
 :عنوان سمینار

های سازی مدیریت دانش در سازمانهای پیادهرویکردها و چالش

 بنیان پروژه محوردانش
 

 

 استاد راهنما:

 

 

 :ارائه دهنده

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 فهرست
 8 ................................................................................................................................................................... دهیچک

 9..................................................................................................................................................................... مقدمه

 01 .................................................................................................................................. فیتعار و اتیکل :اول فصل

 01 ......................................................................................................................................................... فیتعار (0-0

 01 ................................................................................................................................... محور پروژه سازمان (0-1

 .Error! Bookmark not defined ............................................... محور پرژه سازمان در دانش تیریمد (0-3

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................................   انیبندانش سازمان (0-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. دانش تیریمد یسازادهیپ (0-1

 .Error! Bookmark not defined "یل و میک" روش دانش، تیریمد یسازادهیپ یامرحله مدل (0-1-0

 Error! Bookmark notلوپز مدل آن، شرفتیپ یریگاندازه و دانش تیریمد یساز ادهیپ مدل (0-1-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......................... سازمان در دانش مدیریت بلوغ مراحل مدل (0-1-3

 Error! Bookmark not defined. ..................................................... شده انجام یکارها بر یمرور :دوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................................مقدمه (1-0

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... دانش یبند طبقه یهامدل (1-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... یفکر هیسرما یهامدل (1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یاجتماع ساختار یهامدل (1-4

 .Error! Bookmark not defined .......... دانش تیریمد یسازادهیپ یهاچالش و کردهایرو مطالعات (1-1

 .Error! Bookmark not defined  ............................ دانش تیریمد یرو بر شده انجام اخیر مطالعات (1-6

 34.................................................................................................................................................( جمع بندی1-7

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... یبندجمع و لیتحل :سوم فصل

 .Error! Bookmark not defined ........ یدیتول و یخدمات یهاسازمان اساس بر هامدل یبند دسته (3-0

 .Error! Bookmark not defined ................................................ شده انجام یکارها و مقاالت لیتحل (3-1

 or! Bookmark not defined.Err ............................................................................ موجود یهاشکاف (3-3

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یریگجهینت و یبندجمع (3-4



 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................. منابع

 



کالفهرست  اش  
 .Error! Bookmark not definedبل یمنحن هیپا بر آن یریگاندازه و دانش تیریمد یسازادهیپ مراحل: 0 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... سازمان در دانش تیریمد بلوغ مراحل مدل: 1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یوچیتاک و نوناکا مدل: 3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... هدالند و نوناکا مدل: 4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................... سوتیبو دانش یبندطبقه مدل: 1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ یالستر دانش تیریمد مدل: 6 شکل

  !Bookmark not defined.Error ............................... ایاسکاند دانش تیریمد یفکر هیسرما مدل: 7 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................... دمرست دانش تیریمد مدل:8 شکل

 .Error! Bookmark not defined(رمهاردت و روب پروبست،) دانش تیریمد ساختمان یهاهیپا مدل: 9 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................یامرحله چند یمفهوم مدل: 01 شکل

 .Error! Bookmark not definedانیبن دانش یهاشرکت در بازار به یفناور یابیراه مراحل مدل: 00 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. همکاران و یانصار مدل: 01 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... امزیلیو و تزیبکوو مدل: 03 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



جداولفهرست   

 04 ................................................................................ دانش تیریمد متون در یسازمان ییتوانا مفهوم: 0 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................. محور پروژه و یافهیوظ یهاسازمان یاجمال سهیمقا: 1 جدول

 .Error! Bookmark not defined .............. یل و میک دگاهید از دانش تیریمد یسازادهیپ مراحل: 3 جدول

 okmark not defined.Error! Bo ................................. پروژه یفازها و دانش تیریمد یندهایفرا: 4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................ یخدمات یهاسازمان یبرا موجود یالگوها: 1 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................. یدیتول یهاسازمان یبرا موجود یالگوها :6 جدول

 .Error! Bookmark not definedگرفته صورت یهاپژوهش در دانش تیریمد یکردهایرو سهیمقا: 7 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................... دانش تیریمد یهامدل یکار یهاحوزه: 8 جدول

 .Error! Bookmark not defined .................................... دانش تیریمد مهم یکردهایرو سهیمقا :9 جدول

 .Error! Bookmark not defined ............................. یکاربرد دسته اساس بر مقاالت یبنددسته: 01 جدول

 

  



 چکیده

 حفظ برای منبع ترین راهبردی دانش، امروز، دنیای در محیطی اطمینان عدم و رقابتی محیط تحوالت، شتاب به توجه با

 مدیریت. است هانسازما هایچالش ترینجدی از یکی دانش اثربخش مدیریت و رودمی شمار به رقابتی مزیت تقویت و

 در که افرادی از وساای ی یمجموعه که طوری به کند، می تبدیل سااازمانی دارایی به را افراد ذهن در نهفته دارایی دانش

صمیم ستند، دخیل هاگیری ت سی ثروت این به ه ستر شته د ستفاده آن از بتوانند و دا ها نمازسا به جدید هایوریفناکنند.  ا

 ارقر دهستفاا ردمو نیافته رساختا تطالعاا شاعها و هخیرذ رمنظو به را نشدا مدیریت یسیستمها تا هنددمی را نمکاا این

فل  و مانهازسا در نشدا مدیریت زهحو به ایهیندافز یمند عالقه وزهمرا. هندد حا یل نوظهور  .دارد دجوو علمیم به دل

 سازی مدیریت دانش در منابع پژوهشیهای پیادهمشخص در رابطه با مدلبندی استاندارد و بودن این مساله، کمبود دسته

سازمانی احساس می  نشدا مدیریت دیپیشنها یهالمد یابیارز و تحلیل ،توصیف به تحقیق ینا ستارا همین شود. درو 

 یبندستهد جتماعیا رساختا هایمدل و یفکر سرمایه هایمدل ،نشدا یبندطبقه هایمدلی نی  صلیا زهحو سه در که

 هایارشگز حاصل که هاساااازمان در نشدا مدیریت منظاساااازی های پیادهمدل از نمونه چند سپس. دازدپرمی ،نداهشد

به دساااته .ستا گرفته ارقر سیربر ردمو ستا مینهز ینا در هشیوپژ هایت نیز در این پژوهش  ندی پژوهشدر ن ها و ب

صوص مدیریت دانش  شکافمقاالت م تبر درخ شده و  صر های موجود در این نوع پژوهشپرداخته  صورت مخت ها به 

 ذکر گردیده است.

 

 

 هاهای دانش، رویکردها و چالشمدیریت دانش، مدل کلمات کلیدی:

 

  



 مقدمه

ست. حرکت جوامع به  شده ا شناخته  س ه  شد و تو امروزه در جوامع اطالعاتی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی ر

کند. باشد، این موضوع را تأیید میهای اصلی آن میدانشی، که اقتصاد دانشی و اقتصاد یادگیرنده از مشخصهسوی جام ه 

های فیزیکی کلید اصاالی کساای مزیت رقابتی سااازمان محسااوب های گذشااته، دسااتیابی به داراییدر حالی که در دوره

 باشندیها موامل اساسی حفظ مزیت رقابتی سازمانشد، در جوامع دانشی، دستیابی به دانش، شایستگی و خالقیت عمی

ها بتوانند در دنیای تجارت و رقابت، حضااور های کاری اذعان دارند، که برای اینکه سااازمانامروزه دیگر همه گروه .]1[

. در حال حاضاار مدیریت دانش به طور ]2[ مسااتمر و پایدار داشااته باشااند، باید حول محور علم و دانش ف الیت کنند

ت هایی که به طور موفقیشود. سازمانها در نظر گرفته میای به عنوان عنصری مهم و حیاتی در استراتژی سازمانفزاینده

با شتاب  .]3[ کنندکنند، بهبود عملکرد سازمانی خود را تضمین میآمیزی تسهیم دانش را در بین کارکنان خود تشویق می

ستمر از عمدهها در دنیاروز افزون تحوالت و دگرگونی یات های حاکم بر حترین جریانی کنونی، فرایند تغییر و تحول م

هایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابتی هساتند، مجبور به ان طاف ها و ساازمانبشاری اسات. از این رو شارکت

سازمانپذیری و پذیرش تغییرات می شند. امروزه  ستند و میبا هند پر رقابت ادامه حیات بدتوانند در دنیای هایی موفق ه

ها های جدید را در سااازمانکه توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شااده را داشااته باشااند و داکما افکار و اندیشااه

 .]4[ کاربردی سازند

ستوار برای ادامه حیات فردی و اجتماعی تبدیل شده  و امروزه برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به موق یتی ا

حتی توان رقابت در بازار منوط به کسی توس ه دانش فردی و سازمانی است تا حدی که دانش جزکی اساسی از سرمایه، 

ست شده ا شته جدیدی از مدیریت بتلقی  سازمانها، ر سرمایه دانش در  ستفاده بهینه از   نشمدیریت دا ام،ه ن، به منظور ا

ای دانش و با پیوند بین استراتژی سازمان و استراتژی مدیریت دانش پدید آمده است تا ضمن بهبود بخشیدن به فراینده

 . ]5[ در تامین دانش مناسی در زمان مناسی برای فرد مناسی به حفظ مزیت رقابتی سازمان کمک کند
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 تعاریف (1-1

 :داده

 توان بین داده، اطالعاتطریق مفاهیم بیرونی و یا دیدگاه کاربر میتمایز داده، اطالعات و دانش مشکل است. تنها از 

و دانش تفاوت قاکل شاااد. م موال داده به عنوان مواد خام، اطالعات به عنوان مجموعه ساااامان یافته از داده و دانش به 

 .]6[ شوندعنوان اطالعات با مفهوم شناخته می

شاااوند و از طریق دارهایی هساااتند که اطالعات خامی را شاااامل میها گروهی از نمادها، کلمات، اعداد و نموداده

اند مانند تاریخ، مقدار یک صورتحساب، ت داد پرسنل شرکت و آیند و هنوز پردازش نشدهمشاهده و تحقیق به دست می

شتری ت بیها به توضیحاشوند و برای درک بهتر آنجزکیات لیست حقوق. این نمادها از منابع داخلی و خارجی تهیه می

 .]7[ نیاز است

 :اطالعات

پردازند و توسااط ها میهای پردازش شااده و حقایقی با مفهوم هسااتند که به توصاایف و ت ریف دادهاطالعات، داده

سیر می سبه، اصالح و جمعها پس از تفکیک زمینه، طبقهشوند. در واقع دادهگیرنده پیام، درک و تف شده ببندی، محا ندی 

ساس نیاز ک شرایط، دقت و قابلیت فهم از جمله ویژگیاربران به اطالعات تبدیل میو بر ا سی با زمان و  های شوند. تنا

 .]7[ اصلی اطالعات است

 :دانش

شوند. برای تبدیل اطالعات به دانش نیازمند اطالعات، گران به دانش تبدیل میاطالعات در مرحله ب د، توسط تحلیل

 .]7[ تا بتواند طی یک فرایند این اطالعات به دانش تبدیل شوند هستیمنیروی انسانی و مدیریت دانش 

ها و تواند بداند، مهارتداند یا میاند: اقالمی که سااازمان میگونه ت ریف کردهدانش را این 1و پروساااک داونپورت

ضه شتریان، عر ستاوردها، مدارک، روابط م سایر افراد و مواردی که تجربیات افراد، د اده های داغلی در پایگاهکنندگان و 

 .]8[ الکترونیک وجود دارد

 :مدیریت دانش

 تکه دانش چیساات و چه دانشاای الزم اساات اریف مختلفی در زمینه این از زمانی که مدیریت دانش مطرح گردید

 مدیریت شود اراکه گردیده است.

                                                           
1 Davenport & Prusak 



به کارگیری دانش مناسی در زمان مدیریت دانش فرایند کشف، کسی، توس ه و ایجاد، تسهیم، نگهداری، ارزیابی و 

سانی، فناوری اطالعات و ارتباطات و  ست که از طریق ایجاد پیوند بین منابع ان سازمان ا سی در  سط فرد منا سی تو منا

 .]9[ پذیردایجاد ساختاری مناسی برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت می

 .]6[ نش استمدیریت دانش فرایند خلق، اعتبارسنجی، توزیع و کاربرد دا

ویق کند، نوآوری را تشهای جدیدی را ایجاد میها و تواناییرسمیت دسترسی به تجربه، دانش و تخصص که قابلیت

 .]11[ دهدکرده و ارزش مشتری را افزایش می

سهیم و خلق کرده و یا  سی، ت ضای آن بتوانند دانش را ک ست که اع سازمانی ا مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد 

 .]11[ گیری خود بکار برندهای تصمیمرا برای ف الیتآن 

آوری، به سااازی، توساا ه و بهبود فرایندهای خلق، اکتساااب و جمعمدیریت دانش به عنوان روشاای برای ساااده

 .]12[ گذاری و انتشار دانش در سازمان ت ریف شده استاشتراک

 :خلق دانش

های کارامد و جدید اشااااره دارد. از ها و ایدهحلجاد و خلق راهایجاد و خلق دانش به توانایی ساااازمان به منظور ای

شکل سازمان قادر خواهد بود مفاهیم و واق یتطریق  شته،  های جدیدی را خلق دهی و ترکیی مجدد دانش با دانش گذ

 .]6[ نماید

 :تهسیم دانش

مانند میزان تشااویق افراد به خاطر  .]13[ سااازدهایی که امکان اشااتراک دانش را در میان کارکنان محقق میف الیت

گذاری و تسهیم دانش در سازمان، کشان در سازمان، وجود امکانات الزم جهت به اشتراگذاری دانشتسهیم و به اشتراک

 میزان منافع افراد از تسهیم دانش در گروه.

 :دهدکارگیری دانش را شکل میدو ب د دانش، اساس ایجاد و به

شکضمنی یا  دانش  ست که قابل ذخیرهار؛ گنجینهناآ ست، ای ناملموس در مغز افراد ا سازی در بانک اطالعاتی نی

 .]9[ های مناسیمانند حضور ذهن، واکنش

شکاریا  صریح دانش ستند و دربانک های اطالعاتی ذخیره کرد، مانند قواعد، رویه؛ این نوع دانش را میآ  ها وتوان م

 .]9[ هاکمیت

 .هزینه تبدیل دانش پنهان یا ضمنی به دانش آشکار، امری بسیار ضروری استبه حداقل رساندن 



شود. گو بین دانش ضمنی و دانش آشکار خلق میوبر این باورند که دانش از طریق فرایند گفت  2وچییو تاک نوناکا

شا سمی را ن س ه مدیریت دانش ر سازمان و مجموعه دانش در تو ساکل، اهمیت یادگیری  دهند. با این ن میتمامی این م

ها در رسیدن به مدیریت دانش رسمی، هماهنگ کردن دانش با نیازهای سازمانی و ترغیی حال، یکی از بزرگترین چالش

 .]14[ اشتراک گذاشتن دانش خود است افراد در به

 

رزش رقابتی جدید کار با او، دانش متنوع انسانی، منبع محصوالت، خدمات و کسی21بر دانش قرن  در اقتصاد مبتنی

سازمان سیاری از  ست. ب شدن از تولید انبوه که از قرن شده ا کنند. آنها وارد شکل گرفت، بحث می 21ها، در مورد دور 

کار گذشااته، باید از طریق مدیریت وکارهایی جدید باشااند. در محیط کساایواند که باید به دنبال کساایعصااری شااده

نه کاهش هزی ند  مان هایی  یهها ارویکرد ما کارایی در فروش، ز طریق سااار عات برای افزایش  ناوری اطال گذاری بر ف

ها در محیطی اقتصادی گرچه سازمان. ]15[ شدرکنان، سطحی از سوددهی کسی میسپاری استراتژیک و روابط کابرون

شدن، دیگر نمی سیایی و جهانی  صادی آ سریع اقت س ه  شده، تو شباع  سهتوانند ببا کاالها و خدمات ا  ه و سادگی، با تو

سند. انقالب در فناوری اطالعات و ارتباطات، تولید کاالهای ارزان سوددهی بر سطحی از  شتریان، به  تر و اراکه آنها به م

والت، صورت مستمر، محصباید بهها دلیل، سازمانها در پی داشته است. به اینتغییرات زیادی را برای مشتریان و سازمان

ها بزرگتر های جدیدی را به مشااتریان بدهند. هرچه سااازمانای را اراکه کنند و ارزشهای خالقانهکاروخدمات و کساای

تمامی  هایها و آموختهباشااند، نیاز بیشااتری به توساا ه نوآوری و کارایی دارند و تحقق این امر، مسااتلزم تجمیع یافته

 .]16[ کارکنان سازمان است

شده  بیان 1 جدول د که درندبررسی کر را های انجام شدهت دادی از پژوهش مفهموم توانایی سازمانی در 3لی و کیم

  . ]17[است 

 ]11[ : مفهوم توانایی سازمانی در متون مدیریت دانش1 جدول

 مفهوم توانایی سازمانی توانایی سازمان نظریه پرداز

 (Nonaka, 1994) دانش با آغاز مدل تغییر و مدل حلزونیتوانایی خلق  توانایی خلق 

 (Gtant, 1996)  تاااااواناااااایااااای
 سازییکپارچه

توانایی ساااازمانی به منزله یکپارچگی دانش و توانایی اجرای مکرر یک 
 عمل پر بار و مفید برای ایجاد ارزش در بروندادها

 ( Kogut &Zander, 1992) 

 (Galunic&Rodan, 1998) 

ی هاهای جدید با ترکیی یادگیریتوانایی ساااازمانی در فراگیری مهارت توانایی ترکیی کردن
 درونی و بیرونی

(Cohen&Levinthal, 1996) نایی شاااناخت ارزش اطالعات جدید توانایی جذب نایی جذب و توا و بیرونی و  توا
 هایهای تجاری برای ایجاد تواناییجذب آن، به کارگیری آن در ف الیت

                                                           
2 Nonaka & Takeuchi 

3 Lee & Kim 



 خالقانه سازمانی

(Janarkar& Quin, 1996) ساس  توانایی نیروبخشی سازمانی بر ا سازمان با مدیریت کردن دانش  شی به  توانایی نیروبخ
 اندازی پویاتغییراتی در محیط با چشم

(Badaracco, 1991) 

(Powell, 1998) 

یگر دتوانایی سازمانی برای فراگیری یا به دست آوردن دانش مورد نیاز از  توانایی پیوند دانش
 هاسازمان

 سازمان پروژه محور: (1-2

سازمان، امری خطیر به  سازمان در هر  شی  سی، شمار میمدیریت منابع دان ساختارهای ماتری آید. این امر در مورد 

ک هایی که در یها و تخصصال اده برخوردار است. دانشگونه ساختارها، از اهمیتی فوقدلیل ماهیت کار و ف الیت اینبه

صل میپروژه و م شبکهأموریت حا سایر پروژهآیند، باید در  شوند تا در  ضبط  سجم ثبت و  ستفاده قرای من ار ها مورد ا

سازمان سی مدیریت دانش در  به رویکرد « افراد باهوش»محور، در پی حرکت از رویکرد تحول از های پروژهگیرند. برر

شی، بزرگترین وظیفه مدیر« سازمان باهوش» ست. تولید کار دان ست، همانا ، گونه که تولید کار یدییت در قرن جدید ا

ها سلسله مراتی سنتی خود را های اخیر، بسیاری از سازماندر سال. ]18[ بودترین وظیفه مدیریت در قرن گذشته بزرگ

سطح ساختارهایی افقی که بهتر و من طفم ساخته و از  شدهتر  ستفاده میصورت تیمی ایجاد  طی که محیکنند. در اند، ا

سازمانبازارها و فناوری ستند،  سرعت در حال تغییر ه سازمانی های پروژهها به  ساختارهای  ستقل،  محور من طف و م

آیند که دانش درون و بیرون ساااازمان را با هم تلفیق کرده و محصاااوالت و خدمات جدیدی را اراکه شااامار میبهینه به

سازمانی ا]19[ دهندمی سازمان پروژه محور  ست که غالی محصوالت خود را در مقابل طرح سفارشی مشتریان تولید . 

سازمانمی شند و محصوالت یا خدمات خود را به مشتریان خارج از کنند. این نوع از  سازمانی مستقل با ها ممکن است 

ساز سازمان یا خارج  شتریان داخل  شند که برای م شرکت بزرگتر با سمتی از یک  ل مان محصوسازمان اراکه دهند و یا ق

ای گرچه اغلی ابزاری مناسااای برای ساااازماندهی سااااختارهای پروژه. ]21[ دهندکنند و یا خدماتی اراکه میتولید می

های های تحقیقاتی که در مورد یادگیریباشاااند، اما یافتهدنبال خلق نوآوری در ساااازمان میکارهایی هساااتند که به

ست اغلهای پروژهسازمان صورت گرفته ا شان میمحور  شار دانش و یادگیری در ی ن شارکت و انت سی، م دهند که ک

شکل همراه پروژه ستها با م ست که کارهای پروژه .]21[ ا صرفاً این نی ضوع  شکننده و ناتمام برای مو ستری  محور، ب

ی دانشااای محور، منطق کاری و مبناهای پروژههای کاری در ساااازمانآورند بلکه رویهتجمیع و افزایش دانش فراهم می

نوبه کنند تا شرایطی را که در آنها دانشی جدید نهفته است، ت ریف شوند. این شرایط، بهخاص خود دارند که کمک می

ها، باز طور پیوسته برمبنای تجربیات علمی پروژهخود محصول ت امالت پیچیده و مداوم فرایندها و اقداماتی هستند که به

سازمان .]21[ یابندتولید شده و انطباق می ای از پیوندد که افراد آن در مجموعههایی به وقوع میتوس ه دانش، عموماً در 

ها، ت دادی از کارشااناسااان طی مدت زمانی مشااخص برای ایجاد پردازند. در پروژهها به کار میها و سااایر ف الیتپروژه



شتریان، ف الیت می ضای پروژه، میمحصول یا اراکه خدمتی به م ست، تکنند. اع سازمانی که متولی اراکه خدمت ا وانند از 

سااازمان میزبان و یا هر جای دیگر، به تیم پروژه بپیوندند. پس از اینکه اعضااای تیم پروژه به پایگاه اولیه خود بازگردند، 

ساات. اافزایند. دانش، کاالیی گرانبهاند، به منبع اشااتراکی دانش در سااازمان خود میدانشاای را که طی پروژه کساای کرده

شتر، افزایش  ستفاده هرچه بی سام دانش با ا شتر اق سازمانی، بی سایر منابع  سازمان پروژه. ]22[ دیابنمیبرخالف  محور، در 

وردن نیاز یک مشااتری آه برای برشااود کبخش مهمی از وظایف شاارکت، در قالی واحدهای سااازمانی موقتی انجام می

ل کار استراتژیک سازمان است. با تکمیومحور، موقتی بودن واحد کسیژهفرد سازمان پرواند. ویژگی منحصربهایجاد شده

ای جدید منتقل شاااده و یا به واحد شاااود و اعضاااای تیم پروژه به پروژهکار نیز منحل میوهدف پروژه، واحد کسااای

کار ودر ساااختارهای سااازمانی ساانتی، واحدهای کساای .گردندای، محصااولی یا جغرافیای اصاالی خود باز میوظیفه

ها و دانش خود هسااتند. این ای و جغرافیایی، بر نتایج عملکرد تمرکز دارند و مالک داراییاسااتراتژیک، واحدهای وظیفه

ستگی و قدرت را ت ریف کرده و مدیران آنها در حیطه این قلمروها، ارزیابی بندی، بهبخش شای ضح قلمروی  صورتی وا

ساختار، رفتار دفاعی را هم برای کسی و تغییر اطالعات و هم شوند. این موضوع، جنبه منفی و مثبت دمی ارد. این نوع 

دنبال دارد. جنبه مثبت این ساااختار، وظایف دقیقاً ت ریف شااده افراد و در دسااترس بودن کارکنان هماهنگی ضاا یف، به

 .]23[ آیدشمار می آفرینی بهمحور، اقدامات هماهنگ بین قلمروهای سازمانی، منبع ارزشاست. در سازمان پروژه

 :محور، سازمانی است کهسازمان پروژه

 کندعنوان استراتژی سازمانی، ت ریف میمدیریت برمبنای هدف را به 

 کندهایی موقت برای انجام فرایندهای پیچیده، ایجاد میسازمان 

 کندها را مدیریت میای از انواع پروژهمجموعه. 

 آوردن وظایف تلفیق شده، داردهای داکمی خاصی برای فراهم سازمان. 

 فرهنگ مدیریت پروژه آشکاری دارد. 

 23[ پروژه محوری، ویژگی اصلی آن است[. 

سازمان سیک،  صوالتی که اراکه میتئوری مدیریت کال سازمانی آنها، ماهیت مح ساختار  ساس  شود و یا ها را برا

سازمان، طبقهپروژه سیکند. با توجه به ابهام در دنیابندی میهای  شواریوی ک سیم وظایف و بخشکار، د بندی ها در تق

محور های پروژههایشان در قالی پروژه و سازمانسمت سازماندهی ف الیتها بهها در اواخر قرن بیستم، سازمانزیرسیستم

 .کنندحرکت می

 فایل ورد گزارش و فایل پاورپوینت جهت ارائه است این پروژه شامل

 مراجعه کنید sanaye20.irجهت دانلود فایل کامل به سایت 

 


