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 چکیده
هدف گذارد.  می تأثیرمدیریت منابع انسانی  های مختلف فرایند جنبههای فرهنگی بر  ارزش

انسانی پروژه است.  سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابعهای فرهنگ  این مقاله بررسی نقش ارزش
های مدیریت فرایند برمدل فرهنگی هافستد  براساسهای فرهنگ سازمانی  مؤلفهدر این مقاله تاثیر 

های اصلی و  ، مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه4باک.ام.استاندارد پی براساسمنابع انسانی پروژه 
محور، مورد  سازمان و شرکت پروژه 21ر بیش از زار پرسشنامه دفرعی تحقیق با استفاده از اب

روش  به ها های حاصل از پرسشنامه آزمون قرار گرفته است. پژوهش از نوع پیمایشی بوده و داده
 گردآوری شده است. ،مطالعهنفر از کارکنان جامعه مورد 2111 گیری تصادفی و از بین نمونه
گرایی بر  تغیرهای فرهنگی؛ فاصله قدرت، فردگرایی و جمعم دهد که های تحقیق نشان می یافته

های تحقیق به صورت بارزی  . آنچه که در یافتهتاثیرگذار هستندفرایند مدیریت منابع انسانی پروژه 
و بالعکس نقش  پروژه انیگرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انستأیید رسید؛ اثر منفی متغیر فردبه 

دهنده نقش  ع انسانی پروژه بوده است که نشانبر فرایندهای مدیریت منابگرایی  مثبت متغیر جمع
  باشد. های فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه می کلیدی توسعه شاخص

استاندارد  مدل هافستد؛ ؛پروژه فرایندهای مدیریت منابع انسانی ؛فرهنگ سازمانی :ها هکلیدواژ
PMBOK  
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 مقدمه

 یروزافزون تیاهم یدارا یفرهنگ سازمان، تیریدر مد دیجد قاتیو تحق اتینظر دنبال به

، شناسان تیجمع. داده است لیرا تشک تیریمد یو کانون یاز مباحث اصل یکیشده و 

مبحث نو و مهم در  نیبه ا یاقتصاددانان توجه خاص یشناسان و حت روان راًیاخ وشناسان  جامعه

و  ها هینظر های مدیریتی در سایر حوزه آن تینقش و اهم ییمبذول داشته و در شناسا تیریمد

با . اند کار گرفته به ،تیریوجود آورده و در حل مسائل و مشکالت مد را به یادیز قاتیتحق

عنوان  به یفرهنگ سازمان ،عمل آمده به تیریعلم مد شمندانیاز اند یکه توسط گروه ای یبررس

از  یاریبس که یطور به. و توسعه کشورها شناخته شده است شرفتیعوامل پ نیاز مؤثرتر یکی

مهم توجه آنها  نتایجاز  یکی، تیریکشور ژاپن در صنعت و مد تیپژوهشگران معتقدند که موفق

از  یا عنوان مجموعه به یسازمان فرهنگ. (111: 1331)موحدی،  است یفرهنگ سازمان مقوله به

نقطه  دتوان یو م گذارد یسازمان اثر م یاعضا ۀشیمشترک بر رفتار و اند یها شباورها و ارز

از  یفرهنگ سازمان. دیشمار آ به شرفتیدر راه پ یمانع ایو  ییایحرکت و پو یبرا یشروع

 . و تحول در سازمان است رییتغ یها نهیزم نیتر یاساس

 تأثیر یاز عوامل مختلف طیمح نیکه ا شوند یم واقع یطیپروژه در مح تیریها و مد پروژه

فرهنگ، . دکربر آن اشاره   به فرهنگ حاکم توان یم طیمح بر گذارتأثیراز عوامل مهم . ردیپذ یم

و اهمیت موضوع زمانی  هستند گذارتأثیرها  انجام پروژه یچگونگ بر یسبک و ساختار سازمان

مختلف در کنار هم کار  ای کاریه های مختلف با فرهنگ شود که ترکیبی از شرکت مضاعف می

 . (173: 2113 ،1پروژه تیریدانش مد ی)راهنما کنند می

(، که 111: 1311 نز،یها( هستند )راب بخش ایاز نهادها )افراد و  یمند نظام دمانیچ ها سازمان

. شوند یم یگذار باشد، هدف زیها ن مقصود که ممکن است شامل انجام پروژه کیانجام  یبرا

. (3: 1311 ،یاست )زارع اشکذر گذارتأثیرها  انجام پروژه یچگونگ سازمان برفرهنگ و سبک 

درطول زمان توسعه  ،شوند یشناخته م یفرهنگ یعنوان هنجارها که به ها ها و سبک فرهنگ
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 یها، ابزارها پروژه یزیر آغاز و برنامه یبرا یمشخص یکردهایهنجارها شامل رو نیا. ابندی یم

 بر ایو  کنند یم یریگ میهستند که تصم یمشخص اریاخت انجام کار و افراد صاحب یبرا یمشخص

داده  قلیسازمان ص یمعمول اعضا اتیتوسط تجرب یفرهنگ سازمان. مؤثر هستند یریگ میتصم

را با عملکرد و اعمال متداول  یفرد هبمنحصر یها ها درطول زمان فرهنگ و اغلب سازمان شود یم

 . (13: 1314 ،یعیو رب ی)قدوس دهند یخود توسعه م

و ممکن  شوند یم میها،آموخته و تسه ها و سبک فرهنگ. است یطیعامل مح کی ،فرهنگ

 ریمد کی ،نیبنابرا. اهدافش داشته باشند یساز پروژه در برآورده ییبر توانا یقو تأثیراست که 

ممکن است بر پروژه  کهرا  یمختلف سازمان یها ها و فرهنگ سبک نیتفاوت ب دیپروژه با

 رندهیگ میسازمان تصم کیدر  یبداند چه افراد دیپروژه با ریمد. کند رکد ،باشند گذارتأثیر

 (. 124: 2111 ،1یاتیم و رویز ،بردیلت) پروژه با آنها کار کند تیاحتمال موفق یهستند و در راستا

 نیچند رندهیرگکه درب ییها در پروژه یفرهنگ اتتأثیر امدیشدن درک پ یجهان هیسا در

 ،فرهنگ. (47: 1371 س،یوی)د است یضرور باشند، یم ایدر اطراف دن یمکان تیسازمان و موقع

 یفرهنگچند یستگیپروژه است و شا تیموفق فیدر تعر یدیعامل کل کیشدن به  لیحال تبددر

 .باشد یپروژه م ریمد یبرا یک عامل ضروریشدن به  لیحال تبددر

 مثال: یبرا ،بر پروژه دارند یمیمستق اتتأثیر یسازمان یها غالباً فرهنگ

پروژه گروه  یباال که از سو سکیبا ر ایو  نابهنجار هیرو کی یرسم رشیاحتمال پذـ 

 . باشد یم شتریب اریو جسارت باال، بس ینیکارآفر اتیبا خصو یدر شرکت ،شده است شنهادیپ

با سبک  یا پروژه ریمد یهمواره بروز مشکالت برا ،یمراتب شدت سلسله سازمان به کیدر ـ 

 یاحتمال مواجهه با مشکالت ،یسازمان مشارکت کیدر  که یدرحال ،وجود دارد یشدت مشارکت به

 . به همان اندازه خواهد بود ،یاستبداد اقیبا سبک و س یا پروژه ریمد یدست برا نیااز

مسطح بوده و فرهنگ  یساختار سازمان یاست که دارا یسازمان آل، دهیمحور ا پروژه سازمان

سازمان  کیعنوان  سازمان را به کیواقع، آنچه در. پروژه برآن حاکم باشد تیریمد یقو
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و  ها استیمحور دانسته و س ها خود را پروژه سازمان نیآن است که ا کند یم زیمحور متما پروژه

 تیریمرتبط با مد یها خود را به سمت تالش راهبردو  یانجام کار، فرهنگ سازمان یها روش

و ارکان  ها تیظرف نیموفق هستند که بتوانند ب ییها سازمان ،ریتعب نیا به. دهند یپروژه سوق م

 یها در سازمان. ندینما جادیا یسازگار ،سازمان یها شناسی روشخود و الزامات  یاجتماع

از  یاریاست که بس یتأمل مقوله قابل ،یآن با فرهنگ سازمان یها شناسی روشتقابل  زیمحور ن پروژه

 . (413: 2111 ،1جیگر و ادیر) کنند یتقابل جستجو م نیها را در ا شکست پروژه ن،یمحقق

مستقل بر  ریمتغ کیعنوان  بهسازمانی فرهنگ  تأثیرقصد برآن است که نقش و  مقاله نیا در

. ردیقرار گ یمورد بررس 2پروژه تیریمد یالملل نیپروژه براساس استاندارد ب یمنابع انسان یندهایفرا

ها و متغیرهای فرهنگ سازمانی که برگرفته از الگوی فرهنگی  مؤلفهبا استفاده از  ،دیگر بیان به

گانه مدل فرهنگی هافستد شامل فاصله  ششکدام از ابعاد ، به بررسی نقش هرباشد هافستد می

گرایی بر فرایندهای مدیریت منابع  عگرایی، فردگرایی و جم یزی، مردگرایی، زنگر قدرت، ابهام

است که: تا چه  نیا باشد یدنبال پاسخ آن م به قیتحق نیکه ا یسؤال. شود انسانی پروژه پرداخته می

است؟ و درصورت  گذارتأثیرپروژه  یمنابع انسان تیریمد یندهایبر فرا یسازمان فرهنگ زانیم

منابع  تیریمد یندهایفرا بر یشترینقش ب یفرهنگ سازمان متغیرهایاز  کی کدام ،یگذارتأثیر

 است؟ تأثیرفاقد  کیداشته و کدام یانسان

شناخت  یبرا یلیمدل تحل ،یاز فرهنگ سازمان هیاول فیمنظور در ابتدا ضمن ارائه تعار نیا به

و  تیاهم ،یلیمدل تحل نیاساس ا بر نیهمچن. دشو یم ی)مدل هافستد( معرف یفرهنگ سازمان

 یدیو تأک یفرهنگ حاکم در سازمان با الزامات ارزش یو سازگار اسبضرورت توجه به لزوم تن

 . دشو یم انیپروژه ب تیریمد یمنابع انسان تیریمد یندهایاستقرار فرا یبرا
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 مرور مبانی نظری

. (141: 1374هر سازمان، شخصیتی به نام فرهنگ سازمانی دارد )رابینز، اعرابی و پارسائیان، 

کند که در حقیقت ترکیبی از  فرهنگ سازمانی قسمتی از محیط داخلی سازمان را توصیف می

و برای راهنمایی  استسازمان  یهای مشترک بین اعضا مجموعه تعهدات، اعتقادات و ارزش

 . (271: 2111، 1د )گوردونشو ام وظایفشان استفاده میکارکنان در انج

های سازمان  ها و هدف هایی که فرهنگ آنها قوی است، اعضای آنها از رسالت در سازمان

آگاهی کامل داشته و نسبت به آنها تعهد دارند و میان اهداف کارکنان و سازمان و مدیریت، 

شدن منافع فع خود را در گرو حداکثرالزم وجود دارد و کارکنان حداکثرشدن مناهمسویی 

در . دانند که این امر، یک عامل مثبت در جهت عملکرد سازمانی و اثربخشی بهتر است سازمان می

های بزرگ سازمانی در کانون توجه قرار گرفته است، فرهنگ سازمان  شرایط فعلی که بهبود نظام

دیگر، کامیابی و شکست  عبارت شده و بهگر  های سازمان جلوه ائیعنوان سرچشمه همه توان هنیز ب

یک الگوی  ،فرهنگ. (73: 1372)طوسی،  ستدی منوط به فرهنگ آنهاها تا اندازه زیا سازمان

هنرها، فنون و آداب  ها، ها، آرمان کردن است و همه اعتقادات، باورها، ارزش اندیشیدن و عمل

شود و آنان را از دیگر  روهی دیده میگیرد و در رفتار و عملکرد هر فرد یا گ می برجامعه را در

هایی هستند که در درون سازمان دارای  ترین عنصر هر سازمان، انسان مهم. سازند افراد متمایز می

ند که به هدایت امور و نظارت بر ا یها و الگوی رفتار ای از اعتقادات، باورها، ارزش مجموعه

 . دهد را شکل میپردازند که این مجموعه فرهنگ سازمانی  سازمان می

نظران بنام در موضوع فرهنگ، آن را بدین صورت  عنوان یکی از صاحب شاین به ادگار

که مشکالت خود  طوری گیرد؛ به  مشترک که گروه فرا می الگویی از مفروضات» :کند تعریف می

ر تبخوبش مع تأثیرکند و به سبب عملکرد و  پذیری خارجی و هماهنگی داخلی حل می را با انطباق

مثابه روش صحیح ادراک، تفکر و احساس در رابطه با  شود و از این جهت به دانسته می

 . (11: 1331شاین، ) «شود مشکالتشان، به اعضای جدید گروه آموزش و یاد داده می
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سازد  نشان میاو خاطر. دکن عنوان برنامه جمعی فکر معرفی می فرهنگ سازمانی را به ،هافستد

ریزی فرهنگی بدین معناست که  برنامه. ر ما همچون کامپیوترها نیستریزی فک که برنامه

های اساسی کدهای  ها پایه ارزش. دهند های معین بیشتر رخ می های معینی در فرهنگ العمل عکس

ها، هنجارها و  ها، عقاید، فرضیات، افسانه مجموع، انواع ارزشدر. ریزی فرهنگی هستند برنامه

 . ددهن اند، فرهنگ سازمان را تشکیل می در سازمان پذیرفته شدهاهدافی که به طور وسیع 

 الگوی فرهنگی هافستد
یکی از موضوعاتی که مورد توجه پژوهشگران مدیریت تطبیقی قرار دارد، بررسی میزان 

پژوهشی  ،در این ارتباط. یک پدیده بر افراد در قلمروهای مکانی و زمانی متفاوت است تأثیر

وی در این مطالعه به چهار نوع بعد . در پنجاه کشور انجام شد (1133) ،1توسط گرت هافستد

 : (77: 1311 )فرهی و زارع اشکذری، های فرهنگی عبارتند از این گونه. پی برد فرهنگی

دهنده تفاوت قدرت و نفوذ اجتماعی بین افراد جامعه  این بعد نشان: 2فاصله قدرت .1

ترین افراد  قدرت در هر جامعه و یا سازمانی اگر این تفاوت مورد قبول جامعه باشد، اوالً کم .است

ترین افراد جامعه وجود دارد و  ای بین آنها و پرنفوذترین و پرقدرت جامعه قبول دارند که فاصله

شوند و  متولد نمیچون به شکل یکسان  ،ثانیاً افراد جامعه بر این باورند که افراد با هم نابرابر هستند

های فیزیکی و ذهنی خود استفاده  هر یک نیز در مقایسه با دیگران به شکلی متفاوت از توانایی

دهند که این امر در طول زمان به اختالف  برخی از جوامع به نابرابری افراد اجازه رشد می. کنند می

تاحدممکن کاهش دهد، های ناشی از قدرت را  رابریکوشد ناب سازمانی که می. شود منجر می

اما سازمانی که نابرابری در . شود عنوان دارنده فرهنگ معتقد به فاصله کم قدرت شناخته می به

ای با فرهنگ  کند، با عنوان جامعه د و برای کاهش آن تالش نمیکن ثروت و قدرت را توجیه می

 . شود تلقی می ،فاصله قدرت زیاد

هایی است که  میزان تحمل کارکنان از موقعیت کننده این صفت مشخص :1گریزی ابهام .2

 

1. Geert Hofstede 

2. Power Distance 

3. Uncertainty Avoidance 



 فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژههای  بررسی تأثیر گونه

78 

این ویژگی نشانه میزانی است که افراد سعی . بینی باشند پیش نامعلوم، نامشخص، مبهم و غیرقابل

برای پرهیز از مسائل مبهم و نامعلوم که . هایی پرهیز کنند خواهند کرد که از چنین موقعیت

معیارهای معینی برای آنچه که  شخص برای رفتار ومعموالً ضوابط م ،بینی آنها امکان ندارد پیش

ست، گریزی آنها باال ی که بُعد ابهامهای در فرهنگ. کنند وضع می ،عنوان حقیقت باید قبول کرد به

سابقه و  های بی افراد خواهان نظم و وجود وضوح و روشنی در امور هستند و در برخورد با موقعیت

آنان برای . کنند و فشار روحی باالیی را در خود حس میشوند و اضطراب  زده می ناآشنا وحشت

روی  برند و نسبت به تمرد و تک مقابله با این شرایط روحی به کار زیاد و ثبات شغل پناه می

ط کار که قوانین و مقررات حاکم بر محیندکارکنان معتقد ،به این لحاظ. ندشو شدت حساس می به

انتظار دارند تا  ،آن مقررات کامالً به ضرر شرکت باشدچند رعایت باید کامالً رعایت شود، هر

گریزی  در فرهنگی که بُعد ابهام. بوع خود باقی بمانندتهنگام بازنشستگی در خدمت مؤسسه م

ناپذیر زندگی تلقی و  ابهام به عنوان جزء جدایی ،)عدم پرهیز از اطمینان( آن ضعیف است

کردن در مورد حوادث فردا که زحمتی برای فکرگیرد و بدون آن سادگی مورد قبول قرار می هب

کلی افراد در طور به. شود پذیرفته میاست، شده  هر روز به همان صورتی که واقع ،متحمل شود

گریزی در آنها زیاد است معموالً فعال، مهاجم، احساساتی و  گونه جوامع که صفت ابهام این

گذارند و یا حتی آن را  تأثیرد و بر آن کنننفوذ  شوند تا در آینده نابردبار هستند و افراد تشویق می

 . تغییر دهند

فرض بر این است که افراد در  ،هایی که فردگرایی وجود دارد در فرهنگ :1گراییفرد .1

عکس فردگرایی، بر. درجه اول به رفاه و سود شخصی خود و افراد فامیل توجه خواهند کرد

فرد در بیش از یک گروه فرض بر این است که هر گرا ی گروهها در سازمان  است.گرایی  گروه

های اصلی مثل خانواده، فامیل،  این گروه. ها جدا شود تواند از این گروه اصلی عضویت دارد و نمی

عوض انتظار دارند که اعضا در. کنند قبیله و یا سازمان، از رفاه و آسایش و سود اعضا محافظت می

روه اصلی داشته باشند و نفع شخصی را فدای نفع گروه سرسپردگی و وفاداری دائمی نسبت به گ

 

1. Individualism 
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گرا همبستگی و ادغام افراد زیاد است، در جامعه فردگرا درجۀ همبستگی  در جامعه گروه. کنند

 . کم است

ولی  ،گرایی هستند ترکیبی از خصوصیات مردگرایی و زن ،جوامع :1مردگرایی .4

توان به دو  جوامع را می. باشد و حکمفرما می شتهخصوصیات مردانه در تمام جوامع برتری دا

گروه اول آنهایی هستند که خصوصیت مردگرا دارند و گروه دوم جوامعی  :دسته تقسیم کرد

طلب و  رود قاطع، جاه در جامعه مردانه انتظار می. وار بیشتری دارند هستند که خصوصیات زنانه

گذارند و اهمیت  زرگی و سرعت، احترام میب ،قدرت ،در چنین جوامعی به نفوذ. گر باشند رقابت

 . رود که به جنبه غیرمادی زندگی بیشتر توجه داشته باشند از زنان انتظار می. دهند می

انتقاداتی  ،رغم انتخاب مدل هافستد در مطالعات فرهنگ سازمانی، برخی از اندیشمندان علی

 شود:کنند که الزم است به آنها توجه  را بر مدل هافستد وارد می

هایی در مورد اعتبار نظریه پیشنهادی هافستد در جوامع مختلف  و ابهام ها نگرانی ،مثال برای

شده از سوی محققان را بهتر از  های ارائه برخی نیز نظریه. کشورهای اسالمی وجود دارد ویژه هب

به  نگی باتوجه، هافستد خود معتقد است که هرچند این ابعاد فرههمه بااین. دانند نظریه هافستد می

های  لیکن پژوهش ،اند شده استخراج 2«ام.بی.ای»های ارزشی موجود بین کارکنان شرکت  مقیاس

نیز به  های متفاوتخذأهای مختلف و با استفاده از م گرفته توسط محققان دیگر به روش صورت

بر  محکمی مبنی شواهد ،بنابراین. اند ابعادی مشابه و نزدیک به همین ابعاد دست یافته

( تحقیقی مشابه با تحقیق هافستد را 1113) 3تیونر و ترامپز. بودن این ابعاد وجود دارد شمول جهان

های زیربنایی فرهنگی در  کید اصلی تحقیق آنها بر ارزشأالبته ت ؛اند کشور جهان انجام داده 12در 

 ،این تحقیق اسبراس. مریکا، انگلیس، سوئد، هلند، آلمان، فرانسه و ژاپن بوده استاکشور  7

در مقابل تجمع، فردگرایی در  گرایی، تجزیه گرایی در مقابل خاص های فرهنگی شامل عام ارزش

مراتب طبقاتی، توالی زمان در مقابل تقارن زمانی، توجه  گرایی، برابری در مقابل سلسله مقابل جمع
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مدار را  ر مقابل برونمدار د ه به وضعیت انتسابی افراد و درونبه وضعیت اکتسابی در مقابل توج

 . داری معرفی کردند ع سرمایهبرای جوام

پرسشنامه  وهای موجود در استفاده از مدل  ( در ارتباط با نگرانی1312نجاتی و همکاران )

 یها ارزش پرسشنامهیی ایو پا یساختار عامل یبه بررس توجه، بایاسالم یهافستد در کشورها

، ی(غربریبعد غ کی )یونیکنفنس ییایپو جز بعد که بهافتندیدر یرانیا جامعه در سازمان یفرهنگ

ق، یتحق نیا جیبا استناد به نتا ،نیو مطابقت دارد. بنابرای همخوان یرانیبا فرهنگ ا گریبعد د چهار

 . ردیگ یحاضر مورد استفاده قرار نم قیتحقی بعد پنجم هافستد در بررس

 تیاما اکثر، استمدل  نیشدن ا منسوخهافستد،  جینتا انتقاد به مدل ودیگر  لیدل

 جینتا و مدل نیا براساس یالملل نیکار ب و کسب و تیریمد فرهنگ در یهاپژوهش اتفاق به بیقر

 (43: 2114و همکاران،  یوس)ط است

. است مرتبط با مدیریت پروژه قاتیاز تحق یاریبس در استفاده از مدل هافستد دیگر لیدل

 . انتخاب شده است پژوهش یمدل نظرعنوان  رو، مدل هافستد به نیااز

های  شده توسط هافستد، برای تفسیر تفاوت معتقدند که چهار بعد مطرحبرخی از منتقدان 

بر این باورند که پرسشنامه  ضمن این افراددر. باشند گسترده فرهنگی بین ملل دنیا کافی نمی

از ذهنیت غربی است و لذا ممکن است ابعادی که در  برگرفتهاستفاده در این پژوهش  مورد

شده در به نقاط ضعف یاد البته باتوجه. نادیده گرفته شده باشند ،فرهنگ شرق مطرح باشد

ال خواهد بود که آیا ابعاد فرهنگی هافستد گزینه مطلوبی است؟ در ؤهای قبلی، جای این س بخش

ین ابعاد و یا میزان دقت تفکیک این ابعاد از هم، بودن ا اید گفت که اگرچه در جامع و مانعپاسخ ب

جای شکی نیست که این  ،نظران صاحبولی به اعتقاد اکثر  ،چنانچه گفته شد، جای بحث است

 .باشند های اصلی یک فرهنگ می ابعاد دربرگیرنده جنبه

 محور های پروژه مدیریت منابع انسانی در سازمان
 رییتغ یمحور پروژه یسو از کشورها به یاریبس یحرکت صنعت ریمس ،دو دهه گذشته یط

در حوزه  نیجمله مباحث نومحور از پروژه یها در سازمان یمنابع انسان تیریمد کنیل. است افتهی
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بدان  غیره و یبع انساناپروژه، من تیریدر مقاالت متعدد مد ریاخ انیسال یکه ط است یمنابع انسان

 یمنابع انسان تیریمد سنتی یها الگوها با  سازمان نیدر ا یمنابع انسان تیریمد. شده است داختهپر

 ژهیو یها تیمحدود ،لوریت یعلم تیریبر اصول مد یمبتن سنتی یها الگو رایمتفاوت است، ز

 تیحوزه معتقدند که ماه نینظران ا عموم صاحب. رندیگ ینظر نممحور را در پروژه یها سازمان

پروژه،  یو چالش ایپو طیمحژه، یو طیآنها، شرا یها تیو فعال ندهایاها و فر سازمان نیا یموقت

 دیجد الگوهایو توسعه  نیتدو ازمندیخاص کارکنان، ن یشغل ریو مس یفشار کارن، ینامع یازهاین

 یحرکت صنعت ،دو دهه گذشته یط. ستها گونه سازمان نیدر ا یمنابع انسان حیصح تیریمد برای

محور،  پروژه یها سازمان یها یژگیو یبرخ. بوده است یمحور پروژه یسو به یو اجتماع

مدیریت منابع  سنتی یها الگوکه در  دینما یرا طلب م یمنابع انسان تیریخاص از مد ییکارکردها

 . تر بدان پرداخته شده است کمانسانی 

در دانشگاه آراموس در روتردام، عالقمند به  1111بار در سال  نینخست 1گانیو ک یرودن

 یها که سازمان افتندیآنها در. محور شدند پروژه یها در سازمان یمنابع انسان یکارکردها موضوع

 سنتی یها با سازمان سهیدر مقا یو متفاوت به مقوله منابع انسان نینو یکردیرو ازمندیمحور ن پروژه

 یها پروژه در سازمان تیریمد یندهایافر یابیو تراز یبار به شناسائ نینخست یبرا 2ومنیه. باشند یم

سرپرست  یو. کارکنان بود تیریمد ندیافر نیتدو یاقدامات و نیتر از مهم. محور پرداخت پروژه

 یماهنگبا ه 2114ـ  2117 یها سال یط. است نیدر دانشگاه و نهیزم نیدر هم یقاتیتحق میت

 یها در سازمان یمنابع انسان تیریبا مد مرتبط یها پژوهش دشفوق مقرر  یقاتیتحق یها میت

 یمنابع انسان تیریو همکاران به مد 3ملود. شوند تیو هدا یراهبر ،صورت مشترک محور به پروژه

محور  پروژه یها اندر سازم یرفتار سازمان هیبه نظر 4نیو سودرلوند و برو نینو یها در سازمان
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 یمنابع انسان تیریمختلف مد یها و عملکردها چالش یو همکاران به بررس 1لوسمور. اند پرداخته

 یها توان به چالش یآنها م یبررسمورد یجمله محورهااز. اند پرداخته یا در ساختار پروژه

جذب، توسعه و جبران خدمات،  یندهایافر، یمنابع انسان راهبردی تیریمد، یمنابع انسان تیریمد

و  یمنیا، یاشتو مسائل بهد یزندگـ  کارکنان، تعادل کار یروابط کار، مشارکت و توانمندساز

استفاده مورد یها روش یو همکاران به بررس ترنر. دکرساخت اشاره  یها رفاه کارکنان در پروژه

ها با نگاه به نقش  سازمان نگونهیکارکنان در ا شیمحور جهت رفاه و آسا پروژه یها در سازمان

 یو فشار باال نینامع ازین :ریرو نظ شیپ یها از کارکنان و چالش یمنابع انسان تیریمد یتیحما

در پروژه  ژهیو تیریمد میها، پارادا پروژه دسب تیریچندگانه در مد یها نقش نیا، یکار

 .اند پرداخته

ساختار دانش مدیریت توان به استاندارد  یمد، ان مبحث پرداخته نیمتون که به ا ریجمله سااز

در  یمنابع انسان تیریحوزه مد یستمیو س یندید که در آن به الزامات فراکراشاره  2پروژه

جمله استاندارد به الزامات مرتبط از نیا یاصل حوزه 11از  یکی. پروژه پرداخته شده است تیریمد

ها،  نقش یو مستندساز فیپروژه شامل تعر یاشاره شده است: طرح منابع انسان لیموارد ذ

 میجذب، ت تیریمشاغل و برنامه مد یها یستگیها و شا ها، سازمان و روابط، مهارت تیمسئول

بهبود و  ندیاپروژه، فر میدر ت یپروژه، توسعه منابع انسان میت لیمنابع و تشک یپروژه شامل بررس

 میت تیریپروژه، مد یکار یو فضا میکارکنان، تعامالت ت یها یها و توانمند یستگیشا یارتقا

 یساز نهیمنظور به تحول به تیریو مد حل مسائل و مشکالتم، یت یابیو ارز یابیپروژه شامل رد

 . (174: 2113ویرایش پنجم،  ،)راهنمای گسترش دانش مدیریت پروژه عملکرد پروژه

استاندارد  براساسمحور  های پروژه یندهای مدیریت منابع انسانی در سازمانافر

 2111ـ  ساختار دانش مدیریت پروژه

. باشد نی، مدیریت و رهبری تیم پروژه میسازمامدیریت منابع انسانی پروژه شامل فرایندهای 
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ها برای تکمیل پروژه، به آنها اختصاص  ها و مسئولیت تیم پروژه متشکل از افرادی است که نقش

 ،ها باشند اعضای تیم پروژه ممکن است دارای مجموعه متنوعی از مهارت. داده شده است

ممکن است با پیشرفت پروژه به تیم افزوده وقت تخصیص یافته باشند و  وقت یا نیمه صورت تمام به

اگرچه نقش و مسئولیت . نامند نیز می 1اعضای تیم پروژه را کارکنان پروژه. یا حذف شوند

ریزی  مشارکت تمای اعضای تیم در برنامهاما  ،مشخصی به اعضای تیم پروژه تخصیص یافته است

 . گیری پروژه سودمند است و تصمیم

 : استبه شرح زیر پی ام باک  بع انسانی در استانداردفرایندهای مدیریت منا 

ها،  ها، مسئولیت برنامه مدیریت منابع انسانی: فرایند شناسایی و مستندسازی نقش. 1

 دهی پروژه و تهیه برنامه مدیریت کارکنان است. های موردنیاز، روابط گزارش مهارت

نیاز جهت منابع انسانی دردسترس و تشکیل تیم مورد تأییدتشکیل تیم پروژه: فرایند  .2

 تکمیل کارهای پروژه است. 

ها، روابط متقابل اعضای تیم و محیط کلی تیم  توسعه تیم پروژه: فرایند بهبود شایستگی .3

 جهت افزایش عملکرد است. 

و  التمدیریت تیم پروژه: فرایند پیگیری عملکرد اعضای تیم، ارائه بازخورد، حل مشک .4

 . استنمودن عملکرد  مدیریت تغییرات، جهت بهینه

 

 یندهای مدیریت منابع انسانیاسوابق پژوهشی رابطه فرهنگ سازمانی و فر

های  خصوص بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی در سازماندر

متنوعی  های فرهنگی تحقیقات متعددی صورت گرفته که در این تحقیقات از مدل ،محور پروژه

اما تحقیقاتی از مدل فرهنگ سازمانی هافستد و نقش آن در ساختار  است، بهره گرفته شده

 د: شو که در جدول زیر به اختصار ارائه میاست بررسی محدود بوده  ،مدیریت پروژه

 
 

 

1. Project’s Staff 
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 گرفته پیرامون بررسی فرهنگ سازمانی و مدیریت پروژه تحقیقات صورت. 2جدول 
 موضوع نویسنده

 ساخت یها پروژه یها میت ۀبر توسع یفرهنگ سازمان تأثیر (1314) یعیو رب یقدوس

 یو مهندس یصدور خدمات فن یها پروژه تیبر نقش فرهنگ در موفق یمرور (1331) یو شاکر ینژاد رفسنجان یمیابراه

 فارس جیخل یهمکار یعضو شورا یدر کشورها  ساخت یها پروژه رانیفرهنگ در مدبررسی  (2111) 1ریجگر و آد

 ای( ی در یک محیط پروژهابعاد فرهنگی )ا پروژه طیمح کیدر  یفرهنگ سازمان یبررس (2117) 2ثیم کسیو س یبش

 یساختمان یها در پروژه از مدل هافستد یریگ با بهره یفرهنگ انیدرخصوص ابعاد م یمطالعه اکتشاف (2114) 3وکوآنی فنگ و ئی سو

 یعموم یدر مؤسسات ادار یفرهنگ سازمان رییپروژه در تغ تیریاستفاده از مد (2114) 4انیو مار تیاستر

 نفت و گاز نروژ در صنعت یتیریمد های در پروژه یفرهنگ یها تفاوت تأثیربررسی  (2114) 7جورسث

 فرهنگ حاکم بر رفاه کارمند و رفتار و  محور پروژه یها در سازمان یمنابع انسان تیریمدبررسی  (2111) 1گانیو ک ومنیترنر، ه

 چارچوب مفهومی تحقیق
منابع  تیریگانه مددر ابعاد چهار هافستد ینقش مدل فرهنگ یدنبال بررس پژوهش به نیا

برای بررسی فرهنگ سازمانی از مدل هافستد بهره  دشکه اشاره طور همان. استپروژه  یانسان

و  گراییفرد، گریزی فاصله قدرت، ابهام ؛مختلفکه مدل مذکور از چهار بعد است گرفته شده 

؛ در قسمت متغیر وابسته تحقیق همچنین. پردازد به بررسی فرهنگ سازمانی می مردگرایی

فرایند مدیریت منابع  براساسفرایندهای مدیریت منابع انسانی لحاظ شده که فرایندهای مذکور 

در استاندارد . گرفته شده است نظردر (2113یریت پروژه )نسخه پنجم، انسانی در استاندارد مد

ریزی مدیریت منابع  نابع انسانی از چهار حوزه: برنامه( فرایندهای مدیریت م2113مدیریت پروژه )

 . تشکیل شده است ،انسانی، تشکیل تیم پروژه، توسعه تیم پروژه و مدیریت تیم پروژه

 

1. Jaeger & Adair 

2. Beshay & Sixsmith 

3. Sui Pheng &Yuquan 

4. Istrate & Marian 

7. Bjørseth 

1- Turner, Huemann, Keegan 
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 . الگوی مفهومی تحقیق1شکل 

 قیتحق یاصل هیفرض
پروژه  یمنابع انسان تیریمد یندهایهافستد( بر فرا یفرهنگ )براساس مدل فرهنگ یها هیگو

 . است گذارتأثیر رانیمحور ا پروژه یها ( در سازمانپی ام باک)براساس مدل 

  قیتحق یفرع یها هیفرض

 تشکیل تیم، پروژه یانسان یروین یزیر برنامه ندیبر فرا؛ ییفردگرا /ییگرا فرهنگ جمع .1

 . است گذارتأثیرمحور  پروژه یها در سازمان، پروژه میت تیریمد و پروژه توسعه تیم، پروژه

 تشکیل تیم، پروژه یانسان یروین یزیر برنامه ندیبر فراساالری؛  زن /مردساالریفرهنگ  .2

 . است گذارتأثیرمحور  پروژه یدر سازمان ها، پروژه میت تیریمد و پروژه ، توسعه تیمپروژه

تشکیل ، پروژه یانسان یروین یزیبرنامه ر ندیبر فراگریزی؛  ریسک /پذیری ریسکفرهنگ  .3

 . است گذارتأثیرمحور  پروژه یها در سازمان، پروژه میت تیریمد و پروژه ، توسعه تیمپروژه تیم

تشکیل ،  یانسان یروین یزیبرنامه ر ندیبر فرافاصله قدرت زیاد؛  /فاصله قدرت کمفرهنگ  .4

 . است گذارتأثیرمحور  پروژه یها در سازمان، پروژه میت تیریمد و پروژه توسعه تیم، پروژه تیم

 روش تحقیق
العات گردآوری اط  نظر روشمقاله حاصل پژوهشی است که ازنظر هدف،کاربردی و ازاین 

لحاظ مطالعه روابط بین متغیرهای فرهنگ  از طرفی این پژوهش بهاز نوع توصیفی پیمایشی است. 

آید.  حساب می پروژه، یک تحقیق همبستگی نیز به و فرایندهای مدیریت منابع انسانیسازمانی 

کرد محوراست که با روی های پروژه کارکنان شاغل در سازمان، جامعه آماری این تحقیق

 تیریمد یندهایفرا فرهنگ سازمانی

یمنابع انسان 

 ییفردگرا /ییگرارهنگ جمعف

 یزن ساالری/ فرهنگ مردساالر

 زیگرسکی/ رریپذسکیفرهنگ ر

 ادیز فرهنگ فاصله قدرت کم /

 یمنابع انسان تیریمد یزیررنامهب

 پروژه میت لیتشک

 پروژه میت توسعه

 پروژه میت تیریمد
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نفر مدیر و  2111حجم آن بالغ بر  و اند سازی انتخاب شدههای فعال در حوزه سد سازمان

برای تعیین . استفاده شده است ساده یتصادف یریگ از روش نمونه قیتحق نیدر ا. استکارشناس 

و مطالعه و پراکندگی متغیر مورد یگرفتن حجم جامعه آماربه درنظر حجم نمونه آماری باتوجه

. است دهش نیینفر تع 12قبول ده درصد با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه بالغ بر  خطای قابل

پرسشنامه تکثیر و در اختیار  211، تعداد ها ل ریزش در پرسشنامهرفتن احتماگاما با درنظر

 . افتیو عودت  لیپرسشنامه تکم 134 تینهاکه در دهندگان قرار گرفت پاسخ
 

 

 اطالعاتتحلیل و ی تجزیهها روش
از آزمون همبستگی جهت  ها دادهتحقیق برای تحلیل  های هو فرضی ها سؤال ،به اهداف باتوجه

نهایت از مدل معادالت ساختاری جهت آزمون میزان و در، بررسی نوع و میزان ارتباط بین متغیرها

 و برای انجام عملیات آماری نیز ازشد استفاده برازش مدل تجربی با چارچوب مفهومی 

یابی معادالت  مدل. بهره گرفته شداس .ال.اسمارت پیو  اس.اس.پی.اس آماریهای افزار نرم

ای از معادالت  مجموعه دهد می است که به پژوهشگر امکان متغیریتحلیل چند فنساختاری یک 

 . زمان مورد آزمون قرار دهد گونه هم را به

سنجی با  ق، با استفاده از پرسشنامه رواییجهت رواسازی ابزار تحقیروایی و پایایی پرسشنامه: 

یندهای ابا فرهنگ سازمانی، فر دی همچون متخصصان در مباحث مرتبطنفر از مطلعان کلی 17

پروژه نیز استفاده شد. اولویت انتخاب مطلعان کلیدی جهت مصاحبه، داشتن  مدیریت منابع انسانی

تخصص در مباحث مدیریت پروژه بوده است که بتوانند  و تحصیالت دانشگاهی، سابقه مدیریتی

یندهای افرهنگ سازمانی، فر :با متغیرهای کلیدی تحقیق همچون های مرتبط خوبی شاخصه هب

سنجی  گو نمایند. نتایج پرسشنامه رواییا تصویر کرده و بازمدیریت منابع انسانی پروژه ر

نظر خبرگان دانشگاهی و خبرگان صنعت، از که استهایی  عدد از گویه 11دهنده حذف  نشان
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 روایی آن مورد پذیرش واقع نشده بود. 

های  برآورد اعتبار از طریق استفاده از مشخصه»برای سنجش میزان اعتبار پرسشنامه از روش 

ال ؤشونده از یک س ، بسته به هماهنگی کارکرد پرسشدر این روش. شود بهره گرفته می« ریآما

ضریب  ،برای این منظور. دشو های پرسشنامه محاسبه می الؤانحراف استاندارد س، ال دیگرؤبه س

میزان  به افزار نهایی پس از محاسبه از طریق نرم پایاییمیزان . پیشنهاد شده است آلفای کرونباخ

 . داردقبولی  قابل قابلیت اعتمادنشان از  دست آمده است که هب 112/1

 های تحقیق تحلیل یافته و تجزیه
 بررسی رابطه متغیرهای فرهنگ سازمانی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

 دهد.  نشان میتحقیق را  متغیر هایداری  و سطح معنی  همبستگی ،ذیل های ولجد

 . نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون 1جدول 
 متغیر       

 متغیر
 مدیریت تیم پروژه توسعه تیم پروژه تشکیل تیم پروژه برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه

 مردگرایی 

 121 . 141 .- 134 .- 173 .- ضریب همبستگی

 731 . 737 . 172 . 432 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

 ییگرافرد

 *137 .- *131 .- *112 .- *131 .- ضریب همبستگی

 112 . 117 . 121 . 111 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

 گرایی جمع

 **313 . **233 . *171 . *143 . ضریب همبستگی

 111 . 112 . 137 . 141 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

 فاصله قدرت

 211 . 214 . 111 . 133 . ضریب همبستگی

 113 . 114 . 174 . 113 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

 گریزی هاماب

 111 . 113 . 111 . 127 . ضریب همبستگی

 133 . 212 . 131 . 713 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

 ییگرا زن

 127 . 111 . 132 . 133 . همبستگیضریب 

 722 . 313 . 113 . 113 . داری یسطح معن

 132 132 133 133 درجه آزادی

متغیر فاصله قدرت  بین درصد 17نمایانگر آن است که در سطح اطمینان  ،اطالعات جدول
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دارد. چون داری وجود  ؛ همبستگی مثبت معنیمتغیرهای توسعه تیم پروژه و مدیریت تیم پروژه با

خصوص این دو متغیر در H1فرض  ،تر از سطح خطاست، بنابراین داری خیلی کوچک یسطح معن
متغیرهای توسعه تیم پروژه و مدیریت تیم پروژه در با متغیر فاصله قدرت شود. یعنی بین  رد می
دار  همبستگی مثبت و معنی درصد 17در سطح اطمینان  محور مورد بررسی های پروژه سازمان

اما بین متغیر فاصله قدرت با متغیرهای برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه و تشکیل تیم جود دارد. و
متغیر  بینمتغیرهای فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه؛  با کلیهمتغیر ابهام گریزی  بینپروژه؛ 

 با کلیه مردگرایی رمتغی بینمتغیرهای فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه؛  با کلیه گرایی زن
چون سطح  ؛داری وجود ندارد نابع انسانی، همبستگی مثبت و معنیمتغیرهای فرایندهای مدیریت م

 خصوص متغیرهای فوق پذیرفتهدر H1فرض  ،از سطح خطاست، بنابراین تر بزرگداری  یمعن
و بین متغیر فاصله قدرت با متغیرهای برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه و تشکیل تیم  شود می

متغیر  بین، ی فرایندهای مدیریت منابع انسانیمتغیرها با کلیهمتغیر ابهام گریزی  بینپروژه؛ 
 داری وجود ، ارتباط معنیمتغیرهای فرایندهای مدیریت منابع انسانی با کلیهمردگرایی  گرایی و زن

 ندارد. 
متغیرهای فرایندهای مدیریت  گرایی بامتغیر فردبین  درصد 17در سطح اطمینان همچنین 

تر از  داری خیلی کوچک یداری وجود دارد. چون سطح معن معنی منفی وهمبستگی  منابع انسانی

متغیرهای فرایندهای مدیریت منابع یعنی بین کلیه  ؛شود رد می H1 فرض ،سطح خطاست، بنابراین
و  منفیهمبستگی  درصد 17در سطح اطمینان  بررسیمتغیر فردگرایی محور موردبا  نسانیا

مدیریت منابع انسانی،  گرایی با متغیرهای فرایندهایدیگر فرهنگ فرد بیان بهدار وجود دارد.  معنی
 . استداری دارد اما این رابطه منفی بوده و معکوس  رابطه معنی

متغیرهای فرایندهای مدیریت  گرایی با متغیر جمع بین درصد 17در سطح اطمینان  همچنین
خیلی  ،داری یداری وجود دارد. چون سطح معن معنیو همبستگی مثبت  منابع انسانی پروژه

 متغیرشود. یعنی بین  رد میدر این خصوص  H1فرض  ،تر از سطح خطاست، بنابراین کوچک
محور  های پروژه انسانی پروژه در سازمانکلیه متغیرهای فرایندهای مدیریت منابع با گرایی  جمع

 دار وجود دارد.  همبستگی مثبت و معنی مورد بررسی
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 متغیرهای تحقیق: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین 4جدول 

 متغیر

 متغیر
 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

 فرهنگ سازمانی

 **271 . ضریب همبستگی

 112/1 داری یسطح معن

 132 درجه آزادی

 فرهنگ سازمانی با بین درصد 17نمایانگر آن است که در سطح اطمینان  ،اطالعات جدول

داری وجود دارد. چون سطح  معنیو همبستگی مثبت  فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

؛ شود رد میدر این خصوص  H1فرض  ،تر از سطح خطاست، بنابراین خیلی کوچک ،داری یمعن

محور  در سازمان های پروژه فرهنگ سازمانی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژهیعنی بین 

 دار وجود دارد.  همبستگی مثبت و معنی ،بررسیمورد

 (SMART PLSافزار  گیری از نرم )با بهرهبررسی مدل تحقیق درحوزه معادالت ساختاری 
 ت جزییمعادالت ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعا

بر روش حداقل مربعات جزیی است که در قالب کلی معادالت  مدل این تحقیق مبتنی

تغیر در یک مدل ساختاری مطرح است. معادالت ساختاری روشی است که امکان تحلیل چندین م

 کند. را فراهم می

 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرایند مدیریت منابع انسانی پروژه

، حق انتخاب و احساس یستگیبودن، شا دار یاحساس معن) فرهنگ سازمانیفرضیه تحقیق: 

 دارد.  یدار ینقش مثبت و معن ،فرایند مدیریت منابع انسانی پروژهبر ( بودنثرؤم

پذیری  ساالری، ریسک زن /، مردساالریییفردگرا /ییگرا جمعسازمانی ) فرهنگ یها هیگو

پروژه  یمنابع انسان تیریمد یندهایبر فرا (زیادفاصله قدرت  /گریزی، فاصله قدرت کم ریسک /

 است.  گذارتأثیر رانیمحور ا پروژه یها ( در سازمانباک.ام.پی)براساس مدل 

برای آزمون فرضیه تحقیق از آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است که نتایج آن به 

 شرح ذیل است:
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 به همراه بارهای عاملی تحقیقمتغیرهای گیری رابطه بین  مدل اندازه .2شکل 
 

 tبه همراه مقادیر  متغیرهای تحقیقگیری رابطه بین  مدل اندازه .1 کلش

 های مدل ساختاری تحقیق نتایج حاصل از یافته. 5جدول 

ها شاخص  

 روابط

ضریب 

 مسیر

انحراف 

 استاندارد

 مقدار
T 

سطح 

 داری یمعن
 نتیجه

 رابطه تأیید 111. 1 317. 7 171. 1 372 .1 منابع انسانی پروژهفرایندهای مدیریت  ---> فرهنگ سازمانی

 رابطه تأیید 111. 1 311. 1 147. 1 471. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> گریزی ابهام

 رابطه تأیید 132. 1 213. 3 132. 1 -724. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> فردگرایی

 رابطه تأیید 112. 1 121. 2 141. 1 713. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> فاصله قدرت

 رابطه تأیید 111. 1 123. 7 127. 1 733. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> گرایی جمع

 رابطه تأیید 231. 1 731. 1 141. 1 211. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> مردگرایی

 رابطه تأیید 211. 1 723. 1 131. 1 331. 1 فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه ---> گرایی زن

دهد که رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرایندهای مدیریت منابع  نتایج جدول فوق نشان می
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تفاده شده اس tاز آماره  ،داری بار عاملی یمنظور بررسی معن رسیده است. به تأییدانسانی پروژه به 

درصد  7داری  یدر سطح معن 11. 1اعداد باالتر از  tقبول برای آماره  است. مالک اعتبار قابل

دهد که رابطه بین فرهنگ سازمانی با  نشان می tداری و همچنین میزان آماره  است. سطح معنی

شده است و فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت  تأیید ،فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه

 داری دارد.  ینقش مثبت و معن ،منابع انسانی پروژه

های فرهنگ سازمانی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی  مؤلفهخصوص رابطه همچنین در

 گریزی، های ابهام مؤلفهدهد که رابطه بین  توان گفت که نتایج جدول فوق نشان می پروژه می

نرسیده است. اما رابطه  تأییدگرایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه به  دگرایی و زنمر

 تأییدگرایی با فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه به  های فردگرایی، فاصله قدرت و جمع مؤلفه

پروژه  گرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی های فاصله قدرت و جمع مؤلفهرسیده است و 

نقش  ،فردگرایی بر فرایندهای مدیریت منابع انسانی پروژه مؤلفهاما  ،داری دارد ینقش مثبت و معن

 داری دارد.  یمنفی و معن

 و پیشنهادهای تحقیق نتایج
گذار بر منابع انسانی شناخت فرهنگ حاکم بر پروژه و حل تعارضات و تأثیر عواملیکی از 

مدیران پروژه در . قرار دهند تأثیرکه ممکن است عملکرد پروژه را تحت  استمشکالت فرهنگی 

اغلب  ،اعضای تیم پروژه. استهمشخصه اصلی آن ،کنند که تنوع فرهنگی یت میلمحیطی فعا

زبان »دانند و گاهی اوقات نیز در یک  های متعددی را می دارای تجربیات مختلف بوده و زبان

تیم مدیریت . کنند فعالیت می، قواعد کشورشان متفاوت باشد که ممکن است با زبان و 1«تیمی

بر توسعه و پایداری تیم در طول چرخه ، برداری کرده های فرهنگی بهره پروژه باید از تفاوت

توسعه . ارتقا دهد، جانبهیکدیگر را در یک فضای اعتماد دو حیات پروژه تمرکز نموده و کار با

های فنی و فضای حاکم بر تیم و عملکرد پروژه را بهبود  نمندیتوا، های افراد مهارت، تیم پروژه

اثربخش و کارا بین اعضای تیم در سرتاسر عمر ، موقع به، بخشد و نیازمند ارتباطات شفاف می

 

1. Team Language 
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وری فردی و  منظور بهبود بهره به 1یکپارچه و مشارکتی، ایجاد فرهنگ تیمی پویا. استپروژه 

بین اعضای تیم در راستای تسهیم دانش  2ان آموزش و تربیتروحیه تیمی و همکاری و امک، تیمی

 . شود ترین اقدامات الزم برای موفقیت پروژه محسوب می و تخصص از کلیدی

ویژه  رهنگ سازمانی در مدیریت پروژه بهمنظور بررسی نقش ف های تحقیقاتی که به در پروژه

 یعیو رب یقدوسهمچون تحقیقات  است گرفته  روژه صورتدر حوزه مدیریت منابع انسانی پ

، (1331) یو شاکر ینژاد رفسنجان یمیابراه، (1311) یجعفر و صبور یپور، صادق نیبرز، (1314)

و  تیاستر، (2114) وکوآنی فنگ و  یسوئ، (2117) ثیم کسیو س یبش، (2111) ریو آد جگر

 فنگ، (2111) گانیو ک ومنیه ترنر،، (2113و ساکپن ) کوچتا، (2114) جورسث، (2114) انیمار

و انسجام  میت یبا هدف بهبود روابط و مهارت اعضاپروژه  یها میت ۀبر توسع (2112) وکوآنیو 

. در کید شده استأت ها میو حل اختالفات موجود در ت یمیصورت ت انجام کارها به یآنها برا

کید تحقیقات قرار گرفته أای مشترک مورد ت عنوان نقطه گرایی به تحقیقات فوق فرهنگ جمع

های  بهتر تیم ی الزم برای توسعه هرچهدانش رساختیز به ایجادمطلوب  یفرهنگ یالگواست. 

 تیریالزم در تحقق مد  ساختریز نیتر مهم عنوان به زین یتحول فرهنگ .دشخواهد منجر  ،پروژه

ها  پروژه رانیدر مد یفرهنگ سازمانبررسی . دشو محسوب میمحور  پروژه یها دانش در سازمان

پروژه  رانیمد نیب گذارتأثیرکلیدی و عنوان فرهنگ  به یگروه کار فرهنگدهد که  نشان می

 . دشو محسوب می

به آنچه که در بررسی متغیرهای فرهنگ سازمانی و فرایندهای مدیریت منابع انسانی  باتوجه

محور  های پروژه سازمان به عناوینی اشاره کرد که توان پروژه مورد بررسی قرار گرفت می

کار  هخود ب بهتر اجرای فرایندهای مدیریت منابع انسانی توانند در پیشبرد هرچه به آنها می باتوجه

 : دگیرن

بسزایی در ارتباط بیشتر  تأثیر ،محور های پروژه بیشتر فاصله قدرت در سازمان کاهش هرچه .1

 

1. Collaborative 

2. Mentoring 
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کند که مدیران پروژه  محور ایجاب می پروژه های ماهیت سازمان. بین مدیران و سایر کارکنان دارد

های پروژه اعم از  فعالیتر بهت منظور اجرای هرچه تری با سایر کارکنان به تر و نزدیک ارتباط قوی

  .های پروژه داشته باشند توسعه تیم و مدیریت تیم، های پروژه تیم تشکیل

یت قنقش بسزایی در عدم موف ،وجود هرگونه ابهام در پروژه ،محور های پروژه در سازمان. 2

 . خواهد شدمنجر  ،های پروژه بهتر تیم به مدیریت هرچهگریزی  ، لذا توسعه فرهنگ ابهامآن دارد

که  ای گونه دارد، به مردگرایی رویکرد به محور نوعاً های پروژه فرهنگ حاکم بر سازمان .3

داری  یاگرچه در این تحقیق رابطه معن است،تر  رنگگرایی پر نقش آن نسبت به فرهنگ زن

ای مدیریت منابع انسانی گرایانه در فراینده اط نوع فرهنگ مردگرایانه و یا زنخصوص ارتبدر

 د که نوعاًکرتوان این نوع فرهنگ را به فرهنگ غالب در جوامع تفسیر  اما می ،دست نیامد پروژه به

 . گرایانه است گرایش به مردگرایانه بیشتر از زن

دهد که گرایش به  نشان می ،نتایج تحقیق چه در حوزه ادبیات موضوع و چه نتایج آماری .4

محور  های پروژه های سازمان عنوان فرهنگ حاکم و غالب بر فعالیت گرایی به جمع فرهنگ

گرایی  الت ساختاری تحقیق، نقش فرهنگ فردنوعی که حتی در بررسی معاد ، بهشود می محسوب

که این خود گویای  شود صورت منفی نمایان می بهمدیریت منابع انسانی پروژه های  در فعالیت

 .استمحور  های پروژه کارهای گروهی و تیمی در سازمان، گرایی اهمیت به جمع

محور با کاهش فاصله قدرت و همچنین کاهش ابهام  های پروژه مدیران ارشد در سازمان .7 

بیشتر  توانند بر موفقیت هرچه توسعه فرهنگ کار تیمی می ،دیگر طرفهای پروژه و از در فعالیت

 . بسزایی بگذارند تأثیر ،های خود پروژه

تواند  محور از طریق توسعه فرهنگ قوی می های پروژه تقویت فرهنگ حاکم بر سازمان . 1

یی گراه با فردوجود فرهنگی ضعیف همرا. گذار باشدتأثیرهای سازمان  بیشتر فعالیت بر بهبود هرچه

به بروز شکست  ،ها و سازمان و همچنین افزایش فاصله قدرت از عوامل و افزایش ابهام در فعالیت

 . شد خواهدمنجر در پروژه 
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