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 نآ مديريت و دانش مديريت به پرداختن و توجه نيازمند رقابت يعرصه در بقا امروزه

 دانب اين. كندمي ايفا را اساسي نقش دانش مديريت محور، پروژه هايسازمان در. باشدمي

 ،محور پروژه كارهاي و كسب و هاسازمان در دانش مديريت بكارگيري كه است معني

 ناصرع شناسايي پژوهش اين هدف. است پايدار رقابتي مزيت ايجاد براي قوي ابزار يک

 هاآن بندياولويت نهايت در و پروژه هايسازمان در دانش مديريت استقرار بر موثر

 مطالعه، اين در. شد شناسايي پيشين تحقيقات و ادبيات به باتوجه  اثرگذار عناصر. باشدمي

 ودب محور پروژه هايسازمان از يكي يپروژه و ارشد مديران از تعدادي شامل تصميم تيم
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 مقدمه  -1

 اراك مديريت دانش و بوده ثروت ايجاد و سازماني تغييرات براي اصلي محرک رويني حاضر حال در دانش

 ,Savvas & Bassiliades)است  مدرن هايسازمان موفقيت كليد و رقابتي مزيت افزايش مهمي براي منبع

هاي فعلي، به منظور بقا حتي براي يک دهه بايد پيوسته تغيير كنند، اما اين تغيير به تنهايي كافي سازمان (2112

 ,Pérez López)هاي مناسب و تبديل آنها به دانش مورد نياز باشد آوري دادهنبوده و بايد مبتني بر جمع

Manuel Montes Peón, & José Vazquez Ordás, 2112) .يريادگي نيترعيكه سر ييهاسازمان 

 ماننديم يشده و رهبر باق ليبه رهبر تبد اديبه احتمال ز كنندير موثر استفاده مرا دارند و از دانش به طو

(Pemberton & Stonehouse, 2111; Smith & Smith, 2112) . 

 اما. بود... و تصنع مديريت سرمايه، مديريت به ويژه توجه نيازمند اقتصادي توسعه به يافتن دست گذشته در

 به انشد تكنولوژي، تغيير سرعت الملي و بين هايرقابت كار، و كسب بازارهاي شدن جهاني علت به امروزه

 سانيان نيروي سازمان، يک واقعي مايهسر زيرا شودمي محسوب هاسازمان براي حياتي و مهم دارايي يک عنوان

 مديريت پروژه محور، هايسازمان در. (Skovvang & Kaasgaard, 2113) است هاآن تجربه و تخصص و

 و سبك و هاسازمان در دانش مديريت بكارگيري كه است معني بدان اين. كندمي ايفا را اساسي نقش دانش

 بهبود هك است عملي دانش مديريت است. پايدار رقابتي مزيت ايجاد براي قوي ابزار يک پروژه محور، كارهاي

 تراکاش به پروژه مديريت جامعه در بتواند(  صريح و ضمني) دانش اگر. كندمي ايجاد را پروژه مديريت در

 ,Cope III, Cope, & Hotard) آوردمي بدست مزيت و سود زيادي مقدار به سازمان شود، گذاشته

2112). 

 طرحم پروژه محور هايزمانسا اصلي در چالش عنوان به هاآن از برداريبهره توانايي و كليدي دانش شناسايي

 جهت كننده پشتيباني فرهنگ و اطالعاتي سيستم بعضا و هستند موقتي معموال پروژه تيم اعضاي زيرا است،

 پروژه کي اتمام از بعد آساني به دانشي دارايي نتيجه در ندارد وجود سازمان حافظه عنوان به نگهداري و تسخير

 پروژه هايسازمان از بسياري .(Lindner & Wald, 2111) رودمي دست از پروژه تيم اعضاي شدن متفرق و

 هايهآموخت درس و تجارب بخصوص) هستند خود دانشي هايسرمايه بكارگيري براي الزم مهارت فاقد محور

 شكست نيگوناگو داليل به محورپروژه هايشركت در دانش مديريت ابتكارات اكثر واقع در(. قبلي هاي پروژه

 آن مالک را خود و دارد نگاه سازمان در شودمي ايجاد كه را ايتجريه و دانش نتواند سازمان اگر. خوردمي

 قيبا مديران و كارشناسان سينه در دانش سازمان، اين در. است داده دست از را خود يسرمايه ترينمهم كند،

 يهمكار مستلزم فقط نه سازماني دانش مديريت و تسخير. شودمي خارج سازمان از آنان، خروج با و ماندمي

 زني سازمان سطح در اعتماد و همكاري روحيه ايجاد نيازمند است، سازمان مديران و متخصصان از زيادي جمع

 .(M. Ajmal, Helo, & Kekäle, 2111)است 
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. است رقابتي مزيت حفظ براي نيازي پيش به شدن تبديل حال در پروژه محور هايسازمان در دانش مديريت

 دهش گم قطعه يک يافته، پايان هايپروژ عمر چرخه طول در دانش مديريت از مديريت هايتالش و حمايت

 و كسب دعملكر بهبود و وژهپر موفقيت به منجر تواندمي دانش يادگيري و گذارياشتراک حال، اين با. است

 بصورت تواندمي پروژه يک تجربيات از شده آموخته هايدرس .(Love, Fong, & Irani, 2112)شود  كار

 ريزي برنامه دانش مديريت چنين وجود عدم صورت در .شود اجتماعي پروژه ترک قبل افراد بين در اگاهانه

 هاي روژهپ در سازماني كار و كسب فرآيندهاي بهبود توانايي قبلي هاي پروژه از شده كسب هايتجربه شده،

 .(M. M. Ajmal & Koskinen, 2112) ردندا را بعدي

 عيارهاييم كشف از را مديريت دانش كه موانعي است شناخت مستلزم موثر، طور به مديريت دانش سازي پياده

 در سريع تغييرات .(Kazemi & Zafar Allahyari, 2111)دارد مي باز گذاردمي تاثير اجراي آن بر كه

 باشديم شانرقابتي مزيت حفظ براي بايد هاآن دانش بروزرساني و تنظيم نيازمند هاي امروزيسازمان محيط

(Dealtry & Rademakers, 2112) .راكث كه آنجا از كه است داده نشان حال، اين با گذشته، تحقيقات 

 نيست ياساده كار، كار اين دارد،  جامع رويكرد يک هب نياز و است وجهي چند مديريت دانش به مربوط مسائل

(Liao & Wu, 2111) . بطور معمول براي اجراي يک سيستم مديريت دانش، ابتدا بايد عناصر موثر بر آن را

كند تا با تمركز قوا حول محورهاي اصلي، روند ها كمک مي. شناسايي عناصر اثرگذار به سازمانمشخص كرد

ن سيستم را در و استقرار اي اجراي سيستم موردنظر را تسهيل و تسريع گردانيده و از اتالف منابع جلوگيري كنند

 سازمان تسهيل كند. 

 موجود در زمينه موضوع تحقيق، تعاريفي از سازمانهاي نظري در اين بخش با توجه به ادبيات و چهارچوب

ي بين مديريت دانش و مديريت پروژه بيان شده و همچنين عناصر اثرگذار پروژه محور بيان شده و در ادامه رابطه

 معرفي خواهند شد.

 های پروژه محورسازمان 

 ده استش ، تبديلب و كاركس ي متمايزبه حالت استاندارد انجام كسب و كار و استراتژ ،پروژه تيريمد

(Prencipe & Tell, 2111)چرخه عمر  ،ي بيشترمانند رقابت جهان يپروژه توسط عوامل تيري. ظهور مد

از  شترياستفاده ب ،يبه سمت كوچک ساز شيگرا ،يرو نوآو ديبه توسعه محصول جد ازيتر محصول، نكوتاه

 نياسخ به ا. در پشوديم تياطالعات تقو يدر فناور عيوالت سرو تح يتمركز بر مشتر شيافزا ،يبرون سپار

خود به سازمان  يهاكه از پروژه را دانش خود تيريمد ،اندبر پروژه مجبور شده يمبتن يهاعوامل، شركت

 ;Davenport  et al., 1222; Fernie et al., 2113) بخشنداست را بهبود شده  يورو جمع آ مدهدست آ

Joyce & Stivers, 2111)كاهش زمان پروژه،  يبرا توانديشود، م تيريبطور موثر مد يدانش ني. اگر چن

 .(Lierni & Ribière, 2112)استفاده شود  ليو به حداقل رساندن زمان تحو يمشتر تيو رضا تيفيبهبود ك
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روژه، خود را حول چند پ يهاتيهستند كه فعال يتجار ييهاسازمان ،بر پروژه يمبتن يهاشركت ،ير كلطو به

ن با متخصصان گوناگو نيب يهماهنگ يبرا يموقت يستميها شامل سپروژه نيكدام از ا . هركننديم يسازمانده

 شده نييعت شياز پ يدوره زمان کيدر  يابتكارو  دهيچيپ يبه انجام رساندن كارها يمختلف كه برا يهامهارت

 برنامه به طور همزمان نيبر پروژه در چند يمبتن يهااكثر شركت .(Grabher, 2112) باشديم كنند،يم تيفعال

سطح  کيا ب ديباال هستند كه با سکيمعموال بزرگ، گران، منحصر به فرد و با ر ييهاپروژه نياند. چنمشغول

 .(Cicmil, 1221; Kerzner, 1222)شده، انجام شود  نييو بودجه تع يتوافق عملكرد در بازه زمان

 مدیریت دانش و مدیریت پروژه 

تر ها و عدم تداوم آنها سختگسسته پروژه تيپروژه محور باتوجه به ماه زماندانش در سا تيريمد فهيوظ

ود و دانش موج صيدر تشخ ييها، عدم توانادر ارتباط با پروژه يريادگي يبرا ياز موانع اصل يكي. شوديم

 يوربهره ارتقاء عمكرد و ع،يسر يآن نوآور جهيو در نت ياز تجارب قبل يريادگي ييآن است. توانا يريبكارگ

 .(Drucker, 1222) ستا يرقابت تيبه موفق يابيو دست

ها ، پروژهحال نيشكل گرفت. با ا يسازمان ينسب يداريتحت )ضمن( فرض پا اصل دانش در تيريتوسعه مد

كوتاه  يهايريگبخاطر منحصر به فرد بودن و جهت شوند،يم يسازمانده يكه به شكل موقت ييهاو برنامه

 ,.2112Fong et al ;) شوند يمواجه م يها و موانع بخصوصبا چالش مديريت دانش ي، در اجرا1مدت

Koskinen & Pihlanto, 2112; Love et al., 2112; Schindler & Eppler, 2113).  اين موانع

 :عبارتنداز هاو چالش

 جهيشده و در نت يحافظه سازمان و انيها مانع از ظهور و توسعه جرموقت و منحصر به فرد بودن پروژه 

 .(Bresnen et al., 2113; Fong et al., 2112) شوديم يسازمان يريادگينع از ما

 يو سازمان يدانش فرد يمنجر به تكه تكه شدن و فروپاش وستهيناپ يميت بيو ترك يكار يمحتوا 

 .(Kasvi et al., 2113; Prencipe & Tell, 2111) شوديم

 نتقال دانش ا ن،يهستند. بنابرا يريادگي "يعيطب" يهازميفاقد مكان يدائم يهاها درمقابل سازمانپروژه

 زميود مكانكمب نيسازمان دشوار است. ا يدائم يپروژه به بخش کياز  ايو  گريد پروژه پروژه به کياز 

 ,Boh)ر است ت يجد ينگفره نيپروژه ب يهاميو ت ييايبا پراكنده جغراف ييهادر پروژه يحت يريادگي

2111; Fong et al., 2112) . 

 ر كوتاه مدت با تمركز ب نسبتا يريگجهت کيمعموال  يموقت يهااشكال سازمان گريها و دپروژه

 ريچشم انداز بلند مدت به عنوان زمان تاخ کي نيازمند دانش تيريع دارند. در مقابل، مدبه موق ليتحو

ارض اهداف ن تعي. اباشد، ميهيدانش و بازگشت سرما تيريمد يهاستميدر س هياول يگذارهيسرما نيب

                                                           
1 short-term orientation 
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 .(Love et al., 2112)شود يها منجر مپروژه نيدانش در ب يممكن است به انتقال ناكاف

ژه پرو يبا خود دارند كه برا يدانش نهان ،يپروژه و چه در سمت مشتر ريافراد چه در سمت مد يادر هر پروژه

دانش  زيپروژه ن ميت کي يهستند و اعضا ياريبس يهابا تجربه با خود حامل دانش رانيخواهد بود. مدبا ارزش 

ولت، ها، دافراد در دانشگاه تالش يشمار يها، مطالعات و مقاالت بكتاب خود دارند. ياز تجارب شخص يضمن

ها شامل بهبود موضوعات آن. كنديم قيپروژه را تصد تيريبهبود مد يبرا ياحرفه يهاصنعت و سازمان

. به طور ستيو تداركات ن سک،يارتباطات، ر ،يمنابع انسان نه،يمحدود به بهبود برنامه، هز يبوده ول تيريمد

ه بهبود ب ميمستق ريغ اي ميوجود دارد كه بصورت مستق يحد و حصر يب تيفيك تيريمد يهاخاص، طرح

: ستين به اين موارد محدود تيفيك تيريطرح مد ني. اكندياجرا و كنترل پروه كمک م ،يزيشروع، برنامه ر

 كه بر نقش استفاده افتهيانتشار  يمقاالت كم و ....تا كنون گمايشش سيت، مدل بلوغ قابل، جامع تيفيك تيريمد

 .(Lierni & Ribière, 2112) پروژه تمركز كرده باشد تيريبهبود مد يدانش برا تيرياز مد

 عناصر اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش 

تاكنون تحقيقات زيادي در جهت شناسايي عناصر اثرگذار بر مديريت دانش انجام شده است. بطور معمول براي 

اجراي يک سيستم مديريت دانش، ابتدا بايد عناصر موثر در موفقيت اين سيستم را مشخص نمود. عناصر اثرگذار 

ا با تمركز قوا حول محورهاي اصلي، روند اجراي سيستم موردنظر را تسهيل و كند تها كمک ميبه سازمان

سازي مديريت . پياده(Akhavan & Bagheri, 2112 )تسريع گردانيده و از اتالف منابع جلوگيري كنند 

اثرگذار زيادي عناصر  بوده وهاي فراواني داراي چالش هااير سازمانهاي پروژه محور همانند سدانش در سازمان

 مديريت دانش در نظر گرفت.  وجود دارد كه بايد هنگام استقرار

هاي دائمي، و سازمان هاي پروژه محوردر پروژه، شركتانش دي مديريت ر مطالعات مرتبط در حوزهمروبا 

ر د در بين اين عناصر، عنصر مديريت پروژه سازمانيسازي مديريت دانش شناسايي شد. عناصر اثرگذار بر پياده

ربرد عمومي دارند. با استفاده از ها كاهاي پروژه محور كاربرد داشته و ساير عناصر در تمامي سازمانسازمان

 ,Lindner & Wald)ر و والد ليندن (Akhavan & Pezeshkan, 2112 )مطالعات اخوان و پزشكان 

، (Yeong & Lim, 2111)، يونگ و همكاران (M. Ajmal et al., 2111)اجمل و همكاران  ،(2111

، اخوان و (Du Plessis, 2111)، پلسيس (Kazemi & Zafar Allahyari, 2111)كاظمي و اللهياري 

-Gudi & Becerra)فرناندز -، گودي و بسرا(Peyman Akhavan & Jafari, 2112)جعفري 

Fernandez, 2112) چو و لم ،(Chua & Lam, 2112) موفت و همكاران ،(Moffett et al., 2113) ،

 22عنصر اصلي و  11 ، (1321)، جعفري و همكاران(Davenport et al., 1222)داونپورت و همكاران 

ائه بندي شد. باتوجه به گستردگي عناصر ارطبقه "عناصر اصلي"ي اصلي به عنوان دسته 11در  عنصر شناسايي و

شده توسط محققين در مطالعات پيشين، آن دسته از عناصري كه طي تحقيقات گذشته بيشترين فراواني را 
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باشد مي ا آنط ببرتي مو ساير عناوين مشابه با عنصر اصلي كه زيرشاخه "عناصر اصلي"اند تحت عنوان داشته

 ( ذكر شده است:1در ستون روبروي آن  در جدول شماره ) "عناصر فرعي"را با عنوان 
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 عناصر اصلی

 محور هاي پروژهعناصر اثرگذار بر استقرار مديريت دانش در شركت(: 1) جدول

 عناصر فرعی

 

 های پیشینپژوهش

 مدیریت ارشد

 و ماموريت انداز، چشم بين ارتباط دانش، مديريت هايپروژه هايجنبه با ارشد مديران آشنايي ارشد، مديريت تعهد و حمايت

 كافي و جداگانه بودجه تعيين الزم، منابع كردن فراهم شركت، در اهميت مورد دانش شدن روشن دانش، مديريت استراتژي

 برقراري براي تالش دانش، مديريت پروژه نتيجه ارزيابي و گيري ازهاند تعارض، مديريت در مدير توانايي دانش، مديريت براي

كاركنان با مدير ارتباط  

(، 2111(، كاظمي و ظفرالهياري )2112اخوان و پزشكان )

(، 2112(، چو و لم )2112(، اخوان جعفري )2111پلسيس )

(، 1222(، داونپورت و همكاران )2113موفت و همكاران)

 (1321جعفري و همكاران )

 مدیریت میانی

 و وسعهت براي كارآمد استراتژي تدوين دانش، مديريت انداز چشم و استراتژي تدوين دانش، مديريت و مالي حاميان شناسايي

  وحسط رسمي غير ارتباطات از استفاده دانش، مديريت رسمي برنامه آزمايشي اجراي كارشناسان، از ايشبكه وجود اجرا،

 سازمان مختلف

(، چو و لم 2112(، اخوان جعفري )2112كان )اخوان و پزش

(، جعفري و همكاران 1222(، داونپورت و همكاران )2112)

(1321) 

 فرهنگ

 يرييادگ براي بسترسازي ،(دانش و فكري سرمايه شناخت) اعضا شناخت دانش، از استفاده مزاياي و ارزش آوردن دست به

 در رتغيي پذيرش ،(دانش  گذاري اشتراک براي اعتماد و اطمينان وجود) متقابل اعتماد مغزي، طوفان و نوآوري دانش، ايجاد

 مثبت نگرش با دانش گذاري اشتراک به پذيرش سازمان،

(، 2111(، اجمل و همكاران )2112اخوان و پزشكان )

(، چو 2112(، اخوان جعفري )2111كاظمي و ظفرالهياري )

(، جعفري و 2113(، موفت و همكاران)2112و لم )

 (1321ران )همكا
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 عناصر اصلی

 محور هاي پروژهعناصر اثرگذار بر استقرار مديريت دانش در شركت(: 1) جدول

 عناصر فرعی

 

 های پیشینپژوهش

 های سازمانیزیرساخت

 ختفم  سطوح رسمي ارتباطات وجود مسطح، ارتباطي شبكه يا ساختار يک داشتن دانش، مديريت هاي تيم و ها نقش ايجاد

 طافانع و پويا سازماني ساختار وجود دانش، مديريت ترويج و ريزي برنامه( گروه يا كميته) واحد كاري، هايگروه سازمان،

 تمديري نتايج با عادي وظايف بين ارتباط شدن روشن سازمان، هاي بخش ساير با دانش مديريت كننده اجرا واحد باطارت پذير،

 دانش

(، كاظمي و 2111(، اجمل و همكاران )2111ليندنر و والد )

(، چو و لم 2112(، اخوان جعفري )2111ظفرالهياري )

 (، داونپورت و همكاران2113(، موفت و همكاران)2112)

(1222) 

 مدیریت منابع انسانی

 تخابان و استخدام ها،بخش و كارمندان ميان هماهنگي ايجاد كاركنان، مشاركت به توجه كاركنان، توانمندسازي به توجه

 ارتباط و كار و كسب دانش در خارجي مشاوران توانايي دانش، مديريت ابزارهاي با كاركنان آشنايي مناسب، كارمندان

 سازماني

(، 2111(، كاظمي و ظفرالهياري )2112اخوان و پزشكان ) 

(، اخوان جعفري 2111(، پلسيس )2111اجمل و همكاران )

(، 2113(، موفت و همكاران)2112(، چو و لم )2112)

 ((1321(، جعفري و همكاران )1222داونپورت و همكاران )

 بهبود مستمر
 ساير زا الگوگيري) الگوبرداري ،...(و اهداف تحقق پروژه، پيشرفت شاخص) متعدد اهداف و هاشاخص گيري ازهاند و سنجش

 ( TQM) جامع كيفيت مديريت وجود ها،سازمان ساير از صرف تقليد از پرهيز ،(هاسازمان

(، اخوان و 2111(، پلسيس )2111كاظمي و ظفرالهياري )

 (2112جعفري )

 انشمعماری مدیریت د

 و دانش هاياستراتژي مستمر بهبود براي هاييدستورالعمل و فرآيند وجود دانش، مديريت به فرآيند بر مبتني ديدگاه وجود

 براي يهايدستورالعمل و فرآيند وجود كار، و كسب فرآيند و دانش مديريت هايفعاليت بين ارتباط وجود دانش، مديريت

 هايسازمان با دانش گذاري اشتراک فرآيندهاي يا دستورالعمل وجود دانش، راه هنقش و دانش ساختار از حفاظت و ايجاد

 اشتراک تسهيل براي هاييدستورالعمل و فرآيند وجود دانش، از حفاظت براي هاييدستورالعمل و فرآيند وجود خارجي،

 نتايج گذاشتن اشتراک به و هاپروژه در شركت براي كاركنان تشويق منظور به هاييدستورالعمل و فرآيند وجود دانش،

(، 2111(، اجمل و همكاران )2112اخوان و پزشكان )

 (، چو2112(، اخوان جعفري )2111كاظمي و ظفرالهياري )

(، داونپورت و 2113(، موفت و همكاران)2112و لم )

 (1321(، جعفري و همكاران )1222همكاران )
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 عناصر اصلی

 محور هاي پروژهعناصر اثرگذار بر استقرار مديريت دانش در شركت(: 1) جدول

 عناصر فرعی

 

 های پیشینپژوهش

 وجود خارجي، و داخلي دانش ايجاد و آوردن دست به براي اعضاي به كمک براي دستورالعمل و فرآيند وجود ها،پروژه

 و ليداخ دانش از استفاده براي اعضاي به كمک براي دستورالعمل و فرآيند وجود دانش، ذخيره هايدستورالعمل و فرآيند

 سازماني، روابط شناسايي براي دانش مديريت تيم توانايي دانش، مديريت پروژه براي بندي زمان و دقيق زيري برنامه خارجي،

 مربوطه دانش مناسب جريان وجود دانش، مديريت از مناسب شده درک تصوير

 های فنیزیرساخت

 با سازي يكپارچه امكان ،...( و افزارها سخت دستورالعمل، و هارويه انساني، منابع فناوري، شامل) IT هايزيرساخت ايجاد

 يبروزرسان امكان ،...( و انساني منابع ها،رويه ها،دستورالعمل شامل) افزاري منر عوامل از موثر استفاده فعلي، هايسيستم

 وجود انش،د مديريت سيستم از استفاده قابليت جديد، هايسيستم و فعلي هايسيستم بين تطابق امكان داده، پايگاه ايدوره

 اينترنت در اطالعات امنيت

(، 2111(، كاظمي و ظفرالهياري )2112خوان و پزشكان )ا 

(، اخوان جعفري 2111(، پلسيس )2111اجمل و همكاران )

(، 2113(، موفت و همكاران)2112(، چو و لم )2112)

 ((1321(، جعفري و همكاران )1222داونپورت و همكاران )

 انگیزش
 مديريت هايفعاليت انجام در( قدرت)اختيار داشتن ،(دانش مديريت راستقرا به مربوط) فعاليت انجام در( انگيزه) جديت داشتن

 مالي هاي مشوق وجود دانش،
 (2111(، اجمل و همكاران )2112اخوان  و پزشكان )

 مدیریت پروژه سازمانی
 هاي تفعالي در ابزارها مهارت، دانش، بكارگيري) پروژه مديريت پروژه، ريسک بودن باال پروژه، هايهزينه به دسترسي

 (پروژه مديريت زمينه در سازمان بالندگي و بلوغ بودن باال) پروژه مديريت متدولوژي بلوغ ،(سازماني

(، چو و لم 2112(، گودي و فرناندز )2111ليندنر و والد )

 (1321(، جعفري و همكاران )2112)
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ستگي ت و تعهد مديريت ارشد بريزي در سازمان مستقيما به حمايموفقيت هر برنامه يا برنامه ارشد: مدیریت

 ارشد تمديري حمايت نيز بايد از دانش مديريت هايپروژه تغييرات، از ديگري نوع هر همانند داشته و تقريبا

 سازماني هر در آن موفقيت براي با مديريت دانش آشنايي. (Davenport et al., 1222) مند شودبهره

 د،نباشن هاي مديريت دانش آشناهاي پروژهجنبه و مفهوم با كاركنان اگر مديران و واقع، در. است ضروري

چشم  بايد رهبران .(M. Ajmal et al., 2111)هاي مديريت دانش تقريبا اجتناب ناپذير است شكست طرح

 Du) هايي بصورت مداوم حمايت كنندگذاشته و از چنين برنامه اشتراک را بهاندازي از مديريت دانش 

Plessis, 2111)، هاي مختلف سازمان را داشته باشند تا همچنين مديران بايد توانايي حل تعارض بين بخش

 .(Akhavan & Pezeshkan, 2112)دانش را فراهم آورد هاي مديريت بتوانند امكان موفقيت پروژه

 شانس زايشاف و دانش گذاشتن اشتراک به براي انگيزه دانش،هاي مديريت در فعاليت ارشد مديريت گنجاندن

 .(Soliman & Spooner, 2111)كند مديريت دانش فراهم مي سازي پياده موفقيت

 مالي حاميان يا و رهبران ارشد، مديريت پشتيباني بر عالوه كه باورند اين بر برخي از محققان میانی: مدیریت

 & O'Dell)شود  مشخص سازمان بايد سراسر ها در درون يک برنامه، درمديريت دانش و همچنين نقش آن

Jackson Grayson Jr, 1222). سازيپياده و مديريت براي هاييمسئوليت اجرايي سطح مديران در 

 بندياولويت روشن، اهداف ايجاد باشد كه شامل:سازمان دارا مي هايبرنامه و دانش مديريت استراتژي

 يريگ اندازه در تغييرات از حمايت و محور دانش فرهنگ دانش، ايجاد هاياستراتژي تدوين دانش، هايپروژه

 هايي براي تسهيل به اشتراک گذاري دانش ميان خبرگان ايجاد كنندبوده و همچنين بايد شبكه عملكرد

(Davenport et al., 1222)رد پروژه مستقيم اجراي جاي به آل، ايده وضعيت يک . مديران مياني بايد در 

ي ها و نقايص احتمالتياي كه، ابعاد پروژه روشن شده و كاسگونهبه دهند انجام آزمايشي اجراي سازمان، كل

تر و در كل سازمان، با مشكالت كمتري سازي پروژه در مقياس بزرگمشخص گردند، درنتيجه هنگام پياده

 .(Akhavan & Jafari, 2112) مواجه شوند

 مديريت موفق به اجراي دستيابي منظور به سندپ دانش فرهنگي كه بايد معتقدند محققان از بسياري فرهنگ:

 نار بيايندبا آن ك بايد دانش مديران كه ترين محدوديتي استسخت شايد فرهنگ. ارائه و پرورش داه شود دانش

(Davenport et al., 1222) .بردن بين از و مشترک فرهنگ حمايتي ايجاد نيازمند موثر مديريت دانش 

هاي نش در يک سازمان نيازمند فرهنگي است كه در آن به فرد برمبناي داشتهدامديريت. است سنتي رقابت

 مورد نياز سازمان در دانش توسعه و هابرنامه تشويق براي اطمينان، و اعتماد دانشي احترام گذاشته شود. فرهنگ

 به آشكارا بايد شكست و اشتباهات كه معنا بدان مهم است، عوامل از يكي( باز فضاي) حمايتي فرهنگ. است
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 سازمان يجادا كليدي براي منبع يک اشتباهات .شود گرفته قرار بحث مورد و بدون ترس گذاشته شده اشتراک

 آوري، عجم نيازمند ضمني، دانش بيان و گذارياشتراک است و فرد يک مغز در ضمني دانش. است يادگيرنده

 .(Du Plessis, 2111)آراء مردم است  تبادل و تعامل

 هاقشن از ايمجموعه ايجاد معني به دانش مديريت براي سازماني زيرساخت ايجاد :سازمانی هایزیرساخت

 هايخدمت در پروژه در منابع عنوان به هايي هستند كهمهارت آن داراي اعضاي است كه سازماني هايگروه و

 آمدي،ناكار به منجر مراتبي سلسله سازماني بوروكراسي ساختار. (Davenport et al., 1222)باشند مي فردي

. (Leibowitz, 1222) شودمديران مي و كاركنان ميان در تخصص و دانش گذارياشتراک منع و ناتواني

 اما. كندمي سرپرستان را محدود و با با يكديگر كاركنان بين ارتباطات مراتبي همچنين سلسله بوروكراسي

 دهدمي جازها متقابل، ارتباطات پرورش پايين و عملكردي موانع با اي،شبكه و مسطح ساختار با 2اساسي ازمانس

 .شود لتسهي مديريت دانش را كاراتر كند، تواندمي كه جديد دانش ايجاد سازماني و دانش گذارياشتراک تا

اي از اشكاالت يا كاري يا مجموهكه راجع به يک حوزه  افرادي است شامل گروهي از 3هاي كاريگروه

 اياعض هاي كاري،گروه. كنندموضوع خاص با هم اشتراک دارند و دانش و خبرگي خود را با تعامل عميق مي

 بين ترويج و مشابه شايستگي و منافع با هاساير سازمان در دانش هايتيم ديگر اعضاي با تعامل به دانش را تيم

 ,Walczak) سازندشود، توانمند ميسازماني مي عملكرد بهبود به منجر نشي كهدا گذاري اشتراک براي هاتيم

2112). 

ركنان دادن قدرت و اختيار به كا. است مديريت دانش هايپروژه اصلي محرک انسان انسانی: منابع مدیریت

 كاركنان . مشاركت(Moffett et al., 2113) شودمي هايشانفعاليت در انجام هاآن استقالل و سبب آزادي

 هاروژهپ طراحي كاركنان در اگر. باشدمي خودشان شغل ارزيابي و شغل طراحي در هاآن به دادن اجازه معناي به

ها عدم رضايت آن و ضعيف درک به منجر موضوع اين نباشند، دخيل مديريت دانش مراحل ريزيبرنامه و

 آوردند بنابراينخود را با خود به سازمان مي هايشايستگي و دانش افراد  .(Chua & Lam, 2112) شودمي

 به براي هاتوانايي آن و لتماي براساس بايد كاركنان انتخاب. است ضروري كاركنان استخدام كارا براي طرح

 .(Kazemi & Zafar Allahyari, 2111)ديگران باشد  با مهارت و دانش گذاشتن اشتراک

 لزوم صورت در دباي بهبود نتايج و داشته ارزيابي به نياز مديريت دانش هايپروژه اثرات و مزايا بهبود مستمر:

 وضعيت يک مورد در مفيد اطالعات كه است داده آوريجمع سيستم مانند گيرياندازه عمل .شود گرفته نظر در

                                                           

 organic 

3 CoPs 
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 انش ود پيشرفت مديريت سازد تاقادر مي را موضوع سازمان اين كند.آوري مييک فعاليت را جمع يا و خاص

 . (Yew Wong & Aspinwall, 2112)اهداف را، ارزيابي كند  به دستيابي رايآن ب اثرات و منافع تعيين

 استانداردها تعريف و اصول زا اي منطقيمجموعه عنوان به تواندمي دانش معماري معماری مدیریت دانش:

( مديريت و پشتيباني سازي،پياده ساز، و ساخت انتخاب، جزئيات، طراحي باال، سطح طراحي) مهندسي كه شود

 ختارهايسا. (Akhavan & Jafari, 2112 )سازمان را به عهده دارد  مديريت دانش سيستم زيرساخت يک

بوده  پذيرانعطاف بسيار بايد ساختارها شود و اينمي دانش ترآسان بازيابي و سازماندهي هدايت، به منجر دانش

 روزانه هايتفعالي با بايد مديريت دانش فرآيندهاي. باشد كار و كسب محيط وفق دادن با تغييرات به قادر و

 و ساكن دانش بنديطبقه واقع در ارچه شود. نقشه دانشكار يكپ و كسب فرآيندهاي با و كاركنان تركيب شده

 & ,Gupta, Iyer)دارد  سازمان مرزهاي از خارج و داخل گذاشته شدن در اشتراک به كه نياز دانشي است

Aronson, 2111). 

 كاركنان انمي ارتباط و همكاري و اطالعات بازيابي و دسترسي سريع، جستجوي امكان های فنی:زیرساخت

 ايجاد يكي هاي مديريت دانش وجود دارد،موفقيت پروژه براي مهم عامل دو. كندسازمان را فراهم مي

اينترنت  انندم شبكه فناوري هايزيرساخت از فادهاست دوم و اطالعاتي هايسيستم هاي گسترده برايزيرساخت

 فناوري يهاسيستم و هازيرساخت بوده و تجديدنظر در دانش موثر انتقال براي ارتباطي جهاني هايسيستم و

 زارياف نرم وجود .كندضروري جلوگيري مي غير هايهزينه از اجرا در مديريت دانش، قابليت اطالعات براي

 توانندمي هاسازمان بنابراين. كندمي فراهم مناسب زمان و در مناسب افراد را براي صحيح اطالعات كاربردي،

 ميان در تمشارك و ارتباطات افزايش در زمان مناسب، گيريتصميم پويا، عملياتي فرآيندهاي طراحي به قادر

 .(Soliman & Spooner, 2111)مالي باشند  عملكرد بهبود و مشكالت حل كاركنان،

 موفقيت در ايعمده نقش تشويقي هايبرنامه كه داده است نشان مطالعات از بسياري انگیزش و پاداش:

 اتخاذ هب را افراد( مالي غير يا و مالي) كهعاملي  هر عنوان به تواندمي ''انگيزه ''كند. مي بازي دانش مديريت

 ,.Alavi & Leidner, 2111; Davenport et al)باشد  درک قابل كند،ترغيب مي خاص عمل يک

1222; Leibowitz, 1222). نيشوند كه انگيزه و پاداش در سازمان معاهداف اصلي سازمان زماني محقق مي 

نجام خواهد شد. تر اگذاري دانش نيز راحتپيدا كند. وقتي انگيزه كافي در كاركنان وجود داشته باشد اشتراک

 '' ندانباشد. كارمگذاري دانش و استفاده از آن ميعدم وجود سيستم انگيزشي مناسب، مانعي براي اشتراک

 كاركنان كه است مهم بسيار بنابراين شود،مي داشته نگه فرد درون در دانش چون هستند و دانش ايجاد '' 2قطب

                                                           

 Hub 
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 درون در آن از استفاده و گذاشتناشتراک به مجاز بلكه دانش، گذارياشتراک و ايجاد براي انگيزه تنها نه

 .(M. Ajmal et al., 2111)باشند  سازمان

اي هاي سازماني و پروژهها در فعاليتبكارگيري دانش، مهارت، ابزارها و شيوه مدیریت پروژه سازمانی:

ازمان . هرچه يک سگويندها را مديريت پروژه سازماني ميبراي دستيابي به اهداف يک سازمان از طريق پروژه

باشد بديهي است كه مديريت دانش در آن سازمان از ميزان بلوغ بيشتري در زمينه مديريت پروژه برخوردار 

ها و فرآيند يادگيري به خوبي رخ خواهد داد ها، انتقال دانش و تجارب پروژهتسهيل شده و ثبت درس آموخته

باشد، مديريت هاي باال مي. از آنجا كه هر پروژه داراي ميزاني ريسک و هزينه(1321و همكاران،  جعفري)

 ,M. Ajmal et al., 2111; Yeong & Lim) پروژه سازماني امري مهم بوده و نياز به توجه بيشتري دارد

2111). 

 روش تحقیق  -2

ها باشد. در اين پژوهش جامعه و نمونه نداريم و عناصر و روابط آنردي مياين تحقيق از نظر هدف از نوع كارب

ي سال سابقه 2نفر از اعضاي سازماني پروژه محور كه حداقل  12با استفاده از نظرات تيم تصميم كه شامل 

اطالعات  آوريباشد. براي جمعمديريت پروژه داشته و با مفاهيم مديريت پروژه و مديريت دانش آشنا بوده، مي

پرسشنامه استفاده شد كه پرسشنامه اول براي تعيين عناصر اثرگذار و پرسشنامه دوم براي يافتن  2مورد نياز از 

 باشد. ميزان اهميت در روش تحليل سلسله مراتبي مي

 عنصر فرعي كه با 22عنصر اصلي و  11اي شامل ي اول، براي شناسايي عناصر اثرگذار، پرسشنامهدر پرسشنامه

ي تحقيقات پيشين استخراج شده است، طراحي شد. پرسشنامه مورد نظر از طريق پست الكترونيک براي مطالعه

صورت تيم تصميم ارسال شد. براي رفع ابهامات احتمالي و توضيحات بيشتر در رابطه با تكميل پرسشنامه به

نفر از  12امه )تيم تصميم( شامل، دهندگان به پرسشنغيرحضوري به سواالت و ابهامات پاسخ داده شد. پاسخ

ي فعال در سازماني پروژه محور بودند كه با مفاهيم مديريت دانش و مديريت پروژه مديران ارشد و پروژه

اي مشخص گزينه 2آشنايي داشتند. از تيم تصميم خواسته شد ميزان اهميت هر عنصر را از طريق مقياس ليكرت 

ها كمتر از اري براي غربال عناصر استفاده شد و عناصري كه ميزان اهميت آنكنند. از ميانگين كل به عنوان معي

 بندي شد.دسته اصلي طبقه 11مانده و در عنصر باقي 22عنصر حذف و  23ميانگين بود حذف و در نهايت 

 زي( حذف شد عبارتنداز: بسترسا1ها از ميانگين كل كمتر بوده و از جدول )در نهايت عناصري كه امتياز آن

 احدو سازمان، مختلف  سطوح رسمي ارتباطات طوفان فكري، وجود و نوآوري دانش، ايجاد يادگيري براي

 شناييپذير، آ انعطاف و پويا سازماني ساختار وجود دانش، مديريت ترويج و ريزي برنامه( گروه يا كميته)
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سازماني،  ارتباط و كار و كسب دانش در خارجي مشاوران توانايي دانش، مديريت ابزارهاي با كاركنان

 و فرآيند ها، وجودسازمان ساير از صرف تقليد از پرهيز ،(هاسازمان ساير از الگوگيري) الگوبرداري

 هاييلدستورالعم و فرآيند وجود دانش، مديريت و دانش هاي استراتژي مستمر بهبود براي هاييدستورالعمل

 دانش گذارياشتراک فرآيندهاي يا دستورالعمل وجود دانش، هرا نقشه و دانش ساختار از حفاظت و ايجاد براي

 و فرآيند وجود دانش، از حفاظت براي هاييدستورالعمل و فرآيند وجود خارجي، هايسازمان با

 توانايي انش،د مديريت پروژه براي بنديزمان و دقيق ريزي برنامه دانش، اشتراک تسهيل براي هاييدستورالعمل

 ريانج وجود دانش، مديريت از مناسب شده درک تصوير سازماني، روابط شناسايي براي دانش مديريت تيم

 شامل) افزاري نرم عوامل از موثر استفاده فعلي، هايسيستم با سازي يكپارچه مربوطه، امكان دانش مناسب

 داده. پايگاه ايدوره بروزرساني امكان ،...( و انساني منابع ها،رويه ها،دستورالعمل

س از بيان باشد. پي دوم شامل مقايسات زوجي عناصر اصلي براي فرآيند تحليل سلسله مراتبي ميسشنامهپر

اري، گيري تشكيل و باتوجه به نرخ ناسازگهاي كارشناسان و خبرگان در پرسشنامه، ماتريس تصميمديدگاه

اجرا گرديد. در  EXCELافزار رمها در هم ادغام شدند. فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي با كمک نپرسشنامه

اين تحقيق از اعداد فازي مثلثي استفاده شده و فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي براساس نظريه چانگ انجام 

شد. براي محاسبه نرخ ناسازگاري اعداد فازي به اعداد قطعي تبديل و سپس از اين نظريه استفاده شد كه اگر 

 & Leung)ار باشد، ماتريس مقايسات زوجي فازي نيز سازگار است ماتريس مقايسات زوجي قطعي سازگ

Cao, 2111). ابتدا نرخ ناسازگاري با استفاده از نرم افزار  EXCEL 2113  براي جدول مقايسات زوجي

آمده و در نتيجه چون ماتريس سازگار بود، پس از تلفيق  بدست 1/1كمتر از  گاريمحاسبه شد و نرخ ناساز

اي در محيط هاي فازي توسط برنامه، با استفاده ازميانگين هندسي، دادهتيم تصميمجداول مقايسه زوجي نظرات 

EXCEL ، مورد پردازش قرار گرفت. 

از روايي محتوايي و ظاهري تعيين شده است. از آنجا كه ها در اين تحقيق با استفاده نامهاعتيار و روايي پرسش

عناصر استفاده شده با توجه به مباني تظري و ادبيات موضوع بدست آمده، داراي روايي محتوايي و ظاهري 

است. همچنين پايايي براي تعيين پايايي پرسشنامه مقايسات زوجي، استفاده از تحليل سلسله مراتبي و نرخ 

 توان مالک پايايي قرار داد.ناسازگاري را مي

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی 

ت گيري چند معياره است كه براي تعيين اولويهاي تصميمروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي يكي از روش

شود. در موقعيتي كه اطالعات مورد نياز كمي باشد، بصورت عددي بيان گيري استفاده ميهاي تصميمگزينه
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 تواندود اما زماني كه پژوهش در فضاي كيفي انجام شود و دانش آن داراي ابهام باشد، اطالعات نميشمي

دهند،  توانند عددي دقيق براي بيان نظر خود ارائهبصورت اعداد دقيق بيان شود. در اين شرايط بيشتر مديران نمي

گيرد. از آنجا كه ارزيابي كالمي قرار مي هاي عددي خاص، مورد استفادهاز اين رو، ارزيابي كالمي بجاي ارزش

ابهام، مناسب  اي براي مقابله با اين نوعشود، توابع عضويت مثلثي و ذوزنقهتوسط افراد بصورت تقريبي انجام مي

وانايي در شود اين روش به علت عدم ترغم مزايايي كه براي فرآيند تحليل سلسله مراتبي بيان ميباشد. عليمي

گيرندگان، نقد شده است. اما همانطور كه م قطعيت و مبهم بودن اطالعات حاصل از برخي تصميمتوجه به عد

شود بيان شد براي مقابله با اين نوع ابهامات، استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي اعداد مثلثي توصيه مي

 .(1322 ،يحجاز و يبر شهي)ش

روشي بسيار ساده را براي بسط فرايند تحليل سلسله مراتبي به فضاي فازي ارائه داد. اين  1222چانگ در سال 

روش كه مبتني بر ميانگين هندسي نظرات خبرگان و روش نرمااليز ساعتي و با استفاده از اعداد مثلثي فازي 

 باشد:قين قرار گرفت. مراحل انجام اين روش به قرار زير ميتوسعه داده شده بود، مورد استقبال محق

اده از شود. با استفدر اين روش پس از ترسيم درخت سلسله مراتبي، مقايسات زوجي عناصر هر سطر انجام مي

يرنده گميمبراساس نظرات چندين تص گيري از اعداد فازي مثلثي نظر تصميم گيرنده، ماتريس مقايسات با بهره

ده از شود. ميانگين هندسي نظرات تصميم گيرندگان با استفاو با استفاده از روش ميانگين هندسي تشكيل مي

 شود:زير محاسبه مي 1رابطه 
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بصورت زير محاسبه  2نشان دهيم رابط فوق از طريق رابطه  i, u i, m i(l(را به صورت  در صورتي كه 

 شود:مي

(2) 

1 1 1
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پس از انجام محاسبات روابط قيلي بايد درجه احتمال بزرگتر بودن را مشخص كنيم، درجه احتمال بزرگتر بودن 

ناميم. درجه احتمال بزرگتر بودن عدد مثلثي فازي مي d'(Ai)ها محاسبه و آنرا  µiرا نسبت به ساير  iµهر 

)2,u2,m2=(l2µ  نسبت به عدد مثلثي فازي)1,u1,m1=(l1µ :برابر است با 

(2)  
1 22 1 min( ( ), (y)y x M MV M M sub x 

      

 توان مترادفاً به صورت زير بيان كرد:اين رابطه را مي
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22 1 2 1
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 باشد.مي و  مختصات باالترين نقطه در منطقه اشتراک و برخورد دو تابع عضويت  dكه 

ها هاي نرمال به دست آمده و با تركيب گزينه، وزن1ها با استفاده از رابطه با نرمااليز كردن بردار وزن در نهايت

 آيد.بدست مي 2و معيارها، وزن نهايي از طريق رابطه 

(1) 31 2
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  هایافته -3

 2عنصر اصلي پرداخته و نظرات كالمي تيم تمصيم بر اساس طيف  11بندي در اين پژوهش فقط به اولويت

اي محاوره باشد. مقياسهاي گوناگوني قابل تبديل به اعداد فازي ميآوري شد كه با روشاي ساعتي جمعگزينه

 (:1322)آذر و همكاران، باشد ( مي2بندي عناصر مطابق با جدول )ر اولويتبه منظو

  طيف اعداد فازي و مقياس زبانشناسي براي تعيين وزن مناظر و شاخص (:2) جدول

 مقیاس زبان شناسی اهميت يكسان تركمي مهم ترمهم ترخيلي مهم ترفوق العاده مهم

( 1و2و11 ) ( 2و1و2 ) ( 3و2و1 ) ( 1و3و2 ) ( 1و1و1  اعداد فازی مثلثی (

 

همانطور كه توضيح داده شد براي عناصر اصلي يک جدول مقايسات زوجي داريم كه تلفيقي از نظرات تيم 

( 3پرسشنامه بدست آمده از ماتريس مثلثي مقايسات زوجي مطابق جدول ) 12باشد. ميانگين هندسي تصميم مي

 باشد:مي
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 ياصل عناصرماتريس تجميع نظرات خبرگان  (:3) جدول

عناصر اصلی مدیریت ارشد مدیریت میانی فرهنگ
زیرساخت های 

سازمانی

مدیریت منابع 

انسانی
بهبود مستمر

معماری مدیریت 

دانش
زیرساخت های فنی انگیزش

مدیریت پروژه 

سازمانی

مدیریت ارشد (1،1،1) (2/12، 2/74، 3/40) (0/82، 0/97، 1/16) (1/72، 2/25، 2/79) (0/95، 1/21، 1/57) (1/01، 1/32، 1/65) (0/75، 0/92، 1/14) (0/49، 0/64، 0/86) (1/13، 1/38، 1/66) (0/73، 0/91، 1/16)

مدیریت میانی (0/29، 0/36، 0/47) (1،1،1) (0/65، 0/8، 0/99) (0/68، 0/81، 0/97) (1/24، 1/51، 1/78) (1/03، 1/31، 1/64) (0/63، 0/76، 1/13) (1/11، 1/29، 1/49) (1/21، 1/41، 1/62) (0/96، 1/14، 1/34)

فرهنگ (0/85، 1/02، 1/22) (1/01، 1/24، 1/52) (1،1،1) (0/93، 1/08، 1/25) (0/98، 1/16، 1/38) (1/46، 1/75، 2/05) (0/75، 0/91، 1/11) (0/91، 1/1، 1/33) (0/94، 1/13، 1/38) (0/41، 0/47، 0/56)

زیرساخت های 

سازمانی
(0/35، 0/44، 0/58) (1/03، 1/23، 1/45) (0/94، 1/05، 1/16) (1،1،1) (0/66، 0/79، 0/98) (0/87، 1/13، 1/45) (0/82، 0/98، 1/19) (0/87، 1، 1/13) (1/02، 1/23، 1/47) (0/48، 0/53، 0/6)

مدیریت منابع انسانی (0/63، 0/82، 1/04) (0/56، 0/66، 0/81) (0/55، 0/69، 0/89) (1/01، 1/26، 1/51) (1،1،1) (1/13، 1/46، 1/86) (0/68، 0/88، 1/13) (0/36، 0/45، 0/58) (0/55، 0/72، 0/95) (0/43، 0/5، 0/6)

بهبود مستمر (0/6، 0/75، 0/98) (0/61، 0/76، 0/96) (0/48، 0/57، 0/68) (0/68، 0/88، 1/13) (0/53، 0/68، 0/87) (1،1،1) (0/7، 0/79، 0/89) (0/54، 0/61، 0/7) (0/68، 0/8، 0/94) (0/72، 0/86، 1/03)

معماری مدیریت دانش (0/87، 1/07، 1/33) (1/1، 1/31، 1/56) (0/9، 1/08، 1/33) (0/83، 1/01، 1/22) (0/87، 1/13، 1/45) (1/11، 1/26، 1/42) (1،1،1) (1/03، 1/2، 1/36) (0/38، 0/46، 0/58) (0/63، 0/72، 0/82)

زیرساخت های فنی (1/15، 1/55، 2/0) (0/66، 0/7، 0/9) (0/75، 0/9، 1/09) (0/87، 0/99، 1/14) (1/72، 2/19، 2/71) (1/42، 1/61، 1/82) (0/73، 0/83، 0/96) (1،1،1) (0/55، 0/65، 0/76) (0/91، 1/01، 1/11)

انگیزش (0/60، 0/72، 0/88) (0/61، 0/71، 0/82) (0/72، 0/88، 1/06) (0/67،0/81، 0/97) (1/04، 1/38، 1/80) (1/06، 1/24، 1/46) (1/7، 2/14، 2/59) (1/31، 1/53، 1/79) (1،1،1) (1/4، 1/78، 2/17)

مدیریت پروژه سازمانی (0/85، 1/09، 1/36) (0/74، 0/8، 1/03) (1/78، 2/11، 2/43) (1/64، 1/86، 2/08) (1/64، 1/97، 2/29) (0/96، 1/16، 1/37) (1/21، 1/38، 1/58) (0/9، 0/98، 1/09) (0/46، 0/56، 0/69) (1،1،1)
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( ارائه شده 2در ادامه مقدار بسط فازي هر يک از عناصر با توجه به روابط گفته شده در قسمت قبل محاسبه و در جدول )

   است:

 بسط مركب فازي(: 4) جدول

 بسط مرکب فازی عناصر

(122/1، 122/1، 122/1) مديريت ارشد  

(122/1، 121/1، 132/1) مديريت مياني  

(113/1، 112/1، 122/1) فرهنگ  

(123/1، 122/1، 122/1) هاي سازمانيزيرساخت  

(122/1، 112/1، 112/1) مديريت منابع انساني  

(122/1، 112/1، 112/1) بهبود مستمر  

(122/1، 122/1، 132/1) دانشمعماري مديريت   

(111/1، 111/1، 2/1) هاي فنيزيرساخت  

(12/1، 112/1، 121/1) انگيزش  

(122/1، 121/1، 122/1) مديريت پروژه سازماني  

 

 ( مشاهده كرد:2توان اوزان نهايي را در جدول)در نهايت مي

 اوزان نهايي عناصر(: 5) جدول

 اولویت وزن عنصر

122/1 مديريت ارشد  1 

122/1 مديريت مياني  2 

112/1 فرهنگ  2 

112/1 هاي سازمانيزيرساخت  2 

122/1 مديريت منابع انساني  2 

133/1 بهبود مستمر  11 

123/1 معماري مديريت دانش  1 

111/1 هاي فنيزيرساخت  2 

122/1 انگيزش   3 

122/1 مديريت پروژه سازماني  2 
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 گیرییجهبحث و نت -4

مهم است.  ياصل ،يو نوآور تيخالق ابند،ينجات  يمتالطم امروز طياز مح خواهنديكه م پروژه محور يهاسازمان يبرا

د را خو يهيسرما نيتر، مهمشوددر سازمان نگه دارد و مالک آن  شوديم جاديرا كه ا ياهباگر سازمان نتواند دانش و تجر

و با خروج آنان، از سازمان خارج  مانديم يباق رانيكارشناسان و مد نهي، دانش در سسازمان نيداده است. در ا دستاز 

 لكهب سازمان است رانياز متخصصان و مد ياديجمع ز ينه فقط مستلزم همكار يدانش سازمان تيريو مد ري. تسخشوديم

 باشد.ميز يو اعتماد در سازمان ن يهمكار هيروح جاديا ازمندين

ز هاي پروژه محور، اسازي مديريت دانش در سازماناز شناسايي عناصر اصلي و فرعي موثر بر پيادهدر اين پژوهش پس 

رابطه با شناسايي عناصر  در ستفاده شد. تا كنون تحقيقاتيبندي عناصر اصلي اگيري چند معياره براي اولويتتكنيک تصميم

ن عناصر انجام شده است، نكته حائز اهميت در اين بندي ايموثر صورت گرفته ولي مطالعات اندكي در مورد اولويت

عي و اعداد هاي قطي روشها بوسيلهشوند و سنجش آنپژوهش اين است كه اكثر متغيرها بصورت ذهني و كيفي بيان مي

 زي اين مشكل را مرتفع نموده است.فا AHPرسد كه استفاده از تكنيک رياضي مشكل به نظر مي

كند تا با تمركز بر محورهاي اصلي، روند اجراي سيستم ها كمک ميناصر اثرگذار به سازمانبندي عشناسايي و اولويت

مورد نظر راتسهيل گردانيده و از اتالف منابع جلوگيري كنند. با توجه به نتايج بدست آمده، مديريت ارشد داراي باالترين 

ت هاي فني، فرهنگ، مديريت مياني، معماري مديرياولويت بوده و به ترتيب مديريت پروژه سازماني، انگيزش، زيرساخت

تواند با باشند. اين تحقيق ميهاي بعدي ميهاي سازماني، مديريت منابع انساني و بهبود مستمر در اولويتدانش، زيرساخت

و  اساييها در شنهاي پروژه محور مورد استفاده قرار بگيرد و همانند نقشه راه به سازمانكمي تعديل در ساير سازمان

 بندي عناصر كمک كند. اولويت

را مورد  توان چند سازمانهاي اين تحقيق در نظر گرفتن تنها يک سازمان بوده كه در تحقيقات آتي ميار جمله محدوديت

گيري براي هاي تصميمتوان از ساير روشبررسي قرار داد و اعتبار نتايج را بهبود بخشيد. همچنين در تحقيقات آتي مي

 ن نوع ارتباط اين عناصر استفاده كرد.تعيي

 منابع  -5

 كار و كسب در دانش مديريت بحراني عوامل ارزيابي(. 1321) ،.ح شعراي نجاتي، ،.ح نائيني، ،.پ اخوان، ،.م جعفري،

(, هفتم سال)22 انساني، علوم دانشكده صنعتي مديريت. تفسيري ساختار سازيمدل از استفاده با پروژه بر مبتني

121-132. 
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