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Abstract  
There are various sources for value creation in project-based organizations. These 
sources can be employees, technology, structure, process, or anything in the 
project life cycle. In this research, project managers as active social actors in the 
project environment are a source of value creation that can create value in the 
minds of employees with their creative interaction. The purpose of this research 
is to provide components for value creation of project managers using their daily 
interactions with employees. A semi-structured interview was conducted with 23 
managers with more than 10 years of executive experience in project-oriented 
organizations. The results of the research show that in order to attract employees' 
cooperation in carrying out priority tasks, it is necessary to consider the categories 
of interactive recognition. The training of managers and employees, the required 
facilities, the structure of work, the weakness in communication are the most 
important background factors and the influencers of the value-creating social 
interaction of the project managers. Also, 12 categories were presented as 
strategic components after data collection and analysis. 

Keywords: Value Creation, Collaboration, Grounded Theory, Project-

based Organizations. 

 

                                                            
 Corresponding Author: Amir.Nasrizar@iau.ac.ir 

How to Cite: : Mirzaei, R., Nasri Zar, A. A., & Salavati, A. (2023). Value Creation 

Components of Project Managers to Attract Employee Cooperation. Management 

Studies in Development and Evolution, 31(106), 191 -215. doi: 

10.22054/jmsd.2022.69381.4197 



 --------- بهبود و تحول تيريمطالعات مد --

 263-616، 6406 زمستان، 601، شماره 56دوره 
jmsd.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/jmsd.2022.69381.4197 
 

هش
ژو

ه پ
قال

م
ي

   
   

   
   

 خیتار
یدر

ت
اف

: 
00/

60/
00

60
   

 خیتار
گر

ازن
ب

 :ي
00/

60/
00

60
   

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :
02/

61/
00

60
   

 
   

   
   

   
   

IS
SN

:2
2

5
1

-8
0

3
7

   
   

  e
IS

SN
:  

2
4

7
6

-5
9

8
8

 

 

 یجذب همکار یپروژه برا رانیمد ینیارزش آفر یهامولفه
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 چكيده
 ،يولوژتواند كاركنان، تکن يمنابع م نيپروژه محور وجود دارد. ا يدر سازمان ها ينيارزش آفر يبرا يمنابع مختلف
روژه به پ رانيمد قيتحق ناي در  گرفت، نظر¬پروژه وجود دارد  در اتيا هرآنچه كه در چرخه حي نديساختار، فرآ

توانند  يهستند كه با تعامل خالقانه خود، م ينيپروژه، منبع ارزش آفر طيفعال در مح يعنوان كنشگران اجتماع
ه با پروژ رانيمد ينيارزش آفر يارائه مولفه هايي برا قيتحق نيهدف ا ند،ينما جاديارزش را در ذهن كاركنان ا

 يفيويکردكهدفمند با ر يريحاضر با استفاده از نمونه گ قياستفاده از تعامالت روزمره خود با كاركنان است. تحق
 يسال در سازمان ها 10داراي سابقه اجرايي بيش از  رانينفر از مد 23با  افتهيساختار  مهين ي¬و مصاحبه اديبن هداد

 تيولوا هاي¬كاركنان در انجام كار يجلب همکار ينشان مي دهد، برا قيتحق جيشده است. نتا پروژه محور انجام
ار انجام ساخت از،يو كاركنان، امکانات مورد ن رانيدآموزش م ،يبه در نظر گرفتن مقوالت شناخت تعامل ازيدار ن

آفرين  ارزش ير بركنش اجتماعو مداخله گر اثرگذا اي¬نهيكار، ضعف در ارتباطات به عنوان مهمترين عوامل زم
      .ارائه گرديد يمقوله پس از گردآوري و تحليل داده ها به عنوان مولفه هاي راهبرد 12پروژه است.همچنين  رانيمد

 .محور پروژه هاي سازمان بنياد، داده همکاري، آفريني، ارزش واژگان کليدي:

                                                            
- مديريت ساخت دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج است -مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري رشته مهندسي عمران. 
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 مقدمه

تالش هاي تحقيقاتي براي توسعه  ارزش آفريني زيرشاخه مديريت ارزش است. علي رغم
مديريت ارزش و ارزش آفريني در پروژه ها تاكنون نظريه اي جامع و زيربنايي كه بتواند 

گيرد مطر، نشده است. استدالل هاي زيادي بطور سيستماتيک در عمل مورد استفاده قرار
ا با ستدالل هبراي تبيين اهميت ارزش آفريني در پروژه ها بيان شده است، اما اين نوع ا

اينکه مي توانند قوي به نظر برسند، اتفاق نظر الزم را ميان مديران پروژه ايجاد نکرده اند، 
مي توان گفت كه دستور العمل و يا راهنمايي براي ارزش آفريني مستمر در جنبه هاي 
مختلف مديريت پروژه در عمل وجود ندارد و ادبيات به صورت پراكنده به جنبه هاي 

 .(Green & Sergeeva, 2019)فريني پرداخته است ارزش آ
 اتيكه چرا در روااين سوال در ذهن شکل مي گيرد ندارد،  يثابت ياگر ارزش معنا      

 هبه اين اندازپروژه ها  نهيدر زم ينيدر واقع چرا ارزش آفر .است غالب شده ي،مدرن سازمان
است  نياز پاس  ا ي. بخشي گرددو در مجامع علمي و فني مطر، م است اهميت پيدا كرده
ممکن  ياز طرفتوانند با آن موافق باشند.  ي( همه ماًبياست كه )تقر يآرمان ،كه خلق ارزش

 ،شود ادجيا ديارزش به چه معناست و چگونه با نکهيدر مورد ا يانيپا يب يبحث ها ،تاس
خود  يودبه خي نياستدالل كنند كه ارزش آفر افراد مي تواننداز  يتعداد كم مطر، گردد.

عريف تكننده از قانع تيروا نظر نياز ا است و در مديريت سازمان نقشي ندارد، يبد دهيا
ن نيرو كه اي ي باشد،متحدكننده قو يروين ، مي تواند بيان يکپروژهارزش آفريني در 

است  روژهپ با منافع مختلف درگير در كنندگان متفاوتشركت نيانسجام ب جاديا منجر به
(Vaara et al, 2016 Dawson & Sykes, 2019;.) 

دانش  ي،نيارزش آفر يبرا ديخالق ارزش با ي،بودن ارزش از نظر ذهن يبا توجه به نسب      
در  يارزش آفرينكه  يا نهيزم نيآنان همچن يزندگ يايدن ايو جامعه خود كاركنان  ينسب

 نيهدف ا .است( رانيمد خلق ارزش با تيمسئول نجايشود را درک كند)در ا يآن انجام م
شود كه به موجب آن شركت كنندگان در  جاديا يريادگي زا يجمع يندآياست كه فر

 ي، نقش1يروند رقابت گفتار کي قياغلب از طر رانيمد، رنديدرک مشترک قرار گ کي
 کيارزش ها محصوالت د، دارن( 2آفريني)روايات ارزش ها تيفعال در ساخت روا

                                                            
 Verbal competition.1  

2. Narratives of value creation 
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از  يسر کيطور مداوم در هستند كه بهي ميان كاركنان و مديران جتماعمذاكره ا نديفرآ
 ,Green & Sergeeva) رديگيصورت م در محيط كاري پروژه ها  گفتمان يها نهيزم

2019). 
در اين تحقيق آنچه كه در ذهن مدير پروژه ارزشمند محسوب مي شود، انجام كار     

 ن ممکن با كمترين تضاد و با كيفيت مطلوباولويت دار توسط كاركنان در كمترين زما
است، اما آنچه انجام اين كار را به عنوان ارزش مد نظر سازمان و مدير در ذهن كاركنان 
ارزشمند وضروري مي كند، به مقوالت متعددي بستگي دارد، فقط ابالغ و يا صحبت مدير 

پروژه  يابي به پيشرفت دردست در مورد آن نتايج مد نظر را بدست نمي دهد. به عنوان مثال،
ها، كاهش هزينه ها، انجام اولويت ها، افزايش راندمان، افزايش سود، جذب مشتري، 
كاهش زمان فعاليت ها، رعايت مسائل زيست محيطي در حين اجرا، انضباط كاري 
كاركنان، رضايت كاركنان، كيفيت محصوالت، انگيزه باال، همکاري و مشاركت، رعايت 

يت زندگي كاركنان، اعتماد، دستيابي به اهداف، توسعه محصول و هر زمانبندي، وضع
عاملي كه در چرخه حيات پروژه وجود دارد، مي تواند معيار ارزش آفريني باشد. هر يک 

 2و مديريت ارزش نرم 1از اين معيار ها را مي تواند در دسته بندي مديريت ارزش سخت
ظر نارزش را بتوان به عنوان ارزش استراتژيک مدقرار داد، براي اينکه هر يک از معيار هاي 

در طول چرخ حيات پروژه عملي نمود، نياز به تصميم گيري مشترک مديران وكاركنان 
در رابطه با آن ارزش استراتژيک است و اين تصميم گيري بدون در نظر گرفتن دنياي 

بودن  ه به نسبيزندگي افراد شاغل در محيط پروژه امکان پذير نيست، از طرفي با توج
ارزش ازنظر ذهني، ما نياز به درک مشترک بين ذهني از معيار ارزش داريم، تا از طريق 
 اين درک مشترک كه با استفاده از مذاكره قابل دستيابي است، بتوانيم براي انجام كار ها

تصميم گيري كنيم، در واقع اين يک فرآيند اجتماعي مستمرميان مديران و كاركنان در 
ط پروژه براي خلق ارزش مشترک استراتژيک و تصميم گيري براي اجراي آن است، محي

اين فرآيند ارزش آفرين، در طول زمان و با طي كردن تغيير و تحوالت دروني و بيروني 
سيستم منجر به نوآوري، خالقيت و يادگيري مداوم افراد از يکديگر و از محيط در حال 

ن، و ديسيپلين به عنوان استراتژي رفتاري ارزش آفري تغيير مي شود، رعايت يکسري آداب
                                                            
1. Hard value management 

2. Soft value management 
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توسط مديران پروژه در هنگام تعامل با كاركنان، مي تواند اين فرآيند را تسهيل نمايد، در 
اين تحقيق مي خواهيم از طريق انجام مصاحبه و روش تحليل كيفي به اكتشاف اين مولفه 

 هاي ارزش آفرين بپردازيم.
تن اهميت تعامل مدير با كاركنان به عنوان منبع ارزش آفريني در محيط با در نظر گرف       

 كاري سازمان هاي پروژه محور، در اين تحقيق دو سوال اصلي مطر، مي گردد:
با چرا در سازمان هاي پروژه محور علي رغم گفتگوهاي رسمي و غير رسمي مديران -1

اجراي پروژه، ارزش مورد انتظار  در رابطه با اهداف استراتژيک مقطعي در روند كاركنان
 براي همکاري در ذهن كاركنان ايجاد نمي شود؟ 

ز ا مديران در شرايط پرتالطم و موقت پروژه ها، چگونه اهداف استراتژيک مقطعي را،-2
 مي كنند؟  ليتبدبه ارزش هاي معنادار براي آنها تعامالت با كاركنان  قيطر
ي، زيرشاخه مديريت ارزش نرم در سازمان هاي پروژه اين مقاله به توسعه ارزش آفرين     

يژه ومحور پرداخته است. جنبه هاي اجتماعي و رفتاري بازيگران درگير در پروژه ها به
مديران،  به عنوان منبع و پتانسيل ارزش آفريني، در عمل برجسته شده است، كه در كمتر 

 مدرک علمي مورد بررسي قرار گرفته است.

 پيشينه پژوهش
پروژه ها و  1با هدف بهينه سازي 1140هندسي ارزش و تجزيه و تحليل ارزش از دهه م

فرايندها آغاز شد. بعداً مديريت ارزش بعنوان يک اصطال، عمومي تر براي تمركز بر 
هدف از مديريت ارزش بهينه سازي منافع و هزينه ها در  دستاورد كلي ارزش ايجاد شد.
به معناي كاهش هزينه ها و افزايش سرمايه به جاي تمركز بر پروژه ها بود، اما اين بيشتر 

و  ينيارزش آفر(،  با ادامه مطالعات و بررسي رابطه Morris, 2013ايجاد ارزش بود )
 کيم نزددو مفهو ينيپروژه و ارزش آفر تيكه چگونه موفق اين ديدگاه مطر، شد تيموفق

 (.Asad Mir & Pinnington, 2014; Gil & Fu, 2022ند)به هم هست
متفاوت است، آنچه  مختلف نفعانيذ نيارزش ب رايز است، 2يک  فرآيند ذهنيارزش       
صادق  يرگيد نفعيذ يشود ممکن است عکس آن برا يم يارزشمند تلق نفعيذ کي يبرا

انتظار (. Laursen & Svejvig, 2016)، پس ادراک افراد از ارزش متفاوت استباشد
                                                            
1.Optimization  

2.Mental process 
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 ارزش تيريمد در مطالعات .ايجاد كنندخود ارزش  يمؤلفه ها يارود كه پروژه ها بر يم
چشم  ييو شناسا يارجبر حداكثر كردن ارزش ت ، تاكيد بيشترپروژه 1يوهايدر پورتفول
 يابيدرک و ارز شيافزا(. Martinsuo, 2020)متمركز شده است يآت يتجار ياندازها

رزش ا بايداست. مهم  ضوعيمو پروژه يوهايورتفولدر پ يرتجاريو غ کيارزش استراتژ
 ليتکم يتجار ريغ يبا جنبه ها همراه يقبل يارچوب هاهچ با در نظر گرفتنرا  کياستراتژ

 ، بهداشتي،ياجتماع ،(يستگاهيو ز يطيمح ستيز ،ي)حفاظت يکياكولوژ يها. ارزشميكن
شد امي بپروژه  ويارزش پورتفول تيرياز مد يبه عنوان بخشجمعي  2ي و معنا سازيريادگي

 (. Martinsuo & Killen, 2014گذار است)و در مديريت پروژه ها اثر
( روند مهمترين مطالعات و تحقيقات مديريت ارزش و ارزش آفريني در 1در جدول )      

پروژه با استفاده از  نفعانيذ يارزش برا جادياپروژه ها در دو دهه اخير بيان شده است. 
 نيا ااست. ب اتيپروژه  به مرحله عمل اتيدن چرخه حدا ونديپ يبرا يپروژه تالش جينتا

 قياز طر و جذب ارزش ارزش جاديا يدر مورد چگونگ وجود دارد، يحال اطالعات كم
 پروژه ليتکمازپس حين اجرا و  نيارزش آفر يها تيفعال تيرفكه ظطوري به ها پروژه

 (.Kloppenborg et al., 2014; Meredith & Zwikael, 2020ادامه داشته باشد)

 خالصه پيشينه مطالعات ارزش آفريني در پروژه ها. 6جدول
 نام محق  تحقي  روش نتايج تحقي 

 طرح موضوع مثلث آهنين )زمان، هزين ، کيفيت(

نياز ب  فراتر رفتن از معيار هاي مثلث آهنين و لزوم توا  ب  
 براي دستيابي ب  موفقيت در پروژه ها مولف  هاساير 

 (8222اتکينسون ) توصيفي

دارد بر توسع  و حفاظت از منابع  ليبر منبع تما يمبتن  ينظر
ند ک يم نييمنبع ارزشمند را تع ريتمرکز کند. آنچ  ارزشمند 

ط مقال  ب  س  موضوع مرتب نيکمتر مورد توا  قرار گرفت  است. ا
چگون   ست؟يپردازد: ارزش چ يبا ارزش و منابع ارزشمند م

هر فرد از کند؟ يم اذبآن را  يشود؟ و چ  کس يم جاديا
 ديدگاه خودش ارزش را تعريف مي کند

-توصيفي 
 تحليلي

ي  نسيآمبرو بومن و 
(9000) 

 

                                                            
1.Portfolios  

2.Sense making 
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  . 6جدولادامه 
 نام محق  تحقي  روش نتايج تحقي 

 و  تاس رياستراتژ تيريمفهوم مد ريپروژه  تيموفق يابيارز
بر عهده مدير پروژه است، نياز ب   پروژه جيکامل نتا تيمسهول

ل چهار اين تحلي فراتر رفتن از مفهوم موفقيت  سنتي مي باشد،
(تاثير 9وري پروژه، (بهره8بعد اصلي موفقيت را شناسايي کرد: 

وکار مستقيم و موفقيت سازماني (کسج3مشتري،  بر
 سازي براي آينده(آماده8

ترکيبي از 
هاي کمي روش

 و کيفي

آرون.اي شنهار و 
 (9008همکاران)

 واود سطوح مکتلف خل  ارزش : فردي، سازماني، اامع 
 يو ارزش مبادل  ا يرا بر حسج ارزش مصرف ينيارزش آفر

 مي کند فيتعر

 يليتحل-توصيفي
اک و لي پ

 (9007همکاران)

ي ارزش و تبيين  نقح تعامالت نيارزش و هم آفرتوسع  مفهوم 
ز ا يتابع ي ارزشنيهم آفر در ايجاد ارزش مشترک بيان اينک 

 تعامل است
 يليتحل-توصيفي

 مايوو گرنروس و 
(9083) 

بررسي رابط  ارزش و موفقيت پروژه وتعيين عوامل مديريت 
لي ترين عامل در ميان عوامل موثر موف  پروژه و بيان اينک  اص

 بر موفقيت پروژه عامل مديريت عملکرد است

 يهمبستگکمي )
و  رهيدو متغ

آزمون 
 (ونيرگرس

 اسد مير و

 (9088)  نگتونينيپ

بررسي دو ديدگاه مديريت ارزش سکت و مديريت ارزش نرم 
 و پيشنهاد چشم انداز داستاني)روايتي( خل  ارزش

 يليتحل-توصيفي
سرايوا گرين و 

(9082) 

 ينظر يمند مبان و نظام قيمطالعه گسترده، عم
و توسعه دانش در حوزه مفهوم  ينظر يها شكافبررسي 

)تعريف ارزش، منابع ارزش، مكانيزم هاي خلق  ارزش
 ادراک شده و...(ارزش،پيامد ها، ارزش 

فاز اول توصيفي 
و فاز دوم 
 تکنير دلفي

مسعود الاوردي و 
 (9082همکاران)

، است يپروژه ، ارزش اغلب ذهن کيو مبهم  دهيچيپ طيدر مح
 است ارزش جاديا يبرا يپروژه ابزار سکير تيريمدشيوه 

 مصاحب ي)فيک
نيم  ساختار 

 يافت (

پل  ويليامسن و 
 (9082همکاران)

اي هتنشبررسي ارزش و  جادياز ا يبردن درک فعل بااللزوم 
 در سازمانجذب ارزش به  بين فردي  منجر

کيفي)مصاحب  
نيم  ساختار 

 (يافت 

آيوانا استفان و 
 (9090همکاران)

موفقيت يک پروژه بر رضايت ذينفعان تأثير بيشتري نسبت به 
مشارکت ذينفعان در ايجاد ارزش در   ايجاد ارزش دارد

ژه لزوماً آنها را راضي نمي کند، مگر زماني که مديريت پرو
 نتايج پروژه تمام نيازهاي آن را برآورده کند

سازي مدل
معادالت 
 ساختاري

ريچارد اسي  دو و 
 (9099ماپي  ديوب)
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  . 6جدول
 نام محق  تحقي  روش نتايج تحقي 

 دجايا. شده است يمفهوم ساز يذهنپديده اي ارزش به عنوان 
با برجسته کردن ساختار  يعملکاري ارزش پروژه به عنوان 

 يبرا يديموضوعات کل وانو قدرت به عن يموقت ،يبطه ارا
 است. ارزش پروژه دهيمطالعه پد

 کيفي
)مشاهده عمي  و 
 (ياداشت برداري

سلچوک  يمصطف
 و ريديچ

 يکيليواس
 (9099)بولر

 يپروژه ها ينيبا ارزش آفر يخلق دانش ارتباط تنگاتنگ
 جاديارزش پروژه بر اساس ا جاديا سميمكان، دارد يمهندس

 يختگيآم ،يشنهاديشناخت ارزش، ارزش پ طريق دانش از
 است. يارزش، تحقق ارزش و ارتباطات ارزش

 -توصيفي
 تحليلي

يانگ و 
 (9099همکاران)

و  بخش دولتي يهمكار يبرا هياول زهيانگ ينيرزش آفرا
 ييو هم افزا يهمكار يدرک چگونگ، است يخصوص

تحقق ي منجر به و خصوص يدولت يهامشارکت بخش
 دد.مي گر هاپروژه داريتوسعه پا جيارزش و ترو يحداکثرساز

 رويکرد داده بنياد
يو وي، لي و ژ

 (9099همکاران)

هاي مرتبط با کيفيت، زمان و هزينه بر ارزش  ميزان تاثيرعامل
بيشترين و کمترين عامل زمان  که بررسي شده ، ابرپروژه ها

 آمد ابرپروژه ها دارد.تاثير را در مديريت کار

-ستنتاج فازيا
 عصبي تطبيقي

ي و نيعباس تاج الد
 (9093همکاران)

مطر،  يچند سازمان يهاستميس محور به عنوان پروژهسازمان هاي  ي،ستميس دگاهيد با      
رخه درچ در اين سيستم ها، ارزش جاديا يهاسميمکان ليو تحل هيتجز كه با مي گردند.

اي ها و پيچيدگي ه پروژه تيريمد در ديجد هاي کرديرو پروژه ها و با بکارگيري اتيح
 مد نظر ارزش ،پروژه اجراي در طول امکان پذير است. بطوري كه جاد ارزشموجود، اي

باشد، در نهايت اين ارزش ايجاد شده ، منجر به سود مدت  بلند آنو اثرات  شود جاديا
 ,Artto et al., 2016; Fuentes et al, 2019; Kaufmann & Kockآوري گردد)

2022.) 

 محوري در سازمان هاي پروژه نيمنطق ارزش آفر
در و  است کياستراتژ تيريمد اتيبه ادب يمتک قاًيپروژه ها دق يبرا ينينطق ارزش آفرم

ني از طريق ارزش آفريروند مداوم و بلند مدت  کيپروژه به عنوان  تينظر گرفتن موفق
ارزش   جاديهنر ا ياستراتژ اصوالً رايز  باشد، معنا دار ديارزش باو اين   است بديهي كامالً
  (.Laursen & Svejvig, 2016)است
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، تا از طريق آنها كنند يمختلف مشاهده را فراهم م يمختلف روش ها يها ميپارادا     
پروژه  تيريمد در رابطه با "جامع تر"تفکر  درک بهتري از موضوعات داشته باشيم، بيان

 برگيرنده هر دو پارادايم مديريت ارزش سخت و مديريت ارزش نرم است، اينكه درها 
رويکرد، درک بهتري از مفهوم كلي مديريت ارزش را ارائه مي دهد. به طور مختصر مي 
توان توضيح داد كه در حوزه مديريت سخت به دنبال بهينه سازي و افزايش كارايي هستيم 
و در حوزه مديريت نرم اثر بخشي و عملکرد بهتر در آينده با يادگيري از اشتباهات گذشته 

 .(Green & Sergeeva, 2019)را پيگيري مي كنيم
تحقيقات پيشين در رابطه با ارزش آفريني در پروژه ها بيشتر در چهارچوب بهينه سازي      

يي )مديريت دوران ابزارگرابه شکل  منافع و هزينه ها بوده و بر جنبه مديريت ارزش سخت
از  (.Söderlund, 2011تجاري تاكيد داشته است) ارزش يحداكثر ساز صنعتي( براي

طرف ديگر در سال هاي اخير هم تحقيقات اندكي در رابطه با جنبه مديريت ارزش نرم به 
روشي مکمل براي مديريت ارزش به منظور دستيابي به اثر بخشي بيشتر انجام شده  عنوان

( با  مطالعات  علمي كه در رابطه  با  ارزش 2011) 1است، همان طوري كه گرين و سرجيوا
 تيموفق  به  يابيدستآفريني در مديريت پروژه ها انجام داده اند.  به اين نتيجه رسيده اند كه 

  مونرايپي، اسيو س ياجتماع يجنبه ها تيريبه مدعالوه بر ساير پارامتر ها،  ها پروژه
 . (Green & Sergeeva, 2019دارد ) يبستگ هاپروژه

 كلي و مشــخص آن ســازمان و اهداف ايجاد تعادل ميان ،ســازمان چالش اصــلي يک
 رابطه ركت ونتيجهشــام محصــول انگيزش بنابراين كاركنان اســت.ارزش هاي شــخصــي

ــت كه در آن قرار مي )تعامل( فرد2متقابل  ,kianian & Shamsد)گير با موقعيتي اسـ

ر چند سـال اخير بيشتر به شناخت و بررسي منابع مختلف ارزش آفريني  ادبيات د (.2013
ــتخراج   ــازمان هاي پروژه محور پرداخته اســت وكمتر به اس و اهميت آنها در پروژها و س
ــاره دارد. در اين تحقيق،  راهبرد هاي ارزش آفرين از اين منابع، در مديريت پروژه ها اش

ي اجتماع ندآيفر کد بر ارزش آفريني در يدر چهـارچوب مـديريت ارزش نرم و با تاكي  
ــط   ــي نحوه ادراک مديران از ايجاد ارزش و جذب ارزش توسـ در محيط پروژه،  بررسـ
كـاركنـان را يـک نيـاز تحقيقاتي مي دانيم. چراكه ارزش آفريني از تعامالت روزمره در     
                                                            
1.Green & Sergeeva 

2.Mutual relationship 
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ذاري است گفضاي پروژه، به عنوان رفتار استراتژيک مدير پروژه، پتانسيلي  براي سرمايه 
ــجم و هماهنگ مي   ــروري، تيم پروژه را منس و در هنگام بروز كار هاي اولويت دار و ض

 كند تا اثر بخشي الزم براي دستيابي به هدف مد نظر برآورده گردد.

 روش

ستراتژي براي بررسي مفاهيم ارزش آفريني در مديريت پروژه ها بر مبناي واقعيات ا
به عنوان  1ديران و كاركنان، انتخاب رويکرد داده بنياداجتماعي و تعامالت موجود ميان م

 بعد از تحقيق اين است. و استخراج داده ها ميتوسعه مفاه يبرا يک روش تحقيق كيفي
است  واطالعات به  مقطعي زمان بعد و از توصيفي مخاطب بعد اكتشافي و از هدف،

مواردي از آمار و  صورت شر، و توصيف پديده ها ارائه مي شود هرچند ممکن است در
ارقام نيز بهره گرفته شود، ولي غالباً متغير هاي مورد بررسي به كمک واژه ها توصيف مي 

 قيشکل از تحق نيا يكه برا ينوع مسائل نيبهتر(. Karimi moonaghi, 2005شوند )
از افراد در  يتجربه مشترک تعداد ايهستند كه مستلزم فهم مشترک  يمسائل ،مناسب است

 پديده ربارهد مصاحبه شوندگان محقق با عميق و اين كار با گفتگوي است دهيپد کيباب 
هي د آنان بدون جهت يزندگ باتيو تجر يررسميغ يايدنبررسي و دستيابي به  مورد

 خاصي )بدون دخالت دادن ديدگاه هاي شخصي پژوهشگر( انجام شده است.
 2ار يافتهت باز اوليه بشکل نيمه ساختپس از تنظيم پروتکل مصاحبه ها و بهيه سازي سواال    

با هماهنگي قبلي براي انجام مصاحبه ها اقدام شد، مصاحبه شودندگان به صورت هدفمند 
سال(  10و با توجه به سوابق شغلي )مدير پروژه در سازمان هاي دولتي با سابقه بيش از 

از  ري و تعداديانتخاب شدند و با هماهنگي قبلي تعدادي از مصاحبه ها به صورت حضو
د، نالين )ويديو كال( برگزار گرديآمصاحبه ها هم با توجه به شرايط كرونايي به صورت 

زمان انجام مصاحبه هاي عميق حدوداً هفتاد دقيقه تا نود دقيقه بوده و كليه مصاحبه ها با 
كسب اجازه از مصاحبه شوندگان براي انجام تجزيه و تحليل بصورت صوتي ثبت و ضبط 

سپس به منظور امکان تحليل دقيق تر كليه مصاحبه ها بصورت فايل ورد تايپ گرديد شد، 
 MAXQDA 2022پس از تايپ، متن مصاحبه ها به عنوان اسناد پژوهش به نرم افزار 

د و گزاري باز انجام شمنتقل گرديد، با انجام هر مصاحبه متن مصاحبه تهيه و همزمان كد
                                                            
1.Grounded theory 

2.Semi-structured 
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ن اشباع نظري ادامه داشت. در اين پژوهش با انجام فرآيند انجام مصاحبه ها تا زما
نفر از مديران پروژه  23مصاحبه داده ها به تکرار رسيدن اما به منظور اطمينان بيشتر با 12

مولفه هاي مربوطه  نهايتاً كدگذاري سازمان هاي پروژه محور مصاحبه انجام شد، پس از
 يفيك تحقيقات خاص با معيارهاي ها دهدا پايايي و روايي از اطمينان براي و استخراج شد
 صورت گرفت. الزم بررسي هاي

 يافته ها
 MAXQDAا انجام مطالعه عميق متن مصاحبه ها و كد گزاري باز به كمک نرم افزار ب

ساعت مصاحبه عميق و ياداشت ها و مشاهدات پژوهشگردر مدت 27گزاره از  676تعداد 
ه ابهام در مفاهيم و نظر مصاحبه شوندگان ماه استخراج شده است. در مواردي هم ك 11

بود، با تماس تلفني مفاهيم روشن سازي گرديد. در ادامه فرآيند پژوهش با رويکرد داده 
زاري گگزاري محوري روي داده ها انجام شد. با انجام كدبنياد براي پااليش گزاره ها، كد

مقوله اصلي در رابطه با  47محوري و مقايسه مستمر گزاره ها و دسته بندي آنها تعداد 
پديده مورد بررسي استنباط گرديد. از لحاظ آماري بيشترين تعداد گزاره مربوط به مقوله 

گزاره از كليه گزاره ها به اين مقوله اشاره  61توسعه شايستگي هاي مديراست، يعني تعداد
ره درباره گزا 53دارد پس از اين، مقوله گفتگوي توجيهي و پيامد محور است كه تعداد 

 گزاره دارد. 40اين مفهوم است، مقوله بعدي شناخت تعاملي است كه تعداد 

انجام شده بر روي داده هاي خام حاصل از مصاحبه و گفته هاي مصاحبه  تحليل    
پس با س ،كد باز مربوطه استخراج شده است ،شوندگان با استنباط از مفاهيم مطر، شده

مقوالت  يمحور يگزاركد نديباز در فرآ يگزارز كدحاصل ا يمداوم گزاره ها سهيمقا
در مقوله اصلي سازماندهي شدند.  6در اً شد و نهايت يعنوان دسته بند 42فرعي مربوطه در 

( نتايج حاصل از تحليل داده ها در يک فرآيند رفت و برگشت و مقايسه مستمر 2جدول )
زش آفريني در فضاي تعاملي پروژه گر در ارمي باشدكه در آن نمونه اي از مقوالت مداخله

ري كارگيرا نشان مي دهد، توجه و يا عدم توجه مديره پروژه به اين عوامل اثر بخشي به
بخش شامل )عوامل علي،  6راهبرد ها را تحت تاثير قرار مي دهد، داده هاي حاصل در 

 اي ادراک بيشترگر، عوامل زمينه اي، راهبرد ها و پيامد ها( برمقوله اصلي، عوامل مداخله
(، 1از مقوله محوري ارزش آفريني در تعامل ميان مدير و كاركنان دسته بندي و در شکل)

 ارائه شده است.  
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با در نظر گرفتن ارزش به عنوان مقوله اي ذهني و نسبي ما در اين تحقيق ارزش را در      
ش را به ايم. ما ارزقالب مرز سيستم مورد بررسي )در فضاي تعاملي پروژه( در نظر گرفته 

عنوان آنچه از كاركنان پروژه مورد انتظاراست، يعني در هنگام بروز كار اولويت دار عالوه 
صورت هماهنگ با تيم براي آنچه كه اولويت محسوب مي شود بر شر، وظائف خود به

 اقدام كنند، با بررسي و تفکر در مورد مقوالت و روابط بين آنها ايجاد ارزش براي انجام
كار در مدل ذهني كاركنان با مقوله هاي احساس خوشايند، افزايش اعتماد بنفس، 
فراكنش، وجود اعتماد، داشتن احترام و جايگاه و عملکرد هماهنگ با تيم به عنوان عوامل 
علي در ارتباط بوده و در ميان آنها مقوله احساس خوشايند از اهميت بيشتري برخوردار 

ختي انجام كار چنانچه كاركنان احساس خوشايندي را در است چرا كه حتي درصورت س
فرآيند انجام كار تجربه كنند و نگاه منطقي )در نظر گرفتن منافع( به نگاه احساسي )تجربه 
احساس خوب( تبديل شود، مشتاق به انجام كار بوده و در شرايط مشابه و نياز به انجام كار 

ي گرم و صميمانه مثل يک خانواده كه مجدداً حاضر به همکاري هستند، وجود  فضاي
كاركنان  خود  را يکي از اعضاي اين خانواده بدانند مي تواند به گسترش اين نوع از 
احساسات  )احساس   حمايت،  احساس تعلق، احساس  همدلي و رفاقت، احساس  وحدت 
و يگانگي، اميدواري، حس مالکيت، احساس خوشبختي، احساس ارزشمندي( كمک 

ز طرفي در نظر گرفتن حرمت و جايگاه انساني كاركنان جداي از اهداف پروژه و كند، ا
عملکرد كاري كاركنان، همچنين وجود فضاي اجتماعي احترام آميز همراه با اعتماد و 
خود باوري منجر به ارزشمند بودن فضاي سازمان در ذهن كاركنان مي گردد، اين مي 

صاً بروز كارهاي اولويت دار بدون نياز به تواند كمک كند آنها در هر شرايطي خصو
دستور و اجبار خودشان داوطلب شده و فراتر از شر، وظائف و عملکرد مورد انتظار، اقدام 

 ،طي روابالكيفيت باهمراه با اي  هايي با جو رابطه سازمان  كنند و اين همان فراكنش است.
ين كيفيت ا، شود مي عملکرد منجر به تحريک احساسات مثبت، سرزنده بودن واشتياق به

 هفضاي ايمن است ك دريک تعامل وگفتگوي دو طرفهه ي طرفين، نتيج ه يرابط در
 (.1401ي و همکاران، موسو) شود مثبت مي منجرتقويت احساسات

تعامالت )روابط روزانه در محيط كاري( مي تواند فرصتي  در با اين ديدگاه، تغيير      
پتانسيل هاي ارزش آفرين آن باشد،  چراكه گوش و زبان به  براي مدير براي استفاده از

عنوان ابزاهايي براي ارتباط و تعامل، مي توانند با اعمال كمترين هزينه، براي انتقال ارزش 
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ته كارگرفته شوند، ذكر اين نکها و اتصال به ارزش هاي پيشين و خلق ارزش هاي جديد به
تعامالت اجباري موجود در فضاي پروژه و   الزم است كه چگونگي انتخاب واژگان  در

 در نظر گرفتن احساسات متاثر از آنها دركنش افراد اثر گذاراست.     
معيارهاي متعددي براي دستيابي به اطمينان از نتايج تحقيقات كيفي مطر، شده كه در     

  شود.از آنها ياد مي پايائيو  رواييمطالعات داخلي همواره با عنوان 

 مصاحبه ها يکدگذار ندياز فرآ ينمونه ا .2جدول

 شينيکدگز
 )طبقات(

 کدمحوري
 )مقول (

 کدباز
 )گزاره(

 نظر مصاحب  شونده

 رگعوامل مداخل 
شناخت 

 يتعامل

 
شناخت 

ارزش هاي 
 کارکنان

ورد ديگر اين است ک  ارزش هاي آن فرد بر چ  م
در چ  نوع خانواده  اساسي شکل گرفت  است مثالً

اي بزرگ شده است و اينک  در آن خانواده ب  چ  
موضوعاتي اهميت داده شده است و اين مهم است 

د و در مورد کارمند ک  مدير اين موارد را بشناس
 .شناخت پيدا کند

شناخت 
تفاوت هاي 

 فردي

مدل هاي ديگر مي تواند بر اين اساس باشد ک  
فردي ايجاد باور و انگيزه با توا  ب   براي هر

خصوصيات فردي و نياز ها متفاوت است و اين 
 .از طري  شناخت امکان پذير است

درک 
 تيوضع

روزمره 
 کارکنان

ا کارکنان را درک کنند شايد در ميان مدير بايد حتم
روز هاي هفت  هر کدام از آنها داراي چالشها و 

 .مشکالت خاص خود باشند

شناخت 
عملکرد 
 کارکنان

 يا پروژه چيه شونياچونک   شناختم يم شونويا
 مسلط و باهوش  العاده فوق يدمآ نکرده تموم رو

 ينم باهوش  و عجول چون ک   يادم يول ب  کار
 کن  تموم کارو  تون

شناخت 
 تيظرف
 يکار

 کارکنان

با توا  ب  اينک  ظرفيت انسانها با همديگر فرق 
 نياز ب  تجرب  دارد اين مورد شناخت اًمي کند قطع
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 .2ادامه جدول

  
آن ورود به  1موضوع با اهميتي است كه لينکلن و گوبا روايي و پايايي تحقيق كيفي

كرده اند. مفاهيم توصيف كننده موثق بودن )صحت( يا دقت علمي، در مطالعات كمي و 
كيفي متفاوتند. طبق نظر گوبا و لينکلن بررسي صحت علمي مطالعات كيفي شامل چهار 
معيار قابليت اعتبار، قابليت انتقال پذيري، قابليت اطمينان و تاييد پذيري است كه در تحقيق 

به معناي تالش  2قابليت اعتبار. (Lincoln & Guba,1985نظر گرفت )مي توان در 
اعتبار  قابليت ها از نظر صحت و درستي است. آگاهانه براي اطمينان از تفسير معني داده

                                                            
1.Lincoln   & Guba  
2.Credibility 

 نظر مصاحب  شونده باز)گزاره( کد کدمحوري)مقول ( )طبقات(ينشيکدگز

 عوامل مداخل  گر
و  يريرنام  رب

 کنترل پروژه

 
شبي  سازي 
شرايط 
 احتمالي

موقعيت هاي احتمالي پيح رو  الزم است
و شرايط اضطراي شبي  سازي شود، مدير 
مي تواند ب  صورت مستمر هيجان هايي 

 در مجموع  خود ايجاد کند

ترتيج زماني 
کار هاي 
 اولويت دار

سرشار از اولويت  مديريت پروژهدر واقع 
هاي متعدد است ک  بايد با ديدي باز آنها 

ب  گام و مرحل  ب   را مرتج کرد و گام 
 مرحل  ب  سراغ آنها رفت

برنام  ريزي 
 آگاهان 

ببينيد يکي از مشکالتي ک  واود دارد 
اين است وقتي ک  براي انجام ير کار 
اولويت دار اقدام مي کنيم در مسير انجام 

گري ظاهر مي آن، کار هاي اولويتدار دي
مدير بايد وقت بگذارد و در مورد  شوند

 اين وضعيت ها با کارکنان صحبت کند
 برنام  ريزي

کارگيري ب 
 کارکنان ماهر

ر د کارکنان مستعد نياز است براي اذب
سال آينده برنام  ريزي کنيم و سازمان  5

 هاي آن را در نظر بگيرد هزين هم 
 ينيب حيپ

مشکالت 
از  يناش
 راتيتاخ

ير تاخير کوچر در کار ها بسياري از 
را ب  واود مي آورد مدير  ديگر مشکالت

بايد اينها را بداند و مجموع  ي خود را 
 آماده نگ  دارد
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هاي بين هاي دروني واختالفچگونگي داوري شباهت يههمچنين پرسشي دربار
 متفاوت داشته باشد كه يکي ازآنها اين دو روش  توانداين رويکرد مي است.ا هبنديمقوله

ديگري  و  هستند  برداري از متن  رونوشت معرف بيانگر يا  عبارات  دهيم است كه نشان 
ق كنندگان در طول تحقيحاصل توافق ميان پژوهشگران همکار، كارشناسان و مشاركت

 شود،يگفته م متفاوت طيها در طول زمان و شراداده يداريبه پا 1نانياطماريمع است. 
ها با منابع و ظهور نتايج و تفاسير از اين منابع است، هم نشان دهنده ارتباط داده 2تاييدپذيري

ا ههاي مطالعه تا چه حدي در ديگر گروهاشاره به اين دارد كه يافته 3مفهوم انتقال پذيري
فايت اي ارزيابي كها  قابل انتقال يا استفاده است. در اين تحقيق معيار ها ي فوق بريا جا

( 2تحقيق  بکارگرفته شده است  و كار هاي انجام شده براي شاخص مربوطه در شکل )
ارائه شده است البته در طي فرآيند انجام تحقيق همه داده ها و مفهوم ها و مقوله ها و مسير 
مطالعات و اهداف و سواالت و مولفه هاي استخراج شده در اختيار پنج نفراز خبرگان 

 ه مديريت پروژه و پژوهشگر داده بنياد براي بررسي قرارگرفته است.حوز
اعتبار يک مطالعه كيفي در هر پارادايم بايد براساس اصطالحات خود آن پارادايم       

اي مشابه براي همة هايي با زمينهازسويي طر، پرسش .مورد قضاوت قرار گيرد
 يندي تکاملي است كه طيآه فرهدو مشا مصاحبه ، و مهم است يكنندگان ضرورشركت

ورد م هپديد ههاي جديد درباركنندگان نظرات و ديدگاهو مشاهده كنندگانمصاحبه آن
 آورند.دست ميطالعه بهم

 

 

 

 

 
                                                            
1.Confidence  

2.Confirmability 

3.Transferability  
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 مولفه هاي ارزش آفريني مديران پروژه براي جذب همكاري کارکنان .6شكل
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 روايي و اعتبار بر اساس روش لينكلن و گوبا در تحقيق. 2شكل

 

 بحث و نتيجه گيري

دف اين تحقيق استخراج تجارب مديران پروژه در ارزش آفريني در ذهن كاركنان براي ه
جذب همکاري آنان در تعامالت روزمره بوده كه با اتخاذ يکسري از استراتژي هاي 

 رفتاري در تعامالت خود مي توانند اين ارزش ذهني را ايجاد نمايند.
 ي يعنيعلوم رفتار در سه مکتب شهير ،در پروژه ها يرفتار يريگ ميتصم اتيمرور ادب    

)در  2انهيخطاها(، كثرت گرا - يشناخت يها تي)در مورد محدود 1انهيگرا ليتفکر تقل
سوء  - يو سازمان ي)در مورد حس اجتماع 3ييگرا نهيدروغ( و زم - ياسيمورد رفتار س

 يها هيدر پروژه ها و پا ماتيتصم بوط به ارتباط ميان اتخاذدارد، اين مطالعات مر تفاهم(
لي ي است، اين مطالعات بيشتر بركمبود الگوي عمرفتار ي در علومريگ ميتصم يقو ينظر

                                                            
1.Reductionist 

2.Pluralist 

3.Contextuality 

 قابليت اعتماد
ب  منظور اطمينان از اينک  يافت  هاي تحقي  همان چيزي اسررت ک  مدنظر مصرراحب  شونده 

بوده است پس از اتمام تجزي  و تحليل داده ها در مورد يافت  هاي حاصل شده گزاره هاي 

 هر مصاحب  در اختيار خود مصاحب  شونده قرار گرفت. استکراج شده از

 تاييد پذيري

محق  تالش نموده اسرت ک  ب  منظور الوگيري از سروءگيري ضمن بررسي چندين باره   

مصراحب  ها و انجام تحليل ها بالفاصل  بعد از مصاحب ، در اايي ک  ابهام واود داشت با  

د نظرات خود را شفا تر و برقراري تماس تلفني با مصراحب  شونده از آن ها درخواست ش 

 .واضح تر بيان کنند

در مصرراحب  ها محق  از مصرراحب  شرروندگان درخواسررت کرد تجارب خود در زمان ها و   قابليت اطمينان

 .شرايط مکتلف مطرح کنند و ب  ير دوره زماني يا ير مکان خاص اکتفا نکنند

 انتقال پذيري

ژه در سازمان هاي مکتلف پروژه محور در اين تحقي  تالش شرده است ک  با مديران پرو 

از لحاظ نوع پروژه سرازماني )پروژه هاي عمراني، پروژه هاي سرياسي، ااتماعي و پروژه   

هاي شررهرسررازي و معماري و...(و زمين  هاي فعاليت مکتلف مصرراحب  شررود و از طرفي 

ال و قتالش شرررد تا تجارب افراد دربسرررتر پديده، مورد بررسررري  قرار گيرد تا قابليت انت

 تحقي  در موارد مکتلف فراهم شود مولف  هاي مستکرج ازبکارگيري 
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را الزم مي دانند و حتي استفاده  كارگيري اين تئوري ها در عملبه تاكيد مي كنند و
ه س يو ادغام ذهن يو اجتماع يناختش يشناسروانبحث در  ها هينظر اين از يترعيوس
 ,Stingl &  Geraldiد)ننكيم شنهاديپكارگيري عملي در پروژه ها همراه با به را بمکت

2017.) 
دراقع با پذيرفتن استراتژي به عنوان هنر ايجاد ارزش، اتخاذ استراتژي رفتاري مدير      

رد اجتماعي روزانه با آنان مي پروژه در تعامل با كاركنان در هنگام انجام كار ها و برخو
تواند منجر به ايجاد ارزش در ذهن كاركنان براي همکاري گردد. اين موضوع با مطالعات 

ترويج همکاري در جوامع مقياس  هاي مسمکاني( درباره 2022) 1يلو-لوي و گلواك
كه رفتار اجتماعي را تشويق  ،توسعه هنجارهاي اجتماعيمحققين  همخواني دارد، كوچک

، به كنداري با هزينه باال را تسهيل ميکكه هم و داشتن اعتباري روابط متقابل، كنديم
 ,Glowacki & Lew-Levyكنند )عنوان مکانيسم هاي ترويج همکاري مطر، مي

2022.) 

ر در گبا در نظر گرفتن شبکه اتصالي مقوالت مربوط به عوامل زمينه اي و مداخله
وي انتخاب راهبرد ها با توجه به تاكيد مصابه شوندگان مي توان ( و تاثير آنها بر ر1شکل)

دريافت در ميان عوامل زمينه اي دو مقوله ساختار انجام كار و امکانات مورد نياز اثرات 
بيشتري بر راهبرد ها دارند، زماني كه امکانات مورد نياز براي انجام يک كار اولويت دار 

هاي انجام كار مشخص نباشد، امکان اثربخشي راهبرد وجود نداشته باشد و حداقل ساختار 
ها براي ارزش آفريني كاهش مي يابد، مدير بايد تالش الزم را براي تامين حداقل حقوق 
زندگي كاركنان، زيست كاري سالم براي كاركنان، بروز نگه داشتن دانش و تجهيزات 

 ادن اختيارات الزم و فضايكاركنان، نظم و انضباط و كاهش انحراف از مسير انجام كار، د
كار تيمي داشته باشد، تا كاركنان در هنگام بروز كار اولويت دار، دغدغه ها و مشکالت 
جانبي كمتري داشته باشند و روي انجام كار متمركز باشند. اين با مطالعات انجام شده در 

فزايش و ارابطه با نقش ارگونومي محيطي در بهبود تعامل كارمندان با محيط اطرافشان 
(. ارزش هاي حاكم بر جامعه در محل Almeida et al, 2019وري سازگار است)بهره

اجراي پروژه و موقتي بودن روابط در پروژه ها و مشکالت مالي و تامين اعتبار به عنوان 
سايرعوامل زمينه اي به نسبت مقوالت فوق، كمتر در اثر بخشي راهبرد هاي مد نظر، تاثير 
                                                            
1.Glowacki & Lew-Levy 
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 گذار هستند.
گر چهار مقوله شناخت تعاملي، برنامه ريري و كنترل پروژه، درميان عوامل مداخله     

آموزش مديران و كاركنان، ويژگي هاي اخالقي مدير، بيشترين اثر را بر مقوالت راهبردي 
ارزش آفرين دارند. شناخت تعاملي در واقع يادگيري از طريق تعامالت اجتماعي روزمره 

مدير بتواند تفاوت هاي فردي، مدل ذهني، نقاط ضعف و قوت و است تا از اين طريق 
مطلوبيت كاركنان و داليل عدم همکاري آنان را درک كند، از طرفي توانايي تصميم 
گيري براي انتخاب راهبرد متناسب را كسب كند. اين موضوع با مطالب استاندارد مديريت 

دوين شده است مطابقت دارد، در ت 1312ارزش سازمان ملي استاندارد ايران كه در سال 
اين استاندارد عالوه بر تعيين عوامل مرتبط با مديريت ارزش بر بهبود ارتباطات از طريق 
استفاده از واژه شناسي مشترک براي پياده سازي مديريت ارزش تاكيد شده است)استاندارد 

 (.1312ملي مديريت ارزش،
وان عامل مداخله گر، نقشه راه مسير اجراي مقوله برنامه ريزي و كنترل پروژه، به عن    

پروژه است و اين امکان را به مدير پروژه مي دهد كه مشکالت احتمالي پيشه رو را قبل از 
وقوع تشخيص دهد و با نگاهي عميق تراز طريق بررسي بازخورد ها نسبت به انتخاب راهبرد 

 كنان را بيشتر كند. آموزشبهينه مبادرت ورزد و با كاهش خطا هاي احتمالي اعتماد كار
مديران و كاركنان در رابطه با اهداف پروژه و نحوه انجام كاربصورت مستمر با بکارگيري 
روش هاي مختلف مثل تشکيل گروه هاي آنالين، تشکيل جلسات آموزشي و برگزاري 
سمينار موجب ايجاد آمادگي ذهني كاركنان و تحريک خالقيت و افزايش آگهي آنها از 

جايگاهشان  در انجام كار مي شود و با توانمند سازي كاركنان، اثر بخشي راهبرد  نقش و
ها افزايش مي يابد و امکان توسعه روش هاي نرم در مقابل روش هاي سخت و مديريت 

 مکانيکي را فراهم مي كند.    

ل مدر ميان مقوالت مربوط به راهبرد پنج مقوله مورد تاكيد بيشتر قرار گرفته اند كه شا
توسعه شايستگي هاي مدير، بکارگيري افراد مستعد و توانمند، تعامل اقتضايي، پيگيري 

به منظور ارزش آفريني  .مستمر كار اولويت دار و گفتگوي توجيهي و پيامد محور است
-از طريق تعامالت اجباري موجود در فضاي پروژه رفتاراستراتژيک مدير پروژه در به

ست متناسب با عوامل زمينه اي و مداخله گر دركل فرآيند كارگيري راهبرد ها مي باي
اجراي پروژه ها باشد. مدير پروژه در تعامالت خود در فضاي پروژه در سه بخش 
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رد. كارگيزماني)آغاز، عمليات اجرايي، خاتمه( پروژه مي تواند راهبرد هاي متناسب را به
كاملي از نحوه اجراي پروژه  در بخش ابتدايي و آغاز پروژه ضمن اينکه مدير بايد درک

و فرآيند هاي پيش رو داشته باشد و به جزييات اجراي كار، آگاه باشد و افراد توانمند و 
عالقه مند به انجام پروژه را انتخاب كند. با تشکيل جلسات موارد مهم، اهداف و بازه هاي 

وجيهي و پيامد وي تزماني حساس را با كاركنان در ميان بگذارد، البته بهتر است اين گفتگ
محور در هنگام بروزكار هاي اولويت دار در هر سه بخش زماني پروژه با برگزاري جلسات 
رسمي و غير رسمي ادامه داشته باشد، در حين عمليات اجرايي هم با گوش دادن به نقطه 
نظرات و پيشنهاد كاركنان نسبت به اصال، ساختار ها و باز تعريف برنامه ريزي ها اقدام 

ماهيت تحقق استراتژي در سازمان ها  نمايد، اين مفاهيم با مطالعات انجام شده در رابطه با
 (. 1400هم خواني دارد)سلمان پور و ديگران، 

وامل گر و عدر واقع راهبرد هاي ارائه شده در اين تحقيق با در نظرگرفتن عوامل مداخله
سازمان هاي پروژه محور ارائه  زمينه اي، مولفه هاي ارزش آفريني براي جذب همکاري در

شده است كه مديران بتوانند در هنگام طراحي استراتژي رفتاري ارزش آفرين خود در 
و همکاران  1تعامالت با كاركنان آن را مد نظر قرار دهند و اين موضوع با تحقيقات لورسن
 Laursenد)كه رابطه ارزش آفريني و استراتژي را مورد بررسي قرار داده اند مطابقت دار

& Svejvig, 2016) .كارگيري مولفه هاي راهبردي، پيشنهاد مي گردد، مديران ضمن به
ارائه شده در اين تحقيق، به عنوان استراتژي ارزش آفرين رفتاري، در يک دوره زماني، 
بازخورد آن را در عملکرد كاركنان مورد ارزيابي قرار دهند. همچنين مي توانند مولفه ها 

مورد مطالعه و بررسي قرار دهند و با رفتار هاي قبلي خود مقايسه نمايند. در اين  را به دقت
تحقيق تالش شد تا مولفه هاي كاربردي براي نحوه ارزش آفريني مديران پروژه براي 

 جذب همکاري كاركنان در سازمان هاي پروژه محور ارائه گردد. 
نع موجود بر سر راه اجراي در تحقيقات آتي، محققين مي توانند ضمن شناسايي موا

راهبردها، اثربخشي آن ها را مورد بررسي قرار دهند. همچنين هريک اجزاي عوامل زمينه 
گر   و راهبرد ها و پيامد ها در تحقيقات آتي مي تواند بررسي گردد. به اي، عوامل مداخله

ري اعنوان مثال بررسي نقش مولفه شايستگي شخصي مديران پروژه در خلق ارزش همک
در ذهن كاركنان، يا چگونگي ايجاد احساسات خوشايند در محيط كاري پروژه ها علي 
                                                            
1.Laursen 
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رغم شرايط موقت، استرس زا و پر تنش ، البته هر يک از عوامل مربوطه و روابط بين آنها 
 مي تواند مبنايي براي ادامه تحقيقات با رويکرد كيفي و يا كمي باشد.

تي وجود داشت كه حائز اهميت ترين آنها محدوديت در فرآيند انجام تحقيق مشکال     
در دسترسي به مصاحبه شوندگاني بود كه واقعا در سازمان هاي پروژه محور مدير پروژه 
بوده و تجربه و سابقه الزم را دارا بودند، اين كار زمان بر بوده و نياز به شناخت كافي 

ان داراي سابقه به عنوان مدير داشت. چراكه در سازمان هاي پروژه محور دولتي، كارمند
پروژه انتخاب مي شوند و به پارامترهاي ديگر كمتر توجه مي شود. مورد بعدي محدويت 
زماني مديران براي مشاركت در انجام مصاحبه ها بود كه منجر به طوالني شدن انجام 

 تحقيق شد. در تحقيقات آتي اين موارد مي تواند مورد توجه قرار گيرد.

 فعتعارض منا

 ندارد. مصداق تحقيق اين در منافع تعارض

 سپاسگزاري
 اسالمي آزاد دانشگاه رد مديريت ساخت -ي مهندسي عمراندوره دكتر رسالهاين مقاله از 

 را خود نهصميما تشکر مراتب دانندمي الزم خود بر نويسندگان. است شده استخراج سنندج
 مانجا در را ما كهرساله  داوران هيئت ومديران سازمان هاي پروژه محور استان كردستان  از
 .كنند اعالم دادند، ياري پژوهش اين كيفي ارتقاي و
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