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Given the increasing importance of time, cost, and resource management, 

organizations are pushing for a knowledge base consisting of all the 

knowledge acquired during a project, and with the prior knowledge being 

put in place to maximize productivity. The purpose of this research is to 

investigate the effect of knowledge management on the delays of road 

construction projects in project-oriented organizations. The present study, 

after explaining the concept of knowledge management and identifying the 

causes of delays in road construction projects, examines the components 

of knowledge management and the impact of each of them on reducing the 

time latency of road construction projects through a questionnaire study 

method. Then, one of the sub-criteria of delay factors and its effectiveness 

from knowledge management was investigated. For this purpose, a 

statistical population consisting of active employers, consultants and 

contractors in the road construction sector of Southern Khorasan 

province was considered and parametric tests were used for inferential 

analysis. Findings show that there is a significant positive two-way 

relationship between knowledge management and reducing project time 

latency. This means that the more knowledge management is used in road 

construction projects, the greater reduction in project latency we will see. 

Among the components of knowledge management, knowledge creation 

has the greatest effect (17.42%) on reducing delays and based on the 

calculated results, it can be said that about 96.8% of delays in projects 

can be controlled by knowledge management. Also, according to the 

descriptive statistics obtained in the general case, it can be said that the 

most important factor affecting the delays are the contractors at the rate 

of 21.35% and then the employers at the rate of 20.76%. 
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 چکیده
-دانش یکل از تماممتش یدانش گاهیپا که داردیم نیها را بر اسازمان ،یو منابع مصرف نهیزمان، هز تیریروزافزون مد تیبا توجه به اهم

 نیز اابرند. هدف را باال ب بتوان بازده کار یقبل یهاشود و با قراردادن آن در کنار دانش لیپروژه تشک کیفراگرفته شده در طول  های
 س از تبیینحاضر پ قیتحق. باشدیدر سازمان پروژه محور م یراهساز هایپروژه تیو موفق راتیدانش بر تأخ تیریاثر مد یبررس قیتحق

 یهامولفه یرسبر به یا پرسشنامه یمطالعات روش قیطر از ،یراهساز یهاپروژه در ریتاخ عوامل ییشناسا و دیریت دانشمفهوم م
 یاارهیمع ریاز ز کیارتباط هر  تینها در وپرداخته  یها راهساززمان پروژه ریها برکاهش تاخهرکدام از آن ریتاث زانیم دانش و تیریمد

مشاوران و  ان،یرفرمامتشکل از کا یجامعه آمار کیمنظور  نیبد .دیگرد یدانش بررس تیریآن از مد یریرپذیتأث زانیو م ریتاخ عوامل
 کیارامترپ هایاز آزمون یاستنباط هایلیتحل یدر نظر گرفته شد و برا یاستان خراسان جنوب یفعال در بخش راهساز مانکارانیپ

 ددار وجود بتیمث دوطرفه اردمعنی رابطه هازمان انجام پروژه ریدانش و کاهش تأخ تیریمد نیکه ب دهدینشان م هاافتهی. دیاستفاده گرد
 شاهد هاهر پروژد یشتریب ریبکار گرفته شود کاهش تأخ یراهساز هایدانش در پروژه تیریمد شتریاست که هر چه ب یبدان معن نای

شده محاسبه جیاس نتابر اس  وداشته  راتی( را بر کاهش تاخ%42/17) ریتأث نیشتریب دانش خلقدانش،  یهامولفه نیبود. از ب میهخوا
 یفیوصتبا توجه به آمار  و نیکنترل است. همچندانش قابل تیرمدی توسط هادر پروژه ریتأخ راتییدرصد تغ 8/96گفت که حدود  توانیم

به  انیاز آن کارفرماو پس  %35/21 زانیم به مانکارانیپ رات،یأخبر ت رگذاریعامل تأث نیترگفت مهم توانیم یآمده در حالت کلدستبه
 هستند. %76/20 زانیم
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 مقدمه: -1
و  میمستق هاینهیهز شیافزا ،وریپروژه، کم شدن بهره لیدر تکم ریتأخ ریاز مشکالت نظ یاریباعث بروز بس یراهساز هایدر پروژه ریتأخ

آن را  یو اجتماع یمتعدد اقتصاد هایو چالش ریتأخ نای ].1[ و ... خواهند شد شدهنییتع شیبه اهداف از پ یابیعدم دست م،یرمستقیغ

 نیا یبررس رونیتوسعه، قلمداد نمود و ازاو درحال افتهیها و در تمام کشورها، اعم از توسعهپروژه یعنوان وجه مشترک تمامبه توانیم

 نیاز متداول تر یکی ].2[ قرارگرفته است یو محافل علم یگذاراستیهمواره موردتوجه مراکز س یاساس یعنوان موضوعبه ربازیموضوع از د

باشد. چرا که اساسا یپروژه م تیریمد اتیدرادب شهیبا قدمت و با ر یمسئله ا ر،یهاست. مسِئله تاخپروژه راتیپروژه تاخ تیریدر مد لیمسا

آن را  لیتکم یپروژه و زمان واقع لیشده تکم ینیب شیزمان پ نیباشد. اختالف بیزمان م تیریپروژه، مد تیریاز اهداف دانش مد یکی

مناسب کنترل کرد. هر  تیریتوان با مدیها را ماز آن یاریباشد که بس یازعوامل متعدد یتواند ناشیها مدر پروژه ری. تاخندیپروژه گو ریتاخ

 یانبندزم نه،یاطالعات هز هیو ارا یسامانده ف،یتعر کیعملکرد پروژه شامل تکن یریاندازه گ باشد.یم هاتیاز فعال یپروژه شامل مجموعه ا

که  دبداندیپروژه با ریموجود، مد راتیمقابله با تاخ یباشد. برایکننده اطالعات م دیتول یتیریمد یهاستمیپروژه به همراه س یو عملکرد فن

 یاز علل مختلف یناش ت،اریتأخ یطورکلبه ].3[ دیموضوعات اقدام نما نیشده اند و در جهت رفع ا راتیتاخ نیباعث بروز ا یچه عوامل

محصوالت و شتاب  متیق یو ناگهان دیشد راتییامروزه با توجه به تغ].  4[شوند یم جادیدر پروژه ا ریدرگ هایهستند که از عملکرد گروه

از  ایو منطقه یمل میعظ هایاز پروژه یاربردموقع و بهرهبه یاجرا شرفت،یتوسعه و پ هایبه شاخصه یابیمنظور دستفراوان کشورها به

که هرروز  دآیحساب به هابخش ریسا یبرا ییربنایصورت پروژه مادر و زپروژه، به کیکه  یبرخوردار است. خصوصا زمان ییبسزا تیاهم

با توجه به  ].5[ کند لیکشور تحم هرا ب یبازگشت رقابلیهنگفت و غ هایانیتواند زمی هاپروژه نیاز ا یواقع برداریدر افتتاح و بهره ریتأخ

منابع و  تیو هدا راتیکاهش تاخ ای یریآنان جهت جلوگ یریشگیو کنترل و پ ریعوامل تاخ ییفعال در کشور، شناسا یهاپروژه ادیتعداد ز

-مدیریت دانش یک مفهوم در حال توسعه می ].6[ باشدیم تیاهم زیو حا دیمف ییکارا شیو افزا نهیامکانات موجود به سمت استفاده به

پردازد و باعث به چالش کشیدن کسب و کار به منظور باشد که به اشتراک گذاری، یکپارچه سازی و ایجاد دانش مطابق با اهداف سازمان می

که به  ییهاو پروژه گانهیبزرگ و  یهادر پروژه ژهیومدرن به تیریدر مد یپروژه ابزار مهم تیریدم ].7[شود توسعه حکومت دانش می

 ].10[ شودیمنظر گرفته  در هاسازمان یادیبن یهاییاز دارا یکیعنوان دانش به تیریمد ].8[ رودیدارند، بشمار م ازین یتعددم یهامهارت

 تیریعملکرد مد یریگطور چشمبه هاهیسرما نیاست؛ ا یدانش یهاهیسرما تیریها در مدآن ییپروژه محور درگرو توانا یهاسازمان تیموفق

، یسازمانمانند فرهنگ یدانش، مسائل تیریموفق مد سازیادهیاجرا و پ نظورمهب ].10[ دهندیارتقا م ،یو اثربخش ییپروژه را ازنظر کارآ

 تیفیخدمات و محصوالت باک یامروز، ارائه یرقابت یایر دند ].11[ رندیموردتوجه قرار گ دی، بایفرد هایزهیوکار و انگکسب هاییاستراتژ

 زیآمتیموفق یدر اجرا یاز مشکالت اساس یکی ].12[ شده باشد تیدر آن رعا یانهیو هز یارزش است که چارچوب زمان یدارا یهنگام

رک آنکه عوامل د ].13[ پروژه است تیریمد یهاکیپروژه محور از تکن یهاسازمان یریگو عدم بهره ستهیشا رانینبود مد ،یمل یهاپروژه

 یریها چگونه است در جلوگبخش گرید ایدانش و  یهاحوزه گریدارند و رابطه آن با د یدانش جا یهاحوزه ازش شکست در کدام بخ

روابط شفاف  یتمام رایز ست،ین ییو عوامل اجرا انیمشتر یریبه درگ یازیمند از شکست پروژه مثمر ثمر خواهد بود و نو نظام کیستماتیس

 ،ییایامروزه پو ].14[ شودیم یریاز شکست پروژه جلوگ تیصورت گرفته است و درنها الزم یهایو از قبل هماهنگ گرددیو روشن م

 انیمشتر تیو کسب رضا شرفتیپ یها براسازمان یطیمح نیاست. در چن یسازمان یهاطیبارز مح یهااز مشخصه تیعدم قطع وی دگیچیپ

 یستیبا رندیدانش بهره گ تیریشمار مدیها بخواهند از منافع بچنانچه سازمان. باشندیخود م انشد حیصح تیریمد ازمندیرجوع نارباب ایو 

 را خود خاص هایفرد و محدودیتشرایط منحصربه راهسازی هایازآنجاکه هر یک از پروژه ].15[ را فراهم آورند یمناسب یرساختیعوامل ز

 باشدمی آتی و جاری هایپروژه برای گیریپیش رو در مورد نحوه استفاده از دانش موجود در تصمیم هایچالش نیتربزرگ دارند،

 در موجود یهاییدارا ارزشمندترین از یکی راستا این در. رساند اتمام به را هاپروژهشده مشخص کیفیت و هزینه زمان، در بتوان کهیطوربه

. شودیمحقق م یسختبه شهیهم ش،پروژه به دان کیشده در کسب اتیتجرب لیتبد ].16[ باشدیم همربوط پروژه در جادشدهیا دانش پروژه،

منتقل  دیجد یاپروژه، به پروژه کیها پس از اتمام اندرکاران پروژهکه دست ییپروژه محور، جا یهاموضوع خصوصاً در سازمان نیا

 نه،یبا هز یآت یاهپروژه یشود اجرا تیریپروژه محور مد یهاسازمان یهادانش در پروژه کهیدرصورت نیدشوارتر است. بنابرا شوند،یم
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 یو بررس یراهساز یهاپروژه تاریدانش در کاهش تأخ تیریمد ریتأث قیتحق نیهمراه خواهد بود. در ا یکمتر یدشوار یطورکلو به سکیر

ابتدا  ادامه این مقاله، در. شدخواهد یشوند بررس تیدر اجرا و عدم موفق ریپروژه محور ممکن است باعث تأخ یهاکه در سازمان یمشکالت

ارائه . شودیم پرداخته آن انجام مراحل و قیتحق روش به سپس گردد یخصوص اشاره م نیو مطالعات انجام شده در ا قیتحق نهیشیبه پ

 پرداخته ی و جمع بندی موضوعریگ جهینت به انتها در و گرددیم بحث جینتا خصوص در و گرددیم انیب آمده در بخش بعدی بدست جینتا

 .شودیم

                                             پیشینه پژوهش                                                                                                                  -2
های ساختمانی ذخیره گندم در چین پرداختند. در راستای این تحقیق به بررسی علل مهم تاخیر در پروژه 2019و همکاران در سال  چن

دهد که پنج های ذخیره غالت ارسال شد. نتایج نشان مینفر دارای تجربه در ساخت پروژه 108مصاحبه ساختاری و پرسشنامه ای بین  15

ها عبارتند از کمبود تجهیزات کافی، کمبود ارتباط بین طرفین پیمانکار، مشکالت مربوط به پیمانکاران فرعی، ن پروژهدلیل مهم تاخیر در ای

باشد ها مربوط به پیمانکاران میتجربه نامناسب تیم طراحی و دستورات تغییر مکرر توسط مشتری. مهمترین عامل تاخیر در این نوع پروژه

و  یاعتبار، مشکالت تملک اراض نیعامل عدم تام یکرد. و یبندتیو اولو یرا بررس پروژه ریعامل تاخ 47 ،2008سال  در یگندم ].17[

 درعرب زاده و همکاران  ].18[ قلمداد کرده است یعمران یهاپروژه ریعوامل تاخ نیترمهم بیرا به ترت مانکارانیپ هایدر پرداخت ریتاخ

در  نیبنابرا دارد،هم ارتباط  یبه عوامل خارج یها عالوه بر عوامل داخلدر پروژه تیاثبات کردند موفق یقاتیمطالعه تحق کی یط 2011سال 

مشکالت  یبندبه دسته 2016سال  در یرادگهر و موتمن ].19[ دیآیمهم به شمار م یها امردر پروژه کیاستراتژ یکردهاینظر گرفتن رو

 مدیریت ترتیب به همچنین و دارد هاپروژه شکست عوامل در را ریتأث بیشترین انسانی ابعمن مدیریت کهپروژه پرداختند و نشان دادند 

 در یو سپاه یاحد ].20[ باشدمی نفت صنعت یهاپروژه شکست در دخیل عوامل دیگر از محدوده مدیریت و یکپارچه مدیریت تدارکات،

 یپروژه از سو یمال نیعلت عدم تأم نیترمهم وپرداختند  یلیر یهاپروژه یدر اجرا ریعوامل مؤثر در بروز تأخ یبه بررس 2013سال 

 یهاپروژه یدر اجرا ریاز تأخ یناش یبه محاسبه خسارت اقتصاد DED1تحت عنوان  یاز مدل ادهنمودند و سپس با استف انیکارفرما ب

 یهاافتهیها تمرکز کردند. بر اساس پروژه یدر فاز طراح ریخود بر تأخ یدر مطالعه 2010سال  در یو و انگی ].21[ پرداختند یلیر یعمران

 ،یمشکالت طراح 2013سال  درپونگ و همکاران  میفر ].22[ شد یمعرف ریعامل در تأخ نیترکارفرما مهم یازهاین رییها، عامل تغآن

 ].23[ اندها در کشور غنا دانستهپروژه ریتأخ یرا از عوامل اصل زاتیو مصالح و تجه یانسان یرویکمبود ن ن،یساختار و قوان ،یمشکالت مال

پژوهش  نیآمده از ادستبه جینتا و پرداختند یماهه در پارس جنوب 35 یهاپروژه ریتأخ یبه بررس 2013پور و همکاران در سال  یاهر

 راتیدر تاخ یاجرا و مهندس ،یقرارداد ،یمباحث مال ریسا ریاشاره دارد. البته تأث تیریو مد میدو مبحث تحر ژهیو تیاز همه بر اهم شیب

حل  یبرا یاساس داتیتمه یستیها باپژوه نیدر ا یآت راتیکاهش تاخ یو برا ستین یپوشچشمبه وجود آمده کم نبوده و قابل یزمان

و مشاوره با خبرگان  یبا استفاده از روش دلف یقیدر تحق 2016 سال درو ورع  یهمت ].24[ شود دهیبخش سنج نیمعضالت موجود در ا

 یرا بر رو ریتاث نیشتریب یو اقتصاد یاسیعوامل س انیم نیکردند، که در ا یبندتیها را اولوپروژه راتیسازمان، عوامل موثر بر بروز تاخ

 یریکارگنشان داد که به جیو نتا یدانش بررس تیریمد یندهایعوامل با استفاده از فرآ نیبهبود ا زانیپروژه داشتند. سپس م راتیتاخ

شش  سهی، پس از مقا2014سال  دری اخوان و زاهد ].25[ کاهش دهد یها را در حد مطلوبپروژه راتیتاخ تواندیدانش م تیریمد یاصول

عوامل شامل  نیکه ا دندیرس جهینت نیدانش در سازمان پروژه محور به ا تیریمد تیموفق یرورعوامل ض ینهیپژوهش صورت گرفته درزم

اطالعات،  یفناور ،یشخص یدستاوردها ی،آموزش یهاارشد، طرح تیریمد تیدانش، حما یدانش، استراتژ میساختار دانش، تسه

دانش در  تیریعناصر موثر بر استقرار مد ییبه شناسا 2016و همکاران در سال  یکاظم ].26[ باشندیدانش م رهیو ذخ یسازمانفرهنگ

 یهارساختیفرهنگ، ز ،یانیم تیریارشد، مد تیریعنصر مد 10پرسشنامه  قیاز طر قیتحق نیا درحور پرداختند. پروژه م یهاسازمان

و با  ییشناسا یپروژه سازمان تیریو مد زشیانگ ،یفن یهارساختیدانش، ز تیریمد یبهبود مستمر، معمار ،یمنابع انسان تیریمد ،یسازمان

 درصدد 2018زاده و همکاران در سال  میرح نیهمچن. ]27[شد  تیاولو نیباالتر یارشد دارا تیریشد که مد یبند تیاولو FAHPروش 

 ،یسازمان ساختار شاخص 7 منظور نیبد که بودند یعمران محور پروژه یهاسازمان در دانش تیریمد یساز ادهیپ بر موثر عوامل ییشناسا

                                                           
1 Delayed Economic Damage 
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 قرار یبررس مورد پرسشنامه قیطر از یانسان منابع و لیتحص و آموزش اطالعات، یفناور ،یطیمح عوامل ،یرهبر و راهبرد ،یسازمان فرهنگ

یا زنجیره بحرانی   RCMPSP با استفاده از  پروژه یهاتیانجام فعال یبرا یمناسب یتوال افتنی یدر پطاهری امیری و همکاران  .]28[ گرفت

در پروژه، به طور همزمان ارضا  موجود یمنبع یهاتیپروژه و انواع مختلف محدود یتقدم و تأخر شبکه یهاتیکه محدود یبه نحوبودند 

آن، زمان اتمام کل  یشده نییکه اهداف تع کردندمشکل ارائه  نیحل ا یهدفه برا-چند یسازنهیمدل به کیمنظور،  نیا یشوند. برا

 دیبه عنوان روش جد ،یبحران رهیزنج کردیاز رو نی. همچنباشندیپروژه م یهاتیفعال یاجرا تیفیکل پروژه و ک یاجرا ینهیپروژه، هز

 .]29[کردند استفاده  ق،یتحق نیا یشنهادیحل مدل پ یانبوه ذرات برا یفرا ابتکار تمیپروژه و از الگور یزیربرنامه یپروژه، برا تیریمد

ز ا نیاز محقق کیچالش بوده و هر کیها در پروژه ریموضوع تاخ دهدیصورت گرفته تاکنون نشان م قاتیتحق یبررس یطورکلبه        

 نیدر ا یهسازحوزه را قرار گرفته اند اما قیو تحق یهرچند مورد بررس یبطور کل یعمران یهاحوزه موضوع توجه داشتند. نیبه ا یمنظر

 اهگیجا که هانآ مشابه تیماه نیهمچنها و پروژه نیا تیو اهم یو مکان یزمان یبه گستردگ توجهقرار نگرفته است. با  یمورد بررس نهیزم

کاهش  ربموضوع  نیاثر ا دانش و ارتباط و تیریدر نظر دارد نقش مد قیتحق نیا نرویا از باشد، کننده کمک اریبس تواندیم دانش تیریمد

 .دهدقرار  یمورد بررس را ینوباستان خراسان ج یراهساز یهادر پروژه راتیتاخ

 شناسیروش -3

به  . با توجهردیگیمقرار  یدانیو روش در زمره مطالعات م تیلحاظ ماه است و از یکاربرد یلحاظ هدف، پژوهش پژوهش حاضر از        

ابزار  رسشنامه کهپ هیو ته یدانیها مراجعه نمود از روش مطالعات مبه آن توانیو نم ستیموجود ن نهیزم نیدر ا یمبسوط یهاگزارش نکهیا

 شده است.، استفادهباشدیم قیتحق یهاکسب داده یبرا میتقو روش مس قیتحق جیرا

 12( به 2)شکل  راتی( و عوامل به وجود آورنده تاخ1دانش )شکل  تیریمد یهاکه بر اساس مولفه ایپرسشنامه قیتحق نیا در        

 ازیموردن یهاداده و داده مطالعه قرار جامعه مورد اریسوال داشته در اخت 15 نیانگیطور مشده و در هر قسمت به یبندمیبخش تقس

 .دیگرد یآورجمع

  

 آورنده تاخیرات پروژه راهسازی به وجود: عوامل  2شکل  : معیارهای مدیریت دانش 1شکل 

 

استان خراسان  یو عمران یفعال در بخش راهساز مانکارانیمشاوران و پ ان،یاز کارفرما ق،یتحق نیدر ا یموردمطالعه و بررس جامعه        

 ریعنوان متغبه یراهساز یهادر پروژه ریانتخاب شدند. تاخ یتصادف یرینفر با روش نمونه گ 24منظور تعداد  نیا یبرا باشد،یم یجنوب

)  یراهساز یهادر پروژه ریعنوان عامل( بر تاخدانش )به تیریمد ریمستقل، درنظر گرفته و تاث ریعنوان متغدانش به تیریوابسته و مد

 یبا استفاده از آزمون آلفا زیها نآن ییایو پا دهیرس دییها توسط کارشناسان به تاپرسشنامه ییقرار گرفت. روا یعنوان مشکل( موردبررسبه
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آمده است. خالصه ستدبه 982/0دانش  تیریمد یو برا 899/0ها پروژه ریعوامل تاخ یبرا ییایپا یبررس جی. نتاستشده ا یکرونباخ بررس

 .مشاهده نمود 3در شکل  توانیرا م قیشده در تحق یط یاز گام ها یا

 

 قیتحقفلوچارت  : 3شکل 

در ابتدا  قیتحق نیجهت انجام اتوان روال انجام گرفته در این تحقیق را به بدین ترتیب بیان داشت که می 3بطور خالصه طبق شکل         

است. در خصوص انتخاب جامعه آماری با توجه به توجه به منطقه مطالعاتی و موضوع مورد بررسی که صورت گرفته  یانتخاب جامعه آمار

های تخصصی درگیر با حوزه راهسازی بود، انتخاب جامعه آماری بر اساس متخصصان سه حوزه کارفرمایی، پیمانکاری و مشاوره بخش

ها با داده لیو تحل یابیدر گام بعد ارزگرفت. انجام  قیتحق شدهیپرسشنامه طراح قیاز طر یدانیسپس مطالعات م راهسازی تعریف شد.

و اطالعات صورت گرفت. در ادامه  یبردارنمونه تیفیک نییجهت تع 3رنوفیاسم-و کلموگروف 2لکیو-رویشاپ یآمار یهااستفاده از آزمون

های ها بر کاهش تاخیر زمان پروژهآن میزان تاثیر هر کدام از دانش و تیریمد یهامولفه یبندو رتبه ییها و شناساداده یاستنباط لیتحل

 .باشدیم قیگام تحق نیآخر ،دانش تیریاز مد یریرپذیو تاث ریعوامل تاخ یارهایمع ریارتباط ز لیتحل تیدر نهاراهسازی بررسی گردید. 

                                                           
2 Shapiro-Wilk 
3 Kolmogorov–Smirnov 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Wilk&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Martin_Wilk&action=edit&redlink=1
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 هایافته -4
باشند که یم یعال در عرصه راهسازف مانکارانیمشاوران و پ ان،یاز کارفرما قیتحق نیشد افراد موردمطالعه درا انیطور که بهمان        

 جیتاکمک بهتر به کسب ن و قیدق نییسطح سواد افراد موردمطالعه در تع نکهی. نظر به اباشدیم الف-4 شکل بصورت هاآن یفراوان عیتوز

 .باشدیم ب-4در پرسش نامه گنجانده شده که بصورت شکل  زین تمیآ نید خواهد بود ایمورد انتظار مف

 

 

 

 

 

 

 التیتحص زانیم برحسب یفراوان عیتوز (ب) اشتغال نوع برحسب یفراوان عیتوز (الف) 

 موردمطالعه  افراد یفراوان عیتوز نمودار : 4 شکل

 

بتدا اهای راهسازی ر زمان پروژهبر کاهش تأخی هاآنهای مدیریت دانش و میزان تأثیر هرکدام از ی مولفهبندرتبهبررسی و  یبرا        

 .باشدیم مشاهدهقابل 1، که در جدول گرددیممحاسبه  همبستگی بین متغیرها

 
 ی راهسازیهاپروژههای مدیریت دانش بر کاهش تأخیرات : همبستگی مولفه7جدول 

تأخیرات کاهش میزان   

یداریمعن سطح وزن )درصد( یهمبستگ بیضر   

دانش خلق  42/17  005/0  556/0  

دانش ذخیره  43/8  203/0  269/0  

دانش اشتراک  54/13  035/0  432/0  

دانش گیری بکار  75/12  048/0  407/0  

اطالعات و یآورفن  32/14  025/0  457/0  

81/11 فرهنگ  069/0  377/0  

انسانی منابع  87/8  180/0  283/0  

85/12 آموزش  046/0  410/0  
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ع ه دانش، فرهنگ و منابهای ذخیرهای مدیریت دانش، مولفهگفت که از بین مولفه توانیمی داریمعنو سطح  1توجه به جدول  با        

ش، اشتراک دانش، بکار گیری های خلق دان(. در مقابل مولفه05/0<یداریمعن)سطح  اندنداشتهی بر کاهش تأخیرات داریمعنانسانی تأثیر 

ی آورفن آن از بعد( و %42/17خلق دانش بیشترین تأثیر ) هاآنی داشته که از بین داریمعنی اطالعات و آموزش، تأثیر آورفندانش، 

 را راتیتاخ ودآورندهبوج عوامل زا کیدانش و هر  تیریمد نیارتباط ب زانیم 2 جدول( بیشترین تأثیر را داشته است. %32/14) اطالعات

  .دهدیم نشان

 
 آورنده تأخیرات به وجودارتباط بین مدیریت دانش و هر یک از عوامل  :2جدول 

  سایر عوامل پیمانکار مشاور کارفرما قوانین و مقررات

 ضریب همبستگی 553/0 721/0 128/0 269/0 226/0

 مدیریت دانش
 (sig) یداریمعنسطح  005/0 000/0 550/0 217/0 288/0

 %() ریتاثمیزان  27/29 17/38 78/6 82/13 96/11

 
 

ی دارد داریمعنر مثبت و شود مدیریت دانش تنها بر عامل پیمانکار و سایر عوامل )متفرقه( تأثیکه مالحظه میطور همان          

(sig<0/05 و بیشترین تأثیر مدیریت دانش بر عامل پیمانکار و به میزان )ی زیر معیارهای مولفه بندرتبهاست. برای بررسی و  %17/38

ن ارتباط و میزا 3. جدول گرددیماز مدیریت دانش ابتدا همبستگی بین متغیرها محاسبه  هاآنقوانین و مقررات و میزان تأثیرپذیری 

 دهد.با مدیریت دانش نشان میتاثیرپذیری این مولفه را 

 
 ی مولفه قوانین و مقررات از مدیریت دانشارهایمع: میزان تاثیرپذیری زیر 3جدول 

  %() ریتاثمیزان  یداریمعنسطح  ضریب همبستگی

 1 رانبه پیمانکار کاع جااربه ط مربورات مقرو نین اقودر ضعف  76/2 703/0 082/0

 2 هیط جامعاشر بر اساس ازیموردنی هابخشنامه موقعبهغ بالم اعد 04/11 118/0 328/0

 3 یشهردرونی هارکاای پایه بری بهافهرستدن نبو 78/15 021/0 -469/0

 4 جریمه تاخیرص خصودر نین ایی قواجراضمانت ون و نین مداضعف قو 29/2 753/0 068/0

 BOO,BOT,EPC,EP 5,ننوین مهندسی همچوی هااردادقرده از ستفام اعد 45/8 237/0 251/0

 6 و نقص( تناقض وجود ابهام،قرارداد )کامل نبودن مفاد  22/13 058/0 -393/0

 7 کفایت نوع و مبلغ تضمین() یقراردادی هانیتضم تیکفاعدم 22/9 194/0 274/0

 8 دومدستی پیمانکاران هاتیصالحعدم تعیین رویه تائید  69/9 172/0 288/0

 9 بودن تعهدات رمنصفانهیغ 08/9 202/0 270/0

 10 شدهتمامعدم وجود سیستم بهای  48/8 234/0 252/0

 11 عدم تعدیل قیمت قرارداد 74/0 920/0 022/0

 12 تغییرات مکرر نرخ ارز و تبدیل آن به ریال 13/0 984/0 004/0

 13 سه عاملیی هااردادقرد در ضعف موجو 14/4 566/0 123/0

 14 ف(ختالا)حل ن یط عمومی پیمااشر 35ده مادن بو نامشخص 98/4 490/0 148/0

 یهارکا ایبر پایه یبهاستفهر دننبو"و معکوسی بر زیر معیارهای  داریمعنشود مدیریت دانش تأثیر که مالحظه میطور همان         

ارد. برای بررسی و د %22/13به میزان  "کامل نبودن مفاد قرارداد )وجود ابهام، تناقض و نقص("و  %78/15به میزان  "یشهردرون

مبستگی بین ابتدا ه مقررات و نیقواناز مدیریت دانش مشابه مولفه  هاآنو میزان تأثیرپذیری  کارفرمای زیر معیارهای مولفه بندرتبه

 مشاهده است. قابل 4جدول  در ومتغیرها محاسبه 
 

 از مدیریت دانشی مولفه کارفرما ارهایمع: میزان تاثیرپذیری زیر 4جدول 

ضریب    ریتاثمیزان  یداریمعنسطح 
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 %() همبستگی

 1 علمیت مطالعاس ساامناسب بر  زمانمدتتعیین م عد 78/1 676/0 090/0

 2 ورتوسط مشا شدهانجامت سی مطالعاربرل و کنتردر فرما رضعف فنی کا 33/3 432/0 168/0

 3 س آنعکومنتایج و جتماعی و الیل مسائل سیاسی دبه  هاپروژهح فتتادر اتعجیل  72/6 105/0 339/0

427/0 037/0 46/8 

صص و مشاور و پیمانکار به لحاظ داشتن ظرفیت آزاد، دانش، تخ انتخاب نادرست

 4 توان

 5 یریگمیتصمکند بودن مراجع  03/3 475/0 -153/0

 6 ی متفاوتهاپروژهعدم تفکیک منابع مالی برای  97/0 819/0 -049/0

 7 ی مختلفهاپروژهمشکل در تخصیص منابع مختلف در هنگام تداخل  64/2 537/0 133/0

 8 واضح نبودن برنامه کیفیت پروژه 58/2 544/0 -130/0

 9 ی و کنترل هزینهبندبودجهی مالی و زیربرنامهعدم  42/2 569/0 -122/0

 10 عدم انتخاب مدیر پروژه از ابتدای کار 92/3 354/0 198/0

 11 تأخیر در گشایش اعتبار و ترخیص تجهیزات از گمرک 58/8 035/0 433/0

 12 منطقی نبودن زمان برآوردی 69/0 869/0 -035/0

 13 هانقشهدر خصوص تائید  موقعبهتأخیر در بررسی و ارائه پاسخ  27/1 765/0 064/0

 14 تحویل زمین غیر کارشناسی 95/0 832/0 048/0

 15 ی کارفرما به کوتاه کردن زمان و شروع زودهنگام پروژهرمنطقیغاصرار  18/10 010/0 514/0

 16 ،....(تاسیساتی، ملکی، فیکیامناسب ) ترن مادر زضین رفع معام رعد 97/6 092/0 352/0

 17 مناسبن ماح در زطرای جه کافی بردتامین بوم عد 30/4 308/0 217/0

 18 رپیمانکاور و هماهنگی بین مهندسین مشادر فرما رکاه ضعف فنی نمایند 15/7 083/0 -361/0

 19 وژهپرای جرت امدل طودر فرما رمختلف مدیریتی کاح سطودر تغییر  48/2 561/0 -125/0

374/0 072/0 
41/7 

در نباشد )ی نیبشیپبه شکلی که برای پیمانکار مجرب قابل  هامتیقبروز تغییر در 

 برآوردها لحاظ نشده باشد(
20 

012/0 955/0 
24/0 

در ی رفتار کردن اقهیقرارداد )سل بهمشرفی هابخشنامهعدم رعایت کامل مفاد 

 حقوق پیمانکار( پرداخت
21 

 22 وژهپری مبناط نقاو مین ز موقعبهتحویل در تاخیر  00/4 345/0 202/0

 23 فرمارکاان مدیرو نش فنی پرسنل مرتبط داضعف  42/2 569/0 122/0

 24 ضعف راهبری قرارداد 02/4 342/0 203/0

 25 فرماسترتعهد کادر که اردی یا موو تهیه مصالح در تاخیر  71/0 868/0 -036/0

 26 مالید سنااسیدگی در رلیل ضعف دبه ر پیمانکات خت مطالباداپردر تاخیر  72/1 685/0 -087/0

 27 وژهپرل کنتری و زیربرنامهاز فرما رکان شناسارکافی کاع طالایا د جوم وعد 05/1 806/0 053/0

 

 نادرستانتخاب  "عیارهای ی بر زیر مداریمعنتأثیر  گفت که مدیریت دانش توانیم 4در جدول  شدهمحاسبهتوجه به مقادیر  با        

اصرار  "و  "گمرک از زاتیتجه صیترخ و اعتبار شیگشا در ریتأخ"، "توان و تخصص دانش، آزاد، تیظرف داشتن لحاظ به مانکاریپ و مشاور

ارفرما به کی رمنطقیغاصرار  "ر مربوط به زیر معیا هاآندارد که بیشترین  "پروژه زودهنگام شروع و زمان کردن کوتاه به کارفرما یرمنطقیغ

و میزان تأثیرپذیری  مشاور لفهی زیر معیارهای موبندرتبه 5. جدول باشدیم%  18/10با میزان  "کوتاه کردن زمان و شروع زودهنگام پروژه

 دهد.از مدیریت دانش را نشان می هاآن
 ی مولفه مشاور از مدیریت دانشارهایمعی زیر ریرپذیتأث: میزان  5جدول 

  %() ریتاثمیزان  یداریمعنسطح  ضریب همبستگی

 1 محجاآورد ابردر قت پایین د 27/12 052/0 400/0

 2 ئوتکنیکت ژمطالعام نجان امادر زمناسب و کافی رت نظام عد 77/13 028/0 449/0

052/0 809/0 60/1 
هد اخوا جراحین ح در حی که منجر به تغییر طراطرهای بخشضعف فنی 

 شد

3 

297/0 159/0 11/9 
دن نبو قعیواکه منجر به ا جرروش ا نهیدرزمب نسانی مجروی انیرد کمبو

 گرددیما جرن اماز

4 

 5 ی اولیههانقشهتأخیر در طراحی و تکمیل  17/0 917/0 023/0

 6 ییاجراردادی و اقر، به مسائل فنیرت نظاه ستگااف دشرم اعد 99/13 025/0 -456/0
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 7 پیچیده بودن تجهیزات و نبود سابقه طراحی 45/7 252/0 243/0

 8 تجهیزات پیشرفته طراحیجویی از نرم افرازها و عدم بهره 99/3 454/0 130/0

 9 نحااگاهی طررکاو یی اجراید دشتن اند 63/1 805/0 -053/0

063/0- 769/0 93/1 
و  جلساتصورتر، کار ستواز دعم ر اپیمانکاد سنااسیدگی به در رتاخیر 

 تیوضعصورت

10 

057/0 793/0 75/1 
 و مقیمرت نظاه ستگادهماهنگی بین در  سر ناظرمدیریتی و ضعف فنی 

 عالیه نظارت

11 

 12 وژهضین پررشناسایی معادر ضعف  48/4 496/0 -146/0

 13 یبندزمانبرنامه  موقعبهل کنتردر ضعف  53/6 318/0 213/0

 14 باشدیمز نیاا جرل اطودر که یی هانقشهتهیه در تاخیر  14/4 529/0 135/0

 15 وریضرارد موس و حسا مقاطعم در به هنگای ریگمیتصمدر تاخیر  20/11 079/0 -365/0

178/0 406/0 46/5 
ت العامطن مادادن زست از دکه منجر به ت مطالعای زیربرنامهدر ضعف 

 شودیم

16 

 

 و کافی رتنظا معد"ر زیر معیار ب و مثبتی داریمعنتأثیر  گفت که مدیریت دانش توانیم 5در جدول  شدهمحاسبهتوجه به مقادیر  با        

 به رتنظا هستگاد افشرا معد"و معکوسی بر زیر معیار  داریمعنو تأثیر  %77/13 زانیمبه  "ئوتکنیکژ تمطالعا منجاا نماز در مناسب

ی مانکاری و میزان تأثیرپذیری زیر معیارهای مولفه پیبندرتبه% دارد. برای بررسی و  99/13به میزان  "ییاجرا و اردادیقر ،فنی مسائل

 محاسبه گردید. 6از مدیریت دانش همبستگی بین متغیرها در جدول  هاآن
 

 دانش تیریاز مد یمانکاریمولفه پ یارهایمع ریز یریرپذیتأث زانیم : 6 جدول

 یداریمعن سطح یهمبستگ بیضر
 ریتاث زانیم

)%( 

 

 1  مناقصهدر  نشد هبرند جهت رانپیمانکا مناسب هید قیمت معد 23/3 280/0 230/0

 2 رکا حجمو  عنو با تمکاناو ا آالتنیماش تناسب معد 66/6 019/0 474/0

 3 تمکاناا و نمکا ،تجهیز نماز از عما هگارکا تجهیز تمشکال 68/6 019/0 476/0

 4 رپیمانکا ییاجرا مدیریت در ضعف 84/5 043/0 416/0

 5 رپیمانکا مالی منابع در ضعف 39/7 008/0 526/0

 6 یخارج مواد نیتام پروسه به مربوط یهازمان تیو دور از واقع یرمنطقیغ برآورد 62/5 053/0 400/0

 7 دومدست مانکارانیپ یهاتیصالح دیتائ هیرو نییتع عدم 17/4 159/0 297/0

 8 ساخت یلیتفض یبندنبودن برنامه زمان روشن 42/5 062/0 386/0

 9 ساخت اتیشروع عمل جهیو درنت پرداختشیدر پ ریتأخ 16/2 472/0 154/0

 10 هاتیدر پرداخت وضع ریتأخ 91/0 763/0 065/0

 11 رپیمانکا ییاجرا و فنی پرسنل سابقه یا و ادتعد در ضعف 72/3 210/0 265/0

 12 نظرردمو یخرتادر  وژهپر متماا جهت وژهپر لکنترو  یزیردر برنامه ضعف یاو  یزیربرنامه معد 40/4 136/0 313/0

 13 نامناسب مصالح یریکارگو به فنی تمشخصا عایتر صخصودر  فرمارکاو  ورمشا اتتذکر به توجه معد 90/6 015/0 491/0

 14 مشکل حل جهت فرمارکاو  ورمشا به رانپیمانکاموقع به یرساناطالع معد 18/2 468/0 155/0

 15 و...  هفتگی مختلف تشاارگز دننکر تهیهو  تتفاقاو ا قایعموقع وبه دننکر ثبت 81/5 044/0 414/0

 16 کارفرما و مشاور توسط مناقصه درزمان آنان از تیحما و یدولت مانکاریپ وجود 81/3 200/0 271/0

 17 .... و نطوفا ،لزلهز ،سیل: مانند قهریه ادثحو 18/2 471/0 155/0

 18 هاو سازمان هادنها یسواز  وژهپر توقف 29/1 668/0 092/0

 19 وژهپر با مرتبط ضینرمعا صخصو در لتیدو یهادنها در اداری سیاکروبر نشد طوالنی 04/7 013/0 501/0

 20 و اجرا حیاطر ٔ  نهیدرزم نوین یهایاز تکنولوژ وژهپر ملاعو شناییآ معدو دننبو مهمگا 57/6 021/0 468/0

 21 راتیتأخ جبران جهت الزم یاصالح اقدامات انجام عدم 03/8 004/0 572/0
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 "راتیتأخ جبران جهت الزم یاصالح اقدامات انجامعدم "شود بیشترین تأثیر مدیریت دانش بر زیرمعیار که مالحظه میطور همان        

ن همبستگی بی از مدیریت دانش هاآنی زیر معیارهای مولفه سایر عوامل و میزان تأثیرپذیری بندرتبه. در نهایت برای بررسی و باشدیم

 محاسبه شد. 7متغیرها در جدول 
 

 دانش تیریعوامل )متفرقه( از مد ریمولفه سا یارهایمع ریز یریرپذیتأث زانیم : 7 جدول

  )%( ریتاث زانیم یداریمعن سطح یهمبستگ بیضر

528/0 008/0 36/8 
 فعر صخصودر  یگریکد با لتیدو یهاها و ارگانسازمان هماهنگی معد

 وژهپر ضینرمعاموقع به
1 

 2 انتهر نچو رگبز یشهرهادر  مهاررقابلیغ فیکاتر دجوو 59/9 002/0 606/0

 3 وژهپر جهدبو دننبو قطعی 17/2 524/0 137/0

588/0 003/0 31/9 
مسائل  و ضینرمعا فعر ناییاتو معد لیلد به ورمشا ظایفدر و فرمارکا خالتد

 ورمشا به رفشا نیو همچن مالی
4 

010/0 962/0 16/0 
 یشافزا موجب که فرمارکا شناسیرکا غیر رستواز د ورمشا مهندسین تبعیت

 گرددیم نهیو هز نماز
5 

 6 فنی یهاپروژه به سیاسی یهانگاه دجوو 22/7 025/0 456/0

574/0 003/0 09/9 
 یهاهپروژ به وژهپر جهدبو یتاهد صخصودر  فرمارکا یاقهیسل یهاردبرخو

 یگرد
7 

 8 یشهر تتأسیسااز  ساختو چون  قیقد یهانقشه دجوو معد 47/8 007/0 535/0

 9 پروژه از عوامل یکاف شناخت وجود عدم 37/9 002/0 592/0

 10 قرارداد فرمت نامناسب انتخاب 92/4 139/0 311/0

 11 (نیمعارضقرارداد ) یهامولفه بر یخارج عوامل ریتأث فیتکل نییتع عدم 58/3 288/0 -226/0

 12 یفن مشخصات و احجام در یقرارداد حدود از شیب راتییتغ بروز 51/6 046/0 411/0

 13 خسارت جادیا و قرارداد نیطرف اریاخت از خارج یاتفاقات بروز 62/5 089/0 355/0

 14 پروژه یاجرا نیح در یمهندس و یطراح در مکرر راتییتغ 89/4 142/0 -309/0

 15 رکا ایجرا حین در ورمشا مهندسین تغییر 72/3 268/0 -235/0

443/0 030/0 01/7 
 وژهپر که وریمشا مهندسین به عالیه و گاهیرکا رتنظا بخش اریگذوا معد

 ستا دهنمو حیاطر را
16 

   

ی هایبررسه زیر معیار دارد. در بر ن و مثبتی داریمعنتأثیر  گفت که مدیریت دانش توانیم 7در جدول  شدهمحاسبهتوجه به مقادیر  با     

 مشاهده نمود. توانیم 8ر جدول های راهسازی را داز کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران بیشترین عامل تأخیر پروژه هرکداماز  شدهانجام

 
 مانکارانیمشاوران و پ ان،ینظر کارفرما از یراهساز یهاپروژه ریعامل تأخ : 8 جدول

  نوع اشتغال

 پیمانکار مشاور کارفرما

31/18% 94/17% 32/18% 
قوانین و 

 مقررات

 کارفرما 20/21% 37/20% 71/20%

 مشاور 79/18% 78/18% 63/20%

 پیمانکار 12/21% 79/21% 13/21%
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 سایر عوامل 57/20% 12/21% 22/19%

 

پیمانکاران  شودیم هاپروژهتأخیر  عاملی که باعث نیترمهمشود از دید کارفرمایان و مشاوران مالحظه می 8که از جدول  طورهمان         

 هستند. هاپروژهعامل در تأخیر  نیترمهمهستند و از دید پیمانکاران، کارفرمایان 

=سطح 002/0=آماره آزمون و 55/16)بیان داشت که بر اساس آزمون فریدمن  توانیم 10و  9از جداول  آمدهدستبهنتایج  طبق        

در حالت کلی  آمدهدستبهصیفی ی راهسازی وجود دارد و با توجه به آمار توهاپروژهی بین عوامل تأخیر زمان داریمعنی(، اختالف داریمعن

 آن از پسو  %35/21 به میزان بر تأخیرات، پیمانکاران گذارریتأثعامل  نیترمهمگفت  توانیم( همیرونظر هر سه گروه  بر اساس)

 هستند. %76/20کارفرمایان به میزان 

 
 دمنیفر آماره تست : 9 جدول

 تعداد 24

 آزمون آماره 557/16

 یآزاد درجه 4

 یداریمعن سطح 002/0

 
 راتیبر تأخ رگذاریعوامل تأث یفیآمار توص : 10 جدول

  نیشتریب نیکمتر اریمع انحراف انسیوار ازاتیامت نیانگیم

 قوانین و مقررات 86/3 00/2 47582/0 226/0 18/19%

 کارفرما 04/4 54/2 33973/0 115/0 76/20%

 مشاور 19/4 56/1 56460/0 319/0 40/19%

 پیمانکار 19/4 86/2 40738/0 166/0 35/21%

 سایر عوامل 38/4 19/2 53027/0 281/0 30/20%

    

گیری قابل زههای حاصل از انداگیری اطمینان نمود و به عبارت ساده ادعا نمود که دادهدر نهایت برای آنکه بتوان به نتایج اندازه        

 و پایایی باشد. گیری باید دارای دو خصوصیت اعتباراعتماد هستند، اندازه

کند. ضریب پایایی شود و این کمیت بین صفر و یک تغییر میاده مییی استفگیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایابرای اندازه        

  صفر، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است.

ابزار ونی هماهنگی در یحاسبهممنظور کرونباخ است که بهمشهورترین ابزار برای آزمون قابلیت اعتماد، یا همان پایایی، ضریب آلفای        

ای علوم های پژوهشبه اینکه بر رود.  از طرفی  با توجهسنجند، به کار میهای مختلفی را میهایی که ویژگیگیری از جمله پرسشنامهاندازه

 ب است.توان  نتیجه گرفت که پایایی این پرسشنامه تقریباً خوقابل قبول است می 6/0مدیریتی ضریب آلفای باالتر از 

 
 کرونباخ  یآلفا یبضرا: 11جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ شاخص پایایی مقیاس

 عوامل تأخیر پروژه ها

 مدیریت دانش

0,899 

0,982 
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 وزیع نرمالو متغیر از تبا توجه به اینکه د یراهساز یزمان انجام پروژه ها ریدانش و کاهش تأخ تیریبرای بررسی فرضیه رابطه مد     

 .گرددیمحاسبه مابتدا ضریب همبستگی پیرسون که میزان و معنی داری ارتباط را می سنجد را برای این دو عامل تبعیت می کنند، 

 
: همبستگی مدیریت دانش و کاهش تأخیرات12جدول  

  میزان کاهش تأخیرات مدیریت دانش

1 470/0  مدیریت دانش ضریب همبستگی 
 020/0  سطح معنی داری 

 تعداد 24 24

 
ول فوق، چون از سطح معنی داری مندرج در جد  ()ردیف سطح معنی داری p-valueدار  احتمال محاسبه شده یا همان با توجه به مق     

 رابطه ها روژهپ انجام زمان تأخیر کاهش و دانش مدیریت بینیعنی باشد قابل قبول میفرضیه فوق ( p=0.020<0.05است )کمتر  05/0

 باشد.می 470/0د دارد که میزان این ارتباط مثبتی وجودوطرفه معنی دار 

ه د دارد را بدو متغیر وجو و ارتباطی که بین این شودگرفته میاز تحلیل رگرسیونی کمک  این عوامل حال برای تعیین نوع رابطه بین      

 :گرددصورت یک رابطه ریاضی بیان می
: خالصه مدل 13جدول   

 ضریب تعیین R مدل
 ضریب تعیین تصحیح

 شده
 آماره دوربین واتسون خطای استاندارد برآورد

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 984/0  968/0  967/0  63974/0  725/1  

 
ژه های راهسازی درصد تغییرات تأخیر در پرو 8/96براساس نتایج محاسبه شده برای ضریب تعیین مدل می توان گفت که حدود      

 توسط مدیریت دانش قابل کنترل است.
آنالیز واریانس: جدول 14جدول   

 منبع تغییرات مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مجموع مربعات F سطح معنی داری

000/0  032/700  497/286  1 497/286  

 

 رگرسیون

  409/0  23 413/9  باقی مانده 

   24 910/295  کل 

توان گفت رابطه رگرسیون معنی داری بین متغیرها می( و Sig<0.05معنادار بوده  ) Fشده است طور که در جدول فوق مشخصهمان    

ایب مدل نابراین ضردید. بوجود دارد. در بررسی اولیه مدل، اثر مقدار ثابت )عرض از مبدأ( در مدل معنی دار نبود و لذا از مدل حذف گر

 اصالح شده به صورت ذیل بدست آمدند.
: ضرایب رگرسیون15جدول   

سطح معنی 

 داری
t  ضرایب

 استاندارد

ضرایب غیر 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 منبع تغییرات

  ẞ B  

000/0  458/26  984/0  036/1  039/0 تأخیر پروژه هاکاهش    1 
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ج حاصله وجه به نتایتحلیل رگرسیون فوق نشان می دهد که یک مدل رگرسیون معنی دار و مستقیمی بین دو عامل وجود دارد و با ت    

 ریاضی زیر را در مورد امتیازات این دو عامل نوشت:می توان رابطه 

 کاهش تأخیر پروژه ها= مدیریت دانش× 036/1

 واحد کاهش تأخیر خواهند داشت. 036/1یعنی اگر مدیریت دانش یک واحد افزایش داشته باشد پروژه ها به اندازه 

 بحث -5
ان پروژه محور از طریق های راهسازی در سازمبررسی اثر مدیریت دانش بر تأخیرات و موفقیت پروژه منظوربهحاضر  پژوهش        

و  ر این تحقیقدی صورت گرفته هایبررس. با توجه به باشدیمی عوامل تأخیر و ابعاد اثرگذاری مدیریت دانش بر روی عوامل تأخیر آورجمع

وصیفی وجه به آمار تتوجود دارد و با  هاپروژهی بین عوامل تأخیر زمان داریمعنف گفت که اختال توانیمبر اساس آزمون فریدمن 

جنوبی،  ی راهسازی خراسانهاوژهپربر تأخیرات  رگذاریتأثعامل  نیترمهمنظر هر سه گروه(،  بر اساسدر حالت کلی ) آمدهدستبه

ان نیز به این موضوع اشاره کردند ای زارعی و همکاردر مقاله .هستند %76/20کارفرمایان به میزان  ازآنپسو  %35/21به میزان  پیمانکاران

ه صحت ب، می توان یت دانشدر اکثر اوقات کارفرمایان از ادعاهای پی در پی پیمانکاران رنج برده و ناراضی هستند. به کمک چرخه مدیرکه 

 رطرف نمودناسایی و بشا شده ابی کرد و در نهایت می توان شرایطی را که باعث ایجاد این ادعاهو سقم این ادعاها پی برده و آن ها را ارزی

توان می زی هستند وراهسا هایکه در این مقاله نیز با توجه به نتایج این ادعا بررسی و مشخص شد که پیمانکاران دلیل اصلی تاخیر پروژه

 ].30[با مدیریت دانش آن را برطرف نمود

. عدم انجام اقدامات اصالحی الزم شودیمبیشترین اثر مدیریت دانش در موضوع کاهش تأخیرات مربوط به عامل پیمانکاری  نیهمچن        

ن و مکا، تجهیزن مااز زعم ه اگارتجهیز کات مشکالر، یی پیمانکااجرامدیریت در ضعف ر، منابع مالی پیمانکادر ضعف جهت جبران تأخیرات، 

قایع و موقعبهدن ثبت نکر، مصالح نامناسبی ریکارگبهو فنی ت عایت مشخصاص رخصودر فرما رکاور و مشاات ه به تذکرتوجم عدت، مکاناا

و حی اطر ینهیزم درنوین ی هایتکنولوژوژه از مل پراشنایی عوم آعددن و نبوم همگا، و... مختلف هفتگی ت شاارگزدن تهیه نکرت و تفاقاو ا

اجرای پروژه بیشترین تأثیر را بر روی تأخیرات دارند که  زمانمدتند که با بیشترین درصد وابستگی به افزایش عواملی هست جمله ازا جرا

خواهد بود.  کنترلقابلی راهسازی هاپروژهی تأخیرات در ریگچشمدر صورت استفاده از مدیریت صحیح دانش در این عوامل به نسبت قابل 

ی پایه برای بهافهرستبه نبودن  توانیمزیر معیارهای مولفه قوانین و مقررات که تأثیر بسزایی در کاهش تأخیرات دارند  جمله ازهمچنین 

ی قرارداد اشاره کرد که هانیتضم تیکفاعدم، ازیموردنی هابخشنامهموقع نبودن مفاد قرارداد، عدم ابالغ به کامل ی،شهردرونکارهای 

ی بر این زیر معیارها دارد. در مورد زیر معیارهایی که تأثیر موثری در کاهش تأخیرات در معیارهای مربوط به دارینمعمدیریت دانش تأثیر 

پروژه، انتخاب نادرست مشاور و پیمانکار، ضعف  زودهنگامی کارفرما به کوتاه کردن زمان و شروع رمنطقیغبه اصرار  توانیمکارفرما دارند 

اشاره کرد. عواملی مانند عدم نظارت کافی و مناسب در زمان انجام  هامتیقهماهنگی بین مشاور و پیمانکار و تغییر فنی نماینده کارفرما در 

زیرمعیارهای مربوط به  نیترمهمی از بندزمانمطالعات مشاور، عدم اشرافیت دستگاه نظارت به مسائل فنی و اجرایی، ضعف در کنترل برنامه 

تأثیر زیادی در تأخیرات دارند. عوامل دیگری مانند دخالت کارفرما در وظایف مشاور، عدم وجود شناخت کافی از که  باشندیممولفه مشاور 

ی در تأخیرات دارند که داریمعنی دیگر نیز تأثیر هاپروژهی کارفرما در خصوص هدایت بودجه پروژه به اقهیسلعوامل پروژه، برخورد 

ی مناسب و استفاده صحیح از مدیریت دانش در راستای رفع موارد فوق شاهد زیربرنامهبوده و با  رگذاریتأثمدیریت دانش بر این عوامل 

 3ی ی منطقههاپروژهی عوامل موثر بر تاخیر در شناسبیآس "که در تحقیقی تحت عنوان طورهمانخواهیم بود.  هاپروژهموقع انجام به

 دـیاز د انرـیا زگا لنتقاا تعملیا 3 منطقة یهاپروژه درتأخیر  بر مؤثر ملاعو نیترمهماست که  شدهاشارهنیز  "عملیات انتقال گاز ایران

 نمازسادر ( کندی هایریگمیاداری )تصم سیاکرروبو ر،پیمانکا ضعیف مالی انتو نچو ملیاعو منطقه،ین ها در اپروژه در گیردر ادفرا

که تایید کننده نتایج حاصل از این  ستاها  نتهیةپیمادر  بمجر نشناسارکااز  دهتفاـسا مدـعو  راـپیمانک افیـناک نشو دا تجربه ،فرمارکا

های عمرانی ملی، به طورکلی علل ایجاد کننده تأخیر تحقیقی  دیگر  براساس گزارش  های نظارتی پروژه  در ].31[ باشدیمتحقیق 

تأخیر ناشی از مطالعه و امکان سنجی پروژه ها، تأخیر ناشی از شرایط   :کند که عبارتندازپروژهای عمرانی ملی را به نه گروه تقسیم می 



 نجمن مهندسی سازه ایرانا                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 43 تا 25، صفحه 1401، سال 2 ، شماره9مهندسی سازه و ساخت، دوره پژوهشی  –علمی نشریه  39

 

زمین و محیط اجرای پروژه ، مشکالت ایجاد شده توسط  دستگاه اجرا کننده، تأخیر بوجود آمده توسط مشاور طراح ،مشاور ناظر ، پیمانکار 

عتبار و سایر مسائل که شامل کلیه عوامل ایجاد کننده ، تأخیر ایجاد شده بدلیل مشکالت ماشین آالت و تدارکات ، مشکالت تخصیص ا

پروژه  ریعامل تأخ نیشتریب دهد کهدر این تحقیق نیز نشان می انجام شده یها یبررس باشد که نتایجه های ذکر شده میتأخیر بجزگرو

و قوانین و  مانکاریبوجود آمده توسط مشاور طراح ،مشاور ناظر ، پ ریتأخ یو نوع پست سازمان التیتحص زانیبا توجه به م یراهساز یها

  ].32 [باشد که در این پژوهش نیز در نظر گرفته شده استمقررات می

 

 
  ].32[مودار فراوانی علل تأخیر در پروژه های عمرانی ملی ن - 6شکل

 

 ،اهسازیر هایروژههای مدیریت دانش برای پتایوان در زمینه مزیت راهسازیبر روی صنعت  نتایج مطالعات میدانی آقای پینگ و چنگ

نها در آه فعلی با یا پروژ های قبلی شرکت واستفاده مجدد ازدانش و اطالعات، زمان و هزینه حل مشکالتی را که در پروژه دهد کهنشان می

ول فاز طرا در  های اجراو کیفیت راه حل ها و روش و ساخت با آنها مواجه شده است کاهش می دهد هر یک از مراحل طراحی، تامین

ری ایش بهره وباعث افز که نتایج این تحقیق نیز نشان دهنده این است که استفاده از مدیریت دانش دهدمیافزایش طراحی و ساخت پروژه 

سازی را در قالب پروژه های راه ریحانی و همکاران در تحقیق خود علل تأخیر ].33[شودهای راهسازی میهای پروژهو کاهش هزینه

یار موثر بر تاخیر پروژه زیر مع 50محدوده های اصلی دانش مدیریت پروژه بررسی و دسته بندی کرده اند. بر اساس نتایج این تحقیق حدود 

ژه تاخیر پرو ر دروثهای راهسازی شناسایی گردیده است که مقایسه آنها نشان می دهد اشتراک قابل توجهی در عوامل و زیرمعیارهای م

 ].34 [های راهسازی بین این تحقیق و تحقیق حاضر وجود دارد

 داریمعن رابطهها پروژه انجام زمان تأخیر کاهش و دانش مدیریت که بین دیگرداز بررسی نتایج حاصل از تحقیق مشخص  پس        

ی راهسازی بکار گرفته شود، کاهش تأخیر هاپروژه، این بدان معنی است که هر چه بیشتر مدیریت دانش در مثبتی وجود دارددوطرفه 

توسط  هاپروژهدرصد تغییرات تأخیر در  8/96گفت که حدود  توانیم شدهمحاسبهنتایج  بر اساسشاهد خواهیم بود.  هاپروژهبیشتری در 

ی دانش، ریکارگبهخلق دانش، ذخیره دانش، اشتراک دانش، دانش )یک از معیارهای مدیریت  است. با بررسی هر کنترلقابلمدیریت دانش 

ی راهسازی مشخص گردید که هاپروژهاز این معیارها بر کاهش تأخیرات  هرکدامی اطالعات، فرهنگ، منابع انسانی، آموزش( و تأثیر آورفن

خواهند داشت. با بررسی هر  هاپروژهی اطالعات و آموزش تأثیر معناداری بر کاهش تأخیرات آورفنی دانش، ریکارگبهمعیارهای خلق دانش، 

سایر

18%

زمین

8%

مطالعه

4%

دستگاه اجرایی

مشاور 12%

طراح

5%

مشاور ناظر

1%

پیمانکار

8%

تدارکات و ماشین 

آالت

5%

اعتبار

39%
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 16ی راهسازی دارند به شرح جدول هاپروژهیک از زیر معیارهای مدیریت دانش، زیر معیارهایی که بیشترین تاثیر را بر کاهش تاخیرات در 

ی پروژه محور که در هاسازمانی مدیریت دانش در ارهایمعصوص هر یک از زیر ی مناسب و مدون در خزیربرنامه. در صورتیکه باشدیم

 خواهیم بود.ها  سازمانی راهسازی در این هاپروژهتأخیرات  ریگچشمآن اشاره شد صورت گیرد، شاهد کاهش  نیترمهمجدول فوق به 

 
  یراهساز راتیتأخ کاهش بر ریتأث نیشتریب با دانش تیریمد یارهایمع ریز : 16جدول 

 دارند راتیرا بر کاهش تأخ ریتأث نیشتریکه ب ییارهایمع ریز دانش یارهایمع

 دانش خلق
وجود  -افظهحوجود مفهوم  -گوناگون کارمندان یهایها و توانمنداطالع از تخصص -شرفتهیو پ یتخصص یوجوجست یهابا روش ییآشنا

 ارمندانکتوسعه دانش  -عنوان کارمندجهت شکار و جذب مغزها و متخصصان به یابرنامه

 کار طیدانش موجود در مح یبت و نگهدارث -کارمندان ریدر حال ترک به سا ای یدانش کارمندان در حال بازنشستگ انتقال دانش رهیذخ

 دانش عیاشتراک و توز یاطالعات و ارتباطات برا یاستفاده از فناور -دانش یگذارجهت به اشتراک اقیاشت زانیم دانش اشتراک

 ستفاده از دانش خود در جهت منافعا -دیجد اتیکار با توجه به دانش، اطالعات و تجرب یندهایو فرآ هاهیرو رییتغ دانش یریکارگبه

 دانش یآورفن
 ید سرعت جستجواطالعات جهت بهبو یناورف یاز ابزارها استفاده -یو کاغذ یدست یهاپرونده یجابه یوتریکامپ یهااطالعات از پرونده کسب

 یو پژوهش یدر جهت اهداف آموزش یتوجهقابل زانیآموزش به م ستمیو س یادار ونیاتوماس ستمیاستفاده از س -دانش

 روان و مستمر یانیصورت جرهبتبادل دانش  -ارزش کیعنوان و اشاعه دانش به دیتول فرهنگ

 هاآن یقاکارمندان در ارت یهاها و دانشتخصص ریتأث -پردازندیم یو نوآور هادهیکه به خلق ا یافراد یبرا ژهیو یگاهیجا وجود یانسان منابع

 اجرا نیدر ح ییهاآموزش یرگزارب -گریکدیآموختن از  -کارمندان نیو همکارانه ب یگروه یریادگی آموزش

 

که از مـدیریت دانـش تـاثیر  هاآنی ارهایمعزیر  نیترمهمی راهسازی، هاپروژهآورنده تاخیرات در  به وجودبررسی هر یک از عوامل  با        

 .باشدیم 17پذیر هستند، به شرح جدول 

 
 متاثر از مدیریت دانش  راتیعوامل به وجود آورنده تاخ یارهایمع ریز نیترمهم : 17جدول 

در  راتیبه وجود آورنده تاخ عوامل

 یراهساز یهاپروژه
 دارند یراهساز راتیرا بر کاهش تأخ ریتأث نیشتریکه ب ییارهایمع ریز

 مقررات و نیقوان
 یشهردرون یکارها یبرا هیپا یبهافهرست نبودن -1

 نقص و تناقض ابهام وجود قرارداد مفاد نبودن کامل -2

 کارفرما

 کارفرما به کوتاه کردن زمان و شروع زودهنگام پروژه یرمنطقیغ اصرار -1

 اعتبار شیگشا در ریتاخ -2

 تخصص وتوان ،دانش آزاد، تیظرف داشتن لحاظ به مانکاریپ و مشاور نادرست انتخاب -3

 مشاور
 ییو اجرا یقرارداد ،یاشراف کامل دستگاه نظارت بر مسائل فن عدم -1

 اجرا خواهد شد نیطرح در ح رییکه منجر به تغ یطراح یهابخش یفن ضعف -2

 مانکاریپ

 رکا حجمو  عنو با تمکاناو ا آالتنیماش تناسب معد -1

 تمکاناو ا نمکا ،تجهیز نمااز ز عما هگارکا تجهیز مشکالت -2

 رپیمانکا ییاجرا مدیریتدر  ضعف -3

 رپیمانکا مالی منابعدر  ضعف -4

 نامناسب مصالح یریکارگو به فنی تمشخصا عایتر صخصودر  فرمارکاو  ورمشا اتتذکر به توجه معد -5

 .. و. هفتگی مختلف تشاارگز دننکر تهیهو  تتفاقاو ا قایعموقع وبه دننکر ثبت -6

 هوژپر با مرتبط ضینرمعا صخصودر  لتیدو یهادنهااداری در  سیاکروبر نشد طوالنی -7

 اجرا و حیاطر ٔ  نهیدرزم نوین یهایاز تکنولوژ وژهپر ملاعو شناییآ معدو دننبو مهمگا -8

 راتیالزم جهت جبران تأخ یانجام اقدامات اصالح عدم -9

 موارد ریسا

 وژهپر ضینرمعاموقع هب فعر صخصودر  یکدیگر با لتیدو یهاها و ارگانسازمان هماهنگی معد -1

 رگبز یشهرهادر  مهاررقابلیغ فیکاتر دجوو -2

 ورمشا به رفشا نیو همچن مالیو مسائل  ضینرمعا فعر ناییاتو معد لیلد به ورمشا ظایفو در فرمارکا خالتد -3

 فنی یهاپروژه به سیاسی یهانگاه دجوو -4

 یشهر تتأسیسااز  ساختو چون  قیقد یهانقشه دجوو معد -5

 عوامل از پروژه یوجود شناخت کاف عدم -6

 یدر احجام و مشخصات فن یاز حدود قرارداد شیب راتییتغ بروز -7
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 ستا دهنمو حیاطررا  وژهپر که وریمشا مهندسین به عالیهو  گاهیرکا رتنظا بخش اریگذوا معد -8

 

بر  تواندیمنمایند و یف میای را تقویت یا تضعبسیاری وجود دارند که یادگیری و توسعه حافظه سازمانی در یک محیط پروژه عوامل        

 از: اندارتعبار هستند ساخت تاثیرگذ یهاپروژهباشد. دو عامل مهم که بر تاخیرات  رگذاریتأثوری و عوامل موثر در زمان پروژه بهره

 ا ن یادگیری بباشد و اییمحور م های پروژهسازمان موردعالقههای اصلی ها، یکی از روشبازنگری: یادگیری از طریق اجرای پروژه

زیت رقابتی ها برای ایجاد مدر پروژه دادهرخهای ها و موفقیتیابد. کاربرد دانش ناشی از شکستتغییر می هاآنتوجه به محیط 

کن است نتقل نگردد، ممهای بعدی متجربه حاصل از یک پروژه به پروژه کهیدرصورتباشد. بسیار حیاتی می وکارکسب بلندمدت

-ح است و می، بسیار واضشدهانجامر گردد. ارزش نگاه به گذشته در یک کار یادگیری مذکور محو گردد و اشتباهات مشابهی تکرا

ان ، تجربه نشوجودنیبااود. شهای آتی، فرآیند بازنگری خاتمه پروژه انجام در پروژه هاآنهایی را طراحی نمود تا با بایست روش

 وردتوجهممذکور  هایارش در این زمینه، گزارشگیرد و حتی در صورت انجام و تهیه گزداده است که این کار بندرت صورت می

 گردند.واقع نشده و کمتر مطالعه می

 کار به  ؛ لذا اینتابندیبرنمها و اشتباهات را کنند که اغلب شکستها در فرهنگی زندگی میمندی از اشتباهات: انسانبهره

گاه به یچهکشند و کنار می هاآنکنند، خود را از یشود که افراد در مورد مشکالت و اشتباهات صحبت نمرفتارهایی منتهی می

ات خود را راد اشتباهکه در آن اف "مندی از اشتباهاتبهره"کنند. در صورت عدم وجود فرهنگ ای اذعان نمیداشتن چنین تجربه

ها در سازمان روزمره طورهبها و اشتباهات کماکان های تلخ خود را با همکاران خود تسهیم نمایند، شکستبیان نمایند و آموخته

-هزینه ره اشتباهاتاز وقوع دوبا "فرهنگ انتقاد"، با ایجاد پروژه محورهای هایی را دربر خواهند داشت. در سازمانو هزینه دادهرخ

 آید.می به عملزا ممانعت 

 

 گیرینتیجه -6

رو کرده خصوص در رابطه با تأخیرات پروژه با مشکالت زیادی روبرا به یضعف و یا عدم وجود مدیریت دانش پروژه، صنعت راهساز        

 یهااز روش هافعالیتزمان مدت تخمین فرآیند باشد،است. در مدیریت زمان پروژه که یکی از نه محدوده تخصصی دانش مدیریت پروژه می

ه تبع بن روند و ای مناسب، یهاداده و اطالعات نبود. ردیگیم صورت پیشین و قبلی هایداده بر هیپروژه و با تک شرایط به توجه با مختلفی

 مناسبی عاتاطال قبلی ایهپروژه و تجارب معموالً فنی، هایآن روند کلی کار را دچار مخاطره خواهد کرد. عالوه بر محاسبات و کارشناسی

طور توان بهمی هادر پروژه یارگرفتن دقیق و مناسب تجارب حاصل. بنابراین، با مدیریت مستندات و در اختدهدمی قرار افراد اختیار در را

 هب نیاز مواقع در و یآورجمع هبهین و مفیدصورت به شرایطی هر در را الزم هایداده و اطالعات و پیمود را ریزیبرنامه مسیر تریروشن

 میت یدانش اعضا رود،یم شیپ یآن بخوب یکه اجرا یاپروژه در. داد قرار مربوطه کارشناسان اختیار در مناسب فرمت در و دقت با سرعت،

 انیروژه جرپدرون  یوثرم. دانش به نحو گرددیپروژه قلمداد م فیوظا نیتراز مهم یکیموضوع  نی. اشودیپروژه به دانش پروژه منتقل م

فراد ا نیتگو در ببحث و گف یهاهیپا ب،یترتنیامطلع شوند. به گرانید یهادهیاز مشکالت و ا ادافر یتا تمام شودیو موجب م کندیم دایپ

 تیریمد هنکیا یا. برگرددیم لیمکتوب تبد حیروزمره نانوشته و دانش صر ی. دانش افراد به درک مشترک، کارهاردیگیمختلف شکل م

نند. ک فهیجام وظطلوب انمخود به شکل  یمستمر در جا یکیو تعهد استراتژ یتکنولوژ ندها،یچهار گروه افراد، فرآ یستیدانش موفق باشد با

 کیعنوان بزار بها نیکند. ایمسند را فراهم  تیریکار و مد انیجر یدانش، همکار یساز میو سه تیحما یبرا یانیدانش، بن تیریحل مدراه

 حتوا است وم تیریدانش و مد یاهدا یرادانش ب تیریمد ندیآورد. فرآیرا به وجود م اتیمبادله اطالعات و تجرب نهیزم یمنبع مرکز

فراد در ز مشارکت اا نانیش اطمدان تیریچالش مد نیترتمام کارکنان کامالً درک و اجرا گردد. مهم لهیوسساده و واضح باشد که به یستیبا

کار که از احت م شودحاک یفرهنگ سازمان توأم شود و فرهنگ رییبا تغ یستیموضوع با نیو کاربرد مجدد دانش است ا یهمکار ،یساز میسه

سطح  نرایمد دانش توسط تیریمستمر به مد یکیتعهد استراتژ جادیدانش ا تیریمد تیموفق یبرا یاصل ضرور کیدانش اجتناب شود. 

 .ردیگیباال و ارشد سازمان صورت م
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 یاستراتژ فیتعر ،یمستندساز ومدون جهت خلق دانش  یستمیوجود س ن،یشیپ قاتیتحق یشده و بررستوجه به مطالعات انجام با        

در  افتهیدست یعمل یهاحلبت راهث ،یتیریو مد یفن یها، مستندسازپروژه یهاجهت ثبت درس آموخته یسازمان فرهنگ جادیا ،یدانش

ها و یکاروبارهددر کاهش  ییبسزا ریتأث ،یآت یهاآن در پروژه یریگکارکردن دانش کسب شده در پروژه و به نهینهاد یطور کلپروژه و به

 .شودیپروژه م راتیسازمان و بطبع آن کاهش تأخ یتیریو مد یسطح دانش فن شیافزا
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