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چکیده 
در این مرحله از تاریخ که جهان به علت جهانی شدن هر روز کوچک تر می شود، مهم است که در هر زمینه ای بتوان به درجه ای 
پذیرفتنی از اعتماد و اطمینان دست یافت. بالکچین ممکن است همان رابطی باشد که دنیا را در این مسیر قرار می دهد. ازآنجا که 
هیچ مرجعی مرکزی حاکم بر سازوکار بالکچین نیست، ماهیت غیرمتمرکز بالکچین می تواند آن را به بستری مناسب برای مدیریت 
پروژه تبدیل کند. به کارگیری بالکچین موجب رفع هرگونه دیوان ساالری مدیریت پروژه می شود و این امکان را مهیا می کند تا یک 
منبع واحد واقعی تغییرناپذیر، قابل کنترل و رمزنگاری شده به طور مشترک در طول چرخۀ عمر پروژه دسترسی پذیر و توسعه یافتنی 
باشد. همین رویکرد کلید دستیابی به یک سیستم اطالعاتی یکپارچه و یکی از علت های مهم قابلیت به کارگیری بالکچین چون 
بستری ایدئال برای مدیریت پروژه و ساخت است. دربارۀ اینکه ظرفیت های به کارگیری فناوری بالکچین در مدیریت پروژه چیست 
هنوز مطالعۀ جدی نشده است و تغییر مدیریت پروژه های ساخت به واسطۀ بالکچین اکنون تنها در حد فرضیه است. هدف از این 
پژوهش آن است که، با استفاده از مرور دامنه ای و نظام مند ادبیات پژوهش و ارائۀ تحلیلی الگویی، ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری 
بالکچین در مدیریت پروژه و ساخت شناسایی شود و در مورد زمینه های توسعه و بهبود این فناوری در این حوزه پیشنهاد هایی ارائه 
شود. نتایج مرور نشان داد که فناوری بالکچین در همۀ حوزه های مدیریت پروژه و ساخت کاربردهایی دارد. این موضوع مؤید درک 
تدریجی اهمیت و تأثیر مثبت این فناوری در ارتقای عملکرد مدیریت پروژه و ساخت است. بر اساس نتایج حاصل، در بخش بزرگی 
از مطالعات بالکچین بر حوزۀ »مدیریت پروژه و طرح« تمرکز شده است و دو حوزۀ منابع انسانی و حوزه های رفتاری و پژوهش در 

مدیریت پروژه و مکاتب فکری با سهم کمتر از 2درصد از مطالعات موجود مغفول واقع شده است. 
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مقدمه

صنعت ساخت و ساز در برابر تغییرات بسیار مقاوم بوده است و اکنون 
مقررات،  ضعف  پایین،  بهره وری  جمله  از  فراوانی  چالش های  با 
همکاری ناکافی و نیز اشتراک اطالعات و شیوه های پرداخت ضعیف 
روبه رو است؛ درحالی که طی سالیان متمادی، در بیشتر صنایع با 
پیاده سازی فناوری های جدید و با به کارگیری سایر عوامل به بهره وری 
ساخت و ساز  صنعت  بهره وری  دهۀ ۱96۰،  از  رسیده اند.  معقولی 
به نصف کاهش یافته است و در مقایسه با تولید، که بهره وری آن 
 ،)Barbosa et al., 2017( است  شده  برابر  دو  مشابه  مدت  در 
بهره وری کمتری داشته است. بنابراین صنعت ساخت و ساز آمادۀ یک 
انقالب است. طبق گفتۀ انجمن ملی مهندسین حرفه ای1 در مقالۀ 
خود در مورد بهره وری ساخت و ساز، نبود تعامل مداوم میان مدیران 
ساخت و ساز و سهام داران پروژه باعث شده است تا جریان اطالعات 
پروژه متناقض و آشفته باشد. قراردادهای طرفین، میان سهام داران و 
 دست و پا گیر و پر از اختالف و دعوی است، بنابراین هر 

ً
مدیران، غالبا

یک از طرفین تا آنجاکه ممکن باشد برای پوشش خود پشتیبانی های 
 
ً
معموال قراردادی  رابطه های   .)Engineers, 2014( دارد  قانونی 
منجر به این می شود که در شرکت ها عملکرد فردی خود را مهم تر 
از عملکرد پروژه در نظر بگیرند و در نتیجۀ آن نظامی ناکارآمد ایجاد 
می شود. برخی از رویکردها و فناوری ها، مانند مدل سازی اطالعات 
 )Heiskanen, 2017; Succar and Kassem, 2015( ساختمان
و نرم افزارهای مدیریت پروژه،2 برای کمک به همکاری بین ذی نفعان، 
ادراک شده،  و  ریسک  موانع  وجود  به سبب  اما  است  گرفته  شکل 
پشتیبان  استانداردهای  و  فرایندها  و  فناوری   توسعۀ  و  پذیرش  رشد 
 Ghaffarianhoseini et al., 2017; Kinnaird( کند بوده است
and Geipel, 2018( و برنامه ای وجود ندارد که اطالعات را برای 
اجازه  فناوری بالکچین3  یکپارچه کند.  بین طرفین  داده ها  اشتراک 
می دهد تا منبعی واحد و تغییرناپذیر و کنترل پذیر و رمزنگاری شده 
در طول چرخۀ حیات پروژه برای توسعه در دسترس باشد. این کلید 
 Soleimaniamiri( دستیابی به یک نظام اطالعاتی یکپارچه است
et al., 2019(. توجه به پیشرفت در فناوری های دفتر کل توزیع شده4 
که به آن بالکچین نیز گفته می شود، با این نگاه که یکی از اجزای 
این  به  آن  پاسخ  و  ساخت و ساز  صنعت  دیجیتال  تحول  سازندۀ 

چالش ها است، افزایش یافته است.
در  که  است  توزیع شده  داده ای  پایگاه  بالکچین  تعریف،  طبق 
داشته می شود  نگه  ایمن و شفاف  دارایی های دیجیتالی  آن سوابق 
 .)Mackey and Nayyar, 2017; Treiblmaier, 2018(
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برای  باشد.  داشته  مزایایی  گوناگون  صنایع  در  می تواند  بالکچین 
خود  همسایگان  به  خورشیدی  انرژی  فروش  نیویورک،  در  مثال، 
را با به کارگیری بالکچین امتحان می کنند تا از مداخلۀ طرف های  
وین،  کشور  تجاری  مجتمع  بزرگ ترین  در  کنند.  جلوگیری  سوم 
در  گسترده  به طور  که  بالکچین اند  برنامۀ  یک  درحال توسعۀ 
افزایش  با  برنامه،  این  است  قرار  می شود.  استفاده  انرژی  تجارت 
مشاهده پذیری و شفافیت عملکرد، فرایند مبادله را ایمن سازد. در 
سازمان برق آلمان5 پلتفرمی از بالکچین را توسعه می دهند تا در 
الکتریکی  نقلیۀ  وسایل  انرژی  تأمین  صورت حساب  روند  ترتیب 
از  دیگر  برخی   .)Basden and Cottrell, 2017( رود  به  کار 
حوزه های کاربرد این فناوری نوظهور رمزارزها، زنجیره های تأمین، 
مراکز ذخیره سازی داده های علمـی، بهداشت عمومی و شهرهای 
 Bamakan et al., 2021; Rezaei and Taei( هوشمند است 
 zadeh, 2019; Sharma et al., 2017; Tucker and Catalini,
 ،)Li et al., 2019( با این حال، در مطالعۀ لی و همکاران.)2018
مانع مهم رشد و ارتقای صنعت ساخت و ساز ناتوانی این صنعت در 
پذیرش پیشرفت های فنی، در مقایسه با موفقیت هایی که در سایر 
صنایع از جمله موارد فوق با این پذیرش کسب شده است، معرفی 

.)Barima, 2017; Mason, 2017( شده است
بنابراین برخالِف تصور عمومی، ثبت معامالت ارزی فقط یکی 
از  رمزنگاری  عرصۀ  کارفرمایان  است.  بالکچین  کاربردهای  از 
گذشته برای توسعۀ شیوه های جدید، با هدف به کارگیری دفتر کل 
تغییرناپذیر، که مؤلفه ای ویژه و اساسی در عرصۀ مدیریت پروژه 
به  مربوط  فعالیت های  پروژه  تیم  اگر  می کرده اند.  فعالیت  است، 
پروژه را در بالکچین ثبت کند، همه می توانند آن را ببینند و مدیران 
به   این  کنند.  مدیریت  را  آن ها  پیشرفت  به راحتی  می توانند  پروژه 
در  به کارگیری بالکچین هرگونه کاغذبازی  با  که  این معنی است 
مدیریت پروژه برطرف می شود. ازآنجاکه همه از طریق بالکچین 
به یکدیگر متصل اند، هیچ کس نمی تواند دربارۀ عملکرد موجود 
حفظ  موجب  بالکچین  بنابراین،  کند.  بزرگ نمایی  دیگران  برای 
انواع  پروژه می شود. همچنین  تیم  مسئولیت پاسخ گویی اعضای 
وجه،  آزاد کردن  و  پرداخت  گزارش،  ارسال  مانند  فرایندها،  دیگر 
اشتراک اطالعات، تکمیل کار، با استفاده از بالکچین ثبت شدنی 
است و این یکی از علل مهم کاربردپذیری بالکچین است، با این 
کارکرد که بستری اید ئال برای مدیریت پروژه به شمار می آید. هر 
فناوری درحال پیشرفت و تکامل، که توانایی تأثیرگذاری در یک 
پروژه و حفظ پایداری آن را داشته باشد، تا حدودی در عملکرد 
 Marco( تأثیر می گذارد  نیز  پروژۀ سازمان  مدیریت  رویه های  و 

 .)Iansiti and Lakhani, 2017
همۀ این نوآوری ها سبب می شود صنعت ساختمان و مدیریت 

5. Innogy
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پروژه های ساخت به سمت عصری دیجیتال، با بهره وری بیشتر، 
واقعِی  داده های  می شود  موجب  نوآوری ها  این  شود.  هدایت 
زمان بندی پیشرفِت پروژه و گزارش های مربوط به پروژه در دسترس 
بگیرد.  قرار  زیرساخت  توسعۀ  و  بزرگ  پروژه های  اصلی  عناصر 
بااین حال می توان ادعا کرد که صنعت ساخت، از نظر دیجیتالی، 
تا   )Agarwal et al., 2016( است  نشده  بالغ  کافی  اندازۀ  به 
و  رشد  درحقیقت،  بگیرد.  قرار  مثبت  تغییرات  این  تحت تأثیر 
توسعۀ فناوری در دهه های اخیر، نیازهای فراوانی برای مشتریان، 
طراحان، پیمانکاران و به طور کلی در نحوۀ مدیریت پروژه در قرن 
شکلی  به  دیجیتالی شدن  درمجموع،  است.  داشته  به  دنبال   2۱
اجتناب ناپذیر در راه است، خواه این صنعت برای آن آماده باشد 
یا نه. کسانی که بتوانند به گونه ای اثربخش از فناوری های جدید 
در الگوی کسب و کار خود استفاده کنند، بدون شک به رقبای خود 
برتری خواهند داشت و خواهند توانست به مشتریان خود خدمات 
پیشرفته تری ارائه کنند. پژوهش ها برای مشخص کردن اینکه کدام 
حوزه ها )صنایع، فرایندهای عملیاتی و غیره( برجسته ترین نامزدان 
برای به کارگیری فناوری بالکچین و بهره گیری از قابلیت های آن، 
نظیر ایجاد ارزش افزوده و شفافیت و اثربخشی، هستند آغاز شده 
است و پژوهش هایی که راجع به بالکچین است به سرعت از همه 
نظر درحال رشد است. متخصصان پروژه به ملزومات فناوری های 
کاربرد  مصادیق  اینکه  دربارۀ  اما  برده اند،  پی  درحال توسعه 
بالکچین، در ادغام با مدیریت پروژه  و  ساخت و با هدف افزایش 
پژوهش  و  تأمل  جای  موارد  از  بسیاری  در  چیست  آن،  کارایی 
وجود دارد. شناسایی ویژگی ها و ظرفیت های فناوری بالکچین، 
برای به کارگیری در مدیریت پروژه  و ساخت، هنوز مطالعه  نشده 
است و اکنون تغییر مدیریت پروژه ها به واسطۀ بالکچین فقط در 
حد فرضیه و آزمایشی است )Lacity, 2018(. در این پژوهش، 
بالکچین  فناوری  توسعۀ  بسترهای  و  ظرفیت  شناسایی  هدف  با 
در مدیریت پروژه  و  ساخت، ابتدا 95 مقالۀ منتخب که با کاربرد 
ارتباط  بالکچین در حوزه های مختلف مدیریت پروژه  و  ساخت 
به  بود،  شده  منتشر  معتبر  مجالت  و  داده ها  پایگاه  در  و  داشت 
دامنه ای تجزیه و تحلیل  از مرور  استفاده  با  و کّمی،  آماری  لحاظ 
از  است  ممکن  تاآنجاکه  ابتدا  در  تا  گرفت  انجام  کار  این  شد. 
ورود ادعاهای گمراه کننده و اطالعات نادرست به حوزۀ پژوهش 
شود.  شفاف سازی  مربوط  مطالعات  کلیات  و  شود  جلوگیری 
با  ادغام  در  بالکچین  با  که  مطالعاتی  کلیات  دامنه اْی  مرور  با 
مدیریت پروژه  و  ساخت ارتباط دارند شناسایی شد. سپس با مرور 
نظام مند و تحلیل الگویی ویژگی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
و  ساخت،  پروژه   مدیریت  در  به کارگیری  برای  بالکچین  فناوری 
یا  ادبیات پژوهش موجود بدان کمتر پرداخته شده  تاکنون در  که 
مغفول باقی مانده است، ارزیابی شد و پیشنهادهایی در زمینه های 

توسعه و بهبود این فناوری در این حوزه ارائه شد.

۱. پیشینۀ پژوهش 

یت پروژه و ساخت ۱-۱. بالکچین و مدیر

با توجه به کاربردهای اولیه و به  نسبت وسیع بالکچین در حوزۀ 
از مطالعات قدیمی تر  مسائل مالی و سازمانی، در بخش بزرگی 
این حوزه بر بخش مالی و سازمانی مدیریت پروژه  و  ساخت تمرکز 
شده بود. در پژوهشی که پکت در 2۰۰6 صورت داد این نتیجه 
افراد و گروه های  برای  پیاده سازی بالکچین  گرفته شد که تسهیل 
کید شده بود که تا وقتی   درون سازمانی اهمیت فراوانی دارد، اما تأ
به  بیرون سازمان  از  نباشد و  افراد سازمان  این دانش در مالکیت 
 Paquette( داخل آن راه یابد پذیرش آن کمی مشکل تر خواهد بود
et al., 2006(. پکت در پژوهش خود نتیجه گرفته بود که تمرکز 
فناورانه  و  تجاری  فرایندهای  و  اجتماعی  ساختارهای  ایجاد  بر 
می تواند راهکاری برای تسهیل جریان دانش مشتری باشد و تأثیر 
چشمگیری در بهبود عملکرد سازمانی بگذارد و در ایجاد جریان 
دوسویۀ دانش با فعال کردن مشتریان سبب شود منبع جدیدی از 
دانش به  کار گرفته شود. ها و همکاران در 2۰۱۱، با هدف توسعۀ 
کلیدی  ُبعد  چهار  بالکچین،  اندازه گیری  برای  معتبر  مقیاسی 
فناوری  و  بالکچین  سازمان،  مشتری مداری،  )شامل  بالکچین 
بالکچین( را بررسی کردند. مؤلفه هایی که برای مشتری مداری در 
نظر گرفته شده بود عبارت اند از: بازاریابی مشتری مدار، شناسایی 
بازاریابی  شخصی سازی،  کلیدی،  مشتری  عمر  طول  ارزش 
منابع  منابع سازمان و مدیریت  تعهد  تعاملی. ساختار سازمانی، 
و  یادگیری  گرفته شد.  نظر  در  کلیدی سازمان  مؤلفه های  انسانی 
پاسخ گویی  همچنین  و  بالکچین  به واسطۀ  دانش  انتشار  و  ایجاد 
دانش نیز مؤلفه های بالکچین در نظر گرفته شد. این چهار محقق 
درنهایت نتایج حاصل از پیاده سازی بالکچین را از دو ُبعد مالی و 

.)Ha et al., 2011( بازاریابی بررسی کردند
دربارۀ  موردی  مطالعه ای  در   ،2۰۱۳ سال  در  همکاران،  و  چوا 
استارباکس،1 تأثیرگذاری رسانه های اجتماعی و مدیریت ارتباطات 
در بالکچین را بررسی کردند. در این پژوهش داده های بازیابی شده 
از منابع متنوع، مانند روزنامه ها و خبرنامه ها و مجله ها و نشریه های 
علمی و کتاب ها و رسانه های اجتماعی، به صورت متنی تحلیل شده 
استنباط  مقاله  از  عمده  نتیجۀ  سه   .)Chua et al., 2013( است 
می شود. اول، در استارباکس طیف گسترده ای از ابزارهای رسانه های 
اجتماعی را، با کارکرد تبلیغاتی و بازاریابی مؤثر برای سازمان، برای 
بالکچین گسترش می دهند. دوم، در استارباکس، از طریق استفاده از 
رسانه های اجتماعی، نقش مشتریان با تغییر جایگاه تعاملی آن ها از 
گیرندگان غیرفعال به شرکت کنندگان فعال نوآوری بازتعریف می شود. 
سوم، در استارباکس از راهبردهای مؤثر برای رفع بی میلی مشتریان 

1. Starbucks
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به این ترتیب  و  می کنند  استفاده  دانش  داوطلبانۀ  اشتراک گذاری  در 
و  گوهری  می شود.  نتیجه  اجتماعی  رسانه های  در  تعامل  افزایش 
حمزه لو نیز در 2۰۱6 الگویی یکپارچه از عوامل مؤثر در موفقیت 
بالکچین را، با درنظر گرفتن نقش واسطه ای عوامل سازمانی، ارائه 
کردند و به این نتیجه رسیدند که عوامل سازمانی بیشترین تأثیر را 
نتایج حاصل  درنهایت  دو محقق  این  دارد.  بالکچین  موفقیت  در 
از پیاده سازی موفق بالکچین را از دو ُبعد مالی و بازاریابی بررسی 
نیز   2۰۱7 سال  در   .)Gohary and Hamzelu, 2016( کردند 
پانی و ُهک پژوهشی را ترتیب دادند که در آن بالکچین در صنعت 
این پژوهش مطرح  ارتباطات در کشور بنگالدش بررسی شد. در 
شده است که مشتری در مدیریت پروژه با رویکرد شش  سیگما1 یک 
 Panni and Hoque,( نوآورانه در جوامع شناخته می شود مفهوم 
2017(. بدین سبب در این پژوهش سعی شده است تا سطح تمرکز 
فعالیت های بالکچین در بخش ارتباطات در کشوری درحاِل توسعه 
مانند بنگالدش از طریق روش تحلیل داده ها شناسایی شود. نتایج 
حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن بود که قابلیت های بازاریابی، 
بین شرکت های فعال در صنعت  از بالکچین است، در  ُبعدی  که 
ارتباطات کشور بنگالدش، در خلق ارزش برای مشتری و همچنین 

عملکرد بازار تأثیر قابِل توجهی دارد.
با  بالکچین  بررسی  هدف  با   ،2۰۱8 در  همکاران  و  انتونی 
پژوهشی  ایتالیا،  دانشگاه های  سطح  در  شش  سیگما  رویکرد 
محیط های  در  که  دریافتند  پژوهش  این  از  دادند.  صورت  را 
برای  منبعی حیاتی  دانش  این درک که  میزان  امروزی  کسب و کار 
مدیریت  میان  این  در  است.  افزایش  درحال  است  سازمان ها 
دانش را ابزاری راهبردی مطرح می  کنند که باعث افزایش قدرت و 
اثربخشی سازمان ها، از طریق تسهیم و استفاده از دانش، می شود 
)Antony et al., 2018(. در این زمان در سازمان های بسیاری 
مدیریت دانش را وسیله ای برای موفقیت خود به کار گرفته اند که 
در دانشگاه ها نیز همین طور است. در پژوهش انتونی و همکاران 
)2018( تأثیر بالکچین در جّو سازمانی دانشگاه بررسی شد. تأثیر 
ده عامل بالکچین، شامل پاداش های سازمانی ادراک شده، کنترل 
شهرت  افزایش  ادراک شده،  دوجانبۀ  مزایای  ادراک شده،  رفتاری 
ادراک شده، ازبین رفتن قدرت دانشی ادراک شده، لذت ادراک شدۀ 
از  استفاده  سازمانی،  یادگیری  جو  دیگران،  به  کمک  از  حاصل 
ابزار  از  استفاده  نیز  و  شایستگی ها  توسعۀ  امکان  شایستگی ها، 
عامل  ده  تأثیر  شد.  بررسی  دانشگاه  سازمانی  جّو  در  فناوری،  و 
ازبین رفتن  عامل  و  شد  تأیید  دانشگاه  سازمانی  جّو  در  بالکچین 
 Antony et al.,( نشد  شناخته  مؤثر  ادراک شده  دانشی  قدرت 
2018(. در مطالعه ای دیگر، در حوزۀ مدیریت سازمان و شرکت 
نوآوری های  بین  رابطۀ  بحث  مورد  موضوعات  از  یکی  بنگاه،  و 

1. Six Sigma

و  نقش ها،  گروه ها  مثال  )برای  سازمانی  طراحی  و  دیجیتال 
 Holotiuk and Moormann, 2018; Walsh et( بود )فرایندها
کید بر این موضوع که رقابت  al., 2020(. هولوتیک و مورمان با تأ
سازمانی  طرح های  در  اتوماسیون  و  استانداردسازی  به  نیاز  بیِن 
فنی  نوآوری  از  ناشی  تغییرات  با  انطباق  به  نیاز  و  طوالنی مدت 
چالشی بزرگ برای شرکت ها است به شناسایی زمینه های پذیرش 

فناوری بالکچین در سازمان ها پرداختند.
با توجه به ماهیت مروری این پژوهش، جزییات روند بررسی 
پیشینه و ادبیات پژوهشی مرتبط و موجود، از نظر کّمی و کیفی، 
در ادامه و در توضیح گام های مرور دامنه ای و نظام مند تشریح و 

تحلیل خواهد شد.

یع شده ۱-2. کلیات بالکچین و دفتر کل توز

در هر صنعت و هر کسب و کاری، یکی از با ارزش ترین دارایی های 
نامشهود اعتماد است. اعتماد سطوح متفاوتی در داخل سازمان و 
میان مدیریت و کارمندان دارد. اما به همان اندازه بخشی جدایی ناپذیر 
از هر معاملۀ بین سازمان و شرکا یا مشتریان آن است. رویکرد کلی 
این است که این اعتماد را اشخاص ثالث و واسطه ها، که طرفین 
قرارداد را از داشتن اختیارات و شفافیت و حق قانونی برای تجارت با 
یکدیگر مطمئن می سازند، امکان پذیر کنند. بااین حال، این رویکرد 
فزاینده،  تعامالت  و حجم  پیچیدگی  با  جهانی،  سریع  اقتصاد  در 
ایجاد  ثالث  اشخاص  که  شفافیتی  و  اعتماد  و  است  دشوار  بسیار 
 پنهان  

ً
می کنند بیش از پیش بر این پیچیدگی می افزاید. اطالعات غالبا

است و ممکن است دستیابی به آن در بیشتر موارد فرایندی زمان بر 
و پرهزینه باشد )Penzes, 2018(. به عالوه، پس از آخرین بحران 
مالی در سال 2۰۰8 مشخص شد که این سیستم بسیار آسیب پذیر 
از روش های  اطمینان  و  اعتماد  تاکنون، کسب  زمان  آن  از  است. 
تضمین شده توسط اشخاص ثالث به سمت راه حل های جایگزین در 
حرکت است. نوآوری فنی مرکزی، امکان پذیر  در بالکچین، فناوری 
دفتر کل توزیع شده است، که کاربرد راستی آزمایی اعتماد دیجیتالی 
 Ward et( غیرمتمرکز با امضای دیجیتالی رمزدار تعریف می شود
al., 2016(. بالکچین نوعی فناوری دفتر کل توزیع شده است که 
امکان ساخت یک پایگاه داده را فراهم می کند و نیاز به واسطه گری 
مطمئن، مانند بانک ها و مؤسسه ها، را برطرف می کند و معامالت را 
تسهیل می کند. بالکچین با حذف واسطه ها میان مؤسسه هایی که 
پیش ازاین برای اعتمادسازی میانشان نیاز به واسطه  بود، امکان »یک 

.)Nassiry, 2019( دنیای بدون واسطه« را مهیا کرده است
بالکچین یک فنـاوری  مـتن بـاز است و متعلق به کسی نیست 
بر  حاکم  که  مرکزی  مرجعی  هیچ   .)Santoro et al., 2018(
سازوکار بالکچین و فرایندهای تأیید تراکنش های انجام شده باشد 
 Aafaf( مـی کنـد  عمـل  خـودتنظیم  فناوری  این  و  نـدارد  وجود 
Ouaddah et al., 2017; Bocek and Stiller, 2017(. امکـان 
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بازنویسـی این فناوری و ایجاد تغییر در آن وجود ندارد و مستندات 
و سوابق تاریخی آن مستمر ثبت می شود. هـر تـراکنش رمزگذاری 
می شود )از طریق توابع َهش(1 که خروجی آن یک رمز 6۴ کاراکتری 
یکتا است. این رمز جدید با رمز پیشین ترکیب می شود و بالکی 
جدید تولید می کند. اطالعات در گره ها نگهداری می شود و توابع با 
شیوه ای اشتراکی محاسبه می شود. در این ساختار تراوش داده وجود 
ندارد و هر  به داده های کامل دسترسی  ندارد، چـون هـیچ گره ای 
گره قسمتی مبهم از آن را در اختیـار دارد. بالک ها رشته کاراکترهایی 
یک بارمصرف تولید مـی کننـد و در ایـن وضـعیْت دست کاری و 
 
ً
تقریبا تشخیص ناپذیر  و  اشتباه  اطالعات  تزریق  و  تغییـر  ایجاد 
ناممکن اسـت )Wang et al., 2018(. یکی از دستاوردهای مهم 
به کارگیری بالکچین اطمینان از صحت اطالعات و تحریف نشدن 
را  دانشـی مطمئن  از  برخورداری  داده ها است که در سطح کالن 

تضـمین می کند. 
قراردادهای هوشمند2 تحت بالکچین، عالوه  بر کارکرد اصلی 
پردازش  برای  پیشرفت،  پرداخت های  خودکارسازی  در  آن ها 
دادۀ قانون ساخت و حل اختالف و عملکرد قراردادْی پیامدهای 
 .۱ است:  متمرکز  عمده  تأثیر  دو  بر  بخش  این  دارد.  گسترده تری 
ذی نفعان؛  همکاری  به  اعتماد  به  نیاز  کاهش  و  استقالل  افزایش 
پروژه.   اطالعات  مشترک  دیدگاه  و  مستقل  برنامۀ  یک  ایجاد   .2
وارد  سیستم  در  را  سخت افزاری  قوانین  هوشمند  قراردادهای 
می کنند و ویژگی خوداجرایی آن ها پیوستگی ذی نفعان را تضمین 
می کند )Sadeghi and Naser, 2018(. این امر موجب کاهش 
را  اعتماد صفر3  این محاسبه  اعتماد می شود.  به  اتکا  و  وابستگی 
امکان پذیر می کند. استقالل ناشی از آن، با استفاده از پروتکل های 
امن، به نوبۀ خود باعث کاهش نیاز به تأیید دستی صحت داده ها 

 .)Gad et al., 2016( شده است

2. روش تحقیق

پژوهش مروری حاضر با ترکیب دو روش دامنه ای )مرور بر اساس 
ادبیات  نظام مند  مرور  و   ))Grant and Booth, 2009( هدف 
 ))Petticrew, 2001( انجام  روش  اساس  بر  )مرور  پژوهش4 
برآوردی  دامنه ای،  مرور  با  اول،  ارزیابی  در  که  است  شده  ارائه 
از وسعت و قلمرو مطالعات موجود دربارۀ فناوری بالکچین در 
حوزۀ دانش مدیریت پروژه  و  ساخت ارائه می شود. ازآنجا که این 
قابِل بررسی  ماهیت و حجم شواهد  با هدف شناسایی  نوع مرور 
از  فوری  و  کلی  و  جامع  مروری  ارائۀ  واقع  در  می گیرد،  صورت 
نوع  این  به جامعیت  توجه  با  بنابراین  انجام شده است.  مطالعات 

1. Hash functions

2. Smart contracts

3. Zero trust

4. Systematic Literature Review (SLR)

از مرور برای این دسته از مقاالت، از نظر کیفیت تحقیق، نگرانی 
وجود ندارد. ضمن اینکه در مرور دامنه ای بسیاری از ویژگی های 
را  این روش  می توان  به همین علت  و  دارد  نظام مند وجود  مرور 
 Peters( گرفت  نظر  در  نظام مند  روش های  از  زیرمجموعه ای 
در  نظام مند،  مروری  تحقیقات  برخالف  اما   .)et al., 2015
تحقیقات مروری دامنه ای، ارزیابی کیفیت متون، ترکیب آن ها و 
یا سنتز یافته ها با یکدیگر، افزایش قدرت یا قابلیت تعمیم یافته ها 
دنبال نمی شود. با وجود این، تحقیقات مروری دامنه ای می توانند 
پیش زمینۀ بسیار مناسبی برای مرور نظام مند فراهم کنند. به همین 
علت، و در راستای ارزیابی کیفیت متون، بعد از مرور دامنه ای، و 
در ارزیابی دوم، مقاالت موجود با استفاده از روش مرور نظام مند 
نظر  از  انتقادی5  ارزیابی  مهارت های  برنامۀ  و  پژوهش  ادبیات 
کیفی رتبه بندی شد و، با کدگذاری درون متنی و تحلیل الگویی، 
کاربرد  ظرفیت های  دربارۀ  مغفول  و  شناخته شده  مجموعه های 
این فناوری در مدیریت پروژه  و  ساخت مشخص شد. درنهایت 
پیشنهاد های مرتبط با زمینه های توسعه و بهبود این فناوری در این 
برای  انتخاب  معیارهای  مرور،  از  نوع  دو  هر  در  ارائه شد.  حوزه 
غربالگری مقاالت با توجه به میزان انسجام محتوای مقاله با عنوان 
و اهداف تحقیق انتخاب شد. در این تحقیق، روش پنج  مرحله ای 
هفت مرحله ای  روش  و  دامنه ای  مرور  برای   )2005( مالی 

ُ
ا

کیچنهام برای مرور نظام مند )Kitchenham et al., 2009( به 
 کار گرفته شده است. گام های یک تا سۀ هر دو مرور مشترک است 
و خروجی حاصل از گام سوم مرور دامنه ای، یعنی جست وجو و 
نیز  پژوهش  ادبیات  نظام مند  مرور  در  مرتبط،  مطالعات  انتخاب 
داده  نشان   ۱ شکل  در  تحقیق  انجام  مراحل  است.  شده  استفاده 
شده  است و، بعد از آن، جزئیات این مراحل نیز به ترتیب، با اشاره 

به گام های موردنظر، تشریح می شود.

2-۱. مرور دامنه ای ادبیات پژوهش

و  ظرفیت  »شناسایی  یعنی  پژوهش  اصلی  سؤال  طرح  اول  گام 
است.  پروژه«  مدیریت  در  بالکچین  فناوری  توسعۀ  بسترهای 
زبان  به  داده  پایگاه  پنج  در  پژوهش،  این  در  مرور  دوم  گام  در 
پایگاه  تحقیق،  این  در  گرفت.  صورت  جست وجو  انگلیسی 
ِاعمال  با  و  شد  انتخاب  ِاسکوپوس6  مرور  برای  اصلی  دادۀ 
مطرح  بالکچین  مفهوم  که   ،2۰۰8 سال  از  زمانی  محدودیت 
شد، تا تاریخ انجام پژوهش جست وجو صورت گرفت. مؤسسۀ 
که  است  جهان  در  معتبر  استنادی  دادۀ  پایگاه  یک  اسکوپوس 
آن  در  علمی  حوزه   22۰۰۰ حدود  کتاب شناختی  اطالعات 
ذخیره شده است. در این پایگاه داده نزدیک به 77میلیون رکورد 
از 5هزار مجلۀ معتبر نمایه شده است. در این پایگاه داده تعداد 

5. Critical Appraisal Skills Programme (CASP)

6. SCOPUS
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شکل ۱: مراحل انجام تحقیق

جدول۱: معیارهای ورود و خروج مطالعات

قابِل توجهی از مجالت، در مقایسه با سه پایگاه دادۀ معتبر دیگر، 
نمایه   ،Google Scholar و   Web of Science و   PubMed
اسکوپوس  این  عالوه  بر   .)Falagas et al., 2008( می شود 
Web of Sci� پایگاه به  نسبت  بیشتری  بیست درصدی   پوشش 
ence دارد )Vieira et al., 2009(. اما برای اطمینان از پوشش 

جامع مطالب همین روند جست وجو در چهار پایگاه دادۀ دیگر، 
و   ASCE( American Society Of Civil Engineers(
Google Scholar، صورت  Science Direct و  Springer و 
گرفت. در گام سوم مرور، مطالعات با تعریف معیارهای ورود و 

خروج، که در جدول ۱ آورده شده است، انتخاب شد. 

معیارهای خروج مقاله از مطالعهمعیارهای ورود مقاله به مطالعه

زبان مقاالت: انگلیسی
کچین در سال 2008 این سال  ی بال : با توجه به ابداع فناور زمان انتشار

مبنای جست وجو قرار گرفت.
روش تحقیق: بدون محدودیت

نوع مطالعات: مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر علمی یا همایش ها
حوزۀ مطالعه: مدیریت پروژه و ساخت

زبان مقاالت: غیر انگلیسی
کستری، نقد،  نوع مطالعات: کتاب، پایان نامه، گزارش، مقاالت خا

مقاالت غیرمرتبط با حوزۀ مدیریت پروژه و ساخت

جست و جو با این ترکیب از کلیدواژه ها انجام شد:
"blockchain" AND "project management" AND’ 
)blockchain; OR Smart OR contract; OR Distributed 
OR Ledger OR Technology(’

با کلیدواژه های ترکیب شده، به علت زیادبودن  بعد از جست وجو 
با  بی ارتباط  به منظور حذف موارد  و  بازیابی شده  تعداد مطالعات 
حوزۀ پژوهش، عنوان و چکیدۀ مقاالت بررسی شد که در نتیجۀ 
آن از بین ۴۳۰ مقالۀ بازیابی شده 7 مقاله به  علت تکراری بودن در 
بعضی از پایگاه داده ها، 22 مطالعه به این علت که مقاله نبودند 

)یعنی کتاب، پایان نامه، گزارش، مقاالت خاکستری، نقد بودند( 
و ۳۰6 مقاله به این علت که غیرمرتبط با حوزۀ مدیریت پروژه  و 
 ساخت بودند حذف شد. درنهایت 95 مقاله برای مطالعۀ کامل 
و  مطالعات  ریزش  و  غربال  و  فرایند جست وجو  ماند.  باقی  متن 
مطالعات  حصول  تا  مطالعه  از  خروج  و  ورود  معیارهای  ِاعمال 

نهایی در جدول 2 نشان داده شده است. 
از  به دست آمده  اطالعات  کلیدی  بخش های  چهارم،  گام  در 
 Arksey( می شود  ارائه  طبقه بندی شده  به صورت  جست وجوها 
and O’Malley, 2005(. در ادامه برای فیش برداری از نرم افزاری 
 برای مدیریت منابع و سازمان دهی دانش توسعه داده 

ً
که منحصرا
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جدول 2: نام پایگاه داده ها و مراحل غربال در پژوهش حاضر

جدول ۳: نمونه ای از خالصه برداری منابع مطالعه شدۀ منتخب 

شکل 2: فراوانی مقاالت در پایگاه های دادۀ منتخب

جست وجوی اولیهنام پایگاه داده
پس از غربال اول 

)عنوان(

پس از غربال دوم

)چکیده و حوزۀ مطالعاتی(
پس از غربال نهایی

ASCE۱۰۶۶5

Springer2۱۱۱۱۱۳

Scince Direct98۱۶۱۶۱4

Google Scholar25۶۷۱5252

SCOPUS48۳۶2۷2۱

۴۳۳1۴011295مجموع

شده است استفاده شد.  نمونه ای از خالصه سازی منابع منتخب 
عنوان،  شامل  طبقه بندی  این  است.  شده  آورده   ۳ جدول  در 
نویسنده )یا نویسندگان(، سال انتشار، مجله و پایگاه دادۀ محل 

انتشار، روش پژوهش و زمینۀ موضوعی مقاله است. 

به  مربوط  نتایج  گزارش  و  تلخیص  و  جمع بندی  پنجم،  گام  در 
موضوعی  زمینۀ  پراکندگی  براساس  نهایی،  منتخب  مقالۀ   95
فراوانی  انتشار،  سال  منتخب،  داده های  پایگاه  در  موردمطالعه 
مقاالت مرتبط منتشرشده و روش انجام پژوهش، تحلیل شد که 

نتایج آن در ادامه تشریح می شود.

AUTHOR, EDITOR OR 
ORGANIZATIOn

TITLE PERIODICAL
DATA 
BASE

YEAR
RESEARCH 

METHOD
THEME

AHMADISHEYKHSARMAST, 
SALAR; SONMEZ, RIFAT

A smart contract 
system for security 

of payment of 
construction contracts

Automation in 
Construction

Scince 
Direct

2020 مطالعۀ موردی
مدیریت پروژه 

و طرح

پایگاه داده

از  مقاله(   52( حدود 55درصد  می شود  مالحظه   ،2 شکل  طبق   
مطالعات بالکچین در حوزۀ مدیریت پروژه  و  ساخت که نمایه شده 
است از پایگاه دادۀ Google Scholar بوده است. ازآنجاکه نمایه کردن 
مقاالت در این پایگاه داده محدودیت های سایر پایگاه های دادۀ منتخب 
در این پژوهش را ندارد، و هرساله میلیون ها مقاله و نشریات مختلف به 

آن اضافه می شود، چنین خروجی ای منطقی است.

سال انتشار مقاله

حوزۀ  در  بالکچین  مطالعات  انتشار  روند   ،۳ شکل  اساس  بر   
مربوط  مقالۀ  اولین  که  از سال 2۰۱۰،  و ساخت  پروژه  مدیریت 
رشد  این  است.  بوده  صعودی  تاکنون  شد،  منتشر  حوزه  این  به 
نشان از این است که بیشتر پژوهشگران بر این موضوع و شناخت 
قابلیت های پنهان به کار گیری بالکچین، با این کارکرد که بستری 

ایدئال برای مدیریت پروژه و ساخت است، متمرکز شده اند. 

نوع نشر

نوع  اساس  بر  مقاالت،  تحلیل وضعیت  و 5،  طبق شکل های ۴ 
نشر آن ها، بیانگر آن است که 62درصد از مقاالت منتخب از نوع 

مجله ای و ۳8درصد از نوع مقاالت همایشی بوده است که بیش 
سهم  است.  شده  نمایه   Google Scholar در  آن  ها  از  نیمی  از 
مقاالت مجله ای این پایگاه داده هم بیشتر از سایر پایگاه های داده  
بوده است. البته حدود ۳۰درصد از مقاالت مجله ای و همین طور 
این  که  بوده است  نوع مروری  از  از مقاالت همایشی  ۳۳درصد 
حوزۀ  در  بالکچین  مطالعات  اینکه  از  دیگری  نشانۀ  می تواند 
مدیریت پروژه  و  ساخت هنوز در مراحل ابتدایی است تفسیر شود.
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شکل ۳: فراوانی مقاالت برحسب سال انتشار 

شکل 4: فراوانی مقاالت بر اساس نوع نشر در پایگاه های دادۀ منتخب

شکل 6: روش پژوهش مقاالت منتخب

شکل 5: نوع نشر مقاالت منتخب
روش پژوهش

مطالعات  پژوهش  روش های  ارزیابی  برای  مقاالت  تحلیل 
بالکچین در حوزۀ مدیریت پروژه  و  ساخت، مطابق با شکل 6، 
تحقیق  منتشرشده روش  مقاالت  در 27درصد  که  نشان می دهد 
جالب توجه  مورد  است.  نشده  تعریف  و  مشخص  شفافیت  با 
)نظام مند  مرور  مانند  پژوهش  روش های  از  برخی  که  بود  آن 
این  در  را  سهم  بیشترین  ۳2درصد،  فراوانی  با  غیر نظام مند(،  و 
این می تواند نشانۀ  به آن اشاره شد  مطالعات دارد. همان طور که 
پروژه  و  مدیریت  حوزۀ  در  بالکچین  مطالعات  اینکه  از  دیگری 
نگارش  تفسیر شود. خأل  است  ابتدایی  مراحل  در  هنوز   ساخت 
مطالعات  از  هدف  است.  مشهود  روش ها  این  در  کّمی  مقاالت 
کّمی ایجاد و به کارگیری مدل های ریاضی، نظریه ها و فرضیه های 

مربوط به پدیده های طبیعی است. فرایند اندازه گیری، در راستای 
ایجاد ارتباط بنیادین بین مشاهدات تجربی و بیان ریاضی روابط 
کّمی، نقطۀ  محوری مطالعات کّمی به  شمار می رود. ضمن اینکه 
تعداد مشاهده های  با  نمونه گیری تصادفی  از  در روش های کّمی 
فراوان استفاده می شود و نوپا بودن مطالعات مربوط به این فناوری 
در حوزۀ مدیریت پروژه  و  ساخت دلیلی برای محدودیت کاربرد 

روش های کّمی است.

حوزۀ مطالعاتی

در ادامه، با هدف مشخص کردن حوزۀ مطالعاتی مقاالت مروری 
در  موجود  مطالعاتی  زمینه های  پروژه،  مدیریت  در  منتشرشده 
موضوعی  طبقه بندی های  از  اقتباس  با  طبقه بندی شد.  این حوزه 
پیتروفرته  و   )2۰۰8( ایگن  و  کاردن  معتبر  مقاالت  در  موجود 
یک  و  اصلی  گروه  شش  در  موضوعات  این   )2۰۰5( ابوالز  و 
این موضوعات دسته بندی شد که هرکدام شامل  از  تلفیقی  گروه 
زیرمجموعه های تعریف شدۀ مختص به حوزۀ مطالعاتی خودشان 
است. بخشی از این طبقه بندی برای نمونه در شکل 7 نشان داده 

شده است.
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این موضوعات منعکس کنندۀ شش مورد کلی شامل )۱( ساختار 
شرکت  سازمان،  مدیریت   )2( پروژه،  انجام  محیط  و  صنعت 
تأمین  سیستم های   )۴( طرح،  و  پروژه  مدیریت   )۳( بنگاه،  یا 
مالی، برون سپاری، قراردادی و انجام پروژه، )5( منابع انسانی و 
حوزه های رفتاری، و درنهایت )6( پژوهش در مدیریت پروژه و 
مکاتب فکری است. تعدادی از مقاالت نیز در دو یا سه گروه از 
این طبقه بندی، از نظر موضوعی، مشترک اند که در این مقاله تحت 
عنوان »موضوعات تلفیقی« طبقه بندی و تحلیل خواهند شد. این 
مقاالت منتخب در بیش از یک حوزۀ مطالعاتی انجام شده بود. 
این مطالعات به صورت ترکیبی طبقه بندی شد و، مطابق شکل 8، 
7.۳7درصد  یعنی  موجود،  مقالۀ   95 از  مقاله   6 در  درمجموع 
بودند.در بخش  پرداخته  به موضوعات چندگانه  از کل مقاالت، 
با  عمدۀ مطالعات بالکچین بر حوزۀ »مدیریت پروژه و طرح«، 
ارزیابی شده  مطالعات  ۳7.89درصد  حدود  در  که  مقاله   ۳6
که   مقاله،   22 در  حوزه  این  مقاالت  از  بوده اند.  متمرکز  است، 
در  است،  ارزیابی شده  مطالعات   از  6۴.7درصد  حدود  در 
از  بعد  کرده اند.  پژوهش  مجازی«  طراحی  و  »ساخت  زمینۀ 
برون سپاری،  مالی،  تأمین  »سیستم های  به  مربوط  مطالعات  آن 
قراردادی و انجام پروژه« 2۳.۱6درصد از مطالعات بازیابی شده 
حوزه های  در  گفت  می توان  کلی  نگاهی  با  می دهد.  پوشش  را 
پژوهش  و  رفتاری«  حوزه های  و  انسانی  »منابع  نظیر  مطالعاتی 

در مدیریت پروژه و مکاتب فکری و نیز موضوعات تلفیقی جای 
مطالعه وجود دارد.

در  موضوعی  زمینۀ  کاربرد  روند  ارزیابی  در  که  نماند  ناگفته 
مطالعات  در  که  شد  مشخص   ،9 شکل  براساس  اخیر،  دهۀ 
پروژه،  انجام  محیط  و  صنعت  ساختار   )۱( گروه  سه  به  مربوط 
تأمین  بنگاه و )۴( سیستم های  یا  )2( مدیریت سازمان، شرکت 
افزایشی  روند  نیز  پروژه  انجام  و  قراردادی  برون سپاری،  مالی، 
بوده است. این نشان می دهد که، با گذشت زمان، در مطالعات 
مربوط به این حوزه بیشتر بر دغدغه های صنعت متمرکز شده اند و 

جهت گیری ها به سمت رویکردهای کاربردی بوده است.
در ادامۀ مرور، در ارزیابی دوم با استفاده از روش مرور نظام مند 
الگویی،  تحلیل  و  درون متنی  کدگذاری  و  پژوهش  ادبیات 
کاربرد  مورد ظرفیت های  در  مغفول  و  شناخته شده  مجموعه های 
مرور  برای  است.  شده  تحلیل  پروژه  مدیریت  در  فناوری  این 
 Kitchenham et( کیچنهام  هفت مرحله ای  روش  از  فراترکیب 
روش  دو  هر  بین  سه  تا  یک  گام های  شد.  استفاده   )al., 2009
از گام سوم مرور  بنابراین، خروجی حاصل  مرور مشترک است. 
دامنه ای، که پیش از این تشریح شد، یعنی جست وجو و انتخاب 
استفاده  نیز  پژوهش  ادبیات  نظام مند  مرور  در  مرتبط،  مطالعات 
ادامه  در  هفتم  گام  تا  نظام مند  مرور  چهارم  گام  از  است.  شده 

تشریح خواهد شد. 

)Carden and Egan, 2008; Pietroforte and Aboulezz, 2005 :یت پروژه )اقتباس از شکل 7: حوزه های مطالعاتی علم مدیر
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شکل 8: فراوانی زمینۀ موضوعی در پایگاه داده های منتخب

شکل 9: روند کاربرد زمینۀ موضوعی در دهۀ اخیر

2-2. مرور نظام مند ادبیات پژوهش

کیفیت مقاالت باقی مانده، در مرور دوم، با ارزیابی منتقدانه )برنامۀ 
با هدف  این روش،  در  بررسی شد.  انتقادی(  ارزیابی  مهارت های 
تسهیل و تسریع جریان ارزیابی، الگویی شامل ده شاخص، مشابه 
دقت،  ارزیابی  در  محقق  به  که  کرده اند  ارائه  ِچک لیست،  یک  با 
اعتبار و اهمیت مطالعات کمک می کند. برای هر مقاله، براساس 
شده  گرفته  نظر  در  امتیازی  مقاالت،  ارزیابی  ده گانۀ  شاخص های 
می شوند  رتبه بندی  کیفی،  درجۀ  نظر  از  موجود،  مقاالت  و  است 
الزم،  اطالعات  استخراج  برای  باقی مانده،  مقاالت  درنهایت  و 
شاخص های  می شوند.  روش  این  پیاده سازی  چهارم  گام  وارد 
از: عبارت اند  روش،  این  براساس  مقاالت،  ارزیابی   ده گانۀ 
روش  پژوهش؛ ۴.  طرح  روش؛ ۳.  منطق  پژوهش؛ 2.  اهداف   .۱
 .7 انعکاس پذیری؛1   .6 داده ها؛  جمع آوری   .5 نمونه برداری؛ 
مالحظات اخالقی؛ 8. دقت تجزیه و تحلیل داده ها؛ 9. بیان روشِن 
یافته ها؛۱۰. ارزش پژوهش. این ابزار یکی از روش های سنجش روایی 
و پایایی تحقیق کیفی است و به ویژه از آن در سنجش روایی و اعتبار 

1. شامل رابطه بین محقق و شرکت کنندگان است

در روش تحقیق فراترکیب استفاده می شود. این ابزار الگویی شامل ده 
شاخص، مشابه یک چک لیست، ارائه کرده که محقق را در ارزیابی 
دقت، اعتبار، و اهمیت مطالعات یاری می رساند. در به کارگیری این 
ابزار، محقق به هر یک از ده شاخص  مطرح شده امتیازی بین یک تا 
پنج، که نشان دهندۀ رتبۀ کیفی مقاله از درجۀ خیلی خوب تا خیلی 
ضعیف است، می دهد و بر مبنای مقیاس 5۰ امتیازی ارزیابی منتقدانه 
مقاالت را طبقه بندی می کند. ازآنجاکه در این روش معیارهای »ورود 
یا گروه  نوع مطالعه و نظر پژوهشگر  به  از« مطالعه  به« و »خروج 
پژوهشی وابسته است، این امتیازدهی توسط محقق معتبر است و 
برای هر پژوهشگری با توجه به ِاعمال دانش و نظرات شخصی خود، 
که به طبع درروند پژوهش در حوزۀ مربوط رو به رشد هم بوده است، 
 محقق می تواند در چک لیست ها 

ً
ممکن است متفاوت باشد. مثال

اعداد مربوط به امتیازها را به صورت خیلی خوب )5(، خوب )۴(، 
متوسط )۳(، ضعیف )2(، خیلی ضعیف )۱( درج کند. این اعداد با 
توجه به کاربرد و جایگاهی که آن مقاله در آن پژوهش دارد امتیازدهی 
می شود و در پژوهشی دیگر، یا براساس نظر پژوهشگر دیگری، ممکن 
است همان مقاله امتیاز متفاوتی دریافت کند. درمجموع درجۀ کیفی 
خوب  خیلی  به صورت  مقیاس 5۰ امتیازی  به  توجه  با  نیز  مقاالت 
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یابی شده یابی کیفی مقاالت باز جدول5: نمونه ای از ارز
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 Blockchain as a project

management platform555445545547

-2۰( ضعیف   ،)2۱-۳۰( متوسط   ،)۳۱-۴۰( خوب   ،)۴۱-5۰(
۱۱(، خیلی ضعیف )۱۰-۰( ارزیابی می شود. این نوع دسته بندی را 
خود پژوهشگر می تواند دست کاری کند و باید از نگاه صفر و  یکی 
پرهیز شود. نمونه ای از ارزیابی کیفی مقاالت بازیابی شده در غربال 

نهایی در جدول 5 آورده شده است.
که  مقاالتی  و  شد  مطالعه  مقاله   95 محتوای  به این ترتیب 
براساس چک لیست حداقل امتیاز کیفی را کسب نکردند، حذف 

شدند )۴7 مقاله حذف و ۴8 مقاله باقی ماند(.

گام چهارم: استخراج اطالعات مقاله

در کل فرایند مرور نظام مند ادبیات پژوهش، محقق پیوسته مقاالت 
منتخب و نهایی شده را، برای دستیابی به یافته های درون محتوایی و 
مجزایی که در مطالعات اصلی و اولیه به آن ها  پرداخته اند، چندین 
بار مرور کرد. مبنای استخراج مؤلفه ها از متون منتخب پاسخ به این 
سؤال بود: ظرفیت ها و بسترهای مناسب توسعۀ فناوری بالکچین 
در مدیریت پروژه  و ساخت چیست؟ در این گام بهتر است برای 
قبل  از  آن  در  که  شود  تهیه  و  طراحی  برگه ای  داده ها  استخراج 
 

ْ
تعیین شده باشد که چه داده ای از کل داده های موجود در مقاالت
مورد نظر است و باید از درون مقاالت استخراج شود. قالب این 
برگه ها مانند جدول شمارۀ 5 و محتوای آن ها بر اساس هدف پژوهش 

و در تکمیل گام پنجم )تجزیه و تحلیل داده های کیفی( آماده شد.

گام پنجم: تجزیه و تحلیل داده های کیفی

هوبرمن  و  مایلز  که  رویکردی  دو  از  یکی  از  کدگذاری  برای 
استفاده  کرده اند  پیشنهاد   )Miles and Huberman, 1994(
مایلز و هوبرمن شیوه ای مرجع  از نظر  اول، که  شد. در رویکرد 
آغاز  کدها  از  ازپیش تعیین شده  فهرستی  به کارگیری  از  است، 
می شود. در این فهرست از همان سازه های اولیه ای که آیزنهارت 
)Eisenhardt, 1989( توصیه کرده است استفاده می شود. البته 

این فهرست در طول تحلیل ثابت نمی ماند و تغییر می کند.
در رویکرد دوم نیز کدهایی که حین مطالعۀ متون و با شیوه ای 
این  در  می توان  می شود.  گرفته  به  کار  شده اند  نتیجه  استقرایی 
رویکرد کدهای درون متنی1 را به مجموعۀ کدها اضافه کرد. هدف 
از این رویکرد آن است که با ذهنی باز پذیرای مفاهیم و مقوله های 
ازپیش تعیین شده  سازه های  و  کدها  به  را  خود  و  باشیم  جدید 

1. In Vivo

می کند  تغییر  ایجاد شده  کدهای    
ْ

تحلیل ادامۀ  با  نکنیم.  محدود 
حذف  کدهای  بی کاربرد  از  برخی  و  می شود  بازنگری  پیوسته  و 
می شود. برخی دیگر از کدها نیز باهم ادغام می شود. تعدادی از 
به  این کدها  از این رو  انتزاعی  است،  و  بسیار کلی  ابتدا  در  کدها 
کدهای جزئی تر و دقیق تر تقسیم می شود. این احتمال هم هست 
سعی  کند؛  تغییر  تحلیل  طول  در  کدها  از  برخی  عنوان های  که 
انتخاب شود  می شود درآخر واژه ها و عبارت هایی برای عنوان ها 

که تناسب بیشتری با مفهوم و نیز متن مورد نظر داشته باشد. 
از  دیگر،  بیان  به  شد.  استفاده  دوم  رویکرد  از  پژوهش  این  در 
همان آغاِز پژوهش با مطالعۀ منبع اول، و با توجه به سؤاالت، کدها 
استخراج شد و ارجاعات آن ها مشخص شد و منبع به منبع کدهای 
جدیدی به کدهای قبل افزوده شد. گاهی کدها تعدیل، ادغام و در 
دسته  در یک  مشابه  مفهوم  با  و کدهایی  موارد حذف شد  بعضی 
شد  مشخص  داشتند  هم پوشانی  که  کدهایی  سپس  گرفت.  قرار 
و هم پوشانی آن ها رفع شد. همچنین کدهایی با محتوای مشترک 
مشابه  داده  شد. کدهای  آن ها  به  و یک کد مشترک  مشخص شد 
 در یک زیرگروه قرار گرفت و به هر یک از زیرگروه ها کدهای 

ً
مجددا

جدید داده شد. برخی از کدهای شناسایی شده فراوانی های متفاوتی 
داشت. درپایان، تعداد کدهای نهایی به ۳۳ مورد رسید که در جدول 
6 به آن ها اشاره شده است. در جدول 6 دسته بندی موضوعی در 
حوزۀ مدیریت پروژه  و ساخت، براساس تعداد منابع مرتبط و فراوانی 
مصادیق کاربرد بالکچین در آن حوزه، ارائه شده است. با توجه به 
از مقاالت  تنوع و پوشش گستردۀ علم مدیریت پروژه، در بعضی 
ارزیابی شده کاربردهای بالکچین در چند حوزه بررسی شده است یا 
اینکه این کاربردها را به طور کلی نقد کرده اند. به همین  علت در این 
موارد برای تعیین فراوانْی مقاالت این چنینی در چند حوزه گنجانده 
شده است و علت تکراری بودن برخی منابع در بعضی ردیف های 

جدول 6 همین موضوع است.
فناوری بالکچین  بالفعل  در جدول 6، ویژگی ها و ظرفیت های 
برای به کارگیری در مدیریت پروژه  و  ساخت، که از طریق مرور ادبیات 
پژوهش استخراج شد، در ستون دوم ارائه شده است. برای پاسخ به 
این سؤال پژوهش که ویژگی ها و ظرفیت های بالقوۀ فناوری بالکچین، 
برای به کارگیری در مدیریت پروژه و ساخت، چیست، درصد فراوانی 
مربوط به موضوعات در حوزۀ مدیریت پروژه  و ساخت، براساس تعداد 
منابع مرتبط و فراوانی مصادیق کاربرد بالکچین در آن حوزه، مشخص 

شد که در نمودارهای ستون اول مشاهده می شود.
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ت مواد؛ برا
- مدیری

ی کنند.
صل و همگام ساز

ش ها را مت
ک اجازه می دهد تراکن

ذی نفع )یا همتایان( مشتر

ی کنند.
جام دهند و از خود پشتیبان

ی در بین خود ان
ت گسترده ا

ال
ی دهد معام

جاد کرده اند که به میلیاردها دستگاه امکان م
P2P خودکار غیرمتمرکز( ای

A )تله متر 
D

EPT ت اشیا به نام
ی از اینترن

IB سیستم غیرمتمرکز
M

گ و 
1. سامسون



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۱۲، شمارۀ ۲، تابستان ۱۴۰۱ ۱2۰

منابع
ت

ت پروژه و ساخ
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
شرح کارکرد دسته بند

ت پروژه 
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
دسته بند

ضوعی
ت و فراوانی مو

و ساخ
 A

driana Erica A
m

aludin and Taharin 2018; A
lkhudary et al. 2020; A

zhar
 et al. 2019; Belle 2017; Chi et al. 2020; D

akhli et al. 2019; D
uchin et al.

 2010; Fitriaw
ijaya and H

sin-H
suan 2019; G

raham
 2019; H

ew
avitharana et

 al. 2019; K
im

 et al. 2020; Lee et al. 2020; Lin and Q
iang 2019; Liu et al.

 2019; M
ason 2019; M

eng and Sun 2020; N
anayakkara et al. 2019; N

aw
ari

 and Ravindran 2019; N
aw

ari and Ravindran 2019; N
aw

ari and Ravindran
 2019; Perera et al. 2020; Renw

ick and Tierney 2020; Salam
a and Salam

a
 ; Sheng et al. 2020; Shojaei et al. 2020; Turk and K

linc 2017; W
alsh et al.

2020; W
ang et al. 2017; W

erner and Zarnekow
 2020; Zhong et al. 2020

ی قرارداد(
ی هوشمند )تأیید یا اجرا

قراردادها

 B
erglund Em

ily et al. 2020; Ć
irić et al, ; K

im
 et al. 2020; Scott et al.

2020

ی هوشمند
ی شهرها

ت و نگهدار
ساخ

ی و 
ت شهر

ی فرایندها، خدما
ی بهینه ساز

ت بر بستر بالکچین برا
ت و اینترن

-  استفاده از اطالعا
ط بین شهروندان

ارتبا

N
orta et al. 2020

 )e-Sourcing Reference Architecture )eSRA ،ی بین سازمانی
ی ها

همکار
ی پیچیدۀ 

ی ها
ت همکار

ی مدیری
ت فنی را برا

ت که حاکمی
ب مفهومی اس

ک چهارچو
- ی

ی 
ی ها

ی همکار
ی فعلی در اجرا

ب، دشوار
بین سازمانی بین مشاغل فراهم می کند. بدین ترتی

 eSRA ت، به راحتی با
ف  اس

ی مختل
ی نرم افزار

ت آن سیستم ها
ت و ساز که عل

گروهی در ساخ
ی 

ی ها
ت فرایندها در همکار

ی مدیری
ت. عالوه بر این eSRA روشی را برا

قابِل کنترل اس
بین سازمانی فراهم می کند.

A
lkhudary et al. 2020; H

ew
avitharana et al. 2019; H

olotiuk and M
oor�

 m
ann 2018; Lin and Q

iang 2019; M
ason 2017; Scott et al. 2020; W

alsh
et al. 2020; W

ang et al. 2017

ی دیجیتالی
ش ها

ت ها/ تراکن
ت پرداخ

مدیری
ی مستقیم تر از طریق جایگزینی واسطه ها 

ش ها
ی امکان تراکن

- برقرار
ط مستقیم میان طرفین 

ی ارتبا
ت و امکان برقرار

ی پرداخ
ی فرایندها

ش تعداد گام ها
- کاه

ت فعلی
ی پرداخ

ش ها در سیستم ها
ی تراکن

ی رهگیر
ی ها

ف کردن دشوار
- برطر

 A
lkhudary et al. 2020; B

elle 2017; Erri Pradeep et al. 2019; Pastor et
al. 2020; Scott et al. 2020

ی
ت معنو

ت از مالکی
محافظ

ی 
ی دادۀ مورداستفاده در این فناور

ی در پایگاه ها
ت فکر

ت حقوق مالکی
- ثب

IP ت
ی و معامال

ش گذار
ت )Due Diligence(  در ارز

صالحی
ت ارزیابی 

ی عملیا
- پیاده ساز

 A
lkhudary et al. 2020; N

anayakkara et al. 2019; Perera
et al. 2020

ی اجتماعی/ بازاریابی 
ت در شبکه ها

تبلیغا
ک آگهی

ی در طی تأیید ی
-  اعتبارسنجی و تجزیه و تحلیل مسیر مشتر

A
lkhudary et al. 2020

سیستم تفکر دیجیتال
ت سهام

ت کار و اثبا
ی اثبا

ی جایگزینی مدل ها
ش اطالعاتی برا

ت هو
- مدل اثبا



۱2۱ کچین در مدیریت پروژه و ساخت شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری بال

منابع
ت

ت پروژه و ساخ
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
شرح کارکرد دسته بند

ت پروژه 
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
دسته بند

ضوعی
ت و فراوانی مو

و ساخ

A
driana Erica A

m
aludin and Taharin 2018; H

ew
avitharana et al. 2019; 

M
eng and Sun 2020; Pastor et al. 2020; Perera et al. 2020; Scott et al. 

2020; W
ang et al. 2017

)File coin, Track Transfer Trust, IPFS :ی دیجیتال و بازیابی داده ها )نمونه
- ذخیره ساز

ضافه و 
ی ا

ی ذخیره ساز
ضا

ی؛ ف
ی ذخیره ساز

ضا
ی متمرکز و ارائه دهندگان ف

ب سرورها
-  بهبود و

ک 
بدون استفاده هارددیس

ت وساز
ت ساخ

صنع
ی نفعان 

صالح ذ
ی 

ی ذ
ضا

- ایجاد پایگاه داده از اع
ی پیمانکار( 

ی مثال شناسنامه، پروانۀ بهره بردار
ی مبتنی بر کاغذ )برا

-  دیجیتالی کردن گواهینامه ها
ت خانه(

ی مثال عنوان زمین، عنوان مالکی
ت )برا

و اسناد مالکی

B
elle 2017; C

hang et al. 2020; D
akhli et al. 2019; Pastor et al. 2020; 

Scott et al. 2020; Ye et al. 2018

ی خودمختار غیرمتمرکز1
سازمان ها

ی 
صمیم گیر

ی ت
ت که می تواند جایگزین فرایندها

ی هوشمند بلند مد
-  مجموعۀ کاملی از قراردادها

ش دهد.
ت را به میزان قابِل توجهی کاه

ی شود و کارکنان سطح مدیری
ک سازمان تجار

ی

D
akhli et al. 2019

ی دیجیتالی
ضا

ام
ط ایجاد می کند 

ب سرور مربو
ی نامتقارن نوعی اعتماد بین شما و و

ی رمزنگار
ش ها

- با استفاده از رو
ت و هکرها آن  را 

ب سرور ارسال شده اس
ی و

ت که پاسخ دریافتی، مطمئنًا از سو
که به این معنی اس

ارسال نکرده اند.

A
zhar et al. 2019

PM
O ی دفتر

ی پیاده ساز
ی کوانتومی برا

استفاده از رمزگذار
ی به 

ی رمزنگار
ی انجام کارها

ص مکانیکی کوانتوم برا
ی از خوا

ش بهره بردار
ی کوانتومی دان

- رمزنگار
ب نامیده می شود.

ت که دشمن یا رقی
ص ثالثی اس

ضور شخ
ط در ح

ی ارتبا
ی ایمن ساز

معنا

Sheng et al. 2020; Zhong et al. 2020
Product Organization Process )POP( qualityChain

ط بین 
ی برخ

ف می کند؛ همکار
صول آن و بعد فرایند را تعری

ک سازمان، مح
ط بین ی

- رواب
ت کنندگان در پروژه

شرک

H
ew

avitharana et al. 2019; W
erner and Zarnekow

 2020

)Ethlance, Dmarkt, Steemit, Token Holder Tribunal, Blocklancer :حکمرانی )نمونه
ت کارفرما 

ی آزادکارها  یا بازپرداخ
ت هزینه ها

ی در مورد پرداخ
صمیم گیر

ت ت
ی قدر

- ایجاد سازوکارها
بر بستر بالکچین 

ی مبتنی بر بالکچین
ت سیستم عامل در سیستم عامل ها

ی حاکمی
- ایجاد سازوکارها

1. D
ecentralized autonom

ous organizations (D
A

O
s)
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منابع
ت

ت پروژه و ساخ
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
شرح کارکرد دسته بند

ت پروژه 
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
دسته بند

ضوعی
ت و فراوانی مو

و ساخ

R
enw

ick and Tierney 2020

ی مبتنی بر بالکچین
ی مجاز

سازمان ها
ی بالکچین 

ک با فناور
ف پروژۀ مشتر

ی سازماندهی کارگران از راه دور در مورد اهدا
ی برا

ش متمایز
-  رو

ت ها 
ت جریان کار و پرداخ

ی شفافی
ی برا

ت، اجرا و همچنین بستر
یکپارچه در توافق نامه، مدیری

ت.
اس

B
erglund Em

ily et al. 2020) (Perera et al. 2020; Scott et al. 2020; Ye et 
al. 2018

ی تجدیدپذیر
ی/ انرژ

جریان انرژ
ی 

ش هزینه ها
ی؛ کاه

ی محلی انرژ
ت بازارها

ی؛ تقوی
ی انرژ

ی سیستم ها
-تمرکززدایی و دیجیتال ساز

ی
واسطه ا

B
erglund Em

ily et al. 2020; H
ew

avitharana et al. 2019; N
anayakkara et 

al. 2019; Perera et al. 2020

ت پسماند
ی جامد/ مدیری

پسماندها
ت مبتنی بر بالکچین

ضایعا
صدور مجوز 

-
ش 

ف آموز
ی با هد

ی زباله ها در شهردار
ی جمع آور

ت مالی برا
-سیستم مبتنی بر بالکچین مدیری

ب از طریق 
ی مالی و اجتماعی شهروندان داوطل

ت محیطی و درگیر
ت و اجتماعی و زیس

بهتر بهداش
Green Coins ی چاپی به نام

ت ها
استفاده از ارز اجتماعی و کار

A
driana Erica A

m
aludin and Taharin 2018; A

lkhudary et al. 2020; 
A

zhar et al. 2019; B
elle 2017; C

hi et al. 2020; D
akhli et al. 2019; 

D
uchin et al. 2010; Fitriaw

ijaya and H
sin-H

suan 2019; G
raham

 2019; 
H

ew
avitharana et al. 2019; K

im
 et al. 2020; Lee et al. 2020; Lin and 

Q
iang 2019; Liu et al. 2019; M

ason 2019; M
eng and Sun 2020; N

anay�
akkara et al. 2019; N

aw
ari and R

avindran 2019; N
aw

ari and R
avindran 

2019; N
aw

ari and R
avindran 2019; Perera et al. 2020; R

enw
ick and 

Tierney 2020; Salam
a and Salam

a ; Sheng et al. 2020; Shojaei et al. 
2020; Turk and K

linc 2017; W
alsh et al. 2020; W

ang et al. 2017; W
er�

ner and Zarnekow
 2020; Zhong et al. 2020

ی قرارداد(
ی هوشمند )تأیید یا اجرا

قراردادها

K
im

 et al. 2020

Hyundai Pay )HDAC( Hyundai BS & C ی ساختمانی ازجمله
سکه ها

ت ساختمانی
ی و ساختمانی برند ماشین آال

ی تجار
ی، بازو

-  ارز دسترسی دیجیتال هیوندا
ی 

ت داده ها
ی تولید خودرو و مدیری

ک راه حل غیرمتمرکز برا
ی ی

ت ها باهم رو
ی شرک

-  همکار
ی 

ی جدید را می توان در کل مراحل تولید ردیابی کرد و داده ها
ش اتومبیل ها

ت ) با این رو
باکیفی

ت کرد(.
کیفی آن ها را به طور تغییرناپذیر ثب



۱2۳ کچین در مدیریت پروژه و ساخت شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری بال

منابع
ت

ت پروژه و ساخ
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
شرح کارکرد دسته بند

ت پروژه 
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
دسته بند

ضوعی
ت و فراوانی مو

و ساخ

Perera et al. 2020
Arcade City

ک اکوسیستم حمل و نقل غیرمتمرکز
-  ی

Perera et al. 2020) (N
anayakkara et al. 2019

)Usizo :نمونه( Crowdfunding
ت توکن ها انجام می شود. هر توکن 

ی در حال
ی پیشرفتۀ بالکچین سرمایه گذار

- با استفاده از فناور
ی بالکچین 

ت؛ با استفاده از فناور
پ اس

نشان دهندۀ میزان سهم و حق سرمایه گذار در آن استارتا
پ ها را به اطالع سرمایه گذار می رساند.

ی استارتا
میزان نقدینگی موردنیاز برا

G
raham

 2019
SiteSense

صی استفاده می شود، به 
صو

ت ایمن و خ
صور

ت به 
ی این معامال

ی ذخیره ساز
ت مواد/ برا

- مدیری
ی کنند.

صل و همگام ساز
ش ها را مت

ک اجازه می دهد تراکن
ی نفع )یا همتایان( مشتر

چندین ذ

G
raham

 2019
ت را شرح می دهد.

Brickschain: کل مراحل ساختمان را در بالکچین دیجیتالی می کند و کل مراحل ساخ

B
erglund Em

ily et al. 2020
ش سطح پایین کل 

ی جدید از پروتکل ها به نام NF-Crowd که با کاه
: مجموعه ا 1 Crowdsourcing

ی را حل می کند؛ راه حلی قابِل اعتماد 
س پذیر

ک پروژه تأمین منابع غیر متمرکز، مسئلۀ مقیا
هزینۀ ی

ت.
ی منابع عمومی غیر متمرکز اس

س گذار
ی مقیا

برا
A

driana Erica A
m

aludin and Taharin 2018; A
lkhudary et al. 2020; 

A
zhar et al. 2019; B

elle 2017; C
hi et al. 2020; D

akhli et al. 2019; 
D

uchin et al. 2010; Fitriaw
ijaya and H

sin-H
suan 2019; G

raham
 2019; 

H
ew

avitharana et al. 2019; K
im

 et al. 2020; Lee et al. 2020; Lin and 
Q

iang 2019; Liu et al. 2019; M
ason 2019; M

eng and Sun 2020; N
anay�

akkara et al. 2019; N
aw

ari and R
avindran 2019; N

aw
ari and R

avindran 
2019; N

aw
ari and R

avindran 2019; Perera et al. 2020; R
enw

ick and 
Tierney 2020; Salam

a and Salam
a ; Sheng et al. 2020; Shojaei et al. 

2020; Turk and K
linc 2017; W

alsh et al. 2020; W
ang et al. 2017; W

er�
ner and Zarnekow

 2020; Zhong et al. 2020

ی قرارداد(
ی هوشمند )تأیید یا اجرا

قراردادها

A
lkhudary et al. 2020; H

ew
avitharana et al. 2019; H

olotiuk and M
oor�

m
ann 2018; Lin and Q

iang 2019; M
ason 2017; Scott et al. 2020; W

alsh 
et al. 2020; W

ang et al. 2017

ی دیجیتالی
ش ها

ت ها/ تراکن
ت پرداخ

مدیری
ی مستقیم تر از طریق جایگزینی واسطه ها 

ش ها
ی امکان تراکن

- برقرار
ط مستقیم میان طرفین 

ی ارتبا
ت و امکان برقرار

ی پرداخ
ی فرایندها

ش تعداد گام ها
- کاه

ت فعلی
ی پرداخ

ش ها در سیستم ها
ی تراکن

ی رهگیر
ی ها

ف کردن دشوار
- برطر

K
im

 et al. 2020
Hyundai Pay )HDAC( Hyundai BS & C ی ساختمانی ازجمله

سکه ها

ی آورند.
ت م

ت درحال تکامل به دس
ت کنندگان به سرع

ب شرک
ک گروه بزرگ، باز و اغل

ی را از ی
ی خرد و امور مال

ی دادن، کارها
ت ، از جمله ایده ها، رأ

ک مدل تأمین منابع که در آن افراد یا سازمان ها، کاالها و خدما
1. ی
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منابع
ت

ت پروژه و ساخ
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
شرح کارکرد دسته بند

ت پروژه 
ضوعی در حوزۀ مدیری

ی مو
دسته بند

ضوعی
ت و فراوانی مو

و ساخ

D
akhli et al. 2019

ی دیجیتالی
ضا

ام
ط ایجاد 

ب سرور مربو
ی نامتقارن نوعی اعتماد بین کاربر و و

ی رمزنگار
ش ها

- با استفاده از رو
ت و 

ب سرور ارسال شده اس
ی و

ت که پاسخ دریافتی مطمئنًا از سو
می کند که به این معنی اس

هکرها آن  را ارسال نکرده اند.

Lin and Q
iang 2019

)democratic virtual economic system )DVES
ی 

ی شده را در سیستم ها
ی رمزگذار

ت ها را تأیید کند، به توافق برسد و داده ها
می تواند پرداخ

ی ذخیره کند.
ی مجاز

صاد
اقت

A
driana Erica A

m
aludin and Taharin 2018; Perera et al. 2020; Scott et 

al. 2020; W
ang et al. 2017

1)IBM
ت  )

ت از هوی
محافظ

ت 
ی تأیید هوی

- راه  حل  ها
ت بالکچینی با رویکرد کاربرمحور

ی هوی
-  سیستم ها

ب را می توان از طریق 
ی مناس

ت ها
صالحی

ت و 
ی بالکچین کارگران بامهار

- با استفاده از فناور
ک گذاشته شود.

ط به اشترا
ت شناسایی دیجیتال شناسایی کرد که می شود با نهاد مجاز مربو

کار
- می توان اعتبار کارگر یا تأمین کنندۀ مواد را به مرور ردیابی کرد.

G
raham

 2019; R
enw

ick and Tierney 2020
)UpW

ork, TaskRabbit :ی مذاکره )نمونه
تأیید یا اجرا

ی 
ی تسهیل کارگران قرارداد

ی و همچنین فرایندها
صل و داور

- مذاکره در مورد قرارداد، حل وف
ی کار همتا به همتا با دیجیتال کار می کنند.

ت که از طریق بازارها
کوتاه مد

Lee et al. 2020; N
orta et al. 2020

)Scientific Research Project M
anagement System )SRPM

S
ت پروژه 

ت علمی مدیری
ی تحقیقا

- ردیابی زنجیرۀ تحقیق با استفاده از بالکچین برا
ی 

ی مشکالتی مانند جعل و دزد
صلی برا

ت علمی؛ راه حل ا
ت تحقیقا

- ایجاد سیستم عامل مدیری
ادبی در کاربرد پروژه 

ت در جریان پروژه ها و تجزیه وتحلیل کیفی و ارزیابی 
- کاربرد در کنترل سوءاستفاده از اعتبارا

ت 
ت ثب

ش ها( و اطالعا
ش ها )آزمای

ف ها، گزار
ت، مونوگرا

نتایج مورد انتظار پروژه ها شامل مقاال
اختراع در حین بررسی پروژه 

1. Identity protection



۱25 کچین در مدیریت پروژه و ساخت شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری بال

در جمع بندی مرور دامنه ای و نظام مند ادبیات پژوهش با توجه به 
جدول 6 مشخص می شود که فراوانی مطالعات مربوط به دو حوزۀ 
منابع انسانی و حوزه های رفتاری و پژوهش در مدیریت پروژه و 
و  ترتیب شامل 2.2۱درصد  به  فراوانی  با حداقل  فکری  مکاتب 
۰.۳7درصد از مطالعات است. به عبارتی در مورد این دو حوزه 
پژوهش  آن ها  مطالعۀ  ضرورت  با  متناسب  یا  است  شده  غفلت 
نشده است. در مقابل، مطالعات حوزۀ مدیریت پروژه و طرح با 
نتایج  است.  داشته  را  مطالعاتی  تمرکز  بیشترین  ۴۰.۰7درصد 

حاصل از جدول 6 در موارد زیر خالصه می شود:
در بیشتر مطالعات مرتبط با بالکچین، دربارۀ به کارگیری آن در 
مدیریت  و  طرح  و  پروژه  مدیریت  بر  پروژه  و  ساخت،  مدیریت 

سازمان، شرکت یا بنگاه تمرکز شده است.
در ادبیات پژوهش شکاف مطالعاتی مشهودی در دو حوزۀ منابع 
و  پروژه  مدیریت  در حوزۀ  پژوهش  و  رفتاری  و حوزه های  انسانی 

مکاتب فکری وجود دارد که نیاز است به آن توجه بیشتری شود.
از  کاربردهایی  پروژه  و  ساخت  از مدیریت  در هر شش حوزه 
فناوری بالکچین مشاهده می شود. این موضوع نشان می دهد تأثیر 
ساخت  و  پروژه  مدیریت  عملکرد  ارتقای  در  فناوری  این  مثبت 
برجسته شده است و درک این تأثیر افزایش یافته است. باوجود این 
 کم بررسی 

ْ
هنوز ارتباط میان این دو حوزه از دانش در مطالعات

شده است و به مطالعات پایه ای و کاربردی بیشتری نیاز است.
و  است  گرفته  صورت  پژوهش   حوزه  این  در  اینکه  علی رغم 
از  بسیاری  است،  شده  توجه  حوزه  این  در  مطالعه  ضرورت  به 
از  آنچه  طبق  و،  داشت  غیرکاربردی  و  نظری  جنبۀ  فقط  مقاالت 
جدول 6 مشخص می شود، تعداد چشمگیری از کاربردها در حد 
مفهوم سازی و اشاره به قابلیت های بالقوه بود و نرم افزار یا پلتفرم 
کاربردی برای آن ها شناسایی و تعریف نشده است. بنابراین در این 

بخش نیز به مطالعات منسجمی نیاز است. 

گام ششم: کنترل و حفظ کیفیت
در این تحقیق سعی شد مقاالت از مجله ها و پایگاه های دادۀ 
کافی  اعتبار  درجۀ  که  مقاالتی  همچنین  شود.  انتخاب  معتبر 
کنار  پژوهش  ادبیات  نظام مند  و  دامنه ای  مرور  فرایند  از  نداشت 
گذاشته شد. در راستای ارزیابی کیفی این مقاالت، مطابق با آنچه 
شرح داده شد، از ابزار برنامۀ مهارت های ارزیابی انتقادی استفاده 
و  متون  از  موجود  ظرفیت های  استخراج  زمان  درنهایت،  شد. 
ترکیب اطالعات، نحوۀ کدگذاری و طبقه بندی آن ها بارها بازبینی 
کیفیت  قابِل توجهی  حد  تا  اقدامات  و  مراحل  این  شد.  نقد  و 

یافته های این تحقیق را تضمین می کند.

گام هفتم: ارائه و تفسیر یافته ها
ادبیات  ادامۀ جمع بندی و تحلیل مرور دامنه ای و نظام مند  در 
پژوهش، با تجزیه و تحلیل الگویی کدهای استخراج شده از جدول 

 مربوط به کاربرد بالکچین 
ْ

6 مشخص می شود که بیشتر مطالعات
پروژه  مدیریت  حوزۀ  در  است.  بوده  طرح  و  پروژه  مدیریت  در 
بیشتر  پروژه،  مدیریت  برنامۀ  به  مربوط  زیرمجموعۀ  در  طرح،  و 
پلتفرم های  ساخت  دربارۀ  توسعه،  و  تحقیق  زمینۀ  در  پژوهش ها 
 Kim et al.,( بود  بالکچین  بستر  بر  ساخت  پروژه  و   مدیریت 
Lee et al., 2020 ;2020(. در همین حوزه، نورتا و همکاران همۀ 
ابعاد پیاده سازی پلتفرمی تحت عنوان CoPM را برای یکپارچگی 
و ارتقای همکاری جریان اطالعات، با هدف کاهش هزینه ها و 
 Norta et al.,( زمان و در عین حال کیفیت، ارزیابی کرده بودند
2020(. هدف از پیشنهاد پلتفرم CoPM ارائۀ بستری غیرمتمرکز 
برای مدیریت زنجیرۀ تأمین و پروژه در بخش ساخت وساز به ویژه 
 Ethereum ساخت و ساز مدوالر بود. در این مطالعه شبکه های 
اجرای  برای  بالقوه  بالکچین  شبکه های   Cardano و   ، Qtum
همچنین  شد.  شناخته   CoPM بستر  در  هوشمند  قراردادهای 
ذخیرۀ  برای  داده  گستردۀ  مخزن   BigchainDB و   IPFS
دارایی های دیجیتالی ایجاد شده در سیستم عامل در نظر گرفته شد 
دارایی های  نمایش  برای  BIM در جایگاه علمی  استاندارد  نیز  و 
دیجیتال مانند ساخت مدل ها و اشیا در سیستم عامل معرفی شد. 
 RFID با  IBM جدید در ترکیب  به همین ترتیب رایانه های تراشۀ 
واقعی  زمان  در  انتقال  و  نظارت  برای  اشیا  اینترنت  اسکنرهای 

وضعیت یک شی ء ساختمانی در پلتفرم پیشنهادی مطرح  شد. 
در یکی دیگر از پژوهش های موجود لی و همکاران )2020(، 
با اشاره به سرمایه گذاری هنگفت در پروژه های تحقیق و توسعه 
برای  اصلی  راه حل  را  بالکچین  فناوری  کره،  در   2۰۱9 سال  در 
در  جعل  از  جلوگیری  و  مطمئن  اطالعات  به اشتراک گذاشتن 
همچنین  پژوهش  این  در  کردند.  معرفی  مختلف  زمینه های 
برنامه ای1 را بر بستر بالکچین برای مدیریت پروژه های تحقیق و 
توسعۀ فناوری ارتباطات و اطالعات2 ملی با عملکرد مناسب در 
 .)Lee et al., 2020( جلوگیری از جعل و تقلب طراحی کردند
این پلتفرم برای جلوگیری از اشتراک گذاری ناخواستۀ نتایج پروژه، 
در برنامه ریزی و ارزیابی، و اطالعات مدیریِت وظایف مبتنی بر 
فناوری بالکچین  تجزیه و تحلیل شد. این برنامه بستری است که 
در آن اطالعات مربوط به کل چرخۀ حیات پروژه های ملی تحقیق 
و توسعۀ فناوری ارتباطات و اطالعات به اشتراک  گذاشته می شود. 
بخش بزرگی از مطالعات این حوزه مربوط به مدل سازی اطالعات 
 Erri Pradeep et al., 2019; Fitriawijaya( بود  ساختمان 
 and Hsin-Hsuan, 2019; Hijazi et al., 2019; Liu et al.,
2019; Lokshina et al., 2019; Mason, 2019; Nawari and 
 Ravindran, 2019; Nawari and Ravindran, 2019;  

1. Perfect Sharing Project (PSP)

2. Information and communication technology



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۱۲، شمارۀ ۲، تابستان ۱۴۰۱ ۱2۶

 Nawari and Ravindran, 2019; Salama and Salama,
 2018; Shojaei et al., 2020; Siountri et al., 2019; Zheng
 Shojaei( شجاعی و همکاران در پژوهشی 

ً
et al., 2019(. مثال

et al., 2020( پیاده سازی قراردادهای هوشمند با استفاده از ادغام 
BIM و بالکچین را ارزیابی کردند و نتایج نشان داد که بالکچین 
ساختمانی  پروژه های  قراردادهای  ادارۀ  برای  مناسب  سیستمی 
است و برای خودکار کردن پیامدهای هر معامله و حفظ سابقۀ روند 
پیشرفت پروژه و تغییرات آن، برای رفع هر نوع اختالف، ارزشمند 
خواهد بود. در شبکۀ بالکچین توسعه یافته در این مطالعه قرارداد 
کرده اند.  پیاده سازی  خود  شبکۀ  عملکرد  منطق  برای  را  هوشمند 
باید همۀ بندهای قرارداد سنتی، به علت  درنتیجه، این تصور  که 
پیچیدگی و روان بودن و  بی اطمینانی زیاد در هر پروژه، به برنامۀ 
رایانه ای ترجمه شود نامناسب تشخیص داده شد. همچنین نشان 
داده شده است که چگونه می توان از بالکچین در  بخش خودکار 
فیزیکی و دیجیتال  دنیای  پیوند  از  و  قراردادهای هوشمند  اجرای 
استفاده  سایبری  فضای  کنترل  و  حفظ  برای   ))BIM Model
کرد و چگونه جریان ورود و بازرسی مواد و کار را تسهیل کرد تا 

خودکارسازی بیشتری حاصل شود.
به  مربوط  مطالعات  حوزۀ  در  بحث شده  موضوعات  از  یکی 
به ساخت سیستم هایی  بنگاه مربوط  مدیریت سازمان، شرکت و 
 .)Sheng et al., 2020( بود باکیفیت  برای مدیریت اطالعات 
به  ذی نفعان  میان  در  اطمینان  نبود  به  اشاره  با  پژوهش  این  در 
صحت و درستی داده های مستند، که یکی از چالش های موجود 
داده ها  انحصاری  نگهداری  آن  و علت  در سطح سازمانی است 
ارائه  توسط پیمانکار است چهارچوبی مبتنی بر بالکچین جدید 
شده است تا به سازمان ها توانایی ضبط اطالعات مدیریت کیفیت 
خود و درنتیجه بهبود توانایی آن ها برای یادگیری و عملکرد تجاری 
تغییر  برای  فرصت  و  انگیزه  پیمانکار  اینکه  ذکر  با  دهد.  ارائه  را 
را  خود  انطباق1  عدم  گزارش  وقوع  صورت  در  تا  دارد  را  داده ها 
تبرئه کند، نتیجه گرفته شده بود که سیستم های سازمانی متمرکز 
موجود و تحت کنترل پیمانکاران هنوز هم ممکن است در ردیابی 
گزارش های عدم انطباق با مشکل روبه رو شوند. در این موقعیت 
ذی نفعان،  تحت نظر  شفاف،  و  ایمن  یکپارچه،  سیستمی  وجود 
برای مدیریت اطالعات باکیفیت نیازی فوری تشخیص داده شد. 
آن  باکیفیت که در  برای مدیریت اطالعات  ارائه شده  چهارچوب 
روابط بین یک سازمان، محصول آن، و بعد فرایند تعریف می شود 
»زنجیرۀ کیفیت فرایند سازمان محصول«2 نام گذاری شد. درضمن 
 Hyperledger-Fabric بر  این پژوهش یک معماری مبتنی  در 
اجماع،  سازوکار  مثال  )برای  بالکچین  راه حل های  سری  یک  و 

1. Non-conformance report

2. Product Organization Process (POP)

قراردادهای هوشمند برای پردازش اطالعات باکیفیت، توالی های 
اطالعات  مدیریت  از  پشتیبانی  برای  اجرا(  فرایندهای  و  مجوز 
باکیفیت ارائه داده شد. در پژوهشی که دچین و همکاران در سال 
فناوری بالکچین در  تأثیر  انجام دادند  2۰۱۰ در حوزۀ سازمانی 
راهبردهای سازمانی و نقش مدیر ارشد استراتژی بررسی شد. در 
ـ  استراتژیک  و تحویل  مقاله در مورد عناصر جدید طراحی  این 
ـ  توکن دار  دارایی های  و  هوشمند  قراردادهای  مشترک،  دفترهای 
می دهند  توسعه  را  استراتژیک  نقدینگی  مفهوم  و  می کنند  بحث 

.)Duchin et al., 2010(
انجام  محیط  و  صنعت  ساختار  حوزۀ  به  مربوط  مطالعات  در 
ساخت  روش های  و  مسائل  به  مربوط  دغدغه ها  بیشتر  پروژه، 
در  بالکچین  فناوری  پیاده سازی  با  مرتبط  چالش های  یا  داخلی 
 Alkhudary et al., 2020; Azhar et al., 2019; ( صنعت بود
 Berglund Emily et al., 2020; Dakhli et al., 2019; Kim
 et al., 2020; Lin and Qiang, 2019; Meng and Sun,
 2020; Nanayakkara et al., 2019; Sharma and Kumar,
نیز طبقه بندی شد  این حوزه  در  که  ازجمله موضوعاتی   .)2020
را  آن  که  مربوط  پژوهش های  از  یکی  در  بود.  شهرهای هوشمند 
برگلند و همکاران )Berglund Emily et al., 2020( صورت 
داده اند، دربارۀ استفاده از فناوری های توانمند نظیر بالکچین در 
حمل ونقل،  سیستم های  جمله  از  عمران،  مهندسی  حوزه های 
مدیریت  انرژی،  زیرساخت های  هوا،  کیفیت  آب،  سیستم های 
پسماند جامد، مهندسی و مدیریت ساخت، سازه ها و سیستم های 
که  کرده اند  کید  تأ پژوهش  این  در  کرده اند.  بحث  ژئوتکنیکی، 
و  درک  چگونگی  به  راجع  عمران  مهندس  است  ممکن  اگرچه 
 
ً
قطعا باشد،  نداشته  بینشی  فناوری ها  این  از  عمومی  استفادۀ 
می تواند بینشی در مورد چگونگی تغییر این فناوری ها در عملکرد 
به  مربوط  چالش های  پژوهش،  این  در  دهد.  ارائه  زیرساخت ها 
پیاده سازی فناوری بالکچین در صنعت ساخت در مسائل مربوط 
موانع  درون سازمانی،  و  بین  موانع  فناوری،  ساختار  در  نقص  به 
امکان  و  نظارتی  چهارچوب های  دولتی،  موانع  نظیر  خارجی 
با  سنتی  تجاری  الگو های  یا  سنتی  مالی  مؤسسه های  جایگزینی 
مهندس  جایگاه  همچنین  است.  شده  مطرح  بالکچین  فناوری 
عمران در برنامه های زیرساخت متعارف و هوشمند نیز شناسایی 
شد و این جایگاه ها در طرح های متداول زیرساختی با طرح  های 
هوشمند مقایسه شد. نتیجۀ حاصل نشان داد که ظهور فناوری های 
امکان پذیر  را  هوشمند  شهرهای  ساخت  و  ایجاد  که  هوشمند، 
بزرگ، تجسم  داده های  تجزیه و تحلیل  ازجمله سنجش،  می کند، 
نحوۀ  در  می تواند  بالکچین،  فناوری  و  اشیا  اینترنت  داده ها، 
عظیمی  تغییرات  شهری  خدمات  مدیریت  و  نظارت  دریافت، 
روش هایی  و  ابزارها  می تواند  بالکچین  فناوری  و  کند  ایجاد 
برای  و  دهد  قرار  اختیار  در  وابسته  سیستم های  مدیریت  برای  را 



۱2۷ کچین در مدیریت پروژه و ساخت شناسایی ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری بال

کاستن از پیچیدگی های تعامالت بین بخش هایی مانند آب، برق 
و شبکه های حمل ونقل و دستیابی به سطوح جدیدی از خدمات و 

کارایی به  کار گرفته شود. 
در همین حوزه، در پژوهشی که کیم و همکاران )2020( صورت 
دادند، کاربرد فناوری بالکچین برای کارهای خاص ساخت و ساز 
شد.  ارزیابی  نظرسنجی  قالب  در  پرسشنامه  یک  از  استفاده  با 
شرکت های  عمومی،  پیمانکاران  نظرسنجی  این  شرکت کنندگان 
بود.  تحقیقاتی  مؤسسه های  و  عمومی  مؤسسه های  مهندسی، 
بالکچین  فناوری  هم گرایی  امکان  شامل  نظرسنجی،  محتویات 
کارهای  در  بالکچین  فناوری  کاربرد  و  ساخت وساز  صنعت  در 
پروژه  دانش  حوزه های  و  پروژه  عمر  چرخۀ  براساس  ساختاری، 
فناوری  محبوب  برنامه های  میان  در  بود.  شده  گرفته  نظر  در 
بالکچین ازجمله قراردادهای هوشمند، اوراق بهادار، ارز دیجیتال 
و نگهداری سوابق، »قرارداد هوشمند« با بیشترین ظرفیت کاربرد 
پژوهش،  این  در  شد.  انتخاب  ۴5.8درصد  پاسخ  میانگین  با 
درنظر گرفتن  با  فناوری بالکچین،  کاربرد  زمینه های  در شناسایی 
»کاربرد فناوری« و »تأثیر استفاده از فناوری«، از تحلیل عملکرد- 
دانش  مورد حوزه های  در  درنهایت،  و  بود  استفاده شده  اهمیت1 
مؤسسه مدیریت پروژه آمریکا،2 »مدیریت تدارکات« و »مدیریت 
باال  تأثیر  و  کاربرد  با  بالکچین  کاربرد  اصلی  زمینۀ  هزینه« 
گرفته  نتیجه  پژوهش  این  در  درنهایت  بود.  شده  داده  تشخیص 
تحقیق  مراحل  در  بالکچین  کاربردی  برنامه های  بیشتر  که  بودند 
و توسعه یا مطالعۀ آزمایشی است و منابع زیادی در زمینۀ تلفیق و 
کاربرد این فناوری در حوزۀ مدیریت پروژه  و  ساخت در دسترس 
نیست و با وجود ظرفیت های فراوان بالکچین، مانند امنیت عالی، 
تمرکززدایی و مقیاس پذیری فناوری، باید تالش های بسیاری، هم 
در  رشد  برای  عملی،  جنبه های  از  هم  و  تحقیقاتی  جنبه های  از 
این زمینه انجام شود. در یک نگاه کلی در مطالعات این بخش، 
و شرکت های  که در صنعت ساخت  درنظر گرفتن چالش هایی  با 
در  بالکچین  اثربخشی سیستم  هستند،  روبه رو  آن  با  ساختمانی 
وجود،  اثبات  انعطاف ناپذیری،  منشأ،  ردیابی  محرمانگی،  روند 
امکان  و  داده ها  مالکیت  تغییر،  ردیابی  چند جانبه،  جمع آوری 
را محک  روند ساخت  در  ذی نفعان  میان همۀ  بی  وقفه  همکاری 

زده اند و مورد بحث و تحلیل قرار داده اند.
در بیشتر مطالعات در حوزۀ سیستم های تأمین مالی، برون سپاری 
تمرکز  قراردادی  حوزه های  و  رویکردها  بر  پروژه ای،  و  قراردادی 
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به  جدیدی  هوشمند  قرارداد  پرداخت  امنیتی  سیستم  سونمز  و 
SMTSEC، برای حذف یا کاهش موارد پرداخت در بخش  نام 
قراردادهای  پرداخت  امنیت  که  کرده اند  ارائه  ساخت وساز، 
ساخت و ساز را از طریق یک پروتکل کامپیوتری خودکار تضمین 
می شود اجرا  غیرمتمرکز  مسدود  زنجیرۀ  یک  روی  و   می کند 
)Ahmadisheykhsarmast and Sonmez, 2020(. با همین 
صورت   2۰2۰ در  همکاران  و  شنگ  که  پژوهشی  در  رویکرد، 
دادند، اشاره شده بود که کدگذاری و استقرار قراردادهای هوشمند 
در صنعت ساخت وساز، به علت شکاف بین عموم رویکردهای 
تجارت  منطق  و  این چنینی  قراردادهای  برای  موجود،  مدل سازی 
در  است.  چالش برانگیز  آن  مدیریت  و  ساخت وساز  صنعت  در 
این تحقیق یک مدل رسمی برای قراردادهای هوشمند، در زمینۀ 
پذیرش کیفیت در صنعت ساخت وساز و کاهش آستانۀ استفاده از 
فناوری قرارداد هوشمند، ارائه شده است. ابتدا سناریوی مفهومی 
پذیرش کیفیت مبتنی بر قرارداد هوشمند در ساخت وساز تحلیل 
شد و بعد از آن یک مدل مبتنی بر ماشین برای رسمیت بخشیدن 
به قراردادهای هوشمند در زمینۀ پذیرش کیفیت ساخت ارائه شد. 
این مطالعه به کاربرد صنعتی رویکردهای مدل سازی رسمی برای 
زمینۀ ساخت کمک می کند. درمجموع  در  قراردادهای هوشمند 
دی که روی بالکچین اجرا 

ُ
در این مطالعات قرارداد هوشمند را ک

قوانین خاصی است  قرارداد شامل  این  تعریف کرده  اند.  می شود 
قرارداد  مفاد  هرگاه  کنند.  قبول  را  آن  باید  قرارداد  طرفین  همۀ  که 
تکمیل  و  اجرا  خودکار  شکل  به  هوشمند  قرارداد  شود،  انجام 
می شود. در پروژه هایی که روند کار مدیریت آن ها پیچیده است، 
می توان به شکل بالقوه قراردادهای هوشمند را چون ابزاری برای 
مدیریت وظایفی که به یکدیگر وابسته است به  کار گرفت. می توان 
فرمان های  سری  یک  صدور  برای   

ً
صرفا هوشمند  قراردادهای  از 

مشخص به تأمین کنندگان استفاده کرد.
در مطالعۀ دیگری در این حوزه به رویکردهای یکپارچۀ قراردادی 
 Elghaish( نظیر تحویل یکپارچه اقالم پروژه3 پرداخته شده بود
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بود.  انجام شده   IPD فناوری بالکچین در پروژه های  به کارگیری 
نتایج حاصل، این چهارچوب اعضای تیم اصلی پروژه  براساس 
را قادر می سازد تا کلیۀ معامالت مالی را از طریق کدگذاری سه 
بازپرداخت شده  یعنی هزینه های   ،IPD پروژه های  معاملۀ اصلی 
هوشمند  قرارداد  عملکرد  ذیل  هزینه،  در  صرفه جویی  و  سود  و 
ساخته شده  هایپرلجر4  شبکۀ  یک  از  دهند.  انجام  خودکار   IPD
)IBM® Blockchain Cloud Beta 2( در یک پروژۀ موردی، 
استفاده  آن  تأیید  و  پیشنهادی  چهارچوب  کاربرد  نشان دادن  برای 
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شده بود. کاربرپسند بودن سیستم مالی پیشنهادی و کارایی آن در 
خودکارسازی همۀ معامالت این مطالعۀ موردی مؤید آن بود که 

کمبودی در اجزای شبکۀ بالکچین دراین باره وجود نداشت.
تنها پژوهشی که در آن حوزۀ پژوهش در مدیریت پروژه و مکاتب 
به تحقیقات علمی مدیریت  بودند مربوط  فکری را مطالعه کرده 
در   .)Bai et al., 2108( بود  بالکچین  سیستم  بر  مبتنی  پروژه 
این پژوهش مشکالتی مانند جعل، دست کاری و دزدی ادبی در 
کاربرد پروژه مطرح شده بود. عالوه بر این، برداشت و سوءاستفاده 
ارزیابی  و  کیفی  تجزیه وتحلیل  و  پروژه ها  در جریان  اعتبارات  از 
 ، مونوگراف ها  مقاالت،  شامل  پروژه ها،  انتظار  مورد  نتایج 
گزارش ها )آزمایش ها( و ثبت اختراعات در حین بررسی پروژه، 
پروژه  مدیریت  علمی  تحقیقات  برای  جدی  چالشی  همچنان 
عنوان شده بود. در این مقاله زنجیرۀ تحقیق با استفاده از بالکچین 
آن  در  و  بود  شده  پیشنهاد  پروژه  مدیریت  علمی  تحقیقات  برای 
فناوری های کلیدی هر پیمانه در این مدل تجزیه وتحلیل می شود. 
مدیریت  سیستم عامل  ساخت  برای  جدیدی  روش  رویکرد  این 

تحقیقات علمی فراهم می کند.
با توجه به نتایج حاصل از این مرور، شایسته است که مطالعات 
و  انسانی  منابع  حوزۀ  دو  از جمله  مغفول  حوزه های  در  بیشتری 
فکری  مکاتب  و  پروژه  مدیریت  در  پژوهش  و  رفتاری  حوزه های 
بالقوۀ فناوری بالکچین  تا به ویژگی ها و ظرفیت های  انجام شود 
برای  و  شود  توجه  ساخت  پروژه  و  مدیریت  در  به کارگیری  برای 
را  بیشتری  مطالعات  که  حوزه هایی  دربارۀ  شود.  اقدام  آن  توسعۀ 
در برمی گرفتند، مانند مطالعات مربوط به مدیریت پروژه و طرح 
بیشتر  فراوانی  علی رغم  بنگاه،  یا  شرکت  یا  سازمان  مدیریت  و 
مطالعات، این پژوهش ها بیشتر جنبۀ نظری و غیرکاربردی داشت 
و تعداد چشمگیری از کاربردهای مطرح شده در حد مفهوم بود و 
فقط به قابلیت موجود اشاره شده بود و نرم افزار یا پلتفرم کاربردی 
برای آن ها شناسایی و تعریف نشده بود. بنابراین این بخش نیز نیاز 

به مطالعات منسجمی دارد.

نتیجه گیری

علم  همگام شدن  و  فناوری  روزافزون  گسترش  با  می رود  انتظار 
جدید،  فناوری های  و  تحوالت  با  ساخت  و  پروژه   مدیریت 
مدیریت  علم  تحول  یابد.  ارتقا  نیز  علم  این  کاربرد  و  قابلیت ها 
پروژه  و ساخت با بالکچین هنوز در حد فرضیه است. اما انتظار 
می رود ازآنجاکه هیچ مرجعی مرکزی  حاکم بر سازوکار بالکچین 
مناسب  بستری  به  را  آن  بالکچین  غیرمتمرکز  ماهیت  نیست، 
شناسایی  پژوهش  این  از  تبدیل  کند. هدف  پروژه  مدیریت  برای 
ظرفیت و بسترهای توسعۀ فناوری بالکچین در مدیریت پروژه  و 
ساخت و ارائۀ پیشنهادهایی دربارۀ زمینه های توسعه و بهبود این 
فناوری در این حوزه از مدیریت بود. برای تحقق این هدف، روش 

معیارهای  ِاعمال  با  پژوهش،  ادبیات  نظام مند  و  دامنه ای  مرور 
تعریف شده، به  کار رفت. در مرور دامنه ای 95 مقاله و در مرور 

نظام مند ۴8 مقاله انتخاب، مطالعه و ارزیابی شد. 
از  بزرگی  بخش  که  گفت  می توان  پژوهش  یافته های  براساس 
پروژه های  مدیریت  در حوزۀ  بالکچین  آثار عملی  دربارۀ  یافته ها 
ساخت مربوط است به امنیت پرداخت قراردادهای ساخت وساز، 
نگهداری  و  دیجیتال  ارز  بهادار،  اوراق  هوشمند،  قراردادهای 
سوابق. بخش دیگری از یافته ها نشان دهندۀ کاربرد مؤثر بالکچین 
اینترنت  و  مدل ها  ساخت  مانند  دیجیتال  دارایی های  نمایش  در 
بیشتر  اخیر  سال های  در  آنچه  حاصل،  نتایج  براساس  بود.  اشیا 
در  بالکچین  کاربردی  تأثیر  مؤید  است  گرفته  قرار  موردتوجه 
اینکه  و  است  بنگاه ها  حکمرانی  و  سازمانی  فضای  شفافیت 
بالکچین راه حل اصلی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مطمئن 
و جلوگیری از جعل در زمینه های مختلف در نظر گرفته می شود. 
البته بیشتر مطالعات این حوزه جنبۀ نظری و غیرکاربردی داشت 
پیشنهاد  حد  در  مطرح شده  کاربردهای  از  قابل توجهی  تعداد  و 
نرم افزار  و  است  بوده  موجود  قابلیت های  به  اشاره ای  فقط  و  بود 
است.  نشده  پیاده سازی  باشد  قابل توجه  که  کاربردی  پلتفرمی  یا 
برای  کاربردی  و  منسجم  بستر  ایجاد  به  نیز  بخش  این  بنابراین 

به کارگیری این قابلیت ها نیاز دارد.
برآوردی  دامنه ای،  مرور  از  استفاده  با  ابتدا  پژوهش،  این  در 
در حوزۀ  بالکچین  فناوری  موجود  مطالعات  قلمرو  و  از وسعت 
دانش مدیریت پروژه و ساخت ارائه شد و مشخص شد که از سال 
مدیریت  زمینۀ  در  و  بالکچین  حوزۀ  در  مقاله  اولین  که   ،2۰۱۰
این مطالعات روند صعودی  تاکنون  پروژه  و ساخت منتشر شد، 
به  پژوهشگران  بیشتر  تمرکز  بر  این رشد داللت  که  داشته است، 
این موضوع و شناخت قابلیت های پنهان کاربرد بالکچین، چون 
بستری ایدئال برای مدیریت پروژه و ساخت، دارد. همچنین حدود 
۳۰درصد از مقاالِت مجله ای و ۳۳درصد از مقاالِت همایشی در 
این پژوهش از نوع مروری بود که این می تواند نشانۀ دیگری باشد 
از اینکه مطالعات بالکچین در حوزۀ مدیریت پروژه  و ساخت هنوز 
جنبۀ  موجود  مطالعات  بیشتر  درضمن  است.  ابتدایی  مراحل  در 
است. بخش  آن مشهود  در  کّمی  مطالعات  و خأل  داشت  نظری 
بزرگ مطالعات بالکچین در حوزۀ »مدیریت پروژه و طرح« بود، 
که از مقاالت این حوزه  در حدود 6۴.7درصد در زمینۀ »ساخت 
و طراحی مجازی« است. مشخص شد دو حوزۀ منابع انسانی و 
حوزه های رفتاری و پژوهش در مدیریت پروژه و مکاتب فکری، با 
سهم کمتر از 2درصد از مطالعات موجود، مغفول واقع شده اند و 
همچنان در این دو حوزه جای پژوهش هست. در مرور نظام مند، 
پس از ارزیابی کیفی مقاالت موجود، ۴8 مقاله انتخاب شد که 
از  استخراج شده  الگویی کدهای  از تجزیه وتحلیل  نتایج حاصل 
ساخت  و  پروژه   مدیریت  حوزۀ  شش  هر  در  که  داد  نشان  آن ها 
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کاربردهایی برای فناوری بالکچین وجود دارد. این موضوع مؤید 
پررنگ شدن و درک تدریجی اهمیت و تأثیر مثبت این فناوری در 
ارتقای عملکرد مدیریت پروژه و ساخت است. با وجود این هنوز 
بررسی ارتباط بین این دو حوزه از دانش سهم کمی در مطالعات 
موجود دارد و به مطالعات پایه ای و کاربردی بیشتری نیاز است. در 
حوزۀ دانش مدیریت پروژه  و ساخت دربارۀ زمینه های قابل توجه 
مربوط به کاربرد فناوری بالکچین در این حوزه غفلت شده است. 
تمرکز بر آن ها به صورت کارا بستر مناسبی را برای بهبود عملکرد 
مدیریت پروژه و ارتقای قابلیت های آن ایجاد می کند و شناسایی 
و پیاده سازی آن ها می تواند بستر مناسبی برای مطالعات پیش  رو 
باشد. با توجه به شکاف مطالعاتی موجود و بی توجهی به دو حوزۀ 
منابع انسانی و حوزه های رفتاری و پژوهش در مدیریت پروژه و 
خروجی  آتی،  مطالعات  برای  می شود،  پیشنهاد  فکری  مکاتب 
حاصل از تجزیه وتحلیل الگویی این مطالعه برای طراحی الگویی 
برای بررسی میزان پذیرش این فناوری در این دو حوزه مبنا گرفته 
پژوهش  طریق  از  مغفول،  کاربردهای  شناسایی  ضمن  و  شود 
میدانی، موانع و همچنین توانمندسازهای موجود با هدف تسهیل 

پیاده سازی آن ها بررسی شود.

منابع فارسی که معادل التین آن ها در قسمت منابع آورده 

شده است.
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Abstract
At this stage in history, when the world is getting smaller every day due to globalization, it is 
important to achieve an acceptable degree of trust and confidence in every field; and blockchain 
may be the link that puts the world on this path. Since there is no central authority governing 
the blockchain mechanism; the decentralized nature of the blockchain can make it a viable 
platform for project management. Blockchain implementation eliminates any bureaucratic project 
management and allows a single, unalterable, controllable, and encrypted single source to be 
jointly accessible and extensible throughout the project life cycle. This approach is the key to 
achieving an integrated information system and one of the important reasons why blockchain 
can be used as an ideal platform for project management and construction. What capabilities 
blockchain technology has for use in project management has not yet been seriously studied, and 
changing the management of construction projects through blockchain is now only a hypothesis. 
This research aims to identify the capacity and contexts of blockchain technology development 
in project management and construction by using a Scoping review and systematic literature 
review, providing a Pattern coding, and making suggestions related to the areas of development 
and improvement. This technology should be presented in this field. The results showed that in 
all areas of project management and construction, there are applications related to blockchain 
technology, which confirms the gradual understanding of the importance and positive effect of this 
technology on improving the performance of project management and construction. According to 
the results of the main contributions of blockchain studies were focused on «project and programm 
management», and two fields of human resources and behavioral and research areas in project 
management and schools of thought with a share of less than 2% of existing studies were neglected.
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مجالت  سردبیران  حتی  یا  و  داوران  نویسندگان،  یا  نویسنده  که 
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی می باشند که ممکن است 
مقاله  یک  چاپ  در  آن ها  تصمیم گیری  بر  ناعادالنه ای  طور  به 
تأثیرگذار باشد. تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه 

عدم اظهار آن است که مسئله ساز می شود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم می کنند که رابطه مالی یا غیرمالی 
با سازمان، نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند 
از  منظور  غیررسمی.  یا  رسمی  انتساب  و  رابطه  از  اعم  ندارند، 
پژوهانه،  دریافت  از  است  عبارت  جمله  از  مالی  انتفاع  و  رابطه 
افتخاری  سازمانی،  عضویت  سخنرانی،  ایراد  آموزشی،  گرنت 

اختراع، و  اشتغال، مالکیت سهام، و دریافت حق  یا غیررسمی، 
البته محدود به این موارد نیست. منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی 
عبارت است از روابط شخصی، خانوادگی یا حرفه ای، اندیشه ای 

یا باورمندانه، و غیره. 
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد )و یا 

نداشته باشد( در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
نویسندۀ  ندارد.  منافعی  تعارض  الف هیچ گونه  نویسندۀ  مثال: 
دریافت  است گرنت  بوده  تحقیق  که موضوع  از شرکت فالن  ب 
کرده است. نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق 
که  فالن  شرکت  در  و  داشته اند  افتخاری  سخنرانی  است  بوده 

موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار )عدم( تعارض منافع: با سالم و احترام؛ به استحضار می رساند نویسندگان مقاله هیچ گونه 

تعارض منافعی ندارد.
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