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 AHPبه روش  ع انتقال دانش در مدیریت پروژه های مشابهموانو رتبه بندی  آسیب شناسی

 2مجتبی سلحشور ،1ابراهیم، کالنی

 (ص)االنبیاء خاتم دانشگاه پدافند هوایی مدرس، مدرس تربیت دانشگاه صنایع ارشد کارشناس -1

 کارشناس ارشد صنایع دانشگاه تربیت مدرس -2

e.kalani@yahoo.com 

  :چکیده

و موقعیت در عرصه رقابت مطرح  ها مدیریت دانش به عنوان ابزاري استراتژیك جهت پیشبرد منابع سازمانبه در حالی که ضرورت توجه 

تجربه بسیاري از شرکتها در مورد مدیریت دانش ، به مدیریت دانش به عنوان یك امر موقت زودگذر نگریسته شده است از آنجا که اما ،است

پروژه ها ماهیت موقتی دارند و با اتمام پروژه ، برخی افراد داراي دانش پروژه سازمان را  "از آنجائیكه معموال. به شكست انجامیده است

آموخته شده و دانش آنها از سازمان خارج میشود،  مشكالت بسیاري از جمله افزایش هزینه و افزایش زمان درسهاي  "ترک میكنند و عمال

در مقاله حاضر، تالش بر آن است که موانع انتقال دانش در مدیریت پروژه ها شناسایی و به . پروژه را در پروژه هاي آتی در بر خواهد داشت

AHPروش آماري 
، به حوزه مدیریت دانش در آن به اندازه الزم PMBOK 2وان نتیجه گرفت علی رغم وجود میت. رتبه بندي گردد 1

مهمترین مانع عدم وجود فرهنگ سازمانی براي حمایت از فعالیت هاي به اشتراک گذاري دانش تنوع فرهنگی می . پرداخته نشده است

عوامل موثر در تمایل به انتقال و سهیم کردن در دانش می ، ایجاد حس اعتماد و قدرشناسی و تشكیل گروههاي پروژه اي از  باشد

 ]2و1[.باشد

 : کلمات کلیدی

 مدیریت پروژه، مدیریت دانش، انتقال دانش در مدیریت پروژه ها

 

                                                           
 روش تحلیل سلسله مراتبی  

 پیکره دانش مديريت پروژه  

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:e.kalani@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

 

2 

 :مقدمه -1

واهمیت ویژگیهای آن در حیطه عملکرد سازمانهــــا می توان دریافت که برخورداری از دانش و بررسی و تحلیل دانش  با

به خصوص اگر روند تغییر و تحوالت  .اطالعات روزآمد برای ادامه حیات سازمانها به یك ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است

در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمانها ضروری  مالحظه میشود که,  دانش در جامعه به دقت مورد ارزیابی واقع شود

 .است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصوالت و خدمات خود به کار گیرند

کردهای بنابراین، مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانش برتر اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعهای مهم و بهبود عمل

از این رو، مدیریت دانش مقوله ای مهم محســوب می شود که در سازمانها به دنبال آن است تا . مبتنی بر دانش را پیدا کنند

از . نحوه چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن سازد

اشتراك، انتقال و تقابل دانش در میان اعضای سازمان از اهداف اولیه ای است که بدین منظور این رو، ایجاد محیطی برای 

ضروری به نظــــر می رسد، چرا که مدیریت دانش می تواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن 

ت منظور از دانش در تحقیق حاضر دانایی می الزم به ذکر اس( 1111ویگ . )شرکت به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد

، ویژگی موقتی بودن پروژه ها باعث ضعف حافظه، فراموشی تجارب ارزشمند و  در اغلب سازمانهای پروژه محور. باشد

مورد بهره برداری قرار نمی گیرد که  در این نوع سازمانها، سرمایه های دانشی .درسهای آموخته شده از پروژه ها می شود

با توجه به این نکته که ماهیت سازمانها طوری . .موجب اتالف منابع شامل دوباره کاریها ،افزایش زمان و هزینه میشود خود

است که برای زمانهای طوالنی طراحی شده اند، ولی ماهیت یك پروژه فقط برای تکمیل یك دوره خاص می باشد، لذا ضرورت 

حفظ دانش پروژه ها و یکپارچه سازی آنها در سطح سازمان اهمیت پیدا می  مدیریت دانش در سازمانهای پروژه محور برای

 ] و2[ .کند

 بیان مساله -2

 11با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان . از موانع انتقال و به اشتراك گذاری دانش در سازمان به موارد زیر اشاره میشود

 .تحلیل سلسله مراتبی انتخاب گردید موانع شناخته شده زیر برای رتبه بندی به روش 22مورد از 

 موانع شناخته شده در انتقال دانش: 1جدول 

 موانع شناخته شده در انتقال دانش ردیف

 کمبود وقت جهت به اشتراك گذاری دانش 1

غلبه دانش صریح بر دانش ضمنی در مقوله به  2

 اشتراك گذاری

 عدم یکسان بودن سطح تجارب افراد 3

 های ارتباطیکم بودن مهارت  4

 متناسب نبودن سن افراد 5

 عدم تشابه جنس 6

 یکسان نبودن سطح تحصیالت 7

                                                           
3 Knowledge based Organization 
4 Knowledge assets 
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 عدم اعتماد به دقت واعتبار دانش 8

 عدم یکسانی فرهنگ های ملی، ارزش ها و باورها 9

 کمیاب بودن دانش 11

 عدم اطمینان به مفید بودن دانش برای دیگران 11

 سازمانی مسطحعدم استفاده از ساختارهای  12

نبود رهبری و جهت دهی های مدیریتی برای تفهیم  13

 مزایا و ارزش های به اشتراك گذاری دانش

کمبود فضاهای رسمی و غیررسمی جهت به اشتراك  14

 گذاشتن دانش

کمبود سیستم های پاداش دهی و شناسایی مناسب  15

 جهت برانگیختن کارکنان

حمایت از فعالیت  عدم وجود فرهنگ سازمانی برای 16

 های به اشتراك گذاری

اولویت نداشتن نگهداری کارکنان با تجربه و ماهر در  17

 سازمان

عدم وجود منابع کافی در سازمان برای فراهم کردن  18

 فرصت های به اشتراك گذاری

عدم وجود همکاری بین واحدهای سازمان یا نواحی  19

 عملیاتی به دلیل رقابت

فضای فیزیکی مناسب برای کار و عدم وجود  21

قرارگیری نامناسب واحدهای سازمان نسبت به 

 یکدیگر

 اندازه نامناسب واحدهای سازمانی 21

 عدم استقبال از ایده های جدید 22

نبود ارتباط بین نیات شخصی کارکنان با چشم  23

 اندازها و استراتژی های سازمان

 شغلیترس از به مخاطره افتادن امنیت  24

عدم آگاهی کافی از ارزش و مزایای به اشتراك  25

 گذاری دانش با دیگر همکاران

عدم توجه کافی به ارزیابی و دادن بازخورهای  26

 مناسب در مورد اشتباهات گذشته
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 کمبود اعتماد بین کارکنان 27

 

 :روش تحقیق - 

انتقال دانش در پروژه ها با استفاده از تکنیك تحلیل بندی موانع  هدف از تحقیق فعلی آسیب شناسی، شناسایی و رتبه

در ارزیابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیری با شاخص داریم، انتخاب شاخص مناسب به  .باشد سلسله مراتبی می

ین شاخص اما وقتی که چند یا چند. ما امکان می دهد که مقایسه درستی بین جایگزینی ها یاآلترناتیوها به عمل آوریم

برای ارزیابی در نظر گرفته می شود، کار ارزیابی پیچیده می شود و پیچیدگی کار زمانی باال می گیرد که معیار های چند 

در این هنگام کار ارزیابی  و مقایسه از حالت ساده تحلیلی که . یا چندین گانه باهم در فضا و از جنس های مختلف باشند

یکی از ابزارهای توانمند . ج می شود و به یك ابزار تحلیل عملی قوی نیاز خواهد بود ذهن قادر به انجام آن است خار

  .است( فر آیند تحلیل سلسله مراتبی) برای چنین وضعیت هایی 

 ساختن درخت سلسله مراتبی: مر حله اول

 تعیین ضریب اهمیت معیار ها و زیر معیار ها وزن دادن به جایگزین ها : مرحله دوم 

 ترکیب ضریب اهمیت گزینه ها ترکیب وزن ها : سوممر حله 

 آزمایش سازگاری: مر حله چهارم

 . شود در روش تحلیل سلسله مراتبی وزن معیارها با مقایسه دو به دو بر اساس جدول زیر تعیین می

 

 ]5[جدول مقایسه دو به دو وزن معیارها در روش تحلیل سلسله مراتبی: 2جدول 

وضعیت مقایسه 

 ها

 ارزش وزن یا

 1 یکسان

یکسان تا نسبتا 

 بیشتر

2 

نسبتا بیشتر یا 

 ضعیف

  

نسبتا بیشتر تا 

 بیشتر

  

 5 بیشتر یا قوی

بیشتر تا خیلی 

 بیشتر

6 

خیلی بیشتر یا 

 خیلی قوی

2 
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خیلی بیشتر تا 

خیلی ، خیلی 

 بیشتر

8 

 1 صد در صد

 

 . در این تحقیق معیارهای زیر به عنوان مهمترین موانع انتقال دانش در پروژه ها به عنوان مالك تصمیم گیری انتخاب شدند

  ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی 

  عدم وجود همکاری بین واحدهای سازمان یا نواحی عملیاتی به دلیل رقابت 

   نبود رهبری و جهت دهی های مدیریتی برای تفهیم مزایا و ارزش های به اشتراك گذاری دانش 

  عدم وجود فرهنگ سازمانی برای حمایت از فعالیت های به اشتراك گذاری دانش 

  عدم توجه کافی به ارزیابی و دادن بازخورهای مناسب در مورد اشتباهات گذشته 

  یکسان نبودن سطح تحصیالت 

 ت نداشتن نگهداری کارکنان با تجربه و ماهر در سازمان  اولوی 

  عدم استقبال از ایده های جدید 

  عدم تشابه جنسیت 

  کمبود سیستم های پاداش دهی و شناسایی مناسب جهت برانگیختن کارکنان 
 

متخصصان مربوطه   با توجه به توضیحات ارایه شده تا کنون در این تحقیق، وزن معیارها با استفاده از دانش کارشناسی

سوال، بر اساس مقایسه دو به دوی معیارهای ده گانه فوق، تنظیم شد و  5 بدین منظور، پرسشنامه ای شامل . استفاده شد

 .نفر از خبرگان و مدیران انجام پروژه ها توزیع شد 1بین 

از معدل وزنهای ارایه شده توسط  با گردآوری نظرات خبرگان، به منظور تعیین وزن هر معیار در مقایسه یا معیار دیگر،

 . خبرگان برای هر سوال استفاده شد و در نهایت ماتریس وزن معیارها به صورت زیر بدست آمد

 

 ]5[ماتریس وزن معیارها:  جدول 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 معیارها 

m1 1.00 5.00 3.00 1.00 2.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 

m2 0.20 1.00 0.50 0.25 0.25 0.50 1.00 1.00 0.50 1.00 

m3 0.33 2.00 1.00 0.50 0.50 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 

m4 1.00 4.00 2.00 1.00 1.00 3.00 5.00 4.00 2.00 3.00 

m5 0.50 4.00 2.00 1.00 1.00 3.00 4.00 4.00 2.00 3.00 

m6 0.25 2.00 1.00 0.33 0.33 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 

m7 0.20 1.00 0.50 0.20 0.25 0.50 1.00 1.00 0.33 1.00 

m8 0.20 1.00 0.50 0.25 0.25 1.00 1.00 1.00 0.50 1.00 

m9 0.33 2.00 1.00 0.50 0.50 1.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
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m10 0.25 1.00 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

محاسبه وزن نسبی هر یك از معیارها می باشد که بدین منظور از روش میانگین با تکیل ماتریس وزن معیارها، قدم بعدی 

 .هندسی استفاده شد

در روش میانگین هندسی ابتدا مقادیر هر یك از ستونها را با هم جمع نموده و سپس هر عنصر در ماتریس مقایسه زوجی را 

ود سپس در مرحله سوم میانگین هندسی سطری به جمع ستون خودش تقسیم کرده تا ماتریس مقایسه زوجی نرمالیزه ش

 .عناصر هر سطر از ماتریس نرمالیزه را محاسبه می کنیم

 ]5[ماتریس نرمالیزه:  جدول 

 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 معیارها 

m1 0.23 0.22 0.24 0.19 0.31 0.25 0.20 0.23 0.24 0.24 

m2 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.06 

m3 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.06 0.08 0.09 0.08 0.06 

m4 0.23 0.17 0.16 0.19 0.16 0.19 0.20 0.18 0.16 0.18 

m5 0.12 0.17 0.16 0.19 0.16 0.19 0.16 0.18 0.16 0.18 

m6 0.06 0.09 0.08 0.06 0.05 0.06 0.08 0.05 0.08 0.06 

m7 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.03 0.06 

m8 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.04 0.06 

m9 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.06 0.12 0.09 0.08 0.06 

m10 0.06 0.04 0.08 0.06 0.05 0.06 0.04 0.05 0.08 0.06 

 . نتایج محاسبه وزن نسبی هر یك از معیارهای ده گانه در جدول زیر ارایه شده است
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 رتبه بندی نهایی معیارها: 5جدول 

 وزن نسبی معیارها

 0.23 عدم وجود فرهنگ سازمانی براي حمایت از فعالیت هاي به اشتراک گذاري دانش

 0.18 مورد اشتباهات گذشتهعدم توجه کافی به ارزیابی و دادن بازخورهاي مناسب در 

 0.16 نبود رهبري و جهت دهی هاي مدیریتی براي تفهیم مزایا و ارزش هاي به اشتراک گذاري دانش  

 0.08 یكسان نبودن سطح تحصیالت

 0.08 عدم وجود همكاري بین واحدهاي سازمان یا نواحی عملیاتی به دلیل رقابت

 0.07 اولویت نداشتن نگهداري کارکنان با تجربه و ماهر در سازمان  

 0.06 ترس از به مخاطره افتادن امنیت شغلی

 0.05 عدم استقبال از ایده هاي جدید

 0.04 کمبود سیستم هاي پاداش دهی و شناسایی مناسب جهت برانگیختن کارکنان

 0.04 عدم تشابه جنسیت

 

شود، عدم وجود فرهنگ سازمانی برای حمایت از فعالیت های به اشتراك گذاری دانش مهمترین  همانگونه که مشاهده می

 . مانع انتقال دانش در انجام پروژه ها می باشد

 ]5[تعیین نرخ سازگاری  - 

با توجه به مطالب گذشته این سوال پیش می آید که تا چه اندازه می توانیم به اولویتهای حاصل از روش ارائه شده اعتماد 

نرخ سازگاری مکانیزمی است  که سازگاری مقایسات را .جهت پاسخ به این موضوع از نرخ سازگاری استفاده می شود. کنیم

جهت . می توان داوری را ضرب و وزنها را قابل اعتماد دانست باشد RC.1معموالً هر گاه نرخ سازگاری . مشخص میکند

 .تعیین نرخ سازگاری در ابتدا ماتریس شاخصها، در بردار وزن شاخصها ضرب می شود

)(بر اساس اصول حاکم بر جبر ماتریس ها، چنانچه در یك ماتریس مربع  *nnA  بردار ویژه ،w  و مقدار ویژه  باشد، آنگاه

WWAخواهیم داشت  **  که همواره بزرگترین مقدار ویژهmax ازn مقدار . کمی فاصله خواهد گرفتmax  از رابطة

 .بدست می آید 1شماره 

 
n

i
wAw

n
11max /)(

1
)1(  

مربوط به موانع مورد maxبا توجه به اطالعات بدست آمده از ضرب ماتریس شاخص ها در بردار وزن شاخص ها، مقدار 

  .مطالعه به شرح زیر بدست می آید

N

1
max 
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چون مقیاس . باشد Aمی تواند معیار خوبی برای اندازه گیری سازگاری ماتریس  nو  maxبا توجه به مطالب فوق تفاضل 

nmax  به مقدارn  بستگی دارد، لذا برای رفع این وابستگی و بی مقیاس نمودن آن از شاخص سازگاری(Consistency 

Index)  یاCI مقدار . استفاده می شودCI  دبدست می آی 2از رابطه شماره .                                               

)1)((.)2( max  nnIC  
مقادیر شاخص سازگاری را برای ماتریس هایی که اعداد آنها کامالً تصادفی اختیار شده باشد محاسبه کرده اند که به آن  

بدست می  11بعدی طبق جدول شماره  nمقادیر آن برای ماتریس های . می گویند RTیا  (Random Index)شاخص تصادفی 

 ]5[.آید

 

 

 

 (R.I)شاخص سازگاری تصادفی  :6جدول 

n 1 2     5 6 2 8 1 11 11 12 1  1  15 

R.I 1 1 
58

/1 
1/1 

12/

1 

2 /

1 

 2

/1 

 1/

1 

 5/

1 

 1/

1 

51/

1 

5 

/1 

56/

1 

52

/1 

51/

1 

 

برای هر ماتریس، حاصل تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص تصادفی ماتریس هم بعدش معیار مناسبی برای قضاوت 

باشد آنگاه نرخ  CR  1<نامیده می شود که هرگاه  (Consistenvy ratio)در مورد میزان سازگاری می باشد که نرخ سازگاری 

کوچکتر  11/1مقدار نرخ سازگاری همه از  11و 1تا   ،  1شمارة  طبق جداول. (Saaty. T 1980)سازگاری قابل تحمل می باشد 

و حتی در دو مورد صفر می باشد و بدین ترتیب مشخص می شود که داوریهای انجام شده سازگاری مناسبی را نشان می 

 ]5[.بنابراین رتبه بندی از صحت باالئی برخوردارمی باشد. دهد

 

 :نتیجه گیری -5

برای حمایت از فعالیت های به اشتراك گذاری دانش مهمترین مانع انتقال دانش در انجام عدم وجود فرهنگ سازمانی 

با توجه به رتبه بندی موانع انتقال دانش در مدیریت پروژه ها ، می توان رفع موانع را با توجه به اولویت . پروژه ها می باشد

ستفاده نمود که این خود سبب صرفه جویی مالی فراوان و رفع آنها انجام داد و با رفع موانع از دانش پروژه های مشابه ا

از مزیت های دیگر آن می توان به استفاده از نتایج تجارب . جلوگیری از موازی کاری و دو باره کاری در پروژه ها می شود

گیخته کردن حس دیگران در پروژه های قبلی و تطبیق دادن آن با پروژه های کنونی و جلوگیری از اشتباهات گذشته و بران

مطالعه کارکرد ها ، نتایج و راهکارهای  پروژه های مشابه قبلی میتواند . خالقیت و نو آوری در پروژه های جدید مشابه دانست

 .در ساختن پیش زمینه ذهنی و دادن چشم انداز مثبت به مهندسین و کارکنان پروژه بعدی بسیار مفید باشد

 

 :فهرست منابع -6

، اولین کنفرانس  "راهبردها ، ابزارها و مهارت ها (PKM)چشم اندازی بر مدیریت دانش شخصی " ،( 86 1)زوارقی، ر 
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 ملی مدیریت دانش

ارایه یك سیستم مدیریت دانش مبتنی بر فرایندهای کسب  "، ( 85 1)سرمدی خضرلو، پ ، دودیان ، ح و شفایی ، ر 

 رمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، چها "و کار ، برای شرکت های پیمانکاری پروژه های ساخت

مقایسه اشتراك و انتقال دانش در سطوح مختلف نظام های  "، (85 1)سیف الدین ، ا ، سلیمی ، م  و سیداصفهانی ، م 

 85، زمستان   ، شماره 11، فصل نامه مدرس علوم انسانی ، دوره  "نوآوری 

رچوب مفهومی برای شناسایی و کسب دانش پروژه ها در سازمان ارایه یك چها "، ( 85 1)شفیعا، م و متولیان ، ع 

 ، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه "های پروژه محور

 .تصمیم گیریهای چندگانه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم( 8 1)اصغرپور، محمد
Ajmal,M and Koskinen,K(2008)’Knowledge Transfer in Project-Based Organizational Culture 

Perspective’, Project Management Journal, 39,1,pp 7-15 

Bou-Liusar, J. and Segarra-Cipres, M. (2006)’ Strategic knowledge transfer and its implications for 

competitive advantage: an integrative conceptual framework’ , Journal of knowledge management 
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