
 

 

 

یک )های دانش از دیدگاه خبرگانهای کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریشناسایی مولفه 

 پژوهش آمیخته(

 دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران،  دانشجوی دکتری، حمیدرضا محمودی

 تهران/ ایران، تربیت مدرس هدانشگا، کارشناسی ارشد، نازیلا محرابی

 تهران/ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، استادیار، عذرا دائی

 دهیچک

 یابی عمکلرد فناوری دانش از دیدگاه خبرگان است.رزهای کلیدی اهدف این پژوهش شناسایی مولفه:هدف  

ه است. و میدانی مد نظر بود ایهای کتابخانه. جهت گردآوری اطلاعات، روشقرار گرفتگرایی این پژوهش در سایه پارادایم اثبات :یشناس روش

 ای هیاتها پرسشنامه میان اعضبرای مقایسه این مولفهوسیله روش دلفی به دست آمد. سپس ه دانش بهای ارزیابی عملکرد فناوریهای ابتدا مولفه

استفاده  AHPها از روش های دولتی تهران  توزیع و جهت تحلیل دادهشناسی دانشگاهاطلاعات و دانشعلمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته علم

   .شد استفادهExpert Choice 11 و  Spss 25 یافزارها نرم از هاداده لیتحل یبراشد. 

ستم، زیرساخت سیستمی، کیفیت خدمات فناوری دانش و دانش، معماری فناوری دانش، یت سمالی، کیفی اصلیشاخص  01در مرحله دلفی  :هاافتهی

 روش براساس .شناسایی شدسیستم، به روز بودن  کاربری، رضایت کاربر در مورد سیستم، ارزش نتایج حاصل ازکار، مزایا و منافع درک شده ازرابط

 یمعماره چهارم، در درج یدر درجه سوم، رابط کاربر یستمیس رساختیزدوم،  دردرجه ستمیس تیفیک اول، درجهدر یمال مولفه یمراتب هسلسل لیتحل

 از اصلح جینتا ارزشدر درجه هفتم،  ستمیدر مورد س رکارب تیرضادانش در درجه ششم، یفناور خدمات تیفیک پنجم، درجه در دانش یفناور

     .گرفتند قرار نهم درجه در بودن روز بهو  ستمیمنافع درک شده از س و ایمزا و هشتم، جهرد در کار

های دانش مورد تواند در ارزیابی عملکرد فناوریموضوع مورد مطالعه و روش انجام این پژوهش دارای اصالت است. نتایج این پژوهش می: ارزش

 توجه قرار گیرد و به کار رود.

ه پیشروی و توان ببا ارزیابی می. شودمی جلوگیری از هدر رفتن هزینه و زمانهای دانش در سازمان منجربه ارزیابی عملکرد فناوری  :یریگجهینت

     بهبود عملکرد سازمان کمک کرد.

  عملکرد یابیارز ،یدلف پژوهش ،یدیکل یهامؤلفه دانش، تیریمد دانش، یفناور :ها دواژهیکل

 

 

 



 

 

 

 

 

 و بیان مسئله مقدمه 

 یریارگک به قیطر از برنامه کردن اثربخش و بهبود یبرا یراه ک موضوع،دار یتفحص نظام بررسی و ، به معنایارزیابی

عملکرد نیز غایت فعالیت  .(6112، 0و همکاران ی)توتنچاست شده فیتعر قیدق و ریپذامکان ،یاخلاق درست، یهاروش

یابی وضوع بسیار مهم در ارزالبته م. گذاردیم یجا به سازمان ای گروه فرد، که است یاپیامد و نتیجه و درواقع مدیریت است

 عملکرد یابیارز قتیدرحق های مناسـب بـه عنـوان مبنای استاندارد جهت ارزیابی عملکرد است.عملکرد تعیین شاخص

 هاسازمان و هاشرکت حال هر به یول ،دهند انجامخاص  ع،یسر یلیبه صورت خ را نآ دیبا هاسازمان یهمه که است یندیفرآ

 یندیفرآ از است ارتعب عملکرد یابیارز یعبارت به(. 6111)پارکر، قراردهند توجه موردعملکرد را  یابیارز دیبهبود با یبرا

 و ادهاستف مورد منابع یاثربخش و ییکارآ یریگاندازه نیا در. شودیم یریگاندازه اهداف تحقق زانیم نآ یط که یدائم

-ینورعل و ی)غلام رندیگیم قرار یبررس مورد هابرنامه یاجرا و( ندهایفرآ ی)خروج محصولات تیفیک کار، انجام یندهایفرآ

 یدارائ عنوان به دانش د،یجد عصر در. شودیم محسوب ندیفرآ تیریمد در یضرور یبخش عملکرد یابیارز(. 0830 زاده،

 رقابت وانت بهبود در کارآمد و مهم کیاستراتژ ابزار کی دانش نکهیا به توجه با و شودیم محسوب هاسازمان یاتیح و یاصل

 به جرمن خود مناسب مکان و زمان در دانش نیا مناسب یریکارگ به نیبنابرا ،شودیم محسوب زین دیجد عصر در یسازمان

 یابیو تحولات دانش در جامعه به دقت مورد ارز رییاگر روند تغ .شودیم یعملکرد سازمان بهبود نیهمچن و یریگمیتصم تیتقو

 یهایناورف جیتدر به آن در که است یاطلاعات یاامروزه جامعه ،یفراصنعت جامعه که شودیمهم حاصل م جهینت نیواقع شود، ا

 یقدر به شرفتهیپ یهایفناور و درعلوم راتییتغ شتاب درعصرحاضر، .دهندیم افزادانش یهایفناور به را خود یجا روافزاین

بشر  یریادگیآن، از سرعت  یتوسعه و دانش جادیا و یفناور با شده دیتول محصولات ینوآور در شتاب که است افتهی یفزون

ناآشنا،  و دیحل مسائل جد یبرا وستهیهستند که به طور پ ییهاسازمان یموفق امروز یهاسازمان نیفراتر رفته است. همچن

 در یراهبرد یتخصص اهداف با متناسب و افتهینظام و هدفمند یصورت به را دانش نیا و کنندیمخلق  ایرا کشف  دیدانش جد

 از یکی. دباشنیم دیو محصولات جد یآن به فناور لیو به دنبال تبد دهندیم توسعه سازمان مختلف یهابخش و هاهیلا یتمام

 یافناورانه یهاستمیس به دانش یفناور قتیحق دردانش است.  یفناور ها،سازمان شرفتیپ و توسعه یبرا یاساس یهایفناور

 یر دانش است که براب یمبتن ،یستمیس بهتر، یعبارت به. شودیم برده کار به یسازمان دانش تیریمد منظور به که شودیق ماطلا
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 پردازش، ،یسازرهیذخ امکان ،یفناور حوزه در ریاخ یهاشرفتیپ. شودیم جادیا سازمان در دانش تیریدم ندیاز فرآ یبانیپشت

 در. اندوردهآ یرو دانش یفناور از استفاده به هاسازمان از یاریبس لیدل نیهم به است، اختهس فراهم را دانش انتقال و یابیباز

 استفاده یمصنوع هوش یهاکیتکن از مسائل، حل یبرا که هستند ییهاستمیس(، دانش بر یمبتن ستمی)س دانش یفناور قتیحق

-کیتکن و هاوشر انواع یبررس به هاستمیس نیا. هستندص مشخ یموضوع رامونیشده پ یکارشناس جیو قادر به ارائه نتا دنکنیم

 ملکردع. دنکنیم حل یتخصص یهامهارت با را هاستمیس نیا مشکلاتو  ندپردازیم نیماش -انسان یهاستمیس ساخت یها

 یخوب هب ار مشکلات و دارند دانش و مهارت یخصوص به یهانهیزم است که در یبر متخصصان هیبا تک یفناور یهاستمیس

ست. ا تالیجیعصر د نیدر ا هاسازمان یرقابت یایمزا از هاسازمان در دانش یهایفناور مؤثر یسازادهیپ. کنندیم حل و درک

 قرار ادهاستف مورد دانش یریکارگ به و افتیدر انتقال، ،یسازیمنیا پردازش، محافظت، ،یسازرهیذخ جهت دانش یهایفناور

 و ریمتغ طیمح در سازمان تداوم توان گرید یعبارت به. اندگرفته قرار توجه مورد زین انشد یهایفناور ،هاسازمان در. دنریگیم

 هب یامروز یهاسازمان در دانش یهایفناور نقش. است سازمان در دانش یهایفناور یریکارگ به مستلزم ،یامروز یرقابت

 هایفناور نیا با مرتبط یاستراتژ اتخاذ به را هاسازمان ،رانیگن و تصمیممدیرا  از یاریقرار گرفته است که بس دیمورد د یااندازه

 ارک به را روز علوم یتمام دهنده، وندیپ کی عنوان به دانش یهایفناور. کنندیم هیتوص هاسازمان یآت یهایریگجهت در

 فمختل یهاقسمت در را مردم همه الاخرهب و هاسازمان ع،یمتخصصان، صنا ازیمورد ن و دانش اطلاعات دنتا بتوان دنریگیم

 دندنوریدرم را جهان یکشورها یمرزها حاکم یهایامروزه فناور .دنکن نیتام ممکن وجه نیبهتر و زمان نیکمتر در را جامعه

 قیطر زا هاسازمان. کنندیم رییتغ شانطیمح با انطباق یبرا هاسازمان. دنشویم هاسازماندر جوامع و  راتییتغ جادیو باعث ا

 مهم ینقش هرابط نیا در یسازمان ساختار رو نیا از. دنکن نیتضم را شرفتیپ و رشد بقاء، عملکرد خواهندیم طیمح با انطباق

 یهایفناور خصوص به رابطه نیا در. دهد انجام را خود فیوظا تواندیم بهتر ردیپذیم را ینیمع شکل سازمان یوقت. کندیم فایا

 یناورف نیا رند،یگیم قرار استفاده مورد هاسازمان در دانش یهایفناور که یزمان .شوندیم محسوب رییتغ یاصل عامل دانش

نابع و ممحصولات و خدمات  دیآن و تول یدگیچیخاص، درک پ یامسئله به یدگیرس جهت سازمان کارکنان و رانیمد به

 در هاسازمان در دانش یهایفناور عمده تیاهم. بخشدیم بهبود را هاآن بازده و یوربهره جهینت در و کرده کمک دیجد

 در یفناور که چنانچه .باشدیم سازمان آن افراد به سازمان مدنظر یموضوع حوزه در مختلف یدانش منابع دادن قرار اریاخت

 به دیواف و ایمزا از .باشد اثربخش و کارآمد اریبس آن کارکنان و سازمان یبرا تواندیم شود، یسازادهیپ یخوب به سازمان

 زمان، در ییجوصرفه ،یدسترس نهیهز کاهش ،یدسترس تیقابل شیافزا به توانیم هاسازمان در دانش یهایفناور یریکارگ

 یهاروش وزآمد،ر منابع به یدسترس ها،داده رهیخذ ندیبهبود فرا ها،نهیزم از یاریبس در ینوآور بهتر، و شتریب یارتباط یهاروش

 نان،یاطم تیلابق شیافزا چندگانه، اتیتجرب وجود ستم،یس نیبودن ا ایو پو یدائم طیمح از یناش خطر کاهش،بهتر  یریادگی

شاره سهولت انتقال دانش ا و تجربه و دانش، گاهیپا کیدر تمام حالات، وجود  و عیسر یدهپاسخ ن،ییتب قدرت بودن حاکم



 

 

 دانش یهایفناور یریکارگ به ضرورت و تیاهم نشانگر یحدود تا قفو مطالب (.0832 همکاران، و یزدیمازارعربکرد) 

 با ت؟گرف نظر در دیبا را ییهامؤلفه چه دانش یهایفناور عملکرد یابیارز منظور به که نجاستیا سوال اما. است سازمان در

 یابیارز یدیکل یهامولفه یبنددسته و ییشناسا د،یجد عصر در دانش تیریمد به مربوط یهایفناور روزافزون رشد به توجه

 هارائ و عملکرد از یآگاه منظور به که است یندیفرا عملکرد یابیارز. رسدیم نظر به یضرور هایفناور نیا عملکرد

 سطح یارتقا ت،یرضا بهبود عملکرد، یابیارز تیاهم نیترمهم. شودیم اجرا عملکرد یارتقا و بهبود جهت لازم یبازخوردها

 یابیرزا انجام با مربوط یاساس اهداف گرید یانیب به. بود خواهد نظر مورد ابژه یهاتیفعال یاثربخش تینها در و کارکرد

 .باشد داشتهن یگاهیجا آن در قضاوت دهیپد که است نظر مورد ابژه یهاتیفعال عملکرد بهبود توسعه و رشد جهت در عملکرد

ر برای ارتقای سطح کارایی در عملکرد سازمانی بیش از پیش مورد توجه به عنوان ابزاری موثها به کارگیری فناوری در سازمان

این فناوری مورد  بلکه شودقرار گرفته است. البته لازم به ذکر است که فقط به کارگیری فناوری به تنهایی باعث پیشروی نمی

ای مورد یتوان گفت که زمانی که فناورگیرد. به عبارت دیگر میو سطح عملکرد مورد ارزیابی قرار استفاده باید از نظر نحوه 

گیرد باید دید که آیا این فناوری مورد استفاده قابل تایید و پذیرش است یا خیر. برای ارزیابی عملکرد فناوری استفاده قرار می

اساسی این  فها به ارزیابی عملکرد پرداخت که هدهایی شناسایی و مدنظر قرار بگیرد تا بتوان براساس آندانش باید مؤلفه

ارزیابی عملکرد دارای اهمیت زیادی است است.  هابندی آنو رتبه های ارزیابی عملکردپژوهش شناسایی این دسته از مؤلفه

توان به بهبود مستمر عملکرد، رشد و توسعه در بخش فناوری دانش، آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی ها میکه از جمله آن

تواند در مواردی چون افزایش قابلیت دسترسی به اطلاعات دی از این قبیل اشاره کرد. فناوری دانش میو موار به اهداف مدنظر

دهی ن، پاسخقابلیت اطمینان، قدرت تبیی افزایش و تجربیات ثبت شده در سیستم، کاهش هزینه کسب تجربه برای کاربران،

العاده زیاد، سرعت بالای ها، دقت فوقزیاد در پردازش داده سریع و در همه حالات، سهولت انتقال تجربه ، دارا بودن سرعت

نقش مهمی را داشته باشد. بنابراین ارزیابی عملکرد فناوری  دسترسی به اطلاعات و دانش، به روز بودن دانش و اطلاعات،

ی قرار د در سطح مطلوبتواند به طور غیر مستقیم در بهبود این عوامل دخیل باشد. زمانی که فناوری دانش از نظر عملکرمی

در حقیقت با ارزیابی عملکرد فناوری دانش  توان به صورت توانمند ظاهر شود.داشته باشد، مسلماً در ارائه خدمات مذکور می

ب ارائه شده توان به اینکه منابع و مطالتوان به کیفیت سیستم و کیفیت خدمات ارائه شده پی برد و آگاه شد و همچنین میمی

در صورت عدم توجه به ارزیابی عملکرد فناوری دانش در واقع  آگاهی یافت. وری به روز و قابل قبول است یا خیرتوسط فنا

ی اتوان در مورد کارایی و موثر بودن آن نتیجهتوان در مورد سطح و نحوه عملکرد آن مطلع شد و نمیتوان گفت که نمیمی

ظر مادی های اضافی چه از نهزینه شود که برای آن  )فناوری دانش(این میاگر ارزیابی عملکرد صورت نگیرد منجر به گرفت. 

شود منظور این است که زمانی برای فناوری دانش زمان و چه از نظر معنوی خرج شود و همچنین باعث هدر رفت زمان نیز می

. به بیانی شودبه هدر رفت زمان می شود در صورتی که از مفید بودن یا نبودن ان اطلاعی وجود نداشته باشد منجرگذاشته می



 

 

توان این چنین گفت ارزیابی عملکرد فناوری دانش  به دنبال کسب اطمینان از با کیفیت بودن سیستم و تر میتر و شفافدقیق

 پی خواهد داشت. ها را در همچنین ارائه خدمات با کیفیت است که این خود باعث جذب مشتریان و همچنین رضایت آن

ها مشخص شود این به نوبه خود باعث که مولفه های ارزیابی عملکرد فناوریهای دانش شناسایی و درجه اهمیت آنزمانی 

طور  بهسازی کرد. ارزش را در نظر گرفت و در بحث ارزیابی آنها را پیاده شود که در حوزه ارزیابی مولفه های مهم  و بامی

و سطح کیفیت، باید ارزیابی عملکرد صورت بگیرد که در وهله نخست برای توان گفت که برای مطلع شدن از نحوه کلی؛ می

لیدی در ارزیابی های کشناسایی مولفه هایی شناسایی و مدنظر قرار بگیرد. در نتیجه این پژوهش در  صددارزیابی نیاز است مؤلفه

مشخص شود که چه عواملی موجب است به طوری که  شانها براساس اهمیتبندی آنو درجه های دانشعملکرد فناوری

 های دانش است.گیری ارزیابی عملکرد در فناوریشکل

 پژوهش اتسؤال

 های دانش کدامند؟های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریمولفه .0

 ای قرار دارند؟هر کدام در چه درجه های دانشهای کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریمولفه .6

 های پژوهشپیشینه 

 اخل کشورها در دپیشینه

سی ربا هدف بر  «تبیین و ارزیابی کارایی سیستم خبره تصمیمات راهبردی» ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 0831زاده )حمیدی

بر  نبین کاربرد سیستم خبره و تاثیر آ ها نشان داد کهیافته .و تبیین کیفیت سیستم خبره تصمیمات راهبردی در سازمان پرداخت

معنادار و  یهای سازمانی( رابطهبخشی و هزینهگیری، شکاف اطلاعاتی میانگیری ) سرعت تصمیممیمهای کارایی تصمولفه

 مثبتی دارد.

ارزیابی سطح سیستم مدیریت دانش و رابطه آن با کیفیت زندگی » ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان0831وند و همکاران )موسی

رسی رابطه بین سیستم مدیریت دانش و کیفیت زندگی شغلی پرداختند. با هدف بر« شغلی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

تی دانش و کیفیت زندگی شغلی در وزارت ورزش رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. یها نشان دادند که بین سیستم مدیریافته

تیب زی و ساماندهی دانش به ترساهای به کارگیری دانش، مدیریت دانش، تولید دانش، ذخیرههمچنین نشان داده شد که مولفه

رگرسیونی را روی متغیر کیفیت زندگی شغلی دارند. ارتقا سطح دانش کارکنان وزارت، زمینه بهبود بیش از پیش  بالاترین تاثیر

 سازد.ها را فراهم میکیفیت زندگی شغلی آن



 

 

  BSC د سیستم مدیریت دانش براساس ارزیابی عملکر» پیمایشی  با عنوان  -( در پژوهشی توصیفی0836نقیب و همکاران )

با هدف ارائه یک مدل ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش «  و ارزیابی جامع فازی F.MADM با مدل جدید ترکیبی 

امل درسیستم عمبتنی بر کارت امتیاز توازن پرداختند. نتایج نشان داد که جنبه مشتری تاثیرگذارترین و جنبه مالی تاثیر پذیرترین 

 دیریت دانش است. در کل عملکرد سیستم مدیریت دانش در سطح قابل قبولی قرار دارد.م

ج نشان پرداختند. نتای« ها با استفاده از مدل هیبریدیارزیابی عملکرد فناوری» ( در پژوهشی با عنوان 0831فضلی و آغشلویی ) 

ه شود و با توجه به نتایج به دست آمده ببرده میکار ه گیری بداد که مدل هیبریدی در ارزیابی عملکرد شش واحد تصمیم

 شود.گیری معرفی میتر تصمیمعنوان ابزار سنجش جامع با نتایج واقعی

با هدف  «افزاری ایرانهای نرمارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش در شرکت»( در پژوهشی با عنوان 0831لطیفی و موسوی )

فرآیند شناسایی  1داختند. نتایج به دست آمده نشان داد که سیستم مدیریت دانش از ارزیابی عملکرد سیستم مدیرت دانش پر

رد مطالعه های موسازی دانش تشکیل شده است. شرکتگذاری و به کارگیری و درونیو ایجاد، ثبت و نگهداری، به اشتراک

ارتقا عملکرد دانش بایستی از ابزارها  کنند. جهتاز این فرایندهای دانشی در جهت و خلاف جهت اهداف دانش استفاده نمی

سازی کنند. این فرایندهای نها را ایجاد و پیادهآو امکانات موجود در جهت اهداف دانش استفاده نمود و در صورت  عدم وجود 

گذاری ننده سرمایهکتواند ملاک تعیینتم دارند. اثربخشی فرایندها نمیستشکیل دهنده دارای اثربخشی کیسان بر عملکرد سی

 قرار بگیرد و بایستی پارامترهای دیگری نیز مدنظر قرار داد.

با هدف شناسایی چگونگی ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم مدیریت » ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 0831صمیمی و آقایی )

فیت به عنوان ابزاری برای سنجش کی ها نشان داد که مدلی در زمینه ارزیابی عملکرد ارائه شد. این مدلدانش پرداختند. یافته

ازد تا سگیری عملکرد سیستم مدیریت دانش کاربر را قادر میسیستم مدیریت دانش و همچنین به عنوان شاخص برای اندازه

 تاثیر فعالیتهای مختلف فرایند دانش را بر ارتقاء کارایی سیستم مدیریت دانش مورد ارزیابی قرار داده است.

 رج کشورها در خاپیشینه

با هدف «  های هندیبررسی ماهیت فناوری دانش در سراسر سازمان» ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 6103) 6مهنیش کومار

ها نشان داد که فناوری دانش یک متغیر واحد است های دانشی پرداخت. یافتهشناسایی ماهیت دانش و فناوری دانش در سازمان

اد که فناوری ها نشان دها، اطلاعات و کاربران )کارمندان( دانشی باشد. همچنین یافتهی به دادهو تمرکز اصلی آن باید بر دسترس

سازی دانش موجود، ارتباط صمیمی بین های خاص، زمینهدانش شامل ابعادی مانند توانایی ارائه خدمات به کاربر، ویژگی

 دانش و کاربران است.

                                                           
6. Mohnish Kumar 



 

 

با هدف تحلیل فناوری «  کاربردهای فناوری در صنعت ساخت و ساز» عنوان  ( در پژوهشی با6103)8میسورس و همکاران  

ها نشان داد که موضوع فناوری دانش، مدیریت دانش دانش و کاربرد ان در صنعت ساختمان از دیدگاه نظری پرداختند. یافته

لی شدن در صنعت ساخت و ساز، کند. دیجیتاو کاربردهای آن در حوزه ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد و آن را تایید می

 یسازانند مدلم شرفتهیپ یابزارها و کاربردهاکلید اجرای فناوری پیشرو مبتنی بر دانش است. همچنین یافته ها نشان داد که 

را  یششدن در ساخت و ساز، رو یتالیجید یو به طور کل ایاش نترنتیا ،یریادگی یهانیماش یها ستمیاطلاعات ساختمان، س

 .دهد ینشان م یساختمان یهابه اهداف پروژه موثرترآسان تر و  یابیتدس یبرا

 با هدف« چارچوب هماهنگی فناوری دانش برای محیط ناهمزمان» ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 6101) 1سیمون و جورجی 

ب چارچوپژوهش یک های سازنده دانش که در فرآیند تبادل دانش آنلاین نقش دارند، پرداختند. در این بررسی بلوک

ای ههای دانش، حوزهوی دانش، ویژگیشنهاد شد. این چارچوب رفتار جستجدانش برای محیط ناهمزمان پی یهمگامی فناور

 کند. دانش، انواع دانش، ابزارهای دانش، و همزمانی فناوری را یکپارچه می

با هدف بررسی رابطه « دانش در جذب دانش یاورسهم نسبی فن» عنوان ( در پژوهشی  پیمایشی با 6102)1کومار و همکاران 

ها تهنها در جذب دانش پرداختند. یافآو تاثیر فناوری دانش ) عامل سخت( با رهبری، فرهنگ سازمانی)عوامل نرم( و سهم نسبی 

و فشار  کیموکراتد یهاوهیش یعنی یرهبر یرفتار رهبران، عمدتاً دو دسته از رفتارها یچهار مؤلفه اصل انیاز منشان دادند که 

ذب دانش بر ج زین یدانش و فرهنگ سازمان ی. فناورگذارندیم ریبر جذب دانش تأث یتوجهرهبر به طور قابل کیانتظار از 

 یانکه فرهنگ سازم یدر جذب دانش دارند، در حال یا هینقش مهم اما ثانو یو رهبر دانش یحال، فناور نیگذارد. با ا یم ریتأث

جذب دانش  در یقابل توجه یرهبر سهم منف کی یکارکنان و فشار انتظار یکند. تنبلیم فایب دانش ارا در جذ ینقش اصل

 .گذارندیم ریاز عوامل سخت بر جذب دانش تأث شیدارد. عوامل نرم ب

 در های خرد و کوچکتاثیر فناوری دانش بر رشد شرکت»( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 6102)2نگویری و همکاران  

نتقال اها را مورد مطالعه قراردادند. یافته ها نشان داد که  با هدف بررسی تاثیر فناوری بر شرکت« رستان نایروبی و کنیاشه

ه انتقال ک. همچنین بیانگر این است شودیم ها در نایروبیشرکت منجر به رشد  ندهایو فرآ دانش زات،یتجه د،یتول یهامهارت

ند و کها جلوگیری میانش از سقوط شرکتد. فناوری دارد ریتأث های پذیرایی کوچکشرکت دانش بر رشد خرد یفناور

 ها تشویق به بکارگیری فناوری دانش در کسب و کار خود شدند.همچنین همه سازمان

                                                           
8 . Mesároš & et al 
1 Simon     & Gregory 
1 Kumar   & et al 

6 . NGWIRI 



 

 

با هدف بررسی نقش فناوری « فناوری دانش برای مدیریت دانش» ( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 0333میلتون و همکاران )

یدی دهد که از فعالیت کلر مدیریت دانش پرداختند. در این پژوهش چارچوبی ارائه شد که به فناوری دانش این امکان را مید

ها نشان هکند. همچنین یافتبط و نظارت پشتیبانی میضسازی، ایجاد و نوآوری، کدگذاری و کشف و مدیریت دانش، شخصی

 رکت به سمت فناوری دانش است.داد که مهندسی دانش اطلاعات زیادی برای ح

 هااستنتاج از پیشینه

ای هدر پژوهشاند. برده های دانش در سازمان پیهای مختلف به اهمیت فناوریدهد که سازمانها نشان میبندی پیشینهجمع

و  هاانهای دانش در مواردی چون کیفیت انجام شغل، در مدیریت دانش، رشد و توسعه سازمصورت گرفته نقش فناوری

ای هافزارها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. همچنین  با توجه به پژوهشهای دانش در نرمها ، نقش فناوریشرکت

ها دریافتیم که فناوری دانش یک متغیر واحد است و تمرکز اصلی آن باید بر ها و ارزیابی آنی مدلصورت گرفته در زمینه

-تها نشان داد که فناوری دانش نه تنها در شرکو کاربران )کارمندان( دانشی باشد. مطالعه پیشینهها، اطلاعات دسترسی به داده

نیکی و با توجه به عصر جدید که عصری الکترو تواند مورد استفاده قرار بگیردها و صنایع میهای دانشی، بلکه در تمامی حوزه

ر شود. منظور این است که نیاز به فناوری دانش دناوری احساس می، بیش از پیش حضور و استفاده از این فاستدیجیتالی  و 

های ناوریف ناگفته نماند که در حوزهدارد. البته ترقی نقش مهم و اثربخشی و  شود و مطمئناً در رشدها احساس میتمامی حوزه

های نهیکی از زمیشده است. به این موضوع پرداخته ن صورت گرفته است و عمیقاً در داخل کشور دانش پژوهش های اندکی

های مهم ها و مولفهاز آنجایی که در مورد شاخصهای دانش است. موضوعی مهم در این حوزه، ارزیابی عملکرد فناوری

است  این پژوهش درصدد آن و به این موضوع پرداخته نشده است های دانش پژوهشی صورت نگرفتهفناوری عملکرد ارزیابی

 .بپردازد دانشهای فناوریعملکرد ارزیابی  های مهمبه شناسایی مولفهاز دیدگاه خبرگان  تا

 شناسیروش

اسنادی و میدانی -ایهای کتابخانهپژوهش حاضر از نظر هدف پژوهشی کاربردی است. جهت گردآوری اطلاعات از شیوه

از روش دلفی و در مرحله دوم از پژوهش از نظر رویکرد از نوع آمیخته اکتشافی است که در مرحله اول  استفاده شده است.

یک  در مرحله دلفی ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش  استفاده شده است. AHPروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا 

-سوال را در برداشت. چهار معیار اعتبار یا مقبولیت، اطمینان 06پرسشنامه باز  پرسشنامه باز و یک پرسشنامه بسته بوده است.

، قابلیت تایید، و قابلیت انتقال یا تناسب برای ارزیابی روایی و دقت و استحکام پرسشنامه باز مورد استفاده قرار گرفت. ثبات

سوال  83مولفه و  01تایی لیکرت طراحی شده بود، 1های حاصل از پرسشنامه باز و در مقیاس پرسشنامه بسته که بر مبنای یافته

های دولتی شناسی دانشگاهاعضای هیات علمی رشته علم اطلاعات و دانش جامعه آماری رادر این مرحله،  شد.را شامل می



 

 

 به عنوان اعضای پنل انتخاب گیری هدفمند از اعضای هیات علمینفر به روش نمونه 03تعداد . استان تهران تشکیل می دادند

ت شد های تکراری دریافزمانی که داده است. هاستفاده شد اشباع نظری جهت تعیین نمونه در مرحله دلفی از تکنیک شدند.

طراحی  AHP ای که به شیوهپرسشنامه ازوری اطلاعات در مرحله بعد به منظور گردآ روند گردآوری اطلاعات متوقف گردید.

چهار  خواهیمیبرای مثال فرض کنید م به شکل زیر است:به این نوع پرسشنامه  شده بود، استفاده شده است. طریقه پاسخگویی 

 را مقایسه کنیم.  Dو   Cو  Bو  Aعنصر 

 مهمتر است.  Bبرابر ازعنصر  A ،1عنصر 

 مهمتر است.  Aبرابر از  C 1عنصر 

 هم اهمیت است.  Dبا  Aعنصر 

 از اهمیت مطلق برخوردار است.  Bنسبت به  Cعنصر 

 است.  Bبرابرمهمتر از  D 2عنصر 

 است.  Dبرابر مهمتر از عنصر  C 1عنصر 

 دهی به سوالات. طریقه نمره1لجدو

A 9  8  7  6  5  4  3  2  1 2  3  4  5  6  7  8  9 B 

A 9  8  7  6  5  4  3  2  1 2  3  4  5  6  7  8  9 C 

A 9  8  7  6  5  4  3  2   1 2  3  4  5  6  7  8  9 D 

B 9  8  7  6  5  4  3  2  1 2  3  4  5  6  7  8  9 C 

B 9  8  7  6  5  4  3  2  1 2  3  4  5  6  7  8  9 D 

C 9  8  7  6  5  4  3  2  1 2  3  4  5  6  7  8  9 D 

)فوق ارجحتر فوق العاده        1)نسبتا مهم(نسبتا ارجحتر     1)مهم(ارجحتر       8)کمی مهم(کمی ارجحتر   0یکسانها: )نمره

 (.3و2و1و6ساعداد مابین دو مقیا          3العاده مهم(



 

 

ای هشناسی دانشگاهاعضای هیات علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته علم اطلاعات و دانش نفر از 21 میان AHPپرسشنامه 

نفر مرد بودند. از اعضای  01نفر زن و  11نفر دانشجوی مقطه دکتری که  11تعداد نفر،  21از این  .توزیع شددولتی استان تهران 

هدفمند  گیری در این مرحله نیزروش نمونهنفر مرد بودند.  1ها زن و نآنفر از  2گو بودند که ر پاسخنف 01هیئت علمی نیز 

 21 وعاًمجماست. به این صورت که استفاده شده اشباع عددی در این مرحله نیز جهت تعیین حجم نمونه از تکنیک است. 

برای مولفه اول بدست آمد. سپس  8.0امه محاسبه شد که میانگین پرسشن 81هایمیانگین مولفه بتداپرسشنامه توزیع گردید. در ا

بدست  8.00 پرسشنامه محاسبه شد که عدد 11پرسشنامه اضافه شد و میانگین مولفه اول مجددا برای  81پرسشنامه دیگر به  01

ت متوسط مولفه را نشان می دهند. ، ...( تفسیر برابری دارند و همگی وضعی8.1، 8.8، 8.6، 8.0)8.1تا  8آمد. می دانیم که اعداد 

توان مدعی شد داده ها به سطح اشباع می ( تفاوت چندانی ندارد8.00( و مرحله دوم )8.0با توجه به این که میانگین مرحله اول)

انگین پرسشنامه اضافه و می 01عددی رسیده اند. با این جهت اطمینان بیشتر این روند دو مرحله دیگر تکرار شد. در مرحله بعد 

پرسشنامه محاسبه  21پرسشنامه دیگر اضافه و میانگین  01بدست آمد. در مرحله نهایی  8.03پرسشنامه محاسبه شد. میانگین  11

امه جهت سنجش روایی و پایایی پرسشنبدست آمد. بدین ترتیب روند گردآوری اطلاعات متوقف گردید.  8.02شد که میانگین 

مالی در های احتخ سازگاری شاخصی است که مقدار آن نشان دهنده تناقضات و ناسازگاریاز نرخ سازگاری استفاده است. نر

باشد سازگاری ماتریس مقایسات مورد تایید و قابل قبول  1.0ماتریس مقایسات زوجی است. چنانچه نرخ سازگاری کمتر از 

های ها و قضاوتو عدم ثبات در ارزیابیدهنده تناقض باشد، نشان 1.0است. اما در صورتی که نرخ سازگاری بزرگتر از  

 یفیهای آمار توصشاخصها و سوالات از سازگاری قابل قبولی برخوردار بودند. خبرگان است. در این پژوهش تمامی شاخص

  Expert Choice 11 و  MAX QDA ،Spss 25های مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرم افزار نیز )میانگین، درصد(

    ها مورد استفاده قرار گرفت.ادهجهت تحلیل د

 یافته ها: 

نفر زن  7نفر مرد و   11 نفری که در پنل دلفی شرکت کردند  03دهد که از مجموع توصیف نمونه مورد مطالعه نشان می

  بودند. 

 های دانش کدامند؟های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریپاسخ به سوال اول پژوهش: مولفه

نظر میان اعضای پنل دلفی حاصل شده است. های دو گانه دلفی در این تحقیق نشان داد که اتفاقدورهبندی بررسی و جمع

کد اولیه به دست آمد. برخی از کدها تکراری بودند و 73های دور اول دلفی با روش کلایزی تحلیل شد. در مجموع داده

 حذف شد و تنها یک کد از میان کدهای تکراری انتخاب همچنین تعدادی نیز ترادف و تشابه معنایی داشتند. کدهای تکراری



 

 

سه مداوم شد. بازبینی و مقایشد. از میان کدهای مترادف نیز کدی که جامعیت بیشتری داشت برای مرحله بعد انتخاب میمی

فت و کدهای اولیه در کد شد. بازبینی و مقایسه مداوم میان کدها ادامه یا 83کد به  18کدها، باعث تقلیل یافتن تعداد آنها از 

شاخص قرار گرفتند. نتایج دور اول دلفی  01مولفه ممیزی دانش شناسایی شد که در  83شاخص نهایی قرار گرفت. در واقع  01

 در جدول زیر قابل مشاهده است.

 فیبه دست آمده از دور اول دلهای نهایی . شاخص2جدول

 کدهای اولیه های نهاییشاخص

نه هزی، مربوط به آموزش منابع انسانیهزینه ، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاریه اندازی، هزینه زیرساخت ها و هزینه ها را  مالی 

 .مربوط به پردازش های مبتنی بر هوش مصنوعی

از دسترسی  یانعطاف پذیری و اثربخشی فناوری، استفاده از سیستم های خبره و هوشمند، سهولت دسترسی و استفاده، پشتیبان  کیفیت سیستم

 باز

  .یمیقد یرساختهایحذف ز ،یکاربرد یبرنامه ها ینوساز ،یکیو الکترون یکیزیف یفضا    یستمیس رساختیز 

 کیفیت پردازش های اطلاعات، مدیریت فراداده ها، حجم محتوا، کیفیت محتوا   کیفیت خدمات فناوری دانش و دانش

 یکپارچگیردیابی و نظارت، ربردپذیری اطلاعات، متدولوژی های سازماندهی، سنجش یافت پذیری و کا  معماری فناوری دانش 

  ذابیت بصری.جکاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفاده کنندگان، کاربردپذیری رابط کاربری، دسترس پدیری رابط،  رابط کاربری 

ضایت رایی سیستم در رفع نیاز کاربر، پیش بینی حوزه های دانش موردنیاز کاربران، مدیریت خودکار و شخصی سازی دانش، کار  رضایت کاربر در مورد سیستم

 از اثربخشی سیستم

  بودن قابلیت اطمینانبهبود مستمر، بهبود توانایی های تصمیم گیری با ابزارهای هوش مصنوعی، تناسب نتایج با نیاز،    ارزش نتایج  حاصل از کار 

آوری فرصت برای خلق دانش جدید، تاثیر بر بهبود فراهم، سنجش میزان دستیابی یا تحقق اهداف، پایش تغییرات عملکردی  یستممزایا و منافع درک شده از س

 عملکرد  

 ها،  منابع. سخت افزار و نرم افزار، زیرساخت  به روز بودن

 گام دوم پژوهش دلفی

 کرتیل ییتاسوالی در طیف پنج 83ای د در مرحله دوم پرسشنامهها به اشباع رسیده بوبا توجه به اینکه در مرحله اول مولفه

 اریبس از ار موافقتشان زانیم که شد خواسته پنل یاعضا از کی هر یاعضا از سپس. شد عیتوز یدلف پنل یاعضا انیم و یطراح

 جهت یاصل اریمع. شوند حذف ای حفظ شده ییشناسا یکدها که شد انجام لیدل نیا به مرحله نیا. کنند اعلام کم اریبس تا ادیز



 

 

 یخبرگان ددرص تنها توافق، درصد محاسبه یبرا. بود خبرگان انیم توافق درصد شده، ییشناسا یکدها کردن حذف ای حفظ

 حذف نظر مورد شاخص بود 11 از کمتر توافق درصد اگر. بودند کرده انتخاب را ادیز اریبس و ادیز یهانهیگز که بود نظر مد

 31 توافق درصد اگر. شدیم یدلف یبعد دور وارد مجدد یداور یبرا نظر مورد شاخص بود 31 تا 11 نیب صددر اگر. شدیم

 حذف یاقرار گرفتند و مولفه دییمولفه مورد تا 83 یدلف دوم گام انیپا در. شدیم دییتا نظر مورد شاخص بود آن از شتریب و

 .دیرس انیپا به مرحله نیا در یدلف یدورها و نشد

 های به دست آمده در دور دوم و سوم دلفیها و گویه. شاخص3ولجد

                                                                                            طیف                                        

 )گویه ها(ها شاخص

 گیریصمیمت درصدتوافق بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

  مالی  

 پذیرش 92% 72% %22 15% 5% ---- هزینه ها راه اندازی

تجهیزات سخت افزاری و هزینه زیرساخت ها و 

 نرم افزاری

 پذیرش 82% %72 %12 %12 %12 ----

 پذیرش %85 %85 ---- 15% --- --- مربوط به آموزش منابع انسانیهزینه 

وش هزینه مربوط به پردازش های مبتنی بر ه

 مصنوعی

 پذیرش 92% ---- %92 %12 ---- -----

  کیفیت سیستم

 پذیرش %82 82% ---- 15% 5% --- انعطاف پذیری و اثربخشی فناوری

 پذیرش %85 75% 12% 15% ---- --- استفاده از سیستم های خبره و هوشمند

 پذیرش %82 82% --- %22 --- --- سهولت دسترسی و استفاده

 پذیرش %92 52% 42% 12% --- --- رسی بازپشتیبانی از دست

  زیرساخت سیستمی    

 پذیرش %82 32% 52% 12% 12% --- فضای فیزیکی و الکترونیکی

 پذیرش %82 %22 62% 5% 15% --- نوسازی برنامه های کاربردی

 پذیرش %82 %22 62% %22 --- ----- حذف زیرساختهای قدیمی

  کیفیت خدمات فناوری دانش و دانش



 

 

 پذیرش 85% ---- 85% 5% 12% --- کیفیت پردازش های اطلاعات 

 پذیرش 92% 12% 82% 5% 5% --- مدیریت فراداده ها

 پذیرش 82% 32% 52% --- 22% ----- حجم محتوا

 پذیرش 92% 22% 72% ---- --- 12% کیفیت محتوا

  معماری فناوری دانش

 پذیرش 95% 52% 45% 5% --- --- سنجش یافت پذیری و کاربردپذیری اطلاعات

 پذیرش 92% 45% 45% 12% --- --- متدولوژی های سازماندهی

 پذیرش 85% 5% 82% 15% --- --- ردیابی و نظارت

 پذیرش 85% 5% 82% 15% ---- ---- یکپارچگی 

  رابط کاربری

 پذیرش 85% --- 85% 15% --- ---- کاربردپذیری رابط کاربری

 پذیرش 82% 12% 72% 22% ---- ---- دسترس پدیری رابط

کاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفاده 

 کنندگان

 پذیرش %92 ---- %92 %12 ---- ----

 پذیرش 82% 22% 62% ---- 22% ---- جذابیت بصری

   رضایت کاربر در مورد سیستم

 پذیرش 82% --- 82% 22% ---- --- مدیریت خودکار و شخصی سازی دانش

 پذیرش 85% 35% 52% 15% --- --- کارایی سیستم در رفع نیاز کاربر

 پذیرش 85% 12% 75% 15% --- --- پیش بینی حوزه های دانش موردنیاز کاربران

 پذیرش 82% --- 82% 22% --- --- رضایت از اثربخشی سیستم 

   ارزش نتایج  حاصل از کار

 پذیرش 82% --- 82% 5% --- 12% بهبود مستمر

بهبود توانایی های تصمیم گیری با ابزارهای 

 هوش مصنوعی

 پذیرش %82 --- %82 --- --- %22

 پذیرش 85% 35% 52% 15% --- --- تناسب نتایج با نیاز

 پذیرش 85% 12% 75% 15% --- --- قابلیت اطمینان بودن



 

 

  مزایا و منافع درک شده از سیستم

 پذیرش 122% 72% 32% --- --- --- پایش تغییرات عملکردی

 پذیرش 95% 82% 15% 5% --- --- فسنجش میزان دستیابی یا تحقق اهدا

 پذیرش 122% --- 92% 12% --- --- آوری فرصت برای خلق دانش جدیدفراهم 

 پذیرش 122% 72% 32% --- --- --- تاثیر بر بهبود عملکرد  

  به روز بودن

 پذیرش 85% 45% 42% 15% --- --- سخت افزار و نرم افزار

 پذیرش 122% --- 92% 12% --- --- هازیرساخت

 پذیرش %122 --- 82% 22% --- --- منابع

قرار  از اهمیت ایهر کدام در چه درجههای دانش های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریمولفه پاسخ به سوال دوم پژوهش:

 دارند؟

 ها از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبیهای مربوط به آنها و گویهخصبه منظور به دست آوردن وزن یا ضریب هر کدام از شا

 استفاده شده است.

 های کلیدی ارزیابی عملکرد. مقایسه زوجی مولفه4جدول

 

تا  الیمی که مؤلفه نشانگر آن است های دانشکلیدی ارزیابی عملکرد فناوری های، مقایسه زوجی مؤلفه1با توجه به جدول

 0/1نقش دارد. با توجه به این که نرخ سازگاری در این مقایسه کمتر از  های دانشارزیابی عملکرد فناوریامر در  زیادیحد 

است،  نشانگر این است که این مدعا قابل اطمینان و پایدار است و هیچ گونه  13/1مقدار نرخ سازگاری که برابر با است، 

ا توجه به و ب توان بیان کرد که با توجه به نظرات خبرگان طور کلی می. به شودناسازگاری در اظهارات خبرگان دیده نمی

در اولویت دوم، مولفه  012/1در اولویت اول، مولفه کیفیت سیستم با ارزش وزنی  013/1مالی با ارزش وزنی  مولفه نمودار زیر 

در اولویت چهارم،  061/1 ش وزنیبا ارز رابط کاربری در اولویت سوم، مولفه  011/1زیرساخت سیستمی  با ارزش وزنی 



 

 

 018/1در اولویت پنجم،  مولفه کیفیت خدمات فناوری دانش با ارزش وزنی  011/1مولفه معماری فناوری دانش با ارزش وزنی 

در اولویت هفتم، مولفه ارزش نتایج حاصل از  111/1در اولویت ششم، مولفه رضایت کاربر در مورد سیستم با ارزش وزنی 

و مولفه به روز  183/1در اولویت هشتم، مولفه مزایا و منافع درک شده از سیستم با ارزش وزنی  111/1زش وزنی کار با ار

 در رتبه نهم قرار گرفتند.هر دو   183/1بودن نیز با ارزش وزنی 

 ها. نمودار رتبه بندی و ارزش وزنی تعیین شده شاخص1نمودار

 

 

 

 مالی های مولفه. مقایسه زوجی گویه5جدول 

 

های های هزینهنسبت به گویه اندازیهای راهی هزینهدهد که گویهنشان می مالیهای مولفه مقایسه زوجی زیرشاخص

ی مبتنی هاافزاری، هزینه مربوط به آموزش منابع انسانی، هزینه مربوط به پردازشافزاری و نرمها و تجهیزات سختزیرساخت

 افزاری وها و تجهیزات سختهای زیرساختهزینهی یت بیشتری است. همچنین گویهدارای ارزش و اهم بر هوش مصنوعی

صنوعی های مبتنی بر هوش مهزینه مربوط به آموزش منابع انسانی و هزینه مربوط به پردازشدر مقایسه با دو گویه افزاری نرم

بتنی بر های مهزینه مربوط به پردازشنسبت به هزینه مربوط به آموزش منابع انسانی  یگویههمچنین در ارجحیت قرار دارد. 

کمتر  0/1باشد و از می 11/1ن مقایسه نرخ سازگاری برابر با بیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه در ایهوش مصنوعی 

های هزینه د کهکر توان بیانافزار اکسپرت چویس میتوان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرماست. پس می

 681/1افزاری دارای ارزش وزنی افزاری و نرمها و تجهیزات سختهای زیرساخت، هزینه 103/1اندازی دارای ارزش وزنی راه



 

 

های مبتنی بر هوش مصنوعی با ، و هزینه مربوط به پردازش662/1، هزینه مربوط به آموزش منابع انسانی دارای ارزش وزنی 

 است. 061/1ارزش وزنی 

 کیفیت سیستم های مولفه. مقایسه زوجی گویه6جدول 

 

ت به پذیری و اثربخشی فناوری نسبی  انعطافدهد که گویههای مولفه کیفیت سیستم نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

رزش و اهمیت ا های خبره و هوشمند، سهولت دسترسی و استفاده، پشتیبانی از دسترسی باز دارایهای  استفاده از سیستمگویه

یبانی های خبره و هوشمند در مقایسه با دو گویه سهولت دسترسی و استفاده، پشتی استفاده از سیستمبیشتری است. همچنین گویه

ر ی سهولت دسترسی و استفاده  نسبت به پشتیبانی از دسترسی باز بیشتاز دسترسی باز در ارجحیت قرار دارد. همچنین گویه

توان کمتر است. پس می 0/1باشد و از می 13/1ت. با توجه به اینکه در این مقایسه نرخ سازگاری برابر با مورد توجه بوده اس

های اده از سیستماستفتوان بیان کرد که  مولفه افزار اکسپرت چویس میاز ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرم

، مولفه سهولت  880/1پذیری و اثربخشی فناوری  دارای ارزش وزنی ه انعطافمولف، 816/1خبره و هوشمند دارای ارزش وزنی 

 است. 088/1، و مولفه پشتیبانی از دسترسی باز دارای ارزش وزنی 031/1دسترسی و استفاده دارای ارزش وزنی 

 زیرساخت سیستمی های مولفه. مقایسه زوجی گویه7جدول 

 

به  ی فضای فیزیکی و الکترونیکی  نسبتدهد که گویهت سیستمی نشان میهای مولفه زیرساخمقایسه زوجی زیرشاخص

 یهای قدیمی دارای ارزش و اهمیت بیشتری است. همچنین گویههای کاربردی، حذف زیرساختهای نوسازی برنامهگویه

در این مقایسه  ه اینکههای قدیمی بیشتر مورد توجه بوده است. با توجه بی حذف زیرساختنوسازی کاربردی  نسبت به گویه

فزار اتوان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرمکمتر است. پس می 0/1باشد و از می 13/1نرخ سازگاری برابر با 

های ، گویه نوسازی برنامه112/1توان بیان کرد که گویه فضای فیزیکی و الکترونیکی دارای ارزش وزنی اکسپرت چویس می

 است.012/1های قدیمی با ارزش وزنی ، و گویه حذف زیرساخت813/1دی  دارای ارزش وزنی کاربر



 

 

 کیفیت خدمات فناوری دانش های مولفه. مقایسه زوجی گویه8جدول 

 

 لاعاتهای اطکیفیت پردازشی  دهد که گویهنشان می خدمات فناوری دانش  های مولفه کیفیتمقایسه زوجی زیرشاخص

 یدارای ارزش و اهمیت بیشتری است. همچنین گویه ها، حجم محتوا، کیفیت محتوامدیریت فرادادههای  نسبت به گویه

  وا  حجم محتی در ارجحیت قرار دارد. همچنین گویه حجم محتوا و کیفیت محتوادر مقایسه با دو گویه  هامدیریت فراداده

باشد می 13/1ر با ن مقایسه نرخ سازگاری براببا توجه به اینکه در ایبیشتر مورد توجه بوده است.   گویه کیفیت محتوا نسبت به

وان بیان کرد تافزار اکسپرت چویس میتوان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرمکمتر است. پس می 0/1و از 

، مولفه  613/1وزنی دارای ارزش   هاادهمدیریت فراد، مولفه 116/1های اطلاعات دارای ارزش وزنی کیفیت پردازشکه  مولفه 

 است. 011/1حجم محتوا دارای ارزش وزنی ، و مولفه 038/1کیفیت محتوا محتوا دارای ارزش وزنی 

 معماری فناوری دانش های مولفه. مقایسه زوجی گویه9جدول 

 

 پذیری و کاربردپذیریش یافتسنجی  دهد که گویههای مولفه معماری فناوری دانش نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

دارای ارزش و اهمیت بیشتری است. های سازماندهی، ردیابی و نظارت، و یکپارچگی متدلوژیهای نسبت به گویه اطلاعات

نین در ارجحیت قرار دارد. همچردیابی و نظارت، و یکپارچگی در مقایسه با دو گویه های سازماندهی متدلوژیی همچنین گویه

ه نرخ سازگاری برابر ن مقایسبیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه در ای یکپارچگینسبت به   بی و نظارتردیای گویه

چویس  افزار اکسپرتتوان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرمکمتر است. پس می 0/1باشد و از می 11/1با 

های گویه متدولوژی ،  832/1یری و کاربردپذیری اطلاعات دارای ارزش وزنی پذکه گویه سنجش یافت توان بیان کردمی

، و گویه یکپارچگی دارای ارزش 031/1، گویه ردیابی و نظارت دارای ارزش وزنی  630/1سازماندهی دارای ارزش وزنی 

 است.  088/1وزنی 

 های مولفه رابط کاربری. مقایسه زوجی گویه11جدول 



 

 

     

ای   هی کاربردپذیری رابط کاربری نسبت به گویهدهد که گویههای مولفه رابط کاربری نشان میزیرشاخصمقایسه زوجی 

یشتری کنندگان، جذابیت بصری دارای ارزش و اهمیت بپذیری رابط، کاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفادهدسترس

نندگان، کگویه کاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفاده پذیری رابط در مقایسه با دوی دسترساست. همچنین گویه

ان نسبت به کنندگی کاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفادهجذابیت بصری در ارجحیت قرار دارد. همچنین گویه

کمتر  0/1باشد و از می 13/1ا جذابیت بصری بیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه در این مقایسه نرخ سازگاری برابر ب

ه گویه توان بیان کرد کافزار اکسپرت چویس میتوان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرماست. پس می

، گویه  631/1پذیری رابط دارای ارزش وزنی ، گویه دسترس 116/1سنجش کاربردپذیری رابط کاربری دارای ارزش وزنی 

، و گویه جذابیت بصری دارای ارزش وزنی 023/1کنندگان دارای ارزش وزنی توجه به نیاز کاربران و استفاده کاربرپسندی با

 است.  131/1

 رضایت کاربر در مورد سیستم های مولفه. مقایسه زوجی گویه11جدول 

 

یریت خودکار و شخصی ی  مددهد که گویههای مولفه رضایت کاربر در مورد سیستم نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

ایت از های دانشی مورد نیاز کاربران، رضبینی حوزههای کارایی سیستم در رفع نیاز کاربر، پیشسازی دانش نسبت به گویه

گویه  ی کارایی سیستم در رفع نیاز کاربر در مقایسه با دواثربخشی سیستم دارای ارزش و اهمیت بیشتری است. همچنین گویه

بینی پیش یای دانشی مورد نیاز کاربران، رضایت از اثربخشی سیستم در ارجحیت قرار دارد. همچنین گویههبینی حوزهپیش

های دانشی مورد نیاز کاربران نسبت به رضایت از اثربخشی سیستم بیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکه در این حوزه

توان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات کمتر است. پس می 0/1باشد و از می 12/1مقایسه نرخ سازگاری برابر با 

، گویه 826/1سازی دانش دارای ارزش وزنی توان بیان کرد که گویه مدیریت خودکار و شخصیافزار اکسپرت چویس مینرم



 

 

نشی مورد نیاز کاربران دارای ارزش بینی حوزه های دا، گویه پیش621/1کارایی سیستم در رفع نیاز کاربر دارای ارزش وزنی 

 است. 021/1، و گویه رضایت از اثربخشی سیستم داراری ارزش وزنی 601/1وزنی 

 ارزش نتایج حاصل از کار های مولفه. مقایسه زوجی گویه12جدول  

 

های   بهبود هبه گوی ی بهبود مستمرنسبتدهد که گویههای مولفه ارزش نتایج حاصل از کار نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

گیری با ابزارهای هوش مصنوعی، تناسب نتایج با نیاز، قابلیت اطمینان بودن دارای ارزش و اهمیت بیشتری های تصمیمتوانایی

تایج با نیاز، تناسب ندر مقایسه با دو گویه گیری با ابزارهای هوش مصنوعی های تصمیمبهبود تواناییی است. همچنین گویه

بیشتر مورد توجه  قابلیت اطمینان بودن نسبت به تناسب نتایج با نیازی در ارجحیت قرار دارد. همچنین گویه طمینان بودنقابلیت ا

توان از ثبات این کمتر است. پس می 0/1باشد و از می 13/1ن مقایسه نرخ سازگاری برابر با بوده است. با توجه به اینکه در ای

مر دارای ارزش بهبود مستتوان بیان کرد که گویه مدیریت افزار اکسپرت چویس میحاسبات نرمادعا مطمئن بود. با توجه به م

تناسب نتایج ، گویه 611/1دارای ارزش وزنی گیری با ابزارهای هوش مصنوعی های تصمیمبهبود توانایی، گویه 888/1وزنی 

 است. 031/1اری ارزش وزنی قابلیت اطمینان بودن دار، و گویه 688/1با نیازها دارای ارزش وزنی 

 مزایا و منافع درک شده از سیستم های مولفه. مقایسه زوجی گویه13جدول   

 

ی ی پایش تغییرات عملکرددهد که گویههای مولفه مزایا و منافع درک شده از سیستم  نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

ود آوری فرصت مناسب برای خلق دانش جدید، تاثیر بر بهبهمسنجش میزان دستیابی به تحقق اهداف، فرا هاینسبت به گویه

و گویه در مقایسه با دسنجش میزان دستیابی به تحقق اهداف ی دارای ارزش و اهمیت بیشتری است. همچنین گویه عملکرد

آوری راهمفی هدر ارجحیت قرار دارد. همچنین گویتاثیر بر بهبود عملکرد ، آوری فرصت مناسب برای خلق دانش جدید فراهم

ن ه در ایبیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به اینکتاثیر بر بهبود عملکرد نسبت به فرصت مناسب برای خلق دانش جدید 

توان از ثبات این ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات کمتر است. پس می 0/1باشد و از می 13/1مقایسه نرخ سازگاری برابر با 



 

 

، گویه سنجش میزان 826/1پایش تغییرات عملکردی دارای ارزش وزنی توان بیان کرد که گویه پرت چویس میافزار اکسنرم

، گویه فراهم اوری فرصت مناسب برای خلق دانش جدید دارای ارزش 632/1دستیابی به تحقق اهداف دارای ارزش وزنی 

 است. 063/1، و گویه تاثیر بر بهبود عملکرد دارای ارزش وزنی 668/1وزنی 

 به روز بودن های مولفه. مقایسه زوجی گویه14جدول  

 

ای هافزاری  نسبت به گویهافزاری و نرمی سختدهد که گویههای مولفه به روز بودن نشان میمقایسه زوجی زیرشاخص

شتر مورد بیمنابع  ینسبت به گویه  هازیرساختی دارای ارزش و اهمیت بیشتری است. همچنین گویهها و منابع زیرساخت

توان از ثبات کمتر است. پس می 0/1باشد و از می 11/1توجه بوده است. با توجه به اینکه در این مقایسه نرخ سازگاری برابر با 

ارزش وزنی  دارایها زیرساختتوان بیان کرد که گویه افزار اکسپرت چویس میاین ادعا مطمئن بود. با توجه به محاسبات نرم

 است.620/1ی با ارزش وزن منابع، و گویه 822/1دارای ارزش وزنی   افزارهاافزارها و نرمسختگویه ، 818/1

 گیرینتیجه

توان ای برخوردار است. زیرا با استفاده از آن میمحور از اهمیت ویژههای دانشسازمان های دانش درارزیابی عمکلرد فناوری

وان گفت تهدف ایجاد مزیت رقابتی منحصر به فرد مشخص کرد. به عبارتی دیگر می ها بایادگیری را در سازمان فرایند مسیر

ایش اثربخشی و همچنین افز استفاده کنند که بتواند از آن در راستای بهبود عملکرد خودها به ابزاری نیازمند هستند که سازمان

لاحیت، ص ، انجام فرآیند ارزیابید. در حقیقت با نهررسی و سنجش قرار دهای دانشی را به طور مداوم مورد بو کارایی فناوری

ها در جهت گیرد که سازمانها و تهدیدات، نقاط قوت وضعف مورد توجه و دید قرار میها، فرصتخصوصیات، مهارت

لازم است  ههایی نیاز است کها به مولفههای دانش در سازمانکنند. برای ارزیابی عملکرد فناوریها اقدام میتقویت یا رفع آن

ای همولفه از دیدگاه خبرگان شناسایی شد که به عنوان مولفه 01د. در پژوهش حاضر نآنها در موضوع ارزیابی در نظر گرفته شو

ولفه ، مؤلفه کیفیت سیستم، مهای شناسایی شده شامل مولفه مالیها اشاره شده است. مولفهکلیدی ارزیابی عملکرد به آن

کیفیت خدمات فناوری دانش، مولفه معماری فناوری دانش، مولفه رابط کاربری، مولفه رضایت زیرساخت سیستمی، مولفه 

کاربر در مورد سیستم، ارزش نتایج حاصل از کار، مولفه مزایا و منافع درک شده از سیستم، و در نهایت مولفه به روز بودن 

زاری افها و تجهیزات سختهای زیرساختاندازی، هزینههای راهاست.  در مولفه مالی چهار گویه شناسایی شد که شامل هزینه



 

 

ر تمامی د های مبتنی بر هوش مصنوعی است.افزاری، هزینه مربوط به آموزش منابع انسانی، و هزینه مربوط به پردازشو نرم

-ساختآوری زیریزات و فراهماندازی، تهیه تجهها برای راهها باید  بودجه و منابع مالی  مورد نظر گرفته شود. در سازمانسازمان

ای مالی ههای لازم و همچنین تربیت و تعلیم و آموزش منابع انسانی متناسب با اهداف سازمان نیازمند به بودجه و صرف هزینه

ها و مشکلاتی خواهد بود و امکان ادامه مسیر را با است که اگر سازمانی از این نظر دچار کمبود باشد مسلماً  دچار چالش

ه طبق کباشدمیها ها در ارزیابی عملکرد در سازماناتی رو به رو خواهد ساخت. بنا براین  این مولفه از مهمترین مولفهمشکل

که درجه دوم  ایقرار گرفت. مولفه های دیگر در رتبه اول نسبت به مولفهنتایج به دست آمده در پژوهش حاضر مولفه مذکور 

ی فناوری، پذیری و اثربخشسیستم است که این مولفه نیز شامل چهار گویه انعطاف را به خود اختصاص داد، مولفه کیفیت

محور ازمان دانشدر یک س های خبره و هوشمند، سهولت دسترسی و استفاده، پشتیبانی از دسترسی باز است.استفاده از سیستم

ن است د دارای کیفیت مطلوب باشند. منظور ایگیرنهایی که در حوزه فناوری دانش مورد استفاده قرار مینیاز است که سیستم

ای خبره و هوشمند هد. یک سیستم مناسب باید از سیستمنکه سیستم مورد استفاده باید منعطف بوده و اثربخشی لازم را داشته باش

شتیبانی کند. پدسترسی به اطلاعات و دانش موجود  ترسی به آن آسان باشد و همچنین ازنیز استفاده کند و نحوه استفاده و دس

-برنامه های فضای فیزیکی و الکترونیکی، نوسازیمولفه زیرساخت سیستمی در درجه سوم قرار گرفت. این مولفه شامل گویه

اید شود ب. زمانی که در یک سازمان، از سیستم فناوری دانش استفاده میهای قدیمی استهای کاربردی، حذف زیرساخت

مچنین تمامی ه د. باید فضای فیزیکی و فضای الکترونیکی آن را در ابتدا مهیا ساخت.زیرساخت آن مورد بررسی قرار گیر

های قدیمی که متناسب با نیاز فعلی نیست و هیچ کارایی ندارد را های کابردی را نوسازی نموده و همچنین زیرساختبرنامه

-های کاربردپذیری رابط کاربری، دسترسویهرابط کاربری در درجه چهارم قرار گرفت. این مولفه شامل گ مولفهحذف کرد. 

ن ایی که باید به آهکنندگان، جذابیت بصری است. یکی از مولفهپذیری رابط، کاربرپسندی با توجه به نیاز کاربران و استفاده

 ا دارات لازم ریپذیر و کاربرپسند باشد و از نظر ظاهری جذابتوجه شود رابط کاربری است. یک رابط کاربری باید دسترس

 یک رابط کاربری که کاربر بتواند به راحتی از آن استفاده کند و اطلاعات مورد نیاز خود را به سهولت به دست آورد.باشد. 

ای هرابط بیشترین کارایی را خواهد داشت. مولفه کیفیت خدمات فناوری دانش یکی دیگر از مولفهاین صورت است که در 

امل های دیگر ارزیابی قرار دارد. این مولفه شی دانش است که در درجه ششم نسبت به مولفههاکلیدی ارزیابی عملکرد فناوری

ر از ی رضایت کاربها، حجم محتوا، و کیفیت محتوا است. مولفههای اطلاعات، مدیریت فرادادههای کیفیت پردازشگویه

سازی یهای مدیریت خودکار و شخصیز شامل گویهاین مولفه نها قرارگرفت. سیستم نیز در درجه هفتم نسبت به سایر مولفه

اربر های دانش مورد نیاز کاربر، رضایت از اثربخشی سیستم است. کبینی حوزهدانش، کارایی سیستم در رفع نیاز کاربر، پیش

 ها صورت بگیرد و همچنین سیستم درن مدیریت خودکار دادهآدر صورتی از سیستمی رضایت خاطر  خواهد داشت که در 

ولفه ارزش نتایج م بینی کند.نها را شناسایی و پیشآهای مرتبط با رفع نیاز کاربر کارایی داشته و بتواند نیازهای دانشی و حوزه

هبود های بهای دانش قرار دارد. این مولفه دارای گویههای کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریحاصل از کار در درجه هشتم مولفه



 

 

زمانی  دگیری با ابزارهای هوش مصنوعی، تناسب نتایج با نیاز، قابلیت اطمینان بودن است. بایهای تصمصممستمر، بهبود توانایی

شود باید منجر به بهبود مستمر شده و همچنین باعث ایجاد تغییرات مثبت در ه میدهای دانش در سازمان استفاکه از فناوری

ت اطمینان را داشته قابلیهمچنین ده باید متناسب با نیاز کاربران بوده و گیری گردد. و این نتایج بازیابی شمیفرایندهای تصم

 اوری دانش است که شاملنهای کلیدی ارزیابی عملکرد فباشد. مولفه مزایا و منافع درک شده  از سیستم از جمله مولفه

ش جدید، ت مناسب برای خلق داناوری فرصهای پایش تغییرات عملکردی، سنجش میزان دستیابی با تحقق اهداف، فراهممولفه

نابع است. ها، و مافزاری، زیرساختافزاری و نرمهای سختو تاثیر بر بهبود عملکرد است و مولفه به روز بودن که شامل گویه

 وانتبه طور کلی می  های دانش قرار گرفت.های کلیدی ارزیابی عملکرد فناوریهر دو مورد این مولفه ها در درجه نهم مولفه

ها در حقیقت بیانگر این نکته است که عملکرد حاکم در سازمان در های دانش در سازمانارزیابی عملکرد فناوریکه  گفت

ای هچه سطحی بوده و با چه کیفیتی صورت گرفته است و همچنین همچون یک چراغ راهی است که باعث دیده شدن چالش

ا در راقداماتی ها و توان برنامهشود. با ارزیابی میفق مدیریت دانش میها و پیاده سازی موموجود در مسیر موفقیت سازمان

ای هجهت بهبود و اثربخشی عملکرد در نظر گرفت و مورد اجرا قرار داد.  مهمترین اهمیتی که در ارزیابی عملکرد فناوری

ای رایی آن و هموار شدن مسیر برتوان انتظار داشت بهبود رضایت کاربران و کارکنان، ارتقای سطح عملکرد و کادانش می

های پژوهشی صورت گرفته در زمینه ارزیابی عملکرد و ها و مواردی از این قبیل است. همچنین مرور پیشینهاجرای برنامه

ه شود و هایی در نظر گرفتبرای ارزیابی عملکرد باید مولفه نشانگر  این موارد گفته شده است. های دانش همینطور فناوری

ا استفاده ای مدون کنند که سازمان بها  را به گونهدر جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرند باید مولفه صرفاً

نظر ایی شده باید در ی شناسهای کلیدبنابراین در ارزیابی عملکرد فناوری دانش این مولفه از آنها به بهترین نحو پیشرفت کنند.

های ریزیرا فناو های دانش است.گیری ارزیابی عملکرد در فناوریچه عواملی موجب شکل گرفته شود تا مشخص شود که

وان این تکند. در حقیقت میآمیز مدیریت دانش نقش مهمی را ایفا میسازی موفقیتدانشی از دیگر عواملی است که در پیاده

ت به ممکن است وجود داشته باشد، پی برد و نسبتوان به شکاف و نقص عملکردی که نکته را متذکر شد که با ارزیابی می

جرای سازی و اهای دانش در پیادههای انجام شده نیز نشان داد که فناوریبرطرف کردن ان اقدام کرد. بررسی و مرور پیشینه

های بر مولفههای خبره ( نشان داده شد که کاربرد سیستم0831زاده )در پژوهش حمیدیای در سازمان دارد.  آن  اهمیت ویژه

( نیز رابطه بین سیستم مدیریت 0831وند و همکاران )گیری تاصیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در پژوهش موسیتصمیم

اکم است و ها حدانش و کیفیت زندگی شغلی کارکنان مورد مطالعه قرار گرفت که نشان داده شد رابطه مثبتی در بین آن

( نیز در پژوهش خود 0836نقیب و همکاران )قای سطح دانش کارکنان نیز نقش مهمی دارد. همچنین نشان داده شد که در ارت

 به ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش پرداختند و دریافتند که عملکرد سیستم مدیریت دانش در سطح قابل قبولی قرار دارد. 

گیری صحیح تر مورد استفاده قرار ابی در تصمیمنیز نشان داده شدکه این مدل ارزی ( 0831در پژوهش فضلی و اغشلویی )

های خود نشان دادند که جهت ارتقا عملکرد دانش ( در پژوهش0831( و صمیمی و آقایی )0831گیرد. لطیفی و موسوی )می



 

 

ملکرد گیری عبایستی از ابزارها و امکانات موجود در جهت اهداف دانش استفاده شود و همچنین به عنوان شاخصی برای اندازه

ن های مختلف فرایند دانشی را مورد ارزیابی قرار داده است. همچنیتا تاثیر فعالیت کندسیستم مدیریت دانش کاربر را قادر می

کومار های مهنیشتوان به پژوهشهای خارجی نیز به این موضوع توجه زیادی شده است که در این مورد میدر پژوهش

، های خاصفناوری دانش شانل ابعادی همچون توانایی ارائه خدمات به کاربر، ویژگی ( اشاره کرد که نشان داد که6103)

( نیز در پژوهش خود 6101و سیمون و جورجی ) (6103میسورس و همکاران )سازی دانش موجود اشاره شده است. زمینه

شان داد که ار فناوری در حقیقت مسیر ها ناند. نتایج این پژوهشکاربردهای فناوری و چارچوب آن را مورد مطالعه قرار داده

انش، های دآورد و همچنین این چارچوب رفتار جستجوی دانش، ویژگیرا برای دستیابی راحت و موثر به اهداف را فراهم می

(، نگویری و 6102کند. پژوهشگران دیگری نیز مانند کومار و همکاران )های دانش و همزمانی فناوری را یکپارچه میحوزه

( فناوری دانش را نیز مورد بررسی قرار دادند و بیان کردند که فناوری دانش 0333(، و میلتون و همکاران )6102اران )همک

ند کها جلوگیری میها  از سقوط شرکتنقش مهمی در جذب دانش دارد و همچنین به کارگیری این نوع فناوری در سازمان

دی های کلیتواند از فعالیتی فناوری در خود شوند. فناوری دانش میها در به کارگیرکه این خود منجربه جذب شرکت

در  های مورد مطالعه قرار گرفتهاین پژوهشکند. مدیریت دانش، ایجاد و نوآوری، کدگذاری و ضبط و نظارت پشتیبانی می

چنین ، تاثیر و همربرد فناوریکا های انجام شدهدر پژوهش باشد.خوانی دارد و همسو میاین پژوهش با نتایج پژوهش حاضر هم

رزیابی اهای کلیدی مولفهحاضر  پژوهش ر د ولی  های مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفته شده است.عملکرد آن و سیستم

ا در همورد شناسایی قرار گرفت و همچنین براساس نظر خبرگان پنل دلفی نشان داده است که این مولفهعملکرد فناوری دانش 

های انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد فناوری دانش این نکته با توجه به بررسی پژوهشملکرد نقش اساسی دارند. ارزیابی ع

ها و حتی صنایع ساخت و ساز نیز مورد توجه قرار گرفته و از آن ها و حوزهاستنباط شد ک فناوری دانش در تمامی شرکت

یش از پیش برسد که حضور و استفاده از این فناوری است. به نظر میاستفاده شده است. عصر حاضر که عصری دیجیتالی 

شود و بهتر است برای رشد و پیشرفت از آن استفاده شود  و حتما در به کارگیری این امر مهم نیاز است که احساس  می

ورد های دانش مزمانی فناوریاگر سا ها استفاده شود.های شناسایی شده نیز مورد توجه قرار گیرد و در ارزیابی از آنمولفه

در این صورت از سطح نحوه عملکرد آن مطلع نخواهند شد و این به نوبه خود هم  ،استفاده خود را مورد ارزیابی قرار ندهند

یرد که اگر عملکرد مطلوبی صورت نگشود نجرتواند مساز شکست و سقوط سازمان را فراهم کند و همچنین  میتواند زمینهمی

 خواهد داشت ن حوزه  بودجه به کار برد این خود باعث هدر رفت هزینه و تلف شده زمان را در پیهمچنان در آ و سازمان

ر به این امر مهم توجه نمایند و د هاسازمان نیاز است کهبراین ابدون اینکه سودآوری ای برای سازمان در پی داشته باشد. بن

 شان مورد توجه و بررسی قرار دهند.همیتهای مذکور را براساس میزان امولفه ،ارزیابی
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Identifying the key components of evaluating the performance of knowledge 

technologies from the point of view of experts (a mixed research) 

Abstract 

 purpose:The purpose of this research is to identify the key components of the evaluation of knowledge 

technology from the experts' point of view. 

Methodology: This research was carried out under the positivism paradigm. In order to collect information, 

library and field methods have been considered. First, knowledge audit components were obtained by 

Delphi method. Then, to compare these components, data was collected through AHP questionnaire. 

Questionnaire was distributed among faculty members and doctoral students of information science and 

epistemology of Tehran state universities and AHP method was used for data analysis. In order to analyze 

the data, Spss 52 and Expert Choice 11 software were used for data analysis. 

Findings: In the Delphi phase,11indicators including the financial component, system quality, system 

infrastructure, knowledge technology service quality, knowledge technology architecture, user interface, 

user satisfaction about the system, the value of work results, perceived benefits and benefits From the 

system, up-to-dateness and 93 items were identified. Each of these indicators also has its own sub-indicators, 

whose degree of importance has also been examined. Based on the hierarchical analysis method, the 

financial component is in the first degree, the system quality component is in the second degree, the system 

infrastructure component is in the third degree, the user interface component is in the fourth degree, the 

knowledge technology architecture component is in the fifth degree, and the knowledge technology service 

quality component is in the sixth degree. the user satisfaction component about the system was ranked 

seventh, the value component of the results obtained from the card was ranked eighth, and the perceived 

benefits and benefits of the system and the component of being up-to-date were ranked ninth. 

Value: The subject of study and the method of conducting this research have originality. The results of this 

research can be considered and used in the evaluation of the performance of knowledge technologies. 

Conclusion: The results obtained in this research indicate that the evaluation of the performance of 

knowledge technologies in the organization leads to the prevention of wasting time and money, and also 

with the evaluation, it is possible to help advance and improve the performance of the organization. In 

evaluating the performance of knowledge technologies in knowledge-oriented organizations, some 

components should be considered and use And also based on their degree of importance, organizations 

should pay more attention to important components. 

Keywords: Knowledge technology, knowledge management, key components, Delphi research, 

performance evaluation. 


