی ال اس( جزئیبا روش حداقل مربعات 
که حجـم نمونـه    هاییپژوهشدر  محور است و یک روش کوواریانساس  ال روش پی .گرفت

هاي پژوهش در بخش بعد  ها و یافته داده .]39[ کاربرد دارد، پایین باشدها  لفهؤنسبت به تعداد م
  .به طور مفصل تشریح شده است

  
  ها تجزیه و تحلیل داده - 5

یند تجزیه و تحلیل اگیري و ساختاري پژوهش در یک فر هاي اندازه مدل نخستدر این بخش 
 .بررسی و سپس اعتبار مدل پیشنهادي ارزیابی خواهد شداي  دو مرحله

 

  کنندگان هر حوزه و فراوانی مشارکت پژوهشهاي دانش مورد مطالعه در این  حوزه 2جدول 

  درصد  فراوانی  3پمباك معادل در  حوزه دانش مدیریت پروژه  ردیف
  %14  8  مدیریت کیفیت پروژه  مدیریت کیفیت پروژه  1

  %9  5  ---   مدیریت ساخت پروژه  2
  %5  3  بخشی از مدیریت ارتباطات  مدیریت اسناد و مدارك پروژه  3
  %5/12  7  مدیریت محدوده، زمان و هزینه  ریزي و کنترل پروژه برنامه  4
  %7  4  ---   مدیریت مهندسی پروژه  5

                                                           
1. Partial Least Squares (PLS) 
2. Smart PLS 
3. PMBOK 
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  کنندگان هر حوزه و فراوانی مشارکت پژوهشهاي دانش مورد مطالعه در این  حوزه 2جدول ادامه 

  درصد  فراوانی  1پمباك معادل در  حوزه دانش مدیریت پروژه  ردیف
  %5  3  مدیریت مالی پروژه  مدیریت مالی پروژه  6
  %17  9  مدیریت تدارکات پروژه  مدیریت تدارکات پروژه  7
  %9  5  پروژه HSEمدیریت   پروژه HSEمدیریت   8
  %5/3  2  بخشی از مدیریت تدارکات  سپاري پروژه مدیریت قرارداد و برون  9
  %11  6  بخش از مدیریت تدارکات  مدیریت مواد و مصالح پروژه  10
  %5/3  2  پروژه خطرپذیريمدیریت   پروژه خطرپذیريمدیریت   11
  %5/3  2  مدیریت هزینه پروژه  مدیریت هزینه پروژه  12

  %100  نفر 56    مجموع

  
  گیري هاي اندازه مدل -5-1

متغیرهـا و همچنـین    3و تشخیصـی 2روایـی همگـرا  تأییدي،  تحلیل عاملی نتایج در این قسمت
ال اساسی این اسـت  سؤییدي در تحلیل عاملی تأ .شود میارائه  معنادار بودن رابطۀ بین متغیرها

حـداقل مقـدار پـذیرش     بـا مـدل مفهـومی همخـوانی دارنـد یـا نـه؟        پژوهشهاي  که آیا داده
 ،خوب بودن مـدل هسـتند  آزمونِ هایی براي  که شاخص ،NFI6و  AGFI4 ،GFI5هاي  شاخص

که هـر چـه مقـدار آنهـا      هستند 7RMSEAو df/2χهاي بد بودن نیز شامل  شاخص. است 9/0
 RMSEAو حد مجاز براي  3عدد  df/2χحد مجاز براي . داردمدل برازش بهتري ، کمتر باشد

ارائه شـده   1در شکلکه  مستخرج از بخش کیفی پژوهشمدل اساس  بر. ]40[ است 08/0عدد 
، 3جـدول   در. دوجـود دار  پـژوهش در ایـن   3گیـري بـه شـرح جـدول      مدل انـدازه  5، است
شـود   طورکـه مشـاهده مـی    گیري ارائه شده و همان هاي اندازه هاي برازش تمامی مدل شاخص
  .موارد خوب یا بسیار خوب هستند بیشترهاي برازش در  شاخص

   
                                                           
1. PMBOK 
2. Convergent Validity 
3. Discriminant Validity 
4. Adjusted Goodness-of-Fit (AGFI) 
5.Goodness of Fit (GFI) 
6. Normed Fit Index (NFI) 
7. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
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  پژوهشگیري  هاي اندازه هاي برازش مدل شاخص 3جدول 
  AGFI  GFI NFI  RMSEA  df/2χ  گیري عنوان مدل اندازه

  31/1  083/0  93/0  88/0  85/0  هاي مدیریت پروژه سازمانی قابلیت یادگیري بینهاي  محرك
  96/0  00/0  97/0  95/0  95/0  سازمانی شرکت داخلی به یادگیري بین عزم
  00/2  048/0  95/0  93/0  91/0  هاي مدیري پروژه سازمانیقابلیت یندهاي یادگیري بینافر

مرتبه (پروژه  مدیریت هاي سازمانی قابلیت بستر یادگیري بین
  )اول

83/0  89/0  93/0  072/0  35/2  

مرتبه (هاي مدیریت پروژه  سازمانی قابلیت بستر یادگیري بین
  )دوم

89/0  87/0  90/0  075/0  41/2  

  89/2  062/0  93/0  91/0  87/0  )مرتبه اول(هاي مدیریت پروژه  یادگیري بین سازمانی قابلیت
  75/2  075/0  91/0  89/0  85/0  )مرتبه دوم(پروژه هاي مدیریت  یادگیري بین سازمانی قابلیت

  

ابعـاد محاسـبه    تمـام به منظور ارزیابی روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج شده براي 
گیري  گیري، در این مقاله به عنوان نمونه مدل اندازه هاي اندازه دلیل گستردگی ابعاد مدل هب. شد

حداقل مقـدار پـذیرش   . ارائه شده است 4در جدول » سازمانی هاي یادگیري بین محرك«متغیر 
هـاي   محـرك «در مـورد متغیـر   . ]40[توصـیه شـده اسـت     5/0شده  میانگین واریانس استخراج

 5/0تـر از   ابعـاد، بـزرگ   بیشـتر در  AVEمیـزان  کـه  دهد  نتایج نشان می» سازمانی یادگیري بین
  .استدهنده روایی همگرا در این ابعاد  باشد که نشان می

بسـتر  «، »عزم شـرکت داخلـی  «ابعاد متغیرهاي  تمامشده  مقادیر میانگین واریانس استخراج
نـد و در  ا بـوده  5/0بـاالتر از  » هاي مـدیریت پـروژه   سازمانی قابلیت یادگیري بین«و » یادگیري

سازي دانـش کـه میـانگین واریـانس      یند خارجیابجز فر» یندهاي یادگیريافر«خصوص متغیر 
ایـن موضـوع   . انـد  کسب کرده 5/0است، سایر ابعاد مقادیري باالتر از  47/0شدة آن   استخراج

  به منظور ارزیـابی روایـی. نشان از روایی مناسب همگـرا بـراي متغیـرهاي ایـن پژوهـش دارد
خیصی نیز جذر میانگین واریانس استخراج شدة هر یک از ابعاد با همبستگی آن با سـایر  تش

هـاي   محـرك «بـراي متغیـر   . ارائه شده است 4اي از آن در جدول  ابعاد مقایسه شد که نمونه
تر  تمامی ابعاد از توان دوم ارتباط دو به دوي ابعاد، بزرگ AVEمیزان » سازمانی یادگیري بین
دهـد   ها نیز نشان می بررسی ابعاد سایر مؤلفه. دهنده روایی تشخیصی می باشد است که نشان

تر است که در مجموع  از توان دوم ارتباط دو به دوي ابعاد بزرگ AVEابعاد میزان  بیشتردر 
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 .ابعاد است بیشترکنندة روایی تشخیصی  تأیید

هـاي   شـاخص  )1: (طور کلی دو نوع شاخص براي آزمودن برازش مـدل وجـود دارد   هب
بـراي پاسـخ بـه پرسـش بـرازش مـدل بایسـتی        . هـاي بـد بـودن    شاخص) 2(خوب بودن و 

 5در جـدول   .]41[ هاي خوب بودن و بد بودن، همگـی مـورد بررسـی قـرار گیرنـد      شاخص
پارامترها تمام شود  طورکه مالحظه می همان. ارائه شده است پژوهشهاي برازش مدل  شاخص

دهند که این موضوع تأییدي بر برازش بسیار خوب و روابط بسـیار   مقادیر مجازي را نشان می
  .هاي مدل است بین مؤلفهقوي 
 

  )تحلیل مسیر(مدل ساختاري  -5-2
ارائه شـده  ) اس ال پی( جزئیبا روش حداقل مربعات  پژوهش مدل ، نتایج آزموندر این بخش

میزان تأثیر دو متغیر بر هـم  ، باشد 3/0در صورتی که ضرایب تخمین استاندارد بیشتر از . است
تـوان   را نیز می 3/0بار عاملی کمتر از . میزان تأثیر باال است باشد، 6/0نسبتاً باال و اگر باالتر از 

 96/1در آزمون رگرسیون بیشـتر از  ) Tضرایب (چنانچه ضرایب معناداري . ]42[ نادیده گرفت
در صورتی که  .رعکسو ب شود فرضیه آماري صفر رد و فرضیه آماري یک تأیید می، شده باشد

بـاال و اگـر   ت نسـب  بهمیزان تأثیر دو متغیر بر هم ، باشد 3/0استاندارد بیشتر از ضرایب تخمین 
 توان نادیـده گرفـت   را نیز می 3/0بار عاملی کمتر از . باشد، میزان تأثیر باال است 6/0باالتر از 

، شـده باشـد   96/1در آزمون رگرسیون بیشـتر از  ) Tضرایب (چنانچه ضرایب معناداري  .]42[
ـ شـو  فرضیه آماري صفر رد و فرضیه آماري یـک تأییـد مـی    نتـایج حـل معادلـۀ     .عکسرد و ب

نشـان   3آمـده از آن در شـکل    دست ههاي ب و خروجی اس ال پیاسمارت  افزار ساختاري در نرم
شـرکت   عـزم «بـر  » سـازمانی  یادگیري بـین  هاي محرك«میزان تأثیر مثال  ، برايشده است داده

بنابراین  ،است22/10و میزان معناداري رابطه آنها  75/0برابر با  »سازمانی دگیري بینداخلی به یا
سایر اعـداد درج   .دشو تأیید می پژوهش هاي هاز فرضی H1فرض آماري صفر رد شده و فرضیه 

 H5و  H4و  H2هاي  یعنی فرضیه، پژوهش هاي هسایر فرضی که دهد نشان می 3شده روي شکل 

شـرکت داخلـی بـه یـادگیري      عـزم «میزان تـأثیر  ، H3در فرضیه . اند تأیید شده H3بجز فرضیۀ 
و میزان معنـاداري رابطـه آنهـا     12/0برابر با  »سازمانی یندهاي یادگیري بینافر«بر » سازمانی بین
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 .است که نشان از رد این فرضیه دارد14/1
  

 »ازمانیس یادگیري بین هاي محرك« هاي روایی همگرا و تشخیصی شاخص 4جدول 

 AVE 1 2 3 4 عنوان متغیر

 - - - 1 74/0 سطح دانش مدیریت پروژة شرکت خارجی -1

 80/0 پروژههاي مدیریت  اخلی به توسعه قابلیتعزم شرکت د -2
)11/1-(  

17/0- 
1 - - 

 74/0 میزان ارزش دانش مدیریت پروژه شرکت خارجی -3
)35/31(  

95/0 

)27/0-(  
04/0- 

1 - 

 40/0 سازي دانش مدیریت پروژه به پیاده الزام کارفرما -4
)46/0-(  

06/0- 

)64/0(  
12/0 

)07/0-(  
01/0- 

1 

  

  پژوهشهاي برازش مدل  شاخص 5جدول 
AGFI  GFI NFI  RMSEA  df/2χ  

87/0  91/0  94/0  045/0  95/1  
      

  

  آنها و ضرایب تأثیر اس ال اسمارت پیها با استفاده از  نتایج آزمون فرضیه 3شکل 

   

  هاي محرك
 سازمانی یادگیري بین 

  یندهاي یادگیريافر
 سازمانیبین 

سازمانی  یادگیري بین
  هاي مدیریت قابلیت

 پروژه  

  بستر یادگیري
 سازمانی بین

  شرکت داخلی عزم
  به یادگیري 
 سازمانی بین 

)52/11
82/0 

12/0 

)14/1( 

75/0 

)22/10
86/0 

)21/27( 

50/0 )67/4( 

 ثیرأمیزان ت
 Tضریب   رد شده

 ثیرأمیزان ت
 Tضریب   تأیید شده
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  گیري نتیجه - 6
هاي روزمرة این  ها و پیچیدگی اي است که به دلیل چالش هاي نفتی ایران به گونه شرایط پروژه

یادگیري و انتقال دانش در طول پروژه فراموش شده یـا   طور معمول اهداف مرتبط با ها به پروژ
سازمانی  بین عوامل موثر بر یادگیري بین در این مقاله، اجزا و روابط .شود کمتر به آنها توجه می

ارائـه   )1شـکل  (مدل مفهومی حاصل از مرحله اول پژوهش  هاي مدیریت پروژه که در قابلیت
 يبا کمک این مدل و فهم حاصـل از اجـزا  . صا شداح) 3شکل (آزمون و مدل نهایی  شده بود

هـاي مشـترك    هـاي یـادگیري در پـروژه    توان امیدوار بود از فرصـت  هاي آن می مرتبط با سازه
  .شود، بهره بیشتري برده شود نبرد یادگیري نام برده می المللی که از آنها به عنوان صحنه بین

اثر مثبـت و معنـاداري بـر    » سازمانی بینهاي یادگیري  محرك«دهد  نتایج پژوهش نشان می
ها، ارزش دانش مدیریت  از بین این محرك. دارد» سازمانی عزم شرکت داخلی به یادگیري بین«

پروژة شرکت خارجی براي شرکت داخلی بیشترین تأثیر را بر عزم شرکت داخلی به یـادگیري  
دهـد   نشان می مطابقت دارد و )2007(هائو و ایوانگلیستا هاي  این موضوع با یافته. داشته است

هاي شرکت خارجی ارزش و اهمیت باالیی براي شرکت داخلی  در مواردي که دانش و قابلیت
نتیجـه میـزان انتقـال و     داشته باشد، میزان تمایل شرکت داخلی براي یادگیري بیشتر شده و در

ها تمایل شرکت داخلی به  در بین سایر محرك. ]12[جذب آن دانش نیز افزایش خواهد یافت 
سازي دانش مدیریت پروژه و  هاي مدیریت پروژه، الزام کارفرماي پروژه به پیاده توسعه قابلیت

  .هاي بعدي قرار دارند هاي مدیریت پروژه در رتبه تمایل شرکت داخلی به توسعه قابلیت
بـر  » سـازمانی  عزم شرکت داخلی بـه یـادگیري بـین   «هاي پژوهش اثر مثبت و معنادار  یافته

ینـدهاي یـادگیري   افر«اما تأثیر این متغیر بـر  ، دکررا نیز تأیید » سازمانی بسترهاي یادگیري بین«
بخش کیفی پژوهش شواهدي مبنی بر وجود  اگر چه در. مورد تأیید قرار نگرفت» سازمانی بین

امـا رد ایـن فرضـیه در    ، مشاهده شده بودیندهاي یادگیري افرین عزم شرکت داخلی و رابطه ب
ینشان می تنهایی و به صورت مستقیم منجر بـه   به» سازمانی عزم به یادگیري بین«دهد  مرحلۀ کم

نخواهد شدبلکه با تأثیرگـذاري بـر   » سازمانی یندهاي یادگیري بینافر«افزایش میزان استفاده از 
یندهاي افر«که خود اثر مستقیم و قابل توجهی بر » ازمانیس ترساز براي یادگیري بینشرایط بس«

بـه  . سازمانی خواهـد شـد   یندهاي یادگیري بینادارد، منجر به افزایش فر» سازمانی یادگیري بین
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سـازمانی شـرط الزم بـراي یـادگیري      تعبیري دیگـر، عـزم شـرکت داخلـی بـه یـادگیري بـین       
ایـن دسـتاورد بـا نتـایج     .رسـد  به نظر نمیاین شرط براي یادگیري کافی سازمانی بوده ولی  بین

داشتن انگیزة قوي براي یادگیري بین سازمانی را اولین قدم در برطرف هاي گذشته که  پژوهش
رابطـۀ میـان    .]43؛28؛12[ شـود  دن موانع سازمانی براي یادگیري دانسته بودند حمایت مـی کر

) 99/0(سازمانی با ضریب تأثیر بسیار باال  ندهاي یادگیري بینیاسازمانی و فر بستر یادگیري بین
اي بسـیار قـوي میـان ایـن دو متغیـر و اهمیـت بسـیار بـاالي آن در یـادگیري           نشان از رابطـه 

در بـین عوامـل مـرتبط بـا بسـتر یـادگیري       . هـاي مـدیریت پـروژه دارد    سـازمانی قابلیـت   بین
بیشترین اهمیت را نسبت به سایر عوامل مرتبط » ظرفیت یاددهی شرکت خارجی«سازمانی،  بین

» اسـتحکام روابـط و تعـامالت دو شـرکت    «و » ظرفیت یادگیري شرکت داخلی«یعنی ، با بستر
هاي داخلی تالش نمایند موانع مرتبط با  دهد در صورتی که شرکت این موضوع نشان می. دارد
د که منجر به تقویت کننهم را برطرف کرده و شرایطی را فرا» ظرفیت یاددهی شرکت خارجی«

سـازمانی   هاي ظرفیت یاددهی شرکت خارجی شوند، تأثیر بسیار بیشتري بر یادگیري بین مؤلفه
  .خواهند داشت

سـازمانی   یادگیري بین«بر » سازمانی یندهاي یادگیري بینافر«عالوه بر این، نتایج اثر معنادار 
د کرده است که این موضوع تأییدي بر را تأیی» هاي ملموس و ناملموس مدیریت پروژه قابلیت
سـازوکارهایی نظیـر   . شـود  نیز محسوب مـی  SECIبندي سازوکارهاي ارائه شده در مدل  دسته

 هـا  هو جلسـ  ها حضور در کنار نفرات خارجی و مشاهده و تقلید نحوة انجام کار از آنها، تعامل
هـاي تـدوین    و سیسـتم  طوفان فکـري  هاي هسازي، ارتباطات مکتوب، جلس یند اجتماعیادر فر

هاي مدیریت  سازي، به اشتراك گذاشتن دستورالعمل یند خارجیاتجربیات مدیریت پروژه در فر
ینـد ترکیـب دانـش و    اها، رویۀ مکتوب مستندسـازي دانـش در فر   سازي رویه پروژه، یکپارچه

ر د... هـاي شـرکت خـارجی و     سازي دسـتورالعمل  پیاده راه، کسب تجربه از کار زمانآموزش 
هاي ملموس و نـاملموس مـدیریت پـروژه از     تواند در یادگیري قابلیت سازي می یند درونیافر

ینـدهاي یـادگیري و یـادگیري    ااثـر معنـادار میـان فر   . شرکت خارجی مورد استفاده قرار گیـرد 
خصـوص   هـاي گذشـته بـه    هاي مدیریت پروژه ضمن ارائۀ پشتوانۀ علمی براي پژوهش قابلیت
ینـدها بـراي یـادگیري    ا، بر لـزوم اسـتفاده از تمـامی ایـن فر    )2005(رایس هاي رایس و  یافته
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  .هاي ملموس و ناملموس مدیریت پروژه تأکید دارند قابلیت
اي، آزمـون عملـی نظریـۀ     هاي پروژه سازمانی در بستر همکاري واکاوي پدیدة یادگیري بین

سازمانی و آزمون یک نظریـه   هاي بین در یادگیري SECIرایس در خصوص امکان کاربرد مدل 
هاي مدیریت پروژه در  سازمانی قابلیت ثر بر یادگیري بینؤدر خصوص عوامل کلیدي م اي زمینه
ایـن  اما ، این پژوهش هستند هاي ین دستاوردها و نوآوريتر المللی، مهم هاي مشترك بین پروژه

که  پژوهشگرچه مدل . هایی مواجه بوده است ها با محدودیت پژوهش نیز مشابه سایر پژوهش
، اما بـا  داردخوبی  برازش بسیار، سازمانی است پردازي در خصوص یادگیري بین حاصل نظریه

تمرکز شده مستخرج از مرحله کیفی م اي زمینهتوجه به اینکه این پژوهش صرفاً بر آزمون مدل 
جامعـۀ  در یـک   پـژوهش شود مـدل   توصیه می و ها بررسی نشد پذیري آماري یافته تعمیمبود، 
ارزیـابی  ها در صنایع مختلف نیـز   پروژهسایر تر نیز آزمون شود تا قابلیت تعمیم مدل به  بزرگ
طـور   هاي مشترك انجام شده است اما بـه  این پژوهش بصورت پیمایش مقطعی در پروژه. شود

و ممکـن   کشـد  مـی ، چندین سال طـول  هاي مشترك المللی در پروژه بینهاي  معمول همکاري
هاي مختلف زمانی از یک پروژة  سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در دوره است میزان یادگیري بین
بنابراین . سازد این امر قدرت استنباط روابط علی از نتایج را محدود می. مشترك متفاوت باشند

در طـول   ثر بر آنؤسازمانی و عوامل م ، میزان یادگیري بینیندهآ هاي در پژوهششود توصیه می
» پویایی سیستم«هایی مانند  استفاده از روش. مقاطع مهم همکاري ارزیابی و با هم مقایسه شوند

لحاظ کرده و نگاه سیسـتمی بـه    پژوهشها و متغیرهاي  لفهؤکه اثر زمان را نیز در ارتباط بین م
 .داشته باشد پژوهشتواند جذابیت فراوانی براي  موضوع دارد، می
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