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چکیده:  
این پژوهش باهدف بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه ها و موفقیت آن ها و ارائه راهکارهای بهینه صورت گرفت. روش 
پژوهش از نوع مروری بود و از متون کتابخانه ای و پایگاه های اطالعاتی مختلف برای بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه پروژه ها 
و موفقیت آن ها استفاده شد. روش جمع آوری اطالعات و منابع به شیوه کتابخانه ای از تمامی منابع معتبر )شامل کتاب، مقاله ها 
و مجله ها، سایت ها، دیسک های رایانه ای، اسناد، نشریه های رسمی دولتی، اسناد شخصی و خصوصی، مطبوعات، آمارنامه ها و 
اسناد صوتی و تصویری( بود و اطالعات مفید با استفاده از ابزارهایی مانند فیش از همه آن ها استخراج شد. یافته ها نقش مدیریت 
دانش و ابعاد آن شامل کسب دانش، نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش را بر توسعه و اجرای موفقیت آمیز پروژه ها 
مورد تأیید قرارداد. همچنین با توجه به اینکه سازمان ها در طی انجام پروژه ها خود به تجارب و دانشی دست پیدا می¬كنند كه بسیار 
ارزشمند بوده و می تواند در آینده آن ها را جهت توسعه پروژه ها و موفقیت آن ها یاری نماید و این دانش كه شامل تجربیات ناشی از 
انجام پروژه ها مختلف، موفق و ناموفق هردو، روبرو شدن با مشكالت و موقعیت های جدید حرفه ای و یا ابتكارات انجام شده در جهت 
تسریع یک روند کاری است. در این شرایط به نظر می رسد كه مدیران وجود مشكل در برخی پروژه ها سازمانی را پذیرفته و می بایست 

كاركنان خود را به دانش چگونگی مواجه با این مشكالت مجهز نمایند.

واژگان کلیدی:مدیریت دانش، تسهیم دانش، انتقال دانش. توسعه، موفقیت، پروژه 
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the role of knowledge management in project development and 
their success and to provide optimal solutions. The research method was review and library texts and data-
bases were used to investigate the role of knowledge management in project development and their success. 
The method of gathering information and resources was in a library-like manner from all reputable sources 
(including books, articles and magazines, sites, computer disks, documents, government official journals, per-
sonal and private documents, press, statistics and audio and video documents) and useful information with 
The use of tools such as fish was extracted from all of them. The findings confirmed the role of knowledge 
management and its dimensions, including knowledge acquisition, knowledge retention, knowledge trans-
fer and application of knowledge on the successful development and implementation of projects. Also, as 
organizations gain experience and knowledge in the course of their projects, they are very valuable and can 
help them develop and succeed in the future, and this knowledge, which includes experiences from various 
projects, Successful and unsuccessful are both facing new professional challenges and opportunities or taking 
initiatives to accelerate the process. In this situation, it seems that managers have a problem with some of the 
organizational projects and should equip their staff with the knowledge of how to deal with these problems.
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مقدمه- 1

نیازهــای  بــرآوردن  باهــدف  انســانی  جوامــع  در  ســازمان ها 

مشــخص و ویــژه ای بــه وجــود می آینــد، كارآمــدی آن هــا برآینــدی از 

تحقــق اهــداف ویــژه یــا فلســفه ی وجــودی از آن هاســت؛ درواقــع بــا 

شــكوفایی شــگرف دانــش بشــری مواجــه شــد و گســترش حیــرت آور 

و  كرد)گــزوکارا  مشــاهده  می تــوان  را  آن  از  حاصــل  فناوری هــای 

اســت  ســازمانی  موفــق،  ســازمان  درواقــع   .)11  :  2015  ، سیمســک1 

توســعه  و  ترقــی  به ســوی  را  جهــان  پیشــرفته  و  روز  دانــش  کــه 

انجــام  مســتلزم  امــر  ایــن  کــه  کنــد  هدایــت  خــود  انســانی  منابــع 

تمامــی ســطوح ســازمانی هســت  در  و مســتمر  منظــم  فعالیت هــای 

کــه ســازمان ها بــرای بقــا و پیشــرفت در جهــان پــر تغییــر و تحــول 

 .)14  :2017، می باشند)ســایدز2  آن  نیازمنــد  بســیار  امــروزی 

کنونــی؛  رقابــت  از  پــر  جهــان  در  فنــاوری  و  علــم  طرفــی  از 

پدیــد  را  جدیــدی  موقعیت هــای  و  پیچیدگــی  محدودیــت، 

آورده انــد و می تــوان آن هــا را موتــور توســعه اقتصــادی و اجتماعــی 

و  علــم  ســریع  تحــوالت  از  صحیــح  بهره بــرداری  دانســت.  جهــان 

اختیــار  در  مســتلزم  نــوآوری  و  فناورانــه  تحــوالت  مدیریــت  فنــاوری، 

یكــی  ایــن خــود شــاید  كــه  پیشــرو می باشــد  و  روز  دانــش  داشــتن 

بــه  اخیــر  ســال  چنــد  در  ســازمان ها  گرایــش  و  اهتمــام  عوامــل  از 

اخیــر،  ســال های  در  دراین بیــن  باشــد.  دانــش  مدیریــت  بحــث 

بــرای  نــوآوری به عنــوان یكــی از دســتاوردهای مدیریــت دانــش كــه 

قرارگرفتــه  موردتوجــه  می نمایــد  رقابتــی  مزیــت  ایجــاد  ســازمان 

طــی  در  ســازمان ها  درواقــع   .)12  :  2017  ، کلودیــا3  و  است)داوســون 

پیــدا می كننــد  دانشــی دســت  تجــارب و  بــه  پروژه هــا خــود  انجــام 

كــه بســیار ارزشــمند بــوده و مــی توانــد در آینــده آن هــا را جهــت 

توســعه پروژه هــا  و موفقیــت آن هــا یــاری نمایــد. ایــن دانــش كــه 

تجربیــات  شــامل  می شــود  نامیــده  ســازمانی  دانــش  اصطالحــاً 

ناشــی از انجــام پروژه هــا مختلــف، موفــق و ناموفــق هــردو، روبــرو 

شــدن بــا مشــكالت و موقعیت هــای جدیــد حرفــه ای و یــا ابتــكارات 

دانــش  اســت.  کاری  یک رونــد  تســریع  جهــت  در  انجام شــده 

محســوب  ســازمان  یــك  بــرای  ارزشــمندی  بســیار  ســرمایه  ســازمانی 

 2016  ، ماتیاســن4  و  اســت)قبادی  مدیریــت  نیازمنــد  كــه  می گــردد 

:13(.  در ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد كــه مدیــران وجــود مشــكل 

1- Gözükara & Şimşek
2- Sides
3- Dawson & Claudia
4- Ghobadi & Mathiassen
5- Ritala, Olander, Michailova & Husted
6- Carl Vig
7- Peter Drucker
8- Toffler
9- Xu & Li

كاركنــان  می بایســت  و  پذیرفتــه  را  ســازمانی  پروژه هــا  برخــی  در 

مجهــز  مشــكالت  ایــن  بــا  مواجــه  چگونگــی  دانــش  بــه  را  خــود 

.)11  :  2015   ، هاســتد5  و  میچایلــوا  اوالنــدر،  نمایند)ریتــاال، 

کشــور  سرتاســر  در  زیــادی  پروژه هــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  لــذا 

مدیریــت  از  اســتفاده  عــدم  از  زیــادی  غیرمــادی  و  مــادی  ضررهــای 

دانــش در توســعه پروژه هــا در ســطوح مختلــف خــود متحمــل شــده 

نقــش  در  انجام شــده  انــدك  پژوهش هــای  باوجــود  ازایــن رو،  اســت 

مدیریــت دانــش در توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا و روی آوردن 

از  مســائل  ایــن  بازشــناخت  مهــم،  ایــن  بــه  ســازمان ها  از  برخــی 

ــر  ــش حاض ــتا، در پژوه ــن راس ــت، در ای ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان اهمی

بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه مدیریــت در توســعه 

پروژه هــا  و موفقیــت آن هــا چــه نقشــی دارد؟ 

مبانی نظری و پیشینه پژوهش- 2

پیشینه پژوهش  - 1 - 2

از  خــود  کتــاب  در  ویــگ6   کارل   1986 ســال  در  بــار  نخســتین 

مدیریــت دانــش نــام بــرد، امــا قبــل از وی پیتــر دراکــر 7، تافلــر8  و 

داده  بشــارت  را  پدیــده  ایــن  ظهــور  ضمنــی  به طــور  نیــز  ســایرین 

متنوعــی  و  متعــدد  تعاریــف  دانــش  مدیریــت  دربــاره  بودنــد. 

ــزان  ــران و می ــد صاحب نظ ــه دی ــه زاوی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ك ــده اس ارائه ش

توجــه هــر یــك بــه عاملــی خــاص، نــوع تعریــف آن هــا از یكدیگــر 

ســازمان ها  کــه  اســت  راهــی  دانــش  مدیریــت  می شــود.  متمایــز 

منتشــر  و  تســهیم  اصــالح،  طبقه بنــدی،  کســب،  ایجــاد،  را  دانــش 

عبــارت  دانــش  مدیریــت  معتقدنــد،  محققــان  از  بســیاری  می کننــد. 

طریــق  از  دانــش  مدیریــت  داده  نشــان  تحقیقــات  تغییــر؛  از  اســت 

ایجــاد یــک فرهنــگ مفیــد و ارزشــمند بــرای ایجــاد و تســهیم دانــش 

مهمــی  نقــش  ســازمان ها  در  همــکاری  فرهنــگ  ایجــاد  همچنیــن  و 

محــوری  نقــش  بــر  محققــان  می کنــد.  ایفــا  نــوآوری  فراینــد  در  را 

داخلــی  کاری  محیــط  یــک  ایجــاد  در  به خصــوص  دانــش  مدیریــت 

کــه خالقیــت و نــوآوری را حمایــت می کنــد تأکیــد کرده انــد )زو و لــی  

.)9  :2009  ،9
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جدول )1( تعاریف مدیریت دانش)زو و لی  10، 2009: 9(.

تعریفمحقق

لین )2012(
درصورتی که دانش به صورت رصیح در سازمان وجود داشته باشد، جریان دانش بسیار تسهیل می شود و انتقال آن 

میان واحدهای سازمان امکان پذیر خواهد بود 

رهامن، ساگنت 

و امین11  )2010(
سازمانی  عملکرد  ارتقای  برای  دانش  از  بهره برداری  و  اشرتاک گذاری  به  اکتساب،  خلق،  از  است  عبارت  دانش   مدیریت 

جونز12 )2005(
رویكردی یكپارچه در جهت تشخیص، مدیریت و تسهیم كلیه دارایی های فكری شامل پایگاه های داده، مستندات، 

رویه ها و سیاست ها و تجارب موجود در ذهن افراد

دانرام13 )2005(
كاربرد نظام مند و هدفمند معیارهایی جهت هدایت و كنرتل دارایی های دانش ملموس و ناملموس سازمان باهدف 

استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جدید، ایجاد ارزش، ابداع و بهبود.

مدیریت دانش رویكردی نظام مند، جهت یافنت، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش می باشد.اودل14 )2000(

اسمیت15 

)2003(

اطالعات  و  دانش  كه  رشایطی  ایجاد  و  شود  توزیع  به آسانی  تخصص  و  دانش  آن  در  كه  كاری  محیط  ایجاد  جهت  سازوکاری 

كنند. فعالیت  بیشرت  كارایی  با  و  مؤثرتر  به صورت  بتوانند  آن ها  كه  به گونه ای  گیرد  قرار  افراد  اختیار  در  مناسب  زمان  در  بتواند 

چو16 )2005(

سازمان  اینكه  جهت  در  سازمانی  گروهی،  فردی،  سطوح  در  فرآیندهایی  و  ساختارها  اعامل  برای  چارچوبی 

ارزش  ذی نفعانش  و  مشرتیان  برای  تا  كند  كسب  را  جدید  دانش  نیاز  صورت  در  و  بگیرد  یاد  می داند  ازآنچه  بتواند 

می کند. یكپارچه  عملكرد  پایدار  توسعه  جهت  در  را  فناوری  و  فرآیندها  افراد،  مدیریتی  چارچوب  چنین  كند.  خلق 

بكمن17 )2004(
سازوکاری برای دستیابی به تخصص، دانش و تجربه كه قابلیت های جدید را فراهم می کند، عملكرد بهرتی را 

موجب می شود، نوآوری را تشویق می کند و ارزش مطلوب ذی نفعان را افزایش می دهد.

10- Xu & Li
11- Rehman, Sugathan & Amin
12- Jones
13- Danrom
14- O’Dell
15- Smith
16- Choo
17- Beckman
18- Obrenovic, Obrenovic, & Hudaykulov
19- The intangible balance sheet

مبانی نظری  - 2 - 2

ــد  ــک می کن ــازمان ها کم ــه س ــه ب ــت ک ــدی اس ــش فرآین ــت دان مدیری

ســازمانی  حافظــه  نوعــی  کــه  را  مهــم  مهارت هــای  و  اطالعــات  تــا 

ســازمان دهی  به صــورت  به طورمعمــول  و  می شــوند  محســوب 

و  ســازمان دهی  انتخــاب،  شناســایی،  دارنــد،  وجــود  نشــده 

یادگیــری،  مســائل  حــل  بــرای  را  ســازمان  امــر  ایــن  نماینــد.  منتشــر 

کارا  به صــورت  پویــا  تصمیم گیری هــای  و  راهبــردی  برنامه ریــزی 

و  دانــش  شناســایی  بــر  دانــش  مدیریــت  می ســازد.  قــادر  مؤثــر  و 

رســمی  به صــورت  بتوانــد  کــه  به گونــه ای  مــی ورزد،  تأکیــد  آن  ارائــه 

قــرار  مورداســتفاده  دوبــاره  درنتیجــه  و  شــود  گذاشــته  اشــتراك  بــه 

دانــش  بــه  ســازمان ها  امــروزه  9(؛     :  1394 محمــدی،  گیرد)بــرادران 

یــک  به عنــوان  آن  تســهیم  و  ســازمان  در  موجــود  و  تولیدشــده 

ایــن  نگهداشــت  و  و ســعی در جمــع آوری  نگریســته  اصلــی  ســرمایه 

 .)11  :  2016  ، هودایکولــو18  و  ابرنویــک  دارند)ابرنویــک،  دانــش 

رابطــه  در  مهــم  وقایــع  و  حرکت هــا  نخســتین  فهرســت   2 جــدول 

بــا مدیریــت دانــش را نشــان می دهــد:

جدول) 2( نخستین تالش ها در راستای مدیریت دانش )برادران محمدی، 1394 : 13(

رویدادطرح کنندهسال

ترازنامه نامشهود 19 سیوبی/کونراد1986

ابداع مفهوم مدیریتکارل ویگ1986

رشوع تالش های درونی برای اداره رسمی دانشرشکت های مشاور مدیریتی بزرگ1989

یکی از نخستین ها برای تکمیل مدیریت دانش در اسرتاتژی تجاری اشارزش واترهاوس1989

یکی از نخستین مقاالت در مورد مدیریت دانشبازبینی تجاری هاروارد)نوناکا و تاکوچی(1991
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اهمیت به رسمایه فکریتام استوارت1991

یکی از نخستین کتاب های منترششده در مورد مدیریت دانشکارل ویگ1993

منبع دانشصپیرت دراکر1994

نخستین کنفرانس مدیریت دانششبکه ارتباطی دانش مدیریت1994

نخستین رشکتی که خدمات دانش مدیریت به مشرتیان رشکت بزرگ مشاوره1994

دانش به عنوان منبع بی پایاناستنفورد پال رومر1995

کتاب رشکت دانش آفریننوناکاو تاکوچی1995

کتاب رسچشمه های دانشدروتی لئونارد بارتون1995

انفجار پر رسوصدای الحاق ها و فعالیت هاانواع رشکت ها و مشاغل1996

20- Dalkir

از  یكــی  به عنــوان  نــوآوری  رقابــت،  پیچیدگــی  بــا  واقــع  در 

می شــود.  محســوب  شــرکت ها  حیــات  بــرای  اصلــی  مزیت هــای 

همــه ســازمان ها بــرای بقــا نیازمنــد ایده هــای نــو و بدیــع هســتند. 

دمیــده  ســازمان  كالبــد  در  روحــی  همچــون  بدیــع  و  نــو  ایده هــای 

نــوآوری  ظهــور  می دهــد.  نجــات  فنــا  و  نیســتی  از  را  آن  و  می شــود 

دانــش نه تنهــا ســازمان ها را قــادر می ســازد نســبت بــه رقبــا مزیــت 

ارتقــای  بــرای  را  ســودمندی  ابــزار  بلکــه  آورنــد  دســت  بــه  رقابتــی 

عملکــرد ســازمانی ارائــه می كنــد. دانــش به عنــوان منبــع عمــده بــرای 

برخــوردار  فوق العــاده ای  اهمیــت  از  ســازمانی  بهــره وری  و  نــوآوری 

ســازمان دهی  و  ایجــاد  دانــش  مدیریــت  عمــده  هــدف  اســت. 

بــا  داده،  توســعه  را  خــود  دانــش  افــراد  آن  در  كــه  اســت  محیطــی 

تركیــب  خــود  بادانــش  را  دیگــران  دانــش  نمــوده،  تبــادل  یكدیگــر 

كــرده و نهایتــاً آن را بــه کاربندنــد. كاربــرد دانــش به نوبــه خــود بــه 

ــت  ــه مدیری ــت ك ــن رو اس ــد، ازای ــد ش ــر خواه ــازمان منج ــوآوری در س ن

دانــش غالبــاً به عنــوان و موفقیــت پروژه هــا شناخته شــده اســت و از 

می شــود. محســوب  ســازمان  در  فرآیندهــا  اساســی  الزامــات 

ــر افــراد شــکل گرفــت و شــعار  ــا تمرکــز ب نســل دوم مدیریــت دانــش ب

می دانــد”؛  کســی  چــه  کــه  می دانســتیم  فقــط  “اگــر  بــه  ســازمان ها 

موفقیت هایــی  بــه  دانــش  مدیریــت  برهــه  ایــن  در  شــد.  مبــدل 

کــه  هم پیشــگان  انجمــن  نظیــر  مفاهیمــی  و  دســت یافت 

کردنــد.  پیــدا  رونــق  می شکســتند  هــم  در  را  ســازمانی  ســاختارهای 

رفــع  بــرای  آن  ابزارهــای  و  اطالعــات  فّنــاوری  کــه  شــگرفی  تأثیــر 

ســوم  نســل  لــذا  و  نبــود  قابل انــکار  داشــتند  پروژه هــا  نیازهــای 

مدیریــت دانــش بــا تلفیقــی از دو نــگاه پیشــین آغــاز شــد و دغدغــه 

می تــوان  چگونــه  کــه  شــد  بــدل  پرســش  ایــن  بــه  ســازمان ها 

کــه  کــرد  توصیــف  و  ســازمان دهی  به گونــه ای  را  دانشــی  محتــوای 

کاربــران از وجــود آن هــا آگاه باشــند و بتواننــد به آســانی بــه آن هــا 

دســتیابی پیــدا کننــد و از آن هــا اســتفاده کنند)دالکیــر20 ، 2011 : 8(.

انجام شــده  ضمنــی  و  صریــح  نــوع  دو  بــه  دانــش  تقســیم بندی 

ــردی  ــش ف ــوع دان ــن دو ن ــود ای ــن وج ــرای تبیی ــه ب ــی ک ــه عبارت ــت ب اس

بیــان می کنــد ایــن اســت کــه مــا بیــش ازآنچــه می توانیــم بگوییــم، 

قابل بیــان  اعــداد  و  کلمــات  از  اســتفاده  بــا  کــه  دانشــی  می دانیــم. 

ــد داشــته  ــه کوهــی از دانشــی اســت کــه یــک فــرد می توان اســت تنهــا قل

دانــش  از  بخشــی  آن  پوالنــی  تعریــف  طبــق  صریــح  دانــش  باشــد. 

سیســتماتیک  و  رســمی  زبان هــای  به وســیله  قابل انتقــال  کــه  اســت 

انســان  بــه  وابســته  طبیعتــی  دارای  دانــش  دیگــر،  ســوی  از  اســت. 

نیــز هســت کــه باعــث می شــود کــه به ســختی بتــوان آن را به صــورت 

رســمی بیــان نمــود. دانــش ضمنــی عمیقــاً در رفتارهــا و عملکردهــای 

انســان ریشــه دارد و در ذهــن و بــدن آدمــی اســت. دانــش ضمنــی 

ضمنــی  دانــش  شــناختی  مؤلفــه  دارد.  فنــی  و  شــناختی  مؤلفــه  دو 

بــه مــدل ذهنــی انســان برمی گــردد و تعبیــری کــه او از واقعیــت و 

دانــش  تقســیم بندی  فنــی  مؤلفــه  دارد.  پیرامــون  دنیــای  حقیقــت 

ــرای  ــه ب ــی ک ــه عبارت ــت ب ــده اس ــی انجام ش ــح و ضمن ــوع صری ــه دو ن ب

تبییــن وجــود ایــن دو نــوع دانــش فــردی بیــان می کنــد ایــن اســت 

کــه مــا بیــش ازآنچــه می توانیــم بگوییــم، می دانیــم. دانشــی کــه بــا 

از  کوهــی  قلــه  تنهــا  اســت  قابل بیــان  اعــداد  و  کلمــات  از  اســتفاده 

دانشــی اســت کــه یــک فــرد می توانــد داشــته باشــد. دانــش صریــح 

قابل انتقــال  کــه  اســت  دانــش  از  بخشــی  آن  پوالنــی  تعریــف  طبــق 

دیگــر،  ســوی  از  اســت.  سیســتماتیک  و  رســمی  زبان هــای  به وســیله 

باعــث  کــه  نیــز هســت  انســان  بــه  وابســته  طبیعتــی  دارای  دانــش 

نمــود.  بیــان  رســمی  به صــورت  را  آن  بتــوان  به ســختی  کــه  می شــود 

دانــش ضمنــی عمیقــاً در رفتارهــا و عملکردهــای انســان ریشــه دارد 

و در ذهــن و بــدن آدمــی اســت. دانــش ضمنــی دو مؤلفــه شــناختی 

ذهنــی  مــدل  بــه  ضمنــی  دانــش  شــناختی  مؤلفــه  دارد.  فنــی  و 

دنیــای  حقیقــت  و  واقعیــت  از  او  کــه  تعبیــری  و  برمی گــردد  انســان 

قــرن  فنــی دانــش ضمنــی کلیــد موفقیــت در  پیرامــون دارد. مؤلفــه 
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ارتباطــات  در  تنهــا  ضمنــی  دانــش  جریــان  و  اســت  یکــم  و  بیســت 

ضمنــی  دانــش  جریــان  بــود.  خواهــد  امکان پذیــر  عمیــق  بســیار 

ــح  ــش صری ــان دان ــه جری ــبت ب ــازمان نس ــی س ــر کارای ــتری ب ــر بیش تأثی

یــا  خواســته  و  دارد  پنهــان  ماهیتــی  ضمنــی  دانــش  جریــان  دارد. 

تنهــا  و  رخ می دهــد  ســازمان  در  گروهــی  فعالیت هــای  در  ناخواســته 

به صــورت  افــراد  از  کمــی  تعــداد  از  متشــکل  کوچــک  گروه هــای  در 

ســازمان ها  بنابرایــن،   .)8  :2012 )کورتــز،   می افتــد  اتفــاق  کارا 

تعــداد  ایجــاد  در  بایــد  دانــش،  جریــان  کارایــی  افزایــش  به منظــور 

زیــاد گروه هــای متشــکل از افــراد کــه روابــط عمیقــی میــان آن هــا 

.)9  :2012  ، همــکاران21  و  )دونــگ  کننــد  تــالش  اســت  برقــرار 

آنچــه  انجــام  دلیــل  به طورمعمــول  ســازمان ها  دیگــر  منظــری  از 

نمی آورنــد.  یــاد  بــه  داده انــد،  انجــام  گذشــته  پروژه هــای  در  كــه  را 

هــر ســازمانی بــرای ادامــه حیــات خــود ناگزیــر اســت كــه ســه نــوع 

دربــاره ی  اطالعــات  نمایــد:  دریافــت  مــداوم  به طــور  را  اطالعــات 

باالخــره  و  گذشــته  دربــاره ی  اطالعــات  خــود،  اطــراف  دنیــای 

خــود.  تشــکیل دهنده  اجــزای  و  ســازمان  درون  دربــاره ی  اطالعــات 

مالــی  و  فیزیکــی  ســرمایه  مدیریــت  درزمینــه ی  ســازمان ها  اگرچــه 

بــرای  نیمه رســمی  و  رســمی  ســازوکارهای  دارای  و  دارنــد  تجربیاتــی 

گرفتــن، نگهــداری و اســتفاده از ســایر منابــع هســتند، امــا در پیــدا 

انتشــار  ایجــاد، ذخیــره،  گرفتــن،  اختیــار  در  ابزارهایــی جهــت  كــردن 

و اســتفاده از ســرمایه فکــری دچــار مشــکل هســتند. دانــش موجــود 

موجــود  دانــش  و  اطالعاتــی  سیســتم های  در  كاركنــان،  مغــز  در 

ســازمانی  دارایی هــای  ارزشــمندترین  فرهنگ ســازمانی،  در 

دشــواری های  انــواع  بــا  رویارویــی  گفــت  می تــوان  می باشــند. 

مربــوط بــه ســرمایه فکــری به عــالوه ی عوامــل دیگــری چــون تغییــر 

و  اطالعــات  حجــم  در  خارق العــاده  افزایــش  جمعیــت،  ســنی  هــرم 

مدیریــت  پدیــده  ظهــور  بــه  منجــر  فعالیت هــا  شــدن  تخصصی تــر 

اســت )صدوقــی و  بــوده  قــرن گذشــته  پایانــی  دانــش در دهه هــای 

.)1390 همــکاران، 

21- Dong et al
22- Daud & Yusoff

روش شناسی پژوهش- 3

پژوهــش حاضــر از نــوع مــروری می باشــد و از متــون کتابخانــه ای 

اســتفاده  مقالــه  تدویــن  بــرای  مختلــف  اطالعاتــی  پایگاه هــای  و 

 شــده اســت. یــک مقالــه مــروری تحقیقــات اخیــر در یــک موضــوع 

بتوانــد  کــه  می کنــد  ســازمان دهی  و  خالصــه  به گونــه ای  را  تحقیقــی 

بــه دیگــران در فهــم و تجمیــع آن موضــوع کمــک کنــد. یــک مقالــه 

مــروری دانــش زمینــه ای الزم در آن موضــوع را بــه  عنــوان یــک فــرض 

بــه طبقه بنــدی  عــوض  در  و  نمی پــردازد  آن  بــه  و  نظــر می گیــرد  در 

موضــوع  ایــن  دورنمــای  و  موضــوع  آن  در  انجام شــده  تحقیقــات 

روش هــای  و  راهکارهــا  مقایســه  و  ارزیابــی  و  آینــده  در  تحقیقاتــی 

موجــود می پــردازد و هــدف آن، فراهــم کــردن یــک دیــدگاه به خوبــی 

ســازمان دهی شــده و کامــل از کارهــای انجام شــده در یــک موضــوع 

اســت، چراکــه  مــروری  نــوع  از  پژوهــش حاضــر  تحقیقــی می باشــد. 

در آن ابتــدا بــه بیــان کلیاتــی در خصــوص نقــش مدیریــت دانــش در 

توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا و عوامــل مرتبــط بــا آن پرداختــه 

تمامــی  از  کتابخانــه ای  به شــیوه  منابــع  و  اطالعــات  ایــن  شــد. 

ســراچه ها،  مجله هــا،  و  مقاله هــا  کتــاب،  )شــامل  معتبــر  منابــع 

اســناد  دولتــی،  رســمی  نشــریه های  اســناد،  رایانــه ای،  دیســک های 

و  صوتــی  اســناد  و  آمارنامه هــا  مطبوعــات،  خصوصــی،  و  شــخصی 

از  اســتفاده  بــا  مفیــد  اطالعــات  و  قرارگرفتــه  موردبررســی  تصویــری( 

اســتخراج شــد.  از همــه آن هــا  فیــش  ماننــد  ابزارهایــی 

تجزیه وتحلیل یافته ها- 4

ــف  ــع مختل ــوع از مناب ــا موض ــط ب ــات مرتب ــات و تحقیق ــرور مطالع م

انجام شــده  تحقیقــات  ایــران  داخــل  کــه  هســتند  نکتــه  ایــن  مؤیــد 

یافــت  مشــابه  نســبتاً  ولــی  انــدک  بســیار  موضــوع  ایــن  دربــاره 

و  پروژه هــا  توســعه  در  دانــش  مدیریــت  نقــش  ادامــه  در  می شــود؛ 

قبلــی  گرفتــه  صــورت  پژوهش هــای  بــه  توجــه  بــا  آن هــا  موفقیــت 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــه بای ــود ک ــل موج ــدول 3 عوام ــت. در ج ــده اس گردی

جدول )3( نقش مدیریت دانش مستخرج از ادبیات و پیشینۀ پژوهش

یافته هاسالنویسندهردیف

1
گلوت و 

ترزیوسكی
2014

فعالیت های  به  نوآوری  و  دانش  مدیریت  بین  ارتباط  در  می بایست  تولیدی  رشکت های  در  مدیران  كه  دریافتند  آنان 

منجر  نوآوری  عملكرد  به  هنگامی  دانش  مدیریت  كه  داد  نشان  آن ها  تحقیقات  كنند.  توجه  انسانی  منابع  مدیریت 

می شود كه فعالیت های منابع انسانی و فعالیت های تكنولوژی اطالعات به كار گرفته شوند.

2
دوود و 

یوسف22 
2011

ترکیب رسمایه فکری و مدیریت دانش می تواند تسهیل کننده ای برای بهبود عملکرد پروژه های سازمانی 

باشد و بدون شک نوآوری هم یکی از شاخص های بهبود آن می باشد.
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2010لیو و وو 23 3

مدیریت دانش یک ورودی مهم  برای سازمان هاست و یادگیری سازمانی به عنوان یک میانجی عمل 

می کند. مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی تأثیر به سزایی خواهد داشت، که این تأثیر مدیریت دانش بر 

نوآوری سازمانی و اهمیت آن می باشد.

4
مقصود و 

فینگان24 
2009

مدیریت دانش، از دو طریق نوآوری را حامیت می کند. اوالً به سازمان دریافنت دانش نوآوری در بیرون از 

سازمان و آوردن آن دانش نوآور به درون سازمان و ترکیب مؤثر آن با پروژه های کاری کمک می کند. دوم 

مدیریت دانش، نوآوری را به واسطه کمک به سازمان برای اجرای سودمندتر پروژه ها حامیت می کند.

5
زارعی و 

همکارانش
مدیریت دانش توسط هوش سازمانی به صورت غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی نقش دارد.1395 

6
یوسفی و 

همکاران 
1390

یافته های نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری)محصول، فرایند، تدریجی و 

بنیادی( می باشد بنابراین توجه بیشرت رشکت ها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در پروژه ها  

خواهد گردید.

درنهایت مدل مفهومی پژوهش با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش در شکل 1 ارائه شده است:   

شکل) 1( مدل مفهومی تحقیق

23- Liao, Wu
24- Maqsood, Fingan

5. نتیجه گیری و پیشنهادها

کــه  اســت  پیچیدگی هایــی  از  پــر  امــروز  دنیــای  به طورکلــی 

موفقیــت پروژه هــا مختلــف را درزمینــه ی رشــد و تعالــی بــا مشــکالت 

کلیــه  در  را  ســازمان ها  مدیــران  و  اســت  ســاخته  روبــه رو  عدیــده ای 

بــا  رهبــران  و  دهنــدگان  ســازمان  برنامه ریــزان،  به عنــوان  ســطوح 

دلیــل  بــه  مــا  جامعــه  در  اســت.  کــرده  روبــرو  فــراوان  چالش هــای 

نمایان تــر  مشــکالت  ایــن  خــاص،  محدودیت هــای  و  مشــکالت 

اســت کــه شناســایی و در نظــر گرفتــن جایــگاه مدیریــت دانــش در 

باشــد.  راهگشــا  می توانــد  آن هــا  موفقیــت  و  پروژه هــا   توســعه 

ورود  بــه  مربــوط  رفتارهــای  بــا  مرتبــط  دانــش  کســب  ازآنجاکــه 

دانــش جدیــد بــه سیســتم انســانی یــا اجتماعــی اســت کــه دامنــه 

نــوآوری  کــه  رفتــاری  بــا  نزدیــک  پیونــدی  و  بــردارد  در  را  وســیعی 

ســازمان ها  در  دانــش جدیــد  بــا کســب  لــذا  دارد.  خوانــده می شــود 

مدیــران و تصمیم گیرنــدگان می تواننــد بــا کســب دانــش و بــه دنبــال 

اثربخشــی و موفقیــت  افزایــش  بــه  پروژه هــا  توســعه  نــوآوری در  آن 

بیفزاینــد. پروژه هــا 

به تمامــی  دانــش  نگهــداری  بحــث  ازآنجاکــه  همچنیــن 

فعالیت هــای کــه منجــر بــه بقــا و نگهــداری دانــش پروژه هــا بعــد از 

نگهــداری  و  حفــظ  بــا  می تــوان  دارد  اشــاره  می شــود؛  آن هــا  اتمــام 

از  ســازمان ها  در  موفقیت آمیــز  انجــام  در  ایجادشــده  دانــش 

پروژ ه هــای  اجــرای  در  درواقــع  و  شــود  اســتفاده  مثبــت  تجربیــات 

زمینــه  ایــن  در  ایجادشــده  دانــش  و  گذشــته  ســوابق  از  جدیــد 

ناموفــق  تجربیــات  از  اســتفاده  و  خطــا  ضریــب  و  گــردد  اســتفاده 

و  حفــظ  جهــت  در  همچنیــن  برســد.  صفــر  بــه  پروژه هــای  گذشــته 

متنوعــی،  رفتارهــای  از  می تــوان  پروژه هــا  توســعه  دانــش،  نگهــداری 

دانــش،  بــه  اعتباربخشــیدن  بــه  مربــوط  فعالیت هــای  ماننــد: 

بــه روز کــردن آن و ... در جهــت توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا 

نمــود. اســتفاده 
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در  ســازمان  پروژه هــا  در  دانــش  انتقــال  اســت  بدیهــی  طرفــی  از 

هــر زمینــه بســتر الزم بــرای بهبــود و افزایــش اثربخشــی پروژه هــا و 

دانــش شــامل  انتقــال  از طرفــی  فراهــم می کنــد.  را  آن هــا  موفقیــت 

ارتبــاط، ترجمــه، تفســیر، پاالیــش  رفتارهــای بســیار متنوعــی ماننــد: 

و ارائــه دانــش می باشــد کــه تک تــک ایــن زمینه هــا در امــور توســعه 

اســتفاده  بــا  می تــوان  و  می باشــد  عملــی  کاربــرد  دارای  پروژه هــا 

باالبــردن  و  آن هــا  موفقیــت  و  پروژه هــا  اثربخشــی  زمینــه  آن هــا  از 

قابل مالحظــه ای  میــزان  بــه  را  پروژه هــا  توســعه  پتانســیل های 

داد. افزایــش 

موفقیت آمیــز  پروژه هــا  موجــود  دانــش  از  اســتفاده  شــک  بــدون 

می توانــد  هدف هــا  بــه  رســیدن  و  عملکردهــا  تصمیم گیری هــا،  بــرای 

ــور  ــوع در ام ــن موض ــه ای ــد ک ــول کن ــروژه ای را متح ــر پ ــرد ه ــر عملک ه

توســعه پروژه هــا نیــز مصــداق پیــدا می کنــد اگــر از دانــش پروژه  هــا 

ســازمانی  اهــداف  بــه  رســیدن  جهــت  در  و  تصمیم گیری هــا  بــرای 

دوچنــدان  انجام گرفتــه  پــروژه  نقــش  اثربخشــی  شــود  اســتفاده 

شــد.  خواهــد 

در  پروژه هــا  پیچیدگی هــای  و  پویایی هــا  بــه  توجــه  بــا  درنهایــت 

اجتماعــی  اقتصــادی،  ارتباطــی،  فرهنگــی،  علمــی،  گوناگــون  ابعــاد 

دانش گــرا  اطالعــات،  عصــر  از  بعــد  ســازمان های  كنونــی،  عصــر  در 

محســوب  آن هــا  بــرای  رقابتــی  مزیــت  یــك  دانــش  و  شــده اند 

بــا توجــه  می شــود. بدیهــی اســت كــه ســازمان های پیچیــده جدیــد 

بــه ویژگی هــای مذكــور، ســخت نیازمنــد مدیریــت دانــش در توســعه 

تغییــرات  ایجــاد  بــرای  می دانیــم  کــه  همان طــور  هســتند.  پروژه هــا 

بررســی  پروژه هــا  کیفــی  ســطح  ارتقــاء  به منظــور  ســازمان ها  در 

بــه چنیــن  بــا توجــه  اســت.  اجتناب ناپذیــر  دانــش  علمــی مدیریــت 

مدیریــت  از  اســتفاده  بــرای  را  ذیــل  اثــرات  بــه  می تــوان  رویکــردی 

دانــش در توســعه پروژه هــا  و موفقیــت آن هــا اشــاره نمــود:

را  پروژه هــا  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  پتانســیل ها،  دانــش  مدیریــت 

می کنــد. شــفاف تر  بهتــر  برنامه ریــزی  جهــت 

و  پروژه هــا  توســعه  بــرای  ارزش  ایجــاد  باعــث  دانــش  مدیریــت 

می شــود. آن هــا  موفقیــت 

مدیریــت دانــش انگیــزه را از طریــق مشــارکت کارکنــان در توســعه 

می دهــد. افزایــش  پروژه هــا 

پروژه هــا  در  رقابت پذیــری  ارتقــای  باعــث  دانــش  مدیریــت 

. د می شــو

بــا اســتفاده از فن آوری هــای نویــن در  درنهایــت مدیریــت دانــش 

کشــف، آزمایــش و انجــام عملیــات به وســیله همــکاری و تســهیل در 

خلــق و تســهیم دانــش موجــب توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا 

فرهنــگ  توســعه  بــه  و  می شــود  ســنتی  روش هــای  بــا  مقایســه  در 

دانــش  مرزهــای  شکســتن  به منظــور  منابــع  از  اســتفاده  و  تغییــر 

دانــش  ســریع  تغییــرات  پذیــرش  و  انســجام  بــر  تأکیــد  بــا  مشــترک 

کمــک  پروژه هــا  در  تغییــر  حــال  در  شــرایط  بــه  باثبــات  محیــط  از 

بــه اهمیــت توســعه پروژه هــا در ســازمان ها  بــا توجــه  می نماینــد و 

دانــش  مدیریــت  از  اســتفاده  امــروز،  پیچیــده  و  پرتالطــم  محیــط  در 

دانــش  مدیریــت  زیــرا  باشــد؛  مثبتــی  منشــأ  ســازمان ها می توانــد  در 

امــروز  پویــای  محیــط  در  بقــا  بــرای  را  ســازمان  توانایــی  می توانــد 

اســتراتژیک،  برنامه هــای  نــوآوری،  ایجــاد  زمینــه  و  داده  ارتقــاء 

و  بهــره وری  بهبــود  محصــوالت،  کیفیــت  ارتقــاء  پویــا،  یادگیــری 

آورد. فراهــم  را  پروژه هــا  اثربخشــی  درنهایــت 

لذا پیشنهاد هایی در این خصوص ارائه می شود.

مبانــی  و  اصــول  بــا  آنــان  و همراهــی  کارکنــان  پیشــرفت  و  رشــد 

اســت.  پروژه هــا  موفقیــت  تضمین کننــده  دانــش  مدیریــت 

ســازمانی  هــر  در  شــاغل  انســانی  نیــروی  بــاالی  تــوان  و  کارآمــدی 

بــه آن ســازمان ایــن امــکان را خواهــد داد کــه نســبت بــه تغییــرات 

بــه  بــودن  پیشــرو  بــا  و  داده  نشــان  را  الزم  انعطاف پذیــری  محیطــی 

یابنــد.  دســت  عمــده ای  توانایی هــای 

ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری  بــه  بیشــتر  و  دائمــی  توجــه 

ارتباطــات  و  اطالعــات  تکنولــوژی  زیــرا  آن  زیرســاختارهای  و 

به عنــوان یکــی از ابزارهــای بســیار قــوی در فراینــد مدیریــت دانــش 

کــه  اطالعاتــی  کنونــی  ســال های  در  می گیــرد.  قــرار  مورداســتفاده 

در اختیــار پروژه هــا قــرار می گیــرد ازنظــر کمیــت و کیفیــت، افزایــش 

و  فرصت هــا  ارزیابــی  و  شناســایی  بــرای  اســت.  داشــته  چشــمگیری 

تهدیداتــی کــه متوجــه توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا می شــود 

و  داده هــا  گــردآوری  کامپیوتــری،  پیشــرفته  تکنولــوژی  از  می تــوان 

شــبکه های  دورنــگار،  دســتگاه های  آن هــا،  نگه داشــتن  حافظــه  در 

بــا  مرتبــط  آموزشــی  دوره هــای  همچنیــن  و  نرم افزارهــای  اینترنــت، 

کــرد.  اســتفاده  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 

حیاتــی  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  ارشــد،  مدیریــت  حمایــت 

موفقیــت مدیریــت دانــش در توســعه پروژه هــا و موفقیــت آن هــا بــه 

تــا  داشــته اند.  تأکیــد  آن  روی  زیــادی  دانشــمندان  و  مــی رود  شــمار 

تعهــد و پایبنــدی مدیریــت ارشــد و توجــه او وجــود نداشــته باشــد، 

پــروژه ای شــروع نمی شــود و یــا اگــر هــم بشــود موفقیــت چندانــی 

محافظــه کاری،  و  تــرس  بجــای  می شــود  پیشــنهاد  داشــت.  نخواهــد 

گوناگــون  شــکل های  بــه  خــود  بیشــتر  حمایــت  بــا  ارشــد،  مدیــران 

ازجملــه افزایــش حقــوق و دســتمزد کارکنــان دانشــی، بهــا دادن بــه 

ســازمان  دانشــی  آینــده  نیازهــای  سیســتماتیک  ارزیابــی  آمــوزش، 

اســتخدام  و  آن هــا  بــه  دســتیابی  درجهــت  مناســب  برنامه ریــزی  و 

در  دانــش  مدیریــت  اجــرای  زمینــه  و...  کارآمــد  انســانی  نیــروی 

نماینــد  همــوار  بیش ازپیــش  را  آن هــا  موفقیــت  و  پروژه هــا   توســعه 

گردنــد.  بهره منــد  دانــش  مدیریــت  مزایــای  از  تــا 
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و  اســناد  نگهــداری  مرکــز  بــر  صحیــح  مدیریــت  یــک  ایجــاد 

انــواع  اســت و در  دانــش و اطالعــات، صریــح  از  اطالعــات، بســیاری 

افــراد  و  ســازمان  اختیــار  در  غیــره  و  کتــب  فرم هــا،  متــون،  اســناد، 

مدیریــت  نظــام  شــرکت ها،  برخــی  بــرای  می گیــرد.  قــرار  متقاضــی 

اطالعــات(  )مدیریــت  داده ای  پایگاه هــای  بــا  همــراه  اســناد 

مدیریــت  نظــام  اوج گیــری  و  رشــد  نمایانگــر  آن هــا  ســاختاریافته 

دانــش  بایــد منابــع مهــم  اســناد  اســت. نظام هــای مدیریــت  دانــش 

تشــکیل دهنده  عناصــر  نمایانگــر  زیــرا  شــوند،  تلقــی  اطالعــات  و 

پیشــنهاد  ارشــد  مدیــران  بــه  می باشــد.  دانــش  کلــی  زیرســاخت 

و  اســناد  مرکــز  در  موجــود  منابــع  صحیــح  طبقه بنــدی  بــا  می شــود 

امــکان  صــورت  در  و  آن  در  موجــود  اطالعــات  نگه داشــتن  روز  بــه 

و  افــراد  ترغیــب  آن،  منابــع  جســتجوی  سیســتم  کــردن  کامپیوتــری 

گــروه هــا بــه مســتند ســازی تجربیــات صــورت گرفتــه و انتقــال آن 

بــه مرکــز اســناد، زمینــه بهــره وری بهتــر از اســناد، مــدارک و کتــب 

آورنــد.   فراهــم  را  موجــود 

بــه  اساســی  گامــی  دانــش  اشــتراک  فرهنــگ  تقویــت  همچنیــن 

شــمار مــی آیــد. فرهنــگ بــه اشــتراک گذاری دانــش محیطــی اســت 

کــه در آن افــراد مایــل بــه انتشــار اطالعــات بــدون در نظــر گرفتــن 

فرهنــگ  بهبــود  به منظــور  می باشــند.  شــرکت  یــا  ســازمان  انــدازه 

دنبــال  بایــد  ســاختاریافته  برنامــه  یــک  دانــش،  اشــتراک گذاری  بــه 

گــردد.
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