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 چكيده
حرکت به ساا ت  ،یطیمساات ر م  راتیی غو  یپرشااتما ااعمتم  یمیبقم در دن یکه برا اندمفتهیدر شاارویپ یهمامروزه ساامزمم 

مدل  یسمزمدهیپو  یاراح ،است. هدف از این   قیق یضرور یدانش در سمزمم  امر تیریمد یسمزدهمیپ قیشد  از ار م وردانش

. مجظور از مممديی در مدیریت دانش  وانمیی یك سمزمم ، استم ور دانش سامزمم به  شاد لی بدساجشش مممديی سامزممنی برای 

   قیق از نوع  وصیای پی میشی اینممیز از مدیریت دانش اسات. بخش یم يروه کمری برای پذیرش، اساتامده و ساود برد  موفقیت

خبريم  و انشمم اصعمحمت  دی مه. این مدل پس از دین میمبوده و مدلی برای ساجشش میزا  مممديی سمزممنی در مدیریت دانش اراهه 

ملامی  وشيردید. پمیمیی مدل به دو رمعیمر اصااعی رهبری، کمرکجم ، فرهج ، فرایجد و فجموری  5معیمر فرتی و  12لمزم مشاات ل بر 

 روش درو  139.2کرد  ضااریپ پمیمیی کل مزمو    هیدون روش درقرار يرفت.  دی مهو  موردسااجششکرد    هیدوننبمخ و روش وکر

پرسااش اراحی و در مممعه مممری یك مرکز  .5ای مشاات ل بر يردید. بر این اساامپ پرسااشااجممهم مساابه  13800ملامی کرونبمخ 

همی  وصاایای و ن ودار رادار و بم ک ك ن ودار قراريرفتهدریمفتی مورد مزمو  تعممت  همیی و پژوهشاای  وزیگ يردید. پمساا   قیقم 

دهد که مرکز در معیمرهمی وضاااعیات مرکز در هر یاك از معیامرهام مورد   عیل قرار يرفت. نتمیا حمصااال از   قیق نشااام  می

براسمپ  ،. درنهمیتیستمجمسبی برخوردار ن عیتدارد و در سمیر توامل از وض وضعیت مطعوبی«  جمساپ در اهداف»و « ساودمجدی»
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 مقدمه -9
 و اندیشتمقبتهمی چجدی اساات که ب د دانش در ساامزمم 

خواهجد در ترصه همیی که میاسات. سامزمم  شاده مطرحدورنگر 

ی همبه ساامزمم  بمیسااتمیرقمبت مهمنی به موفقیت نمهل شااوند، 

ی یهم، دانش داراسااامزمم  يونهاین بدیل شاااوند. در  بجیم دانش

. مزیت رقمبتی سااتهم رین مهمرت انساام یمديیری مهمکعیدی و 

تامده اثربخش از م  سرچش ه هم از داشتن دانش و اساین سمزمم 

هم حمکی از اداره کمرکجم  يیرد. مدیریت دانش در این ساامزمم می

 .[9است]ز ذخمیر دانش در سمزمم  يیری ادانشی و بهره

کجااد:  عریف می ایجگونااه( ماادیریاات دانش را 2.81)برير 

 شمری  شدهحسمامجد و سامزی نظمممدیریت دانش راهبرد بهیجه

، دهیسااامزمم سااامزی، ا،  عخیص، ذخیرهاسااات کاه باه انتخم

شاارکت  وکمرکسااپبجدی و انتقمل ااعمتمت ضااروری برای دسااته

ت شاارک قمبتیکه ت عکرد کمرکجم  و مزیت ر ایيونهبهپردازد، می

 وا  به مدیریت  رین نقشااای که میمهم .[2]ببخشااادرا بهبود 

 یك متدولوژی  غییر تجوا بهدانش نسبت داد این است که م  را 

مدید به  بم مذا دانش ارفازیكدرنظربگیرناد. مادیریت دانش 

 واند می ثر م  دانشودرو  سااایساااتم و از ارفی دیگر بم اداره م

 وممپ می. کممیجگز  .[1]بمشدیك سمزمم   یر رین تممل  غیمهم

و کریساااتوفر می. ورلی مادیریاات دانش را بااه ه راه یاامديیری 

يردیساای ساامزممنی معرفی یك برنممه   ول د تجوا بهساامزممنی 

 .[8]ن میجدمی

متاموت از اداره منهم  بجیم دانشهمی اداره کمرکجم  در سمزمم  

روکرا یك و ممشااایجی خواهد بود. کمرکجم  وهامی بدر سااامزمام 

اغعپ  ،اندمعروف کاه باه دانش کامر بجیام دانشهامی سااامزمام 

انجد دزمام  روی چجاد پروژه کمر کججد و میهم اورباه وانجاد می

برای پمی نهمد   .[9]دهجدوقت خود را چگونه به منهم اختصااام  

بمیست خود را برای رویمرویی بم هم میای سمزمم در چجین ترصاه

 مممده سمزند. پیشروهمی چملش

بم ح میت ژورنمل  2990ال ععی که در سمل یك   قیق بین در

کامری انش ن بهترین اقاداممت و  بمدل ه  باممادیریات دانش و 

شرکت  2811شارکت ممریکمیی و  8111در ساط   همکمویهیجهب

 سه نتیشه اصعی حمصل يردید: ،اروپمیی صورت پذیرفت

 لهم اه یاات خعااق، ماادیریت و انتقاامساامزمم  کااهدرحملی -2

امام منهام قامدر باه انتقامل ایان نیامز  ،اناددانش را درك کرده

 ؛همی سمزممنی نیستجدراهبردرقمبتی به 

اساامساای مر ب  بم  اوربهمدیریت دانش ممیز امرای موفقیت  -1

 

2 Fundamental modus vivendi 

 است؛و افراد  سمزممنیفرهج  ازم عه مقولمت نرمی

 همیکجیكثر از ابزارهم و  وهم برای اساااتامده ماکثر سااامزمم   -.

مدیریت دانش در مبمرزه هسااتجد. این مطملعه نشاام  داد که 

همی   قیق ضااارورت نهمدی و اقتصااامدی ايرچاه اکثر يروه

سااامزممنی درك  راهبردیك  تجوا بها امرای مدیریت دانش ر

يزیجی از بهترین اقداممت، بهیجه ،امام در  عداد ک ی ؛انادکرده

 واند به . بجمبراین  وسعه ابزاری که می[4]است شادهمشامهده

يیری مممديی برای امرای ساایسااتم مدیریت دانش در اندازه

موثر در م  ک ك کجد، و امرای مدیریت دانش  ساامزمم بدنه 

همی هم در رویمرویی بم چملشساامزمم  مهم خواهد بود. بساایمر

 موردسجششبمید مممديی سامزممنی خود را شاد   م وردانش

قرار دهجد  م بم شااجمخت از نقمق قوت و ضااعف خود و کمهش 

  یمیزا  ریسك در این فرمیجد  بدیل، بتوانجد بم شجمختی ص 

 مپبراس نیه چج .[1]شونداز خود وارد ترصه مدیریت دانش 

 ،یم  قمتی  ق درخصو ( 1119و ه کمرا ) یم  د هی وص

دانش  تیریمد یاسااتقرار و امرا یمدل بعوغ برا كی وسااعه 

در این   قیق در نظر اساات بم مطملعه . [25]اساات یضاارور

همی لاهويیری از نظرات خبريام ، مادبیامت موضاااوع و بهره

ثر بر مممديی سامزممنی شاجمساامیی و الگوی سجشش میزا  وم

م  شاااجمخت  مومپ بهديی سااامزممنی اراحی يردد  م ممام

 م وردانشبه سمزمم   شد  بدیلهم از خود در فرمیجد سمزمم 

 و  سهیل يردد. مجدنظمم
 

 مبانی نظري -2

 آمادگی سازمانی -2-9
 اسااتقرار و پذیرش بر موفقیت ثروم و کعیدی توامل ازم عه

 مجمسپ یهمزیرسامخت مربوق به  واندمی دانش، مدیریت فرایجد

بمشاااد.  فرایجد از چجین اساااتامده برای لامزم نیامزهامیپیش و

 مجظوربه ساامزممنی ، مممديیکججدمی بیم  مدیریت متخصااصاام 

 ممیزموفقیت امرای و ساامزیپیمده برای مهم نیمزیپیش  غییر،

 همینوموری از بساایمری کهاوریبهاساات.  م  بم موامهه و  غییر

 شاکست به سامزممنی مممديی تدم دلیل به ،همسامزمم  در  غییر

ممامديی در مادیریت دانش  وانمیی یك  .[14]اسااات انشاممیاده

سامزمم ، بخش یم يروه کمری برای پذیرش، استامده و سود برد  

 ض ین دیگر، تبمرتبه. [25]اساتممیز از مدیریت دانش موفقیت

کجاد که سااامزمم  مممده دریمفت فعسااااه چرخه حیمت دانش می

همیی که . سمزمم [21]است 1یوه زنديی اسامساییك شا تجوا به
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جد کجيیری میمممديی را در ابتدای یك ارح مدیریت دانش اندازه

و  شااده مت رکز ، وانجد روی م  توامعی که ممنگ خواهجد شاادمی

. [20]ن میجددانش را پشتیبمنی و ح میت امرای اثربخش مدیریت 

 ابتکمری مدید و نیز ابزار یك تجوا بهاسااتامده از ارزیمبی مممديی 

. این [28]است قراريرفته پذیرش موردشهور، یك ابزار مدیریت م

در هر رشاااته امت متی، سااامزممنی و بمزريمنی   قریبام مسااا عاه

يیرد. ارزیمبی مممديی، بخش ضاااروری از قرار می مورداساااتامده

در  ویژهبهارح مدید مدی همی شااارکت در هر اراحی فعاملیت

از  دوسااملهای در یك کمر پروژه .[1]تاساام عی  وکمرهمیکسااپ

به  .ساوی ک یته   قیق تعوم فیزیکی و مهجدسی دولت انگعیس

که بر روی  وساااعه چمرچوا فرمیجد بین بخشااای برای  4نمم کعور

همی مدیریت دانش مت رکز بود این موضوع دریمفت شد که شرکت

ه کمرشاام  نیمز دارند  م قبل از ایجکه چگونگی بهترین نوع امرای 

قرار دهجد، بمید  مورد ومهفرمیجدهمی مجمساااپ مدیریت دانش را 

. [21]کججدا برای مدیریت دانش ارزیمبی بتوانجد مممديی سمزممنی ر

خواهید يل رز پرورش دهید، اول مط  ن اير می" ،دیگرتبمرتبه

. به ه ین مجظور ارزیمبی مممديی 5"شااوید که زمین ن جمك اساات

یی که رهبرا  را در اراحی و امرای خ  راهج م تجوا بهسمزممنی 

 شود.کجد، اراحی و امرا میک ك میهمی مدیریت دانش ارح

 پيشينه تحقيقات در زمينه آمادگی سازمانی -2-2

مطملعه و بررسااای درخصاااو  مطملعمت موردی در مدیریت 

مطملعه موردی  کهیدرحمل ؛يرددیبرمدانش به یك دهه يذشااته 

بم . [0]يرددسمل يذشته برمی 1به بیشتر  در خصو  ارزیمبی م 

)دیديمه( ت ده در دودسااته وا  به دبیمت موضااوع میبررساای ا

. این مفتی دساااتزمیجه مطملعه و پژوهش در مممديی سااامزممنی 

از: ارزیمبی مممديی ساامزممنی بم دیديمه م یزی  اندتبمرتهم دیديمه

مه( یدي)ددانش، ارزیمبی مممديی سامزممنی بم دیديمه امرایی و سمیر

 .  مفتیدستت ده در زمیجه مطملعه و پژوهش در مممديی سمزممنی 

 ارزیابی آمادگی سازمانی با دیدگاه مميزي دانش -2-9

هامی حیام ی در حوزه مادیریات دانش، هادایت یکی از قادم

. م یزی دانش از سااوی کتمبخمنه معی [20]اساات 1م یزی دانش

ست: ارزیمبی کیای ا شده عریف يونهاین 0الکترونیك برای سعممت

هم ارزیمبی براسمپ. این امر مدرکی را 8ساعممت دانش یك سمزمم 
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knowledge ‘health’ 

9 Rampersad 

همیش بر دهد که کشمی یك ساامزمم  نیمز دارد  م بر  عمشاراهه می

و  روی مادیریات دانش   رکز کجاد. در مطملعمت چیون  چیامی

مجااد م یزی دانش دیاادياامه نظاامم تجوا بااه( 1115ه کاامرانش)

دومین يمم از هشاات يمم م یزی اراهه  تجوا بهمممديی ساامزممنی 

ای در این زمیجه نیز پرسشجممه (1111)9يردیده اسات. رمررسامد

 هدف بمارزیمبی مممديی  ت ومماراهه ن وده اساات. در این مطملعمت 

همی مدیریت در ابتدای امرای ارح انشمم م یزی دانش و نه صرفم

هم به این ارحسااامزی و امرای دانش بعکاه در زمم  پس از پیمده

میااد. ه چجین برخی م ققاام  ک ااك اهااداف م یزی دانش می

مختعای برای سااجشش مممديی اسااتقرار مدیریت  همیشاامخص

( 1120اسااا اامتیعی و ه کاامرا ) .اناادن ودهدانش اساااتااامده 

سمزممنی، مجمبگ انسمنی،  همییجدمفرااعمتمت،  وریمفج همیشامخص

را برای اسااتقرار  ساامزممنیفرهج ساامختمر ساامزممنی، رهبری و 

. ه چجین ت وزاد و [.]انااددادهقرار  موردنظرماادیریاات دانش 

( یك الگو برای بررسای سامختمری مهت استقرار .2.9ه کمرا )

. [22]اندداده مدیریت دانش بم  کیه بر یمديیری ساامزممنی  وسااعه

 سااامزمم  چامرچوا اسااامپ( بر2.94)م  ودزاده و ه کامرا 

دانش و  برای اسااتقرار مدیریت مممديی ، سااط 21مساایم وریبهره

 دانشاای یك مشت گ همیفرصاات و  هدیدهم ،همضااعف ،همقوت

 و دانش م  را  دوین   قیقم ی را شااجمساامیی و راهبرد مدیریت

(، 1119. ه چجین م  دی و ه کمرا )[21]اساات معرفی ن وده

شامخص برای مممديی استقرار مدیریت دانش  29در   قیق خود 

 .[25]انددهداقرار  موردبررسیرا 

 رزیابی آمادگی سازمانی با دیدگاه اجراییا -2-4

تممل را  24( یك مدلی شممل 1114)22سای یجی  و سایجکعر

سااامزی سااایساااتم مدیریت دانش اراهه مهت مممديی برای پیمده

تاامماال برای ماادل  51( نیز 1111) 21.  اامنودمومو[21]ن ودنااد

 یجی  مممديی سامزممنی خود شاجمسمیی ن وده و م  را بم مدل سی

 .[20]مورد مقمیسه قرار داده است

ه ( در زمیجغیرمسااتقیم)یم مسااتقیم اوربهکه  ساامیر مطملعمت

مممديی سااامزممنی برای امرای مدیریت دانش صاااورت پذیرفته 

اند. پرداخته 24و توامل حیم ی موفقیت .2 وان جدساامزهمبه  ،اساات

به   وان جدسااامزهم( معتقدند که ومود 1114) 25ه کمرا  وهعات 

10 Asian Productivity Organization (APO) 

11 Siemieniuch&Sinclair 

12 Tanudjojo 

13 Enablers 

14 Critical Success Factors 

15 Holt 



 ...طراحي و پیاده سازي مدل سنجش آمادگي سازماني براي 
 

 

  56 9911شماره چهل، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

ی سااامزماامنی برای ماادیریاات دانش اشااامره دارد.   اامم مماامدي

 وان جدسمزهم بمید در یك ه مهجگی بم یکدیگر کمر کججد  م  وانمیی 

. مطااملعاامت [12]ماادیاریاات داناش را بایاامفریججااد  21ناهاامدی

 .[11ست]( نیز در ه ین راستم1110)20بیعی

همی مممديی مدل همیو ویژيی بجدیابقه 2مدول شااا مره 

 .داردمیخعمصه بیم   اوربهسمزممنی را 
 

 هاي آمادگی سازمانیبندي مدل: طبقه9جدول 

 هاویژگی مدل بنديطبقه

ش
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[29] 

  که به اقتضمی هر سمزمم  اراحی و هر یك از کمرمجدا  بمید م  را پر کججد.  یاسمده یاپرساشاجممه  قیق

سمزمم  برای مدیریت دانش راهبردی ج  و مسیر  واند يزارشای دربمره مممديی، فرهخرومی این مرحعه می

 بمشد.

 .مدل خمصی برای ارزیمبی اراهه نشده است 

[11] 

  فرمیجدهمی داخعی و مجمبگ انسمنیه راهبردیبعد ت ومی، روش مدیریت، دیديم 5که در  یاپرسشجممهاراهه ، 

  سهیل   مجظوربهسمزمم  پرسشجممه فهم کعی درخصو  وضعیت مدیریت دانش، فرهج  و  وانمیی یمديیری

 ن مید.در سمختن ابزار م یزی دانش اراهه می

ی
رای
اج
اه 
دگ
دی

 

[21] 

  ن مید.يمم اراهه می 24یك مدل امرایی مبتجی بر 

   هم و شکل فرمیجدی مدل اراهه يردیده است.خر يممم قدم و 

  ،ی بر ارزیمبی  ومه شااده هم مبتجمملکیتی، ارزیمبی ت عکرد و مبرا   عمش یهمیمشااخ به ح میت رهبری

 است.

  قرار داده است.  ومه موردامجیت ااعمتمت را 

 همی پیشجهمدی در قملپ پرسشجممه  جظیم و استامده شود.است که برای ارزیمبی سمزمم  يمم شده شجهمدیپ 

[20] 

 ال که معمحظمت امرایی را درنظريرفته است.وس 51شممل  یاپرسشجممه 

  پ مدل یم فرمیجد خمصی اراهه نگردیده است.در قمل شدهاراههمعمحظمت 

 مورد( دارد. 28)در حدود سی یجی همیی بم مدل فصل مشترك 

  است. شده پرداختهفرهج  دانشی، سمختمر و زیرسمختمر دانشی  م عه ازبه موضوتم ی 

 افزاری دانش اراهه يردیده است.ای درخصو  اراحی سیستم نرممعمحظمت ویژه 

ر 
سای اه
دگ
دی

ها
 

[12] 

 واند مبجمی ارزیمبی قرار يیرد.اراهه مدلی شممل معیمرهمی افراد، زمیجه، م توی و فرمیجد که می  

 ن مید.مبتجی بر این مدل اراهه می یاپرسشجممه بیعی 

 ای شده است.هم و مممديی منهم برای  غییر  ومه ویژهبه افراد، دیديمه 

  است.فمقد دستورالع ل امرایی 

 اند.حاظ و مذا مشتریم  اراحی يردیده هدف بمهم در فضمی رقمبتی مزاد و مدل نیا ی  مم توضيح:

 مدل آمادگی سازمانی براي مدیریت دانش -2-5

همی در این   قیق، ای یك فرایجد  طبیقی بم بررسااای مدل

 وصااایف، شااامخص و معیمر  211 از بیشقبعی و بررسااای اولیه 

معیمر  14ی شممل ، مدل اولیه ساجشش مممديی سامزممنشادهاراهه

معیامر اصاااعی اراحی و در قاملپ یك پرساااشاااجممه  5فرتی و 

خبريم  قرار يرفت. مراحل اراحی مدل به شاارح  موردسااجشش

 :استزیر 

تبامرت  وصااایای از  211بام اساااتاامده از ادبیاامت   قیق  -2

هم، م عمت امری و اصاول ل م  شده در هم،  وصایفپرساش

 ؛ادبیمت استخراج يردید

 ،لاین بر منهم نهمدهوم که نممی براسمپهم هر یك از  وصایف -1

 است؛بجدی يردیده ابقه

 و شااادهادغمملاین بم یکدیگر وتبمرات مشااامبه بم حاظ نمم م -.

 

16 Institutional 

برخی از تبامرا ی که مک ل یکدیگر و در یك ابقه بودند بم 

حذف یکادیگر  رکیاپ يردیادناد. ه چجین برخی تبامرات 

 ؛رسیدندکه چجدا  کمربردی به نظر ن یيردیدند 

 وصیف  11تبمرات  وصایای فو  پس از اصاعمحمت در قملپ  -4

معیمر به یك تجوا  معیمر اصااعی  هرچجدو  شاادهبجدیدسااته

معیمر  14 ازامزای مدل  کهن ویبه. ياذاری يردیادنادنامم

 ؛(1ش مره  معیمر اصعی  شکیل يردیدند)مدول 5ی و فرت

نار از  15و نظر  موردسجششمدل اولیه در قملپ پرساشجممه  -5

 ريم  قرار يرفت. خبريم  از اسم ید م ترم چهمر دانشگمهخب

 خواستهساساه مموزشای و   قیقم ی بودند. از منهم وو یك م

تممل به چه  هر» یجکها بمبود که نظر خود را در رابطه  شااده

 واناد در ممامديی سااامزممنی برای مدیریت دانش میزا  می

م دارند. ای لیکرت اتعميزیجه 5در یك ایف « بمشاد  اثريذار

 21پمس  دریمفت يردید که  20 شده وزیگنممه پرسش 15از 

17 Bailey 
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هم پمسااا  داده بودند. اور  اصااایعی به پرساااشم  به مورد

همی بسیمر کم برای پمس  5 م  2دهی بین پژوهشگر بم امتیمز

 م بساایمر زیمد م گ امتیمزهم و متوساا  م  را برای هر تممل 

بهترین اقداممت، : مملت .تممل  جهم  14م مسبه ن ود که از 

 4امجیت ااعمتمت و سمختمر دانشی بم متوس  امتیمز ک تر از 

 حذف يردیدند.

يیری مممديی سمزممنی ابزار اندازه ،بم  ومه به  وضای مت فو 

فرتی اراحی يردید.  مریمع 12 واصعی  مریمع 5مدلی بم  براسامپ

از: رهبری، فرهج ،  دتبمر ج2شااا مره مطمبق شاااکل این توامل 

 کمرکجم ، فجموری و فرایجد.

امزای مدل سجشش مممديی  ،2و شاکل ش مره  1 ل شا مرهمدو

دهد. براساامپ این شااد  را نشاام  می بجیم دانشساامزممنی برای 

 وصاایف برای  وزیگ در سااط   .5ای شااممل مدل پرسااشااجممه

 سمزمم   جظیم يردید.

 
 : مدل سنجش آمادگی سازمانی براي مدیریت دانش9شكل 

 

 اجزاي مدل سنجش آمادگی سازمانی براي مدیریت دانش :2 جدول

 منابع توصيف اجزاي فرعی جزء اصلی

 يهبرر

 [.2و  11، 1، 24] انداز مذاا و قمبل قبولی از دانش و  دوین استرا ژی مدیریت دانشومود چشم راهبرد دوین 

 [21و  11، 1] مو اتت مد بین مدیرا  و کمرکجم  اتت مد

 یتح میت مدیر
يذاری در دانش، پیگیری و بررسی يزارشمت و روند ح میت مدیریت ارشد از اریق سرممیه

 همفعملیت
 [11و  1]

 فرهنگ

 و یمديیری دوستدار دانش
همی پذیری و مو رهبری بمز در برخورد بم ایدههم، انعطمفتمدت کسپ دانش، استقبمل از چملش

 مدید
 [11و  25، 1]

 [11و  1]  ی ی هم به کمرالقمء رقمبت بین کمرکجم  و  شویق م  تدم  ی ی و مشمرکت کمر

 [11و  .2] هم و یمديیری از اشتبمهمت   ل شکست همیمديیری از شکست

 [11و  20، 1] خودخواسته صورتبهتدم احتکمر دانش و  سهیم م    سهیم دانش

 كاركنان

 [.2و  11، 1، 12] داحسمپ سودمجدی از امرای مدیریت دانش برای فر سودمجدی

 [25و  11، 12] لزوم امرای مدیریت دانش از دیديمه فرد برای ایجکه سمزمم  به اهدافش برسد  جمسپ

 [20و  11] بجدی و استامده(دانش )شجمسمیی، ابقه یریکمريبهفرمیجدهمی سمزمم  و مهمرت   وانمیی شجمخت هممهمرت

 ارزیمبی ت عکرد و انگیزش
مذا و ایشمد( و میزا  مشمرکت در )ت عکرد کمرکجم  در دستیمبی به اهداف دانشی بررسی نتیشه 

 شم  سهیم دانش و  أثیر م  بر وضعیت شغعی
 [.2و  11، 1، 12]

 مموزش
همی همی یمديیری و  وسعه مهمرتميمهی کمرکجم  از مامهیم و نتمیا مدیریت دانش، ایشمد فرصت

 کمرکجم 
 [11و  20، 1]

 یندآفر

 ه دانشینقش
شود و چگونه مراکز سمزی میدانجد چه ااعمتم ی، چگونه و در کشم ذخیرهشجمسمیی افرادی که می

 ااعمتم ی بم یکدیگر ار بمق دارند.
 [15و  11، 25، 1]

 [15و  21، 11، 1] شجمسمیی بهترین اقداممت در داخل و خمرج سمزمم  و بهیجه يزیجی بهترین اقداممت

 وکمرکسپ
ب  ، بهبود و مر وکمرکسپهمی دانشی، شجمسمیی فرمیجدهمی ش مشتریم ، شجمسمیی شکمفمذا دان

 هم بم مدیریت دانشسمختن م 
 [20و  25، 11، 12]

 [20و  25] ی لمزم برای اشمته انضبمق و کمهش درز ااعمتمتهمیمشخ  دوین  امجیت ااعمتمت

 [11و  25، 1] یسمزممنبرو و مذا دانش کمرکجم  و دستیمبی به دانش همی ار بمای برای  سهیم کمنمل همی ار بمایکمنمل

 [.2و  11، 1، 24] سمزی افرادکم،  وانمیی  ص یم مرا پسعسعهسمختمر سمزممنی سمده و بم سطوح  سمختمر سمزممنی

 [15و  11، 25 ، . ،1] تهمفیسمختمرانتخما مدیر دانشی، کمريزارا  دانش، مبعغم  و ارفدارا  دانش و  شکیل یك  یم  سمختمر دانشی

 [21و  11، 1]  برای کمربرا  هدف شدهحمصل اینتمو میزا   شدهمذابمزنگری و اتتبمرسجشی دانش  م توی         

 مملکیت معجوی
ممنجد اراح م صول(، مملکم  فرمیجد ی قمنونی و شجمسمیی مملکم  دانش )همیمشخ  دوین 

 م  فرمیجد )ممنجد مهجدسم   کجولوژی()مهجدسم  سیستم( و تممع
 [15و  11، 25 ، . ،1]

 يیریاندازه
 همیسیستم شجمسمیی مجمبگ ویژه و خم  که برای ایشمد دانش در سمزمم  ضروری هستجد )دارایی

 هم در سمزمم همی فعملیتدانشی( و  وانمیی شجمخت ص ی  از مجمفگ و هزیجه
 [15و  21]

 فناوري
 رسمختیز

همی داخعی مستعد،  دوین یمبی سریگ و مسم  کمربرا  هدف به دانش، ومود شبکهدست  وانمیی

 ی لمزمهمیمشخ استمنداردهم و 
 [25و  20]

 [11و  25، 1] هم و دانشهمی ااعمتم ی یکرمرچه و کمربر دوست و ایشمد پمیگمه داده مهمرتسیستم همی ااعمتم یسیستم
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 روش تحقيق -9
نتامیا یاك   قیق کامربردی و باه ل م   نظر ازاین   قیق  

. مممعه مممری م ، استروش   قیق از نوع  وصایای و پی میشی 

 مدیرا ، کمرشااجمساام  و م ققم  یك مرکز مموزشاای و پژوهشاای

نار( کل  51م دود به )کمرکجم ه چجین بم  ومه به  عداد  اساات.

ن ونه و مممعه  زا یو م قراريرفتهو سااجشش  موردبررساایمممعه 

همی اساات. يمم رفتهیصااورت پذ یبرابر بوده و   مم شاا مر یمممر

همی مممديی مرحعه: ارح مس عه، شجمسمیی مولاه 8شممل    قیق

سااامزمامنی، شاااجمسااامیی و   عیل مدل،  مهید خبريم ، اراحی 

هم و اراهه موری ااعمتمت،   عیل مممری دادهپرساااشاااجاممه، م گ

شرح  . مره ش که به  اضایل در مدول اساتهمد راهکمر و پیشاج

  داده شده است.

 مراحل انجام تحقيق: 9جدول 

 خروجی مرحله هافعاليت نام مرحله

 مس عهارح 
 مصمحبه بم خبريم 

 مطملعه کعی ادبیمت مدیریت دانش

 ماهوم مدیریت دانش و سمزمم  دانشی 

  مس عهشجمسمیی ابعمد 

همی مممديی لاهوشجمسمیی م

 سمزممنی

سمزمم  دانشی، پیشیجه  مطملعه ادبیمت مدیریت دانش،

 ادبیمت مممديی سمزممنی

 همی مممديی سمزممنیمدل 

  

 ارح اولیه یك مدل برای ارزیمبی  ثر و انتخما)اراحی( مدلوبجدی توامل مابقه شجمسمیی و   عیل مدل

 خبريم  دی مه

مصاامحبه بم خبريم  )اساام ید م ترم، کمرشااجمساام  و 

 م ققم  مر ب  بم موضوع در سمزمم (

 سجشش روایی مدل

  کسپ نظر خبريم 

  أیید خبريم  

 پرسشجممه  اسم ید دی مهراهج میی و  اراحی پرسشجممه

 موری ااعمتمتم گ
موری ااعاامتاامت از اریق معساااامت  ومیهی، م گ

 پرسشجممه
 ااعمتمت مممری 

 هم  عیل مممری داده
همی بام اساااتامده از مزمو  شااادهیيردمورهامی داده

 مزمو  تعممت(   عیل شد.)مثل  كیپمرامترریغ

 همی سمزمم  در هر یك شاجمسامیی سط  قمبعیت

 م یبجدانشهمی مممديی برای سمزمم  لاهواز م

 راهکمرهمی امرایی و چمرچوا پیشجهمدی   اراهه راهکمر و پیشجهمد

 روایی و پایایی مدل -4

که در بخش قبل  وضااای  داده  اوره م در   قیق حمضااار 

 موردسااجششمتخصااصااین و خبريم  روایی مدل  وساا   ،شااد

 وا  نسبت به روایی م توایی م  اتت مد است، پس می قراريرفته

 ن ود.

 دونی هاز دو روش  SPSSافزار در این   قیق باه ک اك نرم 

کرد  و روش ملامی کرونبمخ اتتبمر پرسشجممه م مسبه يردید. در 

و در روش  139.2ضااریپ پمیمیی کل مزمو   ،کرد  دونی هروش 

يردیده است که  13800ضریپ پمیمیی کل مزمو   ،امی کرونبمخمل

 دونی ه. در روش اساااتنشااام  از بملم بود  میزا  پمیمیی مزمو  

 شااونديم مزمو بم يروه واحدی از  موردنظرمزمو ، مزمو   کرد 

 ،در این روش شاااد. قسااایم  دونی هو پس از امرا، به شاااد امرا 

همی فرد الوت که ه ه سکرد  مزمو  این اس دونی هبهترین راه 

همی زوج الوه ه س ده شده ومور حسامابهیك مزمو  صاورت به

. ضااریپ ه بسااتگی  ععق داده شااودمزمو  دیگر مربوق به نیز 

خواهد  دونی همزمو  ضااریپ پمیمیی هر یك از  دونی هحمصاال از 

بود. برای م مسابه ضاریپ پمیمیی کل مزمو ، ضااریپ ه بستگی 

هام در رابطه بین نی اه
2/21/1

2/21/1

1

2

r

r
rtt




. نتیشه شاااودداده میقرار  

 ttrحمصااال ضاااریپ پمیمیی کل مزمو  خواهد بود. در این رابطه 

همی ضریپ ه بستگی بین نی ه ½½rضریپ پمیمیی کل مزمو  و 

مزء فرتی مادل   ات تجوا   14مزمو  اسااات. در این پژوهش 

کرد    هدونی در روشيردیده و  يذارینممو ...  1x ،2xمتغیرهمی 

متغیرهمی شااا مره فرد به یك يروه و متغیرهمی شااا مره زوج به 

به  spssافزار نتمیا مطمبق بم م مسبه نرم .يروه دیگر  قسایم شاد

 .است 4 ش مره شرح مدول
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 كردن دونيمهضریب پایایی به روش  :4جدول 

Cronbach's 

Alpha 

 

 

 

 

Part 1 

 

Value .8120 

N of Items 12(a) 

Part 2 

 

Value .7110 

N of Items 12(b) 

Total N of Items 24 

Correlation Between Forms .8720 

Spearman-

Brown Coefficient 
Equal Length .9310 

 Unequal Length .9310 

Guttman Split-Half Coefficient .9280 

a The items are: x1, x3, x5, x7, x9, x11, x13, x15, x17, x19, x21, x23. 

b The items are: x2, x4, x6, x8, x10, x12, x14, x16, x18, x20, x22, x24.

 

 مطالعه موردي -5
 .5ای مشاات ل بر ، پرسااشااجممهشاادهاراحیاساامپ مدل رب

پرسش  جظیم و در مممعه مممری یك مرکز پژوهشی و   قیقم ی 

ت وزار پشاااتیبمنی تع ی و فجی هدف بم وزیگ يردیاد. این مرکز 

. مرکز اساات همی مشااخصاای از تعم و فجموریدر حوزه 28صاا ت

اقدام به بريزاری  ،بسااا  و  وساااعه تعوم و فجو  مدید مجظوربه

همی همی مموزشی ن وده و ه چجین در راستمی امرای پروژهدوره

ن امیاد. مش وتااه   قیقامت کامربردی در ساااط  معی اقادام می

به  [11]ک ك مدل پرو  وا  بههمی سااامزممنی مرکز را میفعملیت

( بم اراهه 2908)بجدی ن ود. پرو قساایم 1شاا مره شاارح شااکل 

سمزمم  یعجی  فجموریهمی خدممت، دو بعد چمرچوبی برای فجموری

قرار داده و بم  بررسااای موردو   عیل بود  را   شزیهقامبل جوع و 

هامی سااامزمم  را به چهمر يروه  وماه باه این دو بعاد، فعاملیات

ن اامیااد: تاامدی)یکجواخاات(، پیچیااده، هجری و بجاادی میابقااه

 مهجدسی.
 
 

 

 مدتکو مههمی مموزشی هم و دورهکمريمه 

 همی   صیعمت  ک یعی مموزش 

 همی ای جیکجترل کیای م صولمت و  ست 

 

 

 

 همی   قیقمت کمربردیانشمم پروژه 
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 همهم و ن میشگمهه میش 

 امور دفتری 

 

 

 

 همی خدممت مهجدسیانشمم پروژه 

 

 

 کم                                                 جوع                                        زیمد 

 

 مركز براساس چارچوب پرو در تحقيق حاضر يهاتيفعال: 2شكل 
 

مد
زی

 

 همی سمزمم  وا  يات که فعملیتیبم استامده از این ن ودار م

پاذیری زیمد به هامیی بام  شزیاههرچاه کاه از سااا ات فعاملیات

 همورداساااتامددانش  ،کجد حرکتکم پذیری شزیههمیی بم فعملیت

 

 وزارت صجعت، معد  و  شمرت 28

در فرایجدهمی ساامزممنی از دانش مشااکمر به دانش ضاا جی  غییر و 

بام  ومه به چجین  یامباد.میلزوم امرای مادیریات دانش افزایش 

شااد  پرسااشااجممه  بجیم دانشنیل به ساامزمم   ی و برنممهضارور 

 هنري پيچيده

 ساده

 مهندسی



 ...طراحي و پیاده سازي مدل سنجش آمادگي سازماني براي 
 

 

  67 9911شماره چهل، تابستان  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
 

سااجشش مممديی برای ک ك به رسااید  به چجین هدفی در بین 

 %11نار(  وزیگ يردید که  51حدود )  قیق مممریکال ماممعاه 

  کججديمن ودار  وزیگ مشمرکت افراد به پرساشاجممه پمسا  دادند.

 .است 2 ش مره اسمپ سط    صیعمت به شرح ن وداربر

 
 اساس سطح تحصيلاتها بركننده: توزیع مشاركت9دار نمو

 

 مورداستفادههاي آزمون -6
همی برای سجشش داده نمپمرامتریهمی در این   قیق از مزمو 

همیی هم دارای ویژيیشااود. این مزمو اسااتامده می شادهيردموری

سااامزد. این همی پمرامتری مت میز میکاه منهم را از مزمو  اسااات

همیی بم متغیرهمی کیای برای بررسااای فرضااایه ت ومم هممزمو 

برخعاامف  ناامپاامرامتریهاامی د. مزمو يیرقرار می مورداساااتااامده

همی پمرامتری مسااتعزم فرخ خمصاای دربمره شااکل  وزیگ مزمو 

ماامنجااد نرماامل بود ( نیساااات. ه چجین برای مزمو  مااممعااه)

 دهمی کوچك بسیمر مایدر ار بمق بم ن ونه شدهمطرحهمی فرضیه

همی  ر از مزمو سااامده هم مع ولمو فهم و اساااتاامده از مناسااات 

 همی   قیقداده کهاینپمرامتری اساات. در این   قیق بم  ومه به 

برای ساااجشش و مزمو  فرضااایمت  اسااات،ای دارای مقیمپ ر به

اسااات. ه چجین برای  شااادهاساااتامده  قیق از مزمو  تعممت 

مده يردیده اساات. برای بجدی معیمرهم از مزمو  فریدمن اسااتار به

همی بسااایمر کم  م انشمم مزمو  تعممت ابتدا به هر یك از پمسااا 

و سرس یك  شاده دادهامتیمز  1 شا مره بسایمر زیمد ممنجد مدول

هم و سطرهمی که سطر اول م  پرسش شاکیل شاده مدول کعی 

 دهجديم  به پرسااشااجممه اساات)ممنجد مدولبعد امتیمزهمی پمساا 

 (.0 ش مره

 :شود عریف می ونهایجگی فرخ هممزمو 

H0:  هممیمنه پمس  ≥ 1 

H1:  هممیمنه پمس  < 1 

مسموی یم بیشتر از  2هم برای پرسش میمنه پمس  کهدرصور ی

دهجديم  در معیمر اول پمسااا  نظر ازدهد که نشاام  می ،يردد 2

در این معیمر ساامزمم  از  ،دیگرتبمرتبه .مممديی کمفی ومود دارد

و معیمری از د کهدرصور ی. استمطعوبی برخوردار  نسبتموضعیت 

هم رسشبمیست میمنه پابتدا می ،بمشد شده شکیلپرسش یم بیشتر 

 .داد قراررا م مسبه و بعد م  را مورد مزمو  فرخ 

 Minitabافزار در این   قیق برای انشامم مزمو  تعممت از نرم

ک ك  به H0 یهمعیمر پذیرش یم رد فرضاا واساات  شااده اسااتامده

مزمو   و فو  افزارکه  وس  نرم (P_Value) اا یجم مقدار سط  

 عیین  ،يرفتااهقرار  مورداساااتااامدهدیگری کااه در این   قیق 

 ر بمشااد، فرضیه بزرگ 1315که این مقدار از . درصاور یشاودمی

H0 از این مزمو  برای بررساای یکساام  بود    وا  رد کرد.را ن ی

در این ادی از متغیرهمی مر ب  بجادی(  عاد)ر باهبجادیاولویات

 شود.استامده می  قیق 

 از: است تبمرت H0در این مزمو  فرخ 

H0: 12 انداز ر به یکسمنی برخوردار شده معیمر  

H1: دو معیمر از ر به متامو ی برخوردارند کمدست   

. خرومی استشممل دو خرومی  افزارنرمنتیشه مزمو   وس  

 هر متغیر را نشم  همیر بهنگین اول مممری  وصیای است که میم

همی هر متغیر، مقدار مممره دهاد. خرومی دوم نیز  عاداد دادهمی

دهد. داری را نشااام  میکامی دو، درماه مزادی و ساااط  معجی

درصااد بمشااد ادتمی  5داری ک تر از سااط  معجی کهدرصااور ی

 شود.یکسم  بود  ر به معیمرهم پذیرفته ن ی

 

 گيريتيجهنتایج و ن وتحليلتجزیه -6

مممعه مممری را  %11 که)هامی دریامفتی از کمرکجم  پامسااا 

همی و بم ک ك ن ودار قراريرفتهمورد مزمو  تعممت  شد(شممل می

 وصایای و ن ودار رادار وضعیت مرکز در هر یك از معیمرهم مورد 

وضعیت مرکز را  1 م  1 ش مره   عیل قرار يرفت. ن ودارهمی رادار

 دهد.نشم  می مدر هر یك از معیمره

 
 نمودار رادار معيار رهبري :2نمودار 

 

-2

0

2

استرا ژی

ح میتاتت مد

 دکترا

21% 

 ارشد کمرشجمسی

62% 

  کمرشجمسی

17% 
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 نمودار رادار معيار فرهنگ :9نمودار 

 

 
 : نمودار رادار معيار كاركنان4نمودار 

 

 
 نمودار رادار معيار فرایند :5نمودار 

 

 

 

  
 نمودار رادار معيار فناوري :6نمودار 

 

د وره چجین معیاامرهاامی فو  از اریق مزمو  فریاادمن م

نتمیا  0ش مره ن ودار و  5ش مره  که مدول بجدی قرار يرفتر به

داری ک تر د. بم  ومه به ایجکه سط  معجیدهمزمو  را نشام  می

که در مدول  اوره م يردد. فرخ صااار رد می اساات، 1315از 

معیمرهمی سااودمجدی و  جمسااپ در  ،شااودمعمحظه می 5شاا مره 

 .اهداف از بملم رین ر به برخوردارند
 

 : نتایج آزمون فریدمن5جدول 

 نتمیا مزمو  فریدمن

N 24 

Chi-Square 122.413 

df 20 

Asymp. Sig. 0.00 

 

دهد که همی قبل نشاام  مینتمیا حمصاال از   قیق در مزمو     

«  جمساااپ در اهداف»و « ساااودمجدی»این مرکز در معیامرهمی 

ی وضااعیت مطعوبی دارد و در ساامیر توامل از وضااعیت مجمسااب

در معیاامر کاامرکجاام  افراد  ،دیگرتباامرتبااه یساااات.برخوردار ن

به پرساااشاااجممه، هم مدیریت دانش را یك ارزش  دهجدهپمسااا 

هم و اهداف ساامزمم  مجطبق و م  را بم اولویت ساامزممنی دانسااته

اند و هم امرای م  را برای موفقیت در کمر خود ماید و دانساااتاه

 ریزی در امرایبرای برنممهاند که این، نقطه قو ی مجمساپ دانسته

زیرا که کمرکجم  امرای م  را برای خود و اسااات؛ مدیریت دانش 

 واند مومبمت ه راهی منهم را اند و این میساامزمم  ماید دانسااته

براسااامپ  ،درنهمیت .ن میدسااامزی مدیریت دانش فراهم در پیمده

پیشاجهمدا ی برای بهبود وضااعیت مومود اراهه  شادهحمصالنتمیا 

 ده است.يردی
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 هاي هر متغير در آزمون: ميانگين رتبه6نمودار

 گيرينتيجهو  بنديجمع -8

مدل  سااامزیپیامدهو  یاراح ق،قی  ق نیا یهادف اصاااع

ه هم بسمزمم  شد  بدیلسجشش میزا  مممديی سمزممنی برای 

 یپس از بررسااا ،قی  ق نیدر ا .م ور بودیك سااامزمم  دانش

 یو بعوغ سااامزماامن یمماامدي م ، تواماال بجاادیم گو  متیااادب

 حذف و ،بجدیدستهو  وسا  خبريم   قراريرفته موردبررسای

 قرار یمبیاتتبمر م  مورد ارز  مهیدپس از  درنهمیتو  شااادهادغمم

بمتد  وریمفجو  وسااعه  همساامزمم  بجیم دانش کردیيرفت. رو

 پمیهدانشمرکز  كیباه  شاااده بادیال ام احسااامپ  دهیايرد

 قاامتیادامااه رونااد   ق نیه چج احسااامپ يردد. ازپیشبیش

سمزمم   یسمزمم  و رهبر كیاز م  است هريمه فرهج   یحمک

 یمدیز لی  م زیسمزمم  ن یدانش همیسرممیه ،ه سو بمشد هم بم

  م کمريیریبهو  رهیبه مشامرکت داشته و اشتراك دانش و ذخ

 ساامزممنی وسااعه نی. ه چجپذیردمیدر ساامزمم  بهتر صااورت 

 یبه مقوله مممدي مزیست که مومپ احسمپ نا یموارد ازم عه

است  تبمرتحمضر  قیهمی مدل   قویژيی .شاودمی یسامزممن

 از:

 جهیشیهمی قبعی در پهمی مشترك مدلمدل از ویژيی -2 

مجد هم بهرههمی هر یك از م  مدل  قیقامت و ه چجین مزیت

معیمرهمیی که بم شاارای  کمری یم فرهجگی  -1 اساات؛بمشاادمی

در این ماادل مومود  ،هاامی ایرانی مجطبق نیساااتسااامزماام 

 که در برخی چجدزبمنهممنجد زبم  استمندارد در فرهج  )نیسات

سااجشش  مجظوربهمدل  -. ؛اساات.( شاادهاشاامرههم به م  مدل

همی امرایی و فمقد يمم شااادهاراحیمیزا  مممديی سااامزممنی 

 چمرچوبی برای تجوا به  واندمیامم  اساات؛برای ایشمد مممديی 

در این مدل تعموه بر  -4 ؛بمشاااد سااامزیمممدههامی فعاملیات

و  ممدل نونمک ،اصااول داونرورت به منی،همی مممديی ساامزممدل

ایرانی)مدل ابط ی  یهمی دولتمدل مدیریت دانش در ساامزمم 

 .5ای شممل ممهجپرساش -5 ؛صاعوا ی( نیز  ومه شاده اسات_

 پرسااش  جظیم يردیده اساات که يزارشااای در مورد مممديی

سااامزمامنی در ابعمد رهبری، زمیجه فرهجگی، کمرکجم ، فرایجد و 

در این مادل باه زمیجه  -1 ؛کجاداراهاه می تفجاموری ااعامتام

ای شااده اساات. ه چجین در بعد و کمرکجم   ومه ویژه فرهجگی

ته مر يرفکهم بتعموه بر فرایجدهمی اصااعی که دانش در من ،فرایجد

مزی این فرایجدهم شاااود، فرایجدهمیی که مومپ  وان جدسااامی

 است. قراريرفته مورد ومهنیز  ،شودمی

 رفمصاین نکته را بمید درنظرداشت که در   قیق فو   البته

که این  اساات مممديی ساامزممنی شااجمساامیی يردیدهمعیمرهمی 

 واند در نیز می ممنه يیریشاااکالثر بر ومعیامرهام و توامال م

قرار  رسااایموردبر ر زهیم صاااورتبهای همی مدايمنه  قیق

ثر بر ایشمد اتت مد در سااامزمم  که خود وممنجد توامل م ؛ديیر

 واند موضااوع یك   قیق مدايمنه بمشااد. نتمیا حمصاال از می

نشم  داد، این مرکز در معیمرهمی  موردمطملعه  قیق در مممعه 

وضعیت مطعوبی دارد و در «  جمسپ در اهداف»و « سودمجدی»

 ،گردیتبمرتبه. نیستوردار سمیر توامل از وضعیت مجمسبی برخ

به پرسشجممه، هم مدیریت  دهجدهپمسا  فراددر معیمر کمرکجم  ا
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هم و و م  را بم اولویت دانش را یاك ارزش سااامزممنی دانساااته

اند و هم امرای م  را برای اهاداف سااامزمم  مجطبق دانساااته

اند. که این، نقطه موفقیت در کمر خود ماید و مجمسااپ دانسااته

 هکرازی اسااات؛ریزی در امرای مدیریت دانش نممهبر قو ی برای

اند و کمرکجم  امرای م  را برای خود و ساامزمم  ماید دانسااته

سااامزی مدیریت  واند مومبمت ه راهی منهم را در پیمدهاین می

 شااادهحمصااالبراسااامپ نتمیا  ،درنهمیت .ن میددانش فراهم 

در  ت.پیشاجهمدا ی برای بهبود وضعیت مومود اراهه يردیده اس

 تیری، مدل سجشش استقرار مدشاودمی هی وصا یم  قمتی  ق

مدايمنه  صااورتبه ایپروژهو  یجدیفرم همیساامزمم دانش در 

لمزم اسااات مدل ساااجشش  نی. ه چجردیقرار ي موردبررسااای

 همیحوزهدانش بام درنظريرفتن  تیاریاساااتقرار ماد یممامدي

 تیایک تیریپروژه و موضااوتمت مر ب  بم مد تیریمد یدانشاا

 .ردیقرار ي مورد  قیق
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