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چكیده

اند که دانش منبع اساسی قدرت بوده و کسب اقتدار در جهان، نیازمند تولید دانش و مدیریت آن است.. اجرای ها دریافتهامروزه سازمان

، نیازمند شناسایی عناصر اثرگذار بر استقرار هاشان با دیگر سازمانمحور باتوجه به ماهیت متفاوتهای پروژه موفق مدیریت دانش در سازمان

های پروژه محور بوده و عناصر اثرگذار  باتوجه به سایی عناصر موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمانباشد. هدف این پژوهش شناآن می

 های پروژه محورادبیات و تحقیقات پیشین شناسایی شد. در این مطالعه، تیم تصمیم شامل تعدادی از مدیران ارشد و پروژه یکی از سازمان

عنصر اصلی شامل: مدیریت ارشد، مدیریت میانی،  10دهد که آوری و تحلیل شد. نتایج نشان میجمع ها از طریق پرسشنامهبوده که نظرات آن

و مدیریت پروژه  های فنی، انگیزشهای سازمانی، مدیریت منابع انسانی، بهبود مستمر، معماری مدیریت دانش، زیرساختفرهنگ، زیرساخت

ارای اهمیت هستند. روژه محور، دهای پمدیریت دانش در سازمان استقرارسازمانی بر 
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ABSTRACT 

Today, the organizations have perceived that knowledge is the principal resource of power and, thus, 

gaining authority in the world requires production and management of knowledge. Successful 

implementation of knowledge management in the project-based organizations, regarding their different 

nature compared to the other organizations, requires identification of the factors affecting its 

establishment. The present research aimed to identify the elements affecting the establishment of 

knowledge management in the project-based organizations and, accordingly, the effective elements were 

identified with regard to the research literature. In this study, the decision team included some of the 

senior managers and project managers of one of the project-based organizations whose ideas were 

collected and analyzed using questionnaire. The results show that 10 principal factors, including top 

management, executive management, culture, organizational infrastructures, human resource 

management, continuous improvement, knowledge management architecture, technical infrastructures, 

motivation, and organizational project management, are of great importance in the establishment of 

knowledge management in the project-based organizations. 
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مقدمه -1

. رودیشمار مبه هاسازمان یریپذرقابت یاصل دیامروزه دانش کل

است که  یبدان معن نیبر دانش هستند و ا یمبتن دیجد یهاسازمان

خود را  یشوند که بتوانند دانش سازمان یطراح یاگونهبه دیها باآن

 یبردارکنند و در موقع لزوم از آن بهره رهیشناخته، آن را احصا و ذخ

خود را شناخته و از اطالعات و  یدانش یازهاین نیو همچن ندینما

 میمل پاراداعوا نیمجموعه ا به نحو احسن استفاده کنند. دیدانش جد

بنا نهاده است که از آن به عنوان  تیریرا در عرصه مد یدیجد

 یروین کیدانش در حال حاضر  .[1] شودیم ادیدانش  تیریمد

مدیریت ثروت بوده و  جادیو ا یسازمان راتییتغ یبرا یمحرک اصل

 یبرا دیکل کیو  یرقابت تیمز شیمنبع مهم افزا کی ،کارا دانش

 .[2] مدرن است یهاسازمان تیموفق

 یک عنوان به آنها از برداریبهره توانایی و کلیدی دانش شناسایی

 تیم اعضای زیرا است، مطرح پروژه محور هایسازمان اصلی چالش

 فرهنگ و اطالعاتی سیستم بعضا و هستند موقتی معموال پروژه

 سازمان حافظه عنوان به نگهداری و تسخیر جهت کننده پشتیبانی

 و پروژه یک اتمام از بعد آسانی به دانشی دارایی نتیجه در ندارد وجود

 از بسیاری .[3] رودمی دست از پروژه تیم اعضای شدن متفرق

 بکارگیری برای الزم مهاردت فاقد محور پروژه هایسازمان

 درس و تجارب بخصوص) هستند خود دانشی هایسرمایه

 دانش مدیریت ابتکارات اکثر واقع در(. قبلی های پروژه هایآموخته

 .[4] خوردمی شکست گوناگونی دالیل به محور پروژه هایشرکت در

 32 تنها ،2009 سال در 1استندیش گروه گزارش به توجه با

 به باتوجه پروژه تحویل به موفق بررسی، مورد هایپروژه از درصد

 این دهنده نشان که. شوندمی نیاز مورد هایویژگی با بودجه و زمان،

 برای کامل طور به را دانش پروژه، مدیریت ارشد مدیران که است

 دست به آینده، هایپروژه و اجرا درحال هایپروژه موفقیت تضمین

 .[5] اندنکرده منتقل و نیاورده

 هایسازمان در دانش مدیریت کنند،می بیان نیز [6]مرجع 

 مزیت حفظ برای نیاز پیش یک به شدن تبدیل حال در پروژه محور

 طول در دانش مدیریت از مدیریت هایتالش و حمایت. است رقابتی

 این با. است شده گم قطعه یک یافته، پایان هایپروژه عمر چرخه

 موفقیت به منجر تواندمی دانش یادگیری و گذاریاشتراک حال،

 از شده آموخته هایشود. درس کار و کسب عملکرد بهبود و پروژه

 ترک قبل افراد بین در اگاهانه بصورت تواندمی پروژه یک تجربیات

 مدیریت چنین سیستم وجود عدم صورت در. شود اجتماعی پروژه

 قبلیف هایپروژه از شده کسب هایتجربه شوددانشی سبب می

 را بعدی هایپروژه در سازمانی کار و کسب فرآیندهای بهبود توانایی

 .[7] نداشته باشد

 شکست بحرانی عومل" با عنوان ی خودمقاله در [8]مرجع 

 عوامل شناسایی هدف با را "موردی چند ایمطالعه: دانش مدیریت

 مطالعه 10 شکست در مراحل اجرای مدیریت دانش در بحرانی

 مرور ادبیات از استفاده با اطالعات مورد نیاز موردی انجام دادند.

 مدیریت اجرای شکست عوامل شناسایی با رابطه در گذشته مطالعات

 به " بنیاد داده تئوری "و با استفاده از روش  شده آوریجمع دانش

کیفی استف مورد تحلیل و بررسی قرار  تحقیق روش یک عنوان

گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که یشترین شکست در کدرام 

 افتد.مرحله از اجرای مدیریت دانش اتفاق می

 در دانش مدیریت موفقیت عوامل" عنوان با ایمقاله [3]مرجع 

 اعضا میان در نظرسنجی یک هاآن. کرد ارائه "موقتی هایسازمان

 المللی بین انجمن عضو سازمان یک که آلمان، پروژه مدیریت انجمن

 رهبران پروژه، مدیران هدف گروه. دادند انجام است، پروژه مدیریت

 عالوه که بودند پروژه مدیریت دفاتر کارمندان و پروژه کارکنان پروژه،

 هاآن. شد پرسیده سواالتی نیز آنالین بصورت کاغذی پرسشنامه بر

 دست به دانش مدیریت هایپروژه بر موثر عوامل از تعدادی توانستند

 بود، شده بیان متفاوتی تحقیقات در که را قبلی مطالعات از آمده

 زمینه در کلی تحقیقات در توانمی را عوامل این از برخی. کنند تایید

 از تعدادی حال، این با. کرد پیدا( دائمی سازمان در) دانش مدیریت

 آنها .برخوردارند موقتی های سازمان برای ایویژه اهمیت از عوامل

 فرهنگی، عوامل تاثیر تست برای را جزئی مربعات حداقل روش

 اثربخشی روی بر که فرآیندهایی به مربوط و ساختاری سازمانی،

 .بردند بکار است، موثر دانش مدیریت

 بر که مختلفی عوامل بررسی و شناسایی هدف با [4]مرجع 

 پروژه هایشرکت در دانش مدیریت ابتکارات شکست یا موفقیت

 و کسب در دانش مدیریت حیاتی عوامل" عنوان با ایمقاله محور

در مقاله  ادبیات، بررسی از ها پسآن .کردند ارائه "ایپروژه کارهای

 هماهنگی، عامل: آشنایی، شش متشکل از چهارچوبی یک خود

 مدیریت موفقیت برای فرهنگی پشتیبانی سیستم، اقتدار، انگیزه،

 دستیار و مدیران سطح در تحقیق این. کنندمی پیشنهاد را دانش

 با و محورپروژه  هایسازمان در مختلف هایپروژه از مدیران

 . شد انجام فنالند کشور در پرسشنامهمختلف و از طریق  هایاندازه

 دانش مدیریت سازییکپارچه" مقاله یارائه از [5]مرجع  هدف

 پروژه موفقیت بهبود بررسی ،"پروژه موفقیت برای پروژه مدیریت با

 با دانش مدیریت هایاستراتژی سازییکپارچه با هاسازمان در

باشد. وی معتقد می پروژه معمول حیات چرخه یک در پروژه مدیریت

 و دانش مدیریت است ممکن گر )میانجی(مداخله عواملی که است

 مقاله این در گرمداخله عوامل. دهد قرار تاثیر تحت را پروژه مدیریت
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 بر است ممکن عوامل این. تکنولوژی و فرآیندها فرهنگ،: عبارتنداز

 موفقیت افزایش در خود نوبه به و پروژه مدیریت و دانش مدیریت

 .باشد اثرگذار پروژه،

 مفهومی مدل یک تعریف" عنوان با خود مقاله در [9]مرجع 

 دنبال به "2یری چند معیارهگاز تصمیم استفاده با دانش مدیریت

 برای  معیاره چند گیریتصمیم براساس ویتاول چارچوب یک توسعه

 اجرای بر موثر حیاتی عوامل از آگاهی ایجاد برای سازمان به کمک

 حیاتی، موثر عوامل شناسایی برای .بودند دانش مدیریت موفق

روش  دادند. قرار بررسی و مطالعه مورد را مربوطه ادبیات نویسندگان

 تحلیل و تجزیه برای گروهی مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه فرآیند

 در .گرفت قرار استفاده مورد موثر عوامل بندی اولویت و پرسشنامه

 و شده شناسایی مؤثر عامل 44 مجموع با اصلی، جنبه 8 مقاله این

 یک سازیپیاده و طراحی برای مدیران به مفهومی چارچوب یک

 شد. ارائه شان،سازمان در دانش مدیریت سیستم

 دانش مدیریت از خاصی فناوری و فرآیندها مکانیزم، [10]مرجع 

 شناسایی را باشد مناسب پروژه مدیریت نیازهای برای تواندمی که

 ریسک بر که دارد وجود بسیاری عوامل که گرفتند نتیجه آنها. کردند

 از عبارتند که است موثر پیچیده هایپروژه با هاییسازمان در پروژه

 نوآوری، میزان اقتصادی، و سیاسی اثرات مانند خارجی عوامل

 مانند داخلی عوامل از برخی و( شدن جفت)اتصال و پیچیدگی

 مدیریت مکانیزم نهایت، در. موثرند پروژه موفقیت بر پروژه ریسک

 پروژه موفقیت بر خود نوبه به و پروژه تیم انطباق بر فناوری و دانش

 و زمان نظر از پروژه موفقیت قبلی، ادبیات با مطابق. گذاردمی اثر

 .است گیریاندازه قابل  بودجه

دانش در  تیریمد یعوامل بحران یابیارز" یدر مقاله [11]مرجع 

با  "یریساختار تفس یسازکسب و کار پروژه محور با استفاده از مدل

هدف شناسایی عوامل بحرانی مدیریت دانش در کسب و کارهای 

سازی وابط بین آنها با استفاده از مدلارزیابی رمبتنی بر پروژه و 

ن مطالعه، جامعه ی. در امورد مطالعه قرار دادندساختاری تفسیری 

های صنعت خودرو سازی ایران بوده تحقیق تعدادی از مدیران پروژه

ها از مدل آن که با استفاده از تکنیک دلفی جمع آوری و تحلیل شد.

یت، ساختار سازمانی، زیرساخت بخش اصلی شامل: فرهنگ، مدیر 9

های اطالعاتی، متدولوژی مدیریت دانش، انگیزش و پاداش، سیستم

دهنده که نشان کارکنان، محتوای دانش، مدیریت پروژه سازمانی

ل پرتکرار در تحقیقات پیشین بوده و عوامل فرعی که در معوا

 باشد.مطالعات گذشته کمتر تکرار شده است، می

زیادی در جهت شناسایی عناصر اثرگذار بر تاکنون تحقیقات 

مدیریت دانش انجام شده است. بطور معمول برای اجرای یک 

سیستم مدیریت دانش، ابتدا باید عناصر موثر در موفقیت این سیستم 

کند تا با ها کمک میرا مشخص نمود. عناصر اثرگذار به سازمان

ردنظر را تمرکز قوا حول محورهای اصلی، روند اجرای سیستم مو

. [1]تسهیل و تسریع گردانیده و از اتالف منابع جلوگیری کنند 

ایر های پروژه محور همانند سنسازی مدیریت دانش در سازماپیاده

اثرگذار زیادی وجود های فراوانی است. عناصر دارای چالش هاسازمان

مرور سازی مدیریت دانش در نظر گر فت. با دارد که باید هنگام پیاده

های در پروژه و شرکتانش دی مدیریت مطالعات مرتبط در حوزه

سازی مدیریت دانش شناسایی ، عناصر اثرگذار بر پیادهپروژه محور

های در سازمان در بین این عناصر، عنصر مدیریت پروژه سازمانیشد. 

ها کاربرد پروژه محور کاربرد داشته و سایر عناصر در تمامی سازمان

تری مورد بررسی قرار عمومی دارند. در این تحقیق مقاالت گسترده

های در سازمانعناصر بیشتری شناسایی شد، این عناصر هم  گرفت و

های پروژه محور مورد استفاده قرار گرفته دائمی و هم در سازمان

های پروژه ها در سازمانبودند اما در این تحقیق، امکان استفاده از آن

محور مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

روش تحقیق -2

 قرن مدیریت برجسته متفکرین از یکی عنوان به که [12]مرجع 

 اقتصادی منبع تنها عنوان به را دانش دارد، جهانی شهرت بیستم

 در دانش از استفاده و خلق. است دانسته داریسرمایه جامعه مهم

 دانش. شودمی محسوب سازمانی چالشی امروز رقابتی تجاری محیط

 صورتی به و شده پراکنده سازمان سرتاسر در معمول بطور تخصص و

 دانش مدیریت وظیفه. شودمی نگهداری واحدها و افراد توسط نزدیک

 عدم و هاپروژه گسسته ماهیت به باتوجه محور پروژه سازمان در

 در یادگیری برای اصلی موانع از یکی. شودمی ترسخت آنها تداوم

 بکارگیری و موجود دانش تشخیص در توانایی عدم ها،پروژه با ارتباط

 نوآوری آن نتیجه در و قبلی تجارب از یادگیری توانایی. است آن

 .است رقابتی موفقیت به دستیابی و وریبهره و عمکرد ارتقاء سریع،

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش موردی است. 

 68عنصر اصلی و  10با  ایبرای شناسایی عناصر اثرگذار، پرسشنامه

تحقیقات پیشین استخراج شده است،  یعنصر مشابه که با مطالعه

طراحی شد. پرسشنامه مورد نظر از طریق پست الکترونیک برای تیم 

تصمیم ارسال شد. برای رفع ابهامات احتمالی و توضیحات بیشتر در 

صورت غیرحضوری به سواالت و ابهامات رابطه با تکمیل پرسشنامه به

 16تصمیم( شامل، دهندگان به پرسشنامه )تیم پاسخ داده شد. پاسخ 

نفر از مدیران ارشد و پروژه فعال در سازمانی پروژه محور بوده که با 

 مفاهیم مدیریت دانش و مدیریت پروژه آشنایی داشتند.

از تیم تصمیم خواسته شد میزان اهمیت هر عنصر را از طریق 

از میانگین کل به عنوان  ای مشخص کنند.گزینه 5مقیاس لیکرت 

96



ال عناصر استفاده شد و عناصری که میزان اهمیت معیاری برای غرب

 46عنر اصلی و  10 ها کمتر از میانگین بود حذف شده و در نهایتآن

 عنصر مشابه شناسایی شد.

باتوجه به گستردگی عناصر ارائه شده توسط محققین در 

مطالعات پیشین، آن دسته از عناصری که طی تحقیقات گذشته 

و سایر  "عناصر اصلی"اند تحت عنوان بیشترین فراوانی را داشته

باشد را با می ط با آنبی مرتعناوین مشابه با عنصر اصلی که زیرشاخه

( 1در ستون روبروی آن  در جدول شماره ) "عناصر فرعی"عنوان 

 ذکر شده است:

 تغییرات، از دیگری نوع هر همانند تقریبا ارشد: مدیریت

مند بهره ارشد مدیریت حمایت نیز باید از دانش مدیریت هایپروژه

 سازمانی هر در آن موفقیت برای با مدیریت دانش آشنایی. [13] شود

های جنبه و مفهوم کارکنان با اگر مدیران و واقع، در. است ضروری

های مدیریت شکست طرح نباشند، های مدیریت دانش آشناپروژه

اندازی از چشم باید رهبران .[4]دانش تقریبا اجتناب ناپذیر است 

هایی بصورت گذاشته و از چنین برنامه اشتراک مدیریت دانش را به

، همچنین مدیران باید توانایی حل تعارض [14] مداوم حمایت کنند

ند تا بتوانند سبب های مختلف سازمان را داشته باشبین بخش

  .[8]های مدیریت دانش شوند موفقیت پروژه

 بر عالوه که باور است این بر [15]مرجع  میانی: مدیریت

مدیریت دانش و  مالی حامیان یا و رهبران ارشد، مدیریت پشتیبانی

 سازمان باید سراسر همچنین نقش آنها در درون یک برنامه، در

 طور به سازمان در ریزیبرنامه و برنامه هر شود. موفقیت مشخص

 یک شک بدون. اردبستگی د عامل مدیر حمایت و تعهد به مستقیم

 برای شرکت عامل مدیر حمایت به نیاز نیز مدیریت دانش برنامه

 ایجاد مسئول رهبری. [16] اجرا دارد و طراحی در فاز بودن موفق

 هایاستراتژی تدوین دانش، هایپروژه بندیاولویت روشن، اهداف

 اندازه در تغییرات از حمایت و محور دانش فرهنگ دانش، ایجاد

 .[13] است عملکرد گیری

 فرهنگ یک که باید دارند اصرار محققان از بسیاری فرهنگ:

ارائه و  دانش مدیریت موفق به اجرای دستیابی منظور به پسند دانش

 که ترین محدودیتی استسخت شاید فرهنگ. پرورش داده شود

 موثر مدیریت دانش. [13] با آن کنار بیایند باید دانش مدیران

 سنتی رقابت بردن بین از و شترکم فرهنگ حمایتی ایجاد نیازمند

 بر تکیه با خواهندمی که افرادی است باور شامل فرهنگ عناصر. است

 ایجاد مشترک، روابط توسعه داری، سرمایه و دموکراسی نیروهای

گذاری دانش خود را  اشتراک به و دانش خلق برای شخصی مسئولیت

 .[14] به اشتراک بگذارند

 برای سازمانی زیرساخت ایجاد سازمانی: هایزیرساخت

 هایگروه و هانقش از ایمجموعه ایجاد معنی به دانش مدیریت

 عنوان به هایی هستند کهمهارت آن دارای اعضای است که سازمانی

 ترینمهم از .[13]باشند می فردی هایخدمت در پروژه در منابع

 که طوری ارکردی است بهک هایتیم سازماندهی وظایف سازمان،

 قالب در آن ارائه و جدید دانش ایجاد برای بتوانند دانشی کارکنان

 مراتبی سلسله سازمانی ساختار .[17]گرد هم آیند  قایل دسترس

 در تخصص و دانش گذاریاشتراک منع و ناتوانی ناکارآمدی، به منجر

 . [18] شودمدیران می و کارکنان میان

 افرادی است شامل که است فعالیت سیستم یک 3های کاریگروه

اند متحد شده بزرگتر جمعی برای عمل معنای در و عمل در که

 دیگر اعضای با تعامل به دانش را تیم اعضای های کاری،گروه. [19]

 ترویج و مشابه شایستگی و منافع با هادر سایر سازمان دانش هایتیم

 عملکرد بهبود به منجر دانشی که گذاری اشتراک برای هاتیم بین

 .[20] سازندشود، توانمند میسازمانی می

 دادن اجازه معنای به کارکنان مشارکت انسانی: منابع مدیریت

 اگر. باشدمی خودشان شغل ارزیابی و شغل طراحی در آنها به

 مدیریت دانش مراحل ریزیبرنامه و هاپروژه طراحی کارکنان در

ها عدم رضایت آن و ضعیف درک به منجر موضوع این دخیل نباشند،

به سازمان  خود را با خود هایشایستگی و دانش افراد .[21] شودمی

. است ضروری کارکنان استخدام کارا برای طرح آوردند بنابراینمی

[9].

 به نیاز مدیریت دانش هایپروژه اثرات و مزایا بهبود مستمر:

 .شود گرفته نظر در لزوم صورت در باید بهبود نتایج و ارزیابی داشته

 دانش و پیشرفت مدیریت سازد تاقادر می را موضوع سازمان این

اهداف را، ارزیابی کند  به دستیابی آن برای اثرات و منافع تعیین

[22] . 

  عنوان به تواندمی دانش معماری معماری مدیریت دانش:

 باال، سطح طراحی) استانداردهای و اصول از منطقی ایمجموعه

 و پشتیبانی سازی،پیاده ساز، و ساخت انتخاب، دقیق، طراحی

سازمان، تعریف شود  مدیریت دانش سیستم زیرساخت( مدیریت

 آسانتر بازیابی و سازماندهی هدایت، به منجر دانش ساختارهای. [16]

 به قادر بوده و پذیرانعطاف بسیار باید ساختارها این. شودمی دانش

 .باشد کار و کسب محیط وفق دادن با تغییرات

 هایبرنامه که اندداده نشان مطالعات از بسیاری انگیزش:

کند. می بازی دانش مدیریت موفقیت در ایعمده نقش تشویقی

 به را مردم( مالی غیر یا و مالی) عامل هر عنوان به تواندمی ''انگیزه''

، [18]، [13]باشد  درک قابل کند،ترغیب می خاص عمل یک اتخاذ

 درون در دانش چون هستند و دانش ایجاد ''قطب '' . کارمندان[23]

 کارکنــان که است مهم بسیار بنـابراین شود،می داشتــه نگه فرد
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محور های پروژه(: عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در شرکت1) جدول

پژوهش های پیشینعناصر فرعیعناصر اصلی

مدیریت ارشد

های پروژههای حمایت و تعهد مدیریت ارشد برای مدیریت دانش، آشنایی مدیران ارشد با جنبه

مدیریت دانش، روشن شدن دانش مورد اهمیت در شرکت، فراهم کردن منابع الزم، تعیین 

گیری و یی مدیر در مدیریت تعارض، اندازهبودجه جداگانه و کافی برای مدیریت دانش، توانا

 ارزیابی نتیجه پروژه مدیریت دانش، تالش برای برقراری ارتباط مدیر با کارکنان

[13] ،[1] ،[9] ،[8] ،[11]

مدیریت میانی

ی یشای از کارشناسان، اجرای آزماشم انداز مدیریت دانش، وجود شبکهتدوین استراتژی و چ

جلوگیری از بروز مشکالت در زمان پیاده سازی در کل  برنامه رسمی مدیریت دانش )برای

 سازمان(

[13] ،[1] ،[9] ،[8] ،[11]

فرهنگ 

کری و دانش(، دست آوردن ارزش و مزایای استفاده از دانش، شناخت اعضا )شناخت سرمایه فب

دانش(،  گذاریود اطمینان و اعتماد برای اشتراک، اعتماد متقابل )وجنوآوری و طوفان فکری

 گذاری دانش با نگرش مثبتغییر در سازمان، پذیرش به اشتراکپذیرش ت

[13] ،[1] ،[4] ،[9] ،[8] ،[11]

های زیرساخت

سازمانی

های های مدیریت دانش، داشتن یک ساختار یا شبکه ارتباطی مسطح، گروهها و تیمد نقشایجا

های سازمان، روشن شدن ارتباط مدیریت دانش با سایر بخش یکاری، ارتباط واحد اجرا کننده

 بین وظایف عادی با نتایج مدیریت دانش

[1] ،[4] ،[9] ،[3]

مدیریت منابع 

انسانی

توجه به توانمندسازی کارکنان، توجه به مشارکت کارکنان، استخدام و انتخاب کارمندان 

 مناسب
[13] ،[1] ،[4] ،[9] ،[8] ،[11]

 بهبود مستمر
ها و اهداف متعدد )شاخص پیشرفت پروژه، تحقق اهداف و ...(، گیری شاخصسنجش و اندازه

(TQMوجود مدیریت کیفیت جامع )
[9] ،[11]

معماری مدیریت 

دانش

انش های مدیریت دوجود دیدگاه مبتنی بر فرآیند به مدیریت دانش، وجود ارتباط بین فعالیت

هایی به منظور تشویق کارکنان برای شرکت فرآیند و دستورالعملو فرآیند کسب و کار، وجود 

ها، وجود فرآیند و دستورالعمل برای کمک به ها و به اشتراک گذاشتن نتایج پروژهدر پروژه

های اعضای برای به دست آوردن و ایجاد دانش داخلی و خارجی، وجود فرآیند و دستورالعمل

برای استفاده از دانش داخلی و  عمل برای کمک به اعضاد و دستورالذخیره دانش، وجود فرآین

 خارجی

[13] ،[4] ،[9] ،[11]

های فنیزیرساخت

ها و دستورالعمل، سخت افزارها و )شامل فناوری، منابع انسانی، رویه ITهای ایجاد زیرساخت

ها، منابع انسانی و ...(، امکان ها، رویه...(، استفاده موثر از عوامل نرم افزاری )شامل دستورالعمل

جدید، قابلیت استفاده از سیستم مدیریت دانش، های های فعلی و سیستمتطابق بین سیستم

وجود امنیت اطالعات در اینترنت

[13] ،[4] ،[9] ،[11]

انگیزش 
داشتن جدیت )انگیزه( در انجام فعالیت )مربوط به استقرار مدیریت دانش(، داشتن 

 های مالی، مشوقهای مدیریت دانشاختیار)قدرت( در انجام فعالیت
[1] ،[4] ،[8] ،[11]

مدیریت پروژه 

سازمانی

دانش، مهارت،  های پروژه، باال بودن ریسک پروژه، مدیریت پروژه )بکارگیریدسترسی به هزینه

سازمانی(، بلوغ متدولوژی مدیریت پروژه )باال بودن بلوغ و بالندگی های ابزارها در فعالیت

 سازمان در زمینه مدیریت پروژه(

[11] ،[3]
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 به مجاز بلکه دانش، گذاری اشتراک به و ایجاد برای انگیزهنه تنها 

 .[4]باشند  سازمان درون در آن از استفاده و گذاشتناشتراک 

بکارگیری دانش، مهارت، ابزارها و  مدیریت پروژه سازمانی:

ی به اهداف ای برای دستیابهای سازمانی و پروژهها در فعالیتشیوه

. گویندها را مدیریت پروژه سازمانی مییک سازمان از طریق پروژه

هرچه یک سازمان از میزان بلوغ بیشتری در زمینه مدیریت پروژه 

برخوردار باشد بدیهی است که مدیریت دانش در آن سازمان تسهیل 

ها و فرآیند ها، انتقال دانش و تجارب پروژهشده و ثبت درس آموخته

. از آنجا که هر پروژه دارای [11]ری به خوبی رخ خواهد داد یادگی

باشد، مدیریت پروژه سازمانی های باال میمیزانی ریسک و هزینه

.[5]، [4]امری مهم بوده و نیاز به توجه بیشتری دارد 

بندیو جمع نتیجه -3

 راتییتغ یبرا یمحرک اصل یروین کیدانش در حال حاضر 

منبع مهم  کیدانش کارا  تیریثروت بوده و  مد جادیو ا یسازمان

مدرن  یهاسازمان تیموفق یبرا دیکل کیو  یرقابت تیمز شیافزا

دانش به طور موثر، مستلزم شناخت  تیریمد یسازادهیاست. پ

 . [2] باشدیموفق آن م یاست که مانع از اجرا ییهاچالش

پروژه  یهادانش در سازمان تیریمد تیابتدا اهم قیتحق نیا در

دانش کارا به  تیریشد مد انیقرار گرفت و ب یمحور مورد بررس

پروژه محور منجر به بهبود  یهادر سازمان یاتیح یعنوان منبع

. گرددیپروژه م یو کاهش زمان اجرا نفعانیذ یمندتیو رضا تیفیک

 تیریعناصر: مد نیشیپ قاتقیو تح اتیدبدر ادامه با توجه به مرور ا

 تیریمد ،یسازمان یهارساختیفرهنگ، ز ،یانیم تیریارشد، مد

 یهارساختیدانش، ز تیریمد یبهبود مستمر، معمار ،یسانمنابع ان

به عنوان عناصر موثر بر  ،یپروژه سازمان تیریو مد زشیانگ ،یفن

شده و  ییپروژه محور شناسا یهادانش در سازمان تیریمد یاجرا

 10پژوهش تنها  نیارائه شد. در ا (1ی در شکل )چهارچوب تیدرنها

 ییرا شناسا یشتریعناصر ب توانیو مطرح شد اما م ییعنصر شناسا

عناصر با  نیشدت و نوع روابط ا توانیم یآت قاتیکرد. در تحق

 مشخص کرد. متلیدانش را با استفاده از روش د تیریو با مد گریکدی

مدیریت دانش در (: عناصر اصلی اثرگذار بر استقرار 1شكل )       

های پروژه محورسازمان
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