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چکیده

مقالۀ حاضر که به شیوۀ توصیفی -تحلیلی با استناد به مطالعات کتابخانهای نگاشته شده است ،درصدد تبیین تأثیر اقدامات
مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژهمحور میباشد .در این مقاله پس از تبیین مفهوم مدیریت دانش،

o
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اهمیت و مزایای کارکردیِ مدیریت دانش پروژه به بررسی محیطهای پروژهای دانشمحور و روشهای مناسب سازمانی برای
پیادهسازی مدیریت دانش پروژه پرداخته شده و نهایتاً اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژه-
محور به بحث گذارده شده است.
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کلمات کلیدی :اقدامات ،مدیریت دانش ،اثربخشی عملکرد ،سازمانهای پروژه.

 -1مقدمه
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مدیریت دانش ،فلسفۀ مدیریتی است که در فعالیتهای متفاوت سازمانی قابل مشاهده است .مدیریت دانش ابزار نهایی نیست که
همۀ مشکالت مربوط به خلق دانش و اطالعات را برطرف سازد ،بلکه با استفاده از آن ،به وسیلۀ تعامل بین افراد و گروهها به

A

عملکرد بهتر میتوان دست یافت .بهعالوه ،مدیریت دانش نیازمند ذخیرهسازی اطالعات و دانش است تا آن را در اختیار اعضای
سازمان به منظور جستجوی اطالعات و فعالیتهای بهینه ،قرار دهد .از اینرو ،مدیریت دانش ،روشی اکتسابی برای تسهیم دانش
و تعامل میباشد که راههای انجام فعالیتها را روشن میسازد .همچنین ،مدیریت دانش به عنوان یک فرآیند سازمانی با ویژگی
تسهیم دانش مؤثر و یادگیری سازمانی تلقی میشود که برای نیل به عملکرد بهتر شناسایی و توسعۀ شایستگیها ،تواناییها و
استفاده از دانشها و مهارتهای متفاوت بهکار گرفته میشود[.]1
امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات اساسی سازمانها در پروژههایشان در گام نهادن به عرصۀ رقابت جهانی
است .در این راستا تعداد بیشماری از سازمانها عملیات کسبوکار خودشان را از طریق پروژهها اجرا میکنند[ .]2سازمانهای
پروژهمحور یکی از راههای سریع و انعطافپذیر مدیریت دانش به حساب میآیند .در این سازمانها ،طبیعت پیشبینی ناپذیر و
غیر تکراری فعالیتهای پروژهمحور و همچنین پیچیدگیهای زیاد موجود در بیشتر پروژهها ،امکان وقوع خطا در نحوۀ اجرای
فعالیتها را افزایش میدهد .در سازمانهای پروژهمحور ،فعالیت اصلی در قالب پروژه در زمان معینی شروع و پایان مییابد و
کارکنان زندگی خود را در حرکت از پروژهای به پروژۀ دیگر مییابند .کارکنان میتوانند مشاغل مورد عالقه و مختلف را تجربه
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کنند ،ولی به دلیل موقتی بودن به تنهایی نمیتوانند مسیر شغلی خود را پیدا کنند ،لذا باید شرکتها به کسب اطالعات و تجربیات
کارکنان از آغاز تا پایان پروژه توجه نموده و مستندسازی نمایند؛ زیرا اغلب شرکتها متوجه میشوند که در مرحلۀ جدایی
اعضای پروژه ،دانش حاصله از دست میرود .باید شرکتها تالش کنند تا این دانش در پروژههای دیگر استفاده شود[.]3
کسب تجارب اندوخته شده از پروژههای پیشین به مثابه درس آموختههای پروژهها و انتشار آن در بین افراد پروژه ،امکان یادگیری
سازمانی را فراهم کرده و می تواند راهکاری برای پیشگیری از تکرار اشتباهات و استفاده از راهحلهای مفید باشد .سازمانهای
پروژهمحور به همین منظور ،از طریق یادگیری بین پروژهها و یادگیری درون پروژهای شرایط استفاده از دانش را فراهم میکنند
[.]4از اینرو ،سازمانهای پروژهای باید به گونهای طراحی شوند که بتوانند دانش سازمانی خود را شناخته ،آن را احصا و
ذخیره کنند و در موقع لزوم از آن بهرهبرداری نمایند و همچنین نیازهای دانشی خود را شناخته و از اطالعات و دانش جدید
به نحو احسن استفاده کنند.
یک سازمان پروژهمحور در هر زمان یک مجموعه از پروژههای مختلف داخلی و خارجی در اختیار دارد .یک فرد ممکن است
همزمان در پروژههای مختلف کار کند و نقش های مختلف را نیز برعهده بگیرد و یا حامی پروژه باشد .یک فرد همزمان که
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یک نقش در یک پروژه ایفا میکند ،مسئولیتی در سازمان پروژه همانند دفتر پروژه و یا مدیریت فنی عهدهدار است .با محول
کردن نقشهای مختلف در سازمان به یک فرد می توان از هدر رفتن دانش دانش جلوگیری کرد و با اجرای مهندسی ارزش در
شروع پروژۀ جدید ضمن مستند شدن دانش افراد شرکتکننده در کارگاه ،انتقال دانش صورت میگیرد .لذا باید همزمان افراد
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را به چند پروژه تخصیص داد تا یک توازن منطقی بین درگیری فرد در پروژهها و برنامههای شرکت ایجاد شود .در یک سیستم
با قابلیت تخصیص چند جانبۀ منابع 1و توانمندی برای تنظیم حجم کار میتوان توازنی بین مدیریت دانش و انتقال آن بین پرسنل
جدید و قدیم ایجاد کرد.
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شناسایی دانش کلیدی و توانایی بهرهبرداری از آنها به عنوان یک چالش اصلی سازمانهای پروژهمحور مطرح است ،زیرا
اعضای تیم پروژه معموالً موقتی هستند و بعضاً سیستم اطالعاتی و فرهنگ پشتیبانیکننده جهت تسخیر و نگهداری به عنوان
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حافظۀ سازمان وجود ندارد در نتیجه دارایی دانشی به آسانی بعد از اتمام یک پروژه و متفرق شدن اعضای تیم پروژه از دست
میرود [ .]5در واقع ،بسیاری از سازمانهای پروژهمحور فاقد مهارت الزم برای بهکارگیری سرمایههای دانشی خود هستند (به
ویژه تجارب و درس آموختههای پروژههای قبلی) .در واقع ،ابتکارات مدیریت دانش در شرکتهای پروژهمحور به دالیل
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گوناگون شکست میخورند[ .]6طبق گزارش گروه استندیش ( ،)2007تنها  32درصد از پروژههای مورد بررسی ،موفق به
تحویل پروژه با توجه به زمان ،بودجه و با ویژگیهای مورد نیاز میشوند ،که نشاندهندۀ این است که مدیران ارشد مدیریت
پروژه ،دانش را به طور کامل برای تضمین موفقیت پروژههای در حال اجرا و پروژههای آینده ،به دست نیاورده و منتقل

A

نکردهاند[.]9

سازمانهای پروژهمحور همواره در خطر از دست دادن دانش سازمانشان ،متعاقب انحالل پروژه هستند؛ لذا امروزه بحث مدیریت
دانش پروژهها از عمدهترین چالشهای این سازمانها به شمار میآید .از اینرو ،مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور
در حال تبدیل شدن به یک پیشنیاز برای حفظ مزیت رقابتی است .حمایت و تالشهای مدیریت از مدیریت دانش در طول
چرخۀ عمر پروژههای پایان یافته ،یک قطعۀ گم شده است .با این حال ،اشتراکگذاری و یادگیری دانش میتواند منجر به
موفقیت پروژه و بهبود عملکرد کسبوکار شود .درسهای آموخته شده از تجربیات یک پروژه میتواند به صورت آگاهانه
در بین افراد قبل ترک پروژۀ اجتماعی شود .در صورت عدم وجود چنین سیستم مدیریت دانشی سبب میشود تجربههای
کسب شده از پروژههای قبلی ،توانایی بهبود فرآیندهای کسبوکار سازمانی در پروژههای بعدی را نداشته باشد[.]8

1

. Multi Resource Allocation
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 -2مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش ،اصطالح جدیدی است که جایگاه مهمی در نظریه و علم مدیریت پیدا کرده است .این مفهوم برای توصیف
فراگردهایی مورد استفاده قرار میگیرد که از طریق آن سازمانها برای دستیابی به برتری رقابتی به تولید و سازماندهی دانش
پرداخته و آن را در دسترس همۀ کارکنان قرار میدهند .هماکنون مدیریت دانش به طور فزایندهای به عنوان عنصری مهم و
حیاتی در استراتژی سازمانها در نظر گرفته میشود و سازمانهایی که به طور موفقیتآمیزی تسهیم دانش را در بین کارکنان
خود تشویق میکنند ،بهبود عملکرد سازمانی خود را تضمین میکنند[ .]7اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری
از سازمانها ،دانش خود را اندازهگیری کرده و آن را به منزلۀ سرمایۀ فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجهبندی سازمانها
در گزارشهای خود منعکس میکنند .ظهور و گسترش مدیریت دانش از یکسو مدیون مطالعات و پژوهشهای انجام شده در
عرصۀ مدیریت کسبوکار و از سوی دیگر ،حاصل گرایش سازمانهای پیشرو به استقرار نظام مدیریت دانش و تالش آنان برای
تصحیح و تطبیق این نظام در عرصهی عمل ،با شرایط و مقتضیات محیط داخلی و خارجی سازمان است.
هانگ و همکاران )2005( 1مدیریت دانش را ،راهبرد مدیریتی نظاممند و یکپارچه توصیف میکنند که فناوری اطالعات را با
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فرآیند سازمانی ترکیب میکند .مدیریت دانش ،فعالیتی مدیریتی است که دانش را توسعه ،ذخیره و انتشار میکند و همچنین
اطالعات واقعی جهت واکنش و اتخاذ تصمیمات صحیح با هدف تحقق اهداف سازمانی را در اختیار سازمان قرار میدهد[.]10
نو و چن )2009( 2معتقدند :مدیریت دانش در سازمان ،شیوهای یکپارچه برای شناسایی ،جمعآوری ،بازیابی ،اشتراکگذاری و
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ارزیابی سرمایههای اطالعاتی یک سازمان میباشد .سرمایههای اطالعاتی مذکور ممکن است شامل پایگاه دادهها ،مدارک،
سازوکارها ،روشها و همچنین تجارب ذخیره شدۀ مدیران باشد[.]11
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از نظر کارکولیان و همکاران ،) 2008( 3مدیریت دانش ،رویکردی برای ایجاد سازمانی است که اعضای آن بتوانند دانش را
کسب ،تسهیم و خلق کرده و یا آن را برای فعالیتهای تصمیمگیری خود به کار گیرند[.]12
در مجموع ،مدیریت دانش ،تالش برای کشف دانایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارائی سازمانی به گونهای

v
i
h

است که مجموعۀ وسیعی از افراد تصمیمگیرندۀ سازمانی ،بتوانند از آن استفاده کنند .مدیریت دانش ،چهار فرآیند عمده را در
زمینۀ دانش افراد دنبال میکند :ایجاد دانش ،انتقال دانش ،بهکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش .لذا مدیریت دانش بعد از
کشف نواحی دانش موجود در یک سازمان یا پروژه ،با تأکید بر حل مسائل گروهی ،فرهنگ به اشتراکگذاری دانش را ترویج
و پشتیبانی میکند[.]13
 -3اهمیت و مزایای کارکردیِ مدیریت دانش پروژه
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A

در عصر اقتصاد دانش محور ،خلق ،توزیع و کاربرد دانش ،به عنوان عامل اصلی رشد و توسعۀ سازمان بوده لذا دانش و مدیریت
آن برای هرگونه تالشی در جهت موفقیت حیاتی و ضروری است[ .]14در شرایط محیطی متالطم حاکم بر سازمانها و شدت
یافتن روندهای رقابتی ،دست یافتن به مزیتهای نوین راهبردی و ایجاد شایستگیهای ممتاز و متمایز ،شرط اصلی سبقت
گرفتن از رقیبان است و این مهم ،خود بیش از هر چیز ،در گرو کیفیت دانش و سرمایههای نخبگی سازمانهاست[ .]15بر این
اساس ،مدیریت دانش در پروژهها و سازمانهای پروژهمحور در حال تبدیل شدن به پیشنیازی است که برای ایجاد مزیت رقابتی
ضروری است .این موضوع را بایستی مدنظر قرار دادکه با عدم اجرای مدیریت دانش در پروژهها ،داراییهای دانشی با اتمام

1
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پروژه ها از بین خواهند رفت .این موضوع در نهایت به تجزیه و پراکندگی دانش سازمانی و همچنین از بین رفتن یادگیری
سازمانی منجر میشود[.]16
مدیریت دانش پروژه به ویژه برای سازمانها و شرکتهای عمرانی؛ خصوصاً آنهایی که در کالس جهانی فعالیت میکنند و یا
قصد فعالیت دارند؛ از اهمیت باالیی برخوردار است به ویژه شرکتهایی که به طور همزمان مدیریت چند پروژه را برعهده
دارند .همچنان که فری و همکاران )2007( 1معتقدند که مدیریت دانش ،یکی از فاکتورهای موفقیت برای بهبود عملکرد مدیریت
پروژه است .افزون بر این ،مدیریت دانش پروژه یکی از کارکردهای اساسی دفتر مدیریت پروژه است .این کارکرد ،موجب
هماهنگی و یکپارچگی دانش و اطالعات پروژهها در راستای افزایش قابلیت مدیریت پروژه در سازمان و کسب ارزش تجاری
از آن میشود .هم چنین سطح ارتباطات در محیط مدیریت پروژه را از انتقال محض داده به انتقال ایدهها ،تجارب و دروس
آموخته شده ارتقاء میدهد .در واقع قابلیت مدیریت دانش پروژه منجر به افزایش توانایی جمعآوری ،تسهیم و تسری اطالعات
و دانش پروژه و بازدهی بیشتر در به کارگیری تجارب در پروژهها میشود[ .]19این کارکرد ،دفتر مدیریت پروژه را قادر به انجام
وظایف زیر میسازد[.]18
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 -1یک رویکرد برای گزارشدهی عملکرد پروژه ایجاد نماید.
 -2یک سیستم مدیریت اطالعات پروژۀ مؤثر ایجاد کند.
 -3همکاری بین مدیران ،اعضای تیم پروژه و ذینفعان را تسهیل کند.
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 -4فعالیتهای تیمهای مجازی و تیمهایی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند را مدیریت کند.
 -5مرکز اسناد و تجارب پروژهها را پیادهسازی کند.
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 -6ایدهها و تجارب افراد را ثبت نموده و مورد استفاده قرار دهد.
 -9یک سازمان یادگیرنده را در بین مدیران پروژه ایجاد نماید.
قابلیت مدیریت دانش پروژه میتواند راهحل جایگزین برای بایگانی سنتی پروژهها فراهم نماید .این قابلیت دفتر مدیریت پروژه

v
i
h

را قادر به یکپارچهسازی ابزاری میسازد که عوامل مرتبط با مدیریت پروژه را در ثبت و مدیریت تجارب و مستندات پروژه
یاری نماید .از اینرو سیستم اطالعات مدیریت پروژه یکی از عناصر مهم مدیریت دانش به حساب میآید و از آن برای ثبت و
توزیع اطالعات پروژه ،ایجاد دسترسی به مستندات و برنامههای پروژه و نگهداری صورت جلسات استفاده میشود[.]18

c
r

برای درک اهمیت جنبههای مدیریت دانش در سازمانهای پروژهمحور ،باید بر مکانیزمهای کنترل مبتنی بر زمان تمرکز کرد.
بر این اساس ،بسیاری از پروژهها با توجه به ضربالعجل قابل انجام میشوند .طبیعت تفسیرپذیر و غیر قابل پیشبینی فعالیت
های پروژهمحور ،سازمانها را برای پیشبینی مدت زمان پروژهها ،با مشکل مواجه میسازد و مدیران پروژهها اغلب دیرتر از

A

مدت تعیینشده ،پروژه را به پایان میرستانند .پروژهها ،اغلب بسیار پیچیده بوده و درگیر همزمان کردن گلوگاههای دانشی
چندگانه و هماهنگ کردن فعالیتهای کارکنان دانشی با فرصتهای زمانی مختلف هستند .با توجه به مسائل یادشده ،این
سؤال مطرح میشود که فرصتهای زمانی و متداخالت دانش ،چگونه میتوانند به صورتی مؤثر در قالب چرخۀ حیات
پروژه ،برای اطمینان از حصول نتیجه به کار آیند؟ فرصتهای زمانی ،فرآیندهای دانش را تقویت کرده و چارچوبی تکمیلی
برای مدیریت دانش در سازمانهای پروژهمحور ،ایجاد میکنند .بنابراین ،زمان ،بسیار مهم است زیرا پروژهها ،وابسته به هم و
موقتی بوده و هر پروژه ،مدیر جدیدی دارد که لزوماً از جزئیات سایر پروژهها اطالعتی ندارد .سازمانهای پروژهمحور،
هماهنگی این فرآیند را از طریق یادگیری درون پروژهای از طریق مدیریت دانش تسهیل میکنند.
مدیریت دانش به ویژه در صنعت ساختوساز مهم است .به این دلیل که اوالً صنعت ساختوساز بینهایت رقابتی است؛ چون
برنامۀ اجرای آن دقیق ،حاشیههای سود پایین و تولید پروژههای ساختوساز ،پیچیده و متنوع است .دوماً ،صنعت ساختوساز،
1

. Frey et al
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مبتنی بر پایۀ پروژه است بهگونهای که پروژههای صنعت ساختوساز در مقایسه با پروژههای صنعتی بسیار کوچکتر است و ضمناً
تشکیل یک تیم پروژه (از جمله کارشناسان ساختمانسازی ،تهیه و تدارکات و امور مهندسی) موقت بوده و خاص هر پروژه
است .لذا بدون سیستم مدیریت دانش ،استفادۀ مجدد از دانش کارشناسانی که پروژه را به هر دلیل ترک میکنند و یا در پروژۀ
دیگری مشغول میشوند ،دشوار است[.]17
مدیران پروژۀ سنتی در گذشته ،ابزارها و متدهای مؤثری برای برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل پروژه را توسعه میدادند.
بخش ارزیابی پروژه و یادگیری از پروژه ،از بخشهایی بودند که به آنها کمترین زمان و تالش اختصاص داده میشد[ .]20در
واقع تسهیم دانش پروژه برای پیشگام شدن و تصمیمگیریهای سریع ،که تأثیر مثبتی بر روی جنبههای عملکردی پروژه ،از جمله
کیفیت ،زمان و هزینه میگذارد ،بسیار مؤثر است[.]21
احمد و همکاران )2002( 1مزایای بالقوۀ پیادهسازی برنامههای مدیریت دانش پروژه را شامل موارد زیر بر میشمارند[:]22
 بهبود نوآوری که منجر به افزایش کارآیی و اثربخشی محصوالت و خدمات پروژه میشود؛
 بهبود در امر تصمیمگیری؛

D
I

 حل سریعتر و با اشتباه کمتر در مواجه با مشکالت؛
 کاهش زمان تولید و ارائۀ محصوالت و خدمات؛
 بهبود ارائۀ خدمات به مشتری و افزایش رضایتمندی مشتریان؛

S
f

 حفظ مزیت رقابتی در سازمان؛

 کاهش هزینههای مربوط به تحقیق و توسعۀ سازمان.

o
e

کاهش هزینهها از اهداف قابل سنجش و کوتاهمدت مدیریت دانش پروژه به حساب میآید .مدیریت دانش پروژه در بلندمدت
میتواند منجر به تصمیمگیری سریعتر و دقیقتر ،غلبه بر موانع داخلی و خارجی ،ایجاد فرصتهای بیشتری برای نوآوری و بهبود
روابط با مشتریان شود ،که این امر نیز خود باعث کاهش قابل توجهی در هزینهها میشود .کاهش انتقال منابع فکری سازمان که

v
i
h

موجب اعمال هزینههای حمل و نقل و هزینههای زمان از دست رفته و مواردی از این دست میباشد ،از جمله هزینههایی است
که به واسطۀ به اشتراکگذاری دانش در پروژهها برای سازمان میتوان ذخیره نمود .همچنین هزینههای ناشی از دوبارهکاریها
و یا تکرار در اشتباهات و همچنین کاهش هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه و نوآوری در سازمان ،از مواردی است که به

c
r

واسطۀ پیادهسازی مدیریت دانش پروژه در سازمانها و شرکتها ،حاصل میشود[.]23

چنانکه بتوان این تجارب را جمعآوری و دستهبندی نمود ،میتوان مشکالت موجود در فعالیت جاری را با مشکالت کارهای
قبل مطابقت داده ،شباهتهای آنها را یافته و احیاناً از راهحلهای قبلی برای حل مشکالت جدید استفاده نمود .به این ترتیب

A

دانش جدیدی در سازمان ایجاد میگردد و همین امر موجب سرعت بخشیدن به حل مشکالت موجود در پروژهها که سبب
تأخیر در پروژهها میگردند ،میشود و بدینترتیب زمان و هزینۀ اتالف شده کاهش مییابد .از طرف دیگر به اشتراکگذاری
دانش ،موجب میشود سرعت فرآیندها افزایش یابد .تسهیم دانش ،سازمانها را قادر میسازد تا چرخۀ زمانی پروژهها را کاهش
داده و فرآیند آن را کوتاه کنند؛ زیرا تأخیرهای ناشی از بازآفرینی راهحلها حذف میشود ،بهعالوه دانش مشروح فرآیندها،
کارکنان را قادر میسازد فرآیندها را به حد مطلوب برسانند[ .]24نتایج مطالعۀ یانگ و همکاران )2011( 2نشان میدهد که
مدیری ت دانش ،یک عامل کلیدی برای تأثیرگذاری بر روی عملکرد پروژه در زمینههای برنامۀ اجرایی ،هزینه ،کیفیت پروژه و
ایمنی است[ .]25بنابراین ،ذخیرهسازی دانش و به اشتراکگذاری آن میبایست به عنوان یکی از مهمترین اهداف مدیران
سازمانهای پروژهمحور به حساب آید.
1

. Ahmed et al
. Yang et al
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 -4محیطهای پروژهای دانشمحور

محیطهای مختلف پروژهای دانشمحور از طریق اندازهگیری فاصلهای میان دانش کنونی تیم پروژه با دانش هدف که باید توسط
تیم پروژه کسب گردد ،شناسایی میشود[.]26
جدول  -1چهار نوع محیط پروژهای دانشمحور[]26

دانش صریح

دانش ضمنی

دانش افزودنی

محیط پروژهای مکانیکی

محیط پروژهای نیمه ارگانیکی

دانش جایگزینی

محیط پروژهای نیمه مکانیکی

محیط پروژهای ارگانیکی

 )1محیط پروژهای مکانیکی :در این محیط از دانش افزودنی صریح استفاده میشود .موفقیت در چنین محیطهایی مستلزم این
است که اعضای تیم پروژه در انطباق دستورالعملها مهارت داشته باشند .وظایف افراد به صورت دقیق مشخص میشود .در این

D
I

محیط دانش از مدیریت پروژه به اعضای تیم جریان دارد .به عنوان نمونه اغلب پروژههای عمرانی از این دستهاند.
 )2محیط پروژهای ارگانیکی :در این محیط دانش اغلب مبهم و ناشناخته است .در محیطهای پروژهای ارگانیکی ،راهحل

S
f

مشکالت بر اساس تفکر غیرخطی تعیین میگردد .افراد بر اساس جهانبینی حاصل از تجربه و درک شهودی خود دست به اقدام
میزنند .دانش در یک محیط پروژهای ارگانیکی به مراتب پیچیدهتر و چندبعدیتر از محیطهای مکانیکی میباشند .در این
محیط ،اغلب با استفاده از تعامالت چهره به چهره خلق میشود که بخش عمدۀ آن دانش ضمنی است.

o
e

 3و  )4محیط پروژهای نیمه ارگانیک و نیمه مکانیکی :این دو محیط پروژهای از جمله مهمترین محیطهای پروژهای به حساب
میآیند .دانش از طریق تعامالت چهره به چهره و هم از طریق فناوری اطالعات خلق میگردد .با این وجود استفاده از فناوری
اطالعات در خلق و بهرهمندی از دانش در محیطهای نیمه مکانیکی نسبت به محیطهای ارگانیکی بسیار بیشتر است و همچنین

iv

خلق و بهرهمندی دانش مبتنی بر تعامل چهره به چهره در محیطهای پروژهای ارگانیکی نسبت به محیطهای نیمه مکانیکی بسیار
بیشتر است[.]26

h
c

 -5روشهای مناسب سازمانی برای پیادهسازی مدیریت دانش پروژه

r
A

مدیریت دانش و چگونگی ادارۀ آن ،یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندۀ رقابتپذیری سازمانهاست .سازمانهای پروژهمحور،
یکی از راههای سریع و انعطافپذیر مدیریت دانش هستند .به طور کلی برای پیادهسازی مدیریت دانش پروژه در فاز یک و دو
که شامل :شناسایی ،اکتساب ،خلق ،تولید ،تکمیل و تحلیل کردن میباشد ،دو روش عمده به شرح ذیل وجود دارد:
الف) روش مکنزی

در این روش ،گام اول که همان تهیۀ اطالعات و یا دریافت ورودیها میباشد ،توسط عوامل اجرایی و دفتر فنی مستقل در دفتر
پروژه به صورت میدانی صورت می گیرد و در قالب یک متن اولیه و یا هر فرمت دیگری که برای ارائۀ آن در نظر گرفته شده،
شکل میگیرد .به عبارت دیگر این خود عوامل اجرایی هستند که اقدام به تولید دانش فنی پروژه مینمایند .این روش دارای
مزایا و معایبی به شرح زیر میباشد:
مزایا :در این روش اطالعات توسط عامل اجرایی مستقر در پروژه جمعآوری میشود که به این ترتیب نیاز به توجیه شخص دیگر
و انجام هماهنگیهای الزم برای انجام این کار و جمعآوری اطالعات وجود ندارد .عالوه بر این ،با توجه به ساختار دریافت
ورودیها در این روش ،از نظر فنی اطالعات جمعآوری شده غنی و عمدتاً بدون اشکال خواهند بود.
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معایب :معایت این روش به طور کلی عبارتند از :عدم تمایل و یا ضعف عامل اجرایی در نوشتن اطالعات و ثبت دانش فنی
پروژه ،عدم تشخیص اهمیت موضوع کاری به دلیل عادی شدن و پیش پا افتاده به نظر رسیدن آن از دید عامل اجرایی و در نتیجه
عدم پرداختن به آن ها ،ترس از علنی شدن برخی اشتباهات و نقایص انجام کار ،ترس پرسنل از به خطر افتادن امنیت شغلی خود
در صورت ثبت دانش فنی پروژه ،فشار زیادکارهای جاری و غافل شدن از ثبت دانش فنی پروژه.
ب) روش اندرسون
در این روش ،جمعآوری اطالعات و ورودیها با روش مکنزی متفاوت میباشد به این ترتیب که جهت اخذ اطالعات پروژه در
این روش ،افرادی مخصوص این کار استخدام شده و جهت جمعآوری اطالعات پروژه به محل سایت اعزام میشوند و با
آموزشهایی که برای انجام این کار دیدهاند ،صرفاً به ثبت دانش فنی و اطالعات و تجربیات پروژه میپردازند.
مزایا :مزیتهای این روش به طور کلی عبارتند از :تمرکز کافی و غرامت الزم برای انجام کار ،پرداختن و انعکاس تمامی موارد
از جمله نقایص و اشتباهات کاری با توجه به عدم مسئولیت این پرسنل در قبال این اشتباهات ،کیفیت باالی انجام کار در این
روش با توجه به اینکه نیروهای جذب شده دارای تواناییهای الزم برای انجام این کار خواهند بود.

D
I

معایب :معایب این روش به طور خالصه عبارتند از :احتمال عدم دسترسی پرسنل جمعآوریکنندۀ اطالعات به تمام موارد،
احتمال اینکه مطالب تهیه شده توسط پرسنل جمعآوریکننده در این روش دارای ضعف ،نقص و یا اشکاالت فنی میباشد.
در مجموع ،روش اندرسون برای سازمانهایی که سطح تحصیالت پرسنل آنها ،کارشناسی و یا پایینتر از آن میباشد و شرایط

S
f

کاری به نسبت سخت و دشواری دارند (مانند شرکتهای پیمانکار) و روش مکنزی برای سازمانهایی با پرسنل دارای سطح
تحصیالت تکمیلی و فرهنگ سازمانی مناسبتر (مانند شرکتهای مشاور) توصیه میشود[.]29

o
e

 -6اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژهمحور

تأثیر مدیریت دانش بر اثربخشی عملکردهای پروژه در مطالعات فاراج و اسپرول ( ،)2000کوتنور ( ،)2000لی و چویی

v
i
h

( ،)2003باربر و وارن ( )2005و کیگلی و همکاران ( )2009تأیید شده است .تأثیر فرآیندهای یادگیری بر عملکردهای پروژه
در مطالعات مدیریت کیفیت و مدیریت عملیاتی نیز وجود دارد ،محققین در این رابطه غالباً بر ابزارهایی مانند شش سیگما
اتکا میکنند[.]27-28

c
r

مطالعات متعددی به اشتباهات آشکار در فرآیند جمعآوری اطالعات در حین تحقق یک پروژه و ترکیب آنها به شکلی که
باعث یادگیری و انتقال دانش به سایر پروژهها و کل سازمان میشود ،اشاره داشتهاند .در بیشتر موارد ،چالشهای مدیریت
دانش در محیط پروژه به شرح زیر است:

A

 -1مستندسازی عملیات پروژه به معنی ثبت فرآیندهای سازمانی است و به ندرت موفق به انعکاس کامل اصول روشها و
فعالیتها میشود ،به همین دلیل است که هدفمند بودن آنها جای تردید دارد[.]30

 -2تناقض میان اهداف کوتاهمدت پروژهها و اهداف درازمدت یادگیری سازمانی در جاییکه مدیریت دانش به درجۀ
پروژهسازی شرکت به عبارت دیگر سطح بلوغ یک پروژه ،وابسته است[.]32-31
 -3نبود پیشبینیهای مؤثر و کارآمد ،ارتباطات ناکارآمد و تبادل اطالعاتی ،استفادۀ ناکافی از تجربۀ قبلی و درسهای آموخته
شده[ 26و .]32
 -4فردی بودن پروژهها و چرخۀ عمر طوالنی آنها؛ بنابراین ،بازه زمانی طوالنی قبل از بازیابی تجارب سپری میشود در
حالیکه ماهیت موقتی پروژهها برای هر پروژه به جلسات تیمی جدیدی نیاز دارد.
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 -5اقداممداری و وظیفهمداری ساختار سازمانی پروژه فشرده (مانند سازمان موقتی) ،درجاییکه اعضای تیم پروژه آمادۀ
یادگیری نیستند .افراد به تنهایی تواناتر و باتجربهتر میشوند؛ با این وجود ،اغلب هیچ سازوکار یا انگیزهای برای اینکه دانش
درون شرکت به اشتراک گذاشته شود ،وجود ندارد[.]33
 -6فقدان روالها و سایر سازوکارهای مناسب یادگیری و همچنین در دسترس بودن تجربیات و گزارشهای قبالً آموخته
شده از پروژههای قبلی[.]34
بدون توجه به چالشهای مذکور ،یادگیری از پروژهها یک فرصت منحصر به فرد را برای جمعآوری دانش جدید و تبادل
تجارب میان تیمهای یک سازمان نشان میدهد .با این وجود ،میتوان نتیجه گرفت که روشی سیستماتیک به صورت منسجم
برای جمعآوری پروژه وجود ندارد ،این فقدان مانع انتقال مناسب دانش در پروژههای عمرانی میشود .مدیریت دانش در
شرکتهای پروژهمحور هم بر دانش صریح و هم بر دانش ضمنی تأکید دارد .به عبارت دیگر روشهایی برای انتقال دانش
از طریق افراد و از طریق اطالعات مستند وجود دارد[ .]35اثربخشی پروژه را میتوان چنین تعریف نمود :تحقق برنامهریزی
شده و تعمدی حداکثر انتظارات ذینفعان پروژه .موفقیت یک حد کمینه دارد که پروژه محققکنندۀ آن حد یا فراتر از آن
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حد را میتوان اثربخش نامید .توسعۀ مدیریت پروژه پیشنهاد میکند که مدلهای جدید مدیریت عملکرد پروژه باید نشاندهندۀ
چند بعدی بودن (شرکتکنندگان /ذینفعان بیشتر) یک پروژه ،کیفیت فرآیندها و همچنین کیفیت تولیدات باشد .در سازمان-
هایی که پروژههای متعددی را اجرا میکنند؛ نیاز روزافزون به مدلی وجود دارد که میتواند منجر به مدیریت عملکرد پروژه
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شود[ .]36هنگامی که پیشرفتهای تئوریکی مرتبط با موفقیت پروژه با یک مدل مدیریت پروژه مناسب همراه شده بود ،مدت
زمان زیادی میگذشت نه به این دلیل که نیاز به چنین مدلی وجود ندارد بلکه به این دلیل که مسائل کاربردی مربوط به
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ارزیابی پروژه وجود دارند که به هزینه ،زمان و کیفیت مربوط نیستند .به زعم محققین ،تعریف عوامل موفقیت پیش نیازی
برای موفقیت یک سازمان است و روشی را برای سنجش سطح بلوغ آن ارائه میدهد.
دیدگاههای متفاوتی برای تجزیه تحلیل موفقیت پروژه و در میان سایر دیدگاهها از بهکارگیری مفهوم چرخۀ عمر پروژه برای
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ارزیابی و تجزیه و تحلیل موفقیت پروژه طرفداری میکنند .برای مدیریت هر پروژهای ،باید نحوۀ اندازهگیری آن مشخص
شود ،بدینمعنی که باید میان عوامل حیاتی موفقیت و مدیریت موفقیت پروژه باید ارتباطی شکل گیرد .میان عوامل حیاتی
موفقیت و معیارهای موفقیت پروژه تفاوت وجود دارد .عوامل حیاتی عواملی هستند که در دستیابی به موفقیت پروژه نقش
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دارند .از طرف دیگر ،معیارهای موفقیت ،معیارهایی هستند که به وسیلۀ آنها میتوان تعیین کرد یک پروژه موفق است یا
خیر .عواملی که معیار موفقیت را تشکیل میدهند ،شاخصهای کلیدی عملکرد اطالق میشوند[ .]39شاخصهای کلیدی
عملکرد ،مجموعهای از دادههای قابل سنجشی را ارائه میدهند که برای ارزیابی و سنجش عملکرد در مرحلۀ پیادهسازی

A

استفاده شدهاند[ .]37-38در این زمینه؛ یکی از مشکالت پیشروی مدیران پروژه ،تعیین این مسأله است که کدامیک از
معیارهای حیاتی ،موفقیت پروژه همۀ ذینفعان را تضمین میکند .وظیفۀ یک مدیر پروژه تعریف اقدامات و شاخصهای کلیدی
عملکرد با توجه به روابط طرفین میان مدیر پروژه ،مشتری و سایر ذینفعان است[ .]41-40اتکای صرف بر معیارهای موفقیت
مانند :زمان ،هزینه و کیفیت تعریف بسیار محدودی از معیارهای موفقیت پروژه را ارائه میدهد .بر طبق یافتۀ برید (،)2005
ایجاد شاخصهای کلیدی عملکرد بدون توجه به تیم پروژه ،سازمانی که پروژه در آن اجرا میشود و محیطی که آن را به
وجود میآورد ،میتواند یک مانع جدی برای تقویت عملکردهای پروژه باشد .به همین دلیل در نظر گرفتن عوامل موفقیت
امری ضروری است .قریشی و همکاران ( )2007در مدل ارزیابی عملکرد مدیریت پروژه به نیاز برای ایجاد شاخصهای کلیدی
عملکرد به عنوان پیشنیازی برای سنجش عملکردهای به دست آمده از پروژه تأکید میکنند[ .]42عالوه براین ،این امر تأیید
شده است که چرخۀ عمر پروژه نقش مهمی در ایجاد شاخصهای کلیدی عملکرد و سنجش عملکردهای پروژه دارد[ 40و
 .]43تمام این موارد منجر به این نتیجهگیری میشود که برای هر مرحله از چرخۀ عمر پروژه ،تعریف معیارها براساس
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شاخصهای کلیدی عملکرد خاص آن مرحله ضروری است و به عنوان پارامترهای اساسی برای ارزیابی موفقیت پروژه به
کارگرفته میشود .پس از آن یک سطح مورد هدف برای هر معیار تعریف شده ایجاد میشود و فعالیتهای پروژه برای
رسیدن به سطح مورد هدف تعیین میشوند[ .]37پس از تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد پروژه ،ثبت سطح هر شاخص
کلیدی عملکرد منحصر به فرد که برای پایداری پروژه[ ]16و نیز فرآیند تصمیمگیری با هدف فعالیتهای آینده اهمیت زیادی
دارد ،امری الزم است[ 37و  .]44در طول انجام پروژه ،رویدادها و نتایجی وجود دارند که نمیتوان آنها را با دقت اندازهگیری
کرد .در اینگونه موارد تنها میتوان سطح رضایتبخشی از دستاوردها را ایجاد کرد .به همین دلیل فرآیندهای جمعآوری
داده به عنوان ابزارهایی جهت آسانسازی و تسهیل در امور اندازهگیری و ارزیابی ،اهمیت پیدا میکنند[ .]45با سنجش
موفقیت پروژه با توجه به شاخصهای کلیدی عملکرد ،میتوان به ارزیابی جامعتری نسبت به پروژه دست یافت .یادگیری
مبتنی بر حسابرسیهای بعد از پروژه ،یکی از ده شیوۀ برتر به شمار میرود [ .]33در شکل  ،1به چارچوب تجزیه و تحلیل
اقدامات مدیریت دانش در اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژهای پرداخته شده است .پیشنیازهای اجرای مراحل این
مدل به این قرار است :یک فرآیند مدیریت پروژۀ منظم ،یک سیستم گزارشدهی قبال تعیین شده و چارچوبهایی برای
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گزارشهای پروژه ،تقسیم تعریف شده مسئولیتها و همچنین روش قبالً تعیینشدهای برای جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و
توزیع دادهها .فرآیند تجزیه تحلیل موفقیت پروژه ارائه شده ،شامل مراحلی میشود که به منظور ارزیابی عملکردهای پروژه
براساس شاخصهای کلیدی عملکرد برای جمعآوری اطالعات ضروری استفاده میشود .براین اساس ،میتوان نتیجه گرفت
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که تجزیه و تحلیل موفقیت پروژه برای جمعآوری کارآمدتر اطالعات کافی در محیط پروژه با مدیریت دانش پیوند خورده
است ،این اطالعات میتوانند انتقال پیدا کنند و پایۀ دانش را تقویت کند .فرآیندهای فرعی مدیریت دانش زیر در سطح
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پروژه اتفاق میافتند :یادگیری بیرونی ،شناسایی دانش مورد نیاز ،کسب دانش ،خلق دانش ،انتقال دانش ،کاربرد دانش،
شناسایی و مستندسازی دانش جمعآوری [.]46
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شکل -1چارچوب تجزیه و تحلیل اقدامات مدیریت دانش بر اثربخشی عملکرد پروژه در سازمانهای پروژهمحور
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 -7نتیجهگیری

با جهانی شدن اقتصاد و ایجاد شبکههای عظیم اقتصادی ،خلق دانش در بازار رقابتی به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است
و در این بین مدیریت دانش به طور فزایندهای رشد داشته است .در چنین شرایطی پیدایش سازمانهای مبتنی بر دانش در سیستم
اقتصادی موجود ،امری انکارناپذیر میباشد .این سازمانها دریافتهاند که دانش ،منبع کلیدی راهبردی میباشد و به آنها
کمک میکند که چه چیزی را باید بدانند و فراگیرند تا بتوانند راهبردهای خود را تعریف کرده و به اجرا درآورند .در
حقیقت در چنین سازمانهایی ،دانش ،مهمترین سرمایۀ سازمان به شمار میرود و موفقیت سازمانها به توانایی آنها در ایجاد،
کسب و بهرهگیری و انتقال دانش بستگی دارد .بنابراین ،سازمانهای امروزی در عرصۀ رقابت و نیز نگهداشت و و بهبود جایگاه
رقابتی خود ،مجبور به استفاده از سیستمی برای ایدهپردازی و یادگیری دانشهای نوین میباشد .در شرایطی که ساختار سازمانها،
بیشتر تمایل به تعریف امور به صورت پروژهای دارند ،لذا توجه به پیادهسازی و بهرهبرداری از مدیریت دانش در سازمانهای
پروژهمحور ،با ویژگیهای خاصی چون :موقتی بودن و زودگذر بودن امور در آنها ،بسیار ضروری به نظر میرسد.
در این راستا ،موفقیت سازمانهای پروژهمحور در گرو توانایی آنها در مدیریت سرمایههای دانشی است؛ این سرمایهها به طور
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چشمگیری عملکرد مدیریت پروژه را از نظر کارآیی و اثربخشی ،ارتقاء میدهند .در عصر کنونی ،یکی از منابع بسیار با ارزش
دانشی ،نیروی انسانی است که سازمانهای پروژهمحور برای دستیابی به عملکرد بهینه و اثربخش ناگذیر به مدیریت دانش آن
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هستند .همچنین سازمانهای پروژهمحور و یکایک پروژههای موجود در آنها ،به عنوان واحدهای دانشگرا تلقی میشوند که
میتوان در قالب کمیت و کیفیت دانش به آنها نگریست .دانشها و تخصصهایی که در یک پروژه حاصل میشود ،میبایست
در شبکهای منسجم ثبت و ضبط شده تا در سایر پروژهها مورد استفاده قرار گیرد .بررسی مدیریت دانش پروژه در سازمانهای
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پروژهمحور به دنبال حرکت از رویکرد تحول از افراد باهوش به سوی رویکرد سازمان هوشمند است.
در خاتمه شایان ذکر است ،تا زمانی که مدیران و کارشناسان پروژه از اهمیت و مزایای کارکردی مدیریت دانش پروژه و
فرآیندهای مربوط به آن در سازمانها مطلع نباشند ،نمیتوان انتظار داشت تا آنها از مدیریت دانش پروژه ،نه به عنوان یک
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سیستم غیرواقعی ،بلکه به عنوان یک ضرورت در سازمانشان ،یاد کنند و آن را مورد استفاده و بهرهبرداری قرار دهند.
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