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بـرداري از سـازوكارهاي مناسـب و مـؤثر مـديريت دانـش، يكـي از        شناسايي و بهـره  :چكيده
دليـل  محور بههاي پروژهماندر اين ميان، ساز. هاي عصر حاضر استهاي جدي سازمان دغدغه

هـا بـه   هاي خود و چالش مستمر زمان و منابع محدود، بيش از ساير سـازمان  موقتي بودن پروژه
كاري مـؤثر،  وسـاز  منزلـه  بـه سـرايي  كاربردهاي داسـتان . مند دانش خود نياز دارند مديريت نظام

در ايـن  . رو اسـت  پـيش ها، موضوع پژوهش هزينه و در دسترس براي مديريت دانش پروژه كم
، چـارچوب  )مطالعـه و تحليـل پيشـينه موضـوع    (ي ا با استفاده از مطالعات كتابخانهپژوهش ابتدا 

سپس اعتبار چارچوب مفهومي بـا نظرسـنجي از خبرگـان حـوزه     . دشمفهومي پژوهش، طراحي 
هـاي  هسرايي در پروژ در نهايت ميزان كاربرد داستان. شد تأييدمديريت دانش و پروژه، بررسي و 

چارچوب طراحـي شـده   پيمايشي و با استفاده از روش  طريقاز صنعتي و بازرگاني صنام   شركت
كاربرد معرفي شده، در اين شـركت   58كاربرد داستان از مجموع  28نتايج،  براساس. ارزيابي شد

بر اساس اطالعات در دسترس محققان، اين پژوهش يكي همچنين . گيرد مورد استفاده قرار مي
ها در اين زمينه است كه با ارائه چارچوبي مفهومي، بـه معرفـي كاربردهـاي    نخستين پژوهشاز 
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  مقدمه
شدن از هاي فناورانه و جهانيامروزي كه عدم اطمينان، تغييرات سريع، نوآوريدر محيط پيچيده 

كه نياز بـه   رو هستند روبههاي بسياري با چالش نوينكارهاي و هاي بارز آن است، كسبمشخصه
 ،چون ارزش ؛)2010آرورا و ديگران، ( دكن ميتسهيم و مديريت مؤثر دانش را براي آنها ضروري 

 نياز مورد جاي در و شده اشتراك گذاشته به سازمان سراسر در دانش كه شود مي دايجا زماني تنها

 بلكـه  ،دانش نيست تدوين و ايجاد به وابسته ها تنهاشركت رقابتي مزاياي بنابراين، .شود استفاده

از طرفـي گـرايش    .)1391صالحي و ديگران، ( دارد دانش بستگي كاربرد و انتشار به آن از ترمهم
پذير و قابـل اطمينـان بـراي توسـعه و     ساختارهاي انعطاف كهاي  هاي پروژهها به فعاليتسازمان

 كه ها ماهيت خاص پروژه ،براين عالوه. ، فزوني يافته استروند شمار مي به توليد كاالها و خدمات
 هشمرد جديد هاي بع محدود، فشار، پيچيدگي زياد و گروهاز اشكال سازماني با زمان و منا دومنوع 
دليـل همـين    آنها محيط مناسبي را براي يادگيري فـراهم كننـد؛ امـا بـه    تا موجب شده  شوند، مي

ها، پايان يك پروژه، پايان يادگيري جمعي است؛ چراكه افراد درگير در پروژه  ماهيت موقتي پروژه
از  اگر دانش حاصـل  ،اي خود منتقل خواهند شد و درنتيجه هاي ديگر يا واحدهاي وظيفه به پروژه

شـيندلر و ايپلـر،   ( اين پروژه در قالبي مناسب ذخيره نشود، دچار فراموشـي سـازماني خواهـد شـد    
مراتـب بيشـتر از    بـه  ،مندمديريت دانش مؤثر و نظام ها به نابراين نياز اين نوع از سازمانب ).2003

 يكيربرد از كا يمفهوم يچارچوبتا پژوهش بر آن است  ينا .)2000كاتنور، ( هاست ساير سازمان
ـ ارا هـا دانش پـروژه  يريتمد يبرا ،ييداستان سرا ـ  دانش يريتمد هايسازوكار فراگيرتريناز   هئ
 .دكن

  بيان مسئله
 دسـترس  قابـل  خلـق،  يـافتن،  براي مندطور نظام دارد كه به اشاره هاييتالش به دانش مديريت

 سازمان در دانش سهيمت مستمر و يادگيري فرهنگ نامشهود، تقويت هايسرمايه كردن و كاربرد

اي بـا تسـهيم دانـش و تجـارب      دانش سازمان پروژه ).1391منوريان و ديگران، ( شوندمي انجام
اي در  جـويي قابـل مالحظـه   تواند صرفه شود و با حفظ اين تجارب، سازمان ميها ايجاد مي پروژه
نـابراين ريسـك از   اسـت؛ ب  خطاهـا هـا و  كـاري كاهش دوبارهآن، ها داشته باشد كه نتيجه هزينه
  .)2000كاتنور،( هاست اي جدي براي سازمان ها، مسئله دادن دانش و تجارب اين پروژه دست

 بـا هـدف  صورت شـركت سـهامي خـاص     به ،1380در سال شركت صنعتي و بازرگاني صنام 
اهـم   اكنـون  هـم . گـذاري شـد   پايـه مين كاال و تجهيـزات  هاي ساخت و توليد، تأيت در زمينهفعال

 همچنـين ونقـل، انـرژي و    هـاي مخـابراتي، حمـل   شامل مديريت پـروژه  اين شركتهاي فعاليت
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كاري و  آالت، انجام عمليات كامل پيمانطراحي و مهندسي، احداث، ساخت پالنت و نصب ماشين
 اسـت،  محـور شـركتي پـروژه   كهاين شركت . استهاي صنعتي اي در پروژهارائه خدمات مشاوره

در طول مـدت فعـاليتش، بـا ايـن      ،خود گوناگونهاي حاصل از پروژهحفظ و تسهيم دانش  براي
كه برخي از نيروهاي اجرايي اين شركت در طول اجراي يك پـروژه  رو بوده است؛ چرا روبهمسئله 

با آن همكاري داشته و سپس تا انجام پروژه مرتبط بعدي از آن جدا شده و دانش و تجربه حاصل 
 بـه بـاور  . ممكن است ديگر با اين شركت همكاري نداشـته باشـند  برند و از آن را همراه خود مي

ترين مسـائل در حـوزه مـديريت    اساسييكي از  ،مديران ارشد اين شركت، ضعف در انتقال دانش
هاي سـازوكار  ،هـا  براي حل اين مسئله و تسهيم و انتقـال دانـش پـروژه   . استي شركت ها پروژه

نظران برجسـته   از صاحبكه  1ه داونپورت و پروساكمتنوعي مطرح شده كه كاراترين آن از ديدگا
اين پژوهش  .)2009ونده و حقيريان،( هاي متقاعدكننده است، استفاده از داستانهستند اين حوزه

سـرايي را در مراحـل مختلـف     كوشد با ارائه چارچوبي مفهومي، كاربردهاي داسـتان و داسـتان  مي
-نام را با مـديريت دانـش از طريـق داسـتان    ه و مسئله شركت صكردچرخه حيات پروژه تشريح 

  :پاسخ به دو سؤال اصلي است در پياين پژوهش . كندسرايي، حل 
  سرايي در چرخه حيات پروژه چه كاربردهايي دارد؟ داستان .1
هـاي شـركت صـنعتي و    سرايي تا چه ميزان در چرخه حيات پـروژه كاربردهاي داستان .2

  ند؟گيربازرگاني صنام مورد استفاده قرار مي
سرايي در چرخـه  بنابراين هدف اين پژوهش ارائه چارچوبي مفهومي براي كاربردهاي داستان

هـاي شـركت صـنام    هژارزيابي ميزان استفاده از اين كاربردها در مديريت پـرو  ،حيات پروژه و نيز
 متعددي، يادگيري و انتقال تجارب پروژه را مـورد توجـه قـرار    هاي هو نشري ها هاگرچه مقال. است
بـر اسـاس اطالعـات در دسـترس      ،سرايي در چرخه حيـات پـروژه   اند؛ اما كاربردهاي داستانداده

 .محققان، تا كنون مورد مطالعه و بررسي قرار نگرفته است

 پژوهشادبيات 
  سرايي مباني داستان

الو، ( آغـاز شـده   1990از حدود دهـه   ،سرايي در محيط سازماني ايده استفاده از داستان و داستان
ي طبيعـي در سـازمان   فرآينـد عنـوان   به 1991در سال  2بوژه از سوي بار نخستينو براي ) 2009

سـرايي جلـب    را به كاربردهـاي داسـتان   محققان ديگركار او توجه . مورد بررسي قرار گرفته است
  .)1996بويس، ( كرد

                                                 
1. Davenport & Prusak  
2. Boje 
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مـدتي   ايبـر اي كـه   گونـه  بـه  ،سادگي منتقل كنـد  تواند مفاهيم پيچيده را بهان مييك داست
ها طوالني در ذهن بماند و اين كار با تعريف روابط، توالي رويدادها، تعيين علت و معلول و اولويت

تعـدادي از تعـاريف ارائـه شـده از داسـتان را       1 شـماره  جدول. گيرددر عناصر داستاني انجام مي
  .دربردارد

 تعريف داستان از ديدگاه محققان مختلف. 1جدول

 منبعتعريف داستان
ها، طرح اصلي و شرح اقدامات يا رويدادها شكل ها با تعيين شخصيتداستان

 )1995(بوژه .پردازندگيرند و به تفسير تجارب گذشته مي مي

 ) 2006( 1بنجامين .ها، راه قديمي سازماندهي دانش هستندداستان

به نقل از فرنلي و  1972( 2والب .هستندشامل بيان رويدادهاي گذشته با يك توالي زماني خاص  ها،داستان
 )2009، 3سوبرپرز

مشروحي از رويدادهاي گذشته براي شكل دادن متونها وها، منابع، مدلداستان
به اقدامات آينده هستند كه در طول زمان امتداد يافته و افراد را به لحاظ اجتماعي 

.دهد شكل مي
، به نقل از گورمن 1991( 4كوپيت

 )2010، 5و گيلسپيه

ها را منتقلارب و دانش انسانترين واحدي هستند كه تجها كوچكاستاند
 )2011( 6رديها هاي و .كنند مي

    

  
مـديريتي گذشـته و تعـامالت كاركنـان يـا سـاير        هـاي  اقـدام  ن سازماني شرح تفصيليِداستا

ان صورت غير رسمي در درون سازمان جري كه معموالً به استرويدادهاي درون و بيرون سازماني 
بيش از پيش مـورد توجـه    ،مديريت دانش سازوكار منزله بهها  داستان ،هاي اخيردر سال. يابندمي

سـرايي را يكـي از    داستان) 2003(و داونپورت  7النگدي .)2009ونده و حقيريان، ( دان قرار گرفته
 ،هـا ايـن   كه البته اند كردهكارگيري مجدد دانش معرفي  ههاي كمك به اكتساب، تسهيم و بروش
سرايي به تحقق آنها كمك  يا اهدافي هستند كه داستان بخش كوچكي از كاربردهاي داستان تنها
ده كـه  شها ذكر  سرايي در سازمان در بررسي پيشينه موضوع، اهداف فراواني براي داستان. كندمي

   .شود ميترين آنان اشاره ، به مهم2شماره  در جدول

                                                 
1. Benjamin 
2. Labov 
3. Ferneley & Sobreperez 
4. Cupitt 
5. Gorman & Gillespie 
6. Haigh & Hardy  
7. De Long 
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  در سازمانسرايي  اهداف داستان. 2جدول 

 نويسنده و سالسرايياهداف داستان

، هــريس و بــارنس )2006(، دنينــگ )2004(، جيمــز و مينــيس)2003(ديكمــن تشويق افراد براي اقدام
 ) 2010(و گورمن و گيلسپيه ) 2009(، ونده و حقيريان )2006(

) 2006(، سـاكس  )2006(، هريس و بارنس )2006(، دنينگ)2004(اسرينيواسان معرفي خود
)2011(نسن ها و

 ها انتقال ارزش

، اسرينيواسـان  )2004(، جيمـز و مينـيس   )2002(، سول و ويلسون)1998(وندل
، ونـده و  )2008(، توبين و اسنايمن )2007(، نوي و بنت )2006(، دنينگ )2004(

 ي وهـا   ،)2010(، مارشال و آداميك )2010(، گورمن و گيلسپيه )2009(حقيريان 
) 2011(نسن ها  و) 2011(ردي ها

 پرورش همياري

، )2006(، دنينگ )2004(،جيمز و مينيس )2002(، سول و ويلسون)1996(بويس
، )2008(، تـوبين و اسـنايمن   )2007( ، بول و شـولتز )2006( آدامسون و ديگران 
ــان  ــده و حقيري ــار )2010(، گــورمن و گيلســپيه )2009(، الو )2009(ون ، آن و ك

 ) 2011(نسن ها  و) 2011(ردي ها  ي وها  ،)2011(

 تسهيم دانش

، )2004(، جيمز و مينيس )2003(، دي النگ و داونپورت )2002(سول و ويلسون
، ونده )2007(، بول و شولتز )2007(، نوي و بنت )2006(، دنينگ )2004(كيرش 

، الو )2008(، تــوبين و اســنايمن )2009(، بــراون و ديگــران )2009(و حقيريــان 
ردي هـا   ي وهـا   ،)2010(، گـورمن و گيلسـپيه   )2009(، سيمز و ديگران )2009(
) 2011(نسن ها  و) 2011(

 تسهيل تغيير
، )2004(، بادي و پـاتن  )2003(، ديكمن )2002(، سول و ويلسون)1996(بويس

، توبين و اسـنايمن  )2007(، بول و شولتز )2004(، كيرش )2004(جيمز و مينيس 
 )2010(و گورمن و گيلسپيه ) 2009(، براون و ديگران )2009(، الو )2008(

 بهبود تعامالت
، تـوبين و  )2007(، نـوي و بنـت   )2006(، هريس و بـارنس)2004(اسرينيواسان

ردي هـا   ي وهـا   و) 2011(، آن و كـار  )2009(، ونده و حقيريان )2008(اسنايمن 
)2011(

و ) 2008(، توبين و اسنايمن )2007(بول و شولتز ،)2006(، ساكس)2004(بوژلد تحليل اقدامات گذشته
)2009(بارتل و گارود 

 راهبرديريزي  برنامه

، ساكس )2006(، بنجامين)2004(، جيمز و مينيس )2004(، بوژلد)1996(بويس
، )2008(، تـوبين و اسـنايمن   )2007(، بول و شـولتز  )2007(، نوي و بنت )2006(

ــان   ــده و حقيري ــپيه  )2009(، الو )2009(ون ــورمن و گيلس ــن ها و) 2010(، گ نس
)2011(
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  مباني پروژه
تالشـي مـوقتي بـراي ايجـاد يـك محصـول،       پروژه ، 1استاندارد مؤسسه مديريت پروژه بر اساس

ـ   2و مديريت پروژه استفرد  هخدمت يا نتيجه منحصرب سـازي  كـارگيري و يكپارچـه   هنيز شـامل ب
كـردن  بـرآورده   در راسـتاي هـاي پـروژه   فعاليـت  انجـام  يهـا  روشهـا، ابزارهـا و   دانش، مهارت

  . هاي پروژه استنيازمندي
  ).2008، 3راهنماي گستره دانش مديريت پروژه( موارد زير است چرخه حيات پروژه شامل

  ؛پروژه 4فازهاي آغازين -
  ؛پروژه 5ريزي برنامه -
  ؛پروژه 6اجراي -
  پروژه؛ 7كنترل -
 .پروژه 8اختتام -

  سرايي و مديريت پروژه داستان
انتظارهـاي رسـمي و غيـر رسـمي     ها را داراي اطالعات ارزشمندي درباره  داستان) 1994(آمتفت 
راسـتايي   بـراي ايجـاد هـم    آنهـا توان از مي و داندمي ،كه منبع بسياري از مشكالت هستندپروژه 

دهـد كـه   هـاي مختلـف نشـان مـي     تجربه پـروژه . انتظارات ذينفعان با اهداف پروژه بهره جست
و  رويكردي بسيار مفيد براي درك و سپس تغييـر وضـعيت امـور در پـروژه بـوده      ،راييس داستان

ها  انداست .كند ميل پروژه و زمان و شخص مربوط به آنها را ارائه اطالعات مورد نياز درباره مسائ
مادسن و  .گيرندآيا پروژه در مسير درست هست يا نه، مورد استفاده قرار مي اينكه  براي تشخيص

   .افزايندهاي پروژه بر احتمال موفقيت پروژه مي هم معتقدند، داستان) 2006(سن اندر
كـه از تعـداد بسـيار     آمده استسرايي در پروژه  اهداف داستان ، كوتاهي از3 شماره در جدول

   .اند شدهدر اين زمينه استخراج  ها مقاله محدود
  
  

                                                 
1. PMI 
2. Project Management 
3. Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) Guide 
4. Initiating 
5. Planning 
6. Executing 
7. Controlling 
8. Closing 
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 سرايي در پروژه از ديدگاه محققان اهداف داستان .3جدول

 نويسنده و سال سرايي در پروژههدف داستان نويسنده و سال سرايي در پروژه هدف داستان
ارائه اطالعـات دربـاره حـال و آينـده

 پروژه

 )1994(آمتفت 

 تسهيل ارزيابي پس از پروژه

نيلسن و مادسن 
)2006( 

 مستندسازي دانش و تجربه هاي نادرست از پروژهكاهش برداشت
ميـان اعضـايايجاد نگرش مشترك

 تسهيم دانش گروهي پس از پروژه تيم و ذينفعان

 مشروعيت دادن به تغيير هايي براي اقدامات آيندهايده ارائه 
متقاعــد كــردن مشــتريان دربــاره

 محصوالت

  )1998(وندل 
 

 بهبود مذاكره اجتماعي

ارائه انتظارات دربـاره زمـان تحويـل
 ت روزانهدرك بهتر تعامالمحصول و كاركرد آن

شكسـتهـايهتعميم گذشته و تجرب
هاي قبلي براي تحليـل حـال و    پروژه

شكست  تكرار جلوگيري از
اقــدام  هــاي نشــان دادن انحــراف 
 اجتماعي پذيرفته شده

 بهبود آموزش و افزايش دانش پروژه شناسهكسب اعتبار و توسعه 
ريكتس و ديگران 

)2010( 
 رريسكاي پهسازي وضعيت شبيه ساختن هويت

هايتسهيل تجزيه و تحليل نيازمندي
فناوري اطالعات

نيلسن و مادسن
)2006(

گيري و دريافت بازخور بهبود تصميم
 درباره تأثير تصميم

  
هـا مـورد   ي مؤثر براي مديريت دانـش پـروژه  سازوكار منزله بهسرايي در اين پژوهش، داستان

حاكي از آن است كه مطالعات بسـيار محـدودي    ،وعبررسي پيشينه موض. بررسي قرار گرفته است
سـرايي را  داسـتان ) 1994(آمتفـت  . انداي پرداختهسرايي در محيط پروژهبه بررسي كاربرد داستان

اما بيشـتر نقـش داسـتان را در ايجـاد      كرده است،ابزاري براي پشتيباني از مديريت پروژه معرفي 
ل ذينفعان و معرفي سـازمان و پـروژه بـه ديگـران     و ذينفعان، كنتر تيم پروژهدرك مشترك بين 

بيشترين ارتبـاط را دارنـد و    ،ي آغازين و نظارت و كنترلفرآيندمورد بررسي قرار داده كه با گروه 
   .سرايي اشاره نكرده استبه كاربرد داستان در مراحل ديگر پروژه يا ساير كاربردهاي داستان

ها به آنـان و  ارتباط با مشتريان پروژه و انتقال ارزش به استفاده از داستان براي) 1998(وندل 
ده كـه  كـر هاي قبلـي اشـاره   شكست پروژه هاي هگيري از تجرباستفاده از داستان براي بهره ،نيز

) 2004(بــادي و پــاتن . شــودبخــش محــدودي از كاربردهــاي داســتان در پــروژه را شــامل مــي
يت تغيير و تأثيرگذاري بر ذينفعان و ارزيابي پـروژه  ها در مديرهايي براي استفاده از داستان توصيه
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بـه اسـتفاده از آن در مـديريت    ) 2006(نيلسن و مادسن . اند كردهارائه  ،توسط افراد به مدير پروژه
سـرايي را در ارزيـابي و   و نقـش داسـتان   كردهها تا حدي اشاره تغيير و تجزيه و تحليل نيازمندي

اند كـه ايـن كاربردهـا مربـوط بـه      مورد توجه قرار داده ،روژهپس از پ هاي هتسهيم دانش در جلس
محدود به همين چند مورد  كه اين مطالعات ريزي، اجرا و اختتام هستند؛برنامهي فرآيندهاي گروه

بـراي  (به اهميت كاربرد داستان در سـه مرحلـه شـروع پـروژه     ) 2006(مادسن و اندرسن  .هستند
بـراي  (و در پايـان پـروژه   ) براي پشتيباني از پـروژه (طول پروژه ، در )دريافت مجوز پيشبرد پروژه

در مطالعه خود به تشـريح نحـوه تبـديل     آنهااند؛ دهكراشاره ) موفقيت پروژه تأييدپذيرش نتايج و 
اند و به مراحل ديگر در ريزي پرداخته ي برنامهفرآينديعني به گروه  ؛برنامه پروژه به داستان پروژه

پـردازد كـه تصـوير    بنابراين اين پژوهش به ارائه چارچوبي مفهومي مـي  .اند ردهكهمين حد اكتفا 
 .سرايي در همه مراحل حيات پروژه، در برگيردكاملي را از كاربردهاي داستان

  پژوهش شناسي روش
سرايي در چرخه حيات  هدف اين پژوهش، ارائه چارچوبي مفهومي براي معرفي كاربردهاي داستان

اول با بررسي پيشينه موضوع، به طراحي چارچوب مورد نظر پرداختـه و در  مرحله در . پروژه است
. شـود اعتبار چارچوب طراحي شـده، سـنجيده مـي    ،با استفاده از نظرسنجي خبرگان مرحله بعدي

بـا  صـنعتي و بازرگـاني صـنام    هاي شـركت  سرايي در پروژهميزان كاربرد داستان ،سوم نيزمرحله 
آوري داده،  ابـزار مـورد اسـتفاده بـراي جمـع     . است بررسي شدهاحي شده، استفاده از چارچوب طر

در . است تدوين شدهاي ليكرت،  گزينه است كه بر اساس طيف پنجسؤال  58اي شامل نامه پرسش
 :و توزيع شده است به شرح زير تدويننامه  پرسشدو  اين پژوهش

نفـر از   42از ميـان  . چـارچوب  منظور اعتبارسنجي نظرسنجي خبرگان به ـ  نامه اول پرسش. 1
. نامـه پاسـخ دادنـد    نفر به اين پرسش 25خبرگان منتخب حوزه مديريت دانش و مديريت پروژه، 

از روش هدفمنـد و گلولـه برفـي     ،شناسايي آنان برايدليل محدوديت تعداد خبرگان اين حوزه،  به
بندي كاربردهاي و براي اولويتاي ها نيز از آزمون دوجملهتجزيه و تحليل دادهبراي . استفاده شد

  .از آزمون فريدمن استفاده شد ،داستان
. سرايي در شركت صنعتي و بازرگاني صـنام ارزيابي ميزان كاربرد داستانـ دوم   نامه پرسش. 2

. نـد كردرا تكميل  نامه پرسشنفر منتخب در اين شركت،  24مدير و كارشناس پروژه از ميان  20
آزمـون   بـا هـا نيـز   تجزيـه و تحليـل داده  . اسـت خش دوم، پيمايشي بنابراين روش پژوهش در ب

  .انجام گرفتاي و فريدمن دوجمله
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 هاي پژوهش يافته

  پژوهش  يچارچوب مفهوم يطراح: مرحله اول
طور خاص مطالب  پروژه و به مديريتدانش و  پيشينه مديريتمنابع موجود در  بررسيبا مطالعه و 

داستان استخراج شـده و بـا    كاربردهاي ،هادر پروژه سرايي استاندداستان و  كاربردهايمرتبط با 
 دهشـ پـروژه انتخـاب    حياتپروژه، چرخه  مديريتگستره دانش  يفرآيندهاي از گروه گيريبهره
  . اندپژوهش را شكل داده مفهوميچارچوب  يكديگردو بخش در كنار  اين. است

براي تعريف يك پروژه جديد يا يـك فـاز   انجام شده  ايهفرآيندشامل  :ي آغازينفرآيندگروه 
و كاربردهـا و اهـداف    اسـت جديد از پروژه فعلي و دريافـت مجـوز بـراي شـروع پـروژه يـا فـاز        

   :است 4شماره جدول شرح  به فرآيندروه، به تفكيك هر گ ايندر  سرايي داستان

  ي آغازينفرآيندكاربردها و اهداف داستان در گروه  .4جدول
گروه 
 يفرآيند

 اهداف داستان كاربرد داستان هارآيندفزير

وه 
گر

يند
فرآ

ين
غاز

ي آ
  

تدوين منشور 
  پروژه

 وكار كسبمعرفي 

   وكار كسبي ها درك اصول و ويژگي -
 هاي سازمانانداز، اهداف و راهبرد تصويرسازي رسالت، چشم -
 درك محيط سازمان و ساختار سازماني -
  درك گذشته سازمان  -

 معرفي پروژه
  داف آنتشريح پروژه و اه -
  ي پروژهها و فرصت ها شناسايي و درك چالش -
 تصويرسازي موفقيت پروژه -

 معرفي مدير پروژه
 تشريح داليل و نحوه انتخاب مدير پروژه -
شخص مدير پـروژه يـا    از سوي(معرفي مدير پروژه به ذينفعان  -

 )ديگران
معرفي محصول

 پروژه
 ي محصولها توليد ايده براي تعيين ويژگي -
 ي محصولها ظارات از قابليتتشريح انت -

شناسايي
 ذينفعان

معرفي كلي
 ذينفعان پروژه

  معرفي ذينفعان اوليه پروژه -
 ي كلي ذينفعانها درك نيازمندي -

  
هاي مورد نياز براي تدوين محدوده پـروژه، تصـحيح   فرآيندشامل : ريزي ي برنامهفرآيندگروه 

كه پروژه متعهد بـه تحقـق آنهـا     استافي يابي به اهد الزم براي دست هاي اهداف و تعيين اقدام
  .است 5شماره به شرح جدول  فرآيندكاربردها و اهداف شناسايي شده در هر . شده است
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  ريزي ي برنامهفرآيندكاربردها و اهداف داستان در گروه . 5جدول 

گروه 
 اهداف داستان كاربرد داستان هافرآيندزير يفرآيند

وه 
گر

يند
فرآ

امه
برن

ي 
زي

ري
  

  تعيين  برنامه مديريت پروژه تدوين
  هاي اقدامبرنامه 

  هاي اجرايي ايجاد برنامه برايكسب و سازماندهي اطالعات  -
 ريزي آينده درك اقدامات گذشته براي برنامه -

هاي تعيين نيازمندي  هاگردآوري نيازمندي
  ذينفعان پروژه

  تشريح نيازها، انتظارات رسمي و غير رسمي ذينفعان -
 اره مسائل قابل حل در پروژهكسب اطالعات درب -

تعيين محدوده   تعيين دامنه
  پروژه

  تشريح و تفسير تفصيلي پروژه و اهداف آن -
و زمـان تحويـل    هـا  تشريح تفصيلي انتظـارات دربـاره قابليـت    -

  محصول
 ايجاد ساختار شكست كار

  تعيين اقدامات پروژه
  بيني علت و معلول آنها  درك اقدامات پروژه و پيش -
 هاتعيين فعاليت  ات گذشته و ارتباط آنها با آيندهدرك اقدام -

  هاتعيين توالي فعاليت
هاي زماني تخمين دوره

تعيين زمان اقدامات  ها فعاليت
  پروژه

  مرتبط نمودن اقدامات با زمان -
  درك اقدامات گذشته و ارتباط آنها با آينده -

 بندي تنظيم زمان
 هاتيفعال منابع نيتخم

 نهيزه نييتع
  پروژه اقدامات

  ي تغييرها درك هزينه -
 آگاهي از تأثير مالي پروژه -
  درك اقدامات گذشته و ارتباط آنها با آينده -

 هانهيهز نيتخم
 بودجه ميتنظ

ي ارهايمع نييتع  تيفيكي زير برنامه
  تيفيك

  تشريح نيازها، انتظارات رسمي و غير رسمي ذينفعان -
 مستمر پشتيباني از ابتكارات بهبود  -
  درك اقدامات گذشته و ارتباط آنها با آينده -

 نييتع  يانسان منابع برنامه ميتنظ
  يساختارسازمان

  و ارتباط آنها ها تشريح نحوه كاركردن با ديگران، تعيين نقش -
  درك تعامالت و علت آنها -

 ارتباطاتي زير برنامه
 خطوط نييتع

 يارتباط
  ارتباطات فرآيندبهبود  -
 ي مختلف ها شناسايي فرهنگ -

 سكير تيريمدي زير برنامه

 و سكهاير نييتع
  مشكالت

  ي پروژهها و فرصت ها شناسايي چالش -
 ي اضطراري و مبهمها درك وضعيت -
 ي پر ريسكها سازي موقعيت شبيه -
 ها شناختن ريسك رسميت به -
 پروژهي مال ريتأث ازي آگاه -
 شكستتكرار  ازي ريجلوگ و حال ليتحلي برا گذشته ميتعم -
 زيدآميتهد راتييتغ درك -
 پروژه انتظارات و ازهاين حيتشر -

 سكيريي شناسا

   ليتحل و هيتجز
سكيري كم 
  ليتحل و هيتجز

 سكيري فيك 
 سكير به پاسخي زير برنامه

  تداركاتي زير برنامه

ي ها يازمندين نييتع
 تداركات

  آگاهي از تأثير مالي پروژه -
 محصول ليتحو زمان ها وبيان انتظارات درباره قابليت -

 عملكرد ليتحل
 گذشته

 كنندگان ي گذشته با تأمينها بررسي همكاري -
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هاي انجام شده براي تكميل كارهاي تعيـين شـده در برنامـه    فرآيندشامل : ي اجرافرآيندگروه 
ايـن   فرآينـد كاربرد و اهـداف داسـتان در هـر    . استمديريت پروژه براي تحقق مشخصات پروژه 

  .است 6شماره رح جدول گروه نيز به ش

  ي اجرافرآيندكاربردها و اهداف داستان در گروه . 6جدول 
گروه 
 اهداف داستان كاربرد داستان هافرآيندزير يفرآيند

وه 
گر

يند
فرآ

جرا
ي ا

  

هدايت و 
مديريت اجراي 

  پروژه
 پيشبرد اقدامات پروژه

 و اقدام مسئلهگيري، حل هدايت تصميم-
 ايجاد هماهنگي -
 سالمت افراد مديريت ايمني و -
 وري مديريت عملكرد و بهبود بهره -

 و انطباق با آنتسهيل تغيير-مديريت تغيير

انجام تضمين 
 ارزيابي اقدامات كيفيت كيفيت

 پيگيري عملكرد-
 ارزيابي كيفي اقدامات -
 پشتيباني از ابتكارات بهبود مستمر -

  تشكيل 
 تيم پروژهگيري  شكل تيم پروژه

 ها سازي برنامه مختلف براي پيادهبا افراد  گروهيتشكيل  -
 ي شغلي ها ي افراد با نيازمنديها انطباق ويژگي -
 ها گروهي متفاوت درون ها توضيح نقش -
 گروهايجاد نگرش مشترك بين اعضاي  -
 گروهيايجاد كار  -

  توسعه 
 تيم پروژه پرورش تيم پروژه

 وارد و اجتماعي كردن آنها  آموزش كاركنان تازه -
گروه اهنگي باال و ايجاد آگاهي درباره افراد، با هم گروهيايجاد  -

 آنها در گروهو نقش 
 و فرهنگ سازمان پروژه ، اعتقادهاها انتقال ارزش -
 توسعه اعتماد، همدلي، تفاهم، تعهد و بهبود روحيه اعضا -
 تشويق خالقيت و فرهنگ نوآورانه -
 تسهيم دانش و انتقال تجارب -

  مديريت 
 تيم پروژه

  مديريت عملكرد 
 تيم پروژه

 ايجاد انگيزه براي اقدام درست -
 ل ئگيري و حل مسا تسهيل تصميم -
 حل تعارضات و مسايل انساني  -
 پيگيري عملكرد افراد و دريافت بازخور -
 ايجاد انگيزه براي تغيير و كاهش مقاومت در برابر آن -
 مشروعيت دادن به تغيير -

 اطالعات در سراسر سازمان و پروژه ايجاد جريان صحيح -تسهيم اطالعات پروژه  توزيع اطالعات
 بررسي اقدامات گذشته در زمينه توزيع اطالعات-تحليل عملكرد گذشته

مديريت
انتظارات 
  ذينفعان

بهبود ارتباط بين ذينفعان و مديران پروژه-تعامالت پروژهبهبود
 تشريح پروژه و اهداف آن- معرفي پروژه

 ترسيم موفقيت پروژه -
 تشريح نيازها، انتظارات رسمي و غير رسمي ذينفعان-ان پروژهمعرفي ذينفع

 ي محصولها بيان انتظارات از قابليت-معرفي محصول پروژه
 كنندگانمذاكره با تأمين-بهبود تعامالت پروژه انجام تداركات
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هاي مورد نياز براي پيگيري، بـازنگري و تعـديل   فرآيندشامل : ي نظارت و كنترلفرآيندگروه 
 .اسـت هاي نيازمند تغيير و آغاز تغييـرات متنـاظر بـا آن    يشرفت و كارايي پروژه، شناسايي حوزهپ

  .است 7شرح جدول شماره  بهسرايي در اين گروه  كاربردها و اهداف داستان

  ي نظارت و كنترلفرآيندكاربردها و اهداف داستان در گروه . 7جدول  
گروه 
 داف داستاناه كاربردداستان هافرآيندزير يفرآيند

وه 
گر

يند
فرآ

رت
ظا
و ن

رل 
كنت

ي 
  

نظارت و كنترل
 كاري پروژه

  كنترل پروژه

  بهبود كنترل اجتماعي و خود كنترلي -
 ي بازخور ها ايجاد حلقه -
 پيگيري عملكرد  -
 ارزيابي كيفي اقدام  -
 پشتيباني از ابتكارات بهبود مستمر -
 تسهيل تغيير و اصالح امور -
 ف تعريف شده آنپيشگيري از انحراف پروژه از اهدا -
  پيشگيري از انحراف پروژه از انتظارات تعريف شده -

 انجام كنترل منسجم
 بندي كنترل زمان

 هاكنترل هزينه
 كنترل كيفي

  هاكنترل ريسك
 دامنهبازبيني كنترل انتظارات ذينفعان - كنترل پروژه بازبيني دامنه

 گزارش عملكرد
تحليل عملكرد 

 هپروژ
  سازماندهي اطالعات و جريان دانش در سازمان -
 پيگيري عملكرد  -

 كردن تداركات اداره
 تحليل

 عملكرد گذشته 
 بررسي اقدامات گذشته در زمينه كنترل تداركات -

  

هـا در همـه    سازي همه فعاليتهاي انجام شده براي نهاييفرآيندشامل : ي اختتامفرآيندگروه 
سـرايي در   كاربردهـا و اهـداف داسـتان    اسـت كـه  رسمي پـروژه   براي اختتام ،يفرآيندهاي گروه
  .است 8شماره هاي اين گروه به شرح جدول فرآيند

  ي اختتامفرآيندكاربردها و اهداف داستان در گروه . 8جدول 
گروه 
 يفرآيند

 اهداف داستان كاربرد داستان هافرآيندزير

گروه 
ي فرآيند
  اختتام

  اختتام پروژه
  اختتام تداركات

  تسهيم دانش گروهي - ه بازخورهاي فردي و جمعيارائ
  ارزيابي پس از پروژه -
هاي آموختني براي استفاده در زمان ايجاد درس -

 مناسب 

  تسهيم و تبادل تجارب پروژه
 مستندسازي تجارب پروژه

 پروژه تأييد
 تسهيل پذيرش نتايج پروژه -
 موفقيت پروژه تأييد -
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  مفهومي اعتبارسنجي چارچوب: مرحله دوم
به تعيين روايي  برايده و شاول طراحي  نامه پرسشاعتبارسنجي چارچوب طراحي شده،  منظور به

حوزه مديريت دانـش و مـديريت    نفر از خبرگان 42، ميان روايي تأييدپس از  .خبرگان ارسال شد
درصـد   60 هـا  نامـه  پرسشنرخ بازگشت كامل دادند، بنابراين  نفر آنان پاسخ 25 د،شپروژه توزيع 
نيز از آزمون آلفاي كرونباخ اسـتفاده شـد كـه نتيجـه      نامه پرسشسنجش پايايي براي . بوده است

بـود،   7/0اين مقدار بـيش از  آمد، از آنجا كه  دست به 94/0اول عدد  نامه پرسش 15پايايي آزمون 
  .است 9شرح جدول شماره  بهمشخصات خبرگان . داشتاعتبار الزم را براي ادامه توزيع 

  مشخصات خبرگان  .9 دولج

  جنسيت
  زن مرد

  درصد 24  درصد 76

  سن
  سال 45باالي   سال 25زير  سال45تا35 سال35تا25

  درصد 4  درصد 4  درصد 12  درصد 80

  تحصيالت
  دكترا كارشناسي ارشد

 درصد 40 درصد60

سابقه كاري 
  مرتبط

  شش تا ده سال  زير سه سال باالي ده سال سه تا پنج سال
  درصد 12  درصد 16  درصد 28  درصد 44

  
تمـامي   چنانچـه . اي اسـتفاده شـد  براي بررسي اعتبار چارچوب مفهـومي از آزمـون دوجملـه   

، چـارچوب  شـود  تأييـد خبرگـان  از سوي اول بوده  نامه پرسشكاربردهاي داستان كه مورد سؤال 
همـه كاربردهـا بـا سـطح      تأييـد بيـانگر  اي،  نتايج آزمون دوجمله. خواهد شد تأييدپيشنهادي نيز 

بررسي نظرات خبرگـان   براي. استكامل چارچوب مفهومي  تأييددرصد و در نتيجه  95اطمينان 
  . درباره اهميت كاربردهاي داستان، آزمون فريدمن مورد استفاده قرار گرفت

هاي مربوط به هر كه ميانگين رتبه دهد را نشان ميخروجي آزمون فريدمن ، 10 شماره جدول
  .ده استشرد در آن ذكر كارب
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  اهميت كاربردهاي داستان در مديريت پروژه از ديدگاه خبرگان . 10جدول

 رتبه كاربرد داستان فرآيندزير ميانگين رتبه

82/43 1 تسهيم و تبادل تجارب پروژه اختتام پروژه
96/40 2 مستندسازي تجارب پروژه اختتام پروژه
10/40 3 ادل تجارب پروژهتسهيم و تب اختتام تداركات
.
. 
. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.

. 

. 
30/21 56 كنترل پروژه كنترل كيفي
38/20 57 كنترل پروژه كنترل زمانبندي
40/18 58 ارزيابي اقدامات كيفيت انجام تضمين كيفيت

  
تسهيم و تبادل تجارب "ها، كاربرد دهد كه با توجه به ميانگين رتبهنتايج اين جدول نشان مي

تسـهيم و تبـادل   "اختتـام پـروژه و    فرآينددر  "مستندسازي تجارب پروژه" ،و پس از آن "پروژه
 "كنترل پـروژه "ترتيب داراي اهميت بيشتر و كاربرد  به ،اختتام تداركات فرآينددر  "تجارب پروژه

انجـام   فرآينـد در  "ارزيـابي اقـدامات كيفيـت   "بنـدي و   كنترل كيفي و كنترل زمان فرآينددر دو 
  .اندداراي كمترين اهميت شناخته شده ، از سوي خبرگانكيفيت تضمين

  سرايي از ديدگاه خبرگاني بر اساس اهميت داستانفرآيندهاي بندي گروهرتبه. 11جدول 

 كاربردهاي هر گروه متوسط ميانگين رتبه يفرآيندگروه

 12/36 اختتام
 02/33 آغازين
 53/29 اجرا
 39/28 ريزيبرنامه

 06/24 كنترل
  

بيشترين كـاربرد را دارد و در   ،ي اختتامفرآيندسرايي در گروه بنابراين از نظر خبرگان، داستان
  .استكنترل داراي كمترين كاربرد  ،يفرآيندگروه 
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. شـد  جام
مت    بـا سـ

 20عـداد،   
 ميـزان . ت  

يي مـورد   

اي وجملـه 
 تأييدر آن 

ربـوط بـه    
رد مربـوط  
د اسـتفاده  

 

ت دربـاره  
يـدمن در    

  

ــــــــــــــ

ازرگاني صنام انج
بهـا  ريت پـروژه

از ايـن تع. هستند
رصد بـوده اسـت

پايـا نامـه  رسش

از آزمون دو ،خب
را دربرد داستان

، هفت مـورد مر
كنترل و دو مور

بردهاي موردكار

  يفرآيند 

هاي شركتن داده
ـايج آزمـون فر
.ري وجود ندارد

جرا
25%

كنترلوت
14%

ــــــــ... رايي

كت صنعتي و با
 در دفتـر مـدير
هشغول فعاليت 

در 83 نامه سش
پرست؛ بنابراين 

در شركت منتخ
كارب 28 گيري از

ريزي، روه برنامه
 گروه نظارت و ك

ي از كفرآيندروه
  .است ده

صنام در هر گروه

ي يكسان بودن
نتـ. گيردقرار مي

ها، تفاوت معنادار

اج
%

نظارت
%

اختتام
7%

سروكار داستانساز

  ي
سرايي در شركن

فـرن 24شركت،
 و مدير پروژه مش

پرسنرخ بازگشت
اس92/0 نامه سش

ردهاي داستان د
گن شركت، بهره

هاي گرفرآينده
 مورد مربوط به
هده سهم هر گر

ترسيم شد 1ماره

ن مورد استفاده ص

بررسي براي شد،
ن مورد استفاده ق
 اهميت كاربرده

گيري از سي بهره

رچوب مفهومي
ان كاربرد داستان
ت شده از اين ش

ل پروژهس مسئو
ن كردند، بنابراين

پرس15ش پايايي

گيري از كاربرره
هاي اينون داده

مورد مربوط به 1
ه آغازين، چهار

براي مشاه. ست
شماصنام، نمودار

كاربردهاي داستان

ش پژوهش اشاره
ريدمن، آزمون ف

كه ميان ميزان

آغازين
14%

ي

بي مفهومي براي

كاربرد چار: وم
حله، ارزيابي ميزا
 اطالعات دريافت
پروژه، كارشناس

كرا تكميل  نامه 
باخ براي سنجش

  .رد
ررسي ميزان بهر

نتايج آزمو. شود ي
1 از اين تعداد،

 چهار مورد گروه
اسي اختتام آيند

يي در شركت ص

كا .1نمودار 

طور كه در روش
بردهاي داستان

دهد كت نشان مي

برنامه ريزي
40%

ارائه چارچوب

مرحله سو
در اين مرح
با توجه به
كارشناس پ

 پرسشفر ن
آلفاي كرونب

دارقبول را 
براي بر

مياستفاده 
كند كهمي

گروه اجرا،
فربه گروه 
سرايداستان
  

طهمان
اولويت كارب
اين شركت
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بـراي  . كرد توان با يكديگر مقايسههاي نظرسنجي خبرگان و شركت صنام را ميتحليل داده
 داسـتان در و اهميت استفاده از كاربردهاي  )11ل جدو(ها بر اساس متوسط ميانگين رتبه اين امر،

رتبـه بـاالتر و   : يك(دهيم ي، از يك تا پنج امتياز ميفرآيندهاي به گروه) 1نمودار (شركت صنام 
  .نشان داده شده است 12بندي در جدول شماره  نتايج اين رتبه). تررتبه پايين: پنج

  سرايي در دو ديدگاهميت داستاني بر اساس اهفرآيندهاي بندي گروه رتبه .12جدول

 شركت صنام خبرگان يفرآيندگروه

 23آغازين
 41ريزيبرنامه

 32اجرا
 53نظارت و كنترل

 15اختتام
  

توان اختالف امتياز ديدگاه خبرگان و ميـزان اسـتفاده از كاربردهـاي    مي 12شماره در جدول 
ي فرآينـد در جايي كه خبرگان براي گروه . ه كردمشاهدي فرآيندداستان در صنام را در هر گروه 
. اند، در شركت صنام آخرين رتبه كاربرد به آن تعلق گرفته استاختتام باالترين رتبه را قائل شده

. ريزي از ديدگاه خبرگان داراي رتبه پايين و در شركت صـنام داراي بيشـترين رتبـه اسـت     برنامه
گـروه  . دو نزديك به هم هستند و اختالف انـدكي دارنـد  ي آغازين و اجرا در هر فرآيندهاي گروه

 برخوردار استرتبه ميانه  ، ازكمترين رتبه و در شركت صنام ازنظارت و كنترل از ديدگاه خبرگان 
هاي خبرگان در مورد كاربردهاي هر گـروه  مقايسه اولويت .اختالف آنها نيز قابل توجه نيست كه

تـوان   مـي اين مقايسه  از .استاي صنام از آنها نيز قابل تأمل هگيري پروژهي و ميزان بهرهفرآيند
  :نتايج زير را دريافت كرد

هـا،  شناسـايي ريسـك   فرآينـد در سـه   "و مشكالت ها تعيين ريسك"اربرد ك ،خبرگان -
ترين كاربرد داسـتان  مهم سخ به ريسك راريزي پاريزي مديريت ريسك و برنامهبرنامه

يـك از ايـن سـه كـاربرد در      اند كـه هـيچ  شناسايي كرده ريزيامهي برنفرآينددر گروه 
 . گيردهاي شركت صنام مورد استفاده قرار نمي پروژه

 يمعرفـ "و  "تـيم پـروژه   گيـري شـكل "، "ييرتغ يريتمد"داستان  يخبرگان كاربردها -
در شـركت صـنام كـاربرد    . انـد  دانسـته  ي اجـرا فرآيند باالتر گروه هاييترا اولو"پروژه

مورد استفاده نيست و اما دو كاربرد مهم ديگر اين گروه در شركت صنام  مديريت تغيير
 .اندمورد استفاده بوده ،نيز
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مستندسازي تجارب "و  "تسهيم و تبادل تجارب پروژه"كاربرد  ،نظر خبرگان بر اساس -
اختتـام   فرآينـد در  "تسهيم و تبـادل تجـارب پـروژه   "اختتام پروژه و  فرآينددر  "پروژه

يـك از ايـن    كـه در شـركت صـنام هـيچ     در حـالي  را دارنـد؛ شترين اهميت بي تداركات،
تنهـا كـاربرد    ،گيرند و از كاربردهاي ايـن گـروه  كاربردهاي مهم مورد استفاده قرار نمي

 .پروژه مورد استفاده است تأييدداستان 

  گيري و پيشنهادهانتيجه
طـور كامـل نقـش     كـه بـه  يافـت نشـد   اي بر اسـاس اطالعـات در دسـترس محققـان، مطالعـه     

بنابراين محققـان كوشـيدند تـا بـا ارائـه      . كندسرايي را در همه چرخه حيات پروژه تشريح  داستان
سرايي را در مراحل مختلف چرخه حيـات پـروژه    چارچوبي مفهومي، كاربردهاي داستان و داستان

گـروه   كـاربرد داسـتان در پـنج    58كـه شـامل    شـد در اين راستا، چارچوبي طراحي . دكننتشريح 
 ،طور خالصه ايـن چـارچوب نشـان داد كـه در آغـاز پـروژه       به. ي چرخه حيات پروژه استفرآيند
انداز و اهداف آن دست يافته هاي سازمان، به درك مشتركي از چشمتوان با استفاده از داستان مي

ن و نيـز  هـاي گذشـته سـازما   ريزي، با استفاده از داستانو پروژه را تعريف كرد و در مرحله برنامه
تعريف  ،در مرحله اجرا. تري تدوين كردهاي مناسببراي آينده برنامه ،هاهاي ساير سازمانداستان
بهتـر، بهبـود تعـامالت و حـل تعارضـات       گروهگيري موجب شناخت بهتر افراد، شكل ،هاداستان

نقل  .شود مي تيم پروژهگيري، تسهيم دانش مورد نياز و پرورش بهتر اعضاي كاري، بهبود تصميم
كنـد و در پايـان   بهتر پروژه كمك مي بازبينيبه  ،داستان عملكرد افراد در مرحله نظارت و كنترل

براي اعتبارسـنجي  . كندها فراهم ميپروژه سندي به يادماندني براي انتقال به ساير افراد و پروژه
تمـام   تأييـد هاي آن، استفاده شد كه نتيجه تحليل داده نامه پرسشچارچوب از نظرسنجي با ابزار 

بندي ايـن كاربردهـا نشـان داد كـه از     نتيجه رتبه. كاربردها و در نتيجه چارچوب طراحي شده بود
سرايي بيشتر مناسب مرحلـه اختتـام پـروژه بـوده و در مرحلـه      ديدگاه خبرگان موضوعي، داستان

سـرايي در  اسـتان ارزيـابي ميـزان كـاربرد د    برايسپس . كنترل پروژه داراي كمترين كاربرد است
د كـه نظـر مـديران و كارشناسـان پـروژه را دربـاره       شـ دوم طراحي  نامه پرسشاي، محيط پروژه

آوري جمع نامه پرسش 20. سنجيد كاربردهاي معرفي شده در شركت صنعتي و بازرگاني صنام مي
ورد محـور صـنام، مـ   سـرايي در شـركت پـروژه   كاربرد داستان 28ها نشان داد كه تحليل داده. شد

بنـدي تفـاوت   آزمـون رتبـه   براساس ،اگر چه ميزان استفاده از اين كاربردها ؛گيرداستفاده قرار مي
ريـزي  به اهميت كاربردهاي مراحل برنامه ،توان با بررسي كاربردهامعناداري نداشته است؛ اما مي

مربـوط بـه    مـورد  11كـاربرد مـورد اسـتفاده در آن،     28و اجرا در اين شركت پي برد؛ چرا كه از 
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ريزي، هفت مورد مربوط به گروه اجرا، چهار مورد گروه آغازين، چهار مورد  هاي گروه برنامهفرآيند
با توجه به اينكه . استي اختتام فرآيندمربوط به گروه نظارت و كنترل و دو مورد مربوط به گروه 

ريـزي  ي برنامـه فرآينـد شده در گـروه   ها و در نتيجه تعداد كاربردهاي داستان معرفيفرآيندتعداد 
ها است؛ تعداد بيشتري از كاربردهاي داستان در اين شركت نيز در همين گروه بيش از ساير گروه

؛ اسـتفاده از  شـوند  مـي هاي اجـراي پـروژه در ايـن مرحلـه تـدوين      اند و چون برنامهاستفاده شده
ي اختتـام بـا   فرآيندهاي گروه اما تعداد داستان. ريزي آينده مفيد خواهد بودها براي برنامه داستان

؛ چراكه تبادل و مستندسـازي تجـارب پـروژه در    هستندها ترين داستاناز مهم ،اندك وجود تعداد
 . انداند كه در اين شركت كمتر مورد توجه قرار گرفتهبراي استفاده در آينده بوده ،قالب داستان

كـاربرد   58 قرار گرفت كـه  يدتأيمورد  ج پژوهش، چارچوب مفهومي پيشنهاديبر اساس نتاي
آوري شده هاي جمعبا توجه به نتايج تحليل داده. ده استكرداستان براي چرخه حيات پروژه ارائه 

گيرد، كاربرد در شركت صنام مورد استفاده قرار مي 28كاربرد داستان،  58از شركت صنام، از اين 
بـا توجـه بـه    . دشـو مند داستان نيز بهرهد، اين شركت از ساير كاربردهاي شو ميپيشنهاد  بنابراين

تـرين  ي اختتام پروژه كه از ديدگاه خبرگان مهـم فرآيندسرايي در گروه اهميت كاربردهاي داستان
و از طرفـي  ) اسـت  را داشـته بندي كاربردهاي داستان باالترين رتبـه  در رتبه(كاربردها بوده است 

سـرايي در  اكيد پژوهش به استفاده از داسـتان استفاده اندك شركت صنام از اين كاربردها، توصيه 
هـاي آتـي ارائـه    زيـر را بـراي پـژوهش    هايمحقق پيشنهاد. ي استفرآيندهاي اين گروه فرآيند
 :دهد مي

  هاي پروژه محور؛ بررسي استفاده از كاربردهاي معرفي شده داستان در ساير سازمان -
يي از هـا  عت يـا سـازمان  سرايي در چند سازمان از يـك صـن  بررسي كاربردهاي داستان -

 صنايع مختلف و مقايسه آنها؛
 .ايهاي پروژهسرايي در محيطارائه الگويي براي داستان -
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