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Abstract   
Given the growing competition among organizations and the increasing im-

portance of knowledge in project-oriented organizations, such organizations are di-

rected to apply their most essential resources, that is, the knowledge derived from 

conducting projects and the intellectual capital. Organizational knowledge manage-

ment is indeed a novel approach to the resources and elements of organizational 

power and believing in the significance and value of human beings and their creativ-

ity and innovation. On the basis of classification of goals, this is an applied research, 

being conducted to apply the results to improve and make applicable the knowledge 

management assessment of the Civil Engineering Deputy of the Khatam Al Anbia 

Construction Site. This is descriptive research which is conducted through constant 

library method and field data collection. The statistical population of this study con-

sists of all 125 experts and technological managers of knowledge management in the 

project-oriented organization of Civil Engineering Deputy of Khatam Al-Anbia 

Construction Site. Descriptive statistics is employed to carry out demographic as-

sessment of the participants and drawing the graphs. , Using the statistical assump-

tion test of the average of a society, the effectiveness of each of the indicators in 

evaluating the knowledge management under study was assessed in order to evaluate 

the effect of variables. Using the Balanced Scorecard (BSC) method, the knowledge 

management status of the organization was assessed by multi-criteria decision-

making methods such as TOPSIS were employed to rank and evaluate the im-
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portance of indicators. Applying the results of this research helped the strategy of 

knowledge management, and promoted evaluation of the performance of experts and 

managers at the organization, and ultimately improved the evaluation of the whole 

organization. Application of the balanced scorecard method helps measure all the 

dimensions of the organization, assess the success rate in achieving the mission and 

vision of the organization. The presentation of these indicators and methods properly 

increase the attitude of managers in evaluating knowledge management of project-

based organizations and will encourage them to use it much more. 

Keywords: knowledge management, evaluation indicators, Balanced Scorecard, 

project-based organizations, intellectual capital, Khatam Al Anbia Construction Site. 
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   پروژه محور هایسازماندر    دانش مدیریت ارزیابی هایشاخص 

   (BSC)با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن 
 )ص((  االنبیاءخاتم معاونت عمران قرارگاه سازندگی نمونه پژوهش: )

  یلون میکر و یخسرو دونیفر، زاده قاضی نیاءالد یض د یس
 1398/ 12/11تاریخ دریافت: 

 08/02/1399ذیرش: تاریخ پ

 چکیده

 سویبه را یهایسازمان جنين ،پروژه محور هایسازمان دانش در اهميت افزایش و رقابت گسترش به توجه با امروزه 

 تیریمد .است داده  سوق فكری هایسرمایه وها پروژه اجرای  حاصل از دانش یعنی ،خود منابع تریناز مهم استفاده 

 خالقيت و هاانسان ارزش اهميت و به باور سازمانی و قدرت و عوامل نابعم به نوین رویكردی درواقع سازمانی دانش

نتایج  قصد کاربردکاربردی و با  قيتحق بندی بر مبنای هدف،دسته تحقيق حاضر به لحاظ .است هاآن  نوآوری و

)ص( انجام االنبياءخاتمزندگی ها برای بهبود و عملياتی نمودن ارزیابی مدیریت دانش معاونت عمران قرارگاه سایافته

 و ایکتابخانه ها،داده  و گردآوری انجام تحقيق چگونگی و بوده توصيفی روش ی این تحقيق،کل روش شده است.

 ،در بحث مدیریت دانش آماری این پژوهش را کليه کارشناسان و مدیران فنی جامعه است. به گونه پيوسته ميدانی

 نفر 125زمان تحقيق  در هاآن که تعداد دهند)ص( تشكيل میاالنبياءخاتمندگی قرارگاه ساز پروژه محور سازمان

 استفاده گردید.  آمار توصيفیرسم نمودارها از  دهندگان وشناختی پاسخبرای بررسی مشخصات جمعيت .باشدمی

ودن هر یک از متغيرها، با استفاده از آزمون فرض آماری ميانگين یک جامعه، مؤثر ب تأثيربررسی ميزان  جهت

 (BSC) کارت امتيازی متوازن روشبا استفاده از  آن، بر افزون آزمون و مدیریت دانش مورد ارزیابی در هاشاخص

 تاپسيس چند معياره مانند گيریتصميم هایروش از و موردسنجش قرارگاه  عمران معاونت مدیریت دانش وضعيت

(TOPSIS)  راهبرد در ،نتایج این تحقيق کارگيریبه .است شده  اختهپرد هاشاخص اهميت درجه و بندیرتبهبه 
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( )صاالنبياءخاتم مدیران معاونت عمران قرارگاه سازندگی کارشناسان و عملكرد بهبودو  یابیارز مدیریت دانش،

 کارت امتيازی از روش گيریبهره  با .دهدمیبهبود را سازمان کل ارزیابی نهایت در و بخشيده  ارتقاء آن را و کمک

این  ارائه و نموده  گيریاندازه  را سازمان اندازچشم و به رسالت در دستيابیميزان موفقيت  ،ابعاد سازمانتمامی  متوازن

 و مؤثر پروژه محور هایسازمان دانش  مدیریت ارزیابی در مدیران، نگرش صحيحافزایش به  هاروشو  هاشاخص

 نمود. هدترغيب خوا آن کارگيریبه در پيش از را بيش هاآن

 ساارمایه فكااری، ،سااازمان پااروژه محااور متااوازن، امتيااازیی ارزیابی، کارت هاشاخصدانش،  تیریمد :هاکلیدواژه 

 .ص() اءياالنبخاتمسازندگی  قرارگاه 



  (BSC)متوازن یازیاده از روش کارت امتپروژه محور با استف یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها

 )ص(( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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 مقدمه

رسمی، در سطح فردی   صورتبه گردد. نظام ارزیابی های بسيار دور بر میسابقه ارزیابی به گذشته 

ميالدی توسط رابرت اون در اسكاتلند در صنعت نساجی برای اولين بار   1800سال نی از و سازما

مختلف  هایرنگهایی در با استفاده از چوب دشده يتولکاالهای  که ایگونه به ،مطرح گردید

در عصر حاضر،   بوده است. کاال شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کيفيت  بندی درجه

یند، ماهيت  آهای مدیریت، فرا با سير توسعه اندیشه پمقایسه با گذشته تكامل یافته و همارزیابی در 

ارزیابی عملكرد سازمان مدیریت  کتابچه ) توسعه و گسترش زیادی یافته است.  ، نآو کارکردهای 

 (.1382کشور،  ریزیبرنامه و 

مؤثر  آفرینینقش مؤلفه در  ترینمهمدانشی سازمان، بدون شک  هایسرمایهحفظ و ارتقای 

قابل تعميم به سطوح ملی و   تأملیدر فضای متالطم امروز است. این مقوله با اندک  هاسازمان

در   کننده تعيين قدرتمند و  ایحربه به  تواند میمدیریت دانش  ارزیابی فراملی است و اینجاست که 

وجه عالمانه به فرآیند  تبدیل گردد. در نتيجه، امروز بيش از هر زمانی ضرورت ت المللیبينسطح 

. نمایدمی، نگهداری دانش و ارزیابی آن رخ کارگيریبه ، انتقال، تبدیل، دهیسازمانتوليد، 

مدیریت دانش، طراحی هوشمندانه فرآیندها، ابزار، ساختار و غيره با قصد افزایش، نوسازی،  

ه فكری، یعنی اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمای

 .شودمینمایان  ساختاری، انسانی و اجتماعی

از سند راهبرد جامع   وریبهره در راستای تحقق بند سوم از راهبرد حوزه کارآمد سازی و لذا  

کلی اقتصاد   هایسياست و  "تعریف و ایجاد الگو نظام ارزیابی و انتقال دانش  "ا عنوان بسازندگی 

 ( در خصوص مدیریتالعالیمدظله )  فرماندهی معظم کل قوا    ی ومصوب مقام معظم رهبر  مقاومتی

  در  هاسازمانصنعت و  هایفعاليتشدن  محوردانش مكرر ایشان بر  تأکيدهایدانش و پژوهش و 

و همچنين تعریف وحدت رویه در   بخشیانسجام جمع نخبگان کشور و در راستای 

کار ارائه راه  منظوربه دانشی،  هایفعاليت حوزه  راهبردی در و نظارت ریزیبرنامه ، گذاریسياست
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 و ارزیابی آن در قرارگاه  حوزه مدیریت دانش هایفعاليت پيشنهادی در عرصه  هایبرنامه و 

، نياز است از وضعيت دانش موجود کارشناسان و مدیران، عملكرد و  )ص(االنبياءخاتمسازندگی 

این مهم با روش کارت امتيازی   که . ل آیدالزم به عم هایبررسی این حوزه، ارزیابی و هایچالش

جزوه معاونت  ) رديگمیدر این تحقيق مورد بررسی قرار  و ،ه شد مطرح یک مسئله عنوانبه متوازن 

 (.1397قرارگاه، ریزیبرنامه

  ابزار  یک تنها نه نموده، جلب خود به را زیادی توجه امروزه که 1متوازن امتيازی کارت

  راهبردی  مدیریت جدید رویكرد با  مدیریتی سيستم یک بلكه است، و یكپارچه ارزیابی فراگير

امتيازی متوازن   کارت شد. معرفی نورتون دیوید و کاپالن رابرت توسط نود دهه در که باشدمی

  ی ها شاخص شامل که  ، دهدمی ارائه  گروه  در چهار  را ی ارزیابیهاشاخص  از  متنوع  مجموعه یک

  و  وکار کسب  فرآیند داخلی یهاشاخص  مشتری، با  ارتباط یهاشاخص مالی، ارزیابی

با   نویسندگان این تحقيق که (.1386)عادل آذر و درویشی، .باشدمی یادگيری و رشد  یهاشاخص

  ها کاستیبه  ،و با مقایسه و ارزیابی عملكردهای فعلی اصلی چهارگانه فوق های شاخصتوجه به 

 .پردازندمیدر مدیریت   هاآن هم آشنا و به ا  فا هدو ا  اندازچشمجهت دستيابی به 

که قرارگاه سازندگی یی از آنجابيان نمود،  توانمیضرورت و اهميت تحقيق با  در رابطه

  هایظرفيت و دارای  کندمیکشور فعاليت  در پروژه محور یک سازمان عنوانبه )ص( االنبياء خاتم

  ، نياز به اتخاذ رویكردهای راهبردی، باشدمی هاپروژه انجام بسياری از  دليلبه  ،دانشی بسيار باال

  دانش در چنين سازمانی احساس  آینده نگرانه و تمرکز بر کليه فرآیندهای سازمانی مبتنی بر

کارهای بسيار شایسته و بزرگی که در   با وجود طی چند سال گذشته و تاکنون،  متأسفانه . شودمی

  های سامانه قرارگاه انجام شده،  ( درکتاب عنوان  200از بيش  تأليف مثال عنوان به دانش ) حوزه 

دانشی انجام   هایفعاليت  و  تشكيل شده  هاگروه  برخی در ایجزیره  و ایسليقه  صورتبه دانشی 

سازندگی  در قرارگاه  یک رویكرد حاکميتی در سطح دانش بایستمی به همين منظور  .دهندمی

 
1.Balanced Score Card 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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مناسب  راستاییهم های حياتی برای ين مولفه يبه عبارت دیگر تب ؛ )ص( ایجاد شود االنبياء خاتم

و ارزیابی مدیریت دانش   سازیپياده کسب و کار قرارگاه و در نهایت  راهبردهای مدیریت دانش با 

و   سازیپياده که مزایای  بسيار با اهميت و ضروری است مسئولينمتمرکز در سطح  صورتبه 

)جزوه معاونت   :باشدمید زیر شامل موار آمده عملبه ارزیابی حاکميت دانش بر اساس مطالعات 

 (.1397قرارگاه، ریزیبرنامه

 دانشی. های فعاليت ایجاد رویكرد مثبت در مدیران ارشد سازمان نسبت به  -1

 ، حمایت و ساز و کارهای حاکميتی.سازیپياده راهبردی بر فرآیندهای دانشی با  تأثيرگذاری -2

 خلق و تسهيم دانش. هایهزینهکاهش  -3

 كری و هدایت تبادل انتقال و تسهيم دانش در سازمان.ف هایفعاليتارتقای  -4

 دانشی با استفاده از اصل کارایی اقتصادی. هایتراکنشایجاد ساز و کارهای حاکميتی و  -5

 تالقی کليه فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای دانشی در سازمان. -6

 ر سازمان.حداکثر نمودن منافع خالص حاصل از فرآیندهای انتقال، تسهيم و خلق دانش د -7

استفاده راهبردی از دانش برای توسعه و نوآوری و حل مشكالت مربوط به فرآیندهای دانشاای  -8

 در سازمان.

 دانشی سازمان. هاینيازمندیو تعيين  هاپروژه شناسایی شكاف دانشی در  -9

 دانشی مدیران و کارکنان. بندیدرجهارتقای شغلی بر اساس ارزیابی و  -10
 

پروژه محور  هایسازمان در ارزیابی مدیریت دانش هایشاخصفی هدف اصلی این مقاله، معر

  پروژه محور  هایسازماناین مصداق بارز که  باشد می کارت امتيازی متوازن  از روش  استفاده با 

  از این و معایب ناشی  ارزیابی خل  رفع منظوربه  .باشدمی  )ص(االنبياء خاتمقرارگاه سازندگی 

معاونت عمران قرارگاه سازندگی  مدیریت دانش در ارزیابی موجود سيست عدم یعنی ،رویكرد

  مطالعه موردی  صورتبه و در این تحقيق  یک مسئله مطرح عنوان به این مهم  )ص( االنبياء خاتم

  مدیریت دانش،  سيستم ارزیابی عملكرد با توجه به تعاریف و مبانی ،از طرفیهمچنين  .شد بررسی
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به   ،قرارگاه سازمان  کل و اقدامات دانشی هافعاليت و ارتقاء  رویكردی برای بهبود را آن توانمی

همين راستا در این مقاله محققين   در .نظر گرفت باشد درمیلحاظ اینكه یک سازمان پروژه محور 

و روش مناسب برای ارزیابی مدیریت   هاشاخص»  به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی هستند که: 

  ارزیابی  های شاخص است؟ ( کدام )صاالنبياء خاتم زندگی دانش معاونت عمران قرارگاه سا

  ها شاخصدرجه اهميت  بندیرتبه و  ییشناسا پروژه محور چيست؟ هایسازمان در مدیریت دانش

  گر یدمناسب با معاونت عمران قرارگاه چگونه است؟« به عبارت  گيریتصميم  هایروشبر اساس 

 ارزیابی مدیریت دانش به معرفی هایروش و هاشاخص سعی دارند با شناسایی انواع  نيمحقق

  های در سازمان خصوصبه  که کارت امتيازی متوازن، روش  مدیریت دانش با ارزیابی هایشاخص

و بهبود عملكرد مدیریت دانش   یابیارز ، راهبرد درنهایت،  و  دارند به پردازند محور کاربردپروژه 

پروژه  مدیریت دانش سازمان ضمن ارزیابی کمک و ارتقاء بخشيده و معاونت عمران قرارگاه را

دهند. به  و مطلوب سوق  ، برتربنياندانش  ایجاد سازمانیآن را به سمت  حرکت ،محور قرارگاه 

  با  قرارگاه، معاونت عمران کارشناسان و مدیران مدیریت دانش  ارزیابی نظام تهيه در همين منظور 

  دانش  سنجش ميزان بلوغ برای ،یریت دانشارزیابی بر اساس استانداردهای مد هایشاخص  ارائه

در ارزیابی مدیریت دانش مورد آزمون قرار  هاشاخصمؤثر بودن هر یک از  ،مدیران کارشناسان و

مدیریت  وضعيت ،  کارت امتيازی متوازننوین مدیریت از جمله   هایروش  از آن،  بر افزونو   گرفته

  تاپسيس  گيریتصميم  روشیان با استفاده از و در پا سنجش  موردرا  معاونت عمران قرارگاه  دانش 

 به پردازیم. هاشاخصاهميت  و درجه بندی رتبه به 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1ی پروژه محورهاسازمان

در یک سازمان پروژه محور، بخش مهمی از وظایف شرکت در قالب واحاادهای سااازمانی مااوقتی 

. ویژگاای منحصاار بااه فاارد یااک شااودمی، انجااام دانشده که برای بر آوردن نياز یک مشتری ایجاد 

سااازمان اساات. بااا تكمياال هاادف راهبااردی سازمان پروژه محور، موقتی بودن واحد کسب و کااار 

 بااه یا و شده  منتقل جدید پروژه  به  پروژه  گروه و اعضای  شودمیپروژه، واحد کسب و کار منحل 

سااازمانی ساانتی،  در ساااختارهای. دگردناا برمی خااود اصلی جغرافيایی یا محصولی ،ایوظيفه واحد

و جغرافيایی بر نتایج عملكرد تمرکز دارند و  ایوظيفه، واحدهای راهبردیواحدهای کسب و کار 

واضااحی قلمااروی  صااورتبه بناادیبخشماای باشااند. ایاان  شااانو دانااش خود هاااداراییصاااحبان 

. این شوندمیارزیابی  هاآنو در حيطه این قلمروها، مدیران  کنندمیشایستگی و قدرت را تعریف 

موضوع هم جنبه منفی و هم جنبه مثبت دارد. این نوع ساختار، رفتار دفاعی هم برای کسب و تغيير 

دارند. هرچند جنبه مثبت این ساااختار، وظااایف دقيقااا   به دنبالاطالعات و هم هماهنگی ضعيف را 

مان پااروژه محااور، اقاادامات یااک ساااز در .باشدمیدر دسترس بودن کارکنان  افراد وتعریف شده 

سااازمان (. 2006، 2بورجنااونرود )شمار میبه  آفرینیارزشهماهنگ بين قلمروهای سازمانی، منبع 

 پروژه محور سازمانی است که:

 .کندمی تعریف سازمانی راهبرد یک عنوانبه را هدف مبنای بر مدیریت -1

 .ندک می ایجاد پيچيده  فرآیندهای انجام برای موقتی یهاسازمان -2

 .کندمی مدیریت را هاپروژه  انواع از مجموعه یک -3

 دارد. شده قيتلفف وظای آوردن فراهم برای خاصی دائمی یهاسازمان -4

 .دارد آشكاری پروژه  مدیریت فرهنگ -5

 .است آن اصلی ویژگی محوری پروژه  -6

 
1. Project base organization 

2.Bourgenon 
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 ی پروژه محورهاسازمانمدیریت دانش در  

 کننااده تعيينعواماال  تاارینمهماره آن یكاای از ، دانااش و چگااونگی ادمحااوردانش نظریه بر اساس  

مدیریت  پذیرانعطافهای سریع و ی پروژه محور یكی از راه هاسازمانست. هاسازمان  پذیریرقابت

، گستره وسيعی است هاسازماندر این  ی مختلفهاپروژه بين وظایف و  بندیاولویتدانش هستند. 

 فااراهم را امكااان ایاان ارتباطااات، الكترونيكی آورینف افزون بر آن. شودمی انجامکه توسط افراد 

 چااالش وظایف، باالی حجم و اطالعات سيل. شود جابجا سریعا  اطالعات باالیی از حجم تا ساخته

کارهااای پااروژه  کارآمااد انجااام باارای ارتباطااات. اساات محااور پااروژه  یهاسازمان فراروی بزرگ

، این دیاادگاه را تقویاات کاارده اساات کااه اقتصاد دانش گيریشكلعالیق اخير در  ضروری است.

 دانش هسااتند دهیسازمانمنابع سریع و منعطف  عنوانبهدر انواع مختلف  محوری پروژه هاسازمان

( نشااان دادنااد کااه 2002 ،3دینمااوار و چانااگپااژوهش )در یااک  (.2007، 2و نيلسااون 1)بورجسون

تكميلی برای مدیریت دانااش کنند و چارچوب زمانی، فرآیندهای دانش را تقویت می هایفرصت

و هاار  اندموقتیبه هم وابسته و  هاپروژه . زمان بسيار با اهميت است زیرا کنندمیایجاد  هاسازماندر 

ی پااروژه هاسااازمان اطالعاای ناادارد. هاااپروژه از جزیيات سایر  لزوما پروژه، مدیر جدیدی دارد که 

تسااهيل  ایپااروژه و یااادگيری درون  هاپروژه محور، هماهنگی این فرآیند را از طریق یادگيری بين 

که شامل یادگيری قبل و بعااد از پااروژه  ایپروژه ( مدلی از یادگيری بين 1988، 4جوران). کنندمی

است، ارائه نمود. او اعتقاد دارد که یادگيری در فازهای چرخه حيات یک پااروژه از طریااق تعاماال 

 و ارزیااابی افتاادمیماادیریت، اتفاااق  هااایمایتحپروژه و بازیگرهااای ادواری و  گروه بين اعضای 

. از ایاان روی شااودمیانجااام  گااروه قبل از پروژه بااا همكاااری ماادیریت و اعضااای  مدیریت دانش

 
1.Borjesson 

2.Nilsson 
3.Deanmovar & Chang 

4.Jooran 
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افتااد کااه در ایاان انتهای پروژه پس از تحویل پروژه به مالكان آن اتفاااق می مدیریت دانش ارزیابی

در  دانااش کارگيریبااهپااروژه باارای  وه گاارو تجربيات جدیدی در اختيااار اعضااای  هادرسمرحله 

 .گيردمیی آینده، قرار هاپروژه 

 

 ارزیابی مدیریت دانش 

 بااه باااور و سااازمانی قاادرت عواماال و منابع به نوین رویكردی واقع در سازمانی دانش مدیریت

 و خلق که است دیدگاه  این است. از هاآن نوآوری و خالقيت قابليت و هاانسان و ارزش اهميت
 توسعه در نهایت و آن کاربرد آن، تسهيم و توزیع آن، نگهداری و سازمانی، حفظ دانش کسب

 (.1،2000گاپتااااساات ) شااده  تباادیل هاسااازمان ماادیران و وظيفه دغدغه ترینمهم به آن تكامل و
این امر در   و (.2004،  2رولیاست )  پيچيده   رملموس بودن دانش،مدیریت دانش به دليل غي  نهمچني

باشد. ایاان بحااث بااه دلياال نياااز بااه اثبااات ارزش و اهميت می بسيار باایج مدیریت دانش ارزیابی نت
داران بسيار دشوار است. اغلااب محققااان شایستگی مدیریت دانش در بين کارکنان، مدیران و سهام

در جهت تحقق رویكردی که بتواند از نتااایج مااالی باارای ارزیااابی ماادیریت دانااش اسااتفاده کنااد، 
نتایج غيرمالی مدیریت دانش مانند آموزش، خالقيت، طراحاای محصااول  که یحالدر اند، کوشيده 

اسااتفاده از  در کنااارکااه  پيشاانهاد نمااود کااارنيرو (.3،2002آرورآشااد )جدید و ... نادیده گرفته می
معياری برای ارزیابی نتایج  عنوانبههای غيرمالی مشخصه توانند ازمی هاسازمان های مالی،مشخصه
  (.4،2001)کارنيرو دانش، استفاده نمایند مدیریت
باارای ارزیااابی  .داشااته اساات یارزیابی ماادیریت دانااش اهمياات رو بااه افزایشاا  های اخير،طی سال

شناساای روش ،محصااول و فراینااد کارگيریبااه مشارکت دانااش در عملكردهااای کسااب و کااار بااا
( 6،2005همكاااران لاای و) انیاا آقا (.2004، 5آهن و چانگدادند )واسطه توسعه  عنوانبه تحليلی را

 
1. Gupta 
2 .Rowley 
3 .Arora 
4 .Carneiro 
5 .Ahn & Chang 
6 .Lee & Kang 
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شاخص عملكرد مدیریت دانش را برای ارزیابی یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه  کی
وظيفه لجستيک  یک عنوانبهیند گردش دانش را آ، یک فرهاآنمنظور  نیبد ،از زمان ارائه کردند

دانااش  سااازیبرونیو  دانااش یريکارگبهآوری دانش، تسهيم دانش، مؤلفه: ایجاد دانش، جمع 5با 
های دسااتاوردهای تحقيااق گسااترده بندیارزیابی مدیریت دانش در طبقه هایروش. تعریف کردند

های مسأله متنوع ها به سبب سوابق، تجربيات محققان و حوزه روش توسعه ،شده گفته چنانچه است.
انااش را در ماادیریت د متفاااوت ارزیااابی هااایروشپژوهشی  در (.1،2001علوی و همكاراناست )
 .(2،2009چن نگ ووآ)چن ه.بندی نمودندگروه زیر طبقهشش 

 (2009نگ و چن، وآ)چن ه دانش تیریمد  متفاوت یابیارز هایروش .1جدول 

 
1 .Alavi & Leidner & D E 
2 .Chen Huang & Cheng 

 محققان  طبقات  ریز طبقه

و تحليل   هیتجز
 کيفی 

 (Changchit, Holsapple, & Viator, 2001) پرسشنامه  
 (Longbottom & Chourides, 2001) مصاحبه با خبرگان

 (Chourides, Longbottom, & Murphy, 2003) حياتی موفقيت  عوامل

تجزیه و تحليل  
 کمی

بازگشت ) یمال هایشاخص
 (...سرمایه، ارزش فعلی خالص و 

(Laitamaki & Kordupleski, 1997) 
(Stein, Manco, & Manco, 2001) 

غير مالی )ارزیابی   هایشاخص
 توا و فرآیند( دانش افراد، سابقه، مح 

(Smits & Moor, 2004) 
(Holt, Bartczak, Clark, & Trent, 2004) 

تجزیه و تحليل  
 عملكرد داخلی

 ,Kaplan & Norton, 1992,1996; Martinsons) کارت امتيازی متوازن 
Davison, & Tse, 1999, Brander, 2001) ، 

 (Hasan & Gould, 2001) دانشی  ارزیابی مبتنی بر فعاليت

تجزیه و تحليل  
 عملكرد خارجی

 & ,Marr, 2004; Pemberton, Stonehouse) الگوبرداری و  زنیمحک 
Yarrow, 2001) 

 (Asoh, Belardo, & Neilson, 2002) و تجربيات  هابهترین روش 

تجزیه و تحليل  
 متمایل به پروژه 

 & ,Bresnena, Edelmanb, Newell, Scarbroug) الگوهای اجتماعی 
Swan, 2003) 

 (Kasvi, Vartiainen, & Hailikari, 2003) مدل مدیریت پروژه دانش
تجزیه و تحليل  
 متمایل به سازمان 

 (Edvinsson, 1997; Sveiby, 1998) و معنوی  سرمایه فكری 
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مدیریت دانش، مروری  ارزیابیهای مناسب برای شناسایی ابزارها، معيارها و شاخص منظوربه 

ها و  در مقاله گردد.که نتایج در ادامه تشریح می يشين صورت گرفتهای پگسترده بر نوشته 

  در  کارت امتيازی متوازن روش متعددی موضوع ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از هایپژوهش 

آمده   (2)   در جدول  عنوان نمونه به که تعدادی  ها موردتوجه قرارگرفته است شرکت و هاسازمان

 است:
 پیشینه تحقیقجمع بندی  .2جدول 

 ها یافتهنتایج و   روش تحقیق  عنوان تحقیق  منبع

حنانه حامی 
(1380 ) 

طراحی سيستمی برای  
بورس کاال در ایران   اندازیراه

متدولوژی   کارگيریبه با 
 کارت امتيازی متوازن 

و    روش توصيفی پيمایشی
اطالعات ميدانی و  

 ایابخانه کت

داخلی  فرآیندهای اثربخشیمنجر به افزایش  این سيستم -1
مدیریت دانش و   دو مفهوم هدف مشترک -2. شودمی  شرکت

ارزیابی   -3سازمان است.  گراییآینده در واقع و ارزیابی متوازن 
ابزاری مناسب برای وظيفه مدیریت دانش باشد   تواندمی متوازن 

 . کندمی مک و به خلق یک سازمان کارآمدتر ک

 علی شائمی
 برزکی

(1384 ) 
 

 گيریاندازه  هایشاخص 
 مدیریت دانش و سرمایه فكری 

روش کيفی و انجام  
و  ایکتابخانه مطالعه 

 مصاحبه 

کمی و کيفی مدیریت دانش در   هایشاخص پيدا کردن  -1
مدیریت دانش و ميزان  اثربخشیسطح دنيا و افزایش کارایی و 

زیاد در جهت کمی  هایتالش  -2. آن بر عملكرد سازمان تأثير
شاخص سازی مدیریت دانش   -3کيفی.  ظاهرا کردن این مفهوم 

  -4مفاهيم مالی و کيفی. و سرمایه فكری مانند بسياری دیگر از
اقتضایی با توجه به ابعاد محتوایی و  هایشاخصپيدا کردن 

 .هاآن ساختاری سازمان و افزایش گستره کاربرد  

جواد  
 یعبداله 

(1386 ) 

سازی و ارزیابی  متناسب
عملكرد با رویكرد کارت  

( در  BSCامتيازی متوازن 
 همكاران سيستم  شرکت

روش اسنادی پيمایشی و  
 اطالعات ميدانی 

های ارزیابی عملكرد و ایجاد فرهنگ خالق استخراج شاخص
 سازمانی در طراحی سيستم مدیریت دانش 

سيداصغر 
ابن الرسول 
و همكاران  

(1387 ) 

دیریت دانش با  ارزیابی م
رویكرد کارت امتيازی متوازن  

(BSC ) 

روش توصيفی پيمایشی،  
مصاحبه  ای وکتابخانه 

 خبرگان

وجود نظام ارزیابی باعث قوام و دوام یک سيستم و بهبود   -1
کارت امتيازی متوازن برای سيستم  -2باشد. مستمر آن می 

هداف  مستمر و در پيشبرد ا بهبود تواند برایمكانيزه آموزشی می 
 مسير مدل این اجرای با -3آموزشی دانشگاه بسيار مؤثر باشد. 

آموزشی با سرعت   مكانيزه خدمات فرایندهای  بهبود و ارتقا
تأمين مالی جهت جذب متخصصين  -4شود. طی می  بيشتری
ها افزایش دانش فنی کارکنان و توسعه زیرساخت -5فناوری. 

های سریع، تهيه گزارش  -6زمينه ساختار جذب متخصصين. 
دقيق و قابل اعتماد حوزه آموزشی که باعث سهولت دسترسی، 

 دقت در محاسبات و امنيت اطالعات است. 
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 ها یافتهنتایج و   روش تحقیق  عنوان تحقیق  منبع

گلزار 
  آقایی و
همكاران  

(1389 ) 

اجرای مدیریت دانش و  
ارزیابی آن با استفاده از روش  

 ( BSCکارت امتيازی متوازن )

روش پيمایشی و توصيف  
همبستگی و گردآوری  

 ایکتابخانه 

استفاده از دانش سازمان در جهت اهداف راهبردی و کسب   -1
اصالح فرآیندها  -2 مزیت رقابتی، یادگيری از بازار و مشتریان،

راستایی آن با استراتژی تدوین راهبرد دانش و هم  -3 و عمليات،
-5کاران و مبتدیان، تازه  ارتباط متخصصان با -4اصلی سازمان، 

تدوین دانش و تعيين ارزیابی ابزارهای فناوری دانش، ذخيره  
 ها، تقسيم و انتشار دانش در سازمان.دانش و بازیابی آن 

سيامک 
 یفيحن
(1389 ) 

بر عملكرد سازمان   ICTبررسی 
با استفاده از کارت امتيازی  

متوازن در شرکت  
 تراکتورسازی کردستان 

ایشی و  روش اسنادی پيم
 اطالعات ميدانی 

های نوین در جهت های اضافی و استفاده از فنّاوری حذف هزینه 
انداز سازمان و ارتباط با ابعاد کارت  یابی به رسالت و چشمدست

 امتيازی جهت ارتقاء و ارزیابی سازمان 

مهدی  
ابراهيمی 
نژاد 

(1389 ) 

کاربرد روش ارزیابی متوازن  
 هادر مدیریت دانش سازمان 

توصيفی پيمایشی،   روش
مصاحبه  ای وکتابخانه 

 خبرگان

 
روشی مناسب برای مدیریت هر نوع سرمایه فكری و  -1

مدیریت دانش   هدف مشترک دو مفهوم -2های نامشهود.دارایی
  ارزیابی -3 گرایی سازمان است.در واقع آینده  و ارزیابی متوازن

باشد   تواند ابزاری مناسب برای وظيفه مدیریت دانشمتوازن می 
ارتقای  -4کند. و به خلق یک سازمان کارآمدتر کمک می

گسترش   -5توانمندی نظام اطالعات و توجه به انگيزه کارکنان. 
نظام ارزیابی متوازن یكی از پدیدآورندگان فرآیندهای تغيير  

ارزیابی مدیریت دانش منجر به  -6ارزش افزاست.  و نیآفر
 شود. می  افزایش اثربخشی فرآیندهای داخلی شرکت

اخوان و 
همكاران  

(1391 ) 

بررسی رابطه بين مدیریت 
نوآوری، فرهنگ سازمانی و  
مدیریت دانش، مطالعه موردی  

های صنعتی ایران  در سازمان
 خودرو 

روش پيمایشی و توصيفی  
 همبستگی 

جود فرهنگ خلق دانش و تعامالت اثر بخش دانشی در  و
انه در سازمان و های نوآورسازمان موجب بروز رفتارها و اقدام

شود.  کارگيری و مدیریت دانش اثر بخش میتبع آن به به 
همچنين مدیریت دانش اثر بخش موجب بروز نوآوری در  

گردد و در واقع ميان نوآوری و مدیریت دانش رابطه  سازمان می
 دوسویه وجود دارد. 

فيروز 
شاهی و 
همكاران  

(1391 ) 

  -ارائه الگویی فرآیندی
اجرای نظام   منظورعملياتی به 

 هامدیریت دانش در سازمان 

روش کيفی انجام مطالعه 
 ای و مصاحبه کتابخانه 

این الگوها و در این تحقيق الگوهای مدیریت دانش، مقایسه 
همچنين استخراج معيارهای موفقيت از منابع مورد مطالعه، 

سازی مدیریت دانش ارائه شده  الگویی عملياتی جهت پياده 
 است.

احمد  
سپهریان و 
همكاران  

(1392 ) 

ارزیابی عملكرد مدیریت  
های کالن با رویكرد  پروژه

کارت امتيازی متوازن مطالعه 
 های سدسازی موردی پروژه 

روش توصيفی پيمایشی،  
مصاحبه  ای وکتابخانه 

ها و خبرگان پروژه
 اطالعات ميدانی 

های جذب تأمين منابع مالی پروژه  های مناسبوش تأکيد بر ر  -1
تخصيص  -2وری حداکثر از منابع ورودی بودجه. کالن و بهره

استفاده از دانش   -3ها باشد.اعتبار بر اساس پيشرفت زیرپروژه 
از  -4ها. وری سایر پروژه در سازمان مادر برای بهره  جادشدهیا

باشد که  آن می های مهم اتمام به موقع پروژه وجه مالیشاخص 
باید به موقع تأمين شود و همچنين در جنبه رشد و یادگيری  

 های دیگر بسيار مؤثر استانتقال دانش و تجربيات به پروژه 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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آرزمجو و  
همكاران  

(1393 ) 

های سازمانی بر اثر توانمندی 
عملكرد رقابتی با توجه به نقش 

 ميانجی مدیریت دانش 

پيمایشی   -روش توصيفی
بتنی بر و همبستگی م

 حداقل مربعات جزئی 

سرعت انتقال دانش، سهولت دسترسی به دانش سازمان، دقيق و  
قابل اطمينان بودن دانش سازمان، اعتبار دانش در سازمان را از 
عوامل مهم و ضروری در سنجش نظام مؤثر مدیریت دانش بيان  

 اند. کرده

یاسر 
قاسمی نژاد  
و محمد  
فرامرزی 

(1396 ) 

 عوامل بندیت اولوی و  شناسایی

 نظام  عملكرد ارزیابی  بر مؤثر

 دانش  مدیریت

 دانشگاه موردی: یک مطالعه (

 )دفاعی

روش دلفی ساعتی برای  
تائيد چارچوب اوليه و  
روش تحليل سلسله 

 AHPمراتبی فازی 
جهت محاسبه درجه 

 اهميت معيارها 

شاخص یادگيری و کاربرد واقعی دانش در سازمان از دیدگاه  
های زیرساخت ن درجه اهميت و شاخص خبرگان باالتری

سازمانی مناسب مدیریت دانش، وجود فرهنگ خلق و تعامالت  
دانش، بهبود کيفيت و بازدهی سازمان و رضایت ذینفعان از 

 سيستم در الویت بعدی قرار دارند. 

سعيد  
روشندل و  
مجيد 
ساالری  

(1397 ) 

 عملكرد ارزیابی  مدل طراحی

 پروژه  هایسازمان  در کارکنان

 پوششی  تحليل بر مبتنی  محور

 هاداده 

 بر مبتنی  جدید  روشی

 هاداده  پوششی  تحليل

 هاینقش با فرد یا و واحد چند راستای مقایسه  در هاروش  این

 این باشند. ضعفمی  ضعف همگی دارایسازمآن  در متفاوت

مقایسه  برای هاییتوان شاخص نمی  که  آنجا است هاروش 
  شده  محول در وظایف واحد یا دفر عملكرد که  استفاده نموده

 یا و فرد دیگر به  فردی از وظایف این که چرا .کند ارزیابی را

های شاخص  نتيجه  در و بوده متفاوت  دیگر واحد به  واحدی از
 این پژوهش در شود.می تعریف هاآن  ارزیابی برای نيز متفاوتی

 منظور حلبه  هاداده  تحليل پوششی بر مبتنی ریاضی مدل یک

 کلی به  است  قادر مدل این .است گردیده ارائه  ه مسئل

 ارزیابی سيستم یک از پروژه محور سازمان پاسخگوی نيازهای

 نماید  مقابله  شدهمطرح هایچالش  با تمام و باشد عملكرد

جواد زارع  
پور و  

همكاران  
(1398 ) 

دانش   ارائه چارچوب حكمرانی
در قرارگاه سازندگی  

 االنبياء)ص( خاتم

روش کيفی و تحليل  
 محتوای کيفی 

االنبياء)ص( ساختار حكمرانی دانش قرارگاه سازندگی خاتم 
ها وسيله آن دارد و این ساختار بر فرآیندهایی ناظر است که به 

شوند و از طریق آن اهداف  ها هدایت و کنترل میسازمان
شود. بر اساس نتایج ها تبيين میه آن های رسيدن بشرکت و راه 

تحقيق مشخص شد که عوامل تأثيرگذار بر قرارگاه در راستای  
آور، بسترساز و تسهيل  اجرای حكمرانی دانش شامل عوامل الزام 

 گر است.
 1دی جاگر

(1999 ) 
 ایروش مطالعه کتابخانه  

( در Benchmarkingای )به کاربرد رویكرد ارزیابی مقایسه 
 اند. عملكرد مدیریت دانش اشاره داشته  ارزیابی

 2کوریدس 
و همكاران  

(2003 ) 

برتری در مدیریت دانش: یک  
مطالعه تجربی در شناسایی  
عوامل حياتی و معيارهای  

 عملكرد 

شناسی مطالعه  روش 
 موردی 

های کليدی نظام مدیریت دانش را  معيارهای عملكرد و شاخص 
ریت منابع انسانی،  از زوایای مختلفی با عناوین راهبرد، مدی

فناوری اطالعات، مدیریت کيفيت جامع و بازاریابی مورد  
 اند. بررسی و کاربرد قرار داده 

 
1.De jager 

2.Chourides et al. 
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 1چن و چن 

 (2005 ) 

سازی الگوی عملياتی  یكپارچه 
و معيارهای عملكرد مدیریت  

 دانش 

شناسی مطالعه  روش 
موردی با رویكرد تحليل  
فازی و کارت امتيازی  

 متوازن 

عملكرد مدیریت دانش سازمان را بر اساس  های ارزیابیشاخص 
رویكردهای خلق دانش، تبدیل دانش، گردش دانش و اجرای 

 اند. ( ارائه کردهBSCمتوازن )دانش با روش کارت امتيازی 

 2داروج 
(2005 ) 

مدیریت دانش، نوآوری و  
 عملكرد سازمان 

پيمایشی   -روش توصيفی
و همبستگی مبتنی بر 
 معادالت ساختاری 

ارتباط مدیریت دانش با نوآوری و عملكرد سازمان،  در بررسی
هایی را برای ارزیابی عملكرد نظام مدیریت دانش با  شاخص 

هایی همچون معرفی و  همراه با شاخص ) ینوآور عنوان ابعاد 
با   توليد محصوالت با خدماتی برای اولين بار در سازمان، بهبود

مان سازبازنگری محصوالت یا خدمات و ...( و عملكرد 
  ( موردتر صنعت سازمان و...دستيابی به سود بيشتر، رشد سریع)

 گيری قرار داد. استفاده و اندازه 

لی و 
 3همكاران 

(2005 ) 

گيری عملكرد مدیریت  اندازه 
 دانش 

ای روش مطالعه کتابخانه 
 و تحليل عاملی تأیيدی 

های عملكرد مدیریت دانش سازمان،  ص در بررسی شاخ 
های سنجش اثربخشی فرآیند گردش دانش را با عنوان  شاخص 

سازی  برداری و درونیسازی، اشتراک، بهرهپنج بند خلق، ذخيره 
 دانش مطرح کردند. 

چن و چن  
(2006 ) 

ارزیابی عملكرد مدیریت  
دانش: بررسی یک دهه از  

 2004تا   1995

پيمایشی   -روش توصيفی
بستگی مبتنی بر و هم

 معادالت ساختاری 

این محققان مطالعات مربوط به مدیریت دانش در بازه زمانی 
را مورد بررسی قرار داده تا دریابند که  2004تا  1995های سال

های عملكرد مدیریت دانش در طول زمان چگونه توسعه  ارزیابی
  اند. مطالعات این محققان نشان داد که مطالعات پنج سال یافته 

اخير نسبت به مطالعات ده سال پيش از حوزه، خلق، تبدیل و  
مدیریت دانش تغيير   سازی دانش به ارزیابی عملكردپياده
 اند. یافته 

ونگ و  
همكاران  

(2013 ) 

گيری عملكرد مدیریت  اندازه 
دانش، معيارها، رویكردها،  

های گيریها و جهترویه 
 آینده 

 فرآیند تحليل شبكه 
های مختلفی را در ارزیابی  ارها و شيوه در تحقيقات خود ابز

عملكرد مدیریت دانش، در سه محور کلی منابع، فرآیندها و  
 اند. عوامل دانشی مورد بررسی قرار داده 

 
1.Chen & Chen 

2.Darroch 

3.Lee at al. 
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هو و 
 1همكاران 

(2015 ) 
 

گيری عملكرد منابع  اندازه 
دانشی با کاربرد رویكرد  

سازی فرآیند  ارزش، یكپارچه 
و کارت امتيازی   2شبكه تحليلی 

 ( BSC) 3وازن مت

چارچوب نظری با  
سازی فرآیند  یكپارچه 

تحليل شبكه و کارت  
 امتيازی متوازن 

سازی فرآیند شبكه تحليلی و کارت امتيازی متوازن  با یكپارچه 
یک چارچوب نظری برای بررسی و ارزیابی عملكرد منابع  
دانشی پيشنهاد دادند که مبتنی بر رویكردهای مشتری، کسب و  

ری و یادگيری و نيز رویكرد مالی بوده است.  کار داخلی، نوآو
زمان و کار )های ارزیابی مبتنی بر ارزش نيروی ابعاد و شاخص 

تعویض،   تي قابل پيشرفت،) یفناور هزینه مورد نياز(، ارزش 
مزیت اقتصادی و  ) یبردارنوآوری و ضرورت( و ارزش بهره 

 باشد. مزیت اجتماعی( می 
 
ليو و 
 4همكاران 

(2016 ) 

گيری عملكرد مدیریت  اندازه 
ها با دانش در سازمان 

سازی ارزیابی فازی و  یكپارچه 
 ( BSCمتوازن ) کارت امتيازی 

ارزیابی فازی و کارت  
 امتيازی متوازن 

از طریق رویكردهای کارت امتيازی متوازن و ارزیابی فازی،  
یابی عملكرد مدیریت دانش را در ابعاد  های ارزابعاد و شاخص 

مالی، مشتری،فرآیند داخلی و رشد و یادگيری به تفكيک بيان  
 اند. کرده

سانجایه و 
 5همكاران 

(2017 ) 

رویكرد دیمتل فازی، تاپسيس  
و الكترا جهت ارزیابی 
اثربخشی انتقال دانش در  

افزار های توسعه نرم پروژه
 جهانی

های شناسیترکيب روش 
گيری چند معياره  تصميم 

 فازی 

با ترکيب رویكردهای فازی دیمتل فازی، تاپسيس و الكترا، 
افزار جهانی مورد  های توسعه نرم اثربخشی انتقال دانش در پروژه 

 ارزیابی قرار گرفت. 

 6پان و یو
(2017 ) 

ارزیابی عملكرد مدیریت دانش  
سازمانی بر مبنای ضابطه  
 مدیریت کيفيت جامع 

با   کاربرد منطق رادار
استفاده از ماتریس 
 امتيازدهی استاندارد 

گيری عملكرد،  های مدیریت دانش و اندازه با ترکيب تالش 
 ها توسعه داده شد.الگویی برای بهبود عملكرد سازمان 

 

 بازیابی، و سازیذخيره  ایجاد، اصلی بخش چهار دارای دانش مدیریت ،هاپژوهش بيشتر  در

 مدیریت ارزیابی  "تواند می که  آن مرحله نيپنجم ،همواره  و است دانش کارگيریبه  و  انتقال

 .از قلم افتاده است باشد "دانش

 

 

 
1 .Hu at al. 

2.Analytical Network Process(ANP) 

3.Balance Score Card(BSC) 

4.Lyu at al. 
5.Sangaiah at al. 

6.Pun & Yiu 
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 متوازن امتیازی کارت روش با دانش مدیریت ارزیابی

 تواندمی اما نكند، 1گيتس بيل از  ثروتمندتر را سازمان است ممكن متوازن امتيازی کارت  چه اگر

 امتيااازی ارتکاا  (.2005، 2یااوونی) دیاا نماکمک  ازمانس نامشهود دارایی و نایاب منابع جذب به

 یهاااروش از یكاای روش ایاان شد. داده  توسعه 4نورتون دیوید و 3کاپالن رابرت توسط متوازن

 متاادهای از یكاای و سااازمانی وریبهره  گيریاندازه  برای آمریكا، در شده  یافته توسعه و مرسوم

در  رویكاارد ایاان عمااده  مزیاات(. 1386ن،آقااایی و همكااارااساات ) دانااش مدیریت باالی باقابليت

 بيان را گيریاندازه  سایر و سازمانی یادگيری بين تنگاتنگ ارتباطی که است این دانش مدیریت

 عنصاار کلياادی چهار با عملكرد نسبت و اهداف و سازمانی راهبرد بر آن تمرکز مبنای .نمایدمی

 تكمياال باارای روشاای حقيقااتاساات. در  رشااد و یااادگيری و کلياادی فرایندهای مشتری، مالی،

 ساارمایه شااامل کااه باشاادمیناملموس  و ضمنی پيروزی عامل سه با مالی، سنتی هایگيریاندازه 

 و (سيستم و سازمان فرایندهای تنيده  هم به ساختاری )دانش سرمایه (،هامهارتو  )دانش انسانی

خاادیور و ) ( و1386)جعفااری و همكاااران، باشاادمی( مشااتریان ارتباطااات)مشااتری  ساارمایه

 بااا سااازمان چگونه دهدمینشان  متوازن امتيازی کارت وجهی چهار چارچوب (.1386همكاران،

 ارزش خااود دارانسااهامباارای  مشااتریان، بااا ارتباااط ارتقااای و داخلاای فرایناادهای در ساارآمدی

 فرایناادهای مسااتمر بهبااود زمينااه داخلاای فرهنااگ و هاسيسااتم ،کارکنااان همسویی با و آفریندمی

 امتيااازی کااارت (.2004( و )کاپالن و نورتااون، 2006کاپالن و نورتون،کند )می ميسر را نسازما

 کااه مشتری احتياجات و فرآیندها ،هامهارت بين صحيح توازن ایجاد منظوربه سنجش از متوازن

 شااده منعكس اندازدر چشااممطلااوبی کااه  آینده  به رسيدن برای که و آنچه دارد وجود درسازمان

 متوازن، امتيازی کارت (.5،2003( و )نی ون2005یوونی،کند )می استفاده  آید، وجودهب است الزم

 از بسااياری تواندمی سازمان هایراهبرد نمودن شفاف .دهدمی توضيح شفاف طوربه را راهبردها

 
1.Bill Gates 

2.Yvonne 
3.Kaplan  

4.Norton 

5.Niven 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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 اندازچشاام بااه رساايدن راه  در را، سااازمان کارکنااان و کند آزاد را سازمان نهفته در هایظرفيت

 و هامناظره  ،هابحث ،هاپرسش تشویق برایسيستمی  عنوانبه متوازن ارزیابی روش نند.ک  همراهی

 تحریااک باارای کااه اساات زمااانی روش ایاان توانمناادی و اساات سااازمان افراد همه بين گفتمان

 ارزیابی رای(. ب2005یوونی،شود ) استفاده  اندازچشم به رسيدن برای هاپرسشهدایت   و یادگيری

بررساای  بااه ادامه در ،مذکور روش با رارگاه قمدیران معاونت عمران  رشناسان وکا دانش مدیریت

پرداختااه  متااوازن امتيااازی کااارت هایدیاادگاه  در کارایی و اثربخشی مميزی از معيارهای هریک

 (.1996، 1نوتنور.)کاپالن و شودمی

وری  موارد وابسته به سودآ  خصوصبه دیدگاه اهداف مالی  در این  :مالی ( دیدگاهالف

  اخيرا  و یا شده  گرفته کاربه، برای مثال درآمد عملياتی و بازگشت سرمایه شوندمی گيریاندازه 

به سرعت رشد فروش و   توانمی ، جمله اهداف مالی دیگر از .اندجمله ارزش افزوده اقتصادی از این 

 (. 1996تون، ور کاپالن و ن)  یا توليد جریان نقدی اشاره کرد.
 

دیدگاه مشتریان شامل رضایت مشتری، بقای مشتری، تأمين مشتری جدید،  : مشتری ( دیدگاهب

 (.1996رتون، و)کاپالن و ن  هدف است.  هایبخشسودآوری مشتری و سهم بازار در  
 

دیدگاه فرآیند داخلی کسب و کار، مجریان  در :فرآیند داخلی کسب و کار ( دیدگاهج

  این  ،کنندمی داشته باشد را شناسایی بر آن برتری بحرانی را که سازمان بایستی ،فرآیندهای داخلی

 تا: سازدمیفرآیندها واحد کسب و کار را توانا 

بازار هدف جذب و باقی نگه   هایبخش پيشنهادهای با ارزشی ارائه دهند که مشتریان را در  -1

 دارد.

 (. 1996رتون، و)کاپالن و ن  مالی را برآورده سازد. هایبازگشت انتظارات ذینفعان از  -2
 

 
1.Kaplan & Norton 
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چهارمين دیدگاه کارت امتيازی متوازن، یادگيری و رشد است،   :یادگیری و رشد ( دیدگاهد 

آورد را شناسایی   وجودبه که سازمان بایستی برای بهبود رشد بلند مدت  هاییزیرساختکه 

  را برای موفقيت جاری و آینده  هاعامل ترینبحرانیو فرآیند داخلی کسب وکار  مشتری .نمایدمی

 (.1996رتون، و)کاپالن و ن. نمایندمیسازمان، شناسایی 
 

 طوربه را برای ارائه ارزش به مشتریان و ذینفعان  هایشانتوانمندی  هاسازمان ضروری است 

 هاسيستمافراد،  :گيردمیمنبع اصلی سرچشمه  از سهرشد و یادگيری سازمانی  مداوم بهبود بخشند.

کارت در روش  کار و کسب داخلی های، مشتری و فرآیندسازمانی. اهداف مالی  هایرویه و 

  ، هاسيستم موجود از افراد،  های توانمندی امتيازی متوازن نشانگر فاصله بزرگی است که بين 

خواهد بود. برای از   برای رسيدن به عملكرد مطلوب نياز دارند هاآن موجود و آنچه که  هایرویه 

  افزایش  کارکنان، و آموزش مهارت در بایست می، هابين بردن و حداقل کاهش فاصله کسب وکار

  ای شایسته  گذاریسرمایهسازمانی  هایروال  و تناسب سازی رویه و هاسيستم، اطالعات فنّاوری

 (.2002، 1ميورفی و راسل) .پذیرد انجام
 

 ابتدا دانش، مدیریت اهميت بسيار زیاد ارزیابی به توجه بخش مبانی نظری تحقيق با در ادامه

و  ی ريگاندازه ی دانشی، هاییدارا و ناملموس یهاییدارا یعنی یكدیگر، با مرتبط موضوع ود

ناملموس و   یهاییدارا مختلف ابعاد گرفت و قرار بررسی دانش، مورد بر با تمرکز هاآن ارزیابی

 ،هاشاخص مراحل، اهداف، لزوم توجه واقع شد و پس از آن مورد  گوناگون یهانگاه  از دانشی

 دانش مورد مدیریت ارزیابی درنهایت و  هایی دارااین  و ارزیابی یريگاندازه  ابزارهای  و هاشرو

 کاملی و عيار تمام ارزیابی ماتریس ی مدیریت دانش هنوزاثربخشارزیابی  در .قرار گرفت مطالعه

 در عمل ندارد، اما وجود هاسازماندر  دانش موفقيت مدیریت ميزان سنجش برای تحقيقات در

 اختراعات، تعداد چون معيارهایی در کنار وجود دارد. ارزیابی مختلفی هایروش و معيارها

 که دارد وجود  نيز دانش کاربرد از دیگری یهاجنبه  تجاری اسرار حق ثبت و تجاری، عالئم

 
1.Murphy & Russell 
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 سرمایه زیرا نيستند، مناسب مالی دارد تنها ارزیابی که جنبه سنتی و معمول هایروش رضایت 

 در بدهكار عنوانبه  مشهود را  سرمایه کلی طوربه  هاآن  بلكه ،کنندی نم دارایی تلقی ار نامشهود

 لحاظ  هاآن  و تجربه  ، آموزشمهارت بابت کارکنان به پرداختی دستمزد و بدهی حقوق ستون

 یهاییدارا ارزش تعيين برای حسابداری  یهاه یرو تدوین  و  توسعه حاضر،  در حال .کنندیم

و  نوآوری سرعت که ایگونه به نامشهود سرمایه هایمدل ایجاد طورهمين و نامحسوس سازمان

 بسيار زیاد اهميت به  توجه با  لذا  .باشدیم ضروری  کند، تعيين را محوری یهای ستگیشا توسعه

 با آن نمودن متریک و نحوه  اصلی یهاشاخص  است با تعيين الزم دانش، مدیریت ارزیابی

 کهکوشيد،  آن ارتقای در و نمود را مشخص آن کيفی و کمی ميزان مناسب، هایروش کمک

 در شوند. بررسیموارد  این اهم تا شد بر آن سعی بخش مبانی نظری و پيشينه پژوهش، این در

 ابزار سنجش عنوانبه  1کاپالن پروفسور روبرت لهيوسبه متوازن  امتيازی ، کارت1992 سال

 و یافت توسعه 2همكارش نورتون  و وی سطتو 1996 سال در و شد ابداع سازمان عملكرد

 این از نيز و امروزه  ،گرفته قرار استفاده  محور موردی پروژه هاسازمان از بسياری در تاکنون

 اصلی دیدگاه  چهار محور بر روش این. شودمی استفاده  دانش مدیریت ارزیابی روش در

 .(2001، 3براندر ) شده است. بنا زیر ترتيب به یريگاندازه 

 یادگيری رشد و منظر •، مالی منظر •، داخلی کسب وکار فرآیند منظر •، مشتری منظر •

 توسعه(  و )آموزش

 و ی عملياتیهاهدف  و هااندازه  تعيين مذکور اهداف راهبردی، یهامنظره  از یک هر برای باید

 این مفهومی در چهارچوب باید  سازمان هر همچنين  .شوند مشخص  الزم   اقدامات  انجام   چگونگی

 و هاهدف به  توجه با را نظر ی موردهاشاخص  و مخصوص مفاهيم  از یامجموعه خود روش،

در این روش ارزیابی مدیریت   .قرار دهند استفاده  مورد کرده، تعيين سازمان آن یهایژگیو

یكی از اهداف راهبردی سازمان و معاونت عمران قرارگاه در نظر گرفته شده و با   عنوان به دانش 

 
1.Kaplan 

2.Norton 

3.Brander 
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دیدگاه، اقدام به تهيه  تعين شده برای هر  هایشاخص کارت امتيازی متوازن و  گاه چهار دید

توضيحات مفصل داده   تحقيق شناسیروش پرسشنامه تحقيق شد که در ادامه این پژوهش در بخش 

 خواهد شد. 

 
 هاشاخصو  مدیریت دانش پروژه  ارزیابیکارت امتیازی متوازن برای  چهار دیدگاه  .1شکل 

 

در واقع ابعاد چهارگانه کارت امتيازی متوازن را با   باشدمی( 1که منتج از شكل ) (3)جدول 

هر شاخص در ارزیابی   تأثيرمدیریت دانش و  کارگيریبه ارزیابی هر دیدگاه برای  هایشاخص



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)

 

 

25 

 نظران صاحب ( با مشورت خبرگان و 3و در ادامه از همين جدول ) داد مدیریت دانش نشان خواهد 

 پرسشنامه تحقيق تهيه خواهد شد.  ، ی آندر بحث محتوای

 ارزیابی برای هر دیدگاه   های شاخص و    BSCابعاد چهارگانه   .3جدول 

 هاشاخص ابعاد

 فرآیندها

 مدیریت دانش در قابل استفاده بودن آسان برای کاربران کارگيریبه .1

 اریی کهاپروژه مدیریت دانش در کاهش زمان توسعه محصوالت جدید یا  کارگيریبه .2

 مدیریت دانش در کاهش زمان واکنش به شكایت مشتری یا کارفرما کارگيریبه .3

 هاسازمانمدیریت دانش در افزایش اثربخشی ارتباطات سازمان با سایر  کارگيریبه .4

 هافعاليتمدیریت دانش در کاهش زمان انجام  کارگيریبه .5

 يت فرآیندهامدیریت دانش در کاهش خطاها و افزایش کيف کارگيریبه .6

 مشتری

 مدیریت دانش در بهبود رضایت مشتری یا کارفرما کارگيریبه .7

 مدیریت دانش در افزایش پيوند مشتری یا کارفرما با شرکت کارگيریبه .8

 مدیریت دانش در افزایش نرخ ماندگاری کارکنان کارگيریبه .9

 مشاوره غلط دليلبهمدیریت دانش در کاهش شكایات مشتری یا کارفرما  کارگيریبه .10

 مدیریت دانش در افزایش پذیرش شرکت از سوی مشتری یا کارفرما کارگيریبه .11

 مدیریت دانش در ایجاد سازمانی خالق کارگيریبه .12

 مالی

 مالی شرکت )بورس و غيره( هایشاخصمدیریت دانش در بهبود  کارگيریبه .13

 مدیریت دانش در سرعت بازگشت سرمایه  کارگيریبه .14

 مدیریت دانش در افزایش گردش نقدینگی کارگيریبه .15

 مدیریت دانش در افزایش درآمد شرکت به ازای هریک از کارکنان کارگيریبه .16

 یادگیری،

و  رشد 

 مدیریت دانش در شناخت بهتر همكاران کارگيریبه .17

 مدیریت دانش در کاهش فرهنگ خطاکاری کارگيریبه .18
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 نوآوری
 رضایت کارکنانمدیریت دانش در  کارگيریبه .19

 مدیریت دانش در افزایش نوآوری سازمانی کارگيریبه .20

 به اهداف راهبردی سازمان یابیدستمدیریت دانش در  کارگيریبه .21

 از مشتری یا کارفرما ایمشاوره  هایحمایتمدیریت دانش در  کارگيریبه .22

 مدیریت دانش در ایجاد جو آموزشی و تخصصی در سازمان کارگيریبه .23

 مدیریت دانش در افزایش استفاده از دانش ضمنی کارکنان کنونی کارگيریبه .24

 مدیریت دانش در افزایش قابليت رهبری دانش شغلی کارگيریبه .25

 محيط دائمیمدیریت دانش در پویش و پایش  کارگيریبه .26

 مدیریت دانش در کاهش زمان آشنایی با کار توسط کارکنان جدید کارگيریبه .27

 

  تاپسیس بندیرتبه و  گیریمیم تص  روش

در این روش  (.1980،  1یون و هوآنگگردید )توسط یون و هوآنگ ارائه   1980این روش در سال  

m  گيرنااد. مورد ارزیابی قاارار می رنده يگميتصمیک فرد یا گروهی از افراد  وسيلهبهعامل یا گزینه

آل فاصااله را بااا عاماال ایااده  ید کمترینبابر این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی  روشاین 

عاماال( داشااته  نیترتياا اهمکمآل منفاای )عامل( و بيشترین فاصله را با عاماال ایااده  ترینمهممثبت )

آل مثباات و منفاای ساانجيده عبارت دیگر در این روش ميزان فاصله یک عامل با عامل ایده  به باشد.

 (.1381،زاده رجبآذر و است )مل ی عوابندتیاولوبندی و شده و این خود معيار درجه

 از: اندعبارتمراحل این روش 

 
1.Yoon & Hwang 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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در این مرحله ماتریسی رسم خواهد شد که در سطر آن عواماال  تعیین ماتریس مقایسه عوامل:

شود و در تالقاای سااطر و سااتون، مياازان اهميتاای کااه هاار و در ستون آن افراد نظر دهنده آورده می

 (.4)  شود جدول شده است، آورده میپاسخگو برای هر کدام از عوامل قائل 
 یریگمیتصمماتریس  .4جدول 

nN … 2N 1N 

 

 عوامل

 افراد             

1nR … 12R 11R 1A 

2nR … 22R 21R 2A 

     
mnR … m2R m1r mA 

Rij رد ف: نظرi  عامل اُم دربارهj  ( بيان شده است.7تا  1ای طيف ليكرت )گزینه 7اُم که در مقياس 

 

هااای مختلااف ، مقياسشاادنسهیمقاقاباال  منظوربااه گیری:هنجار کردن مااتریس تصامیمه ب

با اسااتفاده  مقياس موزونهنجار شده یا ماتریس بیه گيری به ماتریس بگيری ماتریس تصميماندازه 

 شوند.می لیتبد ریز از فرمول
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در ایاان مرحلااه بایسااتی عواماال کااه از نظاار  آل منفای:آل مثبت و ایادهتعیین عامل ایده

اند، شناسایی شوند. به عوامل مشخص شده   تریناهميتکمعامل و   ترینمهم  عنوانبهدهندگان  پاسخ

 عبارتی:
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 آل مثبت گزینه ایده 
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 آل منفیگزینه ایده 

آل در این مرحله بایستی ميزان فاصله هریک از عوامل از ایده  محاسبه اندازه جدایی )فاصله(:

ها با استفاده از روش اقليدساای آلاُم با ایده  iفاصله گزینه  نیبنابرا؛ آل منفی تعيين شودمثبت و ایده 

 به شرح زیر است:
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 آل مثبت اُم از ایده  iفاصله گزینه  
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 آل منفی اُم از ایده  iفاصله گزینه  

 

 Ciآل منفی: محاساابه مقاادار آل مثبت و ایده محاسبه ميزان نزدیكی هر کدام از عوامل به عامل ایده 

 بر اساس فرمول زیر:

 

 

 
 

درجه اهميت   باشد هرچه باالتر Ci به عبارت دیگر ،Ciنزولی ترتيبی  بر اساسعوامل  بندیو دسته 

 (.1385ميرغفوری، است )باالتر عامل 

  )ص(االنبیاءخاتمآشنایی با معاونت عمران قرارگاه سازندگی و  شناسیمحیط

  تخصصی و عملياتی  های معاونت)ص( یكی از االنبياءخاتممعاونت عمران قرارگاه سازندگی  

که در آخرین  باشدمیموتور محرک قرارگاه  عنوانبه اه و در واقع قرارگ سازمان پروژه محور

ساختار سازمانی از سه مدیریت تخصصی و عملياتی و سه مدیریت فنی تشكيل گردیده است و از  

آل منفی مقدار فاصله با ایده

 منفی

آل مثبتمقدار فاصله با ایده + آل منفی مقدار فاصله با ایده  

=ic  
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تابعه،   مؤسساتی عمرانی به تمامی هاپروژه جمله شرح وظایف اصلی آن جذب و واگذاری 

، نيروی انسانی، انتخاب نوع کار(، کيفيت  آالتماشين ت، ، تعين قيمبندیرتبهشامل ) دهیسازمان

مهندسی ارزش، استقرار سيستم مدیریت کيفيت جامع، مهندسی مجدد و  شامل ) وریبهره و 

روز دنيا در پيشبرد امور(، هدایت، نظارت عاليه و کنترل قيمت،   هایفنّاوریفراگير، استفاده از 

از اجرای   آمده دستبه بت تجربيات و مدیریت دانش فنی ، ثهاپروژه مدیریت هزینه و زمان اجرای 

و همچنين ارزیابی عملكرد  المللیبين  هاینمایشگاه و  هاکنفرانس ، هاهمایشو شرکت در  هاپروژه 

تابعه و برگزاری مجامع ساالنه از اهم وظایف سازمانی معاونت عمران   مؤسساتو  هاقربکليه 

 . باشدمی)ص( االنبياء خاتمستاد مرکزی قرارگاه سازندگی 

از اقدامات مثبت در حوزه مدیریت دانش صورت گرفت که به شرح زیر   ایمجموعه  قرارگاه در 

 (.1397قرارگاه، ریزیبرنامه)جزوه معاونت  :باشدمی

کارکنان  هایپيشنهاد احصاء  منظوربه  تخصصی هایاز گروه  در برخیدانشی  هایسامانه ایجاد  •

 . و ثبت دانش فنی آنان

 کتاب. المللیبين عنوان کتاب و عرضه آن در نمایشگاه  200بيش از  تأليف •

 ، "و آموزشی فصلنامه علمی  " ،"تخصصی دانش فنی  –نشریه علمی " نیعناو تخصصی با  تهيه نشریات •

 و نشریات الكترونيكی. "فصلنامه سفير اميد "و  "تخصصی مدیریت پروژه  -فصلنامه علمی "

 ی تخصصی. هاهمایش و  هاکنفرانس و ارسال و ارائه آن در  مقاله  1000بيش از  تأليف •

ارائه دستاوردهای دانشی و   منظوربه  هاکارگاه  در سطحدانشی  هایآموخته برگزاری درس  •

   .تقدیر از متخصصان

 دانش. سازیفرهنگ منظوربه دانشی  هایکليپ تهيه استندها، بروشورها و  •

 دانش. سازیفرهنگو  رسانیاطالع  منظوربه تهيه پورتال مدیریت دانش   •

 .مؤسساتو  هاگروه دانشی در سطح ستاد قرارگاه،  های دستورالعملتهيه  •

های تخصصی با حضور اساتيد و مدرسان برتر در حوزه های تخصصی  برگزاری نشست  •

 فعال قرارگاه. هایعرصه مرتبط با 
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 پژوهش شناسیروش

يق کاربردی است. این تحقيق با قصد کاربرد بندی بر مبنای هدف، تحقتحقيق حاضر به لحاظ دسته

 پااروژه محااور و هایسااازماندر  ها برای بهبود و عملياتی نمودن ارزیابی مدیریت دانااشنتایج یافته

 )ص( انجام پذیرفته است. روش اءياالنبخاتممعاونت عمران قرارگاه سازندگی  موردی برای مطالعه

و  ایکتابخانااه هااا،داده اطالعااات و  آوریگاارد و چگااونگی توصيفی بوده  روش کلی این تحقيق،

دهناادگان، رساام نمودارهااا، از آمااار شناختی پاسااخجهت بررسی مشخصات جمعيت ميدانی است.

متغيرهااا، شناسااایی و معرفاای  تااأثيرتوصيفی استفاده گردیده است. همچنااين جهاات بررساای مياازان 

با استفاده  ته شده است. در این راستاگرف کاربههای ارزیابی مدیریت دانش، آمار استنباطی شاخص

در ارزیااابی ماادیریت  هاشاخصاز آزمون فرض آماری ميانگين یک جامعه، مؤثر بودن هر یک از 

، مااورد آزمااون واقااع شااده و افاازون باار آن، بااا اسااتفاده از با رویكرد کارت امتيازی متااوازن دانش

ارزیااابی ماادیریت دانااش مااورد کااارت امتيااازی متااوازن،  نوین مدیریت از جملااه روش هایروش

ی مناسااب معاوناات عمااران بااه ريگميتصاام هااایاز روشسنجش قرار گرفته و در پایان بااا اسااتفاده 

 -(1نمودار ) ادامه در پرداخته است. مدیریت دانش ی ارزیابیهاشاخصی و درجه اهميت بندرتبه

ل قلمرو موضوعی که گفتنی است قلمرو تحقيق شام مدل مفهومی مراحل تحقيق آورده شده است.

بيشتر مفاهيم ارزیابی مدیریت دانش با رویكاارد کااارت امتيااازی متااوازن و قلماارو زمااانی و مكااانی 

مربوط به پنج سال اخير معاوناات  هاداده و  98و سال  97طی دوره زمانی شش ماهه دوم سال  همآن

 .باشدمی)ص(  اءياالنبخاتمعمران قرارگاه سازندگی 
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 ای پژوهشه گام .1 نمودار

 

ارزیابی مدیریت دانش با رویکرد کارت امتیازی های تحقیق، استخراج شاخص بررسی پیشینه

 متوازن

 
تهیه و توزیع مقدماتی پرسشنامه 

 تحقیق

زتعیین روایی پرسشنامه با استفاده ا  

تحلیل عاملی    

با استفاده از تعیین پایایی پرسشنامه  

ضریب آلفای کرونباخ   

گانه کارت امتیازی  چهار  ها در مناظربندی شاخص دسته

 متوازن

کارهای بهبودارائه پیشنهاد و راه  

ها با استفاده از تکنیک بندی اهمیت شاخصرتبه

 تاپسیس

ها با استفاده از مدل ارزیابی هر یک از شاخص

های آماریکارت امتیازی متوازن و آزمون  
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 پژوهشنمونه آماری  و جامعه

حداقل یک صفت مشترک   افراد یا واحدها که دارای ای ازجامعه آماری عبارت است از مجموعه

 ن قرارگاه سازندگیباشند. جامعه آماری این پژوهش را کليه کارشناسان و مدیران معاونت عمرا

  125دهند که در زمان انجام تحقيق برابر با )ص( در بحث مدیریت دانش تشكيل می اءياالنبخاتم

بوده و از نظر هزینه مقرون   برزمانکه تحقيق پيرامون تمامی اعضاء جامعه  ییاز آنجا .اندبوده نفر 

گيری باید فهرست کامل  ای نمونهگيری نماید. برناچار است اقدام به نمونه  محقق نيست،  صرفهبه 

این تحقيق نيز   در شود.می گيری ناميده افراد جامعه در دسترس باشد. این فهرست چارچوب نمونه

ی بر اساس فرمول زیر ريگنمونه عدم دسترسی به کليه کارشناسان و مدیران، از روش  دليلبه 

 شد.   شدخواهداستفاده 

 

ار جامعه از  در فرمول فوق جهت تعيين انحراف معي

  40 نيبتصادفی  صورتبه تحقيق  پرسشنامهگيری مقدماتی استفاده گردید. بدین منظور یک نمونه 

ص( توزیع گردید و با  ) اء ياالنبخاتم نفر از مدیران و کارشناسان معاونت عمران قرارگاه سازندگی

عيين شد. بعد از توزیع  نفر ت 73، حجم نهایی نمونه معادل هاآن توجه به انحراف معيار برآوردی از 

 . قرار گرفت هاليتحل کامل مبنای  پرسشنامه 73 مجموعا ، هاپرسشنامه

 اطالعات  ابزار گردآوری

باشد، بر همين  ای و ميدانی میکتابخانه روش ها، از آنجایی که روش گردآوری اطالعات و داده 

ررسی سوابق مربوطه از هر  اساس، در تحقيق حاضر نيز برای گردآوری و تدوین ادبيات تحقيق و ب
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  معتبر  هایسایت استفاده گردیده است. به همين منظور از کتب و مقاالت موجود در  دو روش

، در این  نيهمچن استفاده شده است. و انگليسیهای فارسی نامههمچنين پایان  و  ها کتابخانه و علمی

ر زمينه موضوع مربوطه  نظران خبره، نيز دصاحب تحقيق با تعدادی از استادان، متخصصين و 

ها و اطالعات،  آوری داده نهایت جهت گرد در هایی ساختاریافته انجام گرفت.مصاحبه

در تحقيقات مشابه   شده ارائهی هاشاخص ی جهت ارزیابی مدیریت دانش بر اساس اپرسشنامه

ی  هاشاخص و پرسشنامه در حوزه این پژوهش و دارای ابعاد  ترینمناسب  تقریبا  ( که2001)براندر، 

باشد انتخاب گردید. گفتنی است پاسخ به  ( می3( و جدول )1ارزیابی چهارگانه مطابق شكل )

ی و  بنددرجه خيلی کم تا خيلی زیاد  از  ی،ارتبه طيف ليكرت هفت  بر اساسی پرسشنامه هاسؤال

زن آقای  دالیل مهم دیگر برای انتخاب مدل ترازنامه یا کارت امتيازی متوا از انجام شده است.

که  باشد و با توجه به این ی پروژه محور میهاسازمانبراندر، این است که این مدل مخصوص 

معاونت عمران   و شودمحور محسوب میص( یک سازمان پروژه )  اءياالنبخاتمقرارگاه سازندگی 

ارزیابی  های عمرانی را بر عهده دارد، این پرسشنامه مناسب برای قرارگاه نظارت عاليه کل پروژه 

پرسشنامه را طی دو مرحله   دهندگاناز پاسخمدیریت دانش سازمان انتخاب گردید. هرکدام 

بر  سؤال موجود  27درخواست گردید که به  دهندگانپاسخاز  ، تكميل نمودند، در مرحله اول

بهبود و ارتقاء   ،( برای ارزیابی مدیریت دانشهاشاخصها ) سؤال درجه اهميت هر یک از  اساس

  درخواست  دهندگانپاسخدر معاونت عمران قرارگاه پاسخ دهند و در مرحله دوم از همان آن 

وضعيت موجود مدیریت دانش   سنجش( را برای هاشاخصسؤال ) 27گردید که همان پرسشنامه و 

  ، نفر ارسال شده بود 73که در واقع برای  پرسشنامه 146معاونت عمران پاسخ دهند و بدین ترتيب 

وضعيت   بر اساسو یكی هم  هاشاخص درجه اهميت  بر اساسبرگ پرسشنامه، یكی هر کدام دو 

و   آوریجمعتكميل کرده بودند  ارزیابی مدیریت دانش معاونت عمران را هایشاخصموجود 

 مدیریت دانش در معاونت عمران قرار گرفت، کارگيریبه  مبنای تجزیه و تحليل برای ارزیابی و

(  1( که منتج از شكل )3جدول ) را در ادامه خواهيم داشت. سشنامه این پر روایی و پایایی که
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ارزیابی هر دیدگاه برای   هایشاخص در واقع ابعاد چهارگانه کارت امتيازی متوازن را با  باشدمی

و در  داد  در ارزیابی مدیریت دانش نشان خواهد  را  هر شاخص تأثيرمدیریت دانش و  کارگيریبه 

پرسشنامه   ،در بحث محتوایی آن نظرانصاحب با مشورت خبرگان و  ( 3جدول ) همان ادامه از 

 گردید. تهيه تحقيق  

 تحلیل پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ

محاايط  منظور از قابليت اعتماد پرسشنامه، ميزان سازگاری نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه در یک

ن سازگاری بيشتر باشد پایایی پرسشنامه بيشتر خواهد مشابه با محيط قبلی است. هر چقدر ميزا نسبتا 

یكسااان تااا چااه اناادازه نتااایج  طیدر شااراگيااری که ابزار اندازه بود، به عبارت دیگر پایایی یعنی این

رونااد کااه ماای کاربااههااای مختلفاای دهد، باارای محاساابه ضااریب پایااایی شاايوه می دستبهیكسانی 

ریچاردسااون و آلفااای  -کااودر از: اجرای دوباااره، روش مااوازی، روش تصاانيف، روش اندعبارت

 .1کرونباخ

 : روش محاسبه آلفای کرونباخ

. "آلفااای کرونباااخ اساات"ها محاساابه محاسبه اعتبار و اعتماااد علماای پرسشاانامه هایروشیكی از 

تعااداد  kرابطااه  پااذیر خواهااد بااود. در ایاانمحاسبه ایاان شاااخص بااا اسااتفاده از رابطااه زیاار امكااان

. است هاپرسش کل امتياز معيار انحراف سيگما ام و -i پرسش امتياز معيار انحراف  si و هاپرسش

 هاپرسااشتر بااودن شود به معنی همبستگی درونی باالتر و همگن ترکنزدی 1 به شاخص این هرچه

د که با حذف کدام ن مقدار آلفا بایستی بررسی نموبود پایين صورت در است بدیهی  خواهد بود.

در این تحقيق جهت   .(166-169، ص: 1380، 2)بازرگان مقدار آن افزایش خواهد یافت هاپرسش

 
1. Cronbach’s Alpha 

2. Bazargan 
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سنجش ميزان پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که بر اساس فرمول زیر 

 خواهد آمد. دستبه

 

 

 

 

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده اساات.  در این پژوهش جهت سنجش ميزان پایایی پرسشنامه از

مورد  ( 5جدول )که خروجی آن در  باشدیم 0.920ضریب آلفای کرونباخ در این تحقيق برابر با 

 انجام گرفته است.  SPSSافزار به کمک نرم روشاین  اشاره قرار گرفته است.

 آزمون آلفای کرونباخ )قابلیت اعتماد پرسشنامه( .5جدول 

 رسشنامه پژوهش دارای قابليت اطمينان قابل قبولی بوده است؟آیا پ سؤال

فرضیات 

 پژوهشی

 قابليت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولی است. فرض صفر:

 قابليت اعتماد پرسشنامه پژوهش در حد قابل قبولی نيست. فرض یک:

فرضیات 

 آماری

:.650 فرض صفر: AlphaH  

6501 فرض یک: .: AlphaH 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 73 100 

Excluded(a) 0 0 

Total 73 100.0 

a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

0.920 27 
 

 رسشنامه با استفاده از تحلیل عاملیتحلیل روایی پ

زیاارا اطالعااات و  گيااری آن اساات،های هر تحقيق، مناسب بودن ابزار اندازه جنبه ترینمهمیكی از 

آید. می دستبهگيری ابزار اندازه  لهيوسبهگيری نهایی های الزم جهت تجزیه و تحليل و نتيجهداده 

گيااری ت. برای سنجش ميزان مناسب بودن ابزار اندازه گيری در این تحقيق پرسشنامه اسابزار اندازه 

کند که پرسشنامه تهيه شده تا چه حد مفهوم شود. روایی تعيين میسنجيده می مؤلفه)پرسشنامه( دو  

گوید که آیا مفهوم واقعاای و آنچااه گيرد. به بيان دیگر روایی به ما میخاص مورد نظر را اندازه می

انااد کااه ی کاارده بنددسااتههای روایی را در سه گااروه گيریم؟ آزمونبوده است را اندازه می مدنظر

                 ،1380 ،4)سااكاران 3و روایاای سااازه  2، روایاای وابسااته بااه معيااار1روایاای محتااوا از: اناادعبارت

مناسب  هایپرسشدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی روایی محتوا اطمينان می (.222-223 :ص

تاار و قلماارو گيری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. هر قاادر عناصاار مقياااس گسااترده برای اندازه 

مفهوم مورد سنجش را بيشتر در برگيرند، روایی محتوا بيشتر خواهد بود، به بيان دیگر روایی محتوا 

 یاایروا دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقيق قرار گرفته اساات.نشان می

 
1 .Content validity 

2. Criterion validity 
3 . Construct validity 

4.Sokaran 
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آید. این نااوع روایاای نشااان برای روایی محتوا به شمار می یشاخص ابتدایی و حداقل ظاهری، یک

گيری مفهوم را دارند. روایاای وابسااته ظاهری توانایی اندازه  طوربهدهد که عناصر مورد سنجش می

بيناای رفتااار یااک فاارد در گيااری در پاايشبه معيااار، عبااارت اساات از کارآماادی یااک اباازار اناادازه 

روایاای سااازه: اعتبارسااازه یااک اباازار  (.170 :ص ،1378و دیگااران،  1ص )ساارمدی خاااهاااتيموقع

ای را کااه خصيصااه گيری تا چه اندازه یک سااازه یاااگيری، نمایانگر آن است که ابزار اندازه اندازه 

باار روش تحلياال عاااملی اسااتفاده  تأکيدسنجد. در این تحقيق از روایی سازه با مبنای نظری دارد می

  شده است.

 2یل عاملیتحل

گونه که بيان شد، روایی سازه یا صفت مورد نظر به این معناست که آیااا پرسشاانامه مزبااور بااا همان

صفت مورد نظر مطابقت دارد یا خير؟ حال سؤال این اساات کااه ایاان مطابقاات را چگونااه و بااا چااه 

بایست بررسی کرد؟ برای ساانجش ایاان موضااوع کااه پرسشاانامه مااورد مطالعااه در روش آماری می

سازد یا به آن بستگی دارد، معموال  می نمایان خوبیبهحقيقت تا چه حد، سازه و صفت مورد نظر را 

 هااا یااا هااای بااين تساات مااورد مطالعااه و اناادازه های همبستگی، از طریق نشااان دادن همبسااتگیداده 

 یا با آن ارتباااط دارد ،کننده صفت مورد بررسی استشود منعكسهای دیگری که تصور میتست

های دیگر کااه یک وسيله مناسب برای سنجش روایی پرسشنامه است. تست مورد نظر باید با اندازه 

های باالیی نشان دهد. این همبستگی و مطابقاات اند، همبستگیبرای سنجش همان صفت طرح شده 

ه یی کاا هاسااؤالدر تحليل عاااملی بایااد  »تحليل عاملی« تحقيق نمود. روشبردن  کاربهتوان با می را

را  هاشاااخصاند، دارای یک بااار عاااملی مشااترک باشااند. ایاان برای ارزیابی یک صفت طرح شده 

. زیاار انجااام پااذیرفت بااه شاارحبرای اجرای تحلياال عاااملی، چنااد مرحلااه متفاااوت  .ناميممی 3عامل

ماتریس ضرایب همبستگی تمام متغيرها محاسبه و از متغيرهایی که با سایر متغيرها همبستگی نشااان 

 
1.Sarmad at al. 

2. Factor Analysis 

3 . Factor 
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شااود، کااه از ماتریس همبستگی، فاکتورهایی اسااتخراج می آید.می دستبهه بودند، اشتراکات داد

تر ساختن و قابل ها برای ساده عامل 1انتخاب و چرخش  فاکتورهای اصلی هستند.  هاآنترین  متداول

روابط بين  ها را بهتر تفسير کند وروابط ميان داده  2هابرای اینكه مؤلفه تر کردن ساختار عاملی.فهم

متغيرها و بعضی از فاکتورها به حااداکثر برسااد. دوران و تباادیالت خاصاای باار روی عواماال انجااام 

پذیرد. در بسياری از موارد که تعدادی از متغيرها بااه یااک عاماال ویااژه یااا حتاای بااه تعاادادی از می

آمده است که  وجودبههایی رو، روشها بستگی دارد، تفسير عوامل مشكل خواهد بود. از اینعامل

 روشروش ایاان کااار  نیترعیشاااتر عواماال شااود. باعث تفسااير ساااده  3بدون تغيير ميزان اشتراکات

 است، که در آن استقالل بين فاکتورهای ریاضی حفااظ و در عااين حااال مقااادیر نساابتا  4واریماکس

ان دهااد و ایاان باادهااای ماااتریس بااار عاااملی اختصاااص می( یا صفر را بااه سااتونقدر مطلقبزرگ )

هستند. این  هاآنشود که در آن شدیدا  متغيرها وابسته یا مستقل از معناست که ماتریسی تشكيل می

تر شدن تفسير عوامل خواهد شد. برای اینكه دورانی متعمد بر روی بارهای عاملی به امر سبب ساده 

رآورد شيوه واریماکس صورت داده شود، الزم است تغييرات مربعااات عناصاار سااتونی ماااتریس باا 

 عاملی بيشينه گردد.

 یعنی با فرض:

(3-1)  P,....,1jjZ#id ji

m

2 == 

 عبارت زیر بيشينه شود:

(3-2)  P,....,1jyji pm === 

 است. ام j ام با عاملiضریب ارتباط متغير  ijکه در آن 

 
1 . Rotation 

2 . Components 
3 . Communality 

4 . Varimax 
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 گيری وجااود دارد، آماااره برای آنكه بدانيم تحليل عاملی در این بررسی مجاز است و تناسب نمونه

KMO شاخصی برای مقایسه مقادیر ضرایب همبستگی ساده و جزئاای  محاسبه شده است. این آمار

 بر روی همه متغيرهاست؛ یعنی:

(3-3)  

( )

pj

mi

ijarijrKMO
jijiji

,...,1

,...,1

222

=

=

+=     ===

 

ضریب همبستگی ساااده بااين  rijعامل،  pتا  1معرف از  jمتغير،  mتا  1معرف مقادیر از  iکه در آن 

 به شرط ثابت بودن سایر متغيرهاست. ,1jمتغيرهای  یجزئتگی ضریب همبس aijو  ,1jمتغيرهای 

باشد. اگر یک همبستگی خطی و قوی بين متغيرها وجااود داشااته بين صفر و یک می KMOمقدار  

  نزدیک یک خواهد بود. KMOباشد 

 .زیر تقسيم کرد صورتبهرا  KMOمقدار  1974در سال  1کایزر

 .ها بسيار مفيد استباشد یعنی تجزیه عامل KMO ≤ 9/0اگر  

 ها خوب است.باشد یعنی تجزیه به عامل KMO ≤ 8/0 > 9/0اگر  

 ها مفيد نخواهد بود.باشد در آن صورت تجزیه به عامل > KMO 5/0اگر  

در  انجااام گرفتااه اساات. SPSSافزار به کمک نرم روشحاضر اجرای این  پژوهشگفتنی است در 

در صورتی  گفتنی استاز تحليل عاملی استفاده گردید.  این پژوهش برای سنجش روایی پرسشنامه

، پرسشنامه توزیع گردد هاشاخصبرابر  2توان از تحليل عاملی استفاده نمود که حداقل به تعداد می

نتااایج نهااایی تحلياال عاااملی بااه شاارح زیاار  این موضوع رعایت گردیده است. پژوهش،که در این 

 باشد:می

 
1 . Kaiser 
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 پرسشنامه  ارزیابی در هایدر مورد شاخص و بارتلت KMOآزمون  .6جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .717 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1.699E3 

df 351 

Sig. .000 

پس از انجام تحليل عاملی، هيچ شاخصاای از پرسشاانامه نهااایی حااذف نگردیااد و پرسشاانامه نهااایی 

 .دهدیمرا نشان  ارزیابی بار عاملی هر شاخص( 6)  اوليه تأیيد گشت. جدول   سؤال 27ل همان  شام
 ی ارزیابی در این پژوهشهاشاخصبار عاملی  .7جدول 

 بارعاملی هاشاخص ردیف

 0.501 قابليت استفاده آسان برای کاربران ی مدیریت دانش درريکارگبه 1

 0.699 ی کاریهاپروژه زمان توسعه محصوالت جدید یا  کاهش ی مدیریت دانش درريکارگبه 2

 0.885 کاهش زمان واکنش به شكایت مشتری یا کارفرما ی مدیریت دانش درريکارگبه 3

 0.652 هاسازمانافزایش اثربخشی ارتباطات سازمان با سایر  ی مدیریت دانش درريکارگبه 4

 0.707 هاعاليتف کاهش زمان انجام  ی مدیریت دانش درريکارگبه 5

 0.517 کاهش خطاها و افزایش کيفيت فرآیندها ی مدیریت دانش درريکارگبه 6

 0.564 بهبود رضایت مشتری یا کارفرما ی مدیریت دانش درريکارگبه 7

 0.708 افزایش پيوند مشتری یا کارفرما با شرکت ی مدیریت دانش درريکارگبه 8

 0.679 ش نرخ ماندگاری کارکنانافزای ی مدیریت دانش درريکارگبه 9

 0.561 مشاوره غلط دليلبهکاهش شكایات مشتری یا کارفرما  ی مدیریت دانش درريکارگبه 10

 0.879 افزایش پذیرش شرکت از سوی مشتری یا کارفرما ی مدیریت دانش درريکارگبه 11

 0.631 ایجاد سازمانی خالق ی مدیریت دانش درريکارگبه 12

 0.577 ی مالی شرکت )بورس و غيره(هاشاخصبهبود  ی مدیریت دانش درريگکاربه 13

 0.815 سرعت بازگشت سرمایه  ی مدیریت دانش درريکارگبه 14

 0.494 افزایش گردش نقدینگی ی مدیریت دانش درريکارگبه 15

 0.936 افزایش درآمد شرکت به ازای هریک از کارکنان ی مدیریت دانش درريکارگبه 16
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 0.519 شناخت بهتر همكاران ی مدیریت دانش درريکارگبه 17

 0.469 کاهش فرهنگ خطاکاری ی مدیریت دانش درريکارگبه 18

 0.617 رضایت کارکنان ی مدیریت دانش درريکارگبه 19

 0.544 افزایش نوآوری سازمانی ی مدیریت دانش درريکارگبه 20

 0.531 اهداف استراتژیک سازمان دستيابی به ی مدیریت دانش درريکارگبه 21

 0.713 ی از مشتری یا کارفرماامشاوره  هایحمایت ی مدیریت دانش درريکارگبه 22

 0.576 ایجاد جو آموزشی و تخصصی در سازمان ی مدیریت دانش درريکارگبه 23

 0.746 افزایش استفاده از دانش ضمنی کارکنان کنونی ی مدیریت دانش درريکارگبه 24

 0.910 افزایش قابليت رهبری دانش شغلی ی مدیریت دانش درريکارگبه 25

 0.933 ی محيطدائمپویش و پایش  ی مدیریت دانش درريکارگبه 26

 0.885 کاهش زمان آشنایی با کار توسط کارکنان جدید ی مدیریت دانش درريکارگبه 27

کاارت امتیاازی  ناهچهارگا ی هریک از ابعااد رگذاریتأثبررسی اختالف بین میزان 

 متوازن

این چهار دسته از عوامل بر ایجاد ارزیابی ماادیریت  تأثيراینک جای این پرسش است که آیا ميزان 

ص(، با یكدیگر یكسان )  اءياالنبخاتمدانش کارشناسان و مدیران معاونت عمران قرارگاه سازندگی  

ود. باارای آزمااون ایاان فرضاايه، فرضيه باید آزموده شاا  چهاریی به این پرسش، گوپاسخاست؟ برای 

آمااده  (8)  ی این آزمون در جدول هاافتهرفت. ی کاربه (ANOVA)روش آماری تحليل واریانس 

عاادد  اینكااه دليلبااهچهااار دسااته از عواماال  تأثيرشود تفاوت ميان ميزان می است. هم چنانكه دیده 

را باار  عوامل اینبنابراین ؛ استقابل قبول  و داریمعنباشد سطح می 0.05کمتر از  سطح معنادارآن

 یبناادرتبهچنااد معياااره از جملااه تاپساايس  گيریتصااميم هااایروشبا  هاآنی رگذاريتأثميزان  پایه

 کنيم.می
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مدیریت دانش معاونت عمران   کارگيریبهو   در ایجادیادگيری و نوآوری   رشد وبعد   -1-1  هيفرض

 است. مؤثر ص() اءياالنبخاتمقرارگاه سازندگی 

معاونت عمران قرارگاه سااازندگی و کارگيری مدیریت دانش  در ایجاد بعد فرآیندها -1-2 هيرضف

 است. مؤثر ص() اءياالنبخاتم

معاوناات عمااران قرارگاااه سااازندگی و کارگيری مدیریت دانش  در ایجادبعد مشتری  -1-3فرضيه

 است. مؤثر ص() اءياالنبخاتم

مدیریت دانااش معاوناات عمااران قرارگاااه سااازندگی  رگيریکابهو  در ایجادبعد مالی  -1-4فرضيه

 است. مؤثر ص() اءياالنبخاتم

 هافرضیه ی بررسی هاافته ی .8 جدول

 سطح معناداری درجه آزادی (F) آماره آزمون گروه عوامل

 نوآوری بعد رشد و یادگيری و

12.516 2 0.002 
 بعد فرآیندها

 بعد مشتری

 بعد مالی

 

 

 ی پژوهشهایافته

خطا و   هرگونه . وجود استهیافته و  ی هر تحقيق، تجزیه و تحليل اطالعاتهابخش  ترینمهمز ا

های نادرستی منجر گردد و انتخاب یک روش  گيریتواند به نتيجهمی اشتباهی در چنين بخشی

رساند. تحقيق یاری می تا حد زیادی محقق را در جلوگيری از بروز اشتباهات در امر تحقيق مناسب

بایستی   هاآن منابع خامی هستند که جهت کاربردی شدن نتایج  شده ی گردآورها و اطالعات داده 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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ی  هاداده در ادامه به تجزیه و تحليل توسط ابزار مناسب مورد تجزیه و تحليل قرار گيرند. 

 . شودمیپرداخته  شده یگردآور

 دهندگانپاسخ آمار توصیفی 

ميزان   کاری و  سابقه  ازجمله سن، به پرسشنامه دهندگانپاسخ خصات فردیبخش مش ر ایند

 .گيردمی بررسی قرار مورد تحصيالت 

    دهندگان( توصیف آماری مشخصات سنی پاسخ1-الف

  42سال و بين  41تا  32بين  افراد ،ذکرشده درصد فراوانی سن افراد نمونه  فراوانی و  ( 9) در جدول 

 %43نفر و با درصد فراوانی  73از مجموع  14و  20و  31به ترتيب با فراوانی به باال  52سال و  51 تا

کمترین  %11نفر و درصد فراوانی  8سال با فراوانی  31و افراد زیر  بيشترین تعداد %19و  %27و 

)ص(   اء ياالنبخاتم  تعداد افراد نمونه در بين مدیران و کارشناسان معاونت عمران قرارگاه سازندگی

   دهد.( فراوانی سن افراد نمونه را نشان می2)   دهند. نمودار يل میرا تشك
 های مربوط به مشخصات سنی نمونه آماریداده  .9 جدول

 درصد فراوانی فراوانی )نفر( محدوده سنی )سال(

 0.11 8 سال 31زیر 

 0.43 31 41تا  32

 0.27 20 51تا  42

 0.19 14 سال 52باالی 

 1 73 جمع کل
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 دهندگاننمایش فراوانی سن پاسخ. 2ار نمود

 

 دهندگانپاسخ ( نتایج توصیف آماری سابقه کاری 2-ب

از توصيف آماری مربوط به سابقه خدمتی مدیران و کارشناسان معاونت   آمده دستبه های یافته

از افراد تحت   %50ی از آن است که بيش از ( حاک ص) اءياالنبخاتمعمران قرارگاه سازندگی 

دهد که افراد با  باشند، همچنين نتایج نشان میمی سال 15تا  6دارای سابقه خدمتی بين  مطالعه

 (. 3 و نمودار  10سال حضور فعالی در بين این نمونه ندارند )جدول  5سوابق خدمتی کمتر از 
 دهندگانپاسخسابقه کاری های مربوط به داده  .10 جدول

 انیدرصد فراو فراوانی )نفر( سابقه خدمت )سال(

 0.08 6 سال 5کمتر از 

 0.21 16 سال 10تا  6

 0.36 26 سال 15تا  11

 0.09 6 سال 20تا  16

 0.15 18 سال 25تا  21

 0.11 8 سال 26باالی 

 100 73 جمع



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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 نمایش درصد فراوانی مربوط به سابقه کاری .3 مودارن

 دهندگان( نتایج توصیف آماری میزان تحصیالت پاسخ 3-ج

دهد تعداد دارندگان مدرک دیپلم و  ( نشان می4) ( و نمودار11)  های حاصل از جدول فتهچنانچه یا

( بيشترین  %32( و بعد از آن دارندگان مدرک کارشناسی )%51باشد ) کاردانی بيشتر از سایرین می

دهد که  همچنين نتایج نشان می اند.داشته را گویی به پرسشنامه تحقيقپاسخ ميزان مشارکت در

 هستند.  (%0.07دهندگان دارای ميزان تحصيالت دکترا )ین پاسخکمتر

 های مربوط به میزان تحصیالت نمونه آماریداده  .11 جدول

 درصد فراوانی فراوانی )نفر( میزان تحصیالت

 0.51 37 پلم یدفوقدیپلم و 

 0.32 23 کارشناسی

 0.11 8 کارشناسی ارشد

 0.07 5 دکتری

 100 73 جمع
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 دهندگاننمایش فراوانی میزان تحصیالت پاسخ .4 نمودار

 تاپسیس  روشبا استفاده از  هاشاخص ی بندرتبه

در ارزیااابی ماادیریت دانااش  کارت امتيازی متااوازن چهارگانه که درجه اهميت ابعادا توجه به آنب

 نيز با یكدیگر تفاااوت دارد یااا خياار ارزیابی یهاشاخصمتفاوت است، باید دانست که آیا اهميت 

 گيریتصااميمروش محاسبات خروجی  جدول. میينمایمتاپسيس استفاده  روشکه بدین منظور از 

  .دهدمینشان  (12به ترتيب نزولی در جدول ) را هاشاخصو درجه اهميت  بندیرتبه، تاپسيس

 تاپسیس روشبا استفاده از  هاشاخص بندیرتبه : افزارنرمخروجی  .12جدول 

 بندیرتبه

 هاشاخص
 هاشاخص

 تا فاصله 

آل  ایده 

 مثبت

d+ 
 

فاصله تا 

ایده آل  

 منفی

d- 

درجه 

اهميت به 

ترتيب  

 نزولی

Cl+ 

 هایشاخص

 ارزیابی

 اوليه

1 
ی مدیریت دانش در کاهش فرهنگ ريکارگبه

 خطاکاری
0.012 0.016 0.571 A18 

 A19 0.569 0.016 0.012 ی مدیریت دانش در رضایت کارکنانريکارگبه 2

3 
ی مدیریت دانش در افزایش نوآوری ريکارگبه

 سازمانی
0.013 0.015 0.542 A20 

 A17 0.539 0.016 0.014 ی مدیریت دانش در شناخت بهتر همكارانريکارگبه 4

 A22 0.535 0.015 0.013ی امشاوره  هایحمایتی مدیریت دانش در ريکارگبه 5



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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 از مشتری یا کارفرما

6 
زمان واکنش به ی مدیریت دانش در کاهش ريکارگبه

 شكایت مشتری یا کارفرما
0.014 0.016 0.533 A3 

7 
ی مدیریت دانش در کاهش زمان آشنایی با ريکارگبه

 کار توسط کارکنان جدید
0.014 0.016 0.530 A27 

8 
ی مدیریت دانش در کاهش شكایات ريکارگبه

 مشاوره غلط دليلبهمشتری یا کارفرما 
0.013 0.015 0.522 A10 

9 
ی مدیریت دانش در افزایش گردش ريکارگبه

 نقدینگی
0.015 0.016 0.517 A15 

10 
ی مدیریت دانش در بهبود رضایت مشتری ريکارگبه

 یا کارفرما
0.014 0.015 0.511 A7 

11 
ی مدیریت دانش در افزایش پيوند مشتری یا ريکارگبه

 کارفرما با شرکت
0.015 0.015 0.497 A8 

12 
ی دائمدانش در پویش و پایش ی مدیریت ريکارگبه

 محيط
0.015 0.015 0.493 A26 

13 
ی مدیریت دانش در افزایش درآمد شرکت ريکارگبه

 به ازای هریک از کارکنان
0.015 0.015 0.488 A16 

14 
ی مدیریت دانش در کاهش خطاها و ريکارگبه

 افزایش کيفيت فرآیندها
0.015 0.014 0.487 A6 

15 
انش در سرعت بازگشت ی مدیریت دريکارگبه

 سرمایه 
0.015 0.014 0.487 A14 

16 
ی مدیریت دانش در افزایش نرخ ماندگاری ريکارگبه

 کارکنان
0.015 0.014 0.482 A9 

17 
ی مدیریت دانش در افزایش اثربخشی ريکارگبه

 هاسازمانارتباطات سازمان با سایر 
0.015 0.014 0.473 A4 

18 
کاهش زمان توسعه  ی مدیریت دانش درريکارگبه

 ی کاریهاپروژه محصوالت جدید یا 
0.015 0.013 0.470 A2 
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19 
ی مدیریت دانش در افزایش قابليت رهبری ريکارگبه

 دانش شغلی
0.015 0.013 0.465 A25 

 A12 0.464 0.013 0.015 ی مدیریت دانش در ایجاد سازمانی خالقريکارگبه 20

21 
يت استفاده آسان ی مدیریت دانش در قابلريکارگبه

 برای کاربران
0.016 0.013 0.458 A1 

22 
ی مدیریت دانش در افزایش پذیرش ريکارگبه

 شرکت از سوی مشتری یا کارفرما
0.016 0.013 0.454 A11 

23 
ی مدیریت دانش در دستيابی به اهداف ريکارگبه

 استراتژیک سازمان
0.016 0.013 0.453 A21 

24 
در ایجاد جو آموزشی و  ی مدیریت دانشريکارگبه

 تخصصی در سازمان
0.016 0.013 0.452 A23 

25 
ی مدیریت دانش در کاهش زمان انجام ريکارگبه

 هافعاليت
0.016 0.013 0.450 A5 

26 
ی مدیریت دانش در افزایش استفاده از ريکارگبه

 دانش ضمنی کارکنان کنونی
0.016 0.013 0.443 A24 

27 
ی هاشاخصش در بهبود ی مدیریت دانريکارگبه

 مالی شرکت )بورس و غيره(
0.440 0.017 0.013 A13 

 

 هاشاخص با وضعیت موجود  مقایسهدر  اهمیت  میزان بررسی

  ت ي اهمدر کنار درجه  ارزیابی وضعيت موجود هر شاخصعدد  ر این بخش نتایج پرسشنامه، د

ی که دارای درجه  هایشاخصکه و هدف آن است  شده استنشان داده ، شاخص (بندی رتبه )

شناسایی گردند تا   ( 4عدد زیر هستند )اما وضعيت موجود نامطلوب  (،5/0عدد باالی ) اهميت باال 

در   ؛ که پيشنهاد گردد هاآن برای توسعه  کارهاییراه دارای اولویت بهبود،  های شاخص عنوانبه 

 .شودمیتوضيح داده  گيرینتيجه بخش 
 

 

 



  (BSC)متوازن یازیپروژه محور با استفاده از روش کارت امت یدانش در سازمان ها تیریمد ی ابیارز یشاخص ها ی معرف

 ()ص( اءیخاتم االنب ی معاونت عمران قرارگاه سازندگ نمونه پژوهش:)
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 هاشاخص( و مقایسه با وضعیت موجود بندیرتبه درجه اهمیت ) .13جدول 

 هاشاخص رتبه 
وضعیت 

 موجود 

درجه اهمیت 

  هاشاخص 
 

 

 0.571 4.18 ی مدیریت دانش در کاهش فرهنگ خطاکاریريکارگبه 1

 0.569 4.05 ی مدیریت دانش در رضایت کارکنانريکارگبه 2

 0.542 4.05 دیریت دانش در افزایش نوآوری سازمانیی مريکارگبه 3

 0.539 4.01 ی مدیریت دانش در شناخت بهتر همكارانريکارگبه 4

 0.535 3.90 ی از مشتری یا کارفرماامشاوره  هایحمایتی مدیریت دانش در ريکارگبه 5

 0.533 4.08 ی مدیریت دانش در کاهش زمان واکنش به شكایت مشتری یا کارفرماريکارگبه 6

 0.530 3.22 ی مدیریت دانش در کاهش زمان آشنایی با کار توسط کارکنان جدیدريکارگبه 7

8 
مشاوره  دليلبهی مدیریت دانش در کاهش شكایات مشتری یا کارفرما ريکارگبه

 نادرست
3.85 0.522 

 0.517 3.99 ی مدیریت دانش در افزایش گردش نقدینگیريکارگبه 9

 0.511 3.92 مدیریت دانش در بهبود رضایت مشتری یا کارفرما یريکارگبه 10

 0.497 3.77 ی مدیریت دانش در افزایش پيوند مشتری یا کارفرما با شرکتريکارگبه 11

 0.493 3.75 ی محيطدائمی مدیریت دانش در پویش و پایش ريکارگبه 12

13 
 ریک از کارکنانازای هی مدیریت دانش در افزایش درآمد شرکت بهريکارگبه

3.73 0.488 

 0.487 3.73 ی مدیریت دانش در کاهش خطاها و افزایش کيفيت فرآیندهاريکارگبه 14

 0.487 3.71 ی مدیریت دانش در سرعت بازگشت سرمایه ريکارگبه 15

 0.482 3.70 ی مدیریت دانش در افزایش نرخ ماندگاری کارکنانريکارگبه 16

17 
ش در افزایش اثربخشی ارتباطات سازمان با سایر ی مدیریت دانريکارگبه

 هاسازمان
3.60 0.473 

18 
ی هاپروژه ی مدیریت دانش در کاهش زمان توسعه محصوالت جدید یا ريکارگبه

 کاری
3.62 0.470 
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 0.465 3.48 ی مدیریت دانش در افزایش قابليت رهبری دانش شغلیريکارگبه 19

 0.464 3.59 جاد سازمانی خالقی مدیریت دانش در ایريکارگبه 20

 0.458 3.45 ی مدیریت دانش در قابليت استفاده آسان برای کاربرانريکارگبه 21

 0.454 3.48 ی مدیریت دانش در افزایش پذیرش شرکت از سوی مشتری یا کارفرماريکارگبه 22

 0.453 3.58 ی مدیریت دانش در دستيابی به اهداف استراتژیک سازمانريکارگبه 23

 0.452 3.58 ی مدیریت دانش در ایجاد جو آموزشی و تخصصی در سازمانريکارگبه 24

 0.450 3.48 هافعاليتی مدیریت دانش در کاهش زمان انجام ريکارگبه 25

 0.443 3.52 ی مدیریت دانش در افزایش استفاده از دانش ضمنی کارکنان کنونیريکارگبه 26

 0.440 3.49 ی مالی شرکت )بورس و غيره(هاشاخصبهبود  دری مدیریت دانش ريکارگبه 27

 روشکااه باار اساااس  ، از بااين ده شاااخص اولشااودیممشاااهده  (13در جاادول ) کااه طورهمااان

 پاانجتنهااا  (0.5عاادد باااالی هسااتند )درجه اهميت باااالیی  دارایو  بندیرتبهتاپسيس  گيریتصميم

نامناسااب  تقریبااا وضعيت  دهنده نشانکه  باشندیم 4کمتر از  عددشاخص دارای وضعيت موجود با 

ی پرسشاانامه باار اساااس هاسااؤالگفتنی است که  و باید در اولویت بهبود قرار گيرند. باشدمی هاآن

شااده اساات و لااذا بعااد از توزیااع  بناادیدرجهاز خيلی کم تا خيلی زیاد  ایرتبهطيف ليكرت هفت 

 ایرتبااهحالت وضعيت موجود، با توجه بااه هفاات در  هاسؤالبه  دهندگانپاسخپرسشنامه و جواب 

و درجه اهميت ده شاخص اول  بندیرتبهبه باال مالک مقایسه با عدد  4ميانگين عدد  هاسؤالبودن 

 به باال برای هر شاخص مالک مقایسه قرار گرفت. 0.5تاپسيس عدد  روشقرار گرفت. در

 مااورد 27دسااته راهباارد را باارای  چهااار تااوانیم نااوآوری پااژوهش عنوانبااهو  باار همااين اساااس 

 نظر گرفت: محور درپروژه  هایسازمانی ارزیابی مدیریت دانش در هاشاخص

 باااال کااه از بهتاارین عملكاارد ممكاان و درجااه اهمياات یهایشاخصراهبرد تهاجمی:  •

شااوند نيااازی محسااوب ماای ارزیااابی جاازء نقاااط قااوت هاشاااخصایاان  که یآنجائبرخوردارند. از 

 شود.نمی ر این بخش احساسمنابع د صرفبه

ماادیریت دانااش دارای  ارزیااابی هایشاااخص: در این بخااش، کارانهمحافظهراهبرد  •

باشند. این بدان معنا اساات کااه نقاااط کلياادی کااه در اجاارا و درجه اهميت باال و عملكرد پایين می
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ن سياساات تلقاای مانعی در پيشبرد ای عنوانبهکنند می مدیریت دانش نقش اساسی ایفا ارزیابی بهبود

هااای در وضعيت نامطلوب این دسته عواماال بایااد جاازء اولویاات مؤثر موانعشوند. در نتيجه رفع می

 سازمان قرار گيرد.

شود که از درجه اهميت پایين و می یهایشاخص: این حالت مربوط به راهبرد رقابتی •

، باادین معنااا کااه اساات طرنشانه وجود زنگ خ هامؤلفهرخوردار هستند. تفسير این ی بعملكرد باالب

عوامل موجود در این بخش با وجود این که از اهميت اندکی برخوردارنااد، امااا بخااش اعظماای از 

کار ههااا باا بهبود نقاط ضااعف در سااایر بخااش ایتوانسته بر منابع را به خود اختصاص داده است که

 گرفته شوند.

مدیریت دانش  ابیارزی هایشاخصدر این قسمت اهميت و عملكرد راهبرد تدافعی:  •

 عواماالباشند. لذا در این حالت نيازی به تخصيص منابع جهت بهبود عملكاارد ایاان هر دو پایين می

 باشد.نمی

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

های صورت گرفته در طول  واقع نتایج کليه فعاليت  در  ی از این پژوهش، ريگجه ينتی و بندجمع

وهش حاضر پس از بيان مسأله و اهداف و کاربرد نتایج  دهد. در مقدمه اول پژ پژوهش را نشان می

پژوهش به بيان ضرورت و اهميت اجرای این پژوهش پرداخته شد. در بخش مبانی نظری و پيشينه  

در زمينه ارزیابی و عملكرد مدیریت دانش با   شده انجام ادبيات و سابقه تحقيقات  پس از ارائه

گرفته شده در این پژوهش مورد   کاربه انجام شده و رویكرد کارت امتيازی متوازن و الگوهای 

مخصوص   که ،هاآن  تریناز جامع یكی ی موجود،هاپرسشنامهبحث قرار گرفت و از ميان 

پروژه محور و مناسب با ارزیابی مدیریت دانش کارشناسان و مدیران معاونت عمران   هایسازمان

این   پرسشنامه عنوانبه ارت امتيازی متوازن، ک  با رویكرد ( و ص)  اءياالنبخاتمقرارگاه سازندگی 

با حجم جامعه و  آن همراه  شناسیروش ، مراحل انجام پژوهش و در ادامهپژوهش انتخاب گردید. 
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بخش بعدی به بيان نتایج تجزیه و تحليل   در ی مطالعه گردآوری شد. هاداده نمونه آماری تعيين و 

ی ارزیابی بر اساس درجه اهميت با  هاشاخص ی بنده رتب پرداختيم، که  ی پژوهش هایافته و  هاداده 

( مقایسه شد. در بخش پایانی نتایج  13) در جدول  هاآن تاپسيس و نيز وضعيت موجود  روش

ی ارزیابی مدیریت دانش با روش کارت امتيازی متوازن، وضعيت  هاشاخصپژوهش، ابعاد و 

، پيشنهاد برای بهبود  هاشاخص یبند رتبه ارزیابی، درجه اهميت و  هاشاخص موجود هریک از 

ص( و  ) اءياالنبخاتمارزیابی مدیریت دانش معاونت عمران قرارگاه سازندگی  هایشاخص

 .گرددمیمشروح به شرح زیر ارائه  طوربه ی آتی هاپژوهش پيشنهادهایی برای 

  حليل تجزیه و ت به  از نمونه آماری، ها داده  اطالعات و  کليهگردآوری  از  پژوهش بعد این  در

نتایج، نشانگر آن است که درجه اهميت ابعاد چهارگانه   ترینمهم پرداخته شد.  هایافته و  هاداده 

  کارت امتيازی متوازن در ارزیابی مدیریت دانش در معاونت عمران قرارگاه سازندگی 

ترتيب  به  هافرضيه ( و بررسی 8نيستند و مطابق جدول )با یكدیگر برابر  مؤثر ولی )ص( االنبياء خاتم

و یادگيری و نوآوری و تداوم آموزش افراد سازمان سبب تدوین و   بعد رشدالویت ابتدا 

آن قوی شدن در بعد مشتری مداری و   تبعبه زیرساخت و اجرای قوی بعد فرآیندهای سازمانی و 

د  بازاریابی کار و در نهایت تقویت بعد مالی و دست یافتن به سود بيشتر و رسيدن به اهداف و راهبر

و لذا هرچه در بحث ارزیابی مدیریت دانش کارشناسان و مدیران و تداوم   شودمی ميسر سازمان

موجب قوی   قطعا آموزش افراد سازمانی هزینه شود باعث تقویت رشد و یادگيری افراد سازمان و 

سازمان خواهد   اندازچشم شدن سه بعد دیگر کارت امتيازی متوازن، در جهت رسيدن به رسالت و 

 ود.  ب

به آنكه ميزان درجه اهميت و مؤثر بودن ابعاد چهارگانه کارت امتيازی متوازن در   با توجه 

ارزیابی مدیریت دانش متفاوت است، باید دانست که بر اساس نتایج پژوهش درجه اهميت  

تاپسيس استفاده شده و   روشکه بدین منظور از  ی ارزیابی نيز با یكدیگر تفاوت دارد،هاشاخص

به   هاشاخص و درجه اهميت  بندیرتبه تاپسيس،  گيریتصميمروجی محاسبات روش جدول خ

،  شودیم( مشاهده 13) که در جدول همانطور ( نشان داده شده است.12) ترتيب نزولی در جدول
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و دارای درجه   بندی رتبه تاپسيس  گيریتصميم روشاز بين ده شاخص ارزیابی اول، که بر اساس 

  4از  عدد کمتر( تنها پنج شاخص دارای وضعيت موجود با 0.5عدد باالی )هستند اهميت باالیی 

باید در اولویت بهبود قرار گيرند.   باشد و می  هاآن نامناسب  تقریبا وضعيت  دهنده نشان که  باشندیم

از خيلی کم تا خيلی زیاد   ایرتبه ی پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت هفت هاسؤال گفتنی است که 

  در حالت  ها سؤال به  دهندگانپاسخ توزیع پرسشنامه و جواب  بعد از ه است و لذا شد بندی درجه

به باال مالک مقایسه با عدد   4ميانگين عدد  هاسؤال بودن  ایرتبه وضعيت موجود، با توجه به هفت 

به باال برای هر   5/0تاپسيس عدد  روشو درجه اهميت ده شاخص اول قرار گرفت. در بندیرتبه 

  اهميت  درجه  دارای  ارزیابی ابتدایی  بين ده شاخص از  لذا  و  مقایسه قرار گرفت.شاخص مالک 

، پنج شاخص از وضعيت مناسبی برخوردار نيستند که باید در اولویت بهبود قرار گيرند. این  باال

 از:  اندعبارت  هاشاخص

 از مشتری یا کارفرما. ایمشاوره  هایحمایتمدیریت دانش در   کارگيریبه  -1

 مدیریت دانش در کاهش زمان آشنایی با کار توسط کارکنان جدید. کارگيریبه  -2

 مشاوره غلط.  دليلبه مدیریت دانش در کاهش شكایات مشتری یا کارفرما  کارگيریبه  -3

 مدیریت دانش در افزایش گردش نقدینگی. کارگيریبه  -4

 مدیریت دانش در بهبود رضایت مشتری یا کارفرما. کارگيریبه  -5

ارزیابی مدیریت دانش کارشناسان و مدیران معاونت عمران قرارگاه  ای بهبود و ارتقاء بر

ضعيف و   تقریبا   هایشاخصجهت تقویت  اجرایی کارهاییراه  )ص( باید االنبياءخاتمسازندگی 

مدیران عملياتی معاونت عمران قرارگاه  کارشناسان و بررسی نظر از پس .گردد پيشنهاد بحرانی

فوق االشاره،  ضعيف  تقریبا  و راستای بهبود پنج شاخص بحرانی  ( در)ص االنبياءتمخا سازندگی

 عملياتی زیر به مسئولين امر پيشنهاد گردید:  کارهایراه 

ی ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از روش کارت امتيازی متوازن، که هاسيستم الگوبرداری از  (1

 .اندبوده ارجی موفق  داخلی و خ های سازماندر  هاسيستم  اجرای این
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مناسب برای معاونت عمران قرارگاه   مدیرت دانش،  ارزیابی هایشاخص  و  تدوین فرآیندها  (2

بر اساس کارت امتيازی متوازن و همچنين آشنایی کارکنان و   ،)ص(االنبياءخاتمسازندگی 

یا   معاونت عمران قرارگاه و در کاربه پيش از آغاز  شده ثبتکارشناسان جدید با تجربيات 

 ی اجرایی.هاپروژه 

معاونت عمران برای استفاده از   و مدیرانسيستم ارزیابی مدیریت دانش کارشناسان  سپاریبرون (3

 تجربيات برتر. 

سازمان و معاونت عمران قرارگاه برای دریافت بازخورد از مشتریان و  ITی هازیرساختتوسعه  (4

 آنی.  صورتبهکارفرما 

 .شوندمیارکنان به افرادی که جدید وارد سازمان ایجاد فرهنگ انتقال دانش ضمنی ک  (5

کنترل و ارزیابی دانش ماهانه کارشناسان، مدیران و کارکنان در مستند کردن تجربيات خود   (6

 )تجربه نگاری( بر اساس قواعد نظارتی قوی.

آموزش کاربردی و تخصصی کارشناسان و کارکنان معاونت عمران قرارگاه سازندگی  (7

جدید ارزیابی مدیریت دانش مبتنی بر کارت امتيازی   هایروشبرای استفاده از )ص( االنبياء خاتم

 در ثبت تجربيات و مستندات .  BSC)  ( متوازن

 پیشنهادهای تحقیق

 پروژه محور هایسازمانپیشنهادهایی برای 

ام انجاا  دليلبااهی دانشی بسيار باال هاتيظرفپروژه محور در کشور دارای  هایسازمان کهی آنجائاز 

و تمرکااز باار کليااه  نگرانااهنده یآباشند، نياز به اتخاذ رویكردهااای راهبااردی، می هاپروژه بسياری از 

طی چند سااال  متأسفانه. شودیماحساس  هاییسازمانیفرآیندهای سازمانی مبتنی بر دانش در چنين 

ی هایسازماندانش در چنين  در حوزه با وجود کارهای بسيار شایسته و بزرگی که  تاکنونگذشته و  

ی دانشاای انجااام هاااتيفعالی اره یاا جزی و اقهيساال صورتبهی دانشی هاسامانهانجام شده، هنوز هم 

پااروژه  هایسااازمان بایست یک رویكرد حاکميتی در سطح دانااش دردهند. به همين منظور میمی
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دیریت دانش و مناسب م راستاییهمی حياتی برای هامؤلفهبه عبارت دیگر تبيين  محور ایجاد شود.

ی ماادیریت دانااش سااازاده يپ و در نهایاات هاسااازمانی کسااب و کااار ایاان راهبردهاااارزیابی آن با 

ی حاکميت دانش و سازاده يپمتمرکز در سطح حاکميتی بسيار ضروری است، که مزایای  صورتبه

 باشد:شامل موارد زیر می آمده عملبهارزیابی آن بر اساس مطالعات 

 ی دانشی.هاتيفعالنسبت به  هاسازماناین  ت در مدیران ارشدمثب كردیرو جادیا (1

 ی، حمایت و ساز و کارهای حاکميتی.سازاده يپی راهبردی بر فرآیندهای دانشی با رگذاريتأث (2

 ی خلق و تسهيم دانش.هانهیهزکاهش  (3

 . هاسازمان نیا ی فكری و هدایت تبادل انتقال و تسهيم دانش درهاتيفعالارتقای  (4

 ی دانشی با استفاده از اصل کارایی اقتصادی.هاتراکنشاز و کارهای حاکميتی و ایجاد س (5

 تالقی کليه فرآیندهای سازمانی با فرآیندهای دانشی در سازمان. (6

 حداکثر نمودن منافع خالص حاصل از فرآیندهای انتقال، تسهيم و خلق دانش در سازمان. (7

حل مشكالت مربوط به فرآیندهای دانشاای استفاده راهبردی از دانش برای توسعه و نوآوری و  (8

 در سازمان.

 ی دانشی سازمان.هایازمندينو تعيين  هاپروژه شناسایی شكاف دانشی در  (9

 ی دانشی مدیران و کارکنان.بنددرجهارتقای شغلی بر اساس   (10

دانااش در  ی و ارزیااابی ماادیریت دانااش بااا رویكاارد حاااکميتیريگاناادازه ی، سازاده يپ منظوربه (11

پيشاانهاد  هاسااازمانایاان  اندرکاراندسااتبهی عملياااتی زیاار هابرنامااهپروژه محور،  ایهسازمان

 :گرددیم

ی مادیریت داناش و ارزیاابی آن باا رویکارد ساازادهیپ الزامااتو اباال   هی( ته1

 پروژه محور.  هایسازمانحاکمیتی در 

ی عملياااتی ساااليانه هارنامااهبالزام به تدوین  تواندیمی اصلی آن هاسرفصلکه در شرح برنامه و از 

، تاادوین شاارح شااغل منعقدشااده ی هااامانيپدر  شااده کسبمبتنی بر ثبت تجربيات، تاادوین دانااش 
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ی ساااليانه باارای بناادبودجهی در ابودجااهی دانشاای، تهيااه ردیااف هاااتيفعالکارکنااان متناسااب بااا 

كاارد ایجاااد و ایجاد ساز و کاااری باارای عرضااه محصااوالت دانشاای بااا روی محوردانشی هاتيفعال

جزئی از فرآیندهای جاری سازمان بایستی تدوین  عنوانبهو مالحظات حفاظت اسناد  افزوده ارزش

 تابعه ابالغ گردد. مؤسساتو  هاگروه و به کليه 

 پروژه محور هایسازمانی دانشی در هابلوک هی( ته2

کمياات دانااش در ی حاسااازاده يپ ازياا نشيپ عنوانبااهبااا توجااه بااه ضاارورت مهندساای دانااش مااؤثر  

ی دانشاای سااازمان شناسااایی هاحوزه ی دانشی در هابلوکی پروژه محور، ضروری است هاسازمان

 ی دانشی پيشنهادی به شرح جدول زیر است:هاحوزه گردد. 

 پروژه محور هایسازمانهای دانشی در بلوک .10جدول 

 فرآیندهای کلیدی مرتبط ی دانشیهاحوزه  ردیف

1 
 مدیریت کسب و کار

 قرارگاه

مدیریت راهبردی، برنامه و بودجه، ساختار سازمان، مدیریت اسناد و 

 هاپروژه رسانه، مميزی و ارزیابی ستاد و 

2 
مدیریت پورتفوليو و پروژه 

 سازمان
 ...و ادعا و محدوده، ریسک، تغييرات، زمان یكپارچگی،

 چرخش شغلی و ارتقای شغلیو دستمزد،   حقوق گزینش، جذب، ارزشيابی، مدیریت سرمایه انسانی 3

 و شبكه افزارنرم، افزارسخت ITمدیریت  4

 منابع مالی، گردش مالی پروژه، مدیریت هزینه تأمينحسابداری،  مدیریت منابع مالی 5

 ارزیابی پيمانكاران، لجستيک و انبارداری، تعيين و تكليف فروش آالتنيماشکاال و  تأمين 6

 امنيتی، عقيدتی و بازرسی صيرت و معنویتصيانت، ب 7

8 
مطالعات، طراحی و 

 هاپروژه مهندسی 

ی هانقشهی مهندسی، مدیریت اسناد، مدارک و هانقشهطراحی 

 مهندسی، مهندسی ارزش

 محيطیزیستی اجتماعی و هاتيمسئول مدیریت توسعه پایدار 9

10 
انجام عمليات اجرایی 

 هاپروژه 
 هعمليات و اجرای پروژ
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ی سازمانی مبتنی بر رویکرد هاستمیرسی زو  هاستمیسو  هادستورالعمل( بازنگری در 3

 حاکمیت دانش

ی کليدی سازمان جهت ایجاد ساز و کارهای هاستميرسیزو  هاستميسشناسایی و بازنگری  منظوربه

جااذب، گاازینش، ) یهاسااتميرسیزی مدیریت منابع انسانی که شااامل هاستميسدر  حاکميت دانشی

، چرخش شغلی و ارتقاء شغلی(، سيستم مدیریت کسب و کار سازمان، و دستمزد حقوق ارزشيابی،

سيستم مدیریت و فناوری اطالعات، سيستم مدیریت قراردادها و سيستم مهندساای و... کااه در ایاان 

دام ی مرتبط با فرآیندهای کليدی مذکور باید پيگيری و اقهادستورالعملبرنامه بررسی و بازنگری 

 شود.

 ی دانشی شناسایی شدههابلوک( استقرار سامانه مدیریت دانش بر اساس 4

 یواحدهایكپارچه در سطح سازمان،  صورتبه هاپروژه در   شده کسبثبت و تسهيم دانش    منظوربه

توانااد بااا در نظاار سااامانه ماادیریت دانااش می .شده ییشناسای دانشی هابلوکبر اساس  رمجموعهیز

، تجربيااات، دانااش، نااوآوری، مقاااالت، کتااب، درس هایپيشاانهادی دانشی شامل هاماژول گرفتن

 منظورباااهی تصاااویری و صاااوتی هااااپيکل، هادساااتورالعمل اجرایااای، هاااایروش، هاآموختاااه

ی کارکنان بر اساس دانش به اشااتراک بنددرجهی و انتخاب دانش برتر، بندتیاولوی، گذارارزش

ارشناس و خبره، شناسایی کارکنان بر اساس دانااش و تخصااص گذاشته شده به درجات نوآموز، ک 

از گاارفتن سااهمی  درنظاار منظوربااهارتقاء شغلی، تهيه و صدور کارنامه دانشاای  منظوربه شده کسب

سازمانی، ارزیااابی  شده کسبدانش  ثبت و ارائه خدمات رفاهی مطلوب، دستمزد و حقوق و کارانه

 اقدام نماید. زیرمجموعههای ی دانشی واحدهاتيفعالعملكرد مؤثر از 

 پروژه محور هایسازمان( تهیه نظام ارزیابی مدیریت دانش برای 5

ی ارزیابی کمی و کيفی مدیریت دانش باار اساااس اسااتانداردهای ماادیریت دانااش هاشاخصارائه  

ی ماادیریتی هاگزارشو تهيه  هاپروژه سنجش ميزان بلوغ دانش سازمان، واحدهای تابعه و  منظوربه

 پروژه محور. هایسازمانی دانشی در هاتيفعالی یک ساله از پيشرفت هادوره در 
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 ی آتیهاپژوهشپیشنهادهایی برای 

 گردد:های آتی پيشنهاد میبا توجه به نتایج تحقيق حاضر، موارد زیر جهت انجام پژوهش

ی بزرگ  هاازمانسمدیریت دانش در تبدیل دانش ضمنی به صریح در بررسی عوامل موفقيت  -1

 پروژه محور.

به کارکنان مبتنی بر توسعه مدیریت دانش در   ی دقيق شغلیرساناطالع  آثاربررسی  -2

 ی بزرگ پروژه محور.هاسازمان

ی سازاده يبا روند پ ی بزرگ پروژه محورهاگرایی کارکنان و مدیران سازمانهمآنبررسی ميز -3

 و ارزیابی مدیریت دانش. 

  منابع

 در مدیریتروش ارزیابی متوازن  کاربرد (،1389) زاده مينا،نژاد حميدومجدییزدانی مهدی،نژاد ابراهيمی

 ی مدیریت استراتژیک.المللنيبسومين کنفرانس  ،هاسازماندانش 

پایان  ،تحقیقاتی یهاسیستم برای عملکرد گیریاندازه  سیستم طراحی(، 1383اصغر، ) سيد ابن الرسول 

 صنعت ایران. و علم دانشگاه  دکترا، نامه

، انتشارات فصل هفتم ارزیابی مدیریت دانش مدیریت دانش،(، 1385علی، ) صالحی و اکبریعلاحمدی سيد

 .341 - 303صص:  دانشگاه تربيت مدرس،

رابطه بین مدیریت نوآورفرهنگ  یبررس (،1391) محمدابراهيم و اجاقی حامد، یسنجق پيمان، اخوان

 ، مرکزتحقيقات راهبردی دفاعی.38شماره راهبرد دفاعی،  مهفصلنا ،دانش سازمانی و مدیریت

 ، تهران، انتشارات نگاه دانش.ی کاربردیریگمیتصم(. 1381علی ) زاده رجبعادل،  آذر

سازمانی بر عملکردرقابتی با توجه  هاییاثرتوانمند  (،1393) نژاد یاسر و طيار شاهين، یقاسم آرزمجو هانيه،

 .115بيمه، شماره  پژوهشنامه ،شبه نقش میانجی مدیریت دان

، تلفیقی مدل یک ارائه  دانش مدیریت رویکرد با EFQM(، 1386) فرزانه، کدخدازاده  عبداله و آقایی

 .صنایع مهندسی المللیبين کنگره  پنجمين

مدیریت دانش و ارزیابی آن بااستفاده از روش کارت  یاجرا (،1389) محمدجعفر، آقایی گلزار و تارخ

 ی مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات.المللنيبتوازن، ششمين کنفرانس م امتیازی
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 ، موسسه انتشارات آگاه.تهران .تحقیق در علوم رفتاری هایروش (.1380) ،بازرگان عباس

دانش درقرارگاه سازندگی  تیریمد  (،1397) و توسعه راهبردی قرارگاه، یزیربرنامهجزوه معاونت 

 . )ص(اءیاالنبخاتم

 فناوری یابیارزش (،1387) ميرزایی، اصغر، غضنفری مهدی و علی سيد ابن الرسول  سيدمصطفی، یجعفر

 مهندسی. علوم المللیبين نشریه ،تلفیقی با رویکرد اطالعات

 رویکردهای تطبیقی مطالعه  (،1386) اخوان، پيمان اصغر و سيد الرسول  ابن مصطفی، سيد جعفری

 صنایع. مهندسی المللیبين کنگره  مين، پنجدانش دارائی های گیریاندازه 

 یمتدولوژی ریکارگبه با رانیدر ای بورس کاال اندازراه سیستمی برای  طراحی (،1380) حنانه حامی،

BSC، کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران. نامهانیپا 

توازن در شرکت سازمان با استفاده از کارت امتیاز م برعملکرد ICTبررسی (، 1389) حنيفی سيامک،

 کارشناسی ارشد، دانشگاه پيام نور. نامهانیپا، تراکتورسازی کردستان

 ،دانش گیریاندازه  مدلهای مقایسه  و طبقه بندی بررسی،(، 1386) نظافتی نوید، شعبان و یاله آمنه، خدیور

 مهندسی. المللیبين کنگره  پنجمين

پروژه  هایدر سازمانبی عملکردکارکنان مدل ارزیا یطراح (،1397) روشندل سعيدوساالری مجيد،

فردوسی  دانشگاه ،هاسيستممهندس صنایع و  المللیبين، چهارمين کنفرانس هاداده محورمبتنی برتحلیل پوشی 

 مشهد.

چارچوب حکمرانی دانش درقرارگاه  ارائه  (،1398) جعفر، و محمودی شهرام یارييعل زارع پورجواد،

 .43-11: صص:4دوم، شماره  سال راهبردی دانش سازمانی، مدیریت لنامهفص )ص(،االنبیاءخاتمسازندگی 

 ریزیبرنامه ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و  کتابچه  (،1382)  کشور، ریزیبرنامه سازمان مدیریت و 

 .کشور

مدیریت دانش با  یابیارز (،1386) ،اصغر ديسسيدمصطفی و ابن الرسول  یجعفر ساعی اشرف السادات،

 ی علوم مهندسی صنایع.المللنيب، نشریه کارت امتیازی متوازنرویکرد 

ی کالن بارویکردکارت هاپروژه عملکردمدیریت  یابیارز (،1392) ی،محمدمهدسپهریان احمدوپرهيزگار

 ی مدیریت پروژه.المللنيب، ششمين کنفرانس سازیی سد هاپروژه امتیازی متوازن مطالعه موردی 

 ، چاپ دوم: تهران، انتشارات آگاه.تحقیق در علوم رفتاری هایروش ،(1378سرمد زهره )

محمد صائبی و محمود شيرازی، تهران: مؤسسه  ترجمه ،در مدیریتتحقیق  هایروش ،(1380سكاران، اوما )

 ریزی.عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه
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، سومين کنفرانس ریی مدیریت دانش و سرمایه فکریگاندازه ی هاشاخص (،1384) شائمی برزکی علی،

 ی مدیریت.المللنيب

منطق  اساس ( برBSCمتوازن )کارت امتیازی  بهبودسیستم (،1386) علی و پوردرویشی زهرا، عادل آذر

 کنفرانس ملی مدیریت عملكرد، تهران مرکز همایشهای علمی. سومين ،فازی

در  (BSC)تیازی متوازن ی وارزیابی عملکردبارویکرد کارت امسازمتناسب (،1386) عبدالهی جواد،

 شهيد بهشتی. دانشگاه  کارشناسی ارشد، نامهان یپا، همکاران سیستم شرکت

الگوی  ارائه  (،1391) اميروارسنجانی محمدعلی، یتربت محمد، یاحمدوندعل احمد، نورنگ محسن، فيروزشاهی

 هایسازمانبربا تمرکز  هاسازماناجرای نظام مدیریت دانش درمنظوربه عملیاتی  -فرآیندی

 راهبردی دفاعی. قاتيمرکزتحق ،36شماره  دهم، سال  راهبردی دفاعی، فصلنامه ،نظامی -دفاعی

عملکرد  یابیبرارز مؤثرعوامل  یبند تیو اولو ییشناسا ،(1396) ،محمدی فرامرز و اسری نژاد یقاسم

 پانزدهم، سال  ،یدفاع فصلنامه راهبرد -یپژوهش یعلم مجله ،یدانشگاه دفاع کیدانش در تیریمد  ستمیس

 .190-163صص:، 59شماره 

، متوازن امتیازی کارت با هم افزایی ایجاد استراتژیک: ییهمسو (،1388) دیوید، نورتون رابرت، کاپالن

 آریانا، تهران: انتشارات صانعی. پژوهشی صنعتی گروه  دل، زنده  بابک مترجم،

 4 و 3 شماره  ،9دوره  رسانیاطالع فصلنامه ،شدان هوشمنددرمدیریت منابع نقش (،1383) عليرضا، گنجی

 تابستان. -بهار

معاونت عمران قرارگاه سازندگی  و مدیرانمدیریت دانش کارشناسان  یابیارز (،1398لونی کریم، )

و  دانشكده  کارشناسی ارشد، نامهان یپا ،کارت امتیازی متوازن از روشص( با استفاده ) اءیاالنبخاتم

 گروه صنایع، دانشگاه جامع امام حسين )ع(، دسیپژوهشكده فنی و مهن

درگماشته نشدن زنان به  مؤثرهای ی عامل بند رتبه و  ییشناسا ،(1385اهلل )بيدحبيس ميرغفوری،

 .1، شماره 4، فصلنامه مطالعات زنان، سال های مدیریتیپست
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