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 چکیده 

، توجه به مدديريت داندش در ايدن    شهري هاي عمراني پروژه و ابعاد افزايش تعدادهاي اخير به دليل  در سال

بده دسدت آمدده از     و داندش هداي   تجربيات عمراني، پروژه ترين دستاوردهاي هر از مهم .ها افزايش يافته است پروژه

، بده ودورت   گرديدده  كسدب  هدا و تجربيدات   اين داندش  ،كارهاي مناسب و ست با سازا باشد كه الزم مي پروژه انجام

شناسان به اشتراک گذاشته شود و سپس در موارد مورد نيداز بكدارگيري   شده و براي استفاده كار نگهداريمناسبي 

هاي عمراني شدهرداري   در پروژهربيات و تج دانش و بكارگيري اشتراک، نگهداري، كسبدر اين مقاله، وضعيت  شود.

ندو  ايدن پدشوهش،    . بررسدي شدده اسدت   با مطالعه موردي پروژه هاي عمراني شهرداري منطقه ثامن مشدهد  مشهد 

 منطقده ثدامن   هداي عمراندي شدهرداري    توويفي و كاربردي و روش آن، پيمايشي است. جامعه آماري در آن، پدروژه 

دهندده   نتايج به دست آمدده نشدان  نامه پشوهشگر ساخته است.  مقاله، پرسش است. ابزار مورد استفاده در اين مشهد

، اشدتراک و بكدارگيري داندش بده     نگهدداري ، كسبهاي عمراني شهرداري مشهد، در مراحل  اين است كه، در پروژه

سدت و  دانش ا بكارگيري، مربوط به % به دست آمد. بيشترين امتياز4989% و 9282%، 9386%، 9.83ترتيب امتيازات 

بهبدود وضدعيت   در پايان، پس از بررسدي نتدايج، پيشدنهاداتي بدراي      .دانش است اشتراکكمترين امتياز، مربوط به 

 هاي عمراني شهرداري مشهد ارائه گرديد. دانش در پروژه و بكارگيري اشتراک ،نگهداري، كسب

 

 نگهداري دانشکسب دانش، ، هاي عمرانی پروژه دانش، بکارگیرياشتراک دانش، کلمات کلیدي: 
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 مقدمه .1

 مسـأله پژوهش .1.1

 پروژهبه دست آمده از انجام تجربيات هاي و  دانش ،شهري عمراني پروژه هر و نتايج ترين دستاوردها از مهم

شدده و بدراي اسدتفاده     نگهدداري ، به وورت مناسبي گرديده كسب ها و دانش تجربياتاين  ،ستا كه الزم ،باشد مي

 .برداري قرار گيرد ه و در مواقع مورد نياز مورد استفاده و بهرهدذاشته شبه اشتراک گ كارشناسان

هداي عمراندي    در پدروژه و تجربيدات   ، اشدتراک و بكدارگيري داندش   نگهدداري ، كسبدر اين مقاله، وضعيت 

، و در نهايدت  ؛شدود  بررسدي مدي   )مطالعه موردي پروژه هاي عمراني منطقه ثامن شهرداري مشهد( شهرداري مشهد

 .  گردد ارائه مي ها بهبود وضعيت هر يک از آناداتي براي پيشنه

، اشتراک و بكدارگيري  نگهداري، كسبوضعيت »حاضر عبارت است از:  پشوهشاساس، سوال اساسي  اينبر 

هاي عمراني منطقده ثدامن شدهرداري     )مطالعه موردي پروژه مشهد شهرداري هاي عمراني دانش و تجربيات در پروژه

 «گردد؟ چه پيشنهادات مناسبي ارائه مي ها  و براي بهبود آنچگونه است  مشهد(

 هدف پژوهش .1.2

، اشدتراک و بكدارگيري داندش و تجربيدات در     نگهدداري ، كسدب پشوهش، تعيدين وضدعيت    لهأمسبر اساس 

و راهكارهداي   هاي عمراني منطقه ثامن شهرداري مشدهد(  )مطالعه موردي پروژه مشهد شهرداري هاي عمراني پروژه

 باشد. هدف پشوهش حاضر ميها،  بهبود آن

 پژوهشضرورت  .1.1

 برخي از داليل ضرورت پشوهش حاضر عبارتند از: 

ها به سمت دانش بنيان شده و اهميدت روز   هاي عمراني در شهرداري بنيان شدن حركت پروژه دانش -

 ها پروژهاين و تجربي در  هاي دانشي افزون يافتن سرمايه

و  خدرو  از كدار كاركندان   بده واسدطه    هاي عمراندي  در پروژهها و تجربيات  دانش رفتن خطر از دست -

 هاي عمراني است. ، به دليل موقتي بودن پروژهلهأسكه اين ممهندسان پروژه، 

 هاي عمراني  پروژهدر  و كارها ها تر شدن فعاليت تخصصي -

كندان  هاي تخصصي به كار و دانش ، تجربياتها رساني هوشمند و گزينشي از آخرين يافته لزوم اطال  -

 هاي عمراني پروژه

هداي   پدروژه هاي ذهني و غيدر ودريک كاركندان     و دانش ها ، درس آموختهاتتجريي لزوم مستندسازي -

 عمراني

 مبانی نظري پژوهش .2

هاي عمراني شهرداري مشهد  ، اشتراک و بكارگيري دانش در پروژهنگهداري، كسبدر اين پشوهش، وضعيت 

 در ادامه آمده است:اين چهار مورد  گيرد. شرح هر يک از مورد بررسي قرار مي

هدا و   ها و تجربيات ضمني و ذهني كاركنان پروژه، استخرا  دانش شامل استخرا  دانش دانش: كسب -

هداي   ها و تجربيات موجود در سازمان و كسدب داندش   تجربيات وريک و آشكار سازمان، توسعه دانش

 ديد از منابع بيروني سازمان است.ج
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در ايدن   هاسدت.  ها و تجربيات پدروژه  ، سازماندهي و بازيابي دانشسازي ذخيرهشامل : دانش نگهداري -

ه توسط كاركنان شود تا قابليت بازيابي و استفاد ذخيره و ثبت مي ها ها و تجربيات پروژه مرحله، دانش

 وجود داشته باشد.

هداي كداري و    ، تديم بين افدراد  ها و تجربيات دانش و تبادل پخش : عبارتست از توزيع،دانش اشتراک -

 هاي دانش. پايگاه

از  به دست آمدده  ها و تجربيات : بكارگيري دانش، اشاره به اين مطلب دارد كه دانشبكارگيري دانش -

بده   مرحلده قدرار گيدرد. ايدن     بدرداري  و بهدره  ، در وورت مفيد و مناسب بودن، مورد استفادهها پروژه

 آميختن دانش با عمل توجه دارد. 

 دانش کسب .2.1

، كنديم  مطدرح مدي  نامد  دانش مي هاي ها را اهرم آنچه اسكيرم آن را با ايده گرفتن از ها پروژه در دانش كسب

 توان منابع دانش سازماني در نظر گرفت: هاي دانش را مي اهرم

بخشي از اين  وجود دارد. درباره مشتريان و كارفرمايان هاي زيادي ها، دانش  : در پروژهاندانش مشتري -

هداي مختلدو وجدود دارد، و     داده  ها و پايگاه هاي اطالعات پروژه يک در سيستمها به وورت ور دانش

 بخشي ديگر  به وورت ضمني در ذهن كاركنان قرار دارد. 

و  ،، ندارران ، شدركا، كاركندان، مقامدات شدهرداري    اوليه و مصالک مواد كنندگان مينأت دانش ذينفعان: -

 هدا   پدروژه تواند ارزش وااليدي بدراي    تند كه ميضمني و وريک هس و تجربيات ها سايرين داراي دانش

 داشته باشد.  

اسدت.   هدا  ها و تجربيات مدورد نيداز پدروژه    محيط سازمان منبعي غني از دانش محيط سازمان:دانش  -

هدا،   نامده  هداي راهنمدا، تدابلو اعالندات الكترونيكدي، آيدين       كتدا   ،ها پايگاه دادهها،  انتشارات، خبرنامه

هايي را براي در اختيدار گدرفتن داندش فدراهم      ها همگي فروت و نمايشگاهرها ها، سمينا دستورالعمل

 آورند. مي

پروژه وجود دارند. كه بايد آشدكار شدده   در فرايندهاي اي  گسترده هاي دانش :پروژهفرايندهاي دانش  -

 و استخرا  گردند.

توان شناسدايي و   ي. اين دانش را موجود دارد پروژه: دانش اغلب در مستندات پروژه دانش مستندات -

 كرد. بندي دسته

تدر از   دربرگيرنده منبعي غني از داندش ودريک، و مهدم    پروژهكاركنان و ارتباطات  افراد انساني:دانش  -

 (1.: 09.2توان آن را رشد و مشاركت داد. )رادينگ،  همه دانش ضمني، است كه مي

 دانش عبارتند از: كسبمراحل 

است. اكندون،   پروژهدانش  و نقشه ي توويو و تحليل محيطشناسايي دانش به معن شناسايي دانش: -

هدا و تجربيدات مشدكل     دانش ها، اطالعات، صويري كلي از مهارتت ارائهدر ها  پروژهشمار زيادي از در 

هدا   انجامد. پس بايستي دانش كاري مي اين عدم شفافيت به ناكارآمدي تصميمات و دوباره وجود دارد.

تدا آنچده را كده نيداز دارندد       نمودرا شناسايي كرده و به كاركنان كمک ها  هپروژ و تجربيات مورد نياز

 بيابند.

هدا و تجربيدات ضدمني و ذهندي كاركندان پدروژه، اسدتخرا          شامل استخرا  داندش  استخرا  دانش: -

 ها و تجربيات وريک و آشكار پروژه است.  دانش
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. كنند خود را از منابع بيروني تهيه  نيازهاي مورد  از دانش بخش مهمي  توانند مي ها پروژه دانش: تهيه -

يدا ديگدر    بيروندي  توانند دانشي را كه خدود قدادر بده توسدعه آن نيسدتند از متخصصدان       ها مي پروژه

 .تهيه كنندها  سازمان

كندد. توسدعه داندش در     داندش را تكميدل مدي    كسدب توسعه دانش عنصري است كده   توسعه دانش: -

 دهد. توسعه داندش حتدي   ها را توسعه مي نش موجود در پروژهي است كه داهاي ي همه تالش بردارنده

 وجود ندارند. پروژهد كه هنوز در درون يا بيرون هايي تمركز دار دانشبر توليد 

 دانش نگهداري .2.2

طور خودكار و در تمام مدت در دسدترس   است، بهشده گذشته فرا گرفته  هاي از پروژهكه  ها و تجاربي دانش

ودورت نگيدرد،   سازي و نگهداري منظم دانش بايستي به دقت انجام شوند. اگر ايدن كدار    رهنيستند. فرايندهاي ذخي

 (92: 09.4انداخته شوند. )پروست و ديگران،   ارزشمند به سادگي دور هاي ها و دانش ممكن است كه تخصص

ه عندوان  ي سدازماني بد   سدازماني در ارتبداط اسدت. حافظده      ي به نام حافظه دانش با مفهومي  نگهداريبحث 

د، كند  ت سازمان، نگهداري و ذخيره مدي را در مدت حيا سازماني ها شود كه تجربيات و دانش توويو مي  سيستمي

 هداي پيشدين   هاي پدروژه  و دانشبه تجار   ي سازماني، مكان مراجعه ود. حافظهش بنابراين در آينده قابل بازيابي مي

تواندد توسدعه    اس دانش قبلي ميدانش تنها بر اسدارد، زيرا  سازي دانش، براي توسعه دانش نيز اهميت ذخيره .است

 .  يابد

كنند كده در آيندده قابدل     نگهداريخود را طوري  هاي ها و تجربيات پروژه خواهند دانش هايي كه مي سازمان

 رساني دانش توجه كنند.سازي دانش و بروز  به سه فرايند گزينش دانش، ذخيره دسترسي باشد، بايد

 تجدار   بايدارزشي عاقالنه نيست.  بي دانش يا تجربههر  سازي و ذخيره مستند كردن :دانش گزينش -

هداي   را بده سيسدتم   هدا  هدا جددا كنديم، و سدپس آن     و دانش ارزشمند را از ديگر تجار  هاي و دانش

سدازي در يدک سدازمان ممكدن اسدت بدا        هداي گدزينش و ذخيدره    فرايندد  .منتقل كنيم سازي ذخيره

افتد، مقايسه شود. اطالعداتي كده در حافظده بلندد مددت ثبدت        غز بشر اتفاق ميفرايندهايي كه در م

 مدت عبور كند.   كوتاه  شود، نخست بايد از حافظه مي

و  هدا  سدازي از بقيده داندش    ارزشدمند بدراي ذخيدره    ها و تجار  زماني كه دانش: ذخيره سازي دانش -

ذخيدره  بدراي  ذخيدره شدود.    پدروژه  شود، بايد به يک شكل مناسب در پايگاه دانش جدا مي تجربيات

سدازي   مزايداي وسدايل ذخيدره    توان از ابزارهداي ذخيدره سدازي ديجيتدالي اسدتفاده كدرد.       دانش مي

هدا   شوند، مرتباً قابل استفاده هسدتند، و از طريدش شدبكه    ديجيتالي عبارتند از: به سادگي ويرايش مي

ده ساختارمندتر باشد، بازيدابي آن  قابل توزيع هستند. هر چقدر سبک ذخيره يک سند كامپيوتري ش

 تر خواهد بود. بعداً آسان

شود. تنهدا زمداني اطالعدات مدورد      سازي ختم نمي فرايند نگهداري دانش به ذخيره: دانش بروزرساني -

 بروزرساني شود.ي سازماني  دلخواه، قابل بازيابي است و كيفيت آن قابل قبول است كه حافظه

ندو    است، كده بدر دو ندو  اسدت:     نگهداري دانش پروژه و حافظه سازماني ي برايفراموشي سازماني، تهديد
يدا پدروژه را تدرک     كاركندان شدركت   رود، طور جبران ناپذيري از بين مدي  شود و به پاک مي سازماني حافظه نخست:

ند. همده  شدو  سدپاري مدي   برون فرايندهاي پروژههاي  شوند، يا اين كه كل حوزه منحل مي  اي هاي پروژه كنند، تيم مي

راه دسترسدي بده   نو  دوم:  شوند. دهند و منجر به فراموشي سازماني مي هي را كاهش ميي گرو اين رويدادها حافظه

شود. ممكن است كه در سطک فردي، ايدن   چه به وورت موقتي يا چه به وورت دائمي، مسدود مي سازماني حافظه

تواندد در   اي مدي  هداي حافظده   اتفاق بيافتد. چنين مسددوديت امر به دليل عدم تمايل به انتقال دانش به افراد ديگر، 

 (620-630: 09.4يا در حافظه كامپيوتري شده اتفاق بيافتد. )پروست و ديگران،  تيميسطک 
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 اشتراک دانش .2.1

بتواندد از آن اسدتفاده    اعضاي پروژهچه كه كل  ، به آنپروژه و تجار  منفک ها دانششرط الزم براي تبديل 

 پدروژه تواند بده نفدع كدل     و تجربه در وورتي مي دانشاست.  پروژهه اشتراک گذاشتن دانش، درون د، توزيع و بنكن

جدا   لبتده در ايدن  كه بايد تصميمات را اتخاذ كنندد. ا  مورد استفاده قرار گيرند كه در دسترس افرادي قرار داده شوند

كردن بي  ثر دانش و پخشؤند. بين توزيع مبايد به اين نكته اشاره شود كه، نياز نيست كه هر كسي، هر چيزي را بدا

دار است كده در   ي كاركنان، تفاوت وجود دارد. توزيع دانش تنها زماني ممكن و معني هدف هر تكه دانش ميان همه

هاي مشخصي وورت بگيرد. هدف واقعي توزيع دانش، اين است كده داندش مدورد نيداز بدراي       چارچو  قيد و شرط

 قرار دهد.   ي مرتبطها افراد و گروهانجام ورايو را در اختيار 

 عبارتند از:  ها و تجربيات در پروژه ابزارهاي توزيع و اشتراک دانش

بر اساس حركت دانش بين كاركنان از در اين روش، توزيع و اشتراک دانش، ايجاد يک شبكه دانش:  -

 شود.   مي پروژه، انجامهاي شبكه دانش  طريش زيرساخت

روش اجتماعي كردن، از طريش تماس با همكاران و گفتگوهاي غيررسمي  ترين ساده اجتماعي كردن: -

 افتد. ، اتفاق ميي پروژهدرباره چگونگي انجام دادن كارها 

هاي ديگر تكثيدر داندش    اند، تكنيک مدار بوده هايي كه تاكنون توويو شدند، شخص شيوهمستندات:  -

چه كامپيوتري شده يدا بده شدكل سدنتي،     ، پروژهها هستند. اسناد و مدارک  بر اساس مدارک يا داده

و  619 :09.4داندش هسدتند. )پروسدت و ديگدران،      انتقدال ها يک منبع  هنوز در بسياري از سازمان

 (603و  602 و609

هاي آموختده   درس؛ در حين كار و تبادل دانش و تجربه يادگيريبين اعضاي مختلو پروژه؛  تعامل و ارتباط

 چند روش براي اشتراک و توزيع دانش و تجربه هستند. هاي گفتگو و ... برگزاري نشست شده از هر پروژه؛

 کارگیري دانش به .2.2

، بده طدور   در پدروژه موجدود   و تجريه بر آن است تا اطمينان حاول كند كه آيا دانش در اين مرحله كوشش

وجدود    تضدميني بده  ، آميز دانش و تجربده  ناسايي و توزيع موفقيتشود. ش آن به كار برده مي منافعمفيدي در جهت 

شدوند.   كار گرفته خواهد شد. موانعي وجود دارند كه مانع استفاده از دانش مدي   به ها پروژهآورد كه اين دانش در  نمي

، كدامالً  و تجربده  هاي ارزشمند و دارايي داندش  هايي بايد برداشته شود تا اين تضمين حاول آيد كه مهارت پس گام

 .  گيرند برداري قرار مي مورد بهره

گذارندد بايدد بده     كه دانش را در دسترس مي كسانيدانش اگر به كار برده نشود، هيچ ارزشي ندارد. بنابراين 

پذيرندد يدا از    ها و تجربيات ثبت شدده را مدي   . كاركنان تنها زماني دانشاربران بالقوه توجه بيشتري بكنندهاي ك نياز

 ياي روشني را ببينند. مزا ها استفاده از آن كه در كنند، ها استفاده مي آن

است، زيرا كداربرد مفيدد داندش، تنهدا راه تبدديل       پروژه ترين اقدام براي مديريت دانش دانش در عمل، مهم

 دانش به نتايج مشهود است. 

 پیشینه پژوهش .1

مقاالت و پشوهش هاي گوناگوني به بررسي وضعيت مديريت دانش ها و تجربيات پروژه ها پرداخته اندد، كده   

 به تعدادي از آن ها اشاره مي شود:  در ادامه

بدا   ،هداي ودنايع دريدايي    هدا، در پدروژه   ضرورت ساماندهي درس آموخته»( در مقاله 09.6تدين و برومند )

توسدعه   0( فداز  SPQ1هاي ساخت، حمل، نصب و مديريت سكوي دريدايي مسدكوني )   آموخته مطالعه موردي: درس



 

 0931بهمن  62الي  62شهد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد م                  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
 

                 www.mjahangir.ir                              2                   مصطفي جهانگير فيض آبادي، مرضيه فروتن

 

كارهداي موفقيدت    همگامي با دانش روز يكي از راه بر اين باورند كه« شركت پتروپارس -ميدان گازي پارس جنوبي 

هاي ساخت، حمل، نصب و مديريت اجرايي تنها سكوي زيست  در اين مقاله درس آموختهنويسندگان ها است.  پروژه

نظر هاي اين پروژه، از دو م موختهآ توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و نحوه ساماندهي درس 0فاز  (SPQ1) دريايي

 اند. نمودهارائه را  MIS هاي اطالعاتي مديريت و سيستم PMBOK استانداردهاي مديريت پروژه

ها و توسعه سيستم  ها: مرور روش برداشت دانش پروژه»اي با عنوان  ( در مقاله09.9زرآبادي پور و ديگران )

هدا،   جربيات حاول از اجراي پروژهها كه شامل ت دانش ضمني موجود در پروژهمعتقدند، « مديريت دانش بر پايه و 

باشد، تنها در ذهن افراد درگيدر در اجدراي پدروژه     ها، علل ديركرد، حل مشكالت، نوآوري و ... مي آگاهي از چگونگي

گاه مورد استفاده مجدد در سازمان پروژه قرار نگيدرد. در ودورتي كده     قرار دارد و ممكن است با رفتن اين افراد هيچ

جربيات مستند شده، به اشتراک گذاشته شود و مورد اسدتفاده مجددد قدرار گيدرد موجدب بهبدود       اگر اين دانش و ت

تواند از بروز مشكالت مشابه جلوگيري كندد و   ها شده و همچنين مي ها، كاهش زمان و هزينه آن فرايند اجراي پروژه

هاي برداشدت   اله به مرور روشدر اين مقنويسندگان در وورت بروز مشكل با زمان و هزينه كمتر، مشكل حل شود. 

هاي مستندسدازي بده بررسدي     آوري و روش هاي جمع ها پرداخته و با متمايز كردن بين روش دانش ضمني در پروژه

 اند. ها پرداخته آن

مدديريت  بر اين باورند كده،  « مديريت دانش ضمني و تجربيات پروژه»( در مقاله ..09موسي خاني و زار  )

هدا و   كداري  تجربيدات افدراد از دوبداره    داشدت تا با حفظ دانش توليد شدده در سدازمان و نگاه  آن دارد  دانش سعي بر

اشتباهاتي كه ممكن است در مسير يک پروژه جديد رخ دهند جلوگيري نمايد. امدا هندوز مدديريت داندش در بدين      

اري از تجدار   له سدبب آن شدده تدا بسدي    أفتداده اسدت و همدين مسد    ها به وورت كامل جدا ني  تمام افراد و سازمان

نويسدندگان در ايدن    آيند ثبت نشدده و از بدين بروندد.    وجود مي ها در سازمان به ارزشمندي كه در حين انجام پروژه

هدايي كده در مقالده     بايد دقت داشت تا موانع انتقال دانش از ميان برداشدته شدده و توسدط گدام    كيد دارند، أمقاله، ت

 ها پرداخت. تر دانش در پروژه شوند به مديريت بهتر و كامل ات ميو در واقع سبب حفظ تجربي اند توضيک داده

مطالعه موردي پروژه با  :PMBOKسازي دانش فني با رويكرد مستند»( در مقاله 09.3امراللهي و ساروقي )

هداي عمراندي بده عندوان      هاي اخير به دليل اهميت و پويايي پدروژه  در سالمعتقدند كه، « سد و نيروگاه آبي سيمره

نويسدندگان بدر ايدن     .ها به شدت افدزايش يافتده اسدت    هاي توسعه، توجه به مديريت دانش در اين پروژه يرساختز

اندد بدا ايدن همده هندوز بدراي        هاي مديريت دانش پرداختده  ها تاكنون به معرفي مدل بااليي از پشوهش حجمباورند، 

 درهدا   آن .ها باقي اسدت  روش اجراي اين پروژه زمينه كاراترين االت زيادي درؤهاي مديريت دانش، س مجريان پروژه

هداي مدديريت    روشي براي مديريت وحيک پروژه PMBOKمبتني بر راهنماي  تا با رويكرداند  كردهتالش  مقالهاين 

هاي ونعت آ   ترين طرح يكي از بزرگ در را همچنين نتيجه اجراي اين روشنويسندگان مقاله،  نمايند. هئدانش ارا

 اند. ردهكه ئكشور ارا

 روش پژوهش .2

 پژوهش و روش نوع .2.1

 هاي عمراني شهرداري مشهد پروژهدانش در كسب، نگهداري، اشتراک و بكارگيري  در اين پشوهش، وضعيت

دسدت آمدده، پيشدنهاداتي     شود و بر اساس اطالعات توويفي به ، توويو ميشهرداري منطقه ثامنطور موردي  و به

گردد. بنابراين نو  اين پشوهش از ديدگاه هدف پشوهش، تووديفي   ارائه ميق هر يک از موارد فوبراي بهبود وضعيت 

 گيري پشوهش، كاربردي است. و نو  پشوهش از ديدگاه جهت

هاي توويفي، روش پيمايش است. بنابراين، روشي كده در ايدن پدشوهش اتخداذ شدده       روش مناسب پشوهش

 است، روش پيمايش است. 
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 آماري و نمونه جامعه آماري .2.2

هاي عمراني منطقده ثدامن شدهرداري     ، مهندسان و پيمانكاران پروژهه آماري در اين پشوهش، كارمندانجامع

 مشهد هستند.

گيري تصادفي در دسترس استفاده شده است. بر اساس اين روش، نمونه مورد نظدر   در اين پشوهش، از نمونه

 باشد.   اند، مي نفر كه در دسترس 22

 ها آوري داده ابزار جمع .2.1

سدؤال تنظديم    92 قالدب  نامه پشوهشگر سداخته بدوده كده در    مورد استفاده در اين پشوهش، نيز پرسش ابزار

 اي بوده و در قالب طيو ليكرت طراحي شده است.  گزينه نامه، به وورت بسته و پنج گرديده است. سؤاالت پرسش

هداي آن، مدورد    ست كه گويهنامه ا اعتبار ابزار، منظور اعتبار ووري پرسش روايي و در اين پشوهش در بحث

 صص در اين زمينه قرار گرفته است.تأييد داوران متخ

ايدن پدشوهش،    0پيش آزمدون  استفاده شده است. سنجش پايايي ابزاردر اين پشوهش از آلفاي كرونباخ براي 

راي نمونه كه بطور تصادفي انتخا  شددند ودورت گرفتده اسدت. مقددار آلفداي كرونبداخ  بد         01با نامه  پرسشبراي 

نامده مدورد تأييدد     ي اين پرسدش ها بنابراين گويه باشد، است كه در سطک قابل قبولي مي 2/1.نامه  هاي پرسش گويه

 است.

 هاي تجزیه و تحلیل اطالعات روش .2.2

جا كه اين پشوهش از نو  توويفي است، براي توويو متغيرهاي آن از آمار تووديفي )مانندد فراواندي،     از آن

 ( شده است.…انس وميانگين، ميانه و واري

 هاي پژوهش   تحلیل یافته  و  تجزیه .5

 دانش کسب  هاي  توصیف گویه .5.1

 هدا در  آنت كه توويو گويه در قالب طيو ليكرت طراحي شده اس 06 دانش، كسب وضعيتبراي سنجش 

 شود. مشاهده مي 4-0 جدول

 

 کسب دانشجدول توصیفی  -5-1جدول 

 کسب دانش
 بسیار

 زیاد
 زیاد

 تا

 حدودي
 کم

یار بس

 کم

بی 

 پاسخ

ميددزان جسددتجوي تخصصددي كارمندددان، مهندسددين و 

هاي عمراني در اينترنت، بدراي كسدب    پيمانكاران پروژه

 ها هاي الزم براي انجام پروژه دانش

1 01 92 04 6 9 

1% 09% 20% 0384% 682% 983% 

ميددزان پددرداختن كارمندددان، مهندسددين و پيمانكدداران 

ندوآوري، بدراي توسدعه     هاي عمراني به خالقيت و پروژه

 ها ها و تجربيات كاري خود در انجام پروژه دانش

6 2 99 69 0 0 

682% 28.% 448.% 90864 0894 089% 

                                                           
1. Pri-Test 
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هددايي جهددت اسددتخرا  و   ميددزان تدددوين دسددتورالعمل

ها و تجربيات كارمندان، مهندسدين   مستندسازي دانش

 هاي عمراني و پيمانكاران پروژه

0 2 69 99 06 1 

089% 28.% 9086% 9986% 0482% 1% 

ميزان خريد و تهيه دانش الزم توسط شهرداري جهدت  

 هاي عمراني، از نهادهاي خار  شهرداري  انجام پروژه

0 09 99 69 2 0 

089% 02834 9683% 6383% 28.% 089% 

هاي عمراندي،   ميزان توليد كتا  و مقاله مرتبط با پروژه

هداي   ان پدروژه توسط كارمندان، مهندسدين و پيمانكدار  

 عمراني

1 9 66 6. 66 0 

1% 486% 6.82% 9289% 6.82% 089% 

هاي عمراني كه  ميزان رود مرتب دانش مرتبط با پروژه

در خار  از شهرداري توليد مي شود، توسط كارمنددان،  

 مهندسين و پيمانكاران پروژه هاي عمراني

1 01 63 96 4 0 

1% 09% 9282% 9082% 284% 089% 

ي كه كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه     ميزان

هدا و   ها، به طور مرتب، دانش هاي عمراني، در اين پروژه

 دهند تجربيات خود را توسعه مي

6 . 93 02 00 1 

682% 0189% 4182% 6680% 0989% 1% 

هددا و   هددا، تخصدص   ميدزان اطدال  شددهرداري، از مهدارت   

انكدداران هدداي كارمندددان، مهندسددين و پيم   توانمندددي

 هاي عمراني خود پروژه

6 3 69 62 04 6 

682% 0082% 6383% 998.% 0384% 682% 

هاي شهرداري براي شكار و جذ  نخبگان  ميزان برنامه

و متخصصددان بدده عنددوان كارمندددان، مهندسدددين و     

  هاي عمراني پيمانكاران پروژه

0 3 60 61 64 0 

089% 0082% 6289% 6281% 9684% 089% 

هدا   ها و تجربيات ساير شهرداري  ستفاده از دانشميزان ا

 هاي عمراني شهرداري  هاي عمراني در پروژه و سازمان

1 09 63 09 03 0 

1% 0.86% 9282% 0.86% 6982% 089% 

هدا، نيازهدا و موضدوعات دانشدي      ميزان شناسايي شكاف

 هاي عمراني شهرداري مورد نياز پروژه

1 . 90 0. 0. 6 

1% 0189% 9189% 6989% 6989% 682% 

هداي   هاي مورد نيداز پدروژه   ميزان شناسايي منابع دانش

 عمراني شهرداري

1 4 6. 61 66 6 

1% 284% 9289% 6281% 6.82% 682% 

 آيد: نتايج زير به دست مي 4-0هاي جدول   دادهبا توجه به 

ر اينترندت، بدراي   هاي عمراندي د  ميزان جستجوي تخصصي كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه -

 است. متوسط به پايينها  هاي الزم براي انجام پروژه كسب دانش

هاي عمراندي بده خالقيدت و ندوآوري، بدراي       ميزان پرداختن كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه -

 است.متوسط به پايين ها  ها و تجربيات كاري خود در انجام پروژه توسعه دانش

هدا و تجربيدات كارمنددان،     هدايي جهدت اسدتخرا  و مستندسدازي داندش       ميزان تدوين دستورالعمل -

 است. كم هاي عمراني، مهندسين و پيمانكاران پروژه

هداي عمراندي، از نهادهداي خدار        ميزان خريد و تهيه دانش الزم توسط شهرداري جهت انجام پروژه -

 است. متوسط به پايينشهرداري، 
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هاي عمراندي، توسدط كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران       ژهميزان توليد كتا  و مقاله مرتبط با پرو -

 است.كم  هاي عمراني، پروژه

هاي عمراني كه در خار  از شهرداري توليد مي شود، توسط  ميزان رود مرتب دانش مرتبط با پروژه -

 است. كمكارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه هاي عمراني، 

هدا، بده طدور مرتدب،      كاران پروژه هاي عمراني، در اين پدروژه ميزاني كه كارمندان، مهندسين و پيمان -

 است. متوسط به پاييندهند،  ها و تجربيات خود را توسعه مي دانش

هاي كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران      ها و توانمندي  ها، تخصص  ميزان اطال  شهرداري، از مهارت -

 است. كمهاي عمراني خود،  پروژه

اري براي شكار و جذ  نخبگان و متخصصان به عنوان كارمندان، مهندسدين  هاي شهرد ميزان برنامه -

 است. بسيار كم هاي عمراني و پيمانكاران پروژه

هداي عمراندي    هاي عمراني در پدروژه  ها و سازمان ها و تجربيات ساير شهرداري  ميزان استفاده از دانش -

 است. مشهد متوسط به پايينشهرداري 

متوسدط   هاي عمراني شهرداري، نيازها و موضوعات دانشي مورد نياز پروژهها،  ميزان شناسايي شكاف -

 است. به پايين

 است. متوسط به پايين هاي عمراني شهرداري، هاي مورد نياز پروژه ميزان شناسايي منابع دانش -

 دانش نگهداريهاي   توصیف گویه .5.2

ه اسدت كده تووديو    طراحدي شدد   گويه در قالدب طيدو ليكدرت    01دانش  نگهداري وضعيتبراي سنجش 

 شود. شاهده ميم 4-6ها درجدول  آندرودي 

 دانش نگهداريجدول توصیفی  -5-2جدول

 دانش نگهداري
بسیار 

 زیاد
 زیاد

تا 

 حدودي
 کم

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ

ميددزان ثبددت و نگهددداري دانددش هدداي مددورد نيدداز 

 هاي اطالعاتي شهرداري  هاي عمراني در پايگاه پروژه

9 06 9. 06 01 0 

486% 0482% 9389% 0482% 09% 089% 

ها   مهارت مربوط به اطالعاتثبت و نگهداري ميزان 

هاي كارمندان، مهندسدين و پيمانكداران     و تخصص

 هاي اطالعاتي    هاي عمراني، در پايگاه پروژه

1 09 92 02 01 0 

1% 0.86% 928.% 618.% 09% 089% 

 هاي ارزنده تجار  و دانش ميزان ذخيره و نگهداري

هداي عمراندي، در     به دسدت آمدده در خدالل پدروژه    

  هاي اطالعاتي شهرداري  پايگاه

1 . 96 64 00 0 

1% 0189% 9082% 9684% 0989% 089% 

ها و تجربيدات   رفتن دانش دست جلوگيري از ميزان

 هاي عمراني ارزشمند پروژه

1 9 91 62 04 6 

1% 486% 93% 998.% 0384% 682% 

هددا و تجربيددات كارمندددان،    دانددش ميددزان انتقددال

مهندسين و پيمانكاران در حال بازنشستگي يا ترک 

شهرداري، بده كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران     

  جانشين

1 0 99 6. 09 6 

1% 089% 9683% 9289% 0283% 682% 
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در ميزان ذخيدره مسدتندات پدروژه هداي عمراندي      

 پايگاه اطالعاتي

6 06 94 0. 3 0 

682% 0482% 9484% 6989% 0082% 089% 

دانددش هددا و ميددزان قابليددت دسترسددي و بازيددابي  

 تجربيات كسب و ذخيره شده پدروژه هداي عمراندي   

 در شهرداري براي هميشه

0 2 91 63 3 0 

089% 380% 93% 9282% 0082% 089% 

ذخيدره، از   ميزان گزينش دانش ها و تجربيات براي

 ه سازيها و تجربيات مختلو قابل ذخير  بين دانش

1 . 96 69 09 0 

1% 0189% 9082% 6383% 0283% 089% 

بنددي   بنددي و طبقده   سداختار دسدته  ميزان وجدود  

هدا و تجربيدات    مناسب براي ذخيره و بازيابي دانش

هدداي  كارمندددان، مهندسددين و پيمانكدداران پددروژه 

 در شهرداري عمراني 

1 2 96 60 04 6 

1% 380% 9082% 6289% 0384% 682% 

هاي الكترونيكي و غيدر الكترونيكدي    فرم ميزان ارائه

هددا و تجربيددات   مشخصددي بددراي ذخيددره دانددش  

هدداي  پيمانكدداران پددروژه  كارمندددان، مهندسددين و 

 عمراني  

0 3 92 02 06 9 

089% 0082% 928.% 618.% 0482% 983% 

هدا، تجربيدات و    دسترسي بده داندش  ميزان سهولت 

 گذشته  هاي عمراني هاي پروژه درس آموخته

1 2 64 64 61 0 

1% 28.% 9684% 9684% 62% 089% 

 

 آيد: نتايج زير به دست مي 4-6هاي جدول   با توجه به داده

هداي اطالعداتي شدهرداري     هاي عمراندي در پايگداه   ميزان ثبت و نگهداري دانش هاي مورد نياز پروژه -

 است. متوسط به پايين

هاي كارمندان، مهندسين و پيمانكاران   ها و تخصص  هارتم مربوط به اطالعاتثبت و نگهداري ميزان  -

 است. متوسط به پايينهاي اطالعاتي   هاي عمراني، در پايگاه پروژه

هداي عمراندي، در     هاي ارزنده به دست آمده در خالل پدروژه  تجار  و دانش ميزان ذخيره و نگهداري -

 است. متوسط به پايين هاي اطالعاتي شهرداري  پايگاه

متوسط بده  در شرايط  هاي عمراني ها و تجربيات ارزشمند پروژه رفتن دانش دست جلوگيري از ميزان -

 باشد. مي پايين

ها و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكداران در حدال بازنشسدتگي يدا تدرک        دانش ميزان انتقال -

 است. متوسط به پايين شهرداري، به كارمندان، مهندسين و پيمانكاران جانشين

 است. متوسط به پايينزان ذخيره مستندات پروژه هاي عمراني در پايگاه اطالعاتي مي -

در  دانش ها و تجربيات كسب و ذخيره شدده پدروژه هداي عمراندي    ميزان قابليت دسترسي و بازيابي  -

 است. متوسط به پايين، شهرداري براي هميشه

و تجربيدات مختلدو قابدل ذخيدره     هدا    ذخيره، از بين دانش ميزان گزينش دانش ها و تجربيات براي -

 است.  متوسط به پايينسازي، 

هدا و تجربيدات    بندي مناسب بدراي ذخيدره و بازيدابي داندش     بندي و طبقه ساختار دستهميزان وجود  -

 است. متوسط به پاييندر شهرداري هاي عمراني  كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه
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هدا و تجربيدات    لكترونيكدي مشخصدي بدراي ذخيدره داندش     هاي الكترونيكدي و غيدر ا   فرم ميزان ارائه -

 است. متوسط به پايينهاي عمراني  پيمانكاران پروژه كارمندان، مهندسين و

بده  هداي عمراندي گذشدته     هاي پدروژه  ها، تجربيات و درس آموخته دسترسي به دانشميزان سهولت  -

 باشد. مي متوسط به پايينميزان 

 هاي اشتراک دانش  توصیف گویه .5.1

گويه در قالب طيو ليكرت طراحي شده است كه توويو دروددي    . اشتراک دانشوضعيت ي سنجش برا

 شود. مشاهده مي 4-9ها درجدول  آن

 جدول توصیفی اشتراک دانش -5-1جدول 

 اشتراک دانش
بسیار 

 زیاد
 زیاد

تا 

 حدودي
 کم

بسیار 

 کم

بی 

 پاسخ

ها و تجربيدات كارمنددان،     دانشاشتراک  ميزان

هداي عمراندي از    پيمانكاران پدروژه مهندسين و 

 ها   طريش جلسات و سمينار

0 04 92 04 01 0 

089% 0384% 928.% 0384% 09% 1% 

هدا و   داندش  ميزان سهولت در اختيار گذاشدتن 

تجربيددات كارمندددان، مهندسددين و پيمانكدداران 

سدداير كارمندددان،    هدداي عمرانددي بدده    پددروژه

 مهندسين و پيمانكاران 

0 2 63 6. 01 6 

089% 380% 9282% 9289% 09% 682% 

ميزان استفاده از امكاندات فنداوري اطالعدات و    

اشددتراک و  هدداي كددامپيوتري جهددت بدده شدبكه 

 هاي عمراني ها و تجربيات پروژه توزيع دانش

1 09 96 66 3 1 

1% 0.86% 9082% 6.82% 0082% %1 

هدا و   ميزان تمايل به اشدتراک گذاشدتن داندش   

مهندسددين و پيمانكدداران  كارمندددان، تجربيددات

هدداي عمرانددي بددا سدداير همكدداران و      پددروژه

 هاي عمراني پيمانكاران پروژه

9 00 63 60 09 1 

983% 0989% 9282% 6289% 0283% 1% 

كارمندددان،  ميددزان تشددويش شددهرداري بددراي  

هاي عمراندي كده    مهندسين و پيمانكاران پروژه

هدا و تجربيدات خدود     به تبادل و اشتراک دانش

 .ردازندپ مي

1 6 63 64 61 0 

1% 682% 9282% 9684% 62% 089% 

تبدادل و   بدراي  شهرداري ميزان ارزش گذاشتن

 هاي عمراني ها و تجربيات پروژه اشتراک دانش

1 0 91 62 03 0 

1 089 93 998. 6982 089 

در پايددان هددر پددروژه  ميددزان تشددكيل جلسدده  

هددا، تجربيددات و  عمرانددي، بددراي بررسددي دانددش

 هاي پروژه وختهآم درس

 

1 6 61 64 63 0 

1 682 62 9684 9282 089 
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داخلددي كدده مددنعكس  هنشددريانتشددار  وضددعيت

كننده تجربيات و دانش كارمندان، مهندسين و 

 باشد هاي عمراني پيمانكاران پروژه

1 4 03 6. 69 6 

1%  284%  6982%  9289%  6383%  682%  

 

 آيد: ه دست مينتايج زير ب 4-9هاي جدول   با توجه به داده

هداي عمراندي از طريدش     ها و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پدروژه   دانشاشتراک  ميزان -

 است. متوسط به پاييندر وضعيت ها  جلسات و سمينار

هداي   ها و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پدروژه  دانش ميزان سهولت در اختيار گذاشتن -

 است. متوسط به پايينرمندان، مهندسين و پيمانكاران ساير كا  عمراني به 

ها  اشتراک و توزيع دانش هاي كامپيوتري جهت به ميزان استفاده از امكانات فناوري اطالعات و شبكه -

 است. متوسط به پايينهاي عمراني  و تجربيات پروژه

هداي   مانكداران پدروژه  كارمندان، مهندسين و پي ها و تجربيات ميزان تمايل به اشتراک گذاشتن دانش -

 است. متوسط به پايينهاي عمراني  عمراني با ساير همكاران و پيمانكاران پروژه

هاي عمراندي كده بده تبدادل و      كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه تشويش شهرداري براي ميزان -

 است. متوسط به پايين پردازند ها و تجربيات خود مي اشتراک دانش

متوسط هاي عمراني  ها و تجربيات پروژه تبادل و اشتراک دانش براي شهرداري ميزان ارزش گذاشتن -

 است. به پايين

هداي   آموختده  ها، تجربيات و درس در پايان هر پروژه عمراني، براي بررسي دانشميزان تشكيل جلسه  -

 است. متوسط به پاييندر وضعيت پروژه، 

و دانش كارمندان، مهندسين و پيمانكداران  داخلي كه منعكس كننده تجربيات  هنشريانتشار  وضعيت -

 است. كم باشد، هاي عمراني پروژه

 هاي بکارگیري دانش  توصیف گویه .5.2

گويه در قالب طيو ليكرت طراحي شده است كه توويو دروددي   4براي سنجش مرحله بكارگيري دانش 

 شود. مشاهده مي 4-9ها در جدول  و ميانگين آن

 دانشجدول توصیفی بکارگیري  5-2جدول 

 به کارگیري دانش
بسيار 

 زياد
 زياد

تا 

 حدودي
 كم

بسيار 

 كم

بي 

 پاسخ

آوري شدده   تجربيات جمدع ميزان استفاده از دانش و 

كارمندان، مهندسدين و  توسط  هاي عمراني، در پروژه

 هاي عمراني پيمانكاران پروژه

9 00 92 09 1 6 

486% 0989% 20% 0283% 1% 682% 

هداي عمراندي، بدا     ام پدروژه انجد  ميزان تغيير در نحوه

 ها و تجربيات جديد  توجه به دانش

. 66 90 00 9 0 

0189

% 
6.82% 9189% 0989% 486% 089% 

ها و تجربيات به دست آمدده    دانشميزان استفاده از 

 هاي عمراني قبلي  از پروژه

9 3 96 02 9 9 

983% 0082% 4984% 6680% 486% 682% 



 

 0931بهمن  62الي  62شهد دانشگاه آزاد اسالمي، واحد م                  اولين كنفرانس ملي مديريت پروژه با رويكرد شهري
 

                 www.mjahangir.ir                              09                   مصطفي جهانگير فيض آبادي، مرضيه فروتن

 

مهندسدين و پيمانكداران   كارمنددان،  ميزان اسدتفاده  

، در جهدت مندافع   از داندش خدود   هاي عمراني پروژه

 شهرداري 

0 09 90 64 4 6 

089% 0283% 9189% 9684% 284% 682% 

پديش از آغداز يدک پدروژه      وضعيت تشدكيل جلسده  

هددا، تجربيددات، و  عمرانددي، بددراي اسددتفاده از دانددش 

 هاي عمراني گذشته هاي پروژه آموخته درس

1 2 02 60 90 6 

1%  380%  618.%  6289%  9189%  682%  

 

 آيد: نتايج زير به دست مي 4-9هاي جدول   با توجه به داده

كارمنددان،  توسدط   هداي عمراندي،   آوري شدده در پدروژه   تجربيدات جمدع   استفاده از داندش و  ميزان  -

 است. متوسط به پايينهاي عمراني،  مهندسين و پيمانكاران پروژه

 متوسط به بداال ها و تجربيات جديد،   هاي عمراني، با توجه به دانش نجام پروژها نحوه تغيير در ميزان  -

 .باشد مي

 .است متوسط به پايين هاي عمراني قبلي  ها و تجربيات به دست آمده از پروژه  دانشميزان استفاده از  -

ت مندافع  ، در جهد از دانش خدود  هاي عمراني كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه استفادهميزان  -

 است. متوسط به پايينشهرداري 

هدا، تجربيدات، و    پيش از آغداز يدک پدروژه عمراندي، بدراي اسدتفاده از داندش        وضعيت تشكيل جلسه -

 است. كمهاي عمراني گذشته،  هاي پروژه آموخته درس

 ها بررسی امتیاز و میانگین گویه .5.5

امتيداز،   9امتيداز، گزينده زيداد     4زيداد   ها، بر اساس طيو ليكرت، براي گزينه خيلي در محاسبه امتياز گويه

در نظدر گرفتده شدده     امتيداز  1و بي پاسخ  امتياز 0گزينه خيلي كم  ،امتياز 6امتياز، گزينه كم  9گزينه تا حدودي 

 گويان هدر گزينده ضدربدر امتيداز آن گزينده(      مجمو  )تعداد پاسخ است. براي محاسبه امتياز كل هر گويه، از فرمول

 شود. استفاده مي

براي محاسبه درود هر گويه، درود امتياز آن گويه نسبت به امتياز كامل آن گويه يعني تعدداد كدل نمونده    

 .باشد مي 9.4يعني  4ضربدر  22ها  گردد. بر اين اساس، امتياز كامل گويه محاسبه مي 4آماري ضربدر 

 دانش   کسبي ها گویهبررسی امتیاز  .5.5

 

 انشد کسبي ها گویهامتیاز جدول  -5-5جدول 

 درصد امتیاز کسب دانش

هاي عمراندي   ميزان جستجوي تخصصي كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه .0

 ها هاي الزم براي انجام پروژه در اينترنت، براي كسب دانش
609 4489% 

هاي عمراني به خالقيت  ميزان پرداختن كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه .6

 ها ها و تجربيات كاري خود در انجام پروژه و نوآوري، براي توسعه دانش
606 4480% 

هدا و   هدايي جهدت اسدتخرا  و مستندسدازي داندش       ميزان تددوين دسدتورالعمل   .9

 هاي عمراني تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه
0.0 92% 
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هاي عمراندي،    ميزان خريد و تهيه دانش الزم توسط شهرداري جهت انجام پروژه .9

 دهاي خار  شهردارياز نها
61. 49% 

هداي عمراندي، توسدط كارمنددان،      ميزان توليد كتا  و مقالده مدرتبط بدا پدروژه     .4

 هاي عمراني مهندسين و پيمانكاران پروژه
021 9082% 

هاي عمراني كده در خدار  از شدهرداري     ميزان رود مرتب دانش مرتبط با پروژه .2

 اران پروژه هاي عمرانيتوليد مي شود، توسط كارمندان، مهندسين و پيمانك
032 4183% 

ميزاني كده كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه هداي عمراندي، در ايدن          .2

 دهند ها و تجربيات خود را توسعه مي ها، به طور مرتب، دانش پروژه
619 49% 

هداي كارمنددان،     هدا و توانمنددي    هدا، تخصدص    ميزان اطال  شهرداري، از مهارت ..

 هاي عمراني خود اران پروژهمهندسين و پيمانك
0.6 9289% 

هاي شهرداري براي شكار و جذ  نخبگان و متخصصدان بده عندوان     ميزان برنامه .3

 هاي عمراني   كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه
023 9983% 

هاي عمراندي در   ها و سازمان ها و تجربيات ساير شهرداري  ميزان استفاده از دانش .01

 شهرداري مشهدهاي عمراني  پروژه
031 9389% 

هاي عمراندي   ها، نيازها و موضوعات دانشي مورد نياز پروژه ميزان شناسايي شكاف .00

 شهرداري
023 9284% 

 %9980 022 هاي عمراني شهرداري هاي مورد نياز پروژه ميزان شناسايي منابع دانش .06

 

 د:آي نتايج زير به دست مي 4-4هاي مختلو جدول  با بررسي امتيازات گويه

ميدزان  داندش،   كسدب دهدد در بخدش    است، كه نشدان مدي   0بيشترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

هاي عمراندي در اينترندت، بدراي كسدب      جستجوي تخصصي كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه

 ها وضعيت بهتري دارد. نسبت به ساير گويه ها هاي الزم براي انجام پروژه دانش

ميدزان توليدد   دانش،  كسبدهد در بخش  است، كه نشان مي 4ش به گويه شماره كمترين امتياز متعل -

هداي   هاي عمراندي، توسدط كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه       كتا  و مقاله مرتبط با پروژه

 تري دارد. ها وضعيت پايين نسبت به ساير گويهعمراني 

 نگهداري دانشي ها گویهامتیاز بررسی  .5.5

 دانش نگهداريي مرحله ها گویهیاز امتجدول  -5-5جدول 

 درصد امتیاز دانش نگهداري

هداي   هداي عمراندي در پايگداه    ميزان ثبت و نگهداري دانش هاي مورد نياز پدروژه  .0

 اطالعاتي شهرداري 
602 4280% 

هداي كارمنددان،     هدا و تخصدص    مهارت مربوط به اطالعاتثبت و نگهداري ميزان  .6

 هاي اطالعاتي    عمراني، در پايگاه هاي مهندسين و پيمانكاران پروژه
612 4984% 

هاي ارزندده بده دسدت آمدده در خدالل       تجار  و دانش ميزان ذخيره و نگهداري .9

  هاي اطالعاتي شهرداري  هاي عمراني، در پايگاه  پروژه
0.3 9380% 
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 %9983 029 هاي عمراني ها و تجربيات ارزشمند پروژه رفتن دانش دست جلوگيري از ميزان .9

ها و تجربيدات كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران در حدال        دانش زان انتقالمي .4

  بازنشستگي يا ترک شهرداري، به كارمندان، مهندسين و پيمانكاران جانشين
026 9982% 

 %49 .61 ميزان ذخيره مستندات پروژه هاي عمراني در پايگاه اطالعاتي .2

يات كسب و ذخيره شده پدروژه  دانش ها و تجربميزان قابليت دسترسي و بازيابي  .2

 در شهرداري براي هميشه هاي عمراني
031 9389% 

هدا و تجربيدات     ذخيدره، از بدين داندش    ميزان گزينش دانش ها و تجربيات بدراي  ..

 مختلو قابل ذخيره سازي
0.2 9.82% 

بنددي مناسدب بدراي ذخيدره و بازيدابي       بندي و طبقه ساختار دستهميزان وجود  .3

در هداي عمراندي    كارمندان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه   ها و تجربيات  دانش

 شهرداري 

0.0 92% 

ها  هاي الكترونيكي و غير الكترونيكي مشخصي براي ذخيره دانش فرم ميزان ارائه .01

 هاي عمراني  و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه
039 4180% 

هداي   هداي پدروژه   آموختده  ها، تجربيات و درس دسترسي به دانشميزان سهولت  .00

 عمراني گذشته 
023 9983% 

 

 نتايج زير به دست مي آيد: 2-4جدول ي مختلو ها گويه با بررسي امتيازات

ميدزان  داندش،   نگهدداري دهد در بخدش   است، كه نشان مي 0بيشترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

نسبت بده  هاي اطالعاتي شهرداري،  اههاي عمراني در پايگ ثبت و نگهداري دانش هاي مورد نياز پروژه

 ها وضعيت بهتري دارد. ساير گويه

ميدزان  داندش،   نگهدداري دهد در بخش  است، كه نشان مي 00كمترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

نسدبت بده    ،هداي عمراندي گذشدته    هاي پروژه ها، تجربيات و درس آموخته دسترسي به دانشسهولت 

 ري دارد.ت ها وضعيت پايين ساير گويه

a.  ي مرحله اشتراک دانش  ها گویهبررسی امتیاز 

 ي مرحله اشتراک دانشها گویهامتیاز جدول  -5-5جدول 

 درصد امتیاز اشتراک دانش

هددا و تجربيددات كارمندددان، مهندسددين و پيمانكدداران   دانددشاشددتراک  ميددزان .0

 ها  هاي عمراني از طريش جلسات و سمينار پروژه
609 4489 

ها و تجربيات كارمندان، مهندسدين و   دانش اختيار گذاشتنميزان سهولت در  .6

 ساير كارمندان، مهندسين و پيمانكاران   هاي عمراني به  پيمانكاران پروژه
0.2 9.89 

 هاي كامپيوتري جهدت بده   ميزان استفاده از امكانات فناوري اطالعات و شبكه .9

 هاي عمراني ها و تجربيات پروژه اشتراک و توزيع دانش
614 4986 
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كارمنددان، مهندسدين و    ها و تجربيات ميزان تمايل به اشتراک گذاشتن دانش .9

 هاي عمراني هاي عمراني با ساير همكاران و پيمانكاران پروژه پيمانكاران پروژه
610 4686 

هداي   كارمندان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه    ميزان تشويش شهرداري براي .4

 .پردازند و تجربيات خود مي ها عمراني كه به تبادل و اشتراک دانش
024 9683 

هدا و تجربيدات    تبادل و اشدتراک داندش   براي شهرداري ميزان ارزش گذاشتن .2

 هاي عمراني پروژه
024 9683 

هدا،   در پايدان هدر پدروژه عمراندي، بدراي بررسدي داندش       ميزان تشكيل جلسه  .2

 هاي پروژه آموخته تجربيات و درس
092 9.86 

كه منعكس كننده تجربيات و داندش كارمنددان،    داخلي هنشريانتشار  وضعيت ..

 باشد هاي عمراني مهندسين و پيمانكاران پروژه
042 9184 

 

 نتايج زير به دست مي آيد: 2-4هاي مختلو جدول  با بررسي امتيازات گويه

 دهدد در بخدش اشدتراک داندش، ميدزان      است، كه نشان مي 0بيشترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

هاي عمراني از طريش جلسدات و   ها و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه  دانشاشتراک 

 ها وضعيت بهتري دارد. ، نسبت به ساير گويهها سمينار

ميدزان  دهدد در بخدش اشدتراک داندش،      است، كه نشان مي 2كمترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

، هاي پدروژه  آموخته ها، تجربيات و درس سي دانشدر پايان هر پروژه عمراني، براي بررتشكيل جلسه 

 تري دارد. ها وضعيت پايين نسبت به ساير گويه

b.  ي مرحله بکارگیري دانش  ها گویهبررسی امتیاز 

 ي مرحله بکارگیري دانشها گویهامتیاز جدول  -8-5جدول 

 درصد امتیاز به کارگیري دانش

 هداي عمراندي،   ر پدروژه آوري شده د تجربيات جمعميزان استفاده از دانش و  .0

 هاي عمراني كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژهتوسط 
690 21 

ها و تجربيات   هاي عمراني، با توجه به دانش انجام پروژه ميزان تغيير در نحوه .6

 جديد
692 2986 

هداي عمراندي     ها و تجربيات به دست آمدده از پدروژه    دانشميزان استفاده از  .9

 قبلي
604 448. 

از دانش  هاي عمراني كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژهزان استفاده مي .9

 ، در جهت منافع شهرداري خود
614 4986 

پيش از آغاز يدک پدروژه عمراندي، بدراي اسدتفاده از       وضعيت تشكيل جلسه .4

 هاي عمراني گذشته هاي پروژه آموخته ها، تجربيات، و درس دانش
093 9.82 

 

 نتايج زير به دست مي آيد: .-4هاي مختلو جدول  يهبا بررسي امتيازات گو
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دهد در بخش بكدارگيري داندش، ميدزان     است، كه نشان مي 6بيشترين امتياز متعلش به گويه شماره  -

ها  ، نسبت به ساير گويه ها و تجربيات جديد  هاي عمراني، با توجه به دانش انجام پروژه تغيير در نحوه

 وضعيت بهتري دارد.

دهد در بخدش بكدارگيري داندش، ميدزان      است، كه نشان مي 4ياز متعلش به گويه شماره كمترين امت -

هددا، تجربيددات، و  پدديش از آغدداز يددک پددروژه عمرانددي، بددراي اسددتفاده از دانددش    تشددكيل جلسدده

 تري دارد. ها وضعيت پايين نسبت به ساير گويه،  هاي عمراني گذشته هاي پروژه آموخته درس

c. ها پراکندگی گویههاي مرکزي و  بررسی شاخص 

 رکزي و پراکندگی گویه هاهاي م جدول شاخص -9-5جدول 

 انحراف معیار میانگین امتیاز/درصد گویه

 كسب دانش
 %0.89 89..0 امتياز

 %.98 %9.83 درود

 نگهداري دانش
 0484 0.384 امتياز

 %9 %9386 درود

 اشتراک دانش
 .698 .0238 امتياز

 %289 %9282 درود

 ي دانشبكارگير
 9289 61389 امتياز

 %382 %4989 درود

 

 آيد: نتايج زير به دست مي 3-4با توجه به جدول 

دهندده   دانش است، كده نشدان   بكارگيري، مربوط به مرحله ين امتياز در فرايند مديريت دانشتر بيش -

 رد.دانش نسبت به ساير مراحل فرايند مديريت دانش وضعيت باالتري دا بكارگيرياين است كه 

دهنده ايدن   دانش است، كه نشان اشتر اک، مربوط به مرحله ين امتياز در فرايند مديريت دانشتر كم -

 تري دارد. دانش نسبت به ساير مراحل فرايند مديريت دانش وضعيت پايين اشتراکاست كه 

  گیري و پیشنهادات نتیجه .12

a.  کسب دانشپیشنهادات 

i. ولویت اولپیشنهادات داراي ا 

رداري براي شكار و جذ  نخبگان و متخصصان بده عندوان كارمنددان، مهندسدين و     زي شهبرنامه ري -

 هاي عمراني پيمانكاران پروژه

ها و تجربيات كارمنددان، مهندسدين و    هايي جهت استخرا  و مستندسازي دانش  تدوين دستورالعمل -

 هاي عمراني پيمانكاران پروژه

هاي عمراني، توسط كارمنددان، مهندسدين و    وژهتوليد كتا  و مقاله مرتبط با پرحمايت شهرداري از  -

 هاي عمراني  پيمانكاران پروژه

ر خدار  از شدهرداري   هاي عمراني كه د رود مرتب دانش مرتبط با پروژهبرنامه ريزي شهرداري براي  -

 توليد مي شود
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 هدا و   ها، تخصص  تهيه بانک اطالعاتي توسط شهرداري جهت ثبت و ذخيره اطالعات مربوط به مهارت -

 هاي عمراني. هاي كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه  توانمندي

ii. دومولویت پیشنهادات داراي ا 

بدده كارمندددان، مهندسددين و  در اينترنددت،و پيشددرفته جسددتجوي تخصصددي آمددوزش مهددارت هدداي  -

 هاي عمراني و فراهم نمودن امكانات دسترسي به اينترنت پرسرعت براي آن ها پيمانكاران پروژه

هداي عمراندي و    تكنيک هاي خالقيت و نوآوري به كارمندان، مهندسين و پيمانكداران پدروژه   آموزش -

 حمايت از خالقيت ها و نوآوري هاي آن ها در امور مربوط به پروژه

 مراني، از نهادهاي خار  شهرداريهاي ع  خريد و تهيه دانش الزم توسط شهرداري جهت انجام پروژه -

توسط كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه هداي  ها و تجربيات  دانشحمايت شهرداري از توسعه  -

 عمراني

و  هداي عمراندي   هداي عمراندي در پدروژه    هدا و سدازمان   ها و تجربيات ساير شدهرداري   دانشآشنايي با  -

   استفاده از آن ها

ريدزي  و برنامده   هاي عمراني شدهرداري  ها، نيازها و موضوعات دانشي مورد نياز پروژه شناسايي شكاف -

 جهت رفع آن ها

 هاي عمراني شهرداري هاي مورد نياز پروژه شناسايي منابع دانش -

b. دانش پیشنهادات نگهداري 

 هاي اطالعاتي شهرداري  هاي عمراني در پايگاه ثبت و نگهداري دانش هاي مورد نياز پروژه -

يمانكداران  هداي كارمنددان، مهندسدين و پ     هدا و تخصدص    مهدارت  مربوط به اطالعاتثبت و نگهداري  -

 هاي اطالعاتي    هاي عمراني، در پايگاه پروژه

هداي عمراندي، در     هداي ارزندده بده دسدت آمدده در خدالل پدروژه        تجار  و دانش ذخيره و نگهداري -

  هاي اطالعاتي شهرداري  پايگاه

   هاي عمراني ها و تجربيات ارزشمند پروژه رفتن دانش دست جلوگيري از -

ارمندان، مهندسين و پيمانكاران در حال بازنشستگي يا ترک شدهرداري،  ها و تجربيات ك  دانش انتقال -

  به كارمندان، مهندسين و پيمانكاران جانشين

 ذخيره مستندات پروژه هاي عمراني در پايگاه اطالعاتي   -

در  دانش ها و تجربيات كسب و ذخيره شده پدروژه هداي عمراندي   قابليت دسترسي و بازيابي افزايش  -

 شهرداري 

 تجربيات مختلو قابل ذخيره سازي ها و  ذخيره، از بين دانش دانش ها و تجربيات برايگزينش  -

ها و تجربيدات كارمنددان،    بندي مناسب براي ذخيره و بازيابي دانش بندي و طبقه ساختار دسته ايجاد -

 در شهرداري هاي عمراني  مهندسين و پيمانكاران پروژه

هدا و تجربيدات كارمنددان،     بدراي ذخيدره داندش    يكي مشخصلكترونيكي و غير الكترونهاي ا فرم ارائه -

 هاي عمراني   پيمانكاران پروژه مهندسين و

بدا  هداي عمراندي گذشدته     هاي پدروژه  ها، تجربيات و درس آموخته دسترسي به دانشسهولت  افزايش -

 ذخيره سازي مناسب آن ها

c. دانش پیشنهادات اشتراک 
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i. ولویت اولپیشنهادات داراي ا 

اخلدي كده مدنعكس كنندده تجربيدات و داندش كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران          د هنشريانتشار  -

 باشد. هاي عمراني پروژه

ii. دومولویت پیشنهادات داراي ا 

هاي عمراني از طريش جلسدات و   ها و تجربيات كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه  دانشاشتراک  -

 ها سمينار

هداي   يدات كارمنددان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه     هدا و تجرب  دانش در اختيار گذاشتن حمايت از -

 كارمندان، مهندسين و پيمانكاران ساير  عمراني به 

هدا و   اشدتراک و توزيدع داندش    هاي كامپيوتري جهت به استفاده از امكانات فناوري اطالعات و شبكه -

 هاي عمراني   تجربيات پروژه

هداي   ان، مهندسدين و پيمانكداران پدروژه   كارمندد  ها و تجربيدات  به اشتراک گذاشتن دانش حمايت از -

 هاي عمراني   عمراني با ساير همكاران و پيمانكاران پروژه

هاي عمراني كه به تبدادل و اشدتراک    كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژه تشويش شهرداري براي -

   پردازند ها و تجربيات خود مي دانش

 هاي عمراني  ها و تجربيات پروژه تبادل و اشتراک دانش براي شهرداري ارزش گذاشتن -

 هاي پروژه آموخته ها، تجربيات و درس در پايان هر پروژه عمراني، براي بررسي دانشتشكيل جلسه  -

d. دانش پیشنهادات بکارگیري 

i. ولویت اولپیشنهادات داراي ا 

هددا، تجربيددات، و  پدديش از آغدداز يددک پددروژه عمرانددي، بددراي اسددتفاده از دانددش    تشددكيل جلسدده -

 هاي عمراني گذشته هاي پروژه آموخته درس

ii. دومولویت پیشنهادات داراي ا 

 هاي عمراني آوري شده در پروژه تجربيات جمعاستفاده از دانش و  -

 هاي عمراني قبلي    ها و تجربيات به دست آمده از پروژه  دانشاستفاده از  -

، در جهدت  خدود از داندش   هداي عمراندي   كارمندان، مهندسين و پيمانكاران پروژهاستفاده حمايت از  -

 منافع شهرداري 

 ها و تجربيات جديد  هاي عمراني، با توجه به دانش انجام پروژه تغيير در نحوه حمايت از -
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