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چکيده
تحقیقات امروزی نشان داده است که به سه دلیل فرهنگ ناکارآمد ،عدم مدیریت دانش سازمانی ،عدم دانش فناوری
اطالعات ،مدیریست ریسک با مشکالتی مواجه است .گسترش خارق العاده تکنولوژی های ارزان و پر سرعت نوآوری
های سازمان را شکل های متفاوتی در آورده است .این پیچیدگی عملیاتی و در نتیجه آن مدیریت ریسک در اثر نیاز به
رقابت برای پاسخگویی سریع به تغییرات بازار تقویت میشود .اگر میخواهید یک رهبر در بازار باشید بایستی بموقع
فرصتهای جدید را شکار کنید و این عمل نیازمند واکنش سریع است .در اینجا یک معمای بنظر غیر قابل حل مطرح
میشود :اگر مدت زمانی برای مطالعه جهت سرمایه گذاری صرف کنید ،ممکن است دیگر فرصت پیش آمده و جود نداشته
باشد و یا اگر با شک و تردید عمل کنید چیزی خارج از انتظار شما پیش آید .بنابراین اطالعات هم بخشی از مشکالت
مدیریت ریسک و هم بخشی از راه حل آن است .لکن جمعآوری اطالعات بدون توجه به دانش مفهومی نهفته در آن
بسیار خطر آفرین خواهد بود .لذا بخش عمدهای از مشکالت مدیریت ریسک ناشی از کمبود اطالعات نیست بلکه بیشتر
نقصان دانش و تعبیر معانی آن مطرح است.
واژگان کليدی :مدیریت دانش ،فناوری اطالعات ،مدیریت ریسک پروژه.
مقدمه
ب ه طرز قابل توجهی مدیرات در یافتهاند که دانش و یادگیری منبع بهتری برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در جهان
امروز است .آنها میدانند که نگهداری دانشهای کلیدی سازمان بصورت منفعل و در افکار کارکنان ،جایز نبوده و عواملی
همچون -جابجایی ،پایین آمدن استانداردهای آموزشی و رشد سریع تغییرات کسب و کار – به منزله آن است که دیگر
نمیتوان به بصیرت و اطالعات جامع و با ثبات افراد به شکلی انفرادی تکیه نمود .در نتیجه دانشی که در وجود کارکنان
محصور شده است بایستی به درون سطوح سازمان نفوذ پیدا کند تا همگی بتوانند بدان دست پیدا کرده و همچنین موجب
افزون شدن و یا تکمیل آن گردند .تغییرات سریع تکنولوژیکی ،بازارهای موقتی ،جهانی شدن و بی قاعدگی همگی
عواملی هستند که سازمانها را با ریسک ،چه مالی و یا غیر مالی مواجه میسازند .به عبارتی هرچه پیچیدگی بیشتر گردد،
تغییر پذیری افزایش یافته و اگر بنحوی مطلوب مدیریت نشود ریسک افزایش مییابد .در حقیقت مدیریت ریسک،
مدیریت پیچیدگی ذاتی بین توازن برگشت سرمایه و ریسک است که از طریق سیستمهای کنترل ،مدیریت دانش نهفته
در این کنترلها و در نتیجه منتفع شدن ذینفعان سازمان صورت میگیرد.
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مدیریت دانش
مدیریت دانش رویکردی است که به سرعت در حال تکامل است و به چالش های اخیر برای افزایش کارایی و بهبود اثر
بخشی فرایند های تجاری محور ،همراه با نوآوری مستمر ،توجه زیادی دارد .نیاز به مدیریت دانش براساس رشد ادراك
جامعه تجاری ،از این واقعیت سرچشمه میگیرد که دانش در عملکرد سازمانی و دسترسی به مزیت رقابتی پایدار ،عنصری
مهم تلقی می شود (امینی جاوید ،حسینی بامکان ،زارع.)0731 ،
از سوی دیگر امروزه یک پروژه در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسکهای فراوانی مواجه می شود که در صورت مواجه
با هر یک از آن ها باید نتایج ناشی از آن ها ،ارزیابی و بررسی شود (دری ،حمزه ای )0753 ،و نیز می بینیم که در سراسر
ادبیات مدیریت ،در حال حاضر نقش مدیریت ریسک به صورتی قابل مشاهده و با درجه اهمیت باال افزایش یافته است.
دالئل متعددی برای این کار وجود دارد از جمله بحران اخیر مالی جهانی ،نگرانی رو به رشد درباره بالیای طبیعی مانند
تغییرات آب و هوایی ،بیماری های همه گیر ،افزایش ترس از تروریسم و انواع ریسکها و خطراتی که میتوانند در برنامه ها
و اهداف خلل ایجاد کنند (ادواردز.)7100 ،
با اندکی تامل می توان دو بعد هر تصمیم گیری در پروژه را ناشی از مدیریت ریسک و مدیریت دانش دانست بطوری که
مدیریت دانش که شامل خلق ،کشف ،ساماندهی و ذخیره سازی و انتشار دانش از درس آموخته ها و اطالعات گذشته
است با مدی ریت ریسک به عنوان کاوشگر آینده و بررسی کننده پیامد ها در آینده ترکیب شده و ترکیب این دو حوزه
مستقل می تواند راهگشایی در این محیط پیچیده و پویای امروزی باشد (ظاهر ،صادقی.)0737 ،
از آنجا که در این پژوهش مفاهیمی مانند دانش ،مدیریت دانش ،پروژه ،مدیریت پروژه ،مدیریت دانش پروژه ،مدیریت
ریسک و مدیریت ریسک پروژه مدام تکرار میشوند و نیز به این دلیل که بررسی تاثیر پدیده ها بر یکدیگر بدون شناخت
آنها به درستی امکان پذیر نیست و به نتایجی صحیحی منجر نخواهد شد .لذا به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش
پروژه بر مدیریت ریسک پروژه طبیعتا میبایست ابتدا با این دو مفهوم آشنا شد .بنابراین در ادامه با این مفاهیم آشنا شده و
به تعاریف آنها میپردازیم.
مدیریت دانش پروژه
دانش یعنی قدرت (فرانسیس بیکن).
در گذشته ای نه چندان دور ،قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه ی انسانی تنها بر مبنای دسترسی به منابع
مادی از قبیل وجوه نقد ،مواد اولیه و نیروی انسانی سنجیده می شد .اما در عرصه ی رقابت کنونی شرایط به کلی متحول
شده است و از دانش به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد می شود (سهرابی ،فروزنده ،رئیسی ،وانانی.)0731 ،
شرکتهای موفق آن هایی هستند که بتوانند سرمایه های دانشی خود را به صورت پایدار در قالب فعالیت های عملیاتی
مدیریت کنند تا اهداف خود را به انجام برسانند و به بهره وری باالتری دست یابند (اخوان ،اولیایی ،ممقانی ،ثقفی،
.)0735
دانش
عبارت است از مجموعه باورها ،مهارتها ،شناختها ،تئوریها ،مقررات و اقدامات عملی که سازمان و افراد آن را در اختیار
دارند و برای اتخاذ تصمیمات و حل مسایل مختلف از آن استفاده میکنند (باقری ،سالجقه .)0735 ،به بیان دیگر دانش
ترکیب سیالی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات موجود و نگرشهای نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره
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گیری از تجربیات جدید به دست میدهد (هادیزاده مقدم ،رامین مهر ،حیدری .)0753 ،مهمترین دسته بندی شناخته شده
ای که برای انواع دانش وجود دارد انرا به دوسته ی دانش ضمنی و دانش صریح تقسیم میکند.
دانش ضمنی یا نهان دانشی است که افراد قادر به استفاده از آن هستند اما در بیان آن با کلمات ناتوان هستند .این نوع
دانش نانوشته است و حکایت از مهارتها و تجارب افراد دارد .دانش صریح یا آشکار یا عینی دانشی است که قابلیت
توصیف و تدوین دارد و میتوان آنرا مکتوب نمود و قابلیت خوبی در انتقال دارد (باش رزگاه ،نیم یراد ،ملکی اسالم ،ینیقزو،
 .)0738دانش مدیریت چارچوب کسب ،سازماندهی ،و مبادله دانش بین اعضای سازمان است بگونه ای که بتوانند
بصورت کارامدتر و مولد تر از دانش استفاده کنند (الینگ و مزیانی .)7100 ،درواقع مدیریت دانش به مجموعه فرآیندهای
تجاری تعیین شده در یک سازمان برای ایجاد دانش ،ذخیره دانش ،انتقال آن و استفاده از آن برمی گردد .مدیریت دانش،
قابلیت یادگیری سازمان از محیطش و ترکیب دانش با فرآیندهای تجاری را افزایش می دهد (الئودون .)7102 ،مدیریت
دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان ،با دیدگاهی که پیش برنده اهداف سازمان است ،مرتبط میشود .دانشی
که مدیریت میشود شامل هر دو نوع دانش صریح و دانش ضمنی است (باقری ،سالجقه )0753 ،شاید بهترین مثال برای
درك اینکه مدیریت دانش چگونه میتواند عادتها و عملیات عادی و روزمره را متحول کنداین باشد که تاثیر مدیریت دانش
درست مثل تغییری است که تحصیل در افکار و فرهنگ ایجاد می کند .با طراحی و سازماندهی فرایند مدیریت دانش
میتوان دانش ضمنی ،مهارت ها و جریانهای کاری را به رویه ها ،استانداردسازی و تحلیل محتوای مستندسازی منتقل
کرد و بستری برای ایجاد رقابت ،مزیت رقابتی و توسعه پایدار فراهم نمود مدیریت دانش در سازمانها حداقل از 08سال
قبل به عنوان یک فعالیت مفید ثبت شده است .و برای سال های زیادی احتمال قرن ها قبل از آن نیز وجود داشته است.
با این حال بسیاری از سازمان ها یا بلکه مدیرانشان هنوز هم دست یابی به مدیریت دانش را تا حدودی یک مبارزه دشوار
می دانند .به ویژه وقتی که زمان اجرای برنامه هایی که تصمیم گرفته اند می رسد (ادواردز .)7100 ،عوامل موفقیت
مدیریت دانش را در سه دسته مدیریتی ،منابع و محیط بررسی کرده اند .تاثیراتی که از دسته مدیریتی ناشی می شود
شامل هماهنگی ،کنترل ،اندازه گیری و رهبری است ،دسته ی منابع نیز شامل دانش ،افراد ،منابع مالی و مادی است و در
نهایت دسته محیط شامل رقابت ،بازارها ،فشار زمانی ،جو اقتصادی و دولتی می باشد مدیریت دانش هنوز هم رشته نسبتاً
جوانی است وبا وجود هزاران نشریه در بسیاری مناطق ،اختالف بین متخصصان مختلف مدیریت دانش وجود دارد .با این
حال به مدت طوالنی این توافق کلی وجود داشته است که انجام مدیریت دانش آسان نیست و اینکه هیچ راه حل متناسب
برای همه وهیچ روش واحد برای اینکه اجرای مدیریت دانش بتواند دریک سازمان موفق شود ،وجود ندارد (ادواردز،
.)7100
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ریسک پروژه شامل فرآیند های هدایت برنامه ریزی مدیریت ریسک ،شناسایی ،تحلیل ،برنامه ریزی پاسخ ،و
نظارت و کنترل پروژه است .اهداف مدیریت ریسک پروژه ،افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت ،و کاهش احتمال و اثر وقایع
منفی در پروژه است.
مدیریت ریسک پروژه شامل عناوین زیر می شود:
 برنامه ریزی مدیریت ریسک :فرآیند تعریف نحوه هدایت فعالیت های مدیریت ریسک پروژه.
 شناسایی ریسک ها :فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه و مستندسازی خصوصیات آنها اثر بگذارند.
 انجام تحلیل کیفی ریسک :فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل بیشتر یا اقدام توسط ارزیابی و ترکیب
احتمال رخداد اثر.
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 انجام تحلیل کمی ریسک :فرآیند تحلیل عددی اثر ریسک های شناسایی شده بر اهداف کلی پروژه.
 برنامه ریزی پاسخ های ریسک :فرآیند توسعه گزینه ها و اقدامات در راستای ارتقای فرصت ها و کاهش خطرات در
مورد اهداف پروژه.
 نظارت و کنترل ریسک ها :فرآیند پیاده سازی برنامه های پاسخ به ریسک ،ردگیری ریسک های شناسایی شده،
نظارت بر ریسک های باقیمانده ،شناسایی ریسک های جدید و ارزیابی اثربخشی فرآیند ریسک در سراسر پروژه.
ضرورت و اهميت بررسی موضوع مدیریت ریسک
بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .ریسک در پروژه رویدادها یا وضعیت های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامد های
منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می باشد هر یک از این رویداد ها یا وضعیت ها دارای علل مشخص و پیامد های
قابل تشخیص هستند .پیامد های این رویدادها مستقیما در زمان هزینه و کیفیت پروژه موثر می باشد .بنابراین شناسایی
ریسک وتعیین میزان پیامد های مثبت ومنفی آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است .مدیریت ریسک پروژه
ها حتی در کشورهای صنعتی هم مبحث نوینی در مدیریت پروژه ها می باشد .متاسفانه در کشور ما مدیریت ریسک در
ابعاد مختلف حتی ابعادی که امروزه در همه دنیا به طرز گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد مهجور مانده است .از
آنجا که پوشش اغلب اهداف و ماموریت های سازمانی به صورت پروژه های عملیاتی در سازمان ها مطرح می باشد لذا
مدیریت وکنترل ریسک نقش مهم و حیاتی در اتمام موفقیت آمیز به موقع پروژه ها دارد زیرا اوال پروژه ها از یک سری
فعالیت های ساخت نایافته (غیر تکراری) تشکیل شده اند .ثانیا اکثر فعالیت ها بیشتر احتمالی هستند تا قطعی و ثالثا در
یک محدوده زمانی خاص دارای رفتار خاصی بوده و طول عمر کوتاهی دارند و اعتبار آنها در یک بازه زمانی خاص می
تواند مورد بهره برداری و اثر بخشی قرار گیرد .در این نوشتار مدیریت ریسک (با تاکید بر پروژه های ساخت) مورد بررسی
قرار گرفته جایگاه مدیریت ریسک به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران و مسئولین پروژه توصیف گردیده خصوصیات و
ویژگی های یک پروژه مورد تشریح قرار گرفته است.
اهداف مدیریت ریسک امروزه اهمیت و جایگاه مدیریت در امر سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری های کالن نظیر
پروژه های زیر بنایی بر کسی پوشیده نیست ولی این جایگاه و وظایف مرتبط با آن در وظایف پنج گانه مدیران به شرح
زیر تقسیم می شود:
 برنامه ریزی سازمان دهی.
 ایجاد انگیزه.
 تامین نیروی انسانی.
کنترل ریسک به معنای عدم اطمینان از نتایج است چه به یک وضعیت مثبت ختم شود و چه اثر منفی بگذارد .اما
معموال مقصود ما ازکنترل ریسک کنترل ابعاد منفی آن می باشد .مدیریت ریسک پروژه شامل کلیه فعالیت هایی است
که جهت شناسایی و کنترل ریسک های پروژه در راستای دسترسی به اهداف و اولویتهای پروژه انجام می شود .برنامه
مدیریت ریسک عبارتست از فرآیند سیستماتیک شناخت و تحلیل و پاسخگویی به ریسک پروژه که به عنوان یک رویکرد
سیستماتیک در مقابل مدیریت شهودی ریسک مطرح می شود .پس بطورکلی هدف از مدیریت ریسک پروژه شناسایی
ابعاد منفی وکنترل وکاهش آن وهمچنین شناسایی ابعاد مثبت وتالش جهت افزایش آن می باشد.
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تقسیم بندی پروژه ها ازلحاظ مدیریت ریسک اگر کل پروژه های بزرگ دنیا را در سه زمینه ریسک فنی -ریسک بازار و
ریسک اجتماعی بررسی کنیم هر یک از پروژه ها دارای عدم قطعیت های خاصی است که به شکل زیر نشان داده می
شود:
 پروژه های تحقیقاتی.
 پروژه های نفت وگازو پتروشیمی.
 پروژه های تاسیسات حرارتی.
 ساختارهای هیدروالکتریکی و قدرت.
 برنامه های هسته ای.
 پروژه های شهری و حمل ونقل.
 راهسازی و تونل سازی.
برنامه های هسته ای دارای باالترین ریسک فنی یا پیچیدگی تکنولوژیکی هستند راهسازی و تونل سازی باالترین عدم
قطعیت بازار را دارند چون بازگشت سرمایه آنها دراز مدت تر است .در حالیکه کارفرمایان پروژه های نفتی و تاسیسات
حرارتی پشتوانه های محکم تری از لحاظ مالی دارند.
مقاالت مرتبط با نقش مدیریت دانش در مدیریت ریسک پروژه
فرمنیش ( )7102با ارائه مراحل چرخه مدیریت ریسک به واکاوی و شرح اهمیت تک تک مراحل آن میپردازد .پژوهشگر
بیان میکند که شناسایی یا همان ادراك خطر مهمترین مرحله است چرا که ریسکی که شناسایی نگردد قابل مدیریت
نیست .در خصوص مرحله ارزیابی نیز روشهای تعیین خط اثر ریسک در پروژه طرح گردیده و نهایتا پیشنهاد میگردد در
جهت ساده سازی ،بررس ی تاثیر ریسک بر پروژه در سه بعد ایجاد تاخیر در شروع پروژه ،افزایش زمان پروژه و نهایتا
افزایش هزینه های پروژه ارزیابی گردد .اولویت بندی ها در طبقه بندی ریسکها و فرایند کاهش تاثیر منفی ریسک و
نهایتا یه کنترل در آوردن آن در مراحل طبقه بندی ،کاهش و کنترل ریسک از چرخه مدیریت ریسک تشریح گردیده
است .در بخش یافته های پژوهش ،به وجود یک شکاف عمیق تحقیقاتی برای برنامه های عملیاتی چرخه مدیریت
ریسک اشاره گردیده است و اینکه مدیران پروژه با افزایش دانش خود و باید قابلیت توجیه ارزش هزینه های انجام شده
برای اجرای طرح های مدیریت ریسک رادر کنار توانایی پیاده سازی آن در مجموعه های تحت مدیریت خود داشته
باشند .نهایتا پژوهشگر نتیجه میگیرد برای هر پروژه به ویژه پروژه های پیچیده ساخت و ساز باید از نسخه های سفارشی
سازی شده مدیریت ریسک برای همان پروژه بهره گرفته و مدیر پروژه موارد زیر را در خصوص نسخه نهایی مدیریت
ریسک به اجرا درآورد.
 انتخاب گزینه مناسب از بین مراحل مدیریت ریسک بر اساس وضعیت.
 انتخاب و درگیر نمودن تعدادی از افراد دارای دانش در هر مرحله.
 انتخاب و ترکیب روشهای کاربردی در طول این روند (فیرم.)7102 ،
الورنت ( )7102غرور و قدرت را مهمترین عامل تصمیم گیری های غلط مدیران در مواجهه با ریسک میداند و نظریه او
بر این مبناست که فرایند مدیریت دانش در سازمان چنانچه توسط یک تیم کارشناسی در درك و شبیه سازی ریسک
های بالقوه بکار گرفته شود از مدیریت به عنوان تکنیکی برای حمایت باعث به حداقل رساندن تاثیرات منفی ریسک
میگردد .او تکنیک هوش مصنوعی جریان دانش معرفی نموده است که بصورت مداوم به تهیه مجموعه های منظم و
اکتشاف دانش مرتبط میپردازد و با این تکنیک چگونگی هدایت دانش و بکارگیری سیستم مدیریت دانش در مواجهه با
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ریسک را شرح داده است (الئورنت و مرسیس( .)7102 ،ترودویچ و همکاران ،)7108 ،یک چارچوب یکپارچه برای تجزیه
و تحلیل موفقیت پروژه به عنوان یک رویکرد جدید مبتنی بر دانش در مدیریت پروژه ارائه میدهند .چارچوب آنها متشکل
از چهار عنصر کلیدی میباشند که عبارتند از:
 .0تعریف عوامل بحرانی  CSF2موفقیت .KPI
 .7تعریف شاخص های اصلی عملکرد.
 .7اندازه گیری موفقیت پروژه با توجه به تعریف شاخص های اصلی عملکرد.
 .4مستندات اندازه گیری موفقیت پروژه با توجه به شاخص های اصلی عملکرد.
از این چهار عنصر در تهیه گزارش نهایی پروژه استفاده میگردد .نهایتا آنها نتیجه گرفته اند که با استفاده از چارچوب
یکپارچه به عنوان یک رویکرد سیستماتیک هنگام تجزیه و تحلیل موفقیت پروژه ،میتوان برای غلبه بر یکی از مشکالت
کلیدی در پیاده سازی مدیریت دانش در محیط پروژه استفاده نمود که این مشکل عدم دسترسی به اسناد و مدارك
مناسب از نتایج حاصل از پروژه های قبلی است .بنابراین پژوهشگران استفاده از چارچوب پیشنهادی را در توفیق اجرای
مدیریت دانش در پروژه و انتقال دانش ضمنی و تبدیل آن به دانش صریح موثر میداند.
پیتر مسینگم ( )7101به بیان این موضوع میپردازد که برای دستیابی به دانش مدیریت ریسک ( )KRMکه یک مبحث
علمی جدید است که از ترکیب دو موضوع مدیریت دانش ( )KMو مدیریت ریسک ( )RMپدید میاید بهترین روش
خروج از فردیت در تصمیم گیری و تجمیع نظرات کارشناسان و صاحبان دانش است .بر اساس نظریه ی ارائه شده در
تحقیق او بر مبنای مدیریت ریسک پست -نرمال ،ایجاد تعامل درون سازمانی و تجمیع و انتقال مدام دانش در بین افراد
سازمان زیرساخت مناسبی را برای تجزیه و تحلیل ریسک در سازمان فراهم میاورد .و نتیجه میگیرد مدیریت ریسک با
تجزیه و تحلیل ریسک از طریق تعامل فزاینده دانش محور بین افراد سازمان شانس موفقیت بیشتری دارد (ماسینگام،
.)7101
ویلر و همکاران ( )7101با تشریح مراحل شناسایی ،ارزیابی ،طبقه بندی و تعیین اولویتها ،کاهش و کنترل ریسک به ارائه
الگویی برای مدیریت ریسک پروژه پرداخته اند و نتیجه میگیرند تصمیم گیرندگان باید به دور از تعصب و با استفاده از
دانش سفارشی شده برای پروژه اولویتهای ریسک را تعیین کنند و ارزیابی و اتخاذ تصمیم های عملکردی را پیش از
افزیش اثر ریسک بر پروژه بعمل آورند .در این راه پیش بینی بودجه متناسب برای مدیریت ریسک های احتمالی از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
پژوهش های داخلی
اسالمی راد و همکاران ( )0738به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ریسک پروژه های عمرانی پرداخته اند .جامعه
آماری آنها شامل  701نفر از کادر فنی سه پروژه مسکونی در مشهد بوده است .آنها نتیجه میگیرند که مدیریت دانش بر
مدیریت ریسک پروژه های عمرانی تاثیر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد .همچنین این تاثیر در تمام ابعاد مدیریت ریسک
در پروژه اعم از ریسکهای مالی ،ریسکهای نیروی انسانی ،ریسکهای برنامه ریزی و زمان بندی و ریسکها های منابع و
تجهیزات تاثیر مستقیم ،مثبت و معناداری دارد.
پیشنهادهای ارائه شده در این پژوهش برای مدیریت ریسکهای مذکور بیشتر بر استفاده از مدیریت دانش در استفاده از
اطالعات و تجارب پروژه های قبلی متکی است (اسالمی راد و همکاران.)0738 ،
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بیوکی ،فتاحی و لیالیی ( )0738به ارائه یک چارچوب مبتنی بر دانش که بر اساس سازوکارهای استاندارد PMBOK

قابلیت پیاده سازی و اجرا داشته باشد پرداخته اند .آنان طراحی سازو کارهای الزم در این زمینه را منوط به ایجاد یک
سیستم پیچیده دانسته اند که نیاز به طراحی ویژه دارد .چارچوب ارائه شده آنان دارای شش زیرفرایند برنامه ریزی
مدیریت ریسک ،شناسایی ریسک ،تحلیل کمی ریسک ،تحلیل کیفی ریسک ،برنامه ریزی واکنش به ریسک و کنترل و
نظارت ریسک است .آنها نهایتا نتیجه گرفته اند که چارچوب ارائه شده ،عالوه بر اینکه اطالعات مورد نیاز برای استخراج
دانش را فراهم میآورد ،خود نیز بخشی از دانش مورد نیاز را به عنوان خروجی فرایند ایجاد میکند .میتوان با استفاده از این
چارچوب ،اطالعات مورد نیاز برای سازوکارهای استخراج دانش را فراهم آورد تا حوزه مدیریت ریسک از کارایی و اثر
بخشی باالتری در پروژه ها برخوردار باشد (امیرالهی ،بیوکی ،فتاحی ولیالیی.)0738 ،
سپاهی و داداشی ( )0738به شناسایی و طبقه بندی ریسک در پروژه های طراحی و ساخت صنعتی بر مبنای دانش
مدیریت پروژه پرداخته اند .یافته های پژوهش آنها شناسایی و طبق بندی  03عامل ریسک بوده است که در قالب
حوزههای دانش مدیریت پروژه قرار داده شده اند .نتیجه این طبقه بندی نشان میدهد دانش مدیریت زمان ،دانش
مدیریت تدارکات و دانش مدیریت نیروی انسانی به ترتیب داراری رتبه های اول تا سوم اهمیت برای مدیریت ریسک
قرار دارند.
پروژه های فناوری اطالعات ،پروژه هایی هستند ،مرتبط با فناوری اطالعات و در برگیرنده تولید برنامه های کاربردی،
اراده برنامه های تحت وب ،کار با بانک های اطالعاتی ،کاووش در داده ها و غیره (چن و همکاران.)7113 ،
تفاوت عمده پروژه های فناوری اطالعات با دیگر پروژه ها در نا محسوس بودن بحش عمده ای از شاخص های ارزیابی
آن هاست ویژگی دیگر این پروژه ها عبارتند از:
تفاوت عمده پروژه های فناوری اطالعات با دیگر پروژه ها در نامحسوس بودن بخش عمده ای از شاخص های ارزیابی
آن هاست .ویژگی دیگر این پروژه ها عبارتند از:
به چشم نیامدن :در پروژه های فیزیکی ،رشد کار (به عنوان مثال در پیشرفت عملیات ساختمانی) براحتی با چشم قابل
مشاهده است ولی در پروژه های فناوری اطالعات این امر قابل رویت نیست.
پیچیدگی :به طور معمول پیچیدگی پروژه های فناوری اطالعات ،نسبت به پروژه های فیزیکی بیشتر است.
هم نوایی  :پروژه های فیزیکی ممکن است پیچیدگی داشته باشند ولی بهرحال با قوانین ثابت فیزیگی قابل بیابند ولی
پروژه های فناوری اطالعات به خاطر جنبه های مختلف آن ها قابل بیان با قوانین خاصی نیستند.
انعطاف پذیری :پروژه های فناوری اطالعات قابلیت انعطاف پذیری زیادی دارند مانند یک نرم افزار که قابلیت تغییر دارد
و این مورد ،معموال به عنوان نقطه قوت آن است (ابن الرسول و خانی.)0757 ،

1 Project Management Body of Knowledge
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شکل ( :)1فرآیند ریسک

سامرویل ( )7112معتقد است که مدیریت ریسک شامل فرآیندهای زیر می باشد:
شناسایی ریسک :بدین منظور که ریسک پروژه ،محصول و یا تجارت.
تحلیل ریسک :به منظور برآورد احتمال بروز و همچنین پیامدهای ناشی از این ریسک ها.
برنامه ریزی ریسک :به منظور تهیه طرح هایی برای اجتناب با کاهش اثرات منفی این ریسک ها.
پایش ریسک :به منظور اطمینان از کارایی روش های بکار گرفته شده و همچنین نظارت ریسک ها در سرتاسر کل پروژه
در شکل ( )0فرآیند ریسک ارائه شده توسط سامرویل نشان داده شده است.

شکل ( :)1فرآیند مدیریت ریسک از دیدگاه سامرویل ()6442

فرآیند خلق دانش جدید به کمک فنآوری اطالعات به عنوان حلقه ارتباطی مدیریت ریسک و مدیریت دانش این فرآیند
به شکلی گسترده ،خلق دانش ضمنی -دانشی که تنها شامل افکار و اذهان افراد است -بعنوان یک جزء کلیدی دانش
سازمان شمرده میشود .زیرا این دانش بسیار در تجربه افراد ریشه داشته و انتقال این چنین دانشی ذاتا مشکل است .در
حال حاضر برای فهم هر جزئی از اطالعات نیاز به دانش ضمنی است و خلق این دانش از طریق استفاده افراد از ابزار
های شبیهسازی و مدلسازی میسر است .بهکمک این روشها افراد سازمان میتوانند تجربیات بیشتر و ارزشمندتری را
جمعآوری نموده و دانش فنی خود را بدون اتخاذ هیچگونه ریسک واقعی افزایش دهند .لکن دانش تنها در سطح فردی
کافی نیست و خلق دانش سازمانی به معنی تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش و آشکار ،صریح و مورد دسترس همگان
23

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،5شماره  ،55بهار (1041جلد سوم)

است .طبیعتاً این فرآیند از طریق گروهی و اجتماعی از افراد انجام پذیر بوده و نیاز به یک زمینه مشترك بین افراد است
تا بتوانند در یک مباحثه و گفتگو وجوه جدیدی از دانش را خلق کنند .سپس در خالل این مباحثات ،افراد مجبور میشوند
از فرضیات دانش موجود سوال کرده و بدین ترتیب دانش جدید خلق میگردد.
فناوری اطالعات زمانی اثر بخش خواهد بود که این فرایند اجتماعی را تسهیل نماید .همچنین مدیران میانی را بعنوان
پلی مابین اهداف و ایدهآلهای مدیران ارشد و واقعیات موجود در رده عملیاتی سازمان قلمداد نموده و دانش ضمنی افراد
را ترکیب نماید تا دانشی صریح و در جهت ایجاد محصوالت و یا خدمات جدید بوجود آید .برخی از ابزارهای فنآوری
اطالعات جهت خلق دانش عبارتند از:
ابزارهای هوشمند گروهی سازمان و در عملیات مختلف  8غیر ساختارمند بین افراد دانشی برقرار میشود ،تا دانش جدید
خلق گردد .پست الکترونیکی :با غیر رسمی نمودن طبیعت ارتباطات در سازمانها ،باعث ایجاد فرضیاتی مخالف وضع
موجود و گسترش دانشهای برتر سازمانی میگردد.
روشناسی تحقيق
در هر تحقیقی محقق باید روش اجرای کار خود را به صورت دقیق شرح دهد .محقق باید توضیح دهد از چه ابزاری
استفاده نموده و چگونه اطالعات خود را جمع آوری کرده است .در این تحقیق از روش کتابخانه ای یا اسنادی استفاده
شده است .ابزار جمع آوری اطالعات محقق در روش کتابخانه ای ،همه اسناد چاپی همانند کتاب ،دایرهالمعارف ها،
فرهنگنامه ها ،مجالت ،روزنامه ها ،هفته نامه ها ،ماهنامه ها ،لغت نامه ها ،سالنامه ها ،مصاحبه های چاپ شده،
پژوهشنامه ها ،کتابهای همایشهای علمی ،متون چاپی نمایه شده در بانکهای اطالعاتی و اینترنت و اینترانت و هر منبعی
که به صورت چاپی قابل شناسایی باشد؛ است.
نتيجه گيری:
نکته اساسی در جلوگیری از شکست سازمان ،مدیریت دانش و بهبود آن توسط کنترلهای داخلی سازمان است .همانطور
که قبال اشاره شد ،سیستمهای کنترل سنتی (انفعالی) برای مدیریت ریسک کافی تبوده و مدیریت دانشِ پویا ،برای
مدیریت اثربخش ریسک ضروری است .اغلب تصور میشود موفقیت سازمانها در درك و آگاهی از دانش درونی سازمان
است ،درحالیکه چگونگی تعبیر و تفسیر دانش مهمتر است و در صورتیکه تعبیر اشتباهی از دانش صورت گیرد ،در طوالنی
مدت سازمان را با مشکالت جدی روبرو خواهد کرد .به منظور جلوگیری از بروز تعبیر اشتباه دانش ،بایستی نظارت کافی
صورت گیرد .همچنین مدیران باید کارکنان خود را جهت درك و تعبیر درست دانش آموزش دهند ،به این معنی که در
خالل فرآیند یاد گیری سازمانی ،تضمین کنند .افراد سازمان میدانند چه دانشی موجود است و بدنبال دانشی هستند که
سازمان نیازمند آن است .دانش سازمانی به افرادی که در فعالیتهای روزانه شان بدان نیاز دارند ،منتقل میگردد .دانش
سازمانی برای آنهایی که نیاز است چیزی را تضمین و یا گواهی دهند ،قابل دسترسی است .دانش جدید بسرعت خلق
شده و برای همه اعضای سازمان قابل دسترسی است .کنترلها صورت میگیرد تا دانش معتبر و قابل اعتماد در فرآیندهای
سازمان قرار گیرد .مدیریت دانش بوسیله فرهنگ سازمانی در کل سازمان گسترش می یابد .انتقال دانش مورد نیاز به
تصمیم سازان و تضمین اینکه از آن دانش استفاده میکنند (توسط کنترلهای صورت گرفته) .یکی از اثربخش ترین
راههایی است که برای مقابله با بازار جدید ،واکنش سریع به تغییرات آن ،انعطاف پذیری و داوری بیشتر در رویارویی با
مشکالت ریسکی در سازمان وجود دارد .لکن چالشی که وجود دارد ،کاربرد دانش توسط رده عملیاتی سازمان و مدیران
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 میتوان اینگونه.ارشد در تصمیم هایشان است که الزم است داوری آنها بیشتر بر مبنای دانش باشد تا هوش و تجربه آنها
. ارزشها و کنترلهای موجود در سازمان دارد، موفقیت یک سازمان بستگی به دانش:نتیجه گیری کرد
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