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تاریخ دریافت - 79/7/44:تاریخ بازنگری - 79/1/42:تاریخ پذیرش79/3/4:

چکیده
پروژهها بستر بسیار مستعدی برای یادگیری هستند ولی به دلیل موقت بودن پروژهها
یادگیری در سازمانهای پروژه محور رسوب نمیکند .پیشازاین در حوزه سازمانهای
عملیاتی مدلهایی برای شکلدهی مفهوم سازمان یادگیرنده ارائه شده ولی این مدلها به
دلیل چالشهای خاصی که در سازمانهای پروژه محور حاکم است نمیتوانند در
یکپارچه نمودن یادگیری در این نوع سازمانها کاربردی باشند .در این مقاله با بررسی
ادبیات و شناسایی  2محور اصلی مرتبط با یادگیری در سازمانهای پروژه محور ،مدلی
اولیه برای سازمان یادگیرنده پروژه محور توسعه مییابد .از طریق پژوهش کیفی در دو
سازمان پروژه محور صنعت نفت و گاز ،کارآیی مدل اولیه بررسی و پس از اصالحات،
مدل نهایی پژوهش ارائه شده است .دادهها از خالل مصاحبه با  42نفر از متصدیان پروژه
در سازمانهای پروژه محور و تحلیل و کدگذاری  916عبارت به دست آمده است .با
توجه به این که بهرهگیری از نگاه کیفی در حوزه سازمان یادگیرنده کمتر مورد توجه
بوده و تاکنون مطالعهای که به سازمان یادگیرنده پروژه محور پرداخته باشد مشاهده
نشده ،تحقیق حاضر بهعنوان یک مطالعه نوآورانه مطرح است.
واژگان کلیدی :سازمان یادگیرنده ،درس آموخته ها ،یادگیری ،سازمان پروژه محور،
سازمان یادگیرنده پروژه محور
 .1دانشیار گروه مدیریت پروژه ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس( نویسنده مسئول)
Sobhiyah@modares.ac.ir
 .4دانشیار گروه صنایع ،دانشکده فنی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .3دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی دکترای مدیریت پروژه ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
بر یادگیری بهعنوان یکی از کلیدیترین عوامل موفقیت سازمانهای پروژه محور 1تأکید
(سنس 4228 ،4الف) و از آن بهعنوان یکی از محرکهای اصلی در ارتقای عملکرد یاد میشود
(بارتچ و همکاران .)4213 ،3با این حال ماهیت موقت پروژهها انتقال دانش را از یک پروژه به
پروژه دیگر و همچنین نهادینهسازی آن را در سازمان پروژه محور سخت میسازد (بارتچ و
همکاران .)4213 ،برخی از این موضوع با عنوان پارادوکس یادگیری نام میبرند ،بدین مفهوم
که هرچند در محیط پروژه دانش زیادی تولید میشود ولی به دلیل موقت بودن ،این دانش در
سازمان رسوب نمیکند (ترنر و کیگان4229 ،؛ بیکر و همکاران .)4211 ،2از دهه  1772موضوع
یادگیری سازمانی تحت تأثیر مفهوم سازمانهای یادگیرنده 6قرار گرفته که توسط افرادی چون
سنج و پدلر توسعه یافته (سنج1779 ،؛ پدلر و همکاران )1771 ،9و مدلهای مختلفی در این زمینه
ارائه شدهاند .ارزیابی مدلهای مختلف سازمان یادگیرنده و به ویژه سه مدل اصلی آن واتکینز و
مارسیک ،9مارکوارد 8و گاروین 7بیانگر این موضوع است که هیچکدام از آنها به تنهایی
نمیتوانند پاسخگوی چالشهای خاص محیط پروژهها باشند (حکمیان و همکاران .)1376 ،این
مدلها عمدتاً به ویژگیها و پشتیبانیهایی که باید در سازمانها مهیا شود ،پرداخته و ساختارها،
فرآیندها و سازوکارهای یادگیری را مورد توجه قرار ندادهاند .همچنین به بستر و زمینههای
اثرگذار بر یادگیری و پیامدهای ناشی از یادگیری در سازمانها توجه نشده است .در نهایت این
که بهرهگیری از رویکرد استقرایی برخاسته از دادههای واقعی در بستر خاص سازمانهای پروژه
محور در مطالعات مدنظر نبوده است .با عنایت به مطالب فوق ،مطالعه در راستای این هدف انجام
شده است که ضمن پرداختن به زیرساخت های الزم ،فرآیندها و سازوکارهای یادگیری را که
در سازمانهای پروژه محور اهمیت زیادی دارند (گاسیک4211 ،؛ لوفرانی و ساگلیتو4219 ،؛
بوح4229 ،؛ دافیلد و ویتی )4211 ،12مدنظر قرار دهد .مقاله با بررسی ادبیات به توسعه یک مدل
اولیه برای سازمانهای یادگیرنده پروژه محور پرداخته است .سپس این مدل بر مبنای دادههای
)1 . Project-Based Organization (PBO
2 . Sense
3 .. Bartsch et al.
4 Turner, Keagan; Bakker et al.
)5. Learning Organization (LO
6 . Senge; Pedler et al.
7. Watkins & Marsick
8. Marquardt
9. Garvin
10. Gasik 2011; Loufrani-Fedida & Saglietto 2016; Boh 2007; Duffield & Whitty
2011
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کسب شده از مطالعه موردی در دو سازمان پروژه محور مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه
اصالحات به عنوان مدل بازنگری شده نهایی ارائه شده است.
یادگیری در سازمانهای پروژه محور
بررسی مجزای مقاالت یادگیری در سازمانهای پروژه محور  2محور اصلی در زمینه
یادگیری را در این سازمانها شناسایی می نماید .محور نخست کنشگران موثر بر یادگیری
هستند .محور دوم جو سازمانی است که عمدتاً به مسائل محیطی و فرهنگی تاکید دارد .محور
سوم به ساختارها و نظامهای موثر سازمانی بر یادگیری توجه دارد .محور چهارم فرآیندها و
سازوکارهای یادگیری را در سطوح مختلف پروژه ای و سازمانی مدنظر قرار می دهد .در ادامه
به تشریح هرکدام از این محورها پرداخته می شود تا از طریق آنها مدلی اولیه برای سازمان
یادگیرنده پروژه محور 1ارائه گردد.
کنشگران موثر بر یادگیری در سازمانهای پروژه محور
آنچنانکه (هانیش و همکاران )4227 ، 4اشاره مینمایند ،پشتیبانی از سوی مدیریت ارشد
یک عامل بنیادین است که بهعنوان نقطه شروع برای پشتیبانی یادگیری در پروژهها مطرح
میشود .این موضوع مورد تأکید (میلتون 4212 ،3ص  )8نیز قرار دارد .پژوهشگران نقش مهمی
برای مدیر پروژه در یادگیری قائل هستند (بیکر و همکاران .)4211 ،آنها همچنین به این نکته
نیز اشاره دارند که نیاز است که تیم مدیریت ارشد سازمان مادر نیز به اهمیت ارزش دانش
پروژه آگاه باشد ،آن را به رسمت بشناسد و برای آن کاری کند .کمک گرفتن از پروژهها
برای پیشبرد چشمانداز سازمان ،انجام وظایف مربیگری و رهبری و اطمینان از همسویی
اقدامات با ارزشهای سازمان از دیگر اقداماتی است که باید توسط کنشگران یادگیری
پیگیری گردد (واتکینز و مارسیک.)4216 ،
محیط و فرهنگ سازمانی
دومین محور در زمینه یادگیری در سازمان پروژه محور به محیط و فرهنگی اشاره دارد که
از یادگیری پشتیبانی میکند:
)1 . Project-Based Learning Organization (PBLO
2 . Hanisch et al.
3 . Milton
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 زمان برای تفکر و بازبینی :کاهش استرس کاری و ایجاد زمان مشخص برای
بازبینی کار انجام شده فضای یادگیری را تقویت می نماید (کیگان و ترنر4221 ،؛ اجمل و
همکاران .)4227 ،1چنانچه در سازمان انجام کار خوب بر فشار زمانی اولویت پیدا نماید و
امکان صرف زمان برای بهبود و ارتقا وجود داشته باشد ،در نهایت فرصتی مهیا میشود تا افراد
در مورد کار و پروژه به تفکر بپردازند (گاروین و همکاران.)4228 ،
 آمادگی برای پذیرش ایده های جدید :در  PBOفضایی ایجاد میشود که صرف
انرژی برای یافتن ایدههای جدید امری مثبت شناخته شود ،جستجو برای یافتن راههای بهتر
انجام کار و عدم مقاومت در برابر روشهای امتحان نشده از ویژگیهای این چنین محیطی
است (گاروین و همکاران.)4228 ،
 احترام به تفاوت نگاه :احترام به تفاوت دیدگاهها ،توجه به عقایدی که حتی مخالف
نظر اکثریت است ،حل تضاد دیدگاهها به صورتی گروهی و نه پنهانی ،باز بودن نسبت به
راههای جدید انجام کار و ارزش گذاشتن به ایدههای جدید (گاروین و همکاران.)4228 ،
 امنیت روانی :به مفهوم نبود فشار برای بیان دیدگاه ،نبود فشار به دلیل رخ دادن اشتباه،
سهولت گفتگو در مورد مشکالت و عدم توافقها ،تبادل آسان اطالعات در مورد کارهای
موفق و ناموفق ،نبود فضای «حفظ دانش قدرت است» در سازمان است (گاروین و همکاران،
4228؛ اجمل و همکاران.)4212 ،
ساختارها و نظامهای سازمانی پشتیبان یادگیری
بررسی مقاالت یادگیری در سازمانهای پروژه محور به وجود ساختارها و نظامهای پشتیبان
یادگیری در سازمانهای پروژه محور به شرح زیر اشاره می نماید.
نظامهای انگیزشی :آنگونه که پژوهشگران بازگو مینمایند یکی از بزرگترین موانع
یادگیری ،عدم وجود مشوق برای تبادل دانش در پروژههاست (اسوارت و هاروی.)4211 ،4
وجود مشوق عامل اصلی موفقیت اقدامات مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور است
(اجمل و همکاران .)4212 ،ازاینرو ایجاد سامانههای پاداش باید مدنظر قرار گیرد (هانیش و
همکاران4227 ،؛ چنگ و همکاران .)4227 ،این سامانه باید شامل پاداش و توبیخ 3در زمینه
1 . Ajmal et al.
2 . Swart & Harvey
3 . Reward & Sanction

نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمانهای پروژه محور

5

یادگیری باشد .بدین مفهوم که در عین پشتیبانی از طراحی و اجرای مشوقهای جذاب و مؤثر
برای افراد و واحدهایی که به وظایف خود عمل مینمایند (اجمل و همکاران ،)4212 ،از
افراد/واحدهایی که از مسئولیتهای خود در خصوص یادگیری شانه خالی نمودهاند
بازخواست صورت پذیرد (میلتون.)429:1372 ،
نهادهای تسهیل گر :بر نقش نهاد دفتر مدیریت پروژه بر ارتقای یادگیری در سازمان
پروژه محور تاکید شده است (هیل4222 ،؛ یوگر و همکاران4214 ،؛ گورشکوا4211 ،؛ آربی
و هابز4212 ،؛ پسمل و ویوایورا .4213 ،1از این دیدگاه دفتر مدیریت پروژه می تواند نقش
یک نهاد واسط را برای این انتقال دانش ایفا مینماید که هم درکی از شرایط موقتی پروژه
دارد و هم میتواند به توسعه نگاه سازمانی یاری رساند (هیل4222 ،؛ پسمل و ویوایورا.)4213 ،
همچنین نقش انجمنهای خبرگی نیز در زمینه یادگیری نیز مطرح گردیده است (کیکوتهیل و
همکاران.)4216 ،4
فن آوری اطالعات :فن آوری اطالعات پروژه در چهار حوزه نقش حیاتی بازی میکند:

 مخزن آموختنیها :3موجب میشود تا آموختنیها بتوانند به شکلی استاندارد ثبت شده،
اقدامات الزم به آنها اختصاص یابد و بتوان وضعیت آموختنیهای افراد را پیگیری نمود .این
مخزن اغلب بانک درس آموختهها را شکل میدهد،

 کتابخانه دانشی :2مخزنی است از اسناد فرآیندی سازمان پروژه محور
 بستری برای جستجو و انتشار :که اجازه میدهد فرآیندهای به روز شده توسط کارکنان

جستجو شود و برای کسانی که بایستی از آن آگاه شوند ارسال گردد (میلتون.)166:1372 ،
 بانک اطالعاتی از مهارتها (واتکینز و مارسیک)4216 ،
دسترسی آسان و بهموقع به اطالعات مورد نیاز (واتکینز و مارسیک )4216 ،و کاربر آشنا
بودن از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در صورتی که افراد نتوانند در مدت کوتاهی (چند
دقیقه) مطالب مفید و مناسبی پیدا کنند بانک را کنار گذاشته و هرگز به آن رجوع نخواهند
نمود (میلتون .)169:1372 ،بدون پشتیبانی از ابزارهای فنآوری اطالعات ،مدیریت دانش
پروژه را بهسختی میتوان استفاده نمود ولی در صورتی که فرهنگ سازمانی ،تشویق به استفاده
از آنها نداشته باشد ،حتی بهترین زیرساختهای فنآوری نیز کافی نیست (هانیش و
1 . Pemsel & Wiewiora; Aubry & Hobbs; Unger et al.; Hill; Gorshkova
2 . Keikotlhaile et al.
3 . Repository of lessons
4 . Knowledge Library
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همکاران ،)4227 ،سامانههای فنآوری اطالعات نباید در محدوده بسته و ایزوله طراحی گردند
(آنانتاتموال و کانونگا)4212 ،1
فرآیندها و سازوکارهای یادگیری در سازمانهای پروژه محور
به موضوع یادگیری در سازمانهای پروژه محور باید در دو سطح توجه نمود .بخش نخست
یادگیری در محیط موقت پروژه ای است .در این حوزه سازوکارهای به اشتراک گذاری و
تسهیم دانش مطرح است .در سطح دوم فرآیندهای یادگیری سازمانی مطرح می باشند که در
سطح دائم سازمان به کار می روند و از طریق آنها یادگیری در سازمان رسوب پیدا می کند.
سازوکارهای یادگیری در محیط پروژه ای:
خلق دانش و به اشتراک گذاشتن آن از فعالیتهای اصلی و پایه ای سازمان در حوزه
یادگیری به شمار میرود (یوشیمیچی1776 ،؛ هولزمن4213 ،؛ پائولین و سانسون .)4211 ،4این
موضوع در نهایت موجب دستیابی بهتر پروژهها به اهداف میگردد و ارزش افزوده بیشتری
برای سازمان ایجاد می نماید (ریچ و همکاران 4214 ،3و  .)4212به همین علت است که
سازوکارهای تسهیم دانش در پژوهشهای یادگیری سازمانهای پروژه محور مد نظر بوده
است (پرنسیپ و همکاران4226 ،؛ فیگوئریدو4224 ،؛ آناند و همکاران4212 ،؛ بوح4229 ،؛
ونگ و کو .)4214 ،2سازوکارهای یادگیری شامل سازوکارهای یادگیری درون پروژه ای،
بین دو پروژه با فاصله زمانی و بین پروژههای موازی می شود .چرخه یادگیری درون پروژه
اگر بهصورت نظاممند صورت پذیرد میتواند هم در عملکرد پروژه و هم در عملکرد سازمان
پروژه محور اثرگذار باشد (داوینسون و رو4227 ،؛ کتنور )4222 ،6افزایش تجارب حاصله در
سایر پروژهها و به کارگیری دانش کسبشده از پروژههای پیشین از جمله اهدافی است که در
منابع مختلف در حوزه یادگیری و مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور به آن اشاره شده
است (ترزیوا4212 ،؛ هانیش و همکاران4227 ،؛ لیندر و والد4211 ،؛ کتنور .)4222 ،9در
حالت هایی که دو پروژه با فاصله زمان کوتاهی از یکدیگر صورت پذیرند ،امکان تبادل دانش
1 . Anantatmula & Kanungo
2 . Yoshimichi; Holzmann; Paulin & Suneson
3 . Reich et al.
4 . Prencipe et al.; Figueiredo; Anand et al.; Boh; Wang & Ko
5 . Davidson & Rowe; Kotnour
6 . Terzieva; Hanisch et al.; Lindner & Wald; Kotnour
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و تجربیات در این پروژهها بیشتر خواهد بود (پرنسیپ و همکاران .)4226 ،انتظار میرود در
حالتی که دو پروژه همزمان با هم اجرا شوند یا زمان آنها با یکدیگر همپوشانی داشته باشد،
تبادل دانشی میان این سازمانها روی دهد و تجربیات این دو نوع پروژه نیز با یکدیگر به
اشتراک گذاشته شود (لیندر و والد)4211 ،
فرآیندهای یادگیری در سطح دائم سازمان پروژه محور :یکی از مسائل مهمی که
در منابع مرتبط با مدیریت دانش و یادگیری در سازمانهای پروژه محور بر آن تأکید میشود
نقش بخش دائمی سازمان در جذب و رسوب دانش و به کارگیری مجدد آن در پروژههاست
(پسمل و ویوایورا)4213 ،؛ بهعبارتدیگر در یک سازمان پروژه محور ،یادگیری در عین اجرا
در پروژهها با تعامالت مناسب میتواند و باید به سازمان دائم منتقل شود (سنس4211 ،؛ لمپل و
همکاران )4228 ،1در واقع سازمان پروژه محور بستری ایجاد مینماید که یادگیری بین
پروژهای در آن روی دهد ،یادگیری درون پروژهای در آن تسهیل گردد و انتقال تجربیات از
یک پروژه به پروژه دیگر به شکل مناسب رخ دهد .آن زمان است که میتوان گفت یک
سازمان یادگیرنده پروژه محور ایجاد شده است .در پژوهشها فرآیندهای مختلفی برای ارتقای
یادگیری در سازمانهای پروژه محور بازگو شده است (ترنر و کیگان .)4229 ،در کنار توجه
به نهادهای یادگیری ،به فرآیندهای بازنگری و ممیزی پروژه و الگوبرداری و آموزش و
یادگیری در ارتقای یادگیری پروژهای اشاره مینمایند .فرآیند ممیزی و ارائه بازخورد همچنین
مورد توجه (فون زدویتز )4224 ،4بوده است وی اشاره مینماید که هرچند ارزیابی پس از
پروژه روش مناسبی برای بهبود عملکرد است ولی پژوهشها نشان میدهد میزان استفاده از آن
قابلتوجه نیست .در حوزه درسهای آموختهشده ادبیات کالً به سهگام اصلی اشاره دارد:
شناسایی (گردآوری) ،توزیع (انتقال) و کاربرد (پیادهسازی)( .دافیلد و ویتی .)4216 ،در یک
جمعبندی فرآیندهای اصلی یادگیری در سازمان پروژه محور را میتوان بر اساس دیدگاه
(میلتون 4212 ،ص  )19شامل سه فرآیند شناسایی ،3اقدام 2و نهادینهسازی 6دانست.
ارائه مدل اولیه PBLO

با توجه به محورهای  2گانه فوق می توان مدل اولیه سازمان یادگیرنده پروژه محور را
1 . Sense; Lampel et al.
2 . von Zedtwitz
3 . Identification
4 . Action
5 . Institutionalisation
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ترسیم نمود ولی برای تکمیل این مدل دو موضوع دیگر یعنی ورودی های یادگیری و
پیامدهای یادگیری را نیز باید به این مدل افزود.
 ورودی های یادگیری :ورودی های یادگیری به مواردی اشاره دارند که یادگیری از
آن ها منتج می شود .یکی از این ورودی ها اعضای مشهود یا اعضای سازمانی درگیر با
پروژه هستند ،ورودی دیگر اعضای غیرمشهود مانند شرکا ،تأمینکنندگان و پیمانکاران
دستدوم که سرمایهای در پروژه گرو گذاشتهاند ولو اینکه نباید از اعضای خود سازمان
پروژه باشند (اجمل و همکاران ،)4212 ،ورودی دیگر یادگیری دستورالعمل ها ،رویه و
مستندات پروژهها به شمار می روند (لینرنی و ریبری4228 ،1؛ ؛ لوفرانی و ساگلیتو4219 ،؛
ونگ و کو)4214 ،
 پیامدهای ناشی از سازمان یادگیرنده پروژه محور :جدای از تأثیرات غیرمستقیم
سازمان یادگیرنده بر عملکرد مانند بهبود خالقیت ،افزایش اثربخشی فرآیندهای سازمانی،
بهبود رابطه با مشتری (دکولو و تریوالس )4212 ،4آمادگی برای تغییر (جعفری و کالنکی،
 )4214بهبود رضایت شغلی و تعهد سازمانی (دیرانی ،)4227 ،3پژوهشها رابطه مستقیم سازمان
یادگیرنده با عملکرد مالی را نیز در سازمانهای عمومی تأیید نمودهاند (مینگ فی و ژائو جون،
4229؛ داویس و دیلی4228 ،؛ شیه4211 ،؛ الینگر و همکاران4224 ،؛ فاروق .)4214 ،2در
حوزه مدیریت پروژه نیز پژوهشها نشان میدهد پیادهسازی شیوههای مدیریت دانش تأثیر
مثبت در بهبود مدیریت پروژهها دارد (لینرنی و ریبری )4228 ،و ارتقای توانمندی یادگیری
متصدیان پروژه میتواند به عملکرد بهتر پروژه (زمان ،هزینه و کیفیت) منجر شود (الو و
همکاران4226 ،؛ سنس 4228 ،ب) .پژوهشها چه در حوزه سازمانهای عمومی و چه در
حوزه سازمانهای پروژه محور بر رضایت مشتری به عنوان یکی از نتایج یادگیرنده شدن
سازمانی تأکید دارند (دکولو و تریوالس4212 ،؛ دیرانی4227 ،؛ چوی و همکاران4229 ،؛
شیه .)4211 ،همچنین جدای از کاهش هزینه اهداف دیگری در مدیریت دانش پروژه بیان
شده است -1 :افزایش کارآیی و کاهش ریسک -4 ،کاهش دوبارهکاری -3 ،به کارگیری
بهتر کارکنان در پروژه -2 ،ارتقای خالقیت و  -6در نهایت بهبود مستمر (هانیش و همکاران،
 .)4227در نهایت این که یکی از اثرات مهم به کارگیری تجربیات و ارتقای یادگیری تکرار
1 . Lierni & Ribière
2 . Dekoulou & Trivellas
3. Dirani
4 . Ming-fei & Xiao-jun; Davis & Daley; Shieh; Ellinger et al.; Farooq
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پروژههای موفق است که (کوک دیویس )4222 ،1از آن به عنوان موفقیت مداوم پروژهها

4

(اطمینان از این که پروژههای درست به صورت درست بارها و بارها انجام میشوند) یاد
میکند که سطح مهمی از موفقیت به شمار میرود.
با در نظر گرفتن توضیحات فوق مدل اولیه سازمان یادگیرنده پروژه محور به شرح شکل 1
ارائه میگردد.





پیامدهای PBLO

ارتقای
عملکرد مالی
سازمان

افزایش
رضایت
مشتری

آمادگی پذیرش ایده های جدید
احترام به تفاوت نگاه
امنیت روانی
زمان برای تفکر و بازبینی

 پشتیبانی مدیریت ارشد
 بروز بودن و پشتیبانی مدیران پروژه

محیط و فرهنگ پشتیبان

کنشگران یادگیری

PBLO
ارتقای
عملکرد پروژه
ها

سازوکارهای یادگیری در محیط پروژه ای
سازوکارهای یادگیری درون پروژه

توسعه
کارکنان

اعضای مشهود پروژه

سازوکارهای یادگیری بین پروژه ای
اعضای نامشهود

سازوکارهای یادگیری بین پروژه
های موازی

موفقیت مداوم
پروژه ها

مستندات ،دستورالعمل و
رویه ها

فرآیندهای یادگیری در بخش دائم سازمان
به روزرسانی
مستندات و
فرآیندها

اقدام

درس های
آموختنی
شناسایی شده

شناسایی
اصالح

اقدام

نهادینه سازی

ساختارهای سازمانی موثر بر سازمان یادگیرنده پروژه محور
فن آوری
اطالعات

نهادهای
تسهیل گر

نظام های
انگیزشی

شکل  – 1مدل اولیه سازمان یادگیرنده پروژه محور
1 . Cooke-Davies
2. Consistent Project Success
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بررسی و اصالح مدل
به منظور بررسی و اصالح مدل اولیه ارائه شده ،مطالعه موردی در دو سازمان پروژه محور
صورت پذیرفت .دو شرکت «الف» و «ب» در این مطالعه بررسی شدهاند که به ترتیب دارای
سابقهای  22و  32ساله و دارای  1222و  4622نیروی متخصص هستند .دو شرکت پروژههای
گوناگونی را در زمینه مهندسی ،تدارکات ،ساخت و راهاندازی در حوزه پائیندستی و
باالدستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به انجام رسانیدهاند .هر دو شرکت ساختار خصوصی
دارند و به انجام مگاپروژهها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مشغول هستند .گردآوری
دادهها از طریق مصاحبه با  42نفر از دستاندرکاران پروژهها ( 12نفر در شرکت اول و  12نفر
در شرکت دوم) انجام شده است .مصاحبهها با مدیران ارشد و مدیران پروژه و افراد متصدی
امور پروژه و دانش صورت پذیرفته است .معرفی تجربیات و آنچه هم اینک در سازمان در
حال روی دادن است بهعنوان نقطه آغازین مطالعه در نظر گرفته شده است .بر اساس
موضوعات مطرح شده ،افراد مرتبط دانشی یا پروژه انتخاب و مطالعه بر اساس روش
نمونهگیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .پس از پیادهسازی مصاحبهها و
بررسی مجدد آنها با افراد مصاحبه شونده فرایند تحلیل دادههای مصاحبهای و کدگذاری آن ها
صورت پذیرفت .کدگذاری  916عبارت حاصل از مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس
کیو دیتا  112جمع بندی گردید .روش به کار رفته برای بررسی و اصالح مدل اولیه یک روش
کیفی است که به واقعیت های میدانی نزدیک تر است .مفاهیم اصلی مندرج در مدل اولیه
پژوهش (شکل  )1مبنای کدگذاری ها در نظر گرفته شد .سپس فرآیند دسته بندی کدهای
میدانی در قالب این مفاهیم صورت پذیرفت .با مقایسه کدها و دسته بندی آنها مفاهیم
نوظهوری مطرح گردید که به عناصر اولیه مدل اضافه گردید .در نهایت مدل پژوهش بر مبنای
این روش رفت و برگشتی و مقایسه ای تکمیل شده است .از آنجا که حجم کدگذاری ها در
مدل نهایی پژوهش قابل توجه هستند لذا در متن به جمع بندی آنها اشاره شده و نمونه های
کدگذاری به پیوست مقاله ارائه گردیده اند.
تشریح مدل بازنگری شده پژوهش
یافته های میدانی منجر به تکمیل و توسعه بخشهای مختلف مدل گردید که به آنها اشاره
1 . MAXQD10
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می شود:
ورودی های یادگیری :این ورودی ها  91کد را به خود اختصاص داده است (جدول .)1
جدول  - 1کدهای مرتبط با ووردی های یادگیری

عنوان

تعداد کدها

ورودی های یادگیری
اعضای مشهود پروژه و نامشهود خارج از تیم
پروژه

61

32

دستورالعمل ها ،مستندات و مدارک پروژه

13

فصل مشترک ها

11

وقایع خاص اتفاق افتاده در پروژه

4

در کنار اعضای تیم پروژه (اعضای مشهود فعال در پروژه) ،بهره برداران کارفرما ،شرکا و
سازمانهای درگیر در پروژه (اعضای نامشهود) یکی دیگر از این ورودی ها هستند .یافته های
میدانی به اهمیت دستورالعمل ها ،مستندات و مدارک پروژه و نظامهای بازخورد به عنوان
ورودی دیگر نظام یادگیری تاکید نمود .فصل مشترک های پروژه یعنی موقعیت هایی که
دانش در میان دو بخش مختلف وجود دارد (خریدار و فروشنده ،بین دپارتمان های مهندسی،
خرید و ساخت ،درون دپارتمان های مهندسی و بین شرکای پروژه) به عنوان ورودی سوم
مطرح گردید .وقایع خاص روی داده یعنی وقتی یک موضوع غیر روتین روی میدهد برای
نمونه تعداد ویرایش یک مدرک زیاد میشود یا یک مشکل در بازرسی چندین بار تکرار
میشود نیز یک ورودی یادگیری هستند.
فرآیندها و سازوکارهای یادگیری در سازمانهای پروژه محور
 سازوکارهای یادگیری در محیط پروژه ای :بر اساس یافته های میدانی و  139کد
استخراج شده در این بخش ،سازوکارهایی یادگیری به شرح شکل  4خالصه گردید.
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تو ه سازمان به یادگیری به صورت
مرح ه ای و در ول پروژه

ارت ای ر یت بال وه اب ارهای اری
ن ا یادگیری پروژه محور

انت ال ن ا م د ا راد به/در ول پروژه
در راستای اه دا د ان ی
سازوکارهای یادگیری درون پروژه ای
یکپارچگی دان ی بین
های
مح ا را و ب
م ت پروژه
ایجاد هم مکانی تا حد
امکان با در ن ر گر تن
توازن ه ی ه و ایده

برگ اری سات انت ال
تجربیات
سات هماه گی بین
های م ت پروژه
ب

سازوکارهای یادگیری در مرزهای پروژه
راهکارهای شفا سازی
مرزهای دان ی با
سازندگان
تعام ت گات بازاریابی
و پروژه با انت ال مسا
و تجربیات

سات یادگیری از
پیمانکاران پی از د
قرارداد
راهکارهای شفا سازی
م تر ها با شر ا

سازوکارهای یادگیری بین پروژه ای
استفاده از الگوها و
روندهای گ شته برای
ت میم گیری های ی ده
تح ی ا

برگ اری سه و ت میم
گیری با هد توسعه
مو ته ها

ات نر ا ارها و سیستم ها برای یادگیری
و اه م ک ت

سازوکارهای یادگیری بین پروژه های موازی
سات ح وری با
مدیران پروژه دارای
تجربه م ابه

ایجاد و به روزر سانی
چ لیست های پروژه
برای انت ال سری
تجربیات

شکل  – 2سازوکارهای یادگیری در محیط پروژه ای

تعداد  38کد به سازوکارهای یادگیری درون پروژه ای اختصاص داشت .تبادل دانش و
اطالعات بین محل اجرای پروژه و واحدهای مختلف سازمان و حضور کارکنان سازمانی به
صورت مداوم در محل اجرای پروژه ،برگزاری جلسات انتقال تجربیات ،هم مکانی از جمله
سازوکارهای شناسایی شده است 39 .کد نیز به سازوکارهایی یادگیری بین پروژهای
میپرداخت که عمدتاً بهرهگیری از الگوها و چارچوب های ایجاد شده در پروژههای پیشین و
استفاده از آن ها در پروژههای آتی را مدنظر قرار می داد .در این بخش نیز برگزاری جلسات
با هدف توسعه آموخته ها مطرح بود .یافته های میدانی به معرفی سازوکارهایی یادگیری در
مرزهای پروژه نیز منجر گردید .همچنین برخی از سازوکارها نیز برای انتقال دانش بین
پروژه های موازی مطرح گردید .یکی از سازوکارهای مهمی که در حوزه یادگیری پروژه ای
شناسایی گردید انتقال نظام مند افراد به پروژهها و در طول پروژه در راستای اهداف دانشی بود.
تعیین هسته اصلی پروژه با ارزیابیهای خاص زیر نظر سازمان ،بهرهگیری از افراد شبکه داخلی
و خارجی برای دانش و پیشبرد کار ،انتقال و اختصاص افراد با تجربه به پروژهها با اولویت
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یادگیری و حفظ تیم های پروژه ای و افراد دارای تجربه همکاری مثبت از یافته های مرتبط با
این بخش بود .دو موضوع دیگر در زمینه یادگیری به مدل اولیه پژوهش اضافه گردید .تعداد
 42کد به این موضوع اشاره داشت که پرداختن صرف به یادگیری در انتهای پروژه از
سودمندی الزم برخوردار نیست و سازمان باید این موضوع را به صورت مرحله به مرحله و در
طول اجرای پروژه مدنظر قرار دهد .همچنین تعداد  8کد نیز به این موضوع اشاره داشتند که تا
حد امکان باید با ارتقای و بهرهگیری از ابزارهای موجود و جاری در سازمان موضوع یادگیری
را به پیش برد.
 فرآیندهای یادگیری در بخش دائم :بر اساس  132کد استخراج شده در این بخش
فرآیندهای یادگیری به شرح شکل  3ارائه میگردد.
تدوین و توسعه
ن ه های دان
سازمانی

ش اسایی صحی و رسمی
تجربیات و م ک ت
مرتب با یادگیری

دان و تجربیات
ش اسایی شده

سرمایه های دان ی
سازمان

پی برد ار پروژه
اه حجم مدار با رویکرد ا رایی
ا رای تجربیات از ابتدای پروژه

ارزیابی و صحه گ اری
دان و تجربیات

تفکی ن ه یادگیری است و ن ه نیست
دسته ب دی و ا ولویت دهی مو ته ها

ا رسانی م اس از
دان و تجربه در سط
سازمان  -رویکرد تعام ی

بروزرسانی و ترل
دستورالعم ها و
مست دات پروژه

م اهده و پیگیری به
ارگیری دوباره در پروژه
ها با ترل و بهبود
مو ته ها

شکل  – 3فرآیندهای یادگیری در بخش دائم سازمان

در حوزه فرآیندی اولین گام لزوم شناخت صحیح مسائل و مشکالت با بررسی مرحله به
مرحله و در پی آن شناسایی درست مسئله است .جدای از اعمال تجربیات و دانش بر روی
مدارک و مستندات و پیشبرد کار پروژه دیگر خروجی فرآیند شناسایی تجربیات و دانش،
تدوین و توسعه نقشههای دانش و هدایت افراد به مخازن دانشی یا محلهای دانش در سراسر

14

مطالعات مدیریت(بهبود و تحول) ،سال بیستوهفتم ،شماره  ،88تابستان 79

سازمان است .ارزیابی و صحهگذاری عموماً توسط یک تیمهای تخصصی و از طریق برگزاری
جلسات پیگیری میگردید .مهمترین خروجی این فرآیند انعکاس آموختهها و بروزرسانی و
کنترل دستورالعملها و مستندات مرتبط با پروژه است .رویکرد «پرتابی» یکی از آفتهای
مرتبط با اطالعرسانی در سازمان است .بدین مفهوم که گاهی حتی اقدامات زیادی در زمینه
یادگیری انجام میشود ولی تعامل مناسب برای انتقال و پیادهسازی دانش و تجربه صورت
نمیگیرد .پس از ارزیابی و صحهگذاری باید از مشاهده آنها و پیگیری به کارگیری دوباره با
کنترل و بهبود آنها اطمینان حاصل شود.
محیط و فرهنگ پشتیبان :این بخش تعداد  29کد را به خود اختصاص داد و کدهایی
در  2عنصر مدل اولیه قرار گرفت .یافته ها منجر به اضافه شدن «سرمایه های فکری» به عنوان
یکی از بخشهای محیط پشتیبان یادگیری گردید.
جدول  - 2کدهای مرتبط با محیط و فرهنگ پشتیبان

عنوان

تعداد

محیط و فرهنگ پشتیبان

74

امنیت روانی

12

آمادگی برای پذیرش ایده های جدید

14

زمان برای تفکر و بازبینی

8

احترام به تفاوت نگاه

8

مدیریت و حسابداری سرمایه های فکری

6

مدیریت و حسابداری سرمایه های فکری در سطح سازمان که در مسائلی همچون آزادسازی
توام با احترام کارکنان دانشگر و استقبال از بازگشت آنها و لزوم استخدام و حفظ افراد با
صالحیت در پروژه ،در این بخش معرفی گردید.
رهبری راهبردی :پشتیبانی مدیران پروژه و مدیران سازمان و همراهی آن ها با نظام
یادگیری به عنوان یک عامل کلیدی در این حوزه مورد تایید دوباره قرار گرفت .توجیه و
روشن بودن مدیران پروژه در زمینه یادگیری ،اختیاردهی و لزوم استمرار مدیر پروژه از ابتدا تا
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انتهای پروژه و همراستایی مدیر پروژه با تغییرات نقطه ثقل دانشی پروژه از مباحث اصلی
مشاهده شده بود .در کنار مدیران پروژه تعهد سایر مدیران نیز به انتقال تجربیات در ساختار
کاری خود و به روزرسانی از طریق حضور در بطن پروژه نیز مشاهده گردید .ایجاد الزام های
عملی به ویژه الزام قراردادی برای اجرای مباحث یادگیری در پروژها و نظارت و پشتیبانی
مداوم رهبری سازمان از الزام های یادگیری از دیگر یافته های مطالعه موردی همراستا با مدل
اولیه بود .درون نگری در اختصاص و آرایش مجدد تیم ها و پشتیبانی از یادگیری و همسویی
دانشی کارکنان با فضای پر تکاپوی پروژه به عنوان جزء دیگری از رهبری راهبردی مطرح
گردید .به رسمیت شناختن نظام یادگیری بدین مفهوم است که سازمان باید آن را به عنوان
یک تحول سازمانی مورد توجه قرار دهد .یعنی این که ضمن پذیرش هزینه و زمان مورد نیاز
برای انتقال دانش و یادگیری از کارکنان به ویژه در زمان بروز خطا پشتیبانی به عمل آید.
جدول  - 3کدهای مرتبط با رهبری راهبردی
عنوان

تعداد

رهبری راهبردی

63

بروز بودن و پشتیبانی مدیران پروژه و مدیران واحدها از یادگیری

31

الزام های عملی به اجرای فرآیند یادگیری

14

درون نگری و تاکید بر یادگیری و همسویی کارکنان با دینامیک پروژه

12

توجه به نظام یادگیری به عنوان یک تحول سازمانی

6

ساختارها و نظامهای سازمانی پشتیبان یادگیری
 تسهیل گران یادگیری :تعداد  28عدد از کدها بر وجود یک بدنه مستقل دغدغه مند
از جمله دفتر مدیریت پروژه یا واحد امور پروژهها برای اطمینان از انجام امور دانشی پروژه در
کنار بهرهگیری از سیستم کیفیت به عنوان بازوی یاری رسان این حوزه تاکید داشت .یکی از
چالش های مشاهده شده در ایجاد چنین نهادهایی ،اشتباه متولیان اجرای پروژه در واگذاری
امور دانشی به آنها مشاهده شد .در حالی که وظیفه این بدنه های دانشی نقش تسهیل گری و
آموزشی و نه اجرایی است .آموزش های به موقع داخلی و خارجی با هدف توسعه نوآوری نیز
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از دیگر موارد تسهیل کننده یادگیری است.
 سامانه های اطالعاتی :یافته های میدانی بر نقش سامانه های اطالعاتی توانمندساز
همراستا با چرخه عمر پروژه صحه گذاشت .وجود مخازن دانشی ،در دسترس بودن آنها ،توجه
به نقش پشتیبانی از جمله موارد اشاره شده در مطالعه میدانی بود .یکی از اشتباهات سازمانها
در حوزه یادگیری افتادن در دام نرم افزارها شناسایی شد .کوتاه بودن نسبی راه اندازی نرم
افزار و آسان بودن برون سپاری آنها موجب می شود تا سازمان در اولین گام به سمت استقرار
یک نرم افزار حرکت نماید .در حالی که بر اساس یافته های پژوهش تمرکز صرف بر سیستم
های فناوری اطالعات به تنهایی نتیجه بخش نشده بود.
 نظامهای انگیزشی :از  32کد شناسایی شده در این بخش بیشترین کدها در این بخش
تاکید بر مالک و ارزشمند بودن یادگیری در سازمان و بها دادن به آن بود .این موضوع در
مواردی همچون اطمینان سازمان به افراد واجد دانش ،پویایی نظام یادگیری ،اجرایی شدن
دانش ها و ارائه بازخورد به افراد و نبود خط قرمز در اجرای آموخته ها نمود می یافت .وجود
بسته های انگیزشی جذاب از جمله پاداش ها مالی غیرمستقیم که در مواردی همچون ارتقای
افراد بر اساس یادگیری ،متمایز شدن افراد صاحب دانش ،و حمایت ها از ارائه و انتقال دانش
توسط آن ها نمود می یابد موضوع دیگر بود که در مبحث انگیزش مشاهده گردید .پرهیز از
اقدامات ضد انگیزشی همچون مدیران پروژه ای که با بهرهگیری از تجربیات پروژههای دیگر
مخالفند یا ارائه آموزش خارجی با وجود افراد واجد دانش درون سازمان در حوزه از دیگر
مباحث در حوزه انگیزش به شمار میرود.
 ساختارهای ماتریسی :تعداد  19کد به اهمیت ساختارهای ماتریسی در حمایت از
یادگیری اشاره داشتند .خروج نیروها از سازمانهای پروژه محور در مقایسه با سایر سازمانها
یکی از چالشهای مرتبط با یادگیری در این نوع سازمانهاست .چرا که پروژهها یک زمان
پایان دارند که به این واسطه افراد به صورت طبیعی از سازمان جدا میشوند و در نتیجه دانش
ایشان نیز از سازمان خارج میگردد .از مسائلی که سازمانهای پروژه محور در مواجهه با این
امر از آن استفاده مینمایند ،بهرهگیری از نظام ماتریسی است .به این صورت که برای افراد
(دست کم هسته اصلی پروژه) جایگاهی درون بخش دائم سازمان وجود دارد که میتوانند
پس از پایان پروژه در آن حضور یابند و به این واسطه هم امنیت شغلی افراد تأمین گردد و هم
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موضوع حفظ دانش لحاظ گردد.
پیامدهای یادگیری :تعداد  24عدد از کدهای پژوهش به پیامدهای ناشی از یادگیری
مرتبط بود .موضوع ارتقای عملکرد پروژهها و جلوگیری از هزینه دوباره کاری ،اشتباهات و
همچنین تحویل کم دردسر پروژهها از موضوعات مطرح در این بخش بود .توانمندسازی
افراد ،ایجاد حس تعلق و کمک به ارتقای بهره وری سازمانی نیز مطرح شد .مصاحبه ها به این
موضوع اشاره داشتند که از طریق یادگیری ،سازمانهای پروژه محور قادر خواهند شد که از
دانش زیاد تولید شده در پروژه بیشترین بهره را ببرد .ترکیب این موارد نه تنها موجب بقا بلکه
به توسعه و ارتقای فعالیت سازمان منجر خواهد گردید.
در نهایت و با توجه به مطالب بیان شده مدل اصالح شده پژوهش به شرح شکل  2ارائه می
شود.
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دید

باز بودن نس بت به ایده ه ای
احترا به تفاوت نگاه
ام یت روان ی
زمان برای ب ازاندی ی
مدیریت و حسابداری سرم ایه های
کری

محی

و ره





پ تیبان

بروز بودن و پ تیبانی مدیران پروژه
و سازمان
ال ا های م ی به ا رای ر ی د
یادگیری
درون نگری و ت ید بر همسویی
پروژ ه
ار ان با دی امی

رهبری راهبردی

سازوکار و فرآیندهای یادگیری در سازمان یادگیرنده پروژه محور
سازوکارهای یادگیری در محیط پروژه ای
انت ال ن ا م د ا ر اد به/در و ل پروژه در راستای اهدا

پیامدهای PBLO
ارت ای م کرد
پروژه ها

ب ا و تداو عالیت سازمان
های
با بهره گیری از دان
تولید شده در محی پروژ ه
ای

توسعه ار

ان

ایجاد هم مکا نی تا حد امکان با در ن ر
گر تن توازن ه ی ه و ایده

برگ اری

راهکارهای شفا ساز ی مرزهای دان ی با
ساز ندگا ن
تعام

بازاریابی و پروژه با ا نت ال
ت گات
و ت جربیا ت
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ا
سازوکارها ی ی ادگیری بین پروژه ای
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های

تح ی

سازوکارها ی ی ادگیری در مرزهای پروژه

بهر ه گیری از
پروژه ها
دان

دان ی

سازوکارها ی ی ادگیری درون پروژه ای
یکپارچ گی دان ی بین مح ا را و ب
پروژه
های م ت
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PBLO
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ا ت نر ا
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سازمانی
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بحث و گفتگو
در سازمانهای پروژه محور تاکید بر تحویل دستاوردهای پروژه با توجه به محدودیت های
زمانی ،هزینه ای و کیفی است .در سازمان یادگیرنده پروژه محور تاکید بر یادگیری از فضای
بسیار مستعد پروژههاست و این امر در تمامی فعالیت ها از اولویت برخوردار است .در این
سازمان رهبری ،ساختارها ،نظامها ،فرآیندها و بسترها دستبهدست هم میدهند تا یادگیری و
بهبود افراد را تسهیل و یادگیری سطح سازمانی را تسریع نماید .هرچند چارچوب مدل اولیه ارائه
شده برای سازمانهای یادگیرنده پروژه محور در مدل نهایی پژوهش حفظ گردید ولی اجزای
مختلف آن بر اساس یافته های میدانی تکمیل گردید .قلب مدل یعنی فرآیندها و سازوکارهای
یادگیری بر اساس مطالعات موردی به صورت کامل بازنگری و تکمیل گردید که نتایج آن در
شکل  4و  3بازگو شد .نتایج نشان میدهد که سازوکارهای یادگیری درون و بین پروژهای بیشتر
از سایر سازوکارها مورد توجه سازمانهاست و نیاز است مسائلی چون یادگیری در مرزهای
پروژه نیز توجه شود .در حوزه ساختار و نظامهای پشتیبان عالوه بر موارد ذکر شده در مدل اولیه،
به ساختارهای ماتریسی نیز به عنوان حامی یادگیری در محیط پروژه ای توجه شد .دادههای
میدانی منجر به تغییر عنوان «کنشگران یادگیری» به «رهبری راهبردی» گردید .مفهوم اخیر افزون
بر این که نقش کنشگران یادگیری را مدنظر دارد ،اهمیت توسعه نگاه استراتژیک در زمینه
یادگیری را نیز در بر دارد .از این منظر ارتقای درک رهبری و مدیران در مواجهه با تجربه و
یادگیری بهعنوان یک پدیده مهم در پشتیبانی از راهبردهای یادگیری مطرح می باشد .در زمینه
فرهنگ سازمانی نیز به موضوع مدیریت و حسابداری سرمایه دانشی به عنوان یکی از جنبه های
فرهنگ پشتیبان یادگیری توجه گردید و اشاره گردید که سازمان پروژه محور باید در کنار توجه
به سرمایه های ملموس ،مدیریت و حسابداری سرمایه های دانشی را نیز مدنظر داشته باشد.
ورودی های یادگیری نیز به فراخور یافته های میدانی اصالح و به روز گردید .با معرفی پیامدهای
یادگیری به این سوال پاسخ داده شده است که سازمانها نه تنها میتوانند بدین واسطه بقای خود
را حفظ نمایند بلکه قادر خواهند بود به مزیت های رقابتی زیادی دست یابند.
نتیجه گیری
این مقاله با مرور ادبیات یادگیری و به دنبال آن انجام پژوهش کیفی در سازمانهای پروژه
محور ،بخشهای مختلف مؤثر در حوزه یادگیری این سازمانها را به یکدیگر متصل نموده
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است .از این طریق تصویری فراگیر از سازمان یادگیرنده پروژه محور به دست آمده است.
ریشه داشتن مدل ارائه شده پژوهش در دادههای واقعی پروژههای کشور از ویژگیهای این
تحقیق به شمار میرود .این مقاله با معرفی فرآیندها و سازوکارهای یادگیری در سازمانهای
پروژه محور و توجه به ساختارها و نظامهای پشتیبان یادگیری در این نوع سازمانها به رفع
کاستی مدل های مرتبط با سازمان یادگیرنده پرداخته است .معرفی و تفکیک سازوکارهای به
اشتراک گذاری دانش در سطح پروژهای و همچنین فرآیندهای یادگیری در سطح دائم
سازمان ،از یافتههای این مطالعه است که به تکمیل مطالعات پیشین انجامیده است .ارائه فرآیند
تفصیلی در بخش دائمی سازمان و معرفی رویکرد تعاملی به عنوان جایگزین رویکرد پرتابی از
مسائل مهمی است که در پژوهش به آن توجه شده است .تأکید بر اهمیت انعکاس آموخته در
دستورالعملها و مستندات و مدارک پروژه از دیگر یافتههاست که این موضوع نیز همراستا با
پژوهشهای اخیرتر در حوزه یادگیری پروژهای است .اشاره به نقش پررنگ تسهیل گران
سازمانی از جمله دفتر مدیریت پروژه در ایجاد پل دانشی بین بخش دائمی سازمان و موقت
پروژه و همچنین بهرهگیری مناسب از نظامهای ماتریسی (حلقه اتصال بخش دائم و موقت) از
جمله یافتههای مطالعه است .ارائه برخی مفاهیم از جمله مفهوم «دام نرمافزار» که در این مقاله
مطرح شده به مسئله مهم ابزار بودن فنآوری اطالعات و نه هدف بودن آن اشاره دارد .در
نهایت این که پژوهش با تفکیک  2محور فرآیندها و سازوکارهای یادگیری ،ساختارها و
نظامهای پشتیبان یادگیری ،محیط و فرهنگ و رهبری راهبردی عناصر اصلی یک سازمان
یادگیرنده پروژه محور را برشمرده است که به کارگیری صحیح آنها در نهایت به موفقیت
پروژهها و تداوم و بقای فعالیتهای سازمان منجر میگردد.
با توجه به این که در این پژوهش از روش کیفی برای توسعه مدل بهره گرفته شده است،
مطالعات بعدی میتوانند در راستای سنجش کمی ارتباط بخشهای مختلف مدل از طریق
معادالت ساختاری ادامه یابند .توسعه ابزار سنجش سازمانهای یادگیرنده پروژه محور و
بررسی مدل در انواع دیگری از سازمان نیز از اقداماتی است که میتوانند از طریق پژوهشهای
دیگر پیگیری شود.
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