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چکیده:

 اجرای پروژه های عمرانی در هرکشوری باعث رفاه و رشد اقتصادی آن می شود. از طرفی مدت زمان اجرای پروژه ها در اقتصادی بودن آن پروژه 
اهمیت بسیار زیادی دارد. نظر به حجم انبوه فعالیت ها، فرآیند جمع آوری، دسته بندی و توزیع راه حل های بکار رفته جهت حل مشکالت 
در کارهای مشابه در سازمان ها، کمک شایان توجهی به دست اندرکاران این صنعت خواهد نمود. یکی از جمله مواردی که امروز اهمیت 
آن بیش از پیش نمایان شده است، مدت زمان اجرای پروژه ها می-باشد. به طوری که مدت زمان اجرای پروژه ها در اقتصادی بودن آن پروژه 
اهمیت بسیار زیادی دارد. همه مدیران تمایل به تسریع یا کاهش انحراف پروژه ها دارند، اما با این وجود و علی رغم برنامه ریزی های تفصیلی 
در ابتدای پروژه ها، میانگین انحراف زمان و هزینه در پروژه های عمرانی کشور معموال بسیار بیشتر از پیش بینی ها است. در نتیجه شناخت 
عوامل تاثیر گذار بر ایجاد تاخیر در زمان پروژه ها و ارائه راهکارهای تسریع پروژه ها امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. حال آن که مدیریت 
دانش یکی از ابزارهای قدرتمند در علم مدیریت می باشد که برای شناسایی راهکارهای تجربی در این راستا بسیار مفید خواهد بود. در این 
مقاله با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی ابتدا موانع و مشکالت اجرای به موقع پروژه ها دسته بندی و سپس راهکارهای شناسایی 

شده با استفاده از تجربیات شرکت های مختلف عمرانی ارائه شده است.کلمات کلیدی: اتاق تمیز، صنایع داروسازی، اصول طراحی معماری.
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مقدمه

از کل ورشکستگي  پیمانکاري یک کار پر خطر است. 12% 
ها در ایاالت متحده مربوط به صنعت ساخت و ساز است و 
تقریبا %30 از تمام فعالیت هاي مربوط به ساخت و ساز بطور 
ناگهاني شکست مي خورند. )1( این به دلیل عوامل مختلفي 
نظیر طبیعت رقابتي این صنعت و عدم قطعیت هاي مرتبط با 
آن است. در ایران نیز به سبب رقابت قیمت محور مناقصات، 
و  ها  پرداخت  در  تأخیر  قیمت مصالح،  ناگهاني  نوسان هاي 
مواجه  بسیاري  مالي  هاي  ریسک  با  جمله  از  پیمانکاران   ...
هستند. همه مدیران تمایل به تسریع یا کاهش انحراف پروژه 
ها دارند، اما با این وجود و علي رغم برنامه ریزي هاي تفصیلي 
در ابتداي پروژه ها، میانگین انحراف زمان و هزینه در پروژه 
هاي عمراني کشور معموال بسیار بیشتر از پیش بیني ها است.

و صنعت  عمرانی  های  پروژه  در  زیاد  های  ریسک  وجود  با 
خصوص  به  کشور،  هر  سرمایه  عمده  بخش  ساز،  و  ساخت 
کشورهاي در حال توسعه به پروژه هاي عمراني و زیربنایي 
از عوامل رشد و توسعه اقتصادي  آن اختصاص دارد و یکي 
هر جامعه موفقیت در اجراي پروژه هاي عمراني آن محسوب 
میگردد. اگر بهره برداري از پروژه ها با تأخیر مواجه شوند، 
و  فني  توجیه  آنها  از  برخي  ملي  هاي  سرمایه  اتالف  ضمن 
از دست خواهند داد. طوالنی شدن پروژه  را  اقتصادي خود 
سیستماتیک  هاي  ضعف  مهمترین  از  یکی  عمرانی  هاي 
جهان  کشورهاي  کلیه  آبـادانی  و  عمران  در صنعت  موجود 
دالیلی  به  بیشتر  مالی  منابع  صرف  بر  عالوه  زیرا  است، 
امکان  عدم  ها،  قیمت  افزایش  و  تورم  ایجاد  همچون 
دارد. همراه  به  مقرر  زمان  در  را  ها  پروژه  از  برداري  بهره 

عدم  و  اجرا  در  تأخیر  و ساز هرگونه  های ساخت  پروژه  در 
بهره برداری از آنها دقیقاً مصداق “اتالف منابع” است و مهم 
ترین منبع که در این راستا از دست می رود، عامل “زمان” 
است که در دنیای پرشتاب امروز با ارزش ترین سرمایه ملت 
ها است. گاهی سود حاصل از اتمام زودهنگام پروژه بگونه ای 
است که باعث ترغیب کارفرمایان و مالکان پروژه به کاهش 
زمان پروژه می شود. گاهی نیز سیاست های کالن این نیاز 
را بوجود می آورد تا یک پروژه زودتر از موعد مقرر به بهره 
به  رفته  دست  از  زمان  جبران  برای  بنابراین  برسد.  برداری 
دلیل تاخیر یا برای زود به اتمام رساندن پروژه های ساخت 
می  زمان  کاهش  های  تکنیک  از  استفاده  نیازمند  ساز،  و 
باشند تا با بکارگیری آنها بتوان زمان پروژه ها را کاهش داد. 
نتیجه رسیده  این  به  فراوان،  پژوهش هاي  پي  در  محققین 
اند که صنعت ساختمان، صنعتي است که پیشرفت آن کند 
بوده و همواره با مشکالتي از قبیل بهره وري پایین، کیفیت 
نامناسب و ایمني پایین سر و کار داشته است. این مشکالت 
است  قرار  که  شود  مي  محصولي  ارزش  آمدن  پایین  باعث 
به مشتري تحویل داده شود )2( )3( .طي دهه هاي اخیر، 
تالش هاي بسیاري انجام شد تا با به کار گیري هوشمندانه 
ابزارهاي مدیریت پروژه، مشکالت موجود را برطرف نمایند. 
و  گرفته  شکل  دانش  مدیریت  نام  به  ابزاري  راستا  این  در 
معرفي شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین 
راهکارهای شناسایی  زمان،  دانش در کاهش  نقش مدیریت 
شود. داده  قرار  بررسی  مورد  خالصه  طور  به  نیز  شده 

مدیریت دانش

اعمال  بر  حاکم  روح  یک  عنوان  به  دانش  مدیریت  شناخت 
تعریف  اما  است.  ضروری  آن  سازی  پیاده  برای  سازمانی، 
نویسندگان  نیست.  پذیر  امکان  سادگی  به  دانش  مدیریت 
مختلف نسبت به موضوع مدیریت دانش با دیدگاه های متفاوت 
و انگیزه های گوناگون به ارائه تعاریفی متفاوت پرداخته اند. 
این تعاریف شامل شکل دهی به دانش، برنامه ها و رویه ها 
و همچنین شیوه هایی که سازمان ها به تحلیل موقعیت می 
پردازند و ارتباط برقرار می کنند را دربرمی گیرد. در جدول1 
است. شده  ارائه  دانش  مدیریت  پیرامون  تعاریف  مجموعه 

دانش  مدیریت  تعریف  با  رابطه  در  جمعي  توافق  چند  هر 
اما  است،  شده  ذکر  آن  از  بسیاري  تعاریف  اما  ندارد،  وجود 
توانایي سازمان  از  به طور کلی مدیریت دانش عبارت است 
در استفاده از سرمایه ي معنوي یعني تجربه و دانش فردي 
از  افراد و دانش دسته جمعي به منظور دستیابي به اهداف 
از  استفاده  و  دانش  تسهیم  دانش،  تولید  فرآیندهاي  طریق 
دانش  مدیریت  همچنین  است.  فنآوري  به  کمک  برای  آن 
مدیریت آشکار و نظام مند دانش و فرآیندهاي خلق، جمع 
با آن است. در  استفاده مرتبط  و  آوري، سازماندهي، پخش 
آن  اساسي  و  کمیاب  منابع  را  سازمان  یک  سرمایه  گذشته 
سازمان تشکیل مي داد، اما امروزه یکي از مهمترین سرمایه 
که  شوند  مي  محسوب  آن  دانشي  کارکنان  سازمان  هاي 
سازماني  فـرآیندهاي  جـدیـد،  هاي  فنآوري  خلق  به  منجر 
موارد  این  گردند.کلیه  مي  جدید  محصوالت  تولید  و  نوین 
است. سازمان  در  کارکنان  این  نوآوري  و  خالقیت  از  ناشي 

در طی چند سال اخیر در جوامع مختلف، بحث های زیادی در 
مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته است. اندیشمندان 
و محققان رشته های مختلف اعم از جامعه شناسی، اقتصاد و 
مدیریت بر این باورند که دگرگونی بنیادینی در جوامع صورت 
گرفته و در این دگرگونی دانش محور و بنیان تغییرات است )4(. 
سیستم مدیریت دانش به عنوان یک سیستم فنی - اجتماعی 
می  اطالعات  فناوری  و  ساختاری  انسانی،  ابعاد  بر  مشتمل 
حاکم  روح  یک  عنوان  به  دانش  مدیریت  شناخت  باشد.  
است. ضروری  آن  سازی  پیاده  برای  سازمانی،  اعمال  بر 

عمومي  رویکرد  یک  عنوان  به   90 دهه  در  دانش  مدیریت 
خصوصي  بخش  خدماتي،  بازرگاني،  هاي  سازمان  تمام  در 
  .)5( گردید  مطرح  اطالعاتي  مراکز  و  ها  کتابخانه  دولتي،  و 
مدیریت  محوري،  دانش  و  دانایي  عصر  در  حاضر  حال  در 
ها  پژوهش  است.  شده  برخوردار  اي  ویژه  اهمیت  از  دانش 
حاکي از تأثیر مدیریت دانش در به دست آوردن استراتژي 
پایدار و مزایاي رقابتي است. مدیریت دانش در کسب مزایاي 
ایفا مي کند. اي  نیز نقش عمده  پایدار  رقابتي و توسعه ي 
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جدول 1 مجموعه تعاریف مدیریت دانش

اهمیت مدیریت دانش در پروژه های عمرانی 
به  پروژه های عمرانی  در  عملیات ساخت  اینکه  به  توجه  با 
عمومی  استقبال  با  صنعت  این  افزون  روز  پیشرفت  دلیل 
و همچنین  دولت  از سمت  نیز چه  و  مواجه گردیده  باالیی 
بخش های خصوصی در اقصی نقاط دنیا حمایت ها و سرمایه 
گذاری های بسیاری صورت پذیرفته است، حال با این حجم 
انبوه فعالیت ها، طبیعتا کارهای مشابه و نیز تجارب جدید 
مشکالت  با  مواجهه  هنگام  در  بسیاری  راه حل  همچنین  و 
بندی  دسته  و  آوری  جمع  با  که  آیند  می  پدید  مسائل  و 
این  اندرکاران  برای دست  نیز در اختیار قرار دادن  کردن و 
صنعت، کمک و پیشبرد شایان توجهی صورت خواهد گرفت.

عصر  تازگی  به  و  باشد  می  دانش  عصر  که  حاضر  عصر  در 
استخراج  و  تولید  است،  شده  گذاشته  سر  پشت  اطالعات 
دانش از اهمیت بسیاری برخوردار است در واقع آن چه در 
برای  است.  دانش  باشد،  اعتبار می  ارزش  دارای  ها  سازمان 
و مدیریت  بدیع هستند، هدایت  و  نو  هایی که  پروژه  انجام 

تقریبا  مثال  برای  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  دانش 
می  زمانبندی  برنامه  در  تاخیر  دارای  ملی  های  پروژه  تمام 
انجام پروژه باعت مشکالت  انجایی که تاخیر در  از  باشند و 
برای کارفرما و پیمانکار و تحمیل هزینه و فشار  عدیده ای 
مضاعف به آنها می شود، ثبت، نگهداری و آموختن درس از 
علل تاخیر در پروژه های انجام شده و یا در حال انجام می 
تواند به کاهش تاخیرات در پروژه های مشابه کمک کند )6(.

شرکت  یک  در  دانش  مدیریت  از  استفاده  های  نمونه 
شرکت  یک  اهواز  شهری  قطار  پروژه  در  مثال  عمرانی: 
خود  های  بخش  از  یکی  اجرایی  سیستم  در  تغییر  با  تنها 
است. داشته  اقتصادی  جویی  صرفه  تومان  میلیون   700 تا 

الرج  سیستم  از  استفاده  با  آن  سازی  خانه  های  پروژه  یا 
ساعت  یک  در  و  کرده  جویی  صرفه  زیادی  مقادیر  پنل 
در  با  بعدی  پروژه  در  اما  ساخته  می  آپارتمان  واحد  یک 
تغییر  با  اجرایی  فنی  مدیران  اکثر  های  تجربه  گرفتن  نظر 
این   ... و  ها  کرین  تاور  و  بندی  قالب  چیدمان  سیستم  در 
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دادند. افزایش  ساعت  در  اپارتمان   25/2 به  را  عدد 

روش تحقیق
مرحله  دو  شامل  است  کاربردی  نوع  از  که  پژوهش  این 
مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی و سپس نتیجهگیری 
است.  میدانی  پیمایش  و  ای  کتابخانه  مطالعات  تلفیق  از 
داده  جمعآوری  جهت  میدانی  پیمایش  روش  انتخاب 
اعمال  از  اجتناب  به  تمایل  دلیل  به  تحقیق  موردنیاز  های 
بدین  است.  انتخابشده  ها  تحلیل  در  شخصی  های  دیدگاه 
منظور با انجام مطالعات کتابخانه ای و بررسی منابع و مآخذ 
منابع  استخراج  و  موردپژوهش  موضوع  خصوص  در  معتبر 
طبق  پروژه  یک  اجرای  موانع  و  مشکالت  ابتدا  در  الزم، 
زمانبندی اولیه مشخص و دسته بندی شدند. سپس در گام 
تجربیات  از  استفاده  و  مناسب  راهکارهای  یافتن  برای  دوم 
به  گردید.  انجام  حضوری  مصاحبه  مختلف،  های  شرکت 
گردد: می  زیر  موارد  شامل  تحقیق  روش  خالصه  طور 

کتابخانه اي
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یافته های پژوهش
تکمیل  زمان  افتادن  تعویق  به  تحقیق  این  در  اصلی  مساله 
پروژه ها می باشد. مشکالتی که در اثر به تعویق افتادن انجام 
پروژه ها بوجود امده باعث از دست رفتن سرمایه های ملی و 
افزایش هزینه پروژه ها می شود. لذا گذشته از اهمیت مدیریت 
در  دانش  مدیریت  نقش  اهمیت  به  باید  عام،  به طور  دانش 
کالن  و  ملی  های  پروژه  ویژه  به  ها  پروژه  موقع  به  انجام 
پرداخت. بطور یقین تجارب به دست آمده از انجام پروژه ها 
در ذهن و فکر افراد درگیر در اجرای آن پروژه باقی می ماند 
و ممکن است با رفتن این افراد هیج گاه مورد استفاده مجدد 
در سازمان ها یا پروژه های مشابه قرار نگیرد. از آنجایی که 
مستندسازی در انجام پروژه ها و طرح ها نقش به سزائی دارد، 
از هدر رفتن  تواند  پیاده سازی مدیریت دانش می  بنابراین 
سازی  پیاده  امر  همین  و  کند  جلوگیری  ملی  های  سرمایه 
پروژه ها ضروری می کند. و  ها  را در طرح  دانش  مدیریت 

نکته کلیدي در مدیریت دانش اطمینان از این موضوع است 
که دانش ارائه شده در سازمان به صورت مفید مورد استفاده 
ها کمک مي کند  به شرکت  دانش  موثر  کاربرد  گیرد.  قرار 
را کاهش دهند.  ها  و هزینه  داده  افزایش  را  اثربخشي خود 
تصمیم  از  حمایت  براي  دانش  کاربرد  شامل  دانش  کاربرد 
به  نهایتاً  تواند  مي  و  باشد  مي  مسئله  حل  و  اقدام  گیري، 
خلق دانش منجر شود. دانش خلق شده نیاز دارد تا کسب، 
مي  ادامه  چرخه  نتیجه  در  و  شود  برده  کار  به  و  تسهیم 
طریق  از  که  فرآیندي  از  دانش  مدیریت  هاي  یابد. سیستم 
مي  پشتیباني  کنند  مي  استفاده  دیگران  دانش  از  افراد  آن 
رویه  در  دانش  دادن  قرارد  با  اطالعاتي  تکنولوژي  نمایند. 
کند. مي  حمایت  سازمان  در  دانش  کاربرد  از  سازماني  اي 

انتشار موثر  و  این قسمت مشخص است شناسایي  آنچه در 
دانش تضمین کننده استفاده موثر آن در فعالیت هاي روزانه 
تنهایی  به  دانش  مدیریت  واقع صرفا  در  باشد.  نمي  شرکت 
مشخص  طور  به  و  ها  پروژه  وضع  بهبود  باعث  تواند  نمی 
کاهش تاخیر در آن ها شود. عمال می توان گفت کاربرد دانش 
مهمترین فرآیند مدیریت دانش بوده و مزیت رقابتي متعلق 
نیست؛  دارند  را  دانش  دارایي  بهترین  که  هایي  سازمان  به 
از  بهترین صورت  به  به سازمان هایي است که  بلکه متعلق 
دانش خود در عمل استفاده مي کنند. اگر دانش تبدیل به 
عمل نشود و فعالیت هاي سازماني بر اساس دانش سازمان 
نباشد، همه فعالیت ها و فرآیندهاي مدیریت دانش عقیم مي 
ماند. کاربرد دانش باعث مي شود شکاف بین دانستن با عمل 
انجام  با  یادگیري  بازخورد،  مهم  و حلقه  برود  بین  از  کردن 
دادن و کاربرد به وجود آید. چرخه کاربرد و یادگیري شکاف 
از  نیز  را  آن  اساس  بر  عمل  و  تئوریکي  دانش  مالکیت  بین 
بین مي برد. بدین ترتیب دانش جدید نه تنها به بانک دانش 
سازمان مي افزاید بلکه دانش قابل اعتماد تري نسبت به دانش 
ونظریه اي که از آزمون در عمل دور هستند فراهم مي کند.

دانش  مدیریت  برنامه  یک  آمیز  موفقیت  کارگیري  به 
نیازهاي  از  خوبي  به  ارشد  مدیریت  که  است  این  مستلزم 
آینده  به  نسبت  روشني  دیدگاه  بوده،  مطلع  سازمان 
کارگیري  به  جهت  کافي  مالي  تمکن  و  قابلیت  از  داشته، 
دانش  کاربرد  و  سازي  پیاده  راستاي  در  نوین  هاي  فناوري 
قانوني،  هاي  محدودیت  با  مقابله  تجربه  و  بوده  برخوردار 
صورتي  در  باشد.  داشته  را  آمده  پیش  اقتصادي  و  حقوقي 
داشته  مذکور  هاي  زمینه  به  کافي  توجه  ارشد  مدیریت  که 
باشد، مي توان به موفقیت فرآیند مدیریت دانش امیدوار بود.

در نتیجه باتوجه به تمامی مباحث مطرح شده می توان گفت 
در بکارگیری مدیریت دانش برای اهداف مشخص، می بایست 
هماهنگی بین قسمت های مختلف سازمان و برنامه ریزی های 
باتوجه به  انجام شده وجود داشته باشد. به طور مشخص و 
مسئله این تحقیق، به وضوح مشخص است که اجرای مدیریت 
دانش می بایست با هماهنگی کامل با برنامه ریزی و مدیریت 
پروژه اجرایی گردد. در واقع اجرای موفق مدیریت دانش در 
بستگی  ها،  پروژه  زمان  کاهش  و  تاخیر  از  جهت جلوگیری 
به هماهنگی آن با برنامه ریزی پروژه و مدیریت پروژه دارد.

موفقیت  ارزیابی  در  اصلی  های  شاخص  از  یکی  کلی  بطور 
بدون  اجرای  یا  و  مقرر  زمان  در  ها  آن  انجام  ها  پروژه 
با تفاضل میان مدت زمان  تاخیر آنهاست. تاخیر برابر است 
آن. واقعی  زمان  و  پروژه  اجرای  برای  شده  ریزی  برنامه 

امری  آنها  پیچیدگی خاص  دلیل  به  که  ها  پروژه  در  تأخیر 
غیر قابل انکار است. مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که 
اعلب پروژه های بزرگ ساخت در دنیا با حدود بیش از 11 
درصد افزایش زمان مواجه می شوند. همچنین به دلیل رابطه 
مستقیم میان زمان و هزینه اجرای پروژه، افزایش زمان اجرا 
اغلب منجر به افزایش هزینه ها می شود. بررسی علل تأخیر 
در پروژه ها و اندیشیدن تدابیری در جهت کاهش انها مسئله 
ای جدی است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است. 
از طرف دیگر در بسیاری از پروژه ها تسریع در بهره برداری 
اتمام ان  از اهمیت زیادی برخوردار است و تاخیر در  پروژه 
خسارات سنگینی به اهداف پروژه وارد می کند. عوامل رایج 
در تاخیرات پروژه ها را می توان به دو دسته عوامل غیر قابل 
کنترلی )غیر قابل برنامه ریزی( و قابل کنترل )قابل برنامه ریزی 
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عوامل فنی و قابل کنترل از اهمیت بیشتری برخوردار است.یا عوامل فنی( دسته بندی کرد و طبیعی است که شناخت 

جدول 2 عوامل رایج در تاخیر پروژه ها

کشور  در  که  مشابه،  های  طرح  درباره  تحقیق  و  مطالعه  با 
دریافت  توان  می  سادگی  به  است  انجام شده  های صنعتی 
ارزش  دلیل  به  آنان،  های  پروژه  انجام  در  تأخیر  عدم 
رقابت،  حوزه  است.  محوری  دانش  و  دانش  به  نهادن 
مجبور  را  اروپایی  و  امریکایی  های  شرکت  و  ها  سازمان 
آنان  و  شوند  رو  روبه   ، کارای  به  نیاز  با  که  است،  ساخته 
عوامل  ارتقاء  برای  دانش  مدیریت  از  که  میکند  تشویق  را 
سازد  می  قادر  را  آنان  همچنین  و  کنند  استفاده  هوشمند 
ببرند. را  استفاده  حداکثر  فنی  های  ابزار  و  امکانات  از  که 

یافته در شرکت ها  اکنون مدیریت دانش جایگاهی ساختار 
و سازمانهای برتر جهان پیدا کرده است و به طور روز افزون 
به نقش و اهمیت آن افزوده می شود. تحقیقاتی که در این 
درصد   80 بریتانیا  در  میکند  بیان  است  شده  انجام  زمینه 
سازمان های بزرگ که در زمینه انجام پروژه ها فعالیت دارند 
از مدیریت دانش بهره ... و 96 درصد از 20 درصد باقیمانده، 
ظرف 5 سال اینده مدیریت دانش را اجرا خواهند کرد. مشابه 
این تحقیقات در کشور امریکا ، درباره 200 شرکت بزرگ و 
سرامد بازگو می نماید که 82 درصد از این شرکت ها دارای 
تأمل  قابل  و  جالب  نکته  هستند.  دانش  مدیریت  سیستم 
اجمالی صورت  تحقیقات  و  مطالعات  براساس  که  است  این 
دولتی،  های  بخش  در  خصوص  به  و  ما  کشور  در  پذیرفته 
پدیده مدیریت دانش بیشتر بر جنبه استخراج دانش پنهان و 
مستند سازی تجارب مدیران تمرکز دارد. در حالی که مدیریت 
به  کاربرد دانش  به  پیشرفته  و  دانش در کشورهای صنعتی 
دارد. تأکید  جدید  خدمات  ارائه  یا  محصوالت  تولید  منظور 

پروژه  تاخیرات  کاهش  باعث  دانش  مدیریت  فرایند  اجرای 
عدم  تاثیر  که  دهند  می  نشان  تحقیقات  شود.  می  ها 
و  مشابه  موارد  مستند  تجارب  بر  مبتنی  فرآیند  اجرای 
دالیل  شناخت  از  حاصل  تجارب  از  مجدد  استفاده  قابلیت 

بصورت  ها  پروژه  اجرای  زمان  افزایش  بر  ها  پروژه  تاخیر 
مدیریت  قرایند  اجرای  لذا  باشد  می  زیاد  یا  متوسط 
شود. ها  پروژه  تاخیرات  کاهش  باعت  میتواند  دانش 

وجود مستند سازی بصورت مکانیزه موجب کاهش تاخیرات 
تاثیر  شود.  می  مشابه  های  پروژه  در  خصوصا  ها  پروژه 
مرتبط  تخصصی  دانش  بندی  طبقه  و  ثبت  اجرای  عدم 
ها  پروژه  اجرای  زمان  افزایش  بر  پروژه  های  فعالیت  با 
سازی  مستند  وجود  لذا  باشد  می  زیاد  یا  متوسط  بصورت 
پروژه ها می شود. تاخیرات  بصورت مکانیزه موجب کاهش 

اطالعات  بصورت  کار  انجام  حین  در  شده  کسب  دانش 
موجب  مجدد  بازیافت  قابلیت  با  مستند  و  کاربردی 
این  اجرای  عدم  تاثیر  شود.  می  ها  پروژه  تاخیرات  کاهش 
یا  متوسط  بصورت  ها  پروژه  اجرای  زمان  افزایش  بر  عامل 
.)7( نماید  می  تایید  را  فرضیه  این  که  باشد  می  زیاد 

نتیجه گیری 

در این تحقیق در ابتدا مدیریت دانش و نقش آن در پروژه های 
عمرانی تبین شد. سپس با انجام مطالعات وسیع کتابخانه ای 
مشکالت و موانع انجام به موقع پروژه ها دسته بندی و ارائه 
ارائه پاسخ های الزم و راهکارهای کاهش زمان  شد و برای 
مصاحبه با شرکت های بزرگ عمرانی انجام گردید. در نهایت 
راهکارهای اصلی شناخته شده در جدول 3 ارائه شده است.
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جدول 3 راهکارهای شناخته شده
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