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ارائه ی الگوي پیشنهادي جهت استانداردسازي و اجراي مدیریت دانش در پروژه  هاي تحقیقاتي- صنعتي

علي نیکبخت
دکتر فریدون اوحدي
دکتر مجید سبزه پرور

چکیده:
تاریخ دریافت: 94/05/04
تاریخ پذیرش: 94/05/28

اقتصــاد امــروز دنیــا، دانش محــور و بــر مبنــاي دانــش و دارایي هــاي دانشــي ســازمان اســت. هــدف اصلــي مدیریــت دانــش در مدیریــت پــروژه، 

کاهــش زمــان، هزینــه و پیشــگیري از بــروز مشــکالت پروژه هاســت. تکرارپذیربــودن بــروز مشــکالت پروژه هــا بــه دالیــل مستند ســازي نامناســب، 

عــدم بهره بــرداري الزم از ســوابق و تجــارب پروژه هــاي گذشــته از یــک ســو، عــدم گــردش یــا به کارگیــري مناســب دانــش بیــن کارکنــان ســازمان ها از 

ســوي دیگــر موضوعاتــي اســت کــه منجــر بــه افزایــش زمــان اجــراي پروژه هــا، افزایــش هزینــه، دوبــاره کاري و در نهایــت نارضایتــي مشــتریان و کاهــش 

فضــاي رقابتــي شــده اســت. ایــن موضوعــات در پروژه هــاي تحقیقاتــي- صنعتــي داراي اهمیــت ویــژه بــوده و به عنــوان چالــش مطــرح مي شــوند. بدیــن 

منظــور هــدف از ایــن تحقیــق طراحــي روشــي بــراي استانداردســازي و اجــراي نظــام مدیریــت دانــش در پروژه هــاي تحقیقاتــي- صنعتــي اســت. در ایــن 

تحقیــق بــا در نظر گرفتــن فرآیندهــاي اصلــي مدیریــت دانــش یعنــي شناســایي، اکتســاب، توســعه، اشــتراک و توزیــع، بهره گیــري و نگهــداري دانــش، 

یــک نرم افــزار مدیریــت دانــش ارائــه می شــود تــا بــه کمــک آن بتــوان گــردش دانش هــای متفــاوت را در پروژه هــای تحقیقاتــی- صنعتــی بــه مرحلــه 

یکســان و اســتانداردی رســاند. پــس از به کارگیــري نرم افــزار مدیریــت دانــش تأثیــر آن بــر روي انحــراف زمانــي و هزینــه اي پروژه هــا اندازه گیــري  شــده 

و نتایــج حاصــل نشــان از کاهــش هزینــه، زمــان و افزایــش بهــره وري پروژه هــا بــوده اســت. ایــن نرم افــزار قابلیــت شبیه ســازي بــراي تمامــي ســازمان ها 

و شــرکت ها را در جهــت پیشــگیري از بــروز عــدم تطابق هــا و افزایــش دانــش کارکنــان داراســت.  

واژگان کلیدی:

دانش، مدیریت دانش، پروژه هاي تحقیقاتي صنعتي، مدیریت پروژه، نرم افزار.

1. مقدمه
ــم  ــرمایه ی عظی ــک س ــوان ی ــش به عن ــت دان ــروزه اهمی ام
ــت،  ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــي ب ــزار رقابت ــازماني و اب س
به کارگیــري  در  پیشــرو  ســازمان هاي  تمامــي  ســعي 
ــي  ــگاه متعال ــه جای ــش1 به منظــور دســتیابي ب ــت دان مدیری
در عرصــه ی رقابتــي، گویــاي ایــن مهــم اســت.]1[ ســازمان 
ــز  ــود هرگ ــاي موج ــوب از دانش ه ــرداري مطل ــدون بهره ب ب
ــرکت ها  ــد. ش ــت یاب ــود دس ــرمنزل مقص ــه س ــد ب نمی توان
ــت  ــد مدیری ــش، بای ــه ی دان ــت در جامع ــاء و رقاب ــراي بق ب
دارایي هــاي فکــري خویــش را آموختــه و بــه درســتی بــه کار 
ــات  ــامل تجربی ــه ش ــا ک ــود در پروژه ه ــش موج ــد. دان ببرن
ــل  ــا، عل ــي از چگونگي ه ــا، آگاه ــراي پروژه ه ــل از اج حاص
دیرکــرد، حــل مشــکالت، نــوآوري و ... اســت، تنهــا در ذهــن 
افــراد درگیــر در اجــراي پــروژه قــرار دارد و ممکــن اســت بــا 
رفتــن ایــن افــراد هیــچ گاه مــورد اســتفاده مجدد در ســازمان 

ــرار نگیــرد.]2[ ــروژه ق پ
رویکــرد دانش محــور در تعامــل و آمیختگــي بــا دیگــر 
رویکردهــاي مدیریتــي همچــون مدیریــت پــروژه2 موجبــات 
پروژه محــور  ســازمان هاي  به ویــژه  ســازمان،  ســرآمدي 
مدیریــت  در  دانش محــور  رویکــرد  مــی آورد.  فراهــم  را 
از  درســت  بهره بــرداري  در  ســازمان  بــه  پروژه هــا، 
تجربیــات و دانش هــاي گذشــته و دانــش روز در جهــت 
ــاند.  ــاري مي رس ــن شــده ی ــش تعیی ــداف از پی ــه اه ــل ب نی
ــش  ــت دان ــاص مدیری ــات3 خ ــاوري اطالع ــري از فن بهره گی
به منظــور مدیریــت کارآمــد پروژه هــا و کاهــش اثــرات 
منفــي و افزایــش اثــرات مثبــت پروژه هــا در آثار نویســندگان 
و محققیــن به خوبــي قابــل مشــاهده بــوده و نشــان از اهمیت 
ــش   ــت دان ــث مدیری ــه مباح ــه ب ــوع دارد. توج ــن موض ای
امــروزه بســیار مــورد توجــه محققیــن و اندیشــمندان قــرار 
دارد به گونــه اي کــه بیشــترین درصــد مقــاالت را در هفتمیــن 
1. Knowledge Management
2 . Project Management
3 . Information Technology
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کنفرانــس بین المللــي مدیریــت، مقــاالت بــا محوریــت 
ــت.]3[ ــکیل داده اس ــات تش ــش و اطالع ــت دان مدیری

متأســفانه اجــراي پروژه هــاي کشــور اغلــب همــراه بــا ســعي 
ــات و  ــت از تجربی ــده اس ــعي ش ــر س ــوده و کمت ــا ب و خط
ــه  ــود. ب ــتفاده ش ــده، اس ــب ش ــون کس ــه تاکن ــي ک دانش
ــا  ــتفاده از آن ه ــظ و اس ــه، حف ــب تجرب ــل کس ــن دلی همی
در پروژه هــاي بعــدي از اهمیــت بســیاري برخــوردار اســت. 
ــام  ــدم اتم ــا و ع ــد پروژه ه ــت نامناســب و ناکارآم ]4[مدیری
پــروژه در زمــان موعــد در ســه مشــخصه ی اصلــي هــر پــروژه 
ــوب  ــر نامطل ــه3 ( تأثی ــت2 ، 3-هزین ــان1 ، 2-کیفی )1- زم
ــد.  ــرار مي ده ــام ق ــا را در ابه ــت پروژه ه ــته و موفقی گذاش
ــت  ــاي مدیری ــا و مدل ه ــري از روش ه ــا بهره گی ــن ب محققی
دانــش و بســط و طراحــي مدل هــاي جدیــد مدیریــت دانــش 
در کســب و کار هاي مختلــف بــه دنبــال بهره گیــري از نگــرش 

ــتند. ــا هس ــد آن ه ــت کارآم ــور مدیری ــور به منظ دانش مح
]5 و10[

ــوان  بر اســاس گــزارش ســازمان بهــره وري آســیا4 تحــت عن
ــش و  ــت دان ــر ضعــف مدیری ــش در آســیا”، ب ــت دان “مدیری
کم بــودن فعالیت هــا در حــوزه ی مدیریــت دانــش یــا کمتــر 
مشاهده شــدن آن هــا در کشــورهاي آســیایي همچــون ایــران، 

الئــوس، فیجــي، بنــگالدش و ... تأکیــد شــده اســت.]6[
ســازمان ها مي کوشــند بــا رویکــرد مدیریــت دارایي هــا 
به جــاي تملــک دارایــي )به ویــژه دارایي هــاي مشــهود(5 
ــا  ــع اصلــي خویــش کــه همان ــر روي مناب تمرکــز خــود را ب
کارکنــان، مشــتریان، برنــد و دانــش ســازماني اســت معطوف 
نماینــد.]7[ دانــش ســازمان مشــتمل بــر دانــش مشــتریان، 
کارکنــان، شــرکا، دانــش فنــي و فنــاوري و ... مي توانــد 
موجبــات برقــراري مزیــت رقابتــي را بــراي ســازمان به منظور 

ــازار رقابتــي فراهــم نمایــد.]8[ ــه در ب حضــور مقتدران
ــا و  ــک ســازمان، متشــکل از راهبرده ــش در ی ــت دان مدیری
فرآیندهایــي اســت کــه قادرنــد نیازهــاي دانش کل ســازمان، 
مشــتریان و کارکنــان را بــرآورده ســازند. برخــي دیگــر نیــز 
ــر  ــه ام ــد ک ــد گســترده اي مي دانن ــش را فرآین ــت دان مدیری
شناســایي، ســازمان دهي، انتقــال و اســتفاده ی صحیــح 
ــه  ــورد توج ــازماني را م ــي س ــات داخل ــات و تجربی از اطالع
ــوالت و  ــور، محص ــاد دانایي مح ــد.]9[ در اقتص ــرار مي ده ق
ــن  ــد و از بی ــي مي کنن ــش زندگ ــاس دان ــازمان ها بر اس س

ــه  ــتند ک ــي هس ــازمان ها آن های ــن س ــد و موفق تری مي رون
در مقایســه بــا رقبــاي خــود از ایــن ســرمایه ی ناملمــوس بــه 

ــد.]10[ ــتفاده کنن ــریع تري اس ــر و س ــو بهت نح
در یــک تعریــف مناســب، مدیریــت دانــش عبــارت اســت از 
تلفیقــي از کســب و ذخیره ســازي دانــش آشــکار، همــراه بــا 
مدیریــت ســرمایه هاي فکــري.]11[ تعاریــف مدیریــت دانــش 
ــش و  ــا علم دان ــدگاه کســب و کار، علم شــناختي ی در ســه دی

فرآینــد/ فنــاوري قابــل مشــاهده اســت.]12[
2. مرور ادبیات

مســأله ی مدیریــت پــروژه و ابعــاد مختلــف آن بــا به کارگیري 
رویکردهــاي اطالعــات و دانش محــور، توجــه زیــادي را در آثار 
نویســندگان و محققیــن بــه خــود جلــب نمــوده اســت. نقش 
ــاي  ــراري جریان ه ــا برق ــدا ب ــي از ابت ــاي اطالعات فناوري ه
اطالعاتــي و گــردش مناســب داده هــا تــا برقــراري مدل هــا و 
ــش7 محــور  ــاي دان ــش6 ، معماري ه ــت دان ــاي مدیری نظام ه
و در ســطحي فراتــر دســتیابي بــه خــرد و هــوش ســازماني 
بــراي مدیریــت کارآمــد8  پروژه هــا در مطالعــات محققیــن و 
دانشــمندان از گذشــته تاکنــون قابــل ردیابــي و لمس اســت. 
ــاي  ــا و مدل ه ــا، معماري ه بســیاري از پژوهشــگران، روش ه
تئوریکــي مختلفــي را بــراي کنتــرل و مدیریــت ابعــاد 
ــد  ــه کرده ان ــور ارائ ــرد دانش مح ــا رویک ــروژه ب ــف پ مختل
کــه بیشــتر روش هــا و مدل هــاي ارائــه شــده در پروژه هــاي 
ــاه  ــه کوت ــا ک ــن پروژه ه ــت ای ــوع ماهی ــه ن ــا ب ــي )بن عمران
مــدت هســتند، شــباهت بســیار به هــم دارنــد و ...( بررســي 
ــوزه ی  ــش در ح ــت دان ــري مدیری ــه به کارگی ــده اند؛ البت ش
تحقیــق و توســعه در مطالعــات اندیشــمندان دیــده مي شــود. 
راه حل هــاي  به همــراه  دانــش   و  تجربیــات  از  اســتفاده 
ــرعت  ــي و س ــش کارای ــته در افزای ــده در گذش ــتفاده ش اس
ــندگان  ــتر نویس ــت.]13[ بیش ــر اس ــعه، مؤث ــي و توس طراح
بــر تعمیــم ایــن مدل هــا در ســایر پروژه هــا، به ویــژه 

ــد. ــد دارن ــي تأکی ــي و تحقیقات ــاي صنعت پروژه ه
از حافظــه در رایانــه،  توزیــع مکانــی و رشــد بخشــی 
ــث  ــد باع ــاخت و تولی ــبکه های س ــای ارزش در ش زنجیره ه
افزایــش پیچیدگــی فرآینــد خلــق ارزش بین ســازمانی  شــده 
ــک  ــاد ی ــا و ایج ــارکت آن ه ــدی در مش ــای جدی و چالش ه
ــی  ــع اصل ــش، منب ــد. دان ــوآوری معمــول را مطــرح می کن ن
ــال در  ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس ــن پیچیدگ ــه ای ــن ب پرداخت
1. Time 
2 . Quality
3 . Cost
4. Asian Productive Organization
5 . Tangible asset

6. Knowledge Management System
7 . Knowledge Architect
8 . Efficiency Management
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ــداف  ــن اه ــی بی ــازمانی، تعارض های ــن س ــت بی ــک موقعی ی
مدیریــت دانــش و اهــداف مدیریــت عمومــی ایجــاد می شــود 

ــود.]14[ ــران ش ــد جب ــه بای ک
ــده ای  ــور فزاین ــان به ط ــازمان ها، در جه ــف س ــواع مختل ان
ــا زندگــی می کننــد. بخــش عمــده ای از ایــن پویایــی از  پوی
تحــوالت و نــوآوری در فنــاوری، به ویــژه فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطــات ایجــاد می شــود. بعضــی از ســازمان ها از امتیــازات 
ایــن پویایــی اســتفاده کــرده و محصــوالت و مدل هــای 
جدیــدی از کســب و کار را ایجــاد و پیشــرفت می کننــد. 
دیگــران آن را نادیــده گرفتــه و یــا زمــان طوالنــی در تــالش 
بــرای انطبــاق بــا آن هســتند و اغلــب بــا عواقــب منفــی آن 

ــوند.]15[ ــه می ش مواج
امــروزه از دانــش به عنــوان کلیــدی بــا ارزش در رقابــت یــاد 
ــرای پیشــرفت  می شــود. دانــش نه تنهــا به عنــوان مبنایــی ب
منســجم شــناخته شــده، بلکــه منبــع حفــظ ماهیــت رقابتی 
ســازمانی اســت کــه مزیتــی بــرای ســازمان به شــمار مــی رود. 

]16[
فعالیت هــای  و  همــکاری  موقــت  شــکل های  رواج 
ــوای  ــش محت ــم دان ــش و تراک ــال افزای ــور در ح پروژه مح
کاری در حــال رشــد اســت. بــه هرحــال ماهیــت ناپایــدار و 
ــی  ــرد پروژه هــا و برنامه هــا از انتقــال دانــش میان منحصر به ف
و درون پروژه هــا حمایــت نمی کنــد. رشــته ی مدیریــت 
ــل  ــع مث ــر صنای ــی ب ــای مبتن ــرای پروژه ه ــط ب ــروژه فق پ
ساخت و ســاز، مشــاوره مدیریــت، ســاختن فیلــم و مهندســی 
نرم افــزار مهــم نیســتند، بلکــه بــرای تعــدادی صنایــع دیگــر، 
جایــی  کــه پروژه هــا بــرای تولیــد خدمــات و محصــوالت کار 
ــز مهــم  ــد نی ــرات ســازمانی ایجــاد می کنن ــد و تغیی می کنن

ــتند.]17[ هس
1-2 فرآیندهاي اصلي مدیریت دانش

ــا شــکل )1(  ــق ب ــش مطاب ــت دان ــي مدیری فرآیندهــاي اصل
هســتند.

1-1-2 شناسایي دانش1  
شناســایي دانــش بیرونــي به معنــي توصیــف و تحلیل محیط 
دانــش شــرکت اســت. اکنــون به طــور شــگفت انگیزي، 
ــي از  ــري کل ــه ی تصوی ــرکت ها در تهی ــادي از ش ــمار زی ش
ــود  ــي خ ــي و بیرون ــاي درون ــات و داده ه ــا، اطالع مهارت ه
دچــار مشــکل هســتند. ایــن عــدم شــفافیت بــه ناکارآمــدي 

تصمیمــات غیــر رســمي و دوبــاره کاري مي انجامــد. مدیریــت 
اثربخــش بایــد شــفافیت کافــي درونــي و بیرونــي را تضمیــن 
ــاز  ــه نی ــه را ک ــا آنچ ــد ت ــک کن ــان کم ــه کارکن ــرده و ب ک

دارنــد بیابنــد.
2-1-2 اکتساب دانش2

شــرکت ها بخــش مهمــي از دانــش خــود را از منابــع بیرونــي 
ــا  ــدگان، رقب ــا مشــتریان، تهیه کنن ــط ب ــازند. رواب وارد مي س
و شــرکا در کارهــاي جمعــي، پتانســیل چشــم گیري در 
تهیــه ی دانــش دارد، پتانســیلي کــه به نــدرت به طــور کامــل 
ــد  ــرکت ها مي توانن ــرد. ش ــرار مي گی ــرداري ق ــورد بهره ب م
ــتند از  ــعه ی آن نیس ــه توس ــادر ب ــود ق ــه خ ــي را ک دانش

ــد. ــر بخرن ــر شــرکت هاي مبتک ــا دیگ متخصصــان ی
3-1-2 توسعه ی دانش3 

توســعه ی دانــش عنصــري بنیادي اســت کــه اکتســاب دانش 
ــاي  ــد، ایده ه ــدات جدی ــا و تولی ــر مهارت ه ــل و ب را تکمی
بهتــر و فرآیند هــاي کارآمدتــر تمرکــز دارد. توســعه ی دانــش 
دربردارنــده ي همــه ی تالش هــاي مدیریتــي اســت کــه 
ــوز  ــه هن ــد ک ــز دارن ــي تمرک ــد توانایي های ــر تولی ــه ب آگاهان
ــا  ــا حتــي هنــوز در درون ی ــه نشــده اند ی درون ســازمان ارائ
بیــرون آن وجــود ندارنــد. به طــور معمــول، توســعه ی دانــش 
در بخــش تحقیــق در بــازار شــرکت یــا در بخــش تحقیــق و 
ــد  توســعه ی آن صــورت مي گیــرد؛ امــا دانــش مهــم مي توان
از دیگــر بخش هــاي ســازمان هــم سرچشــمه بگیــرد. در ایــن 
عناصــر بنیادیــن، شــیوه هاي معمــول شــرکت در پرداختــن 
ــان  ــت کارکن ــري از خالقی ــد و بهره گی ــاي جدی ــه ایده ه ب
آزمــوده می شــود. وقتــي مســائل از دیــدگاه مدیریــت دانــش 
ــوان  ــال به عن ــه قب ــي ک ــي فعالیت های ــوند، حت ــي ش بررس
فرآیندهــاي تولیــد تلقــي مي شــدند  نیــز مي تواننــد تحلیــل 

ــار بنشــیند. ــه ب ــا دانــش ب و بهینه ســازي شــوند ت
4-1-2 اشتراک و توزیع دانش4 

ــه  ــک ب ــارب منف ــات و تج ــل اطالع ــراي تبدی ــرط الزم ب ش
آنچــه کــه کل ســازمان بتوانــد از آن اســتفاده کنــد، توزیــع 
و اشــتراک گذاشــتن دانــش درون ســازمان اســت. ســؤاالت 

کلیــدي عبارتنــد از:
ــد،  ــدر بدان ــد چق ــزي و بای ــه چی ــورد چ ــي در م ــه کس چ
یــا چــه کســي و تــا چــه حــدي بایــد قــادر بــه انجــام چــه 

ــد؟ ــزي باش چی
1 . Knowledge Identification
2 . Knowledge Acquisition
3 . Knowledge development
4 . Knowledge Sharing & Distribution
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ش در پروژهةای تحقیقاتی-صنعتی
ت دان

ت استانداردسازی و اجرای مدیری
ارائه الگوی پیشنهادی جه

ــهیل  ــش را تس ــع دان ــتراک و توزی ــم اش ــه مي توانی چگون
ــم؟ کنی

ضرورتــي نــدارد کــه هر کســي هــر چیــزي را بدانــد: برعکس 
ــي دار  ــف معن ــت و توصی ــتلزم مدیری ــیم کار مس ــل تقس اص
گســتره توزیــع دانــش اســت. مهم تریــن گام، تحلیــل انتقــال 
دانــش از فــرد بــه گــروه یــا ســازمان اســت. توزیــع دانــش، 
فرآینــد بــه اشــتراک گذاشــتن و گســترش دادن دانش اســت 

کــه اکنــون درون ســازمان اجــرا مي شــود.
5-1-2 بهره گیري از دانش1

تمــام ســعي مدیریــت دانــش بــر آن اســت تــا ایــن اطمینــان 
ــور  ــازمان به ط ــود س ــش موج ــا دان ــه آی ــود ک ــل ش حاص
ــا  ــود ی ــرده مي ش ــه کار ب ــت آن ب ــت منفع ــدي در جه مفی
ــش  ــز دان ــع موفقیت آمی ــایي و توزی ــفانه، شناس ــر. متأس خی
ــش در  ــن دان ــه ای ــي به وجــود نمــي آورد ک مناســب تضمین
ــد.  ــد ش ــه خواه ــه کار گرفت ــرکت ب ــره ش ــاي روزم فعالیت ه
موانعــي وجــود دارنــد کــه مانــع اســتفاده از دانــش بیرونــي 

ــن  ــا ای ــد برداشــته شــود ت ــي بای ــس گام های مي شــوند. پ

تضمیــن حاصــل شــود کــه مهارت هــاي ارزشــمند و دارایــي  
دانــش ماننــد پروانه هــاي ثبــت اختــراع2 و مجوزهــا3  کامــال 

ــد. ــرار مي گیرن ــرداري ق ــورد بهره ب م
6-1-2 نگهداري دانش4

قابلیت هایــي را کــه درگذشــته فــرا گرفته ایــم، به طــور 
خــودکار و در تمــام مــدت در دســترس نیســتند. نگهــداري 
گزینشــي اطالعــات، مــدارک و تجــارب بــه مدیریــت 
ــي  ــار نارضایت ــول اظه ــور معم ــازمان ها به ط ــاز دارد. س نی
مي کننــد کــه ســازمان دهي مجــدد بــه قیمــت از دســت دادن 
بخشــي از حافظــه ]دانــش[ آن هــا تمــام شــده اســت. پــس 
فرآیندهــاي گزینــش، ذخیره ســازي و روزآمدکــردن منظــم 
ــه  ــد ب ــد، بای ــراي آینــده ان دانــش کــه داراي ارزش بالقــوه ب
ــرد،  ــورت نگی ــن کار ص ــر ای ــوند. اگ ــازمان دهي ش ــت س دق
ممکــن اســت کــه تخصص هــاي ارزشــمند بــه ســادگي دور 
ــر از  ــتفاده ی مؤث ــه اس ــش ب ــداري دان ــوند. نگه ــه ش انداخت
ــره ســازماني بســتگي  ــه ي وســیعي از رســانه هاي ذخی دامن

دارد. )شــکل 1( ]19[

 شکل 1: فرآیندهاي اصلي مدیریت دانش

 2-2 شناسایي دانش هاي مدیریت پروژه 

بــا توجــه بــه بهره گیــري از اســتاندارد پیکــره دانــش مدیریــت پــروژه به عنــوان یــک مرجــع بین المللــي بــراي مدیریــت پــروژه، 
شناســایي دانش هــاي مهــم در ایــن عرصــه بر اســاس )جــدول 1( حاصــل گردیــد:

1. Knowledge Utilization
2 . Patents
3 . Licences
4 . Knowledge Retention

 نگهداري دانش 

 اکتساب دانش

 

 بهره گیري از دانش

 
 دانشتوسعه  اشتراك و توزیع دانش

 

 شناسایی دانش
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جدول 1: دانش هاي مدیریت پروژه با ذکر منبع

مرجع اطالعاتی عنوان دانش ردیف

PMBOK نحوه  مدیریت تأخیرات پروژه ها 1

PMBOK نحوه مدیریت ریسک پروژه ها 2

PMBOK نحوه کاهش هزینه هاي پروژه 3

BNM چگونگي برقراري جریان نقدي مناسب 4

PMBOK نحوه مدیریت بودجه هاي دریافتي 5

PMBOK چگونگي تعیین ترتیب و توالي فعالیت ها 6

برزین پور]20[  نحوه اجراي پروژه ها )دانستن تجارب کاري در حین اجراي پروژه( 7

PMBOK نحوه مدیریت ارتباطات با ذي نفعان )کارفرمایان، مشتریان پروژه( 8

PMBOK چگونگي تأمین قطعات و مواد مورد نیاز پروژه ها 9

SSP فاز طراحي تفصیلي و ساخت نمونه آزمایشگاهي پروژه ها 10

SSP فاز ساخت نمونه آزمایشي، عملیاتي و مهندسي پروژه ها 11

Uitm سوابق اعضاي تیم هاي پروژه هاي گذشته و نحوه جذب نیرو 12

PMBOK چگونگي انتخاب منبع براي تأمین منابع پروژه 13

PMBOK نحوه تشکیل تیم پروژه 14

PDM زمان و نوع اتفاقات کاري که منجر به تأخیر افتادن در پروژه مي شود 15

PMBOK نحوه مدیریت منابع انساني 16

SSP فاز امکان سنجي پروژه ها 17

SSP فاز طراحي مقدماتي پروژه ها 18

PMBOK )WBS(19 چگونگي تهیه ساختار شکست کار

PMBOK نحوه شناسایي و تعریف فعالیت ها 20

PMBOK چگونگي برآورد زمان فعالیت ها 21

 PMBOK
CMS چگونگي مدیریت تغیرات در مشخصات پروژه )به منظور به کمینه رساندن اثرات منفي و بیشینه کردن اثرات مثبت( 22

PMBOK نحوه تصمیم گیري در شرایطي که کیفیت پروژه را تحت تأثیر قرار مي دهد 23

CCM زمان رخداد تغییرات در پروژه )از سوي ذي نفعان، مشتري و ...( 24

PMBOK چگونگي تدوین تقویم هاي کاري 25

KBDSS نتایج مثبت و منفي ناشي از اثر تغییرات 26

PMBOK نحوه کنترل و مدیریت کیفیت پروژه 27
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ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال پنجم- شماره 2 - پیاپی 16 - تابستان 1394

ش در پروژهةای تحقیقاتی-صنعتی
ت دان

ت استانداردسازی و اجرای مدیری
ارائه الگوی پیشنهادی جه

3. روش شناسی تحقیق
ــراد  ــبکه اف ــت ش ــي تح ــزاري اطالعات ــتم هاي نرم اف سیس
ــزار تبــادل دانــش در  ــن اب ــا رویکــرد تبــادل دانــش، برتری ب
ــتم هاي  ــتند. سیس ــاوت هس ــش متف ــاي دان ــن حوزه ه بی
ــار  ــه انتش ــراد را ب ــبکه، اف ــت ش ــي تح ــزاري اطالعات نرم اف
ــد. ــران مي پردازن ــا دیگ ــود ب ــالت خ ــالل تعام ــش در خ دان

ــردش  ــک گ ــه کم ــا ب ــد ت ــالش ش ــور ت ــن منظ ]21[ بدی
کار و طراحــي یــک سیســتم نرم افــزاري پیاده ســازي و 
ــي از  ــرد. یک ــورت پذی ــش ص ــت دان ــازي مدیری استاندارد س
ــش در پروژه هــا پیشــگیري  ــن اهــداف مدیریــت دان مهم تری
ــالف،  ــش ات ــال آن کاه ــه دنب ــروژه و ب ــکالت پ ــروز مش از ب
ــذا  ــت؛  ل ــره وري اس ــش به ــت افزای ــا و درنهای دوباره کاري ه
بــا در نظر گرفتــن ایــن اهــداف و به منظــور ســهولت در 
پیاده ســازي مدیریــت دانــش، سیســتم نرم افــزاري اقدامــات 
ــد  ــد تولی ــد. فرآین ــن ش ــود تدوی ــاي بهب ــي پروژه ه اصالح
نرم افــزار را کــه بــا عنــوان چرخــه عمــر تولیــد نرم افــزار نیــز 
ــل،  ــی تحلی ــل اصل ــه مراح ــوان ب ــود، می ت ــناخته مي ش ش
طراحــي، پیاده ســازي، آزمایــش، اســتقرار و پشــتیباني کــه 
به صــورت عــام در تمامــی روش شناســی های معرفــی شــده 
مشــترک بــوده و بــه نوعــی چرخــه اصلــی تولیــد نرم افــزار را 

ــرد.]22[ ــه ک ــد خالص ــکل می دهن ش
بــه کلیــه روش هــا و راه حل هایــي کــه بــا به کارگیــري ابــزار 
ــزاري مي شــود،  ــد نرم اف ــث تولی ــف باع ــاي مختل و تکنیک ه
مهندســي  از  هــدف  گوینــد.]23[  نرم افــزار  مهندســي 
ــزار  ــد نرم اف ــور تولی ــع به منظ ــي جام ــه ی روش ــزار ارائ نرم اف

ــر نیازهــاي واقعــي متقاضیــان اســت.]24[ مبتنــي ب
ــت  ــش اس ــادل دان ــاي تب ــزو ابزاره ــه ج ــزار ک ــن نرم اف ای
را  دانــش  مدیریــت  فرآیندهــاي  پوشــش دهي  قابلیــت 

داراســت.
ــش  ــت دان ــازي مدیری ــازي و پیاده س ــاي استاندارد س گام ه

ــر اســت: ــه شــرح زی ــزار ب ــه کمــک نرم اف ب
.بررســي خروجــي و فازهــاي اصلــي مدیریــت دانــش جهــت 

انطبــاق بــا یــک سیســتم نرم افــزاري؛
ــل  ــط تحلی ــروژه توس ــت پ ــاي مدیری ــدي دانش ه .گروه بن

ــزار SPSS؛ ــي نرم اف عامل
.تشــکیل تیم هــاي تخصصــي دانــش براســاس دســته بندي 
سیســتم  در  پاســخ گویي  جهــت  دانــش  گروه هــاي 

نرم افــزاري؛
ــات  ــت ارتباط ــت مدیری ــزار جه ــاي نرم اف ــف نقش ه .تعری

ــا؛ ــب در گردش کاره مناس
ــش  ــروه دان ــر گ ــراد در ه ــي اف ــزان دسترس ــن می .تعیی

ــد؛ ــران ارش ــط مدی توس
ــل  ــزار و تحلی ــراي نرم اف ــد اج ــارت فرآین ــه ی فلوچ .تهی
ــي  ــاي اصل ــي و فازه ــا خروج ــق ب ــزار منطب ــتم نرم اف سیس

ــش؛ ــت دان ــدل مدیری م
ــا تحلیــل  ــق ب .کدنویســي نرم افــزار و ایجــاد نرم افــزار مطاب

سیســتم صــورت گرفتــه؛
.آزمون و راه اندازي نرم افزار و رفع باگ هاي سیستمي؛

.تهیــه ی گــزارش و بانــک اطالعاتــي هوشــمند سیســتمي 
ــت  ــزار، مدیری ــوان خروجــي نرم اف ــرداري به عن ــت بهره ب جه
ــکالت  ــع مش ــه رف ــبت ب ــا نس ــل دانش ه ــردش و تحلی گ
بــروز  از  پیشــگیري  و  دانــش  به روز رســاني  پروژه هــا، 

مشــکالت تکرار پذیــر.
پروژه هــا  در  نرم افــزاري  سیســتم  به کارگیــري  از  پــس 
ــتم  ــر سیس ــامل 1- تأثی ــاخص KPI ش ــف دو ش ــا تعری ب
نرم افــزاري پیــاده شــده بــر کاهــش زمــان پروژه هــای 
تحقیقاتــی و صنعتــی از طریــق اندازه گیــری میــزان انحــراف 
ــر  ــده ب ــاده ش ــزاري پی ــتم نرم اف ــر سیس ــی، 2- تأثی زمان
ــق  ــی از طری ــی وصنعت ــای تحقیقات ــه پروژه ه ــش هزین کاه
ارتقــاي  میــزان  بودجــه،  انحــراف  میــزان  اندازه گیــری 
به کارگیــری  بــا  پروژه هــا  هزینــه  و  زمانــی  اثربخشــی 

مدیریــت دانــش اندازه گیــری و تحلیــل می شــود.
4. روش پیاده سازي

ــش  ــدي دان ــق گروه بن ــدا طب ــزار ابت ــي نرم اف ــل از طراح قب
ــت  ــورت پذیرف ــزار spss ص ــل نرم اف ــک تحلی ــه کم ــه ب ک
ــروه دانشــي تشــکیل  ــاي تخصصــي در گ )جــدول 2( تیم ه
شــد. افــرادي کــه در هــر گــروه دانــش تخصــص الزم بــراي 
ارائــه ی راهــکار رفــع مشــکالت را داشــتند پاســخ گوي 
مشــکالت و عــدم تطابق هــاي پروژه هــا در آن گــروه دانــش 
شــدند. ایــن افــراد در مــواردي کــه بــه تنهایــي پاســخ گوي 
ــي  ــروه دانش ــي گ ــات هم اندیش ــد جلس ــکل نبودن ــع مش رف
خــود را به صــورت تیمــي تشــکیل دادنــد تــا بهتریــن راهــکار 

رفــع عــدم تطابــق انتخــاب شــود.  
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جدول 2: دسته بندي گروه هاي دانشي بر اساس تحلیل عاملي

عنوان گروه دانشيعنوان دانشردیف

1

نحوه مدیریت تأخیرات پروژه ها 

مدیریت مالي پروژه

 نحوه مدیریت ریسک پروژه ها 

نحوه کاهش هزینه پروژه ها

چگونگي برقراري جریان نقدي مناسب 

نحوه مدیریت بودجه هاي دریافتي 

چگونگي تعیین ترتیب و توالي فعالیت ها 

2

نحوه اجرای پروژه ها )دانستن تجارب کاري در حین اجرای پروژه( 

مدیریت تدارکات و لجستیک

نحوه مدیریت ارتباطات با ذي نفعان )کارفرمایان، مشتریان پروژه(

چگونگي تأمین قطعات و مواد مورد نیاز پروژه ها 

فاز طراحي تفصیلي و ساخت نمونه آزمایشگاهي پروژه ها

فاز ساخت نمونه آزمایشي، عملیاتي و مهندسي پروژه ها

سوابق اعضاي تیم هاي پروژه هاي گذشته و نحوه جذب نیرو 

چگونگي انتخاب منبع براي تأمین منابع پروژه 

3

نحوه تشکیل تیم پروژه 

آماده سازي

زمان و نوع اتفاقات کاري که منجر به تأخیر افتادن در پروژه مي شود 

نحوه مدیریت منابع انساني 

فاز امکان سنجي پروژه ها 

فاز طراحي مقدماتي پروژه ها 

4

 WBS چگونگي تهیه ساختار شکست کار 

مدیریت فعالیت ها نحوه شناسایي و تعریف فعالیت ها 

چگونگي برآورد زمان فعالیت ها 

5
چگونگي مدیریت تغییرات در مشخصات پروژه )به منظور به کمینه رساندن اثرات منفي و بیشینه کردن اثرات مثبت( 

مدیریت تغییرات
نحوه تصمیم گیري در شرایطي که کیفیت پروژه را تحت تأثیر قرار مي دهد

6

زمان رخداد تغییرات در پروژه )از سوي ذي نفعان، مشتري و ...( 

مدیریت یکپارچگي چگونگي تدوین تقویم هاي کاري 

نتایج مثبت و منفي ناشي از اثر تغییرات 

مدیریت کیفیتنحوه کنترل و مدیریت کیفیت پروژه 7

1-4 تحلیل سیستم نرم افزار

ــراد، ســازمان ها و به طــور  ــردي اف ــاي کارب ــا نیازه ــه ب ــش رایان ــراي اتصــال دان ــه ای اســت ب ــل و طراحــي مرحل ــه و تحلی تجزی
کل دنیــاي خــارج از محیــط رایانــه.]25[ هــدف از روش شناســی هاي تحلیــل و طراحــي، ارائــه ی روشــي مــدون بــراي تولیــد و 

ــت.]26[ ــان اس ــاي متقاضی ــا نیازه ــق ب ــزار مطاب ــازي نرم اف مستند س
یــک تحلیل گــر و طــراح نرم افــزار مســئول تمامــی فرآینــد توســعه یــک برنامــه نرم افــزاری اســت. او ابتــدا ســعی می کنــد نیــاز 
مشــتری را بــه خوبــی درک کنــد، ســپس آن را بــه مــدل تبدیــل کــرده و بــرای کدنویســی و آزمــون بــه برنامــه نویــس ارائــه 

کنــد.]27[
ــا  ــن نقش ه ــي مــدل را پوشــش دهــد. ای ــا فازهــاي اصل ــف شــد ت ــي تعری ــدا نقش های ــزار ابت به منظــور تحلیــل سیســتم نرم اف
درون تیم هــاي تخصصــي هــر گــروه دانــش وجــود دارنــد و ســطح دسترســي ها براســاس نظــر مدیــران ارشــد صــورت مي پذیــرد. 

نقش هــا بــه شــرح زیــر هســتند: 
ــه  ــد شــروع ب ــروه دانشــي خــود مي بین ــا را در گ ــدم تطابق ه ــه مشــکالت و ع ــي ک ــش زمان ــن نق ــده: ای 1-1-4 گزارش دهن
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ــا تمــام جزئیــات  ــروژه ب ــق در پ ــه ی گــزارش عــدم تطاب ارائ
ــروه  ــق گ ــات را طب ــده ورودي اطالع ــد. گزارش دهن مي کن
نرم افــزاري  سیســتم  مي نمایــد.  ثبــت  مرتبــط  دانــش 
به صــورت هوشــمند نقــش بعــدي یعنــي تحلیلگــر را 

ــد.  ــاب مي کن ــي انتخ ــروه دانش ــاس گ براس
2-1-4 تحلیلگــر: ایــن نقــش براســاس دســته بندي دانــش 
ــروژه را  ــروز مشــکل در پ ــت ب ــق، عل ــدم تطاب ــا ع ــط ب مرتب
کــه گزارش دهنــده اعــالم نمــوده مشــخص و تجزیــه و 
تحلیــل مي کنــد. ســپس همیــن نقــش، نقــش بعــدي یعنــي 
ــوع عــدم  پیشــنهاد دهنده را مشــخص مي نمایــد. براســاس ن
تطابــق ایــن اقــدام صــورت گرفتــه و ممکــن اســت تحلیلگــر 
ــرد  ــا ف ــرد و ی ــده بگی ــنهاد دهنده را برعه ــش پیش ــود نق خ
ــع مشــکل انتخــاب  ــوان پیشــنهاد دهنده رف دیگــري را به عن

نمایــد. 
ــدام  ــنهاد اق ــش پیش ــن نق ــنهاددهنده: ای 3-1-4 پیش
ــا  ــکل ی ــراي مش ــود ب ــروژه ی بهب ــف پ ــا تعری ــي ی اصالح
عــدم تطابــق تحلیــل شــده را ارائــه مي دهــد و راهــکار رفــع 
مشــکل را بــا توجــه بــه گــروه دانشــي خــود مطــرح مي کنــد. 
ــن راهــکار پــس از ثبــت توســط پیشــنهاد دهنده  ســپس ای
بالفاصلــه توســط سیســتم نرم افــزاري هوشــمند بــراي نقــش 
ــط  ــش مرتب ــوزه دان ــان ح ــذار در هم ــي صحه گ ــدي یعن بع

ــود. ــال مي ش ارس
ــر  ــورد نظ ــنهاد م ــش پیش ــن نق ــذار: ای 4-1-4 صحه گ
ــا  پیشــنهاد دهنده را بررســي، صحه گــذاري و مــورد تأییــد ی
رد قــرار مي دهــد. ایــن نقــش پــس از تأییــد راهــکار، ابتــدا 
تاریــخ رفــع عــدم تطابــق و ســپس حــوزه اقــدام را مشــخص 
مي کنــد. در حــوزه اقــدام مشــخص مي شــود کــدام قســمت 
و کــدام کارشــناس راهــکار تأییــد شــده را بــه اجــرا درآورده و 
اقــدام نمایــد. حوزه هــاي اقــدام شــامل واحدهــاي بازرگانــي، 
ــت،  ــرل کیفی ــازي، کنت ــه، مستند س ــي، طرح وبرنام بازاریاب

ــر طراحــي پروژه هاســت. مهندســي ســاخت و دفات
5-1-4 اقدام کننــده: ایــن نقــش در تاریخــي کــه توســط 
ــط  ــده توس ــد ش ــکار تأیی ــده، راه ــخص ش ــذار مش صحه گ

ــد. ــام مي ده ــذار را انج ــش صحه گ نق
6-1-4  کنترل کننــده: ایــن نقــش اقــدام انجام شــده 
ــش  ــده را پای ــی اقدام کنن ــود، یعن ــل خ ــش ماقب ــط نق توس
ــی را  ــات اصالح ــودن اقدام ــش ب ــوده و اثربخ ــی نم و بررس

مشــخص می کنــد.
ــزار  ــراي نرم اف ــد اج ــول فرآین ــح اســت در ط ــه توضی الزم ب
زمــان و تاریــخ کلیــه فعالیت هــا ثبــت مي شــود و ایــن 
موضــوع در به روز رســاني دانــش داراي اهمیــت اســت؛ بدیــن 
ــداري  ــره و نگه ــش ذخی ــه مشــخص مي شــود دان جهــت ک
ــا  ــت. دانش ه ــي اس ــان و تاریخ ــه زم ــه چ ــوط ب ــده مرب ش
ــس  ــي پ ــده گاه ــرح ش ــدل مط ــق م ــاز و طب ــاس نی بر اس
ــاز  ــس از ف ــي پ ــش و گاه ــري دان ــه و به کارگی ــاز ارائ از ف
ــوند.  ــاني مي ش ــش به روز رس ــداري دان ــازي و نگه ذخیره س
یکــي از خروجي هــاي نرم افــزار، یــک بانــک اطالعاتــي 
اســت کــه کلیــه اطالعــات را بــه تفکیــک پــروژه، نقش هــا، 

ــد. ــان مي ده ــوابق نش ــات و س اقدام
5. اثربخشي نرم افزار 

ــن  ــش، مهم تری ــت دان ــزار مدیری ــازي نرم اف ــس از پیاده س پ
موضــوع کنتــرل اثربخشــي اســت؛ بدیــن معنــي کــه 
به کارگیــري ایــن سیســتم روي چــه متغیرهایــي تأثیــر 
ــان  ــه کاهــش زم ــه اینک ــه ب ــت و اثربخــش دارد. باتوج مثب
ــی پیاده ســازی  ــداف اصل ــی از اه ــای آت ــه در پروژه ه و هزین
ــال  ــق به دنب ــن تحقی ــی رود ای ــمار م ــش به ش ــت دان مدیری
ــن  ــت. بدی ــی اس ــن اثربخش ــنجش ای ــت س ــکاری جه راه
میــزان  نرم افــزار،  کامــل  پیاده ســازي  از  پــس  منظــور 
ــا  ــد ت ــري ش ــا اندازه گی ــان پروژه ه ــه و زم ــراف بودج انح
میــزان تأثیرگــذاري آن بــر متغیرهــاي زمــان و هزینــه 
ــبات  ــه محاس ــت کلی ــح اس ــه توضی ــود. الزم ب ــخص ش مش
ــل  ــر قب ــه مقادی ــه و کلی ــان یافت ــه پروژه هــاي پای ــوط ب مرب
ــروژه دو  ــاي پ ــه قرارداده ــوط ب ــزار مرب ــازي نرم اف از پیاده س
ــا  ــا ب ــتند. پروژه ه ــزار هس ــري نرم اف ــل از به کارگی ــال قب س
ــروژه در قراردادهــاي بعــدي  ــر در محــدوده پ مقــداري تغیی

عقــد مي شــوند.
ــه از  ــراف بودج ــان و انح ــراف زم ــبات انح ــور محاس به منظ

رابطه هــاي زیــر اســتفاده مي شــود:]28[
بــراي محاســبه ی انحــراف بودجــه از رابطــه ي زیــر اســتفاده 

 شــود:
VAC c = BAC c – EAC C

  BAC c ،انحــراف از بودجــه VAC c در ایــن رابطــه
بودجــه مصــوب پــروژه و EAC C    تخمیــن هزینــه واقعــي 

ــروژه اســت.  پ
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همچنیــن بــراي محاســبه ی انحــراف زمانــي از رابطــه ي زیــر 
اســتفاده  شــود:

                         VAC T = BAC T – EAC T
در ایــن فرمــول VAC T انحــراف زمانــي،  BAC T  زمــان 
پیش بینــي شــده پــروژه و EAC T   زمــان واقعــي اتمــام 

پروژه است. 
1-5 مقایسه ی انحراف بودجه ی پروژه ها 

مقادیــر BAC c و EAC c بــراي پروژه هــا قبــل و بعــد از 
ــا جــدول )3( اســت. ــق ب ــزار مطاب پیاده ســازي نرم اف

 جدول 3: مقادیر BAC c و EAC c قبل و بعداز پیاده سازي نرم افزار )برحسب تومان(

ــدار  ــا مق ــدل ب ــل از پیاده ســازي م ــدار انحــراف بودجــه قب ــرل اثربخشــي، مق ــدل به منظــور کنت ــه پیاده ســازي م ــا توجــه ب بب
ــا جــدول )4( اندازه گیــري و  ــراي تعــداد 12پــروژه تحقیقاتــي- صنعتــي مطابــق ب انحــراف بودجــه پــس از پیاده ســازي مــدل ب

مقایســه شــده اســت: 
مقدار VAC c قبل و  بعد از پیاده سازي مدل مطابق با رابطه ی ارائه شده و مقادیر )جدول 3( محاسبه شد.

جدول 4: مقایسه انحراف بودجه پروژه ها قبل و بعد پیاده سازي نرم افزار) برحسب تومان(

پروژه VAC c قبل پیاده سازي نرم افزار VAC c بعد پیاده سازي نرم افزار

AOA 1 2,000,000 1,000,000
AOA 2 800,000 500,000
AOA 3 800,000 400,000
AOA 4 2,500,000 1,000,000
BOB 1 800,000 500,000
BOB 2 1,000,000 900,000
BOB 3 500,000 300,000
BOB 4 1,300,000 800,000
COC 1 900,000 700,000
COC 2 1,100,000 500,000
COC 3 800,000 300,000
COC 4 1,800,000 800,000

 

 پروژه
BAC c 

 افزار سازي نرم قبل پیاده
EAC C 

 افزار سازي نرم قبل پیاده
BAC c 

 افزار سازي نرم بعد پیاده
EAC C 

 افزار سازي نرم بعد پیاده
AOA 1 10,000,000 12,000,000 12,000,000 13,000,000 
AOA 2 4000,000 4,800,000 5,500,000 6000,000 
AOA 3 6000,000 6,800,000 7,500,000 7,900,000 
AOA 4 12,000,000 14,500,000 15,000,000 16,000,000 
BOB 1 3,000,000 3,800,000 4,300,000 48,000,000 
BOB 2 15,500,000 16,500,000 17,000,000 17,900,000 
BOB 3 5,500,000 6,000,000 7,200,000 7,500,000 
BOB 4 14,000,000 15,300,000 17,000,000 17,800,000 
COC 1 16,300,000 17,200,000 18,000,000 18,700,000 
COC 2 18,600,000 19,700,000 20,000,000 20,500,000 
COC 3 19,000,000 19,800,000 21,300,000 21,600,000 
COC 4 21,200,000 23,000,000 23,400,000 24,200,000 
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2-5 مقایسه ی انحراف زماني پروژه ها 
مقادیر BAC T و EAC T براي پروژه ها قبل و بعد از پیاده سازي مدل مطابق با جدول )5( است.

جدول 5: مقادیر BAC T و EAC T قبل و بعداز پیاده سازي نرم افزار )برحسب روز(

پروژه
BAC T

قبل پیاده سازي نرم افزار
EAC T

قبل پیاده سازي نرم افزار
BAC T

بعد پیاده سازي نرم افزار
EAC T

بعد پیاده سازي نرم افزار

AOA 1 180 250 200 220
AOA 2 90 110 100 110
AOA 3 120 160 130 150
AOA 4 210 250 250 265
BOB 1 60 80 75 80
BOB 2 240 270 275 285
BOB 3 90 120 100 110
BOB 4 210 250 240 260
COC 1 270 340 290 310
COC 2 300 345 350 365
COC 3 300 350 320 340
COC 4 330 370 350 365

ــدار  ــا مق ــدل ب ــازي م ــل از پیاده س ــي قب ــراف زمان ــدار انح ــي، مق ــرل اثربخش ــور کنت ــدل به منظ ــازي م ــه پیاده س ــه ب ــا توج ب
ــا جــدول )6( اســت. ــق ب ــي مطاب ــي- صنعت ــروژه تحقیقات ــداد پ ــراي همــان تع ــدل ب ــس از پیاده ســازي م ــي پ انحــراف زمان

مقدار VAC T قبل و  بعد از پیاده سازي مدل مطابق با رابطه ی ارائه شده و مقادیر )جدول 5( محاسبه شده است.
جدول 6. مقایسه انحراف زماني پروژه ها قبل و بعد پیاده سازي نرم افزار )برحسب روز(

پروژه VAC T قبل پیاده سازي نرم افزار VAC T بعد پیاده سازي نرم افزار

AOA 1 70 20

AOA 2 20 10

AOA 3 40 20

AOA 4 40 15

BOB 1 20 5

BOB 2 30 10

BOB 3 30 10

BOB 4 40 20

COC 1 70 20

COC 2 45 15

COC 3 50 20

COC 4 40 15

6. فلوچارت فرآیند اجراي نرم افزار
در شــکل )2( فلوچــارت فرآینــد نرم افــزار و ارتبــاط آن بــا فرآیندهــاي مدیریــت دانــش نمایــش داده شــده اســت. نکتــه ی قابــل 
تأمــل ایــن اســت کــه در گــردش کار ایــن نرم افــزار بــراي تمــام نقش هــا امــکان برگشــت کار بــه نقــش قبــل و عــدم تأییــد بــا 
ذکــر توضیحــات تکمیلــي وجــود دارد؛ چــرا کــه ممکــن اســت گاهــي اقدامــات مــورد تأییــد نباشــد و گاهــي گــروه دانشــي بــه 

درســتي انتخــاب نشــود.
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 شکل 2: فلوچارت فرآیند اجراي نرم افزار
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ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال پنجم- شماره 2 - پیاپی 16 - تابستان 1394

ش در پروژهةای تحقیقاتی-صنعتی
ت دان

ت استانداردسازی و اجرای مدیری
ارائه الگوی پیشنهادی جه

7. نتیجه گیري
روش به کارگیــري مدیریــت دانــش اســتخراج شــده در ایــن 
تحقیــق مشــتمل بر چهــار فاز اصلــي جمع آوري و شناســایي، 
ذخیره ســازي و نگهــداري، ارائــه ی دانــش و به روزرســاني آن 
اســت کــه در ایــن فرآینــد دو رویکــرد سیســتمي و اجتماعي 
ــده  ــعي ش ــه و س ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــژه م ــورت وی به ص
ــاي  ــت پروژه ه ــش مدیری ــت دان ــل مدیری ــي مراح در تمام
تحقیقاتــي- صنعتــي بــه دو موضــوع انســان )مدیــران، 
کارکنــان، ذي نفعــان( و ســامانه هاي نرم افــزاري و بســترهاي 

فنــاوري اطالعــات توجــه شــود.
ــز  ــه شــده متمای آنچــه ایــن روش را از ســایر روش هــاي ارائ
مي کنــد تمرکــز بــر مدیریــت پروژه هــاي تحقیقاتــي- 

ــت.  ــي اس صنعت
ــراري  ــور، برق ــت در روش مذک ــز اهمی ــر حائ ــکات دیگ از ن
ــش اســت.  ــت دان رویکــرد اجتماعــي و سیســتمي در مدیری
ــازي  ــي فرهنگ س ــي یعن ــور اجتماع ــتم حض ــن سیس در ای
به منظــور اشــتراک گذاري دانــش توســط کارکنــان، در 
کنــار حضــور بســترهاي فنــاوري اطالعــات و فنــاوري 
ــر  ــت بهت ــراي مدیری ــه را ب ــزار، زمین ــي مهندســي نرم اف یعن
دانــش فراهــم نمــوده اســت. ایجــاد دو مجــراي اصلــي 
بــراي شناســایي و جمــع آوري دانــش بــا نگــرش اجتماعــي- 
ــع  ــت مناب ــام نگهداش ــر نظ ــد ب ــراه تأکی ــتمي به هم سیس
انســاني )کارکنــان به عنــوان ســرمایه هاي دانشــي ســازمان(، 
فرهنگ ســازي  و  تنبیــه  انگیزشــي،  نظام هــاي  برقــرار 
به منظــور ارائــه و به کارگیــري و به روز رســاني دانــش در 
ــکات  ــات از ن ــاوري اطالع ــترهاي فن ــتفاده از بس ــار اس کن

ــت.   ــن روش اس ــت ای مثب
ــه ایجــاد  در ادامــه ی دســتاوردهاي ایــن تحقیــق مي تــوان ب
ــن  ــش بی ــهیم دان ــادل و تس ــور تب ــب به منظ ــتري مناس بس
محققیــن و اعضــاي پــروژه اشــاره نمــود کــه زمینــه را بــراي 
مدیریــت کارآمدتــر پروژه هــاي تحقیقاتــي- صنعتــي فراهــم 
کــرده و از تکــرار تجربه هــاي پرهزینــه و زمــان بــر گذشــته 

ــد. ــري مي کن جلوگی
بــا توجــه بــه اســتفاده مســتمر از نرم افــزار اقدامــات 
اصالحــي- پــروژه بهبــود در پروژه هــاي تحقیقاتــي- صنعتــي 
نتایــج مطلوبــي به عنــوان خروجــي نرم افــزار مدیریــت دانــش 

ــر حاصــل شــده اســت: ــوارد زی ــه م از جمل

. ثبــت مشــکالت پروژه هــا شــامل مشــکالت هــر پــروژه 
ــراي هــر مشــکل  ــه تفکیــک و اقدامــات صــورت گرفتــه ب ب

ایجــاد شــده در حیــن فرآینــد کار،
ــروژه  ــر پ ــراي ه ــه شــده ب ــت مســتندات به کارگرفت . ثب
جهــت به روزرســاني دانــش، اصــالح، بازنگــري مســتندات در 

زمــان موردنیــاز،
ــن  ــروژه و تعیی ــر پ ــر ه .  شناســایي مشــکالت تکرارپذی
یــک اقــدام جامــع در جلســات هم اندیشــي به منظــور 

دوباره کاري هــا، از  پیشــگیري 
.  کاهــش هزینه هــاي اضافــي و دوبــاره کاري پروژه هــا بــه 
ــت سیســتمي  ــي و ثب ــاي اطالعات ــل اســتفاده از بانک ه دلی

ــا، ــوابق پروژه ه س
ــتفاده از  ــل اس ــا به دلی ــراي پروژه ه ــان اج ــش زم .  کاه
ــا، ــوابق پروژه ه ــتمي س ــت سیس ــي و ثب ــاي اطالعات بانک ه

ــا  ــا و ســوابق پروژه ه ــدم تطابق ه ــات، ع ــت اطالع .  دریاف
ــت  براســاس تقســیم بندي گروه هــاي دانشــي شــامل مدیری
مالــي پــروژه، مدیریــت تــدارکات و لجســتیک، آماده ســازي، 
مدیریــت  تغییــرات،  مدیریــت  فعالیت هــا،  مدیریــت 

ــت،  ــت کیفی ــي، مدیری یکپارچگ
ــایي  ــاني و شناس ــروي انس ــرد نی ــش عملک ــکان پای .  ام
خطاهــاي نیــروي انســاني بــا توجــه بــه اقدامــات و ســوابقي 
ــد، ــان مي ده ــراد نش ــه ازاي اف ــزاري ب ــتم نرم اف ــه سیس ک

.  امــکان پایــش و دریافــت راهکارهــا و اقدامــات اصالحــي 
ــت  ــدار و در نهای ــي ناپای ــات موقت ــه جــاي اقدام ریشــه اي ب

پیشــگیري از بــروز مشــکالت پــروژه.
ــراف  ــي و انح ــراف زمان ــه انح ــداول مقایس ــه ج ــه ب باتوج
ــازي  ــد از پیاده س ــل و بع ــان قب ــا در زم ــه اي پروژه ه بودج
ــه و  ــراف از بودج ــزان انح ــه می ــد ک ــخص ش ــزار، مش نرم اف
ــي،  ــورد بررس ــروژه م ــي 12 پ ــراي تمام ــي ب ــراف زمان انح
ــتم  ــي سیس ــان دهنده ی اثربخش ــن نش ــه و ای ــش یافت کاه
اجــراي  زمــان  و  هزینــه  کاهــش  روي  بــر  نرم افــزاري 
ــن  ــت. بنابرای ــره وري اس ــش به ــه افزای ــا و در نتیج پروژه ه
ــه  ــا ب ــش پروژه ه ــردش دان ــت و گ ــازي مدیری استاندارد س
کمــک مهندســي نرم افــزار داراي اثربخشــي الزم اســت.
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8 . پیشنهادات
ــاي  ــا در گروه ه ــدم تطابق ه ــش ع ــد کاه ــش روي درص ــت دان ــزار مدیری ــر نرم اف ــود تأثی ــنهاد مي ش ــي پیش ــات آت در تحقیق
دانشــي مدیریــت مالــي پــروژه، مدیریــت تــدارکات و لجســتیک، آماده ســازي، مدیریــت فعالیت هــا، مدیریــت تغییــرات، مدیریــت 
ــرکت،  ــر ش ــاختار ه ــا س ــق ب ــزار مطاب ــتم نرم اف ــن سیس ــازي ای ــود. شبیه س ــري ش ــت اندازه گی ــت کیفی ــي و مدیری یکپارچگ

ســازمان و ارگان دیگــر از پیشــنهادات ایــن تحقیــق اســت.
ــوده و  ــه اینکــه مــورد مطالعاتــي ایــن تحقیــق بیشــتر در فضــا و محــدوده ی پروژه هــاي الکترونیکــي و مخابراتــي ب ــا توجــه ب ب
نظــر بــه دســتاوردهاي حاصلــه از ایــن تحقیــق بررســي نرم افــزار مدیریــت دانــِش مدیریــت پروژه هــاي تحقیقاتــي- صنعتــي در 
حوزه هــاي دیگــر تحقیــق و تولیــد همچــون خودرو ســازي، ماشــین آالت و تجهیــزات، تجهیــزات نیروگاهــي، کشــاورزي، بهداشــت 
و درمــان، انرژي هــاي نویــن و ... نیــز مي توانــد قابــل توجــه محققیــن و مفیــد بــراي صنعــت و اقتصــاد کشــور باشــد؛ همچنیــن 

بررســي میــزان نقــش و نحــوه ی تأثیرگــذاري ســه بعــد هــر سیســتم، 1- انســان )مدیــران، کارکنــان، ذي نفعــان(
2- فرهنــگ ســازماني و 3- فنــاوری )زیرســاخت هاي فنــاوري، ســامانه اي نرم افــزاري و الکترونیکــي و ...( در طراحــي، 
ــه  ــورد توج ــردي م ــي و کارب ــئله تحقیقات ــک مس ــوان ی ــد به عن ــش مي توان ــت دان ــاي مدیری ــت مدل ه ــودن و موفقی اجرایي نم
اندیشــمندان و صنعتگــران قرارگیــرد به گونــه اي کــه نتایــج آن بتوانــد در طراحــي و اجــراي موفــق نظام هــاي مدیریــت دانــش 

ــرار گیــرد. در ســطوح مختلــف مــورد توجــه ق
ــه  ــبت ب ــي نس ــاي تخصص ــخ دهي تیم ه ــزان پاس ــا می ــود ت ــدي ش ــتري گروه بن ــاي بیش ــود دانش ه ــنهاد مي ش ــن پیش همچنی

ــر شــود.  ــه و دقیق ت ــش یافت عــدم تطابق هــا در هــر گــروه دانشــي افزای
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