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بـراي ناشـر محفـوظ و منحصـراً      1348این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سال  کلیه حقوق چاپ و نشر

ـاپ، فتـوکپی،               متعلق به نشر پارسیا می ـاب (از قبیـل هـر نـوع چ ـا قسـمتی از ایـن کت ـتفاده از کـل ی  باشد. لـذا هـر گونـه اس

ـار بـه صـورت اینترنتـی،     اسکن، عکس ـا       سـی دي، دي  برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتش ـیلم فایـل صـوتی ی  وي دي، ف

 .گیرند تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر پارسیا ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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 مقدمه
دي است. اما مدت زمان زیا  از هزاران سال پیش تاکنون بشر به نوعی با تعریف پروژه و اجراي آن درگیر بوده

اند. امروزه نیـاز بـه مـدیریت     ي مناسب براي مدیریت پروژه بوجود آمدهها متدولوژيابزارها و  ،ها تکنیکنیست که 

حصـري   ي بی حد وها رقابتچرا که شاهد  شود میدر درون سازمان بیش از پیش احساس  ها پروژهکارآمد و موثر 
 هـا  سازماندر  ها پروژهشدن و ایجاد بازارهاي باز، اهمیت ي اخیر بواسطه روند جهانی ها سال. در باشیم میدر بازار 

چـه در بخـش دولتـی و چـه در      ،در سرتاسر جهـان  ها پروژهبه صورتی نمایی افزایش یافته و شمار زیادي از این 

یی بـراي بهبـود   هـا  راهبه صورتی مستمر به دنبال  ها سازمانبخش خصوصی در حال انجام هستند. از سوي دیگر 
یی را به امید کسب مزیت رقابتی و غلبه بر رقبایشـان و  ها تکنولوژيشان بوده و ابزارها و  مدیریت دانشي ها شیوه

 زهایی موفـق هسـتند کـه ا    بندند. عالوه بر اینها در شرایط کنونی شرکت هایشان به کار می گذاري ضمانت سرمایه
ست و وجود ها سازماندانش مهمترین منبع  حاضردر عصر برند.  شان بهترین استفاده را می هاي منابع مهم و دارایی

حیاتی  اي پروژهضروري است. مدیریت کردن دانش نه تنها براي موفقیت فردي هر  اي پروژهآن براي موفقیت هر 
 بقا و پایداري یک سازمان را تضمین نماید. دتوان میست که ها آموختهاست بلکه این خلق تجارب برتر و درس 

در حـال پدیـدار    اي رشـته دیریت دانش به شکلی انفجاري و با کمک یک رویکرد میان در سطوح سازمانی، م
و مدیریت پروژه را مـورد خطـاب قـرار دهـد. رویکـرد عملیـاتی        ها پروژهشدن است تا از این طریق موضوعات دانشی در 

یی کـه در  هـا  پـروژه اري از گرانبها تبدیل شده اسـت. بسـی   العاده فوقمدیریت دانش در حوزه مدیریت پروژه به رویکردي 
. مسـتندات بسـیاري   رسند میو با نواقص فراوان به پایان  اند شدهزا تبدیل  یی مشکلها پروژهمحیط امروزي وجود دارند به 

ي موجـود در آنهـا   هـا  ریسـک به کار گرفتـه شـود،    ها پروژهاگر مدیریت دانش در این دست  دهد میوجود دارد که نشان 
مناسب در هر مرحله موجـود در چرخـه پـروژه     اي گونهر مشکل آفرین نخواهند بود. اگر دانش به کاهش پیدا کرده و دیگ

مـدیریت   اکتساب و در سراسر چرخه عمر پروژه تسهیم گردد، سازمان و پروژه از منافع آن سود خواهند برد. در حال حاضر

یریت پروژه نشان داده و ایـن مـورد در راهنمـاي    ي خود را در نه حوزه مدها مزیتموثر توانسته است تا  اي گونهدانش به 

PMI  ي موجود در زمینه کاربردهاي تکنولوژي، مدیریت دانش به یـک ضـرورت   ها پیشرفتتشریح شده است. با توجه به

در صـورتی یـک قـدرت     هـا  پروژهکه دانش در  اند دریافته ها پروژهکلیدي در مدیریت پروژه تبدیل شده و دست اندرکاران 
 تحلیل شده و در راستاي اهداف پروژه باشند.   اکتساب، سازماندهی، تجزیه واست که 

ي فـردا  هـا  پـروژه ي امروزي، خلق ارزش براي مدیریت ها پروژهبزرگترین مزیت بکارگیري مدیریت دانش در 
 بر KMي ها شیوهي امروزي منجر به غفلت از مزایاي ها پروژهاست. مشکل اینجاست که تمرکز صرف بر روي بر 

تمرکز اصلی این کتاب در پاسخ به این سوال است که چگونه یک سازمان تفکـرش   .شود میي فردا ها پروژهروي 
هاي مدیریت کردن دانـش در   کاري را از یک پروژه در یک زمان فراتر ببرد. در این کتاب تالش شده است تا ریزه

ي مـدیریت  هـا  حـوزه سـط متخصصـانی در   ي موجود در این کتاب توها فصلمحیط پروژه به تصویر کشیده شود. 
، موضوعات مربوط ها متدولوژي، ها تکنیک پروژه و مدیریت دانش نوشته شده و در آن تالش گردیده است تا ابزار،

 با استراتژي و موردکاویهاي مرتبط آورده شود.
کتـابی کـه    دما مترجمین کتاب، بصورت عملیاتی در حوزه مدیریت دانش فعالیت داریم و در عمل خالء وجـو 

پاسخگوي نیازهاي متعدد علمی و عملی در مورد رابطه مدیریت دانش و مدیریت پروژه باشد را احسـاس کـردیم.   
لذا اقدام به شناسایی این کتاب ارزشمند نموده و با بضاعت و توان محدود خود سـعی نمـودیم تـا ترجمـه روان و     

  توجه هموطنان عزیز قرار بگیرد.مناسبی ارائه نماییم. امید است این اثر بتواند مورد 

نمودند، بخصوص از  فرصت را غنیمت شمرده و از کلیه عزیزانی که ما را در تهیه این کتاب همراهی در پایان
  .نماییم می نصیرنیا مدیریت محترم انتشارات پارسیا تشکر علیرضا سرکار خانم بیگلی و آقاي مهندس

 
Info@noavarpub.com 
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 مقدمه

همگرایـی مـدیریت پـروژه و    /  فصل اول

 مدیریت دانش

 مرور کلی

 دانش تیریها و فعال کنندگان مد گرداننده

 فرهنگ دانش کیپرورش 

 پروژه تیریدانش در مد تیریمد يکاربردها

 پروژه يساز  کپارچهی تیریـ مد1

 محدوده پروژه تیریـ مد2

 زمان پروژه تیریـ مد3

 پروژه نهیهز تیریـ مد4

 پروژه تیفیک تیریمدـ 5

 پروژه یمنابع انسان تیریـ مد6

 ارتباطات پروژه تیریـ مد7

 پروژه سکیر تیریـ مد8

 تدارکات پروژه تیریـ مد9

 ها دانش در پروژه تیریمد ریتأث

 (قطعه آخر آهنگ) CODA کی

 منابع

ــل دوم ــان و   دروازه/  فص ــان، مرزبان بان

 یشبکه اجتماع  لیتحل

 پروژه میت لیتشک

 نهیشیپ

 جیبحث و نتا

 يدر جوامع تجار ها افتهی نیا ییعدم شناسا

 یکل جینتا

 یشبکه اجتماع لیو تحل هیتجز

 ها درس آموخته

 منابع

نقـش مـدیریت دانـش در    /  فصل سـوم 

 ها مدیریت نیازمندي

 چکیده

 مقدمه

 ها بررسی فرآیند نیازمندي

 ها هاي نیازمندي ها و شیوه مدل

 ها چهار بعد در مورد تعریف نیازمندي

 ها فرآیند نیازمندي

 بیان عمل (شیوه)

 ها استنباط نیازمندي

 موارد استفاده

 ها دریافت/ ضبط نیازمندي

بنـدي از پـیش    هـا در مقابـل رده   بندي وجـه  طبقه

 تعریف شده

 ها هاي توصیه شده براي دریافت نیازمندي وجه

 ها تأیید نیازمندي

 ها حل مسأله و سازماندهی آگاهی

ــا، چــارچوب طــرح ــومی و  هــا، ه نمودارهــاي مفه

 هاي معنایی شبکه

 هاي نرم روش سیستم

 ERAهاي  شناسی و مدل هستی

 ها سازي نیازمندي اصطالحات مدل

 ها پرداختن به مشکالت با شیوه مدیریت نیازمندي

  پرداختن به مشکالت با توجـه بـه ماهیـت توزیـع    

 ها اي پروژه رشته یافته و میان
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 یچیدگی سیستمپرداختن به مشکالت با توجه به پ

 ها و دانش هاي شناختی، مدیریت نیازمندي نظریه

کار گرفته شده در مـدیریت   سه نظریه شناختی به 

 ها نیازمندي

سـازي   کار رفتـه بـراي یکپارچـه    تئوري شناختی به

 اطالعات

 گیري نتیجه

 منابع

اســـتفاده از ابزارهـــا و /  فصـــل چهـــارم

هاي مدیریت دانش، به منظور کـاهش   تکنیک

 ت هماهنگی در مدیریت پروژهمشکال

 هاي مدیریت پروژه شکست

 هماهنگی

 ها انواع وابستگی

 مکانیزم هماهنگی

 ساختارهاي سازمانی

 فرآیندهاي مدیریت دانش در زمینه مدیریت پروژه

 ذخیره/ بازیابی دانش

 انتقال دانش

 گیري نتیجه

 : تعریف ابزارها1پیوست 

 منابع:

عوامـل موفقیـت مـدیریت    /  فصل پنجم

 انش در یک پروژه استراتژيد

 چکیده

 ها ساختار سازمانی و جریان دانش بین گروه

 »استراتژي و دانش« يـ تیم مرکز1

 ـ هیأت مدیره تیم2

 ـ تیم استراتژي هیأت نظارت3

 ـ هیأت نظارت4

 ـ هیأت فرمان5

 مراحل فرآیند

 سازي/ کنترل استراتژیک پیاده

 ـ تحلیل آنچه که هست1

ــط  2 ــاب در س ــث انتخ ــ بح ــاري  ـ ــته تج ح رش

 استراتژیک

 ـ استراتژي جزئیات/ محصول/ بازار3

 سازي/ کنترل استراتژیک ـ پیاده4

 85 ... اي تشخیص و انتقال دانش فنی در تیم هسته

 انتقال  بعد

 بعدکاري

 ابزارهاي مورد استفاده مدیریت دانش

 ها درس آموخته

 منابع:

مدیریت دانـش مبتنـی بـر    /  فصل ششم

 پروژه

 تنی بر پروژهمدیریت دانش مب

 ها مدیریت نیازمندي

 مدیریت پروژه

 دانشکاران

 وري بهبود بهره

 وري منفی تأثیرات بهره

طـور   هاي بیش از اندازه بـه پـروژه بـه    ـ تخصیص

 همزمان

 ـ زمان محدود براي تفکر خالقانه و مبتکر

 هاي پشتیبان به علت نقش  ـ وقفه

 هاي موجود شکست در بکارگیري مهارت

 براي آموزش ـ زمان محدود

 ـ ناامیدي و سرخوردگی کارکنان

 هاي پیشنهادي استراتژي

 ـ جداکردن منابع خاص پروژه

 دهی ـ تخصیص مجدد روابط گزارش
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ـ شاخص تعدادکارکنان پـروژه بـراي رسـیدن بـه     

 اهداف سازمانی

سـازي فرآینـدهاي معتبـر بـراي شناسـایی       ـ پیاده

 پروژه

 ها ـ نگهداري از موجودي مهارت

 هاي هفتگی پروژه ـ تخصیص

 هاي واقعی کارمندان سازي ارزیابی ـ پیاده

 کردن تفکر خالق  فعال

 طراحی مجدد محیط پروژه

 مزیتها و درخواست براي عمل

 منابع

مدل مشارکتی زمـان محـور   /  فصل هفتم

 براي مدیریت دانش و مدیریت پروژه

 چکیده

 مقدمه

 هاي عملی و تئوري مدل

 باطاتمطالعات موردي همکاري و ارت

 ها حل و فصل تعارضات و مارپیچ

 هاي تحقیق روش

 هاي کیفی از مدیریت دانش آوري داده جمع

 ابزارهاي تحلیلی

 استفاده از ابزارها -فرآیند تجزیه و تحلیل

 نتایج: یک مدل مدیریت دانش مشارکتی

 نتایج تحقیق

 یک مدل مشارتی

 بحث و تبادل نظر

 گیري نتیجه

 الگو): فرم خالصه تماس (Aپیوست 

 A: حاالت شناختی در مطالعه موردي Bپیوست 

 منابع

تحقیـق مقـدماتی بـراي    /  فصل هشـتم 

ها به عنوان ابزار  بررسی استفاده از ویکی

هـاي ابتکـاري    مدیریت دانش براي طرح

 مبتنی بر مدیریت پروژه

 چکیده

 مقدمه

 یک ابزار مدیریت دانش؟ -ویکی

 ها سابقه و توصیف مختصري از ویکی

 یکی با ابزارهاي مدیریت دانشرابطه و

 رابطه ویکی با مدیریت پروژه

 KMSSها و رویکردهاي مدیریت پروژه به  شیوه

 زمینه پژوهش

کشــف یــک چــارچوب مفهــومی در داخــل یــک  

 اي پارادایم زمینه

 چارچوب مفهومی

 نظریه ایجاد معنا

 نظریه خلق دانش

 گیري نظریه تصمیم

 اي براي تحقیقات کیفی پارادایم زمینه

 گرا پارادایم ساخت

 مراحل بعدي

 منابع

هـا،   مدیریت دانش در پـروژه /  فصل نهم

 هاي مرتبط متدولوژي و تجربه

 سینفوسیمدیریت دانش در ا

 ها نیاز به مدیریت دانش در پروژه

 ها هاي پروژه مشخصات و ویژگی

 ها هاي مدیریت دانش در پروژه ویژگی

 ایجاد یک شبکه مدیریت دانش

 الزامات تجارتمدیریت دانش و 

 ارزیابی مدیریت دانش

 حل مدیریت دانش طراحی راه



 ۷فهرست مطالب /  

 

w
w

w
.n

oa
va

rp
ub

.c
o
m

 

ــروژه  ــش در پ ــدیریت دان ــتقرار م ــه  اس ــا (مرحل ه

 گستراندن)

 ایجاد آگاهی مدیریت دانش

 اندازي چارچوب فرایند مدیریت دانش راه

 هاي مدیریت دانش اندازي زیرساخت راه

هاي مدیریت دانش (توسـعه فرهنـگ    ترویج شیوه

 مدیریت دانش)

 ها گیري مدیریت دانش در پروژه اندازه

 ها مزایاي معمول مدیریت دانش در پروژه

هاي موجـود   هایی از مدیریت دانش در پروژه درس

 سینفوسیدر ا

هـاي مـدیریت دانـش در     : جزئیات نقش1پیوست 

 سینفوسیا

: پرسشــنامه بــراي ارزیــابی شــیوه کــار 2پیوســت 

 مدیریت دانش

 ت دانش: اهداف و محدوده مدیری1بخش 

 هاي دانش و فرهنگ : افراد، پویایی2بخش 

 : فرآیند، محتوا و فناوري3بخش 

 هاي آتی گیري سازي و جهت : پیاده4بخش 

 منابع

سازماندهی دانـش و فراینـد   /  فصل دهم

 مدیریت پروژه

 بندي دانش طبقه

 دانش حوزه و پروژه

 دانش ضمنی و صریح

 هاي دانش قالب

 یت پروژهسازماندهی دانش در داخل مدیر

 برنامه سازماندهی دانش

 گیري نتیجه

 منابع:

مدیریت کردن دانـش در  /  فصل یازدهم

 ها پروژه

 ها و مدیریت عمومی پروژه

 مدیریت پروژه

 مدیریت دانش و دانش پروژه

 ها و زنجیره مدیریت دانش پروژه

 ها؟ حاال چرا مدیریت دانش در پروژه

 ها در عمل مدیریت دانش در پروژه

 ها ح در پروژهدانش صری

 ها دانش ضمنی در پروژه

 سرمایه فکري

تبدیل کـردن دانـش ضـمنی بـه فـرم صـریح در       

 ها پروژه

 دانش پروژه: یک مدل

 هاي بانک جهانی یک نمونه: پروژه

 کسب اطالعات

 انواع دانش

 سطوح مدیریت دانش

 چرخه عمر پروژه

 ها ها و نقش مدیریت دانش در پروژه معیار

 ها ر پروژهفواید مدیریت دانش د

 فواید عمده

 اجتناب از دوباره کاري

 ها آموخته  اکتساب درس

 هاي تعاملی کار بردن ابزار به

 وظیفه خدمات مشتري

هـا حفـظ ونگهـداري را     مدیریت دانـش در پـروژه  

 بخشد بهبود می

 سایر موارد

 دانیم دانیم که چه می ما نمی

 نرخ بازگشت

 ها همورد تجاري به منظور مدیریت دانش در پروژ
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 نکته نهایی

 منابع

 ها وب سایت

ــم  ــل دوازده ــم/  فص ــردن    ه ــتا ک راس

 هاي پروژه استراتژي دانش با مشخصه

 هاي دانش عام استراتژي

 هاي پروژه اجزاي استراتژي دانش و ویژگی

 محیط

 محیط مبتنی بر تکنولوژي

 گیري جهت

 توسعه فعاالنه دانش

 هاي دانشی انفعالی استراتژي

 محدوده

 ه مدیریت دانش پروژهنزدیک شدن ب

 گیري نتیجه

 منابع

گــویی  نقــش داســتان/  فصــل ســیزدهم

 سازمانی در موفقیت مدیریت پروژه

 گویی سازمانی چیست؟ داستان

 داستان زامبیا

 قدرت داستان

 کار بستن مدل مدیریت پروژه: به

 داستان گویی در چرخه عمر پروژه

 : مفهوم1فاز 

 : تعریف2فاز 

 ریزي : برنامه3فاز 

 : اجرا4ز فا

 بندي : جمع5فاز 

 یاد گرفتن توانایی

 گیري نتیجه

 منابع

گذاري دانش  به اشتراك/  فصل چهاردهم

 و مدیریت دانش

 گذاري اجتماعی و به اشتراك 2,0مکالمات، وب 

 هاي اجتماعی و تشکیالت اقتصادي ابزار

 ها ابزار

اي غنی از سایت / گـردآوري واقعـا سـاده     خالصه

)RSS( 

 ها وبالگ

 وپال، سیستم مدیریت محتواي متن بازدر

 پرسیورردپرس و بود

 ارزیابی فواید

 انسانی کردن محاورات

 سازي محاورات شخصی

 آرشیو کردن محاورات

 وجوي محاوره جست

 شفاف کردن محاوره

 العاده در محاورات ایجاد روابط خارق

 موانع

اقداماتی به منظور بهبود مـدیریت دانش/مـدیریت   

 اي اجتماعیه پروژه با ابزار

 گذاري دانش آینده به اشتراك

 منابع
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 فصل اول

 همگرایی مدیریت پروژه و مدیریت دانش

 مرور کلی
Suliman Hawamdeh, T. Kanti Srikantaiah,  
and Michael E. D. Koenig 

 
انجـام   هـا  پـروژه درحین  بیشترین کاري که افراددانش براي توسعه و رشد اقتصادي حیاتی است. امروزه 

قـادر بـه    بایسـتی  دهند، اتخاذ تصمیماتی است که بایستی بر روي یک نقطه گرفتـه شـوند. کارکنـان    یم
اعمال دانش نظري و تحلیلی باشند. کارکنان نیازمند تفکر و یادگیري هستند زیرا نوآوري و تولید  کسب و

ایده خیلی به حجم اطالعات بستگی نداشته و به ارتباطاتی که این اطالعات را به هم پیوند داده و به آن 
متفکـرین برجسـته    از)، کـه بـه عنـوان یکـی     1988دهند، بستگی دارند. پیتر دراکـر (  معناي بیشتري می

داري  به عنوان تنها منبع اقتصادي مهم جامعـه سـرمایه   را مدیریت قرن بیستم شهرت جهانی دارد، دانش
. شـود  مـی است. خلق و استفاده از دانش در محیط تجاري رقابتی امروز چالشی سازمانی محسوب  دانسته

ورتی نزدیک توسط افراد و واحدها دانش و تخصص بطور معمول در سرتاسر سازمان پراکنده شده و به ص
بـا توجـه بـه ماهیـت گسسـته       ي مبتنی بر پروژهها سازمانظیفه مدیریت دانش در و شوند. نگهداري می

، عـدم  هـا  پـروژه . یکی از موانع اصلی براي یادگیري در ارتباط با استتر  و عدم تداوم آنها سخت ها پروژه
. توانایی یـادگیري از تجـارب قبلـی و در نتیجـه آن     آن است بکارگیريتوانایی تشخیص دانش موجود و 

 و دستیابی به موفقیت رقابتی است. وري بهرهنوآوري سریع، کلید ارتقاي عملکرد و 
که یک  اي گونهنیاز به  دهی و مدیریت منابع مورد ریزي، سازمان برنامه عبارت است ازمدیریت پروژه 

اي مـدیریت شـوند    منـابعی کـه بایسـتی بـه طـرز ماهرانـه      نتیجه و پایان موفق را به بار آورد. مهمترین 
کننـد. بـرخالف اغلـب     کـار مـی    هـا  پـروژه هاي افـرادي اسـت کـه در     و شایستگی ها مهارتها،  تخصص
. آنها موظـف  باشند میزمان و بودجه  محدود به ها پروژهتکراري و دائمی درون یک سازمان، هاي  عملیات

هـاي زمـان و بودجـه بـاقی بماننـد.       ن حال بایسـتی در محـدودیت  و در عی بودهبه تامین اهداف خاصی 
دهـاي چابـک، تعـاملی، تـدریجی و     شامل رویکروجود دارد که رویکردهاي متعددي براي مدیریت پروژه 

 .باشد میفازي 
، اجـرا و  ریزي طرحریزي و  حل آغاز پروژه، برنامهامرر مورد مدیریت پروژه بر پایه رویکردهاي سنتی د

یک فرآیند سـیتماتیک را   ها پروژه. تمام اند شدهجاد ای پروژه پایانارت و کنترل، تکمیل و پس از تولید، نظ
کننـد. سـطح جزئیـات در هـر گـام       از مراحل و فازهاي مدیریت پروژه معمولی پیروي نمـی  نکرده وطی 
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انشـی کـه بـراي    غالبا مدیریت اطالعات یـا مـدیریت د   به پروژه دیگر متفاوت باشد. اي پروژهاز  دتوان می
نیاز براي کنترل پروژه و حفـظ محـدودة    بر روي اطالعات مورد شوند میبکار گرفته  ها پروژهپشتیبانی از 

ـ  زمانی و بودجه کـه   همـراه دارد  ا خـود بـه  اي پروژه متمرکز هستند. این رویکرد محدود، این ریسک را ب
در انبارهاي نامرتبط بـا   هستنده حیاتی آمیز پروژ جزئیات حیاتی و مهم و تفکري که براي تکمیل موفقیت

هاي از دست رفته  ها و فرصت تاخیرات، افزایش هزینهشامل شده و بیشتر نتایج بدست آمده   پروژه، ذخیره
 .باشد

یک جنبه حیاتی از مدیریت پروژه، مدیریت منابع پروژه است. منابع پروژه بطور طبیعی شـامل افـراد،   
سازترین جنبه مدیریت منابع پروژه، مـدیریت    ترین و مسئله باشند. مشکل تجهیزات، مواد، زمان و پول می

هاي مناسـب و همچنـین    و شایستگی ها مهارتافراد است. مدیریت افراد نیازمند داشتن افرادي مناسب با 
ـ  میدر پروژه انجام گیرد. مهمترین جنبه مدیریت افراد  بایددرك کامل آن چیزي است که  مـدیریت   دتوان

دیگر یک بـازي   ها پروژهنیاز براي انجام کار باشد. مدیریت افراد در  دانش یعنی دانش ضمنی مورد منابع
) را درجایی 1دانشکارانبا حاصل جمع صفر نیست. براي رسیدن به موفقیت، مدیریت بایستی منبع دانش (

 آنها بیشترین کمک را بنماید.دهد که دانش تخصصی » استقرار«
پیـدا  و به جاي دارد بیست و یکم به کسب وکاري جهت انجام صحیح کار نیاز  پارادایم مدیریت قرن

یـک سـازمان مجبـور بـه تشـخیص نقـاط قـوت و         یک روش درست براي سـازماندهی سـاختار،   کردن
  پیشـرفت  امـروزه . سـازد  مـی را مولـد   آنهاهایی است که هاي تخصص کارکنان خود و کشف روش زمینه

را قـادر بـه انجـام    ی العات، اینترنت و وب، بـه قـدر کـافی کارکنـان دانشـ     ي ارتباطات و اطها تکنولوژي
بـرداري از دانـش    اسـت. تولیـد و بهـره    نمـوده کاري  کارهایشان با قیود کمتري از محدودیت فضا و زمان

جاودانـه و   ،در نواحی زمانی و مکانی مختلف و بدون نیاز به یک دفتر مرکزي از طریق کارکنـان  دتوان می
تمرکز را در سـاختار کـاهش داده و    سازد تارا قادر می ها سازمانهاي اطالعات،  آوري . رشد فندشو میدائ

 .داشته باشدحفظ ساختارهاي فیزیکی بر روي تامین نیازهاي مشتریان  به جاي تمرکز بیشتري را
فاده دانش کاران و متخصصان مدیریت پروژه افرادي هستند که زندگی خود را بجاي کار دستی با است

در نظـر  » متخصصـان بـه جـاي کارمنـدان    «سازند. دانش کاران خود را به عنوان  می ،از دانشی که دارند
. آنها خـود را  کننددهند دچار تغییر میانجام مییشان را ها پروژه ها سازمانگرفته و در نتیجه روشی را که 

نمایند. این بـه   معرفی می هستند مشغولاي که  بر حسب زمینه و کنند به جاي سازمانی که در آن کار می
خودي خود موجب کمینه شدن سلسله مراتب در محل کار شده و دانش تخصصی بطوري فزاینده بـدون  

 که بطور رایج وجود دارند مسایلی ،. همه این عواملشود میگذاري  ارزش آنتوجه به طبقه و سطح دارندة 
به سازمان خاصی  یو متخصصین دانش دانشکارانز کند. بسیاري ا هاي مدیریتی ایجاد می براي سیستم را

کنند و نسبت به نوع دانش و حرفۀ خاصی که به آن تعلق دارنـد، احسـاس وفـاداري     که براي آن کار می
، یا آنهـا در یـک   است ارزش  یشان در یک شغل کمها مهارتکنند. آنها در صورتی که احساس کنند  نمی

احتماالً آنها این احسـاس را دارنـد   . «نمایندست آن شغل را ترك ممکن ا سازمان دیگر بهتر خواهند بود،
ـ  دهد میرا در موسسه دیگري انجام  ی مشابهکه با فردي که تخصص همکارانشـان در موسسـه    هنسبت ب
 ).2008(دراکر، » کنند، نقطه مشترك بیشتري دارند متفاوتی کار می یخود که در زمینه دانش

در   فزاینده يو این امر به طور هستندهستند که نیازمند دانش کاران  ها سازمان، این یدر جامعه دانش
احسـاس   دانش کارانفشاري کند و تر مدیریت پا هاي قدیمی جراي سبکحال رشد است. اگر سازمان در ا

                                                           
١. knowledge worker 



همفصل  شتر :چها نش به  نش  مديريت   ۱۱/  گذ 

 

w
w

w
.n

oa
va

rp
ub

.c
o
m

 

ي دیگـري  ها پروژهیا  ها سازمان، ممکن است به سمت شود میکنند که با آنها منصفانه و با احترام رفتار ن
هاي مدیریتی خـود را بـه    این حالت را درك کرده و به آرامی سبک ها سازمانا نمایند. بسیاري از میل پید

یی، شـرکت گوگـل اسـت کـه بطـور      ها شرکتاز چنین  ی. مثالدهند میتغییر  موضوعمنظور انعکاس این 
دهند تـا در   یشرکت برتر در کار معرفی شده است. آنها به کارکنانشان اجازه م 10مداوم به عنوان یکی از 

ي آنهـا،  هـا  پـروژه کنند کار نمایند. بسـیاري از   یی که خود انتخاب میها پروژهطول ساعات کاري بر روي 
هـا را   که کارکنان به منظور تفریح و سرگرمی آن اند شدهیی نتیجه ها پروژه، از Googleو  Gmail همچون 
 دادند. انجام می

 

 ها و فعال کنندگان مدیریت دانش گرداننده

در اطالعـات و تکنولوژیهـاي ارتباطـات و نیـاز مقابلـه بـا         به علـت پیشـرفت   ها پروژهمدیریت دانش در 
اهمیت بیشتر و بیشتري بدست آورده است. مدیریت پروژه یـک   اند شدهبار اطالعاتی که بیش از ظرفیت 

ن پـروژه یـا آرشـیو    که اطالعات و یا دانش تولید شده در جریـا  اي گونهفعالیت اطالعاتی فشرده است به 
بازیابی کـردن   ،. این در حالی است که در بهترین حالتروند مییا اغلب بطور پیش فرض از بین  شود می

چرخـه حیـات پـروژه بشـدت      طـول اطالعات نهائی ذخیره شده در یک مخزن بسیار مشـکل اسـت. در   
از حد، خود یک مساله و  مدیریت اطالعات حائز اهمیت است. اما بایستی به یاد داشت که اطالعات بیش

ـ  مـی کند،  دهی اطالعات را تسهیل می تولید و سازمان که که تکنولوژي مشکل جدي است. در حالی  دتوان
 و کارآیی نیز گردد. وري بهرهمانع 

ي ارتباطی، ها تکنولوژيدلیل مهم و حیاتی است. یکی پیشرفت در  به چند ها پروژهمدیریت دانش در 
و همچنین اتصال آسان به اینترنت، روش کسب و کار و زندگی کـاري مـا را    ایلموباینترنت و وب است. 

آوري براي مدیریت دانـش یـک مزیـت رقـابتی بـراي آن       برداري از این فن تغییر داده است. مزایاي بهره
. در انـد  کـرده خود موفـق عمـل    یهاي دانش که بطور موثري در مدیریت دارایی استیی ها سازمان هدست

 هاست.   آوري از این فنمملو امروز، زندگی کاري ما  محیط کاري
بخصوص اطالعات آنالیـن اسـت. روزهـایی کـه مـا       و ماهیت در حال گسترش اطالعات ،دلیل دوم

اسـت. بـا     ، گذشتهیمکرد میفرمت هارد کپی (بر روي کاغذ) ذخیره  هاي اطالعاتی را در تقریباً تمام بسته
ي ایمیل و ...، اطالعات دیجیتـالی جـاي پرینـت و    ها برنامهتجو، وجود هزاران وب سایت، موتورهاي جس

اند. اطالعـات دیجیتـالی هـر روزه در حـال رشـد هسـتند و        ها گرفته چاپ بر روي کاغذ را در اغلب زمینه
هـارد کپـی     . همانطور که نسبت اطالعات الکترونیکی به اطالعاتاند شدهتبدیل به بخشی از فرهنگ ما 

 یریت دانش تبدیل به یک ضرورت کارکردي شده است.، مدشود میبیشتر 
. کـردن هسـتند  رقابت  به مجبور ها پروژهبراي بقاي خود از طریق  ها سازماندلیل سوم این است که 

آمیزي با دیگـران در صـنعت خـود     شوند و اگر نتوانند بطور موفقیت با هم ادغام می ها سازماناین روزها، 
در سـطحی جهـانی عمـل     هـا  پروژهنمایند. بطوري فزاینده، بسیاري از  رقابت کنند اعالم ورشکستگی می

به منظـور حفـظ رقـابتی     ها سازمانتري را به همراه دارد.  هاي استراتژیکی پیچیده چالشخود کنند که  می
 اند. ایجاد نموده ها پروژهبه عنوان یک اولویت در را بودن و بقا، مدیریت دانش 

در این محـیط جهـانی بـه     ها سازمانکه  اي گونهسطح ملی است به  دلیل چهارم اصالحات منظم در
از احتکار دانش بـه اشـتراك دانـش     ستیبای ها پروژهکه فرهنگ مدیریت  اند دریافتهسرعت در حال رشد 

به منظـور تـرویج فرهنـگ اشـتراك      اند شدهمستقر  ها پروژههاي مدیریت دانش که در  تغییر یابد. سیستم
 بـرده و افزا همکاري میان اعضاي تیم پروژه، اعتماد و روحیه را باال  . به صورتی همدان شدهدانش طراحی 
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هـا را کـاهش داده و اهـداف پـروژه را نیـز       گردد. این همکاري هزینه این امر منجر به موفقیت پروژه می
 کند.  . مدیریت دانش نقشی کلیدي در انجام این مهم ایفا میسازد میمؤثر برآورده  یبصورت
تحـت تـاثیر    هـا  سازمانیل پنجم براي اهمیت حیاتی مدیریت دانش این است که در محیط پروژه، دل

را  هـا  سازمان ،هاي مدیریت) هستند. محیط جاري شرایط اقتصادي بیرونی و شرایط سیاسی درونی (سبک
ی دانـش در  . براي انجام این کار بایسـت دهد میسوق با استفاده از منابع کمتر  وري بهرهبه سمت افزایش 

هـاي مـدیریت دانـش در     به درستی مدیریت شود. متخصصان مدیریت دانـش بایسـتی سیسـتم    ها پروژه
انـدازي   و همکـاري راه  وري بهـره به منظور تحقق هدف افـزایش  و کاهش منابع  با وجودحتی  را ها پروژه
ازمانی نسـبت داده  و سـ  اي پـروژه هـاي   ، مدیریت دانـش بـه دارایـی   ها پروژهد. در سطح سازمانی و نماین
 و اي رشـته گذشته، مدیریت دانش بصورتی انفجاري و از طریق یک رویکرد بـین   یان. در طی سالشود می

 دهی و اشتراك دانش ظاهر شده است.  خلق، تدوین، سازمان مانند با بررسی تمام جوانب دانش در سازمان
هاي دانش در محیط پروژه  . داراییاین موضوع کاربرد وسیعی در محیط پروژه از خود نشان داده است

ها و تخصص بکر قبلی کارکنان نیز  مشی ها و خط هاي داده، اسناد و مستندات، رویه ند شامل پایگاهتوان می
 باشند.

و ناکـافی بـودن آنهـا، کیفیـت پـایین و       ها پروژهمدیریت دانش به مساله عدم دسترسی به دانش در 
یریت دانش بر هر دوي روشهاي دسترسی و تحویل مناسب بـراي  نمایند. مد سازماندهی ضعیف اشاره می

و بر دانش ضمنی که اغلب بازیابی و درك وجود آن مشـکل بـوده و عملکـرد     بودهدانش صریح متمرکز 
هـا بـه    ، نگاه بـه دارایـی  ها پروژهانداز مدیریت دانش در  . چالش و چشمکند میتمرکز  اي دارد شناخته شده

هـاي داده،   شـامل کارمنـدان و کارکنـان، مشـتریان، پایگـاه      وازمانی اسـت  یک شیوه جدید در سطح سـ 
 .شود میمستندات، محصوالت فرآیندها و خدمات 

. مطابق با نظریات آید نظر میدر ) 2000با نگاهی به دانش پروژه، مفهوم زنجیره داونپورت و لورنس (
. زمـانی کـه ایـن    شود میشروع  آمار است آنها، مدیریت دانش با داده که بر اساس حقایق خام، ارقام و یا

ن شده و به صورت صـریح یـا   مدوبندي، محاسبه، تصحیح و تغلیظ شدند،  سازي، طبقه حقایق خام، مفهوم
ها، مکالمـات و ارتباطـات    زمانی که این اطالعات توسط کاربران و از طریق مقایسه .آیند میاطالعات در 
و  هـا  ارزششـد. بـه عبـارت دیگـر، دانـش بـر روي تجربـه،          خواهنـد د، به دانش تبدیل دنبکار گرفته ش

. آخـرین بخـش از   باشـد  مـی که پذیراي هر دو مورد دانش صریح و ضـمنی   کند میتمرکز   یهای چارچوب
دهنده تصمیمات موثر و درست گرفته شـده بـر مبنـاي دانـش      است که نشان خردزنجیره مدیریت دانش 

، هـا  پـروژه توسـط مـردان و زنـان خردمنـد اسـت. در       ،عمـل  یک کاربرد جمعـی از دانـش در  خرد است. 
در نهایـت همگـی آنهـا در تصـمیمات      شده وافراد نتیجه خرد ، اطالعات، دانش و ها دادهگیري از  تصمیم

 .اند شدهمنعکس 
)، یا چیـزي کـه تحـت عنـوان سلسـله      DIKW1( خردـ  ـ دانش ـ اطالعات مشکل سلسله مراتب داده

. اطالعات دانش نیسـت مگـر   باشد می، تبدیل از اطالعات به دانش و بالعکس شود میمراتب دانش اشاره 
آنکه بطور کامل درك شده و بر مبناي آن عملی صورت گرفته باشد. ایـن ترکیبـی از اطالعـات عملـی،     

 يگیـري فرآینـد   . تصـمیم سـازد  مـی گیري درست و خوب  تجربه و بینش است که افراد را قادر به تصمیم
ـ  می. از سوي دیگر، دانش نماید ترکیب میبا هم اطالعات عملی، تجربه و بینش را  دانشی است که  دتوان

گـذاري   در طول زمان را دارد. سرمایهرا به عنوان شایستگی در نظر گرفته شود که قابلیت توسعه و بهبود 

                                                           
١. data-information-knowledge-wisdom 
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ایز بـین  مناسب در دانش نیازمند درك هوشمندانه فرآیندها و روشهاي مدیریت دانش اسـت. توانـایی تمـ   
مدیریت دانش توانمنـد   دربراي ارزیابی بازگشت سرمایه که  سازد میقادر را  ها سازمان ،اطالعات و دانش

در   بـراي ترسـیم بازگشـت سـرمایه     1-1در شکل  موجودبرداري  ) از هرم بهره2003ـ هاوامده ( . آلشوند
هـاي   هـایی همچـون سیسـتم    در زیرسـاخت  هـا  سـازمان مدیریت دانش استفاده کرده است. بطور سنتی، 

کنند و به جاي آن  گذاري می هاي داده و ... به شدت سرمایه افزار، پایگاه افزار، نرم اطالعات، شبکه، سخت
عمدتاً امر کنند. این  گذاري می برداري از دانش سرمایه یی همچون اشتراك دانش و بهرهها فعالیتکمتر در 

 هایی است. ها در چنین زمینه ر توجیه هزینهو مشکل د ها فعالیتبه علت ماهیت ناملموس 
ها براي تجهیزات یا ابزار بیشتر بـراي انجـام کـار را     صرف هزینهکه است  تربراي مدیران بسیار آسان
هاي یک ماهیت نامشهود ماننـد اشـتراك دانـش، تجـارب برتـر و       ها در زمینه توجیه نمایند. توجیه هزینه

. در حالیکـه  استدشوار  نیز ها بسیار باال باشد در این زمینه  سرمایه برداري از دانش حتی اگر برگشت بهره
برداري مهم است، اما با این حـال بازگشـت سـرمایه در ایـن      از هرم بهره 2و  1گذاري در مراحل  سرمایه

هـا در ایـن    رویم، بـراي مـدیران توجیـه هزینـه     باال می 4و  3از مراحل  ها پایین است. همانطور که زمینه
بـراي بقـاي    4و  3، اگرچه بازگشت سرمایه در این مراحل باالتر اسـت. مراحـل   شود میها دشوارتر  هزمین

گـذاري   نیازمند سـرمایه  ،ماندن در اقتصاد دانشهم هستند. حفظ رشد و رقابتی سازمان در اقتصاد دانش م
بـراي اینکـه چنـین    برداري از دانش اسـت.   هاي کمتر مشهود مانند اشتراك دانش و بهره بیشتر در زمینه

 هـا  سـازمان مزایاي حاصل از رشد را دریافـت کننـد،    ها سازمانگذاري صورت پذیرد و براي اینکه  سرمایه
 ي مدیریت دانش هستند.ها شیوهنیازمند درك بهتري از فرآیندها و 

 
 برداري هرم بهره 1-1 شکل


